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KATONAI LOGISZTIKA ELMELET

A,lUsT IN TIME" És l nnoyvBnrs xüzou,Bl.t

Lwóu Zoltín|

A logisztikai módszerek elterjedésének, a logisztikai íiloáfiák tér-
hódításának részeként e5rre inkább befészkelődött az anyagellátás, biz-
tosítás területén dolgozó szakemberek gondolatvilágába a just in tine
(JIT) filozófiája, koncepciója. Esetenként valamiféle rosszul értelme-
zett nyitottságot, innovatív kázséget bizonyítandó, az anyagellátás,
anyagmozgatás olyan teíületein is alkalmazzák, ahol az rendszeridegen
módszerként, eljárásként működik. Nem eryszer erőszakot elkövetve
próbálják adaptálni a JIT rendszert olyan területeken is, ahol sem az al_
kalmazás elófeltételei nem bizto§íthatók, sem az alapelvek nem alkal-
mazhatók.

A ju§t in time (JIT) tulddonképpen egt olyan új logisztikai stra-
tégiq eg olyan újszerii gondolkodásmódr(szenléIet) amely az anyag-
mozgáso\ anyagáram|áso§ terúIetein, az idó és kiiltségmegtakaűüás
módszerével a gazdaságosság növekedését eredményezheti.

A nemzetgazdaságban, a termelés területein alkalmazott JIT kon-
cepció lényege, hog5l a vállalatok, termelési erységek, a venenyképessé-
gük megőrzése, illetve javítása érdekében a készletek csökkentésére, az
átfutási idő leröüdítésére törelrszenek. A termelési folyamatokhoz csak
olyan mennyiségú anyagot és olyan ütemezéssel szereznek be, hogy a
gyártás, a feldolgozás folyamatos legyen.

A JIT rendszerű anyagellátás bevezetése, a koncepció alkalmazása,
rendkivül magas szinvonalú vállalati irányítást, integrált információ-fel-
dolgozást feltételez, a gyártási folyamattal szinkronizált anyagellátást
tesz szükségessé, és a ryártási folyamat szegmentálá§át, tagolását is végre
kell hajtani. Látható tehát, hogy a JIT koncepción alapuló anyagel-
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látásnak sámos elófeltétele van, amelyek az alkalrnaz.ás körét erőtel-
jesen behatárolják.

Az alkalmazásnak természetesen sámos elónye van. Ez mindenek
előtt az átfutási idó cst kkenÁsében, a raktári készletek (nyersanyag és
késztermék raktári készletek) csókkenésében, a termelé§ (raktározás)
c§ökkenó területigényében jelentkezik. Mindezek végső soron a terme_
lési költségek számottevó c§ókkenését eredményezik.

A civil szférában, a nemzetgazdaság különböó szektoraiban már
kialakulta§ és napjainkban már eredményesen múködnek a JIT elvú el-
látási rendszerek A műkódtetés során kialakultak az alkalmazrás alapel-
vei is. Ezek közül a meghatározó jelentóségűek a kiivetkezólc

-A termelésben és az ellátásban résztvevó vállalatok (részlegek)
a nyers anyagok vary félkésaermékek szállítását é§ felhasználrását (yír-
tiását) összehangolják Aal a "rendelésre" történó §ártá§ elvét alkal-
mauák

- A kisállítások, a felhasználó eglsé g igényébez igazo&ta, a "pulf'-
elv §zerint (azaz a szívó kereslethez igazodva), és nem a besállító egnég
lehetóségei szerinti ütemezéssel, azaz a"push"-elv (nyomrás) szerint tör-
ténnek. A félhasználónak mint a logisztikai rendsze következó elemé-
nek meghatározó szerepe van az anyagáramlásokban.

- A felhasználói igenyekhez mennyiségi és minósegi mutatóiban iga-
zodó és pontosan ütemezett kiszrállítá§ok következtében, a raktári kész-
letekielentő§ mértékben csökkenthetők.

- Integrrált információfeldolgozás valamennyi résztvevó bevonásá-
val, illetve szoros e5rúttműködés a beszállítók és a felhasználók között.

A JIT rendszerű anyagellátás grakorlata során a ciül szférában
kialakultalg illetve körvonalaódtak azok az alkalmazási feltételek is,
amelyek elengedhetetlenül szúhégesek a koncepció alkalmazásához.
Ezeket az alkalmazrási feltételeket, a logisztika szakirodalma elég részle_
tesen táíryaUa. Ezek közül a tegfontosabbak a kiivetkezőlc

- Hosszútávri termelöi (szállítói) és felhasználói kapcsolatok, stabil
glártó-szátlító- felhasználó e5nitm űködq. Ezen belül., hosszútávú keret_
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megállapodá§ a szállítrá§oka vonatkoóan, illetve a felhasználó igenye!
hez igazodó,rugalmas lehívási rendszer.

-Nagy értékű, nary térfogatú alkatré§zek és termékek, amelyek ese-
tében a raktározás komoly kölségtényezőként jelentkezik

- Folyamatos, kis intenzitásbeli váttozásokkal járó, állandó telep-
helyhez kötött felhasználás, valamint egyenletes gyártási folyamat.

- NagÉotú rugalmasság, magasfokú szinvonal mind a gyártó, mind
a szá|lító reszéről. Megbízható szállítási rendszerek.

A nemzetgazdaság különboző szektoraiban kialakultak a JIT rend-
szer alkalmazásának különböző formái is. Az adott típusú terméke§
alapanyagok JIT_eIvú ellátásánál a ryártó(k), a felhasználó(k) sqiátos_
srágaitól fiiggóen, különbiiző változatok alkalmazh!ób tnint

- Közvetlen beszállítói kapcsolat a gyártó (beszállító) és a felhaszná-
ló közdtt, amikor a gyártó és a felhasználó tevékenpége teljesen szink-
ronban van, és semmiféle kisegító megoldásra nincs szükség.

- G}4íjtójáratokkal megoldott beszállítás több g]rártó és ery felhasz-
náló.üszonylatában. Ebben az,esetben az adott térségben levő gyártók
termékeit a szállítmányoá elsó lépésben összeryűjti, majd ezt követóen
végzi el a beszállítást.

- Gyíjtójáratokkal és közbeesó tárolással megoldott ellátás, amikor
a 5lártóktól összegyűjtött alapanyagok, fiélkésztermékek elóször egl puf-
fer raktárba (ütemtárolóba) majd innen - a felhasználó lehívásának meg_
feleló ütemezéssel - a felhasználóhoz kerülnek.

- Szakaszos szállítássokkal megoldott JIT rendszerű ellátás esetében,
a beszállítók meghatározott idóközönként (naponta, hetente), a felhasz-
náló lehívásának megfelelően végzik a szállításokat.

- Folyamatos ellátás esetében a beszállítás folyamatosan, a közbeeső
raktárak alkalmazá§a riélkül történik Ez a megoldás első§orban kis sál-
lítási távolságok esetében alkalmazható.



_ Kanban_rendszerű JIT ellátás esetén az igényeket napi pontosítá§-
sal adják meg. Ebben az esetben a felhasznáIói szinten az új}abeszállítási
idó anyagszükségletének megfeleló készenléti íaktárkészietet tartanak
fenn.

A tIT rendszeni anyagel6tás koncepciójának értelmezése, a me7-szer-
vezés és az alkalmazás íeltételeinel, alapelveinek rövü óttekintése utón a
koncepció lényege mór megragadható. Lóthatjul, ho&, eg rend6vül feszes
irónyítási rendszenel, hatékony és gors információs hóttérrel múködő, a
felhasználó és a beszóllító között megfelelő szinkront feltáelező kapcsolat-
rend,szetről van szó.

Mindezek után vizsgáljuk m€ a koncepció hadseregben történő
alkalmaásáraklehet6ségeit Itt elsősorban azt célszerőizsgálni, hogy
a hadseregben lejátszódó anyagi biztosítási folyamatok (felhasználás, el-
látás), Iehetővé teszik-e a JIT elveinek adaptálását, biztosítottak-e a
módszer bevezetésének és alkalmazá§ának feltételei.

Mint ahogy arra m ár az előző fejezetekben számtalan utalás történt,
a feglveres küzdelen rendkivül bonyolul! cé|jaiban és eszközrendsze-
rében egtanánt szélsóséges, eűszakos emberi tevékenység, különleges
társadalmi mozgásforma, A társadalmi élet más területein nem találkoz-
hatunk hozzá hasonló erőszakos, de ugyanakkor rendkivűl céltudatos
tevékenpéggel.

A ülágon minden hadseregne\ mint az államok szuverenitását biz-
tosító erósza}szervezeteknek, a feg;rveres küzdelenre, a háborúra kell
felkészűlnie, A haderő építésénéI, a szervezetek kialaKtásánál, a múkö-
dés, működtetés formáinak és módszereinek kidolgo zásánál ezt az a|ap-
rendeltetést mindig szem elótt kell tartani. A haderó fejlesztésénél, mÓ-
derrizálásánál arra kell törekedni, hory a béke és háborús szervezete\
a békeidejű és a háborús működési rend közelitsen egmáshoz.

A fenti megállapítás igaz a haderő minden szervezetére, minden ele-
mére. Ennek a követelménynek nem csak a harcoló csapatok kell hogy
megfele§enek, de ennek szellemében kell kialaKtani és működtetni a
harcbiztosító- és kiszolgálí szenezeteket is. A szervezeti struktúra, a mű-
ködési rend, a lehetőségek, a kapacitások, kialakításánál minderre tekin-
tettel kell lenni.



Az előzőekból következik, hogy a haderő különböző szervezeteinél,
a hierarchikusan eg5nnásra épülő tagozatokban, olyan logisztikai szerve-
zeteket kell kialakítani, olyan logiszti|oi elveket kell alkalmazni, ame-
lyek ennek a kűlönleges nűkiidési formának megfelelnel és anrelyek
a fegyveres küzdelen szélsóseges viszonyai között is műkiitőképesek
lehetnek

Ezen kis kitérő után következzek tehát: a hadseregre, a fegweres
kiizdelemre jellemző anyagt'elhasználósi folyamatok és az ellátási lehető-
ségek elemzése, a IIT renlszeni anyaqellátás lehetőségeinek vizsgálata.

A hadianyag-f elhasmálás f olyamata

A Maryar Honvédségben az anyagi biztosítás-ellátás területén mű-
ködó elosztási (disztribúciós) rendszer sok hasonlatosságot mutat a pol-
gári életben általánosan elterjedt elosztási (értékesítési) logisztikai
rendszerekkel. Az elosztási rendszerek struktúrájában, műkódésük
rendjében, irányításuk elveiben vannak közös vonások, de vannak kü-
lönbségek is.

A hadseregben működő ellátási rendszereknél jelenleg elfogadott
és alkalmazott működési alapelvek megfelelnek a követelményeknek
Ennek lónyege, hogy a békében felhalmozott és lépcsőzött anyagi kész-
letekből, a felhasználás üteméhez igazodva, felűlről lefelé irányuló ki-
szállításokkal, általában a kózbeeső tagozatok érintésével történik az el-
látás.

Ez a rend,uer és múkijdési szisztéma mór magúba foglalja a modem
logisztikai gondolkodásmód, a JIT rendszerú ellátús bizonyos elemeil. Fi-
gyelembe veszi a felhasználók igényeit, a felhasználói készletsziniek vál-
tozrását. Igy az ellátás során a szükségleteknek megfeleló mennyiségű és
minőségű anyagot a megfelelő helyre és a megjelölt időben szállítanak
ki.

Az alapvető különbségek a raktári (felhasználói) készletszintek és
a szállítások ütemezése között fedezhetók fel. Tekintettel a fegyveres
küzdelem körülményeire, különleges jellegére, az ellátási láncok raktá_
raiban bizonyos mértékű biztonsági készletszint folyamatos fenntartá-
sa nélkiilözhetetlen.



Az alacsony raktári késáetszintekre, illetve a homogén összetételű
szállítmányokra vonatkoó feltételek nem teljesíthetók. Nehezíti a JIT
koncepció teljes mértékű adaptálását még az is, hogt a fegneres kiizde-
lem jellegóból, tartalmi sajátosságaiból erediien, az anyagfelhasznátás,
térben és idóben, rendkívül változatosan alakul.

Nézzük ezel<et a problémákat egenkent, vbsgóljuk meg a katonai el-
Iátósi rendszerek sajótossógait. A JII rendszer alkalmazásának egyik
alapelve, hory az anyagfelhaszrrálási folyamat lehetőleg irgadoásmen-
te§ le§/en. Ezzel szemben a hadseregben, a feryveres küzdelemben le-
játszódó anyagfelhasználás rendkivűl változatos, intenzitását ryakran
változtató folyamat. A harctevékenységek, a hadműveletek jellegétól és
tartalmától, a b€nnük ré§ztvevő erők mennyiségétől, minőségi összeté_
telétól, a környezrti hatásoktól függően, az anyagfelhasználás mértéke,
intenátása, széles határok között változhat.

A harcanyagok felhasznlilása térben és időben, effektive a feglveres
küzdelemre, illetve az abban résztvevők körére korláúozódilr, Nem szá-
molhatunk harcanyag felhasználásával a harctevékenységi körzeten
(harcéíintk€zésen) kivúl, az ellenségtől távol tevékenykedő csapatoknál,
mivel itt semmi nem indokolja lőszerek vagy robbanóanyagok tómeges
felhasználását. Kivételt képeáetnek a légvédelmilőszerek (rakéták),
illetve a mélységben levó állások műszaki zárrendszereinek telepítésé-
hez, felhasznált anyagok.

A harcérintkezésben lévő csapatok esetében is szünetelhet valamely
harcanyagféleség felhaszná|ása, ha a zzal adekvátharc (túz) feladat nincs,
vagy a folyamatos felhasználást valamely körülmény (anyaghiány, tű-
zeszköz meghibásodás, stb) késlelteti vagy lehetetlenné t€§zi.

A feltételek meg|éte esetén is, egy rendkivül változatos folyamatot
mutat a harcanyagok felhasználása. A íelhasználás inienziüísa ezekben
az e§etekben i§ nagimértékben függ a harcfeladat méretétót,tartalmá_
tól, a szembenálló felek eűkifejtésének mórtékétől. A helyzetet tovább
bonyolíthatja, hog5l még egy szervezeten belűl is (azaz egy biztosítási-el-
látási rendszernél is) változhat a felhasználok körg a megerősíté§elq az
átalárendelé§elr, az ellátísra történó utalások köveíkeztében.

A felhasználás intenzitásának, mennfségi és minőségi mutatóinak
változásáta, azingadozások mértékére jellemzó, hogy az rövid időn belül,



a nullától, a technikai lehetóségek által megszabott maximális értékekig
emelkedhet.

A harc_ (tűz_) feladat jellegéból, a meg§emmisítendó célok minósé-
géből adódóan, még az azonos fajtába tartozó harcanyagok (pl.!őszer)
esetében is váltoáat a különböző típusú (hatású) harcanyagok felhasz-
nálásának intenzitása. Ugyancsak széles határok közöttlrálíoú^t az azo-
nos, vagl közel azonos feladatot rnegoldó alegységek harcanyag felhasz-
nálása is.

Az elmondottak illusztrálására, a felhasználási íolyanatok bonyo-
lultságának énékeltetésért vizsgá[uk meg néhány harcanyag íelhasz-
náIását. A folyamatokat az idó függvényében üzsgálva, a felhasználás
intenzitását, illetve a raktári és a felhasználói (alegség) ké§zlet§zintek
változását elemezzük,

Túzérségi lószer

Tüzérségi lószer esetében a felhaszná|ás intenzitása mind tárnadás-
ban, mind védelemben nagy ingadozásokat mutat. Ez aual magyaráz-
ható, hogy támadás előtt, a roham tüzénégi elókészítésénél, illewe a vé-
delem kezdetén, a tüzérség a maximális tűzütemmel ló. A harctevékeny-
ségek további szakaszai alatt a felhasználás intenátása is lecsökken.

A tüzérségi lőszerek készletszinjei ennek megfelelően csökkennek.
A harc kezdetén gyors ütemű ez a készletszint változás, majd a további-
akban eg5ne iassul, az állásváltások során szünetel, majd a tűzfeladatok
végrehajtása után megáll.

A tűzérségi lószerek készletszintjénél ezt a c§ökkené§i tendenciát
csak az időszakonként bekóvetketó utánpótlások szakítják meg. A fel-
töltések hatására a készletszintek megemelkedenek, majd a további fel-
használás erről a megemelt készletszintről folytatódik. A készletszintek
tehál egy féle " fiiré s zf og di agra m" szer int vál toznak.

Uivész- és harckccsi lőszerek

A lóvész- és a harckocsi lőszerek felhasználása elsősorban a gépesí-
tett lövész- és a harckocsi kötelékek harci alkalmazásának függvénye. Itt
a felhasználás intenzitása és egyéb mutatói, aharcfeladatok méretén, tar-



talmán túl, az abban résztvevő alegységek (felhasználók) számától, az
eszközök (harckocsik, lövészpánélosok) mennyiségétől is függ.

A felhasználás intenzitása a harctevékenység kezdetén magas lesz,
q11O a 

!ryn9tv_ z9t függvényében, az abban résztvevó erők mennyiségé-
tól fiiggőe_n alakul. A harchelyzetben bekövetkeó változások (má}§ég_
ben lévő új vedelemi állások elleni ismételt támadás vagy a véielein ri]-
jászervezese & folytatása a mélységben, stb.) azonnal megmutatkoznak,
és a mutatók i§mét magas értékeket érhetnek el.

A harckocsi lószerek esetében a felhaszniáliás igen jelentős mérték_
ben függ attól is, hory a harcrend milyen felépítésű, hogy a harckocsi
köt€lékek alkalmazása milyen ütemezásel történik. olyin esetekben,
amikor a harckocsik jelentós része tartalékban, miásodik lépcsőben van,
tömeges méretű harckocsi lőszer felhasználás csak akkor követekezik be,
amikor_ezek a tartalékok bekapcsolódnak a harcba, és a helyzettót füg-
gően ellenlökést, ellencsapást haj tanak végre vagy a mélységbe vedelem-
re rendelik óket..

pánéltöró lószerek

A pánéltörő lószerek és rakéták felhasználása, sok eltérést mutat
az előzőekhez képest. Az egyik legszembetűnőbb különbség abban van,
hog5l a felhasználó alegysége( a pánéltörő tartalékok alkaimazása sza-
kaszos. Ez úg5l realizálódik, hory a harchelyzettól függően, a páncéltörő
tartalékot tűzszakaszra kirendelik, és azottíé.sztvesi az ellenséges pán-
célozott qszközök megsemmisítésében, Ezt a feladatot egy rendkivtil fe-
szített tűzarczetés mellett, igen intenzív lószerfelhasználásal hajtja végre.
Ezen tűzfeladatok végrehaj tását követően a páncéltörő tartalét 

-kivonás-

ra kerül, feltöltést végez és pihen a következő alkalmazásig. Ez a szaka-
szos alkalmazás mind a lőszerfelhasználás intenzitásában, mind a kész-
letszintek alakulásában megmutatkozik. A felhasználás intenzitásánál a
röüd ideig tartó rendkivül magas fajalgos felhasználási mutatók lesznek
ajellemzók, majd az alkalmazások köx'tti időben , az adott páncélelhá-
rító tartaléknál gyakorlatilag szünetel a felhasználrás

Az elózóekben elmondottakhoz hasonlóan alakul a légvédelmi lő-
szerek és rakéták felhasználása, illetve a készletszintek alaÉulása. Itt is
szakaszos az alkalmazás, ami egyértelrnüen az ellenség légi támadóesz-
közeinek aktiüzálásától függ.
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Múszaki harcanyagok

A különbözó mriszaki harcanyagok felhasználása, számos vonatko-
zásban eltér az eddig elmondottaktól. Az elsó lényeges eltérés az, hogl
a felhasználás, azaz a telepííés (erődítés), időben elkülönül a feryveres
küzdelemtól. Az anyagok felhasználásának zöme (legalábbis védelem-
ben)az elókészítés idószakára esik és maximális intenzitással megy végbe.
A harctevékerynég időszakában a felhasználás szakaszosan következik
be, de ekkor is rendkivül magas intenzitással.

A műszaki harcanyag készletszintek is ennek megfelelóen alakul-
nak. A védelem előkészítésének időszakában a rendkivűl intenziv kész-
letcsökkenés lesz a jellemzó. A csapatkészletek szintjét messze megha-
ladó mennyiségek kerülnek ekkor felhasználásra (telepítésre), ami csak
úgy |ehetséges, hogy közben folyamatos utánpótlás történik.

A fentiekben elmondottak elsősorban a kíilönböző aknatipusokra
(harckocsi elleni aknák, ryalogsági taposóaknák ) és a robbanóanyagok-
ra igazak Egyéb műszaki harcanyagféleségek és erődítési anyagok fel-
használásában lényeges eltérések adódhatnak. Ezeknek a részletes be-
mutatására, és a készletszintek alakulására glakorolt hatásának elemzé-
sére, a terjedelmi korlátok miatt nem vállalkozom.

A harcanyagok felhasználásának idóbeni korlátait a harcérintkezés
felvétele (feladat megkezdése), illetve a harcfeladat befejezese (harcé-
rintkezés megszakítása) képezik. A területi korlátokat a haícfeladat vé-
gerhajtásába bevont erők harctevékenységi körzeteinek határai, illewe
a haditechnikai eszközök (tűzeszközök) technikai lehetőségei határoz-
zákmeg.

Mindezekből következilg hogy a harcanyagokat felhasználók köre a
harctevékenységek (hadműveletek) ery adott időszakában kevesebb a
hadműveletben részvevő egész haderőnél. Más megfogalmazásban, a
harcanyagfelhasználás - mint a fegyveres küzdelem specifikus kisérő je-
lensége - alapvetően a harcérintkezésben lévő csapatokra korlátoádik
és ezen a körön belül is egy rendkivül diferenciált folyamatról van szó.

A másik lényeges következteté§ amit az előző elemzésekből levon-
hatunk, hogy a harcanyag felhaszná|ás rendkivúl véltozaío§an mond-
hatni, "rapszodikusan" lejátszódó folyamat, t€hát a JIT koncepció al-
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kalmaásának azon feltételg hogl a felhasználás eglenletes, "stabil'
leglen, iű nem teljesííhetó.

Azért tartom szúkségesnek ennek a kihangsúlyozását, mert - mint
azt a továbbiakban látni fogjuk _ eg5Éb anyagféleségek felhasználásánál,
Iényeges eltérések mutatkoznak az elózőekhez képest. Az eltérések el-
sósorban a felhasználók körében, a felhasználrás intenzitásában, folyama-
tosságában, és e5réb mutatóiban jelentkeznelc

Az ellótási rnyagokesetében - mint például az élelem,azivMz,vag
a ktilönböző tábori elhelyezési anyagok - amelyek a katonai szervezetek
mindennapi szükségletét vannak hivatva kielégíteni; a felhasználás a
haderő egészére jellemző. Ezen anyagokból az igények, napi rend-
szerességgel jelentkeznek, függetlenül a tevékenység jellegétől. Azaz a
személyi állomány étkeztetése, tábori elhetyezese, ivó- és mrás jellegű
vízigényének kielégítése, napi rendszerességgel ismétlődó íeladat. Néz-
ziik ezt a problémót eg kicsit részlaesebben

Élelniszerek és lvóvfu

A katonai szervezetek élelmiszer- és ivovíz igényének kielegítését
lényegesen leegyszerúsíti az a körülmény, bogy az anyagíelhasználás
e$lenletesnektekinthetó, egl napi rendszerességgel, lényegében azonos
szinten reprodukálódó szükségletről van szó. Az élelmiszer és az ivóvíz
igény , az egészhaderónél jelentkezik Függetlenül attól, hory a csapatok
támadnak-e, vagy védelmi harmt folytatnak vary éppen nyugvásban van-
nak

Ezekból az anyagféleségekból tehát a felhasználiás mértéke, térbeli
és időbeni alakulása, kelló pontossággal megtervezhető. Következés-
képpen az ellátások rendje, a források elosztiása, a sállítrások lebonyolG
tása is megfelelő előretartással megszervezhetó, A felhasználói oldalról
tehát egy folyamato§, esrenletes naryságú igénynyel lehet sámolni, ami-
nek következtében, a forrás oldalon i§ eglenletes kapacitás leterhelés
alakul ki.

Az általában kedvezó körülmények láttán sem szabad azonban meg-
feledkezni arról, hory ezsket az ellátási folyamatokat is - legalábbis a
harcászati tagozatokban - a fegyveres küzdelemre jellemző szelsőséges
körülmények köz<itt, ryakran ellenséges behatás mellett kell végrehajta-
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ni. Areális szükségleteken felül, tehát itt is §ámolni kell veszteségekkel,
az ellátá§t hátráltató, vag5l esetleg azt akadályoó körülményekkel.

Mindezek ísmeretében kijelenthetjük, hogy talán éppen itt az élet-
mi§zer elláíá§nál van lehetőség, a JIT nódszerek alkalmaására. Az
igények egteletes alakulá§8, a vi§zonylag nagr árumennyis.{ TIT-ké-
p€§§é' tehetik 8z élelmiszer ellátást.

Üzemanyagok

Az tizemanyagok felhasználásának és utánpótlásának területein szá_
mos sajátosság mutatkozik A.felha§ználás itt el§ósorban haditechnikai
eszköók üzemeltetésétől függ. Az igénybevételek mértéke, az üzemel_
tetés körülményei jelentős mértékben befolyásolják, az üzemanyag fel-
használás alakulását. A legnagobb mértékű üzemanyag felhasználás-
§al a c§epaímozgásolq a menet€k során, kell sámotni, amikor vala-
mennyi gépjármű űzemel. A tartós igénybevétel követekeztében; jelen-
tős felhasználás várható valamennf eszközcsoportnál. Egl napi menet
esetében, a felhasználás megközelítheti az egy íeltötté{azaz az 1,0 ja
értékeket.

Ezzel ellentétben a ámadóharcban és védelemben, csak a harcjár-
művek, tüzénégi vontatók, a lő§zerszállító és sebesültszállító gépjármú-
vek esetében várható magas felhasználás. A gépjármű állomány jelentós
hányadát kitevő eszközhordozóknál és sállító gépkoesiknál minimális
mozgással, következésképpen alacsony felhasználiással kell számolnunk.

A harcérintkezésből kivont és nyugvásban levó csapatoknál alapve-
tően csak a napi ellátást, a személyi állomány, a technikai eszközök ki-
szolgálásáí végző eszkózök üzemelnek, így az üzemanyag telhasználás
is niinimális lesz. A haditechnikai eszközók konstrukciós kialaktásából
és az üzemányag feltöltés mértékéből kÖvetkezik; hogl átlagos napi
felhasználás esetén napközben (harcközben) feltriltésre nincs szükég.

Nag5l üívolsógú menete\ nagl mélységű támadó harcfeladatok
esetében szüksfuessé váthat a twékenyseg vQrehaJtrÉsába beütenezett
feltölíés. Ilyen esetekb€n van lehetó§ég a JIT-elv szerlnti ellátásra, ainl.
kor meghaíározott idórt, meghatározoit helyre, viszonylag nagl tóme_
gű üzcmanyagot ketl kisállírani. Többnlre a központi fonásokból,
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közvetlenűl a felhasználóhoz irányuló kiszállításokkal lehet ilyen ese-
tekben a feltöltéseket a leghatékonyabban végrehajtani.

A fenntartási anyagok képezik a hadianyagok harmadik csoportját.
A haditechnikai eszközok állandó hadrafoghatóságának biztosításához
szükséges javító anyagok, illetve az állomány harcképességének fenntar-
tásához szükséges, egészségrigyi anyagok tartoznak ebbe az anyagcso-
portba.

A felhasználás alakulása, intenzitásának mértéke mindenekelőtt a
tevékenység jellegéíő|, az egészségigyi veszteségek mértékétól, a hadi-
technikai eszközök meghibásodásainak arányaitól, a harci sérülések
számszerű értékeitől függ.

Egészségügyi anyagok

Az egészségügyi anyagok felhasználásának mértékét a harci sérülé-
sek, illewe a megbetegedések száma határozza meg. Ebből kóvetkezik,
hogy a felhasználás mértéke elsősorban a harctevékenységek során ér-
het el magas értékeket. A felhasználás jellegéból adódik, hogy az inten-
zitás változásáí és a raktári készletek alakulását, csak nagyobb idóinter-
vallumban, azaz többnapos harctevékenység, hadműveletviszonylatában
célszerú üzsgálni.

A napi felhasználás alakulásából semminemű következtetést nem
lehet levonni. A felhasználás mértéke, a raktári készletek szintje, az
egészségügyi veszteség alakulásától függ, ami viszont a harcászati, had-
műveleti helyzet alakulása, az erőkifejtés mértéke által determinált fo-
lyamat.

Minden különösebb számvetés, részletes prognózisok nélkül való-
színűsíthetó, hogy a hadmúveletek kezdetén, a szembenálló felek meg-
ütközésekor, magas veszteségi rátával kell számolni. Hasonlóan magas
veszteségek következhetnek be, a tartalékok ütközetbevetésekor vagy
a harctevékeny,ségek más irányba történó áthelyezésekor. Ahadműveleti
területen vagy a mögöttes területeken - a hadieseményekkel összefüg-
gésben bekövetkező - ipari katasztrófák, vagy a tömegpusztító eszközök
alkalmazása, nagyságrendi változásokat idézhet elő, az egészségügyi
anyag felhasználásának alakulásában. Ennek az eshetőségnek az elem-
zésére, anyagi vonzatainak értékelésére, most nem vállalkozom.
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Javíüóanyagok

A javító anyagok felhasználása, a haditechnikai eszközöknél bekö-
vetkezó meghibásodások és a harci sérülesek mennyiségétől függ. Ez
utóbbiak üszont az alkalmazás jellegétől, mértékétől és könilményeitól
függenek. A felhasználrást lényeges mértékben befolyásolja a javító ka-
pacitás, a"beépítési lehetőségek" alakulása is. Ez üszont elsősorban a ja-
vító erők alkalmazásával van összefüggésben. Mindezek alapján valószí-
núsíthető, hos/ a javító anyagok felhasználása a harctevékenpégek ki-
bontakozásakor, a hadműveletek kezdetén emelkedő tendenciát mutat,
a maximális javító kapacitrás szintjének elérésekor tetózik, majd a javító
alerységeknél is elkerülhetetlen egészségüryi- és technikai veszteségek-
nek megfelelóen, fokozatosan csökken.

A rakárak mint puíferck

A következő lépésben a Magyar Honvédségben műkcidó ellátási
rendszereket célszerű megvizsgálni, á feltárni a JIT elvű anyagellátá§
alkalmazásának lehetőségeit, területeit vagy annak esetleges korlátait.

A Magyar Honvédség logisztikai biztosításának részeként múködó
ellátási-elosztrási rend§zerek a polgári logisztikai rendszerek tapasz-
talatait i§ felhasználva, a hadseregben jelenlévő sajátosságok, maximá-
lis figyelembevételével vannak kialakítva. Az itt működő etosztási-ellá-
ási rendszerek stukturájának kialakíúísánál a fe§/veres küzdelem
sajátosságai$ a végrehajtá§ sokszor szélsőséges körülményeit is mér-
legelni kell. Olyan ellátási-elosztási rendszereket kell kialakítani, ame-
lyek ilyen körülmények köótt is képesek, megfelelő bitonsággal működ-
ni.

Mindezek előrebocsátása után vizsgá|iuk meg a hadseregben a már
jelenleg is műkörlő, illetve a jövőbcn kialakításra kerülő, ellátási - el-
osztási rtndszereket. Többek között megvizsgáljuk a rendszerekkel
szemben támasztott követelményeket, a rendszerek feladatait, §truktú-
ráját, működésük alapvetó szabályait.

A Magyar Honvédségben működó ellátási-elosztási rendszerekkel
szemben alapvető kóvetelmény, hory mind békében, mind háborúban
legyenek képesek a felmerúlő anyagi szükségletek kielégítésére. Verti-
kális felépítésük tegye lehetóvé az igényekhez igazodó anyagáramlást, a
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központi (hadászati) raktáraktól az ellátá§i végpontokig, az alegysége-
kig. A rcndszer flexibililása biztosítsa a váltoó időközönként és a vál-
tozó tételnagysígban jelentkező igényekhez va|ó igazodást. A rend-
§zerb€n lévó tartaléko\ esetleges múkiilési zavarok esetéber is, nyujt-
sana} megfe|elő garanciát a c§apatok legszükségesebb igényeinek ki_
elégítédérc, az á|landó hadrafoghatóság biztosítására. A rendszer sérü-
lése, egyes tagozatok múködésképtelenné válása nem vezethet a rend_
szer teljes megbénulásához.

Az ellátási _elosztási rendszernek felépítésében, tagoódásában iga-
zodnia kell a haderó §trukturájához. A rendszer vezetési szintjei, meg
kell hogy egyezzenek az ellátandók, vezetési rendszerével. A felhaszná_
lókkal-ellátandókkal azonos közegben történó működésból következik,
hogy azzal közel azonos manőverező képességgel, és az alegJ§égek szint-
jén közel azonos védettséggel kell hogy rendelkezzenek.

A követelmények megfogalmazásakor azt is látni kell, hogy azok a
maguk teljességében c§ak a háború során, a feg;veres küzdelem üszo-
nyai között jelentkeznek. A békeidószak jóval alacsonyabb követelménl
támaszt, a hadsereg ellátási-elosztási rendszereivel szemben. Békében az
ellátási feladatok volumene is alacsonyabb, műkódés feltételei is kedve-
ábbek. Békében nen kel| ellenséges veszélyeztetettséggel számolni,
nincs veszteség, közel egyenletes a szükséglet is és a kapacitás is. A bé-
keszükségletek viszonylag nagy pontossággal prognosztizálhatók, az igé_
nyek szintjében, mennyiségi és minőségi összetételében számottevó vál-
tozások nem fordulhatnak eló.

A haderó béke- és hábonús szűkségletei közöt$ nagrságrendi kü-
lönbségekvannak. Ezért olyan ellátá§i-elosztá§i r€ndszereket célszerű
kialakítani, amelyek bekében is működőkópese\ és amelyek a háborús
követelményeknek megfelelóen bővíthetól fejleszthetők. Az ellátásiel-
osztási rendszerek béke és háborús lehetőségeit, kapacitásait úgy mére-
tezik, hogy a7.ok eg átlagos szükségletnek feleljenek meg, de a rend-
szerekben legyenek megfelelő tartalékok is, a kiugró igényszintek kieté-
gítésére,

Az ellátási-elosztási rendszerek egésze, de az egyes elemek is funk-
cióorientált szervezetként épülnek fel és múködnek. A hadászati (köz-
ponti) raktáraktóI a felhasználókig, valamennf - az anyagi biztosítás fel-
adatrendszerébe tartozó - funkciót ellátnak. Az RST-ként megjelölt pol-
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gári logisztikai feladatrendszer analógiájára a hadsereg ellátási-etoszá_
si rendszereinek feladatai a következőképpen íogalmazhatók meg:

- Készletképzés: A funkció lényege, hory az ellátási-elosztási rend-
szer valamennf eleme, a lépcsőzési elóírásoknak megfelelő anyagi kész-
lettel rendelkezik és azt fo|yamatosan fenntartja. A készletek mennyiségi
és minőségi mutatói, megfelelnek a várható szülségleteknek. A raktári
készletek nagyságát a foígá§i sebesség, a napi ellátási ciklusok száma,
végsó soron a szükséglethatfuozzák meg. Ezek figyelembevételével ala-
kítják ki a raktári kapacitásokat, a szállítási távolságokat és a működés
eg]réb követelményeit. A raliúliri készletek nasl§ága, a száIütások üte_
me, távolsága, az e|látási ciklusok sáma, összességében olyan ellátási
kapacitást kellene hogl képezzel, amely a c§apatok szüksegleteivel
mege5lezik

A különbözó raktárak a készletképzési kóvetelmény teljesítésével,
az addott raktári ké§zletek fenntartásával, eglrfajta puífer szerepet is be-
töltenek. Ez a szerep abban nflvánul meg, hog5l a lényegében folyama-
tosnak tekinthető felhasználás és a szaka§zos elláíás közötti fe§zültsé-
geket kiegenlitik

- Újraelosztás: A funkció abból a szükségszerűségből fakad, hogy az
ellátási vertikum különböző tagozataiban (szintjein) a raktáraknak kü-
lönböző összetételú igényeket kell ktelégíteni. Az eg ellátási ciausban
(ütemben) felülről érkező ellútmány az adott szervezet összesített igenye-
inek felel meg. Ennek felel meg az ellátmány mennfsége és minőségi
ösz§zetétele is, A csapatok feltöltése ebben a minőségi összetételben
nem hajtható végre, mivelez az ellátmány minden anyagféleséget tartal_
maz, amely az adott kötelék különböző alárendeltjeinél szükségletként
jelentkezik. Ezt az egy tételben érkezett készletet kell az ellátandók igé-
nyeinek megfelelően újra elosztani.

Az újraelosaásnak az eredménye az a "finomabb" összetételű szál-
litmány, amely már minden tekintetben megfelel az ellátandók igényei-
nek. Végsó soron eg5l olyan komissiózási folyamatról van só, amely az
alárendeltek (ellátandók) igényeibez igazodó - annak mind mennyiségi,
mind minőségi vonatkozásban megfelelő - szállitmányokat produkál.

Az újraelosztás eredményes végrehajtása megköveteli, hogy megbíz-
ható információk álljanak rendelkezésre a felhasználás mértékéról, tér_
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beli, időbeli alakulrásáró| minőségi összetételéről. Az újraelosztás funk-
cióját csak a közvetten elóljáró etlátó tagozat képes m egíele|ő.finomság-
ban" elvégezai.

- Továbbítás3 A továbbítási funkció lényege a forrás és a felhasználó
közötti sállítási feladatok végrehajtrása. A él olyan anyagáramlás ki-
alaKtása, amely hadianyagok esetében a központi raktáraktól a felhasz-
nálókig terjed.

A úovábbítrÉsi funkció az ellóűsi kötelezettség elvéból adódóan, a
felülról lefelé irányuló ki§z6llítá§olö8n reatiátódik Ez a|ó| a szabály
alól kivételt képez a hadműveteti tagozaí, ahol az autonómia jegében,
az önellátás elve alapján, a biztosított fonásokból vételezéssel történik
az ellátá§.

A továbbítási funkció megnllvánulási formájaként kezelendó a
hadműveleti készleteknek, az anyag-tároló-kiadó kiirzetben (ATKK)
történő felhalmozása is. A élja uganis, a készleteknek a felhasználók-
hoz történő közelíté§e. A továbbiakban az ATKK-k stacionáris forrás-
ként működnek és továbbítói funkciót nem végeznek.

- Elókészítés: A felsorolt funkciókon túl, feltétlenül említést kell
tenni egr sajátságos feladatrendszerről. Ez a fetadat, a szokványos rak-
tári belső múveletek (állagmegóvás, karbantartás, stb.) mellen jelentke-
ző, a harci alkalmazásra történő felkészítést célzó műveletek sora. Ezek
közé tartozik többek lúzt;tt: a különbözó lószerek élesítése, a légvédelmi
és pánceltörő rakéták műszeres bevizsgálása, a rakéták hajtóanlagokkal
történ6 feltöltése . Végsó soron ebbe a sorba tartozik alőszerek táiazrása,
hevederezése, a gníjtóanyagok bekeverésg a nyíjtott töltetek szerelé-
se, a melegétel készítése, stb. Ezeket a műveleteket _ néhány kivételtól
eltekinwe - az ellátá§i vegpontokon hajtják végre a különbözó logisztikaí
alegységek.

Áttekintve a Magyar Honvédségben működő ellátási-elosztási rend-
szereket, a következó megállapításokat tehetjűk A hadseregben műkt!
dó ellátási-elosztási rendszerek rendkiviil bonyolultah A polgárí élet-
ben múkiidó rcnd§zercket minden tekntetben mlryhstadják Vertikális
felépitettségük sámos tagozatot és szintet foglal magaba. A központi
tárintézetéktől, a csapatokig, azaz a tényleges felhasználókig terjed. Ho-

18



rizontálisan átfogia a Magyaí Honvéd§ég te|jes hadrendjét, a szárazföldi
haderónem és a légieró csapatait és a teíületvédelmi csapatokat.

Az ellátási_elosztási rendszerek vertikális felépítése a katonai veze-
té§i szintekhez igazodik, mivel a biztosítás-elátrás jelenlegi filozófiája ér_
telmében minden vezetési szintnek meg kell adni a lehetőséget a fery-
veres küzdelem anyagi eszközcikkel történő befolyásolására is.

Az ellátáslelo§ztási rendszerekben bel§ó tartalékok v annak, az egy-
más fölött elhelyezkedő szintek képesek erymás feladatainak részleges
áWételére. Eryes elemek működési zavarai vagy múködésképtelenné vá-
lása, nem béníthatja és nem is bénítja meg a rendszer működé§ét. Ezért
az esetleges átfedéseket, a néhol meglévő túlméretezéseket el kell fo-
gadni. A rendszer biztonságos működésének szavatolása érdekében, a
gazdasági megfontolások esetenként háttérbe szorulhatnak.

A fe5,veres küzdelem többször megemlített szelsóséges üszonyai
miatt, ezek a biztosítékok nélkülöZhetetlenek. A m€felelő túlbizto§ítá§t
nélkiilözó, icsúc§ra jánitott" ellátási rendszer - márpedig a JIT-elvű
anyagelláíás ilyen - a harcban, hadműveletben kudarchoz vezethet. A
feg;rveres küzdelemben es/ elmaradó, vagy késedelmet szenvedó lőszer-
szállítrnány a harc §ikeítelenségéhez, emberi és anyagi áldozatokhoz ve_
zethet. Ennek a kockázatát nem szabad felvállalni. Ezért van szükség a
többlépcsós raktárhálőzatr a, és azok anyagi készleteire.

Végkövetkeztetés

Végkövetkeztetésként megállapíthatjuk, hogy a JlT-rendszerű
anyagellátás elvének a hadseregbe történő bevezetésénél, illetve ezen
belűl a fegyveres küzdelem üszonyai közótt történó alkalmazásánál, igen
korlátozottak a lehetóségek.

A legtöbb hadianyagféleség esetében a váltakozó intenzitással vég-
benenő felhasználás, az anyagi folyamatok sztochasztikus jellegg veg-
rehajtf,sáuak szélsőséges körüIményei, mind-mind a mródszer beveze_
tóse ellen szóInak Igen kevés azoknak az anyagféleségeknek a szátma,
amelyek esetében a"IIT kepessé§' feltételei adottak lennének. Elsósor-
ban az élelmezési anyagolq e§etl€ az üzemanyagok eltátásánát nyilík
lehetóség, a flT elvek alkalmaására.
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A fegyveres kiizdelem rendkivül kedvezőtlen, sok véletlenszerűsé-
get rejtő, körülményei között, ery meglehetősen merev, túlfeszített, a
kellő rugalmasságot és a belső tartalékokat nélkülözó ellátási rendszer
alkalmaziása rendkivül kockázatos. A harcoló csapatok ellátását, állandó
hadrafoghatóságuk biztosítását, a harc-, a hadmiivelet sikerét ilyen koc-
kázatnak kitenni, nem szabad.

Rendkívüli alapossággal elvégzett elemáseket kóvetóen, a hadse_
regben csak ott lehet JIT_elvú anyagellátást alkalmazni, ahol a feltéúe-
lek adott4lq shol a kockáz.at mértéke elüselhető.
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A RAKODÁSNAKMINT A LOGISZTIKAI FOLYAMAT
nBszÉNsr rBLBNrósÉcÉnól, e ron§zBnű

cyonsn lronÁsI r.rónszpnBxnöl

Nénuth EmőL

A logisztikai folyamatok komplex vizsgálatánál nem lehet azt a kér-
désfelvetést megkerülni, hog5l miként lehet az egyes katonai anyagokat,
felszereléseket, technikai eszközoket a megfelelő időpontban, az elóírt
mennyiségben és minóségben a legnagyobb hatékonyság mellett a meg-
feleló helyre szállítani.

Ezen szemléletmód alapján kialakított tevékenység élja az ellátási
igényekhez történó $/o§ alkalmazkodás, a váltoá ellátási-kiszolgálási
struktúrához való idomulás. Ennek megvalósításához szülcséges a nary-
fokú kezdeményező-készség a rövidebb szállítási határidók biztosítása,
a nagyobb kiszolgálási rugalmasság elérése érdekében.

Ennek az újszerú gondolkodrásmódnak a lényege talán abban fogal-
maáató meg, hogy az ellátási folyamatban nem a nagykapacitású raktá-
rak létrehoziására kell törekedni, hanem arra, hogy a valós (naprakész)
ellátási igények felmérésével az anyagok (ellátási cikkek, felszerelések,
stb.) a beszerzéstől a térbeli elosztás vegpontjáig (alakulatok, szervek,
eryéb) az átfutási idő minimalizálásával áramoljanak Vagyis azt lehet
mondani, hog5l a logisztika a katonai anyaggazdálkodást, a raktározást és

az elosztást egt erységes, hatékony folyamattá (ellátási folyamat) fogia
össze.

Ennek a folyamatnak az egyik autonóm alrendszere az elosztiási
rendszertechnika, úgymint a sállítási csomagolás, erysegrakomÉny-
képzés, a rakodás, a sállítás technológiájának kialakításával.

Ma már kimondhatjuk, hogy a különböző honvédségi szervek (csa-
patok, intézetek, stb.) mind békében, mind háborúban logisztikai elvű

l Dr. Németb Emó alezredes, a hadtudonány kandidátu§a, címzetes íóiskolai tanár,
MH K§ZF-ég terv. és gazd.ov. (fónök h.)
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kiszolgál9s! ;gényetnek. Ók a felhasználásra készülnek fel a lehetóségük-
nek megfeleló technikai színvonalon. A felhasználói igények kielégíiése
a logisztikával (ezen belü| a rakományképzéssel, szállítmányozássa[ stb.)
foglalkoó szervezetek szakembereinek a feladata.

Ezek alapján kitűnik, hory az ellátá§i folyamat fentiekben leírt lo-
gisztikai szemléletú megközelítése meghatátozza az ellátási rendszer
közbülső szakaszaiban közreműködó katonai }özlekedé§ feladatait is. Ez
ugyanis nem lehet má§, mint a fenti elveknek megfeleló, a folyamatot
hatékonyan kiszolgáló szolgáltatások nyújtása, nevezetesen a katonai
közlekedésnek biztosítania kell a gyors, pontos, megbízható anyagtováb-
bítás kialakíthatóságát. Ezért előtérbe kerül olyan módszerek, eljárások,
technikai eszközök alkalmazása, amelyek biztosítják a kocsiforduló-idó
csökkentését, a kapacitások jobb kihasználását, a közlekedés a|ágazalai
(vasúti, közúti, légi, vagy vízi úti) technológiák ésfuary szervezési sajátos_
ságaiból adódó veszteségidők csökkenté§ét, innovatív módszerek alkal-
mazását, természetesen a megfeleló kapacitású elektronikus adatfeldol-
gozás, számítogéppark, összességében a fejlett informatika felha§ználá_
sával.

A csomagolás, az erységrakományképzés, tárolás, rakodás a logisz-
tikai folyamatnak aznl rész.ei, amelyek nagy szakszerűséget, szakmai
hozzáértat igényelnek. Ezeket a feladatokat csak olyan katonai logisz-
tikai szolgáltatást nyújtó szervezetek képesek végrehajtani, amelyek
komplex módon, a közlekedési (szállítrási) tevékenységhez i gazodvaké-
pesek feladataik végrehajtására. Vagis láúni kell, hory az ellátási folya-
matban a logisztikai szemléletmfi alapjár történő feladatmegoldá§
c§ak a katonai közlekedési szervek hatékony kiizrcműkfiésével lehet_
séges.

A logisztikai folyamatokon belül, az elosztási rendszertechnika ele-
mei közül egy protlémakörrel. a rakodástechnikával foglalkozom ebben
a tanulmányban. Irásommal, mint a logisztikai folyamat ré§ze, erre a fon-
tos területre szeretném fe|hívni a firyelmet, amely az anyag-, eszközá-
ramlás kapcsolódási, csatlakozási pontjain meghatározó szerépet játszik.
A NATO tagországok már idejekorán felismerték ennek jelentőségét és
ezen a területen is igyekeznek a megfeleló technikai színvonal kialakítá-
sára. Nálunk is egyre népszerűbbé válik és terjed a logisztikai szemlélet
mód, de akadozik a kiszolgálás rendszerének korszerűsítése és nem rit-
kán túl sok a rakodással foglalkozók létszáma is.
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A nem megfeleló figyelem eryik oka az lehet, hory a rakodrás egl
kjcsit a'senki-föId.jén" helyezkedik el. Míg volt elég kézi munkaeró (ra-
kodókatona) úg5l gondolták, hory minden rakodás paranccsal "hó-rukk"
módszerrel megoldható. A másik o§ hogr a várható technikai fejteszté
sek sorába a döntéshozók a logisztikai folyamatot nem komplex módon
vizsgá§ák é§ emieű kimarad(hat) eg/-esl fonto§ láncszem megfelelő
színvonalra hoása. Példaként szeretném megemlíteni a MISTRAL lég_
védelmi rakétaprogramot, ahol az e$/es ütegek különböó anyagainak
rakodrását megkönnyítő, a beszerzésre kerüló UNIMOG gépkocsira sze-
relhető emelővilla (18.sz. ábra) megvásárlására a katonai közlekedési
szalrszolgálat figyelemfelhívása e|lenére nem szántak pénzt. Ez az eset is
aztbizo^yilja,hosv a téma iránti megfelelő firyelem elmaradásának eryik
oka, hogy az anyagmozgatást megkönnyítő, annak folyamatosságát biz-
tosító rakodási technológia fontosságáról a dönteshozók pénxzűke mi-
att megfeledkeznek, varyis a megfelelő rakodási technológiák létreho-
zását az alkalmazható e§§égrakom ányképzÁ eszközölg anyagmozgató-
és rakodógépek, a rakodóhelyek (építészeti) kialakítását, azokbeszetzé-
sének anyagi lehetőségei eryaránt befolyrásoljál eges esetekben a lo-
gisztikai követelményekkel ellentétben determinálják.

Pedig be kell látni, hory a rakodtísi technológiák kialakítása, a rako-
dásgépesítés na§lon fontos terület é§ csak az elosztási folyamat többi
elemeivel összefüggésben a logisztikai koncepcióval szoros kölcsönha-
tásban vegeáető el, a folyamatban részwevők (anyagelosztó raktárak,
katonai közlekedési szervek, csapatok, intézetek, egyéb) e$rüttműkodé_
sével, eryüttes érdekeltségével.

A rakodásra fordított idók csökkentése, a várakozási idók minimali-
zálása, a járműkapacitások jobb kihasználása a rakodrási technológiák
többirányi fej lesztésével oldható meg.

A szervezési módszerek a logisztikai folyamat optimalizáúásáta ftá-
nyulnak. Ezek egy része számítógépes szimulációs program lehet,
amellyel meghatározhatók a rakodóhelyek optimális száma, a rakodóhe-
lyek előtt várakoá gépkocsik számának vizsgálatával és ennek alapján a
költségek optimalizálásával. A programok miásik része az alkalmazott
eszköálq berendezések kapacitrásának maximális kihasználási lehetósé-
geit kell hory megcélozza.
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Egy számítógépes program elkészítésénél, az optimalizálást az alúb-
bi vaiációs lehetósé4ek szeint célszení ftglelembe venni:

- rakfelület kihasználás optimalizálása, varyis a jármű rakterületén
a rakományok elrendezése magassági irányban, maximális számban;

- a rakfelületen nem forgatható rakományok elhelyezáe;

- a rakfelületen forgatható (bármelyik oldalára állítható) rakomá-
nyok elhelyezése. Ebben az esetben az optimalizálást nem a jármű
rakfelületére, hanem keresztmetszetére célszerú meghatározni.

A felsorolt esetekbea a követkzők meghatórozósa szül<sé4es:

- a raktár területe, térfogata, teherbírása;

- a rakományok típusai, területei, térfogatai, tömegei;

- a rakományelemzé§ javasolt módja mindhárom forgatási variáció-
ban;

- egy adott típusú rakomány megadott ténylegesen szállított rako-
mányszámával az igényelt raktérfogat, raktömeg, raktérméret;

- végűl az adott laktérben elhelyezhető összes rakomány esetén a
kihasználások értékei,

Meg kell említeni, hory a történelem során először a katonai (hábo-
rű) ellátási, utánpótlási feladatok megoldása kényszerítette rá a szakem-
bereket (katonamérnököket) arra, hogy az anyag- eszközáramlás folya-
matát felgyoruító technikai berendezéseket kifejlesszék. A kezdeti lépé-
sek a rakodási rnűveleti idó csökkentése érdekében arra irányultak, hogy
pl. vasúti szállítás esetén a különböző katonai járművekkel közvetlenül
fel lehessen járni a vasúti kocsi rakfelületére. A vasútállomásokon kiépí-
tésre kerültek a stacioner jellegű oldal- és homlokrakodók, kifejleszter
ték a gyorsan felállítható, mobil rakodórámpákat, áthelyezhető rakodó-
hidakat. Ezeknek a berendezéseknek az alkalmazása a késóbbiek során
a polgári életben is széleskörben elterjedt. Az 1.sz. ábrán aMagyar Hon-
védségnél jelenleg rendszeresített ZLR-60 típusú (a volt NDK hadsere-
geinek hadikészletéből beszerzett) szétszedhető homlokrakodó, a 2.sz.
ábra pedig a polgári életben használt áthelyezhető, mobil rakodórámpa
vázlatrajza látható. Ezek az eszkőzök lehetővé teszik a rakodóhely és
szállítójármű közvetlen kapcsolatának a kialakítását.
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A fenti megoldásokat gyorsrakodási technológiáknak neyeztk, me-

tyek fejlevtésénők legljabb irdrryai a következők:

a.) A rakodóhelyen elóre elkészítik a jármú naryságú rakományt,

amelvát a szállítóiármúvek beállása után a járművön egy rakooasl muve_

#i;;il;;;káEnnek egyik tipiku"_pltaalu 
" I,:lí"::, amit a Ma-

Ö". rr.,iá."d;l n akukriá,onÉ 5, 10: 20 tonnás (lábas) változatban

(3,4. sz. ábrák).

h.'r A iármúvet teszik alkalmassá a gyorsrakodás elvé gzésé,re, a :ak,

fdüÉi.;iáT;;;rili.uÚ-r.". to"oa"zéökkel Ilyen például az önrakodó

;;;; i;:i.,;.;iíne9, a ttátsó emelőfal (8,sz, ábra ), v agy a konténena-

kodó gépkocsi (9-, 9la.sz. ábrák),

c.\ Az előző két változat tulajdonképpeni kombinációja, amikor a

tá.-;{;;;;;ari.un r.iuúr,ito"Lmelő-vbnószerkezettel teszik alkal-

';;H:;; ;ffi;ri. rp""iári,"" kialakított járműna€}§á€ú rakományok

,e""l.".i rŰl;iara töriénő tel-. illewe lerai<ására ( M ULTILIFT, 1 0,v,

2';r;;;'^;;iá;rer a NATO tagállamok hadseregeiben e5ne szélesebb

ffiffilűa. etánv., tos,égy'gépes" jármű több rakodási hely kö-

;#;;;;á.;;.r i-á'r.úrtió'o,o tet,építesű (nyitott, zárt tartályos vary

""rli .""'o"rt"terű) 
,,rakodókereL,, kisiolgátására képes, N álunk jelenleg

;'Üri'Ürl;Ű;rí J. u" Urr páncélos és gépjárműtechnikai szolgálat

ffi;: il;.o,i*Á;;" neSe'"eg fejlesztéié'bén egy€tlen egy prototí-

,"Í, .rÍ"Ü krla"UÜ ui.ut^ut,toi,lÉ"resen bemutatásra került, létezik,

ilil:űúinuFl rendszerű szállításlrakodási technológiában rejló
'k"-"d;a;h";&g"ket az említett két szolgáiat időben felismerte, és a

iZk;]iil;t * Üborús szállítási rendszer korszerűsítését ennek a rend_

_""r.i"t 
" 
r"áÉ.torú elterjesztesében látja. A m_eglevó_prototípus 5_6t_ás

i;.;;;; ű;;i képes a zárt, illewe rryitott te|építaű"szállítókeretet"

iü"i"i"ié_,ralítani. A rendizer továbbfejlesztésének iránya a NATO

i"""._"aÁr.r,", hasonló 15_20 t_ás terhek mozgatására, szállítására ké_

;'."ÖfuÜffi;Jezeset GepkocÁi és szállítókeret) kifejlesztése kell

hogy legyen.

d.) A worsrakodási technológiák sorát szinesítik_a ma már nagyon

k"..;ű;,_;,k;;;i, t<üonuoző tip"us,i és teherbírású, illetve üzemű (gáz_

.,irlo* t"n"in"., rkkumulátoros, gázos. egyéb) anyagmozgató_rakodógé_

Öl,;llil;;;iil;k és miás bereidezések alkalmazása, Ezekkel kapcso-
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latos problémakör elemzésére elsóaorban a tanulmány nyújtotta szúkö§
tdedelmi keretek miatt nem térek ki.

_ _ 
Vannak azonban olyan gyonrakodási technikák, amelyek megemlí-

té§ét a jövóbeni fejlesztési elképzelések kialaKtiása miatt fonto§nák tar_
tom. Ezek köá tartozik az ún. emelő-táncos szállítóval (1l.sz. óbra) töt-
ténő rakodás. Ennél a változatnál az elókészített rakomány két emeló-
láncra kerül, az emelőláncokat ery pneomatikus szerke zr;t íelemeli q az
emelőláncokban bépített futóláncok teleszkópszerűen a jármű rakfelű-
letére viszik a rakományt. A rendszer eryaránt alkalmas a járművek ol-
dalról és hátulról történó megraká§ára.Ezz.elamódszerrel a rakodás (28
raklap) 3-5 percig tart.

A 1 2.sz. ábrón |átható sínhezkötött palettavillás portáldaru óránként
300- 400 db rakodólap rakodrására alkalmas. A rakodás automatizálásá_
nak irányába mutat a 13.sz. óbrán látható megoldás, amikor az előre el
készített rakományt (2 rakodólapon) egy sínen vezérelt berakó szerkezet
viszi fel a jármúre. Kézi beavatkozás csak a vezetőszelvény kezdeti beál_
lításakor szükséges, mihelP a rakodókapu kinyílik, a vezérlő számítőgép-
be csak a rakodólapok mozgatásának számát kell betáplálni, minden to_
vábbi művelet automatikusan meg5l végbe. A rakományok görgős szállí-
tópályán érkeznek a rakodóra, a görgőspály,ák végénél azoka merőlege-
sen ery tolópads zerű szerkezet mozog, amelynek másik vége a rakodó-
kapukhoz kapcsolődik (14.sz. ábra), Amegoldást egy olyan Svédonzág-
ban működő ital_nagykereskedelmi vállalat elosztó raktárában fejlesztet
ték ki, ahol naponta mintegy 25fi) db rakodólapon mozgatnak árut.

Eryszerűbb, rugalmasabb, több rakodópont kiszolgálását lehetóvé
tevő berendezések aák, amelyek a járművön kerűlnek elhelyezesre. A
számtalan megoldás közül az egylk a 15.u. ábrán láthatí mozgószőnye-
ge§. A gépkocsi platóján lévő előre, hátra mozgatható padozat minden-
fajta rakomány rakodására alkalmas egeszen 45 rig. A szónyeg 4 m/perc
munka§ebessége esétén 12 m hosszú nyerges pótkocsi (28 db rakodólap)
kb. 3 perc alatt rakható be, illewe ki.

Ma már a vasúti pórekocsiról gépkocsira és vissza történó rakodás
mcgryorsítására kifejle,sztettek olyan technológiát, amikor a vasúti jármű
platóján lévő hordoókeret (pl. konténenakodás esetén) rakva, va§l
üresen a közúti járműhöz kifordítható és a már említett MULTILIFT
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módszerrel a rakomány egik járműr6l a másikra "árcsú sztatható" , rakha-
tó (19. sz ábra).

Szólni kell arról a rakodási technológiáról is, aminek katonai válto-
zatát elsó ízben Németországban a NATO RAHMSTEIN-ben lévó lé-
gibázisán láttunk. Nevezetesen olyan görgős rakodási technológiáról van
szó, amikor a NATO szabvány szerinti raklapon lévó áruk a raktárból a
szállító repülógépekbe, vagy vissza a görgósorokon mozgatva jutnak el.
A görgósorok megtalá|hatók a különböző típusú szállítórepülőgépek (pl.
C-5, C-130-as) rakterében ugyan úry, mint az árut a géphez vary attól
elszállító emelhető platórnagasságú gépjárművön (1 ó.,17.sz. ábrák), va-
lamint a raktárak rampáin is. Ezzel a technológiával több tonnás anyagok
görgósorokon történó mozgatását kettő ember kézi erővel el tudja vé-
gezni, természetesen lehetőség van a gépieró (csörlő) használatára is. A
módszer lehetővé teszi ery 60 rás teherszállító repülőgépbeöól az áru
20-30 perc alatti rakodását. Ma már ez a technológia (eszközök, beren-
dezések) Taszáron az SFOR légibázisán is megtalálhatók.

A maryar Honvédség jelenleg számtalan más egyéb területhez ha_
sonlóan a légi úton szállított anyagok rakodása terén sem rendelkezik
NATO kompatibilis mozgató és rakodóeszkőxikkel. Ez adott esetben az
anyagáramlás folyamatában komoly gondot jelent és kérdésessé teszi a
fogadókészségünket. NATO tagság esetén pedig, figyelembe véve ha-
zánk többi NATo országhoz üszonyított elszigetelt helyzetét, konflik-
tusesetben a légiszállítás az amin keresztül a legbiztosabbnak tekinthető
az összeköttetés. Mindez szükségessé teszi, hogy a jövó technikai fejlesz-
téseit tekintve a beruházásoknál elsódlegességet kell hory élvezzenek a
NATO kompatibilis, korszerű repülőtéri anyagmozgató és rakodóeszkö-
zök.

Összegzésként megállapítható, hory a logisztikai folyamatok fontos
csatlakozási pontjai az anyag, eszközáramlás folyamatosságát biztosító
rakodási technológiák. Ezek alkalmazása, technikai színvonala mind bé-
kében, mind háborúban jelentős befolyással van arra, hogy a különböző
anyagok, felszerelések, technikai eszközök a negfe|elő időpontban, az
eldirt mennyiségben és minőségbe4 a legnaglobb hatékonyság mellet!
a megfeleló helyrc kerű[ienek. Ennek megvalósitá§a pedig csak a kato-
nai közlekedési szervek hatékony kózreműkfiésével lehetséges.
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A felsorolt technikai megoldások mindegyike a logisztika kóvetel_
ményei szerinti feladátmegoldást szolgá§a. A Ma$,ar Honvédség eszkö-
zeinek jövóbeni technikai fejlesztáénél nem szabad megfeledkezni a
korszerű rakodási technológiákól sem, ezek sorában pedig elsődleges-
séget kell, hogy élvezzenek a NATO kompatibilis repúlőtéri anyagmoz-
gató és szállító berendezések.

Irodalom:

l.) Bött4er, }í : Früh an die Kosten denken Packung und Transport,
7988. l1sz, p-32-34.

2.) Várdoffi I.: A rakodási és szállítási technológiák kialaKtási le-
hetóségei, kölcsönhatásai ACSl-celtanfolyami je§zet, Bp. 1982.
A logisztika és a rakodrásgépesítés kapcsolata, Közlekedési Közlöny,
I94.24-?5.szám

3.) Schneider H-: Automati§che Verladunk von Paletten Packing und
Transport, Jahrbuck der Logisti\ 1987. p.36-39.
Uberladebrücke als Rollbahn für fahrerlossen Tran§port Deutsche He-
be- und Fördertechnik 1987. 5.sz. p.42.
Tehergépkocsi-c§erefelépítmények automatizált megrakása. Förden
und Heben 1988.4.sz. p.27O.
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EGY NATO IIADOSZTÁLY iOCISZTIKAI
rÁraocerÁsÁNer lr-lpvBro xÉnnÉspt

Csabai GYörg|

Elószó

Az ezredforduló elóestéjén a politikai, a társadalni és a technológiai
fejlődés megannl következménye nódosítja a katonai erő szerepét,
amelynek vonzataként a hadüselésben is végbemenó átalakulások nem
kwésbé jelentékenyebbek a korábbiaknál.

Aváltozások által di]aált kihívások a hiatót is megéintik Ezért ebben
a tanulnónyban eg, hltatósi fázis (a harmadik) részeredményei kerülnek
kibontásra.

A kutatómunka eddigi részeredményei bemutatták az É§zak-atlanti
Szevódés Szewezetének a logisztikával kapcsolatos nézetíend§zerét, az
elü megközelítéseket, a ryakorlati eljárásokat és szabványokat. A kuta-
tás első fázisa a NATO logisztika általános fogalmi körét írta le (lásd '7
logilztika a csapatok fenntanósónak és mozgatásónak eszkize" című ta-
nulmány, amely megjelent az üj Honvédségi Szrmle 7992.1-es számá-
ban), a második fázis a NATO új katonai stratégiai koncepcióból fakadó
logisztikai alapelveket és az új elvárásokat tárta fe| (lásd 'A multinacio-
nális NATO-erök logisztikai tómogaíd§a" című tanulmányt, amely megle-
lent a Hadtudomány 1994. 3-as számában), és a harmadik kutatási fázis
lezárrásaként a NATO Gyorsreagálású Hadtest Multinacionális Hadosz_
tály (Közép)Z logisztikai támogatásának számunka is gyökeresen újszerű
kérdései kerülnek - a céltanulmány lehetőségei között - kibontásra. Va-
ryis a téma átfogó vizsgálata alapján felvázolorn a logisztikai trámoga-
tást alapYetóen b€foM§oló tényezóket majd magát a logisztikai kon-
cepció{ azuán a felvonultatá§ kérdéskörét továbbá a logisztika e§zkö-

Dí. csabai Györ8y alezíedes, a ZMNE stíaté8iai és védelrni Kutatóintézet fómunkatársa

Egyesek ezt Központhak vagy Közép§ónek is nevézik, ami az alkaknazás lehetsége§ had§zínte_
íére utal.
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zelt a szabványosítás és az egÉb kapcsolódó kérdé§eket a hadoszt{íly
szintre Yonatkoztátva. Vagyis eg hosszú úton, az általánostól eljutottam
az egyesig. Hozzátancm, hory az általam vizsgált problémakör kózép-
pontjába a többnemzeti§égűséget, azaz a multinacionalitást állítottam,
mint kiindulási alapot, majd a logisztika igen bonyolult kérdéskörét jár_
tam körbe.

1.) A logisztikai tám€atást meghatÁroző tényezők természet€

Abból a tényből kell kiindulnunk, hory a Multinacionális3 Hadosz_
tály (Közép) Iehetéséges és elképzelhetó hadműveleteinek a spektruma
a humanitárius segítségny{íjtá§tól a regionális konfliktusok során megví_
vandó hadmúveletekig terjedhet. Mindezek megköveteleik a logisztikai
rendszer rugalmasságái mégpedig olyant, amelyet ú5r szerveztek meg
és készítettek fel, hory azt a váltoá körülményeknek megfelelően igen
gyorsan tudják átalakítani. Ugyanis a hadosztály legimozgékonpéga mi
att szükséges az, hog5r a logisztikai rendszer hatékonyan tudja támogatni
a viszonylag nagy távolságokra végrehajtott különbözó hadmúveleteket.

Firyelembe kell venni azt, hog5l az eróket (ez esetben légideszant-
dandárokól van só, nevezetesen egy belgáról, eg5l németról, egy hol-
landról és ery britról) biztosító négy nemzet logiszíikai koncepciói in-
lrább evolúciós mint rcvolúcl6s megkiizelítést igényelnel különösen
azért, mert mindegyik nemzet jelentékenyen csökkentette és ma is csök-
kenti a védelmi költségvetését. Emiatt és még számos mrás tényezó szám-
bavétele révén úgl tűnilq hogy az új logisztikai erységek megalakításához
és az új logisztikai eszközök megvrásárlásához a pénzügyi források nem
állnak rendelkezesre.

A hadosztályon belűl a szabványosítás nem kelló szintje vary esetle-
ges hiánya előidézheti az alacsony fokú hatékonyságot. Ézea tényezők
hatására a működő logisztikai rendszer a szabályozásokat és a parancs-
noklási üszonyokat stb. tekintve a szükségesnél is bonyolultabbá válhat.

3 MuItinacionái§_többnemzeti§é8ú
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A Multinacionális Hadosztály (Közép) alaprendeltetése, azaz a kül-
detése az, hogl a NATO Európai Szövetséges Parancsnokág Gyorsre-
agálású Hadtestjének (ACE Rapid Reaction Corps = ARRC) részeként
tevékenykedjen, emiatt a logisztikai koncepciójának erybe kell esnie (az
össáang miatt) a NATO Gyonreagálású Hadtestének logisztikai kon-
cepciójával.

Természetesen az sem zárható ki te{bs biztonsággal, hory a hadosz-
tály a hadtest keretein kívül kerül alkalmazásra, ami szükségessé teszi a
sqiát logisztikai támogatásü Megjegzem, hogl a Multinacionális Had-
osztály (Közép) logisztikai koncepciójának alapjait a Zárójelentés
(MND(c)a Final Report) rögzíti. Az Európai Sóvetséges Fóparancs-
nolság (SACEUR) és a katonai erőket biztosító nemretek aZárójelen-
tést jóváhagyták 1992. elejért, A valósághoz az is hozzátarloák, hogy a
Zátójelentést a CINCENT felügyeletével szerkaszaették és ezképezte
az alapját a hadosaálynál folyó mindennemű tewezó tevékenységnek,
annak az aktiüzálási fázisában (Activation Pbase), 1 992. ápi|isától 1994.
júniusáig. Hozzátehetem, hogy az érdeklódó szakembeí, ava§I a kutató
a jelentésben a többnemzetiségú logtszti}ai konrcpcióra nern ta|ál teUes
körű megoldást. Ugyanis a logisztikai fejezetben mindössze egy á|talános
érvényű javaslat található - nevezetesen - ery új logisztikai ezred felállí-
tására, mégpedig a hadosztály szintjén, ugyanis az lenne felelós vala-
rnennyi logisztikai funkció végrehajtá§áért. További foryatékossága a
Zárójelentésnek az is, hog5l nem említi meg azt, hogy a multinacionális
hadosztály a logisztikai támogatá§t egy magasabb katonai formációtól
fogja megkapni.

2.) A lo8i§ztikái koncepció vliltozatai

Azonnal rátérve a logisztikai konc€pció lényegére, ami ugtanis ab-
ban foglalható össze, hory a G-4 tötzs résáre az elsó kihívást az előbb
említett és a Zárójelentésben javasolt logi§ztil€i ezred §zeryczetejelen-
tette, Ugyanis a G-4 törzsnek ülágos és egrértelmú vá|aszokat ke|lett

4 MND(C) - Mültinational Dü§ion (central) röüűté§€

5l



adni olyan kérdéselae, hog, például:

- L s?.ewezetet jó laz-e a'l<eret-nemzet e/v"-re alapozni;

- á ha igen, akkor melyik erót biztosító nemzet lesz araanelyik vál-
lalja majd a keret-nemzet §rerepet;

- továbbá vajon a §z€ír€zetDek valóban minden szin&tüt§bbnemze-
tisegűnek kell-e lennie? Az eróket biztosító nemzetekblta$ viták so-
íoz^tához a G-4 íörzs grám változatot, választási javatbt t€{e§áett
elő.

Az első opcíó alapján arra kérik a nemzeteket, hoglbrák létre a
keretet az ezred és a aísdóalj parancsDokságok szám&á ]ü!§anis a szá-
zad szintnek teues méíté*b€o nemzetinek kellene len{b& a nemzeti
képességekre kellene korlátoódnia.

A mrisodik opció egr tii,bbnemzetiségú ezredpaífi§oo}§ág volt,
amely erre a §zerepí€ §zakodott a keretzászlóaljaklal egtitt Vag5ris
az egy feladatra §uakosodott §zervezet mint egy-neílrÉliÉgfi zfuúóalj
szolgáltatná egy adott tén$ben a logisztikai támogatilfi8bdo§ztály va-
lamennl egységéne§ fiiggetlenül a nemzeti hovatartodllBlÓL

A harmadtk opció szednt a né5l Nemzeti Támogrd &oport (Na-
tion Supporting Group = N§G) szolgáltatná a logiaiM,úlnogatdst a
saját nemzeti erőinel nemrti rrechanizmus és e§árr&*radnt Uryan-
is mindeg5rik Nemzeti Támogató csoport felelne a mm€§a harmadik
vonali logisztikai támogatifoért.

A nemzetek ús/ döntrrtrelr" bo§ röüdtávon a ne@iu§gközelíté§t
részesítik elönyben és í5l belreryeztek abba, hogt ff{hnü majd ki kell
fejleszteni egy olyan többo€@pti§égú logisztikai k§olpedót, amely tu_
laj donképpen szenepre-sra}oöorláson alapulna- F"e!r&ü!& hátterében
az a fontos tény volt, hosl a remzeti dandárokat tulridOtrhéppen két, ha
csak nem három célra szewezÉk Uganis a nemzetottzándéka az, hory
ha a szühég rigy Kvránja akkor dandáraikat felhas48hassák nemzetpo-
litikai élokra. Az ilyen mívelctek kerttében önállóonn nenzeti alárcn-
deltségben kefiilnének bsveté§m.' vslamint a neMek nryuk gondos-
kodnának er6lk logtsáikai tánogatásárót. Az is nyiMnvaló, hory a had-
osztálytörzsek eá a döntést sajnálattal vették tudomásul, de az idó meg-
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mutatta, hory ez az opció rövidtávon elérhető é§ ha§ználható elképzelés
volt.

3.) A csoportosítás íevétele és a felvonultatás

Átalánosan elfogadott az, hory a Multinacionális Hadosztály (Kö-
zép) erőit biztosító nemzetek együttesen tartoznak felelősséggel a had-
osztály felvonultatásért. Ezeknek a nemzeteknek az a felelósségűlq hory
megtervezzék é§ veze§sék saját eróiknek a Várakoási Körletb€ tórténó
felvonultatását. A hadosztályparancsnok felel a hadosztály erői felvonul-
tatásának elkezdéséért, annak folyamán a prioritások meghatározásáért,
a koordináliásért és az erók átcsoportosításáért. A hadosztály harcál-
láspontjának telepítését NATO Közep-Európai Sávetséges Erók (HQ
AFCENT) t&zse végzi és ebben az e§etben Hollandia (mivel az AF-
CENT Brunnsrumban települ) mint befogadó- és vezető-nemzet szerep-
ben koordinál. Annak eldöntése, hory mennyi leg5ren a reagálási idó és
a hadműveleti szükéglet ahhoz, ho gy a nég l;'emzrt összes erőit fogad-
ják a Várakozási Körletben, igen alapos es koordinált tervezést tesz szük-
ségessé. Az nyilvánvaló, hogl a G-4 törzs vógig részt vesz a tervezés fo-
tyamatában és végrehajtásában. Mihelyt a Várakozási Körletben az
erők készen állnak a bevetésre, a nemzetek átadják a parancsnoklást a
hadosztály parancsnokának, akiezután a logisztikai támogatásért is teljes
felelósséggel tartozik a hadosztályon belül.

A Várakozási Körletből a hadosztály harcos és harctámogató eleme-
it légi e,sltagy közúton a Harcbevetés Terepszakaszára vonultatják fel,
hog5l harcbevetésre kerüljenek. Előretolt Hadműveleti Bázis (Forward
Operating Base = FOB) létesítésére akkor kerül sor, ha két körlet eg5r-

mástól való távolsága meghaladja a 60 km+. A szakembereknek azt is
fontos tudni, hory az Előretolt Hadműveleti Bázisra kezdetben csak a
dandárok és a hadosztály közvetlenek eszközeit mozgatják. Ekkor a
Nemzeti Támogató Csoportok k)zvetlen logisztikai támogatóst csak akkor
szolgiltatnalg ha a dandároknál és a hadosztály könaleneloúl esetlegesetl

felmerül a szülcséges s ége.

Látható, ho§l ezek strukt írá4a ezÉrt modulokból tevódik össze. A
vezetés és irányítás (C2) eryszerűsítése érdekében a Nemzeti Támogató
O§oportok lehetóség szerint kiegészítő logisztikai támogató eszközöket
helyeznek el a dandárok logisztikai erységeinél. Atlagos körülmények
között a dandárok és a hadosztály közvetlenek logisztikai támogatása az
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Előretolt Hadműveleti Bázi§ról történik. A logisztikai anyagok és eszkö-
zök szállítása azElóretolt Hadműveleti Bázisra a napi utánpótlási rend-
szer révén történik a Várakozási Kör|etből, ezzelbiztosíwa a folyamatos
ellátá§t.

4.) I-ogisztikai eszközö} (többletek és delicitek)

Az eszközökből kitúnik, hogy a Multinacionális Hadosztály (Kö_
zép) Iogisztikai gerilcét a négl Nemzeti Tlímogató Csoport és egy német
szállító ászlóalj képezi. Ugyanis minden egyes Nemzeti Támogató Cso-
port képes 2. vonali kózvetlen támogatás nyújtására a hadosztály kózvet-
lenek és 3. vonali logisztikai támogatá§t §zolgáltatni a dandároknak és a
hadosztály közvetleneknek - valamennyi logisztikai területen.

A Nemzeti Támogató Csoportok az előzőeken túlmenően képesek
a készletek egyensúlyának fenntartására és a folyamatosság biztosítására,
ahogyar' azt a hadosztály parancsnokának erre vonatkozó utasítása elő-
írja.

A készletek egy résút gépjárműveken tárolják (tartják) annak ér-
dekében, hogy szükség esetén biztosítsák a közúton történő azonnali
utánpótlást. Az egyes N€mz€ti Támogaió Csoporúok eryediek mind az
összetételüke! mind a hadoszíáIyhoz való parancsnoki viszonylatukaí
illetően. Mindamellett megjeg},zem, hogy a szakmai vonatkozások és a
felkészülés tekintetében a nagy hasonlatosság lehetóvé teszi a hadosztá-
lyon belüli megfelelő munkavégzést valamennyi logi§ztikai tenileten. A
következőkben tekint§ük át az egyes Nemzeti Támogató Csoportokat,
uglanakkor a diszlokálási helyeiket az 1. számú melléHet tarta|mazza.

A belga Nenzeti Támog8íó Csoport állományát a 29. Logisztikai
Zász|őalj - amely az ellátásért, a karbantartásért és a szállításért felelós -

és a 3. Szerepú Egeszségügyi Beavatkozó Csoport alkotja. A belga Nem-
zeti Támogató Csoport a Multinacionális Hadosztály (Közép) hadműve-
leti alárendeltéségbe tartozik.

A német Nemzeti Támogató Csoport egy feladatra szabott szerve-
zet, amely a Multinacionális Hadosztály (Közép) támogatására hivatott,
egy logisztikai és egészségűg5ri dandár elemeiből ősszeállított erókből áll,
a vezetésének sajátossága abban lelhető fel, hog5l a hadművelet teljes
időszakában a nemzeti parancsnokság alárendeltségében maíad,
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A holland Nemzeti Támogató C§oportot a holland Támogató Pa-
rancsnokág úgy állította össze, hory aá szükség e§etén kiegé§zítik lo-
gisztikai egységekkel. A csoport a hadosztály hadmúveleti alárendeltsé_
gében van.

Az Egresült Királysa8 Nemzeti Támogató C§oportja is feladatra
szabott és az EgtesüIt Kirólyság Harci SzolgáIati Támogató Csoportjának
elemeiMl alakították ki, Ezek az elemek az Azonnali Ujrafeltóltesi Cho-
portban összevontan c§oporto§ításra kerülnek es a hadosztály aláren_
deltségébe vannak

A Multinacionális Hadosztálynak (Közép) a maga nemében egle-
dütálló, szinte kivételes eg5nége a 120. Sállííó Zászlóalj. Mint német
zászlóalj hadműveleti alárendeltségben van és egyedüli teljes egészében
feladatra specialiált egység a hado§ztály szintjén, mégpedig azzal a fel-
adattal, hory általános sállítást hajtson végre.

A szállító zászlóalj hozávetóleges kapacitása 5 2fi) tonna szilárd
anyag és a tartályokban szállított üzemanyag. A zászlóalj nem került el-
látásra a személyek szállításához szűkséges eszköókkel. A zászlóalj ké-
pességei - a G-4 törzs számára - lehetővé teszik azt, hog anélkül nyújt_
sanak pótlólagos ellátótámogatá§t a fó logisztikai erőkifeJtéshez, hory
megzavarnák a hadműveleti tevékenységek rutinszerű logisztikai támo_
gatását. A zászlóalj biztosítani tudja a szükséges közúti szállítási eszkö-
zöket is a készletek szétosztásához, ha arra szükség esetén sor kerül.

Fontos tényként azt is kiemelem, hogy valamennyi dandár rendel-
kezik o§,an saját integnílt logisztikai képességgel, amí sámukra lehe_
tővé te§zi a hsrcteyékenységek (hadműveletek) folytaúísá| mégpedig a
legintenzívebb mértékben és mintegr 72 ónÉn áí Ezeknek a logisztikai
eszközöknek a jelenlegi összetételét és megnevezáét a nemzeti alapon
alakítják ki, a különkizóségük is ebból eredeztethetó.

Például a 11. Holland légimozgékonyságú Danür alaprendeltetese
a helikopteres utánpótlás végrehajtása. A Holland Nemzeti Támogató
Csoport feladata a szükséges földi eszközrik folyamatos biztosítá§a a lo-
gisztikai támogatás számára, amennfben ezek a helikopterek a hadosz-
tály szintjén tevékenykednek. A többi dandár teljesmérvű földi mozge-
lanyságal rendelkezik annak érdekében, hogl köztlton biztosítsa az utón-
pótwst, az úiraíeltöké§t a miveletek folyamán
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A hadosaály megfelelő mennlségú száltító helikpterrel rendelkezik
majd, hogr hosszabb távon ninden utánpótlási igény légi úton elégíthes-
sen ki. Ehhez az is hozzájárul, hory a Belga Ejtőernyős Kommandó Dan-
dár és a 31. Német Ejtóernyós Dandár korlátozott képességgel rendel-
kezik a levegőből ledobott utánpótlás módszerére alkalmas merev szár-
nyu repülőgépekkel.

5,) SzabványosítrÉs

A logisztikai eszközök újraelosztásának hatékony kezelése és a légi
mozgekonpág által bizto§ított hadmúveleti rugalmasság iránti fontos kö-
vetelmény az, hory minél magasabb leryen a Multinacionális Hadosztály
(Közep) szabványosítási szintje. Közismert, hog5l a NATO-ban immáron
több mint 30 éve folyó törekvés ellenére, hog5l megfelelő szintet érjenek
el a szabványosítás terén, a hadosztály ki van téve annak, ho5l dandrórait
többé_kevésbé önállóan múkikltesse, mégpedig nem is csak összeková-
csolt erőként. Mindez nem csupán annak a következménye, hogy tulaj_
donképpen négy erymástóI eltéró nemzeti doktrína, rendszer, struktúra
és harceljárás van együtte§en jelen, hanem annak is, hory a szóban lévó
hadosztálynál a fegyverzet és felszerelés igen változatos, azaz eltérő. Az
eltérést bemutat om a 2. számú mellékleten.

Jóllehet a hadosztály vezgté§e csak tanác§okat adhat a n€mzetek_
nel mégis az elmúlt években bizonyos előrehaladást értek el a megálla-
podások révén, uryanis az alegységek és egységek közös logisztikai és
szabványosított műveleti és működési eljárásokat alkalmaznak. Hollan-
dia és az Egyesült Királyság úgy döntött, hog5l APCHE helikoptereket
vásárol, azután kor]átozott interoperabilitási kiképzési kisérleteket foly-
tattak a táboíi gyakorlatokat megelózően. A műveleti küldetések válto-
Zatossága megköveteli a hadosztály törzsétól azt, hogy a lehetó legjobban
íelhasználja azegyes egységek sajátos műveleti képességét. A kúlönbözó
módon összeállított Nemzeti Támogató Csoportok bizonyos mértékig
uryanolyan tevékenységeket folytatnak és olyan kiterjedt logisztikai ké-
pességet szolgáltatnak, anely valójában ery beépített bőségi (pontosab_
ban kifejezve felesleges) §zintet is magában foglal. Ez a bőség (fe|esleg)
különósen a humanitárius segítségnyri,itások esetében igen fontos é§ ér-
tékes.
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Befejezésül bátran kijelenthetó, hogt a kutatás alapján a hadosztály
logisztikai koncepciója megfelel és az egyben adekvát a NATO logiszti-
kai elveivel és eljáriásaival (azaz MC 319-e|).

A tanulmányban leírtak - az aktualitáson túlmenóen - különösen
hasznosak lesznek NATO-taggá válásunk folyamán a konkrét logisztikai
kérdések feldolgozása során, méghozzá a ryorsreagálású zászlóalj (dan-
dár), valamint az összes NATO-feladatra kijelölt magyar erő logisztikai
támogatás elveinek kimunkálásában és a gyakorlati feladatok megva|ó-
sításában, továbbá a kérdéskör kutatóinak bázisanyagként történő fel-
használásában és a szakmai oktatás és kiképzés végrehajtásában.

Összességében ldnond}atom az! hory ez n céltanulrnány alcír egl
olyan logi§ztikli kutatási jelentésnek is felfogható, amelyben a feltárt
kérdések szé|es spe}úrumban, de szíkített formában közrcadásra ke-
rülnek.

1. sz- melléHet

Diszlokációs helyek (békében)

l.) 24. Légideszantdandár (UK)

Egyesült Királyság, Colchester

31, Légideszantdandár (GE)

Németország, Oldenburg

Ejtőernyós, kommandós dandár (BE)

Belgium, Heverlee

1 1. Iégideszantdandár (NL)

Hollandia, Amheim

Multinacionális Hadosztály Parancsnokág (Közép)

Németország, Rheindah|en

2.)

3.)

4.)

5.)
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2. sz. melléHet

A fegrverzet és a felszerelés alaprrctő kütönbiizóségei

1.) 6 ktilönbózó típusú heükopter megléte

2,) 6 különböző típusú tiizenégi löveg és aknavetó

3,) 10 különüizó kiütelezésű gépjármű és azokon belül4 kü-
lönböó típus

4.) 7 ktilönkizó típusú pánéltöró rendszer

5.) 9 különböző típusú könnyú fegrver

6.) 4 különbözó típusú híradó_ és feldedtórendszer

7.) 3 különkizó típusú (vary fajta) anyagkezeló felszerelés és
berendezÁ .
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LOGISZTIKAI BIZTOSÍTÁS

A MAGYAR HON!ÉD§ÉG LOGISZTIIGI
FöIGAZGATó§{G

helye és szerepe
a jelenlegi haderó támogatási rendszoI€ben

Jároscsdk MiHós|

Mindenki által közismert tény, hogr az anyagi-technikai integáció
közel hétéves időszaka minőségi elmozdulást a biztosítás rendszerében
nem eredményezett. A csapatoknál és a szakmai vezető szerveken belü
szakmai profilok további fenntartásával összerendezése\ belsó átstruk-
túráláso\ valamint a korábban kíviilálló ágazatok egr részenek bépí-
tésevel nennyls€gi niivekedések történtek

Gyakorlatilag az anyagi-technikai biztosítás rendszerében változat-
lanul érvényesült az ágazatok uralkodó szerepe és önállósága. Avolt had-
táp- és fegyverzettechnikai (technikai) biaosítás rend§zerétól az eltéré-
sek csupán megnevezésekben és formai megoldásokban jelentkeztek.

A tapasztalatok szerinl az elmúlt és a jelenlegi évtiznd "szetyezai

íeiksztéseinek" szakterületünkre vonatkoztatott legfőbb sajátosságának
a tudományos (elméleti) megalapoás, az alienatív megoldás keresés,
továbbá a ki§érlet, a §nkorlstl prúba nélkülözése tekinthető. Ezen ok-
ból kifolyólag érdemi, vagr ha úgl tetszik minóségi fejlesztásek nem tör-
ténhettek, hisz€n a hagyományos és a működó rendszereken - elókészítés
és idő hiányában - változtatni nem lehetett.

Mivel a szervezeti átalakításokat a feladatok folyamatos biztosítása
mellett kellett elvégezni, a mindenkori szakmai vezetés felelősséggel
nem vállalhatta (nem is vállalta) fel, egr minóségi fej|esztés elindítását és
végigvitelét.

l Jáío§c§ák Miklós euedes, M H Loaisaikai Fói8az8at&á8,, hrdműve|eü fórök
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A fentiekben tömörített visszatekintát leginkább a jelenleg elvég-
zett szervezeti átalaHtások alapjainak tisztázása indokolja. Fontos a
visszatekintés a lezajlott folyamatok megértáe, illewe a üszonyítások
szempontjából is. Csak annak ismeretében látható be mit is jelent a'k'Jérl
a múlf' hatása. Bár filoáfiai értelemben lehetetlen, de a "SZEKTOR"
és utód feladatai előkészítőe során lényegében újra beleléptünk ugyan_
abba a folyóba vagy maradtunk uryanabban a mederb€n. Ez aztjelenti,
hogy ismételten elmaradt a szervezeti fejlesztések tudományos megala_
pozása, alternatív megoldások kimunkálása és gyakorlati próbája.
Ugyanakkor c§apatszinten új megnevezáú á részben módosított ösz-
szetételű logisztikai szervezetek kerültek rendszerbe állításra, továbbá
megtörtént a logisztikai biztosítás felsőszintú irányító szervezeteinek ki-
alakítása.

Jelen cikk nem törelszik az eljárási módszerek indokainak felkuta-
tására, a szeívezeti átalakítá§ok mozgató rugói (kényszeni ós kötelező
létszámcsökkentés, NATO logisztikai rendszerekben történó igazodás,
a haderó biztonságos logisztikai támogatása, stb.) hatásainak vizsgálatá_
ra. Azokkal §zemben előtérbe helyezi az újonnan létrehozott felsőszintű
logisztikai vezető szerv, az MH L.ogisztikai Fóigazgatóság (továbbiakban
MH LFI) megismerteté§ét.

Az MH LFI bemutatása a kialakítás körülményeiból indítva, az
alaprendeltetós és abból adódó feladatr€ndszer érintésén keresztül, a
szer"vezeí helyének és szerepének neghatároására inÉnyul.

Az MII LFI létrehozisínak köriiüményei

Ahonvédség felsőszintű vezető szerveinek kialakítására jóváhagyott
elgondolá§, azon belül a megbatározott létszítmkonűciók nllvánvalóvá
tették az MHAnyagi-Technikai Fócsoportfónökség átalakításának szük-
ségszerűségét.

Eryöntetű szakmai vélemény szerint a felsószintű logisztikai vezető
szerv kizárólag ery egységes szervezetként működhet hatékonyan, a
szewezeti megosztást e§letlen mértékadó szakmai kör sem tartotta él-
szerűnek. Számos szakmai egyeztetést követően, a témában összehívott
Tudományos Konferencia is megeósítette, hory az MH logisztikaibiz-
tosítását, vary a Honvéd Vezérkaron belüli vag5l azon kivüli - MH-n belül
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maradó, illetve HM háttérintézetként működő,- egy egységes §zervezet
irányításával lehetne eredményesen megoldani. Az űj szswezet ne,léte,
struktúrájára és feladatrendszerére alternatív javaslatok készültek, me-
lyek azonban nem kerültek elfogadásra.

A központi döntések alapján a Honvéd Vezérkarba egy szűklétszá-
mú logisztikai szeílezet és külón az MH egésxégüryi szolgálat vezető
szerve épült be. A Honvéd Yezérkamn belül létrehozott szervezeti ele-
mek a vezérkarok felépítésére elfogadott NATO §zi§ztémát követve ke-
rültek kialakításra. Szakmai vonatkozásokat tekintve sajátosan alakult
a Honvéd Vezérkar Logisztikai Főcsoportfőnökség szerepe, mely MH-
ra kiterjedó irányítási hatáskör nélhil, alárendeltektől megfosztva; c§u-
pán vezérkari feladatokat ellátó szervként funkcionál. Ugyanakkor a
Honvéd Vezérkar egyik önálló szervezeti elemét alkotó Egészségügyi
Csoportfőnölrség szakterűletén me gőrizte az MH-ra kiterjedő hatá§kö-
rét, sőt békében valamennf központi egé§zségügyi szervezetre vonatko-
zó szolgálati előljárói jogkcirét.

A létszámkorlátok és más szempontok firyelembevétele mellett az
ágazati biztosítás rendszerének fenntartása megkövetelte az MH szintű
ágazati csoport- és szolgálatfőnökségek ery szervezetben tartását. Azzal
együtt az új felsószintli logisztikal yezető §zervet (MH Logisztikai Fói-
gazgaüóság) úg kellett kialakítani, hos/ az

. te§/e lehetővé az ágazatokkorábbi alulszervezettségének meg-
szüntetését, a kritikus létszámra lecsökkentett ellátó közpon-
toktól, szakmai középirányító szervektól tervezési-szervezési
feladatok átvételét;

o kapcsolódjon a Honvéd vezérkar, illewe a haderőnemi vezér-
karok szakmai és más szewezeteihez;

. biztosítsa az alárendeltek katonai és szakmai iránftását;
o feleljen meg a NATO csatlakoziás elókészítéséhez kapcsolódó

feladatok biztosításának, illewe végrehajtásának;

o illeszkedjen az MH műkódtetési rendszeréhez a minisztériumi
és a nemzetgazdasági sdérába.

Az ágazatokat, a törzskari és gazdálkodási szervezeteket, valamint
az MH Anyagi-Technikai Informatikai Központ és az MH Repülómű-
szaki Intézet egy részét integráló MH LFI, mint béke hadrendi elem, az
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MH Anyagi-Technikai Főcsoportfónökég jogutódjaként 1997. szep-
tembcr Ol-ei kezdettel került létrehozásra.

Létrehozrásának alapvetó éljÁt az MH logisztikai rendszere múkö_
dőképességének fenntartása, a felsőszintű tervezési, gazdálkodási fel-
adatok végzése, a nemzetközi kötelezettségekból - elsósorban a NATO
csatlakozás elókészítéséMl - adódó feladatok támogatása, konkrét szak-
mai együttműködés folytatása, valamint az erósen lecsökkentett létszá-
mú, állományukat tekintve kifejezetten hátrányos helyzetű szakmai és
szolgálati alárendeltek irányítása képezte,

A Magyar Köztársaság miniszterelnöke által aláírt22l8ll997, (Yl|.
24.) Kormliny hat6rozatábon az MH LFI, mint felsőszintű vezetó szerv
szerepel, mely végzi az MH logisztikai biztosítá§át, működteti a logiszti-
kai ellátó rendszert, kiadja a szakterületi normákat és szetosztja a logisz-
tikai ellátás rendelkezésre álló forrásait.

A fenti Kormány határozat 10/c. pont 2. bekezdése rögzíti, hogy

"Az MH LFI-I a főigazgató vezeti, aki kbnetlenül az MHPE WF-nek
van alórendelve. A fóigazgató szolgálati előIjáója a lózponrt logisztikai
szervezetek személyi óIlományónalq vezai a központi logisz{tkai szerueze-
telcd, valamint szakmailag irányítja az MH logisztikai biaosításónek ága-
zati feladatait".

Nagyon lényeges az ágazaíi irányítás teíjedelme §zempontjából a
már hivatkozott Kormány határozat 13. pontjában deklarált helyzet,
mely szerilt" ...az MH LFI csopottfőnökei és szolgílatfőnökei - feladatkö-
rükbe utalt kérdésekben - az MH felső szintű szalanai előljárói.'

Szakterületén a szakmai elófáró

a.) normatív intézkedéseket ad ki;

b.) eg5redi intézkedéseket (szakintézkedéseket) készít eló, illetve ad
ki felhatalmazás esetén a parancsnok nevében;

c.) a parancsnok döntési keretei között intézkedik a parancs végre-
hajtására;

d.) feladatkörébe tartozó információkat ad és kér;
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e.) ellenórzest a parancsnok megbízásából és nevében végez;

f.) véleményezési jogot gyakorol.

Mint az idézett Kormány határozatból kitűnik sikerült éwényesíteni
a logisztikai biztosítás ágazati rendszerének fenntartrását, az ágazati ve-
zetők MH szintű szakmai elóljárói jogkörének meghagását. Eunl ga-
korlatilag eg5r működó rendszer funkcionálrásának feltételei élnek to-
vább, melyek között minden lehetőség adott arra, hog5r az MH átalaKtása
eddigi szakaszaiban végrehajtott feladatokat szakmailag kezelni tudjuk,
továbbá a felhalmoódott szervezeti és múködési problémáinkra megol-
dá§t taláUunk

Vi§§zatekintve az MH LFI létrehozásának körülményeire belátható,
hory az adott feltételek köaitt a lehetó legoptimálisabb szervezeti és
múködési kereteket sikerült bizto§ítani az átalakulráshoa A fóigazgató-
ság szervezetét tekinwe megfelel a honvédelmi minisztet 52l|997. batá-
rozatával kiadott alapító oklrat 4. pontjában előírtak teljesítésénelq ami
konkrétan az MH LFI állami feladatként ellátandó alaptevéken},sége_
ként rögzíti:

U jogszabályokbaq orczógnllési- és l<ormónyhaaírozatokban az MH
részére meghaűrozott feladaak végrehajtósa érdelében, a Honvéd Vezér-
kar (továbbiakban: HWkövetelményei alapjdn - mint központi lagisztil<ai
támogató szervezet - végzi MH logisztilcai bbtosításának ágazati retúben
történő teryezését, uen ezését és irányítását, a logiszlkai ellilli,íendszermú-
ködtetését

Feladatlórébe tartozik a HVK Logisztkai Fócsoportíőnölcséq tevé-
lcenysége szaki§ oldalról törtenó űmo4atósa, a logisztil<li ualdeületen a
HVK lónetlen szenezetek gazdóIlcodósónak koordinálása, a szolgólati
alárendeltségébe mrtozó kózponti logisztikai szentezetek vezetése. Feladat-
körébe tartozó kerdésekben egüttmlltödik a haderőnemi vezérl<arokkal és
a Honvéd vezérkar szerueivef .

A főigazgatóság helye a honvédégvezetésében

Az MH LFI a Ma5rar Honvédség felsószintű vezetó §zervei köartt
helyezkedik el. Kizárólagos jogosulrcággal rendelkezik a haderó logisz-
tikai biztosítiá§ának irányítása, az ágazati gazdálkodá§ tervezése vonatko-
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záseban, Felelós a katonai szervezetek működése, feladatai teljesítése
logisztikai feltételeinek biztosításáért.

A logisztikai támogatás rendszerének kialaKtásában, a fejlesztési
koncepciók kimunkáIása terén szoro§ együttműködésre kötelezett a
Honvédelmi Minisztérium érintett szervezeteivel, továbbá a Honvéd Ve_
zérkanal (azon belül el§ő§orban a Logiszükai Főcsoportfőnökéggel),
valamint a haderőnemi vezérkarok fegyvememi, illetve logisztikai fó_
nökségeivel.

Helyét tekintve az MH LFI a logisztikai szervezetek alkotts pirami§
csúcsán Iévő szerveze! ahol a fóigazgató és az ágazatok vezetői MH szin-
tű szakmai e|őljáró\ ígr szakterületük elsó sámú vezetői.

A logisztikai biztosítás honvédelmi tárcán belüli, illetve tárcaközi és
nemzetgazdasági összefüggéseit firyelembe véve az MH LFI sajátos he-
lyet foglal el a honvédség felsószintű vezető szervei köótt. Az MH fel_
adatai logisztikai támogatása érdekében, mint önálló jogi személy szer-
vesen illeszkedik az MH gazdálkodását irányító szervezetek körébe, va-
lamint a Honvéd Yezérkar szervezeteihez. Ennek legfőbb oka, hogy a
Honvéd vezérkaron belüli szúk szakmai szervezet csak a törzskari és a
gazdálkodási tevékenység folytatására képes, de önállósága szakmailag
részleges vagy másként fogalmazva üszonylagosnak tekinthető.

Összességében az MH LFI felsőszintű vezető szervek kózötti helye
nem kérdójeleáetó meg, a szervezet struktúrája és feladatrendszere Ie_
hetővé teszi akár a honvédség kereteiben, akár azon kívüli működését.
Bár a íőigazgatóság felsőszintű vezetó szervnek minósített a íőigazgató
és az ágazati vezetók rendfokozati besorolása mégis eltér - alacsonyabb
- a haderőnemi vezérkarok, illetve azok közvetlen alárendeltségébe tar-
toző szervezetek vezetőitó|. A rendfokozati eltéré§ek indokai jelenleg
nem ismeíetesek.

A főigazgatóság vezető állományának beosztásaihoz tartozó rendfo-
kozatok oldaláró| néz,te az MH LFI helye másnak tűnik, mint ami az
előzóekben kifejtett általános megközelítésból adódott. A fennálló el_
lentmondás megszüntetése szinkronizációt, illetve harmonizálást igé_
nyel, hiszen a meglévó rendfokozati"kiilönbözóségek" nem csupán erköl-
csi jelentóségüek.
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Az MH LFI szerepe a honvédség logisáikai bizto§ítá§ában

Ery műkfió rendszercn belüli szenezet szerepének felvázolásánál
tegélszerűbb azok feladatrendszeréMl kiindulni. Az MH LFI feladat-
rendszere a szervezet születését csaknem egy álvel elózte meg és utána
idóről - időre pontosítrásra került. A véglegesítés utáni feladatok szerve-
zethez kötésével megteremtódtek a Szervezeti Működési Szabá|yzat ki-
dolgozásának feltételei.

A fóigazgatóság Ideiglenes Szervezeti és Működési Szabályzatát
1997. október 08-án a Magyar Köztánaság honvédelmi minisztere ha5lta
jóvá. Lényegében a §zervezet szeíepét az ideiglenes SZMSZ alapjáa, az
általános ósszetevók és az ágazati részkérdések feldolgozásával az aláb
biak szerint lehet összegszni.

A íóigazgatóság íiltalános szerepe

- szakmai háttér biztosítása a vezérkari tervező munkában, részvétel
a kűlönbóző időszaka szóló fejlesztési tervek kidolgozásában;

- a Mag5rar Honvédség katonai szervezeteinek és a HM felhatalma-
zása alapján a HM közretlenek logisztikai biztosításának tervezése, szer-
vezése, valamint irányítása, az azzal kapcso|atos szakmai szabályozások
végzése;

- részvétel az MH minósített időszaki terveinek kidolgozásában, az
ágazati tervek és számvetések elkészítése, a hadi szewe?El megalakítá-
sának előkészítése;

- részvétel a HM fejezet költségvetési, gazdálkodási informatikai
rendszere kido|gozásában, az eszköz- és készlet, valamint az ingat-
langazdálkodás analitikus nyílvántartási és adatfeldolgozási követelmé-
nyeinek meghatározása;

- az MH egészére kiterjedó ágazati kiwetelmények meghatározása,
a norma és normatíva szabályozások előkészítése, a bizto§ítá§ ágazati
szakmai szabályóinak kimunká|ása;

- a költségvetés tervezésére vonatkozó intézkedések alapján a fői-
gazgatíság és a gazdálkodási hatáskörébe utalt felsószintű gazdálkodó
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szervek köZponti költségvetési javaslatainak kidolgozása, továbbá a
HVK közvetlenek eves szakági tervjavaslatai kidolgoziásának irányítása,
koordinálása. A költségvetés jóváhagrrását követóen az érintettei< éves
anyagi_, pénzügyi kereteinek meghatározása, a költségvetési gazdálko-
drás szakterületi koordinálása, a felhasználás és elszámolás feladatainak
össze fogása;

- közremúködés az MH úi technikai eszközrendszerei rendszerbe-
, állítá§i, áthelyezési javaslatainak, a beszerzési, rendszerben tartrási és
rendszerból való kivonási, átfe5rverzési terveinek kidolgozásában. Rész-
vétel az MH haditechnikai kutatási és fejlesztési követelményei, igényei
megfogalmaaásában;

- a HVK követelményei szerint a minósített idó§zaki nemzetgazda_
sági igények szakterüIeti megfogalmazása, az igények egyeztetése és
pontosítása;

- azMH egazére kiterjedó készlet és raktárgazdálkodás, a termék-
azonosítás, a tárolás szabályaina§ követelményeinek meghatározrása;

- a feryveres és rendvédelmi szewekkel történó es/üttmúködésből
adódó feladatok végzese;

- a katonai tanintézeti képzá és továbbképzés, valamint a sorállo-
mány és a tartalékos paranc§noki képás ágazati követelményeinek meg-
fogalmazása, a logisztikai szakképás irányítása;

- a HVK követelményei alapján kapcsolattartás a NATO tagállamok
haderői szakmai szerveivel, a nemzetközi katonai e§/üttműködés szak-
mai feladatainak koordinálása és vegzése;

- kózponti logisztikai szewezetek szolgálati irányítása, az általános
katonai és a szakmai feladatok végrehajtásának felügyelete.

Az MH LFI szerepe általánosságban a honvedség Mke állományá-
nak és feladatainak szakmai biztosítrásán túlmenóen a minósített idósziki
tervekben foglaltak elókésátése, azoka a szakállomány felkészítése. Á-
talános szerepének betöltése a szervezetében lévó csoportfőnökége(
fónökségek, szolgálatfónökségek konkrÉt tevéken5aége révén valósul
meg.
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Az MH LFI Hadmúveleti Fónölrség az MH LFI Gazdasági Főnök-
ség, továbbá az MH ágazati csoport- és szolgálatfónökségek, valamint az
MH LFI közvetlen osztályok szerepéről a következóket szükséges tudni:

MH LFI Hadműveleti Fönökség

Tervezi, szervezi és koordinálja a főigazgatóság tevékenységét,
összefogja az ágazati felkészítés es eryüttműködés feladatait, végá a ve-
zérkari szintű és az alárendeltek irányításával kapcsolatos tórzskari fe|-
adatokat, fej|eszti és fenntartja a íőigazgatxág informatikai hálózatát.
Mindezek érdekébeu:

- résztvgz avez.érkar szintú tervezési és szabályozási feladatokban,
összefogia a harckészültségi, kiképzési intézkedések kidolgozását;

- résztvesz a logisztikai szervezetek fejlesztésére vonatkozó javasla-
tok kidolgozásában, véleményezésében;

- tervezi és koordinálja a szakágak hazai és nemzetközi kapcsolattar-
tását;

- végzi a NATO elvek é§ követelmények kielégítését élzó logisztikai
tervező és szervező tevéken},]ség ö§szefogását;

- a főígazgatóság hatáskörében irányítja a gyakorlatok és kiképzési
rendezvények logisztikai bizto§ításának tervezését;

- kidolgozza a vezetési okmányokat, elkészíti az időszakos jelen-
téseket, valamint a vezetési aktusokhoz kapcsolódó intézkedéseket;

- elókészíti és szakmailag felüryeli a főigazgatóság és alárendeltjei
ügyeleti és eryéb szolgálatainak szabályozását, illetve működését;

- tervezi és szervezi a íőigazgatíság és alárendeltjei minősített idő-
szaki terveinek kidolgozását, az állomány háborús felkészítését;

- résztvesz a törzskari és vezetési feladatokhoz kapcsolódó elgondo-
lások kialakításában, együttműködik a haderőnemi vezérkarok érintett
szerveivel;

67



- végzi a fóigazgatóság híradrásának tervezését, irányítja a híradó
HKSZ okmányok kidolgoását;

- ré§ztve§z az MH szintú szervezési feladatok elókészítéséber1 az
ezzel kapcsolatos szabályoák kidolgozásában.

MH LFI Oazdasági Főnökség

Ellátja a szakterület költségvetési terúleteinelr, valamint a FIVK köz-
vetlenek ágazati kölségvetésének tewe#sével, elosztásával, elemzésé-
vel kapcsolatos feladatokat. Kidolgozza az őgazati gazÁálkodrás általános
szabályait, résztvesz a sámviteli analitikus nyilvántartiás, illetve a gazda-
sági információs rendszer kialakításában.

Irányítja az anyagi kódbiztosítás é§ termékazonosító kódrendszer
naprakészen íaítás,át, iégzi a NATO kodifikációs rendszere és az MH
termékazonosítrási rendszere összehangolrását. Ezen alaptcvékenysége-
ken beliil:

- szervezi és koordinálja a szakági gazdálkodás feladatait, közremű-
ködik a logisztikai bizto§ítíá§ minósített idószaki rendszerének kidolgo-
zásába$

- koordinálja az MH LFI ágazatainalq illetve a szakirányítrásra utal-
tak gazdálkodását;

- részfuesz a nemzetgazdasággal szemben támasztott minősí,tett idó-
szaki igények összeállításában;

- koordinálja a katonai szervezetek utaltsági rend szerinti ellátásának
feladatait;

- összeállítja a logisztikai ágazatok költségvetésének ágazati igényei
alapján a szakterűlet költségveté§ét;

- szervezi és koordinálja a fegyleras és rendvédelmi szervek gazda-
sági es/üttmüködé§éből adódó feladatokat; '
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- ellátja a termékazonosítás rendszerének fejlesztesében a HM tárca
képviseletével kapcsolatos feladatokat;

MH lladitechnikai Cxoportfőnökseg

Irányítja az MH egésze béke és minó§ített idő§zaki technikai bizto-
sításának ágazati rendben történó tervezé§ét, szervezését, résztvesz a
műszaki fejlesztéssel, a rendszeresítésekkel, a rendszerbe állítrással, az
űzembentartá§sal és a mérésüggyel kapcsolatos tevékenpégekben. To-
vábbá a haditechnikai eszköaik beszerzósóre vonatkoó elgondolások
kialaKtásában, valamint az ipari iizemek háborús gyártásra történó fel-
készítési követelményei kidolgoásában.

Ezen alaprendeltetésscl összeíügó fetadatokon betüt r€szleteseb-

- koordinálja a technikai biztosítiás rendszerének fejlesztését, végzi
az haditechnikai ágazatok, szakcsapatok szervezeti é§ technikai fejlesz-
tésére vonatkozó javaslatok kialakítását;

,- az MH-ra vonatkozóan ré§ztve§z a haditechnikai kutatás á műsza-
ki fejlesztés tewezésében, szervezésében, szabályoua a haditechnikai
eszközök rendszeresítésével, rendszerbe állításával és kivonásával kap-
c§olatos tevékeny§égeket;

- javaslatot tesz a haditechnikai ágazatok anyagi keszleteinek diszlo_
kációjára, tartalék készletek képzésére és lépcsózésére; - kidolgozza az
ágazati képzés követelményeit, résztvesz a képzéssel kapcsolatos szabá-
lyozások kidolgozásában, szakfelügyeletet §,akorol a ti§zti é§ ti§zthelyet-
tesi szakkiképzés felett;

- ré§ztvesz a nemzetközi haditechnikai együttműködési feladatok
végrehajtásában.

MH Haditechnikai Csoportfónökség ágazati szolgálratfónökségei

Az MH szintű szolgálatfónökégekvégzik az ágazati felelősségi kö-
rükbe tartozó technikai eszköajk es anyagok biztosítását, a csapatok el-
látásának tervezését, szewezését és irányítását, valamint a szolgálati alá-
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rende|tjeik tevéken},ségének felügyeletét. MH szakmai előIjáró jogkö_
rükben véleménye zi az ágazat íejlesztésére kialakított csapatés hádérő-
nemi szintű elgondolásokat.

A fentiekhez kapcsolódó f6bb összetevőIc

- az ágazalí bizto§ítá§ átfogó feladatainak tervezése, szervezése, a
szolgálat előtt álló feladatok meghatározása, a felsős zintű ágazatí gazÁál-
kodási feladatok ellátása;

- a szakmai információs rendszer működteté§e, MH szintű operatív
nflvántartások vezetése, a szükséges értékelések és elemzáek végre_
hajtása;

- az ágazat felelósségi körébe tartozó technikai eszközök és anyagok
technikai kiszolgálásának, javításának és ellátásának szervezése és irá-
nyítása;

- a szolgálat tevékenységét szabályozó intézkedések, utasítások, sza_
bályzatok kidolgozrása;

- részvétel az MH fejlesztési terveinek, minősített időszak tervezési
feladatainak kidolgozásában;

- közreműködés a rend§zere§ítési és kivonási javaslatok elókészíté-
sében, a logisztikai folyamatok tervezésében.

MIl Hadtóp Csoporífőnökség

Szabályozza a hadtápszolgálatok tevékenpégét, tervezi, szervezi és
irányítja az MH hadtáp ellátásának tervezését, azok keretén belül kidol_
gozza a béke és háborús biztosítás követelményeit és felügyeli azok meg-
valósulását.

Az alaptevékenység végrehajtásán belül:

- kialaKtja az MH személyi állománya ellátásának normáit, gondos_
kodik a normák karbantartásáról;
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- tervezi és szervezi a szakmai, szolgálati alárendeltek felkészítését,
eryüttműködik a tanintézetekben folyó hadtáp tisztképzes, hivatásos
tiszthelyettes képzé§ követelményeinek kidolgozásában;

- tervezi és szervezi a szakterülethez tartoó ágazatokban a hadtáp
technikával, anyagokkal történő ellátá§t és gazdálkodást;

- figyelemmel kiséri és elemzi a hadtápkészletek alakulását, javasla-
tot te§z a készletek lépcsőáséne( diszlokációjának kialakítására;

- követelményeket szab a szakterületére vonatkoó középtávú és
éves hadtáp anyagi és pénzügyi tervek kidolgozásához;

- kidolgozza és elókészíti a hadtáp szakmai körbe tartozó MH érvé_
nyű szakmai szabályzatokat és utasításokat.

MH Hadtáp Csoportfőnökség ágazati szolgálatfőnökségei

Az MH szintű szolgálatfőnökégek szakmai irányítrást glakorolnak
az ágazat egészének működése terén. Felelósek a szakterület béke és
háborús vezetéséért, alárendelt szervezeteink folyamatos irányításáért,
az adott ágazat íejlesztési elgondolásának kidolgozásáért. Ezen belül:

- végzik az MH béke és minősített feladatai ágazati biztosításának
tenrczÁét, s7evezését és irányítják az ágazati íeladatok végrehajtását;

- a hatályos rendelkezések alapján ellátják a szakterület felsőszintű
gazdálkodási feladatait, szervezik a §zakterülethez tartoó technikai esz-
köz és anyagi ellátást, kidolgozzák a különbözó idószakos szakági terve_
ket;

- szervezik a szolgálat szakanyagainak és szaktechnikai eszközeinek
rendszerbe állítását, üzemben tartását es kialakítják minóségbiztosítási
tevékenység fő irányelveit;

_ kiadják a szolgálat fóbb tevéken}§égét szabályozó intézkedéseket,
szakutasítá§okat, szabályzatokat.
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MH Elhelyezési Csoportfónökség

Biztosítja a HM és az MH személyi állománya, anyagi-technikai esz-
közei elhelyezésének feltételeit, gazdálkodik a HM kezelésű ingat-
lanokkal, felsószinten irányítja az elhelyezési, kö|tségvetési és szakanyag_
gazdálkodást, végzi az ingatlanhasznosítási feladatok elókészítését. En-
nek keretében:

- kidolgoua az elhelyezési ellátás elveit es normáit, tervezi és szer-
vezi a HM és az MH működéséhez szüIséges elhelyezési feltételek meg-
teremtéséhez kapcsolatos tevékenpégeket;

-javaslatokat készít elő az MH fejlesztésével kapcsolatos elhelyezési
feladatok végehajtá§ára;

- kidolgozza az ágazat tevékenységét biztosító műszaki- gazdaságs
alapelgondolásokat, píogramokat;

- irányítj a az ingatlangazdálkodást, a z építmérry állomány fenntartást,
az üzemelteté§t, az energiával és üzzel töítélliő Eazdálkodást;

- végzi az ágazati gazdálkÖdás felsőszintű feladatait, meghatátozza a
szakterület környezetvédelmi tevékenységének elveit;

- szakmai kiwetelményeket dolgoz ki az MH elhelyezési szotgálatai
részére, meghatározza az elbelyezési szakállomány képzésének rendjét;
- szakirányí,tást gakorol a lakáselidegenítési, lakóházkezelési és lakásé-
lú támogatási tevékenység felett.

MH Közlekedési Szolgrálatfőnökség

Tervezi és szewezi az MH közlekedési biztosítási feladatainak vég-
rehajtását, szakmailag felüg5reli a köz|ekedési rendszer hadműveleti kö_
vetelmények szerinti elkészíté§ét, szabályozza a katonai szállításokat és
közúti mozgásokat. Ennek kereűben:

- kidolgozza a közlekedési szervezetek működésével, alkalmazásával
kapcsolatos elveket és szabályozókat;
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- kimunkálja az orcÁg közlekedési rendszer M felkészítái rend-
szeréve|, háborús üzemeltetésével és helyreállítá§ával kapcsolatos elve-
ket, követelményeket, kidolgozza a közlekedési ágazatok tevékeryaégét
szabályozó intézkedéseket, §zakuta§ításokat;

- kialakítja a szakanyagellátás, rakodásgépesítés, egrségrakomány-
képzés eszközrendszere alkalrnazási és Iejlesztési koncepcióját;

- kidolgozza a szakállomány felkészítési és utánpótlási követelmé-
nyeit, végzi annak felügyeletét;

- eryüttmúködik a polgári kózlekedá fe|sőszintű iránftó szerveivel,
résztvesz a közlekedési szakhatósági felügyeletben,

MH LFI közvetlen o§ztályok

Ery-egy szakterületen hivatottak a főigazgatóság működésénelt, bel-
ső tevékenységének, valamint a szolgálati alárendeltek irányításának
szakszerű biztosít ására, a főigazgató döntéseinek elósegítésére.

Az MH LFI Jogi és igazgatási osztálya, Humán osztálya, Ellenőrzési
osztálya, Kömyezetvédelmi és biztonságtechnikai osztálya, Titokvédelmi
és üryviteli osztálya a fóigazgató közvetlen alárendeltségében működik.

Végig tekintve a fóigazgatőságszewezeti elemeinek szerepén feltá-
rul az az összkép, amelyre az alaprendeltetés jelénlegi körülmények és
feltételrendszerek közötti megértése miatt van szükség.

Amennyiben sikerült hitelesen érzékettetni az MH LFI helyet és
szerepét, akkor nem lehet senki előtt kétséges, hogy a szervezet megfelel
a jelen kihívásainak, sőt a közel-, illeWe a távolabbi jövő célkitűzései va-
lóra váltásának.

A politikai szintér szereplói mellett kétségKvül a honvédség felada-
tainak teljesítése meghatározó jelentőségű hazánk NATO csatlakozása
elókészítésének időszakában. A nemzetközi erók közös tevékenységére
vonatkozó NATO követelmények elérése érdekében hamarosan MH
szintú szervezeti és gazdálkodási áWilágítások kezdődnek meg, melyek



eredményei fogiák képezni a konkrét tennivalók meghatározásának
alapjait. Ebb€ a kiirb€ tartozik aJelenlegi biztosítási rendszerünk felül-
vizsgálata, majd elgondolás kialakitása annak módosításárg vary tel-
jes áíalakításóra.

Ezt a munkát a nemzetközi és a hazai szakmai összefi.iggések mesz-
szemenő figyelembevételével, tudományos megalapoaással lehet sikere-
sen elvégezni. Remélhetóen az érintett HM szervek és tanintézet€k, va-
lamint a HVK Logisztikai Főcsoportfőnökség és az MH l-ogisztikai Fó-
igazgatóság, továbbá a haderőnemi vezérkarok szakmai szervei közre-
működésévet képesek leszünk megfogalmazni a köze§övó logisztikai
rendszerének elveit é§ követelményeit. Azokból kiindulva pedig megta-
láljuk a működés leghatékonyabb formáit a hozzájuk illeszkedő szerve-
z€ti keretekkel együtt.

Az MH LFI bemutatott helyébóI és szerepéból egértelmúen kitú-
ni\ hogy döntóen rcá hiirul a jövő §zalmai fe|adatáinak megvalósítása.
Ebben a történelemformáló idósza}öan egim nagyobb szűkség van a
szalanai vélcményel elgondolósok kinyilvánításórq ezóltal a különbti-
zó nézctek ütköztetésérc Meggózídésem szerint csak igt lesz esély a
helyes gnkorlati lépesek megtételérc.
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A v/iI§ÁGKEzELÉs KAToNAI FELADATAINAI(
vÉonnnrurÁg$e BEvoNT KöTELÉK

LoGISzTIKAI HzrosíTÁ§ÁNAK pönn rÉnnÉspI

Buóth Is*ónl

A vólságkezelés napjaink olyan alduólis problé-
mója, ametylek megoldósa, tehát a benne réut-
vevők tevékenységi körének meghatározósa
összetett, soltéű feladatot jelent. Ezélt a cikk ak-
tualitásához kétség nem fér, gakorlati haszna a
válságkezelésben való résnétehe kíjelölt kötelé-
kek felWszítésénéI jelentkezhet. (a Lelctor)

Magyamnzágon és atöbbi kela-európai onzagban békés rendszemálads
sorozata zajlott Ie, ahol a tiszti karok konekt politikai érettségó| műveltseg-
rőI tetek tanúbiuttyságot. A hadsereghez való hű visutty jellemezte őket. A
rendsunú]tások sonzatát azonban kijlöttbijző nlm Mlánatos tények és ese-
rnhryek is befol1ásohák. Megszünt az atomfegnerek eg Mzben firtőó fur-
tása (Szovjetunió széthullása), túhágosan előtérbe ltzrijltek az elniltai, fají,
vaüí§ külötl,bijiősésclc és nem eg esetben szélsőséges, radílaális csolnrtok
kaanai taÉkenységéttck is tanúí voltunk (Jusosdóvia.) A, Yalsói Szenőilés
hámadó hadseregáuk széthulhásű a nehéz sa?tasá§ helyank ellen|ere is úg
kellea'megoldani, hop azok az egletenes emberi értéltckl@l, és az ENSZ
alqobnányával a ltonlaét wmzet érdeWben megfelelő lralonai erőt tükriiue,
szinkmnban legerck. 1986 és 1995 kiiziitt több luábonú és polgőrhóború zaj-
lott le a világon, melyek alapvetően helyí-gazdasá8í-faji-polirtI(4i érdelrek vol-
tak (öülhtúbonú; s7omáliai polgórhiiboní; {ganisfiání válság). A hdborus
lanflilausok szúma emel jóval rugobb és olykar jeleníőségiik is meghaladta
a "konflíIctusszhúet" ausoszláviai polg,árháboil). Elekct a lanflíIaasokat a
rcmzptkiizi szenezetek ( EN S Z; E BE S Z; NATO ) részben lnkalivúItálq iiletv e
lokalízíIásuk Jolyanlatban van, A magar karonai dobfina a íent említett

l Baláth I§tván alezíedes lrvKlo8isztikai Fócsopoítfónökég Teívezé§i és koordinációs c§opo -
fónöksé8, Lo8isztikai tervezó osztay, hadműveleti teívezö fótiszt
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áIlalónas kiivetelnényeket negíogalnazta, és a gakorlatban nagy saltasd§
tuhézségek ánfu púMja megalfuílaai, és lt/sül arm, hogta PARTNERS-
HIP FOR PEACE (Partnerség a MMért) kapcsolatrendszer l<erctén belül
(l94 brit-nagar kiiző} íelkhziilés és kíMpzÉs; 1995 mmán-magar kiizih

íelMszülés és kiképz6; 1995 Cnpemtive Ligltt; 1995 ENSZ béketemtaltó
gakarla' u, asA-ban és Olaszonzósban; 1996ól IFOR\SFOR elókben ve-
ló magar ú,saétel, stb.) mepalísí*a a NATd á]tal támasznn hirve,etn é-
nyeket, valaminí a Magar Honvédseg üűképaebbé, mderncbbé, kisebb lét-
szómúvá, emberhiiqmttítvó váljon.

A fent említettek nagl erőfeszítéseket kívánnak az országtó|, a par-
lamenttól, a kormánytól, és a_Magyar Honvédség hivatásos, szerződéses,
sor és polgári állományától. Irásonban a dandár szintű logisztikai fő-
nökségek problémakörével foglalkozom, és teímé§zete§en tudatában
varyok annak, hogl ez csak egy részfeladat, és én csak arra vállalkoztam,,
hogy ehhez a ryakorlati tapasztalatok és az elméletben tanultak alapján
segítséget nyújtsak.

Munkámban, a közvetlen végrehajtók vonatkoaásában, a válságke-
zelés általános katonai feladataiból kiindu|va, megkíséreltem egséges
keretbe foglalni a Magyar Honvédség által már glakorlatban is végre-
hajtott logisztikai biztosítás szakfeladatait.

A logisztikai biztosítási feladatokat három ütemre élszeű oszta_
ni:

Ezek az ütemek az alábbiak

- készen|ét eléréséig a laktanyában;

- a készenlét elérése után bázislaktanyában vag5l készenléti kör-
letben;

- harci alkalmaás idószakában.

A fent felsorolt ütemek akkor felelnek meg helyesen a élszerű fel-
osztásnak, amennfben az alkalmazásra kijelölt katonai szervezet lakta_
nyáját jelölik ki bázislaktanyává. Amennlben más - távolabbi - bázislak-
tanya kerül kijelölésre, úgy külón feladatként jelentkezik a kijelölt erők
és eszközök átcsoportosítása is, amely sorrend szerint a második ütembe
helyezhető.
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1.) Laktanyában, a készenlét elérése érdekében végrehajtandó
feladatok

Ebben a időszakban a békében készenléti szolgálatot adó katonai
szervezetek kijelölt eróit a HVKF készültségbe helyezte. Az alkalmazási
készenlét eléréséig - amely magába foglalja az 5 napos kiképzest is - 6
nap áll rendelkezésre.

Ebben az időszalúanjelentkező Jekdaak az alábbiak:

Elrendelt anyagi készletek negalakítrÉsa, a készletek lépcsőzése,
málháása

A csapatkészleten íelül kiegészítő készlet megalakítása.. lőszerből,
műszaki harcanyagból, élelmezesi anyagMl, ruházati anyagból,

A felmálházott, lezárt, leplombált gépjárműveket élszerű zárhatő
raktár területén tárolni (pl. lószerraktár, üzemanyagraktár) a vagyonvé-
delem biztosítása érdekében, amennyiben nem rendelték el a laktanyá_
ban a besorolást.

Haditechniloi eszközök felkészítése

Firyelembe kell venni, hory az elrendelés ídópontja, illetve az anya_
gi- technikai készenlét idópontja milyen idószakra esik. Szükségessé vál_
hat a nyári, illetve téli időszaka történó felkészítés felgyorsítiása, vagy
átütemezése. Valamennf eszköxin végre kell hajtani az előirt technikai
kiszolgálási feladatokat.

Fel kell készíteni ajavítószázadot arra, hory a feladatok döntó részét
délután és éjszaka fogják végrehajtani, mivel az eszközök napközben az
alegységek felkészító foglalkozásán vesznek részt.

Azászlóalj harccsoportba (ZHCS) kijelölt "MZ' technikai eszközö-
ket ki kell konzerválni. A tartalékként kijelölt technikai eszköókön is
us/anazokat a felkészítési feladatokat végre kell hajtani, mint a ZHCS-
ba beosztott eszköákön.
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Bázislaktanyaként való üzemeltetés feltételeinek megter€mtése

A laktanya béke ellátási létsáma 1.fiD-1.5ffi fővel is megnöveked-
het. Az ellátás és kiszolgálás lehetóségeit íigyelembe véve a meglévó ob-
jektumok kapacitását nary valószínséggel bőűteni kell, elsősorban a tá-
bori berendezésekkel (másodsorban igényelni lehet a megalakulási kör-
letben lévő po|gári objektum igénybevételéQ.

A bővítésnél az alábbialaa kell gondolni:

- pihentetés (télen, nyáron) sátoíban, tornateremben, csapatmű-
velódési otthonban;

- élelmezési ellátás (konyha, étkezde kapacitásának bővítése, mo-
§ogatás feltételeinek bővítése, mert valószínű, hogy a teljes állo_
mány evőcsészéből fog étkezni; szemét és ételhulladék nagyará-
nyú növekedése);

- egészségüryiellátáskapacitásánakbővítése;

- fürdetés, és egyéb szociális létesítmények maximális kihasználása
mellett egyéb szükégeszköaik telepítése (fürdetősátor);

- telephelyekkialakítása;

- raktározásifeltételekbiztosítá§a;

- javítóműhely, javítókapacitás bővítése, illetve a technikai kiszol-
gálás feltételeinek kialakítása, minden eszközre vonatkozóan.

A zászlóalj harccsoport logisztikai aleg/§ég összeállítása

Az ellátási kiszolgálási feladatokat a zászlóal1logisztikai század csak
a hadi- létszámra növelésével - az ellátó, javítószázad és a dandársegély-
hely (logisztikai zászlóalj) állományából - valamint megerősítő erők kije_
lölésével, (üzemanyag töltő gépkocsi, szállító gépjárművek, javító-von-
tató kapacitás, orvos, mentő, kötöző gépkocsi) képes csak végrehajtani.

Anyagi_iechnikai megerősitő erők átvétele

A megerósítő erők érkezhetnek a hadosztály logisztikai ezredétól
(M esetén logisztikai dandárától) és bármelyik másik alakulattól.
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- Iavító eók
- Kettő komplex javító csoport (változat)

- 8 fó tiszthelyettes

- 22 fó sorkatona

- 4 db mhelygépkocsi

- Ellútq szóIlító erőlc

- Veges anyag szóllftó mj (vólnat)

- 1 fó tiszthelyettes

- 4 fő sor - 2 db terepjáró gépkocsi

- 1 db közúti gépkocsi

- 1 db üzemanyagtöltő gépkocsi

- Egéb megerősftés (vdltont)
_ 1 fó orvos

- 1 fó felcser

- 1 fó eü. tiszthelyettes

- 1db s€be§ült§zállító gépkocsi.

A megerősítő eróket - ha a hadosztály logisztikai főnök nem szabá-
lyozza másképpen - élszerű a felkésátésre, a napi ellátásra, az alakulat
saját kiszolgáló erőinek megerősítésére bevonni.

Ezen kívül az alakulathoz, a zászlóalj harccsoport megerősítésére
érkeznek harcoló erők is. Valamennf megerósítő erőt jegzőkönyvileg
kell átalárendelésbe helyezni.

A ászl6alj harccsoport 5 napo§ összekovócsolrÁsi kiképzésének lo-
gisztikai biztosításo

Jelenlegi gazdasági helrzetünkben ez sok problémát vet fól, elsó§or-
ban lószer és iizemanyag ellátás terüIetén. Kiemelt fig5relmet kíván az
intenzív kiképzésből adódó többletenergia_felhasználrás, amely az étla-
pok esetleges módosítását, pótlékok vary egyéb kiegészító ételek kiadá-
§át te§zi §züksége§sé.
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Nem elhanyagolható az a tény sem, hogl a fokozottabb kiképzés a
ruházat és eryéb felszerelés naglobb elhasználódását, ryorsabb szeny-
nyezódését vonja maga után.

A jelentkeó problémák megoldását az alakulatok §aját erejükből
nem képe§ek vegrehajtani, csak az elöljáó segítségével.

A harccsoport logisztikat alegség összekovácsolása

A logisztikai alegnég felkészítését mindenkor a harccsoport kikép-
zési tervével összhangban, arra épíwe kell tervezni. Köztudott, ho5l az
anyagi- technikai szakalegrségekbe beo§ztott állomány felkészítettsége
nem magas szintú. Az eg5ne kevesebb ryakorlatok miatt ez csak csökkenó
tendenciát fog mutatni. En személy szerint kiemelt fontosságú, fó fel_
adatnak tartom ezt §zem elótt tartani. Célszerű betervezni a kiképzési
tewbe a képzes keretén belúl a lövészeteke! műszaki, eródítési, álcáaási
tárgyköróket, a szakkiképzés keretén belül a telepíté§ és múködtetés kii-
lönleges viszonyok közótt tárgyköröket.

Napi ellÉtási, kiszolgálási feladatok blztosítása

A beke utaltsági és ellátási rend szerint megnövekedett személyi lér
számmal és technikai darabsámmal.

Fet kell készülni a meger6sító er6k fogadására

A vasúti sállítá§§al érkezóknek a kirakását biztosítani kell (darus
gépkocsi, mentő, forgalomszabályoaás) a bázislaktanyát üzemeltetó ala-
kulatnak

A közúton érkeók forgalomszabályozását - e§/üttműkódve a ren-
dónéggel - kell megszervezni az adott település közigazgatá§i határától,
vagy azon kívűl is, a bázislaktanyába történó bevezetés érdekében.

Bázis laktanyaként való múkiitlés beindíúisq alkalmaási készen-
lét elér€se
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Menet logisztikai biztositása

Amennyiben a zászlóalj harccsoportnak más helyórséget jelöItek ki
bázislaktanyának, illewe el kell foglalni a KLTK-t, menetet kell végre-
hajtani, illewe vasúti sállítá§sal kell az átcsoportosítást (kombináli át-
csoportosítást) megvalósítani.

A menet logisztikai biztosítására az általános szabályok az érvénye-
sek annf kitétellel, hogy század szintú alegység esetén zászlóalj szint,
zászlóalj szintű alegység esetén dandár szintú, dandár szint esetén pedig
hadosztály szintú biztosító eróket célszerű alkalmazni.

2.) A kászenlét elérése után a bázislaktanyában, készenléíi
körletben jelentkezó feladatok

Bázislakíanyában

- Pontosítani kell, ha szűkéges újra meg kell alakítani a harcké-
szű|tségi munkacsoportokat (a honvédségi közalkalmazottak be_
vonásával), a feladatokat be kell gyakorolni;

- A kiképzés további folytatása, mind a válságkezelésben érintett
állománynak, mind pedig az alakulat rnaradó állományanak.

_ A fent felsorolt feladatok, valamint a napi élet-, ellátás és kiszol_
gáIás folyamatos, zökkenőmentes biztosítása.

- Fel kell készülni készenléti körletbe töíténő átcsoportosításra,
20-50 km-es menet logisztikai biztosítására, dandár szintű tech-
nikai zárórészleg alkalmazásával.

- Vegyes anyag szállító kötelék kijelölése, felkészítése kúlönbözó
anyagok szállítására. (Bázis laktanya - készenléti körlet viszony-
latban).

készenléti körletben

- A fogyás függvényeben napi egyszeri kiszállítással - a készenléti
körletbe - anyagok biztosítása.
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Sérültek, betegek hátraszállítása a bázislaktanya segétyhelyére
vagy polgári kórházba.

3.) Harci alkalmaás idószakitban elvégzendö feladatok

A harccsoport feladatai a kjvetkeűk khetnelc

- irányok lezárása;
- védókörletek berendezése, elfoglalása;
- objektumok védelme.

Ebból adódóan kiderül, hogy a kijelölt erők különböző kötelékek-
ben (szakasz, század, stb.) kerülhetnek alkalmaziásra,

A harccsoport logisztikai alerységei - egles elemeit kivéve - a ké-
szenléti körletben maradnak Javító-vontató erőket, valamint a sebesült_
szállító, sebesültkihordó eszkózöket a harcolókhoz kell közelíteni. vala-
mennyi anyagból az ellátást a logisztikai alegység hajtja végre.

A logisztikai ale5iséghez a dandár által kikűlönített vegye§ anyag
szállító kötelék (raj) hajtja végre a kiszállítást.

A sérült technikai eszközökön csak"íutó javítá§okar" kell végrehaj_
tani, a szélesebbkörű beavatkozást igénylóket eszközcserével kell pótol-
ni a kijelölt tartalék eszközökból, a bázislaktanyábót.

4.) 7Ász|6alj (század) erejű harccsoport logisaikai biztosííá§a

A zászlőalj (század) harccsoport megalakítását a készenléti szolgátat
készenlétének fokozásával, keszültségi szolgálat elrendelésével hajthat_
juk végre.

"...logisztikai alegségek állománya, eszközei és a feladat megkezdésé-
hez szülcséges anyagi-, technikai-, egészségügti biztoútási lupacitúsok a
megelőző fokozatoknt kiegészitve épülnek fel. Vagis a készültsé§-, keszen-
léti szolgálatok váltási rendszerével összhangban az érintett alalaiatok a
személyi álloruány és a technikai eszközök ótc\oportosítósót a kijelök for-
rások igénybevételét, a készenléti szolgálatok összetételéhez udják illeszte-
ni-
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A galarlatban ez azt jelenti hog ha a legmagasabb szint készenléti

fokozatot kcpviseló készültsfui szolgólata, alacsonyabb szint bózisdn (pl.
SZDHCS-bó| lesz ZHCS), akkor a kél harccsoportra előín különbségel
kell kiegészíteni a kiszolgdló alegség kapacitásót..""

Anyagi biztosít6

Iásar- és fegveneti anyag ellftás

A feguenet-technikai szolgáIat fő feladata az előkészítés időszakában

- készenléti-készültségi alegnégek fes/verzet-technikái biztosí-
tásának megszervezése;

- a fegrverzet-technikai eszközök, anyagok alkalmazáshoz törté-
nő elókészítése;

- a fegyverzeti anyagok kászletezése, lépcsőzése a vegrehajtás
idószakában;

- a felhasznált anyagok pótlása.

A feladatban érintett alegységek feltöltését az elrendelt készlet
szintjére a készenlétig be kell fejezni.

A fedélzeti fegyverek lószerkészletét hevederezve rakaszokban, a
jelzőtöltény készIetet, a kézigránátot gyáíi csomagolásban, leplombázott
ládában, a tüzénégi lószereket a harcjármúvekben, a szállító j ármúveken
málházva a lószerraktárra előirt szabáIyoknak megfelelóen kell tárolni.

Készenlétig valamennf feryverzeti eszköznél 10OVo -os hadrafogha-
tóságot kell elémi. Valanennf fegrerzeti eszközön végre kell hajtani
a2.TK-L

2 dr. Báthy sándor ezredes - dí.Lqrászzollán alez.edes - dr. Zsinkó Józ§€f ómagy: Avál§á8ke-
zelé§b€n ré§ztvevó fe8].veres eró lo8i§ztikai biáosítá§ának problémái Cranulrnánykötet ZMI(A
l995.256,o,),
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Alkalmaziás esetén a zászlóa|jlőszerellátó pontot a logisaikai alegy_
ség körletében kell telepíteni, gépjárműveken tárolva az elrendelt lószer
készletet,

A fogás függvényében a hiányzó lőszerkászletet kiszállítással kell
pótolni. Kiemelt firyelmet kell fordítani a tevékenységi kórzetűnkben
együttműködó és megerősítő más MH, BM szervekke| esetleges ellátá-
suk érdekében.

Műszaki anyagellűás

A megalakítandó készletek mennyisége naglban függ a műszaki
alegnégekkel történő megerósítéstől.

Fő feladat az előkészítés idöszahíban:

- műszaki-technikaibiztosítás megszrwez.&e;

- műszaki anyagok megalakítása, lépcsózése (2-3 feltöltés harcko-
csi, gyalogság elleni akna);

- megerósító erók, eszköók átvétele (pl. aknatelepító eszköaik).

Alkalmazás esetén:

- a felhasznált anyagi ké§zletek pótIása.

Vegivédelmi anyagellátás

Az anyagok mennyíségét veglivédelmi anyagokból, ködképzó és
gnijtó anyagokból a létszámarányos normáknak megfe|elően, illetve a
veryivédelmi megerósítés mértékével arányos készletet célszerű felhal-
mozni.

Előkészítés idősza kában j elentkező feladatok

- a kijelölt vegyivédelrni technikai eszközök alkalmazáshoz törté-
nő előkészítése, anyagi készletek kiadása, ellenőrzése;

- a szakanyagok mérethelyesség és védóképesség szerinti ellenór-
zése, szülrség szerinti cseréje.
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Alknlmazós esetén:

- a szakanyagok és eszközik folyamatos pótlása kiszállítássat.

A feladat végrehajtúsót az alábbi tényezők befolydsolhatjók

- A tartalék akkumulátor készletek megalakítása, ami általában
3ffi/o-

_ Tűzoltó készülékek cseréje, illetve igénylése az elöljárótól.

A készenléti körletben tartózkodrás idejére fel kell készíteni 1 db
FMG-68 gépkocsit fürdetésre.

Ferul.taftási arryageilúlás

Elóké§zítés idő§zakában fő feladat az anyagi készletek megalakítása,
lépcsőzése, a harc_ és gépjárművek TASZT (egedi) kés zleteiiek laÜVo-
os feltöltésq alkalmazás esetén a felhasznált anyagok folyamatos pótliá§a.

Az anyagfelhasználás alacsony folní lesz a készenléti körletben
(KLTK), hiszen a meghibiásodott eszködk pótlása alapvetóen eszköz_
cserével történik.

Femtartási anyagPól elíendclt készlet eg változata az a!óbbi lehet:

_ Század esetén (minden 10 db azonos típusú haditechnikai eszköz
után):

- 1L javítóklt. (BMP-l; PSZH; BTR€0);
_ 1 z. javító klt. (D-ó65);

- 1kiegésátó klt. (GAZ-íÁ; UAZ-469; URAL-375).
- Zászlőalj esetén ezen felül:

_ 1 kieg. ktt. T-55/A;

1 kieg. klt.2 sZ-1;

- 1z. klt. (BMP_l; PSZH; BTR_80);

- 1z klt. (URAL_4320; URAL_375).
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Az anyagok pótlása nap végén a bázislaktanyából kiszállítással kerül
biztosításra.

Az ellátá§ szúk kere§ztmet§zetét a tartalék akkumulátor képzés, va_
lamint az üzemképtelen akkumulátorok pótlá§a jelenü.

Üzenalryag dtűós

Előkészítés időszalcában fó feladat az elrendelt készletek megalakí,-
tása, valamennf résztvevó alegrség utrán.

Végrehajtás idószakában az ölsmanyag folyamatos biztosítása. .

A zászóalj haíccsoport után járó 'CSl( szint üzemanyag készlet
sállítására a dandár ellátószrázadtól megerősítő eóket, €§zköaiket él_
szerű kijeki,lni.

Az üzemanyag ellátrást a készerrléü körletben, a togisztikai század
települési helyen műkiidó územanyag-ellátó pontól kell biztosítani.

A fogás függvényében az üzemanyagot a bázislaktanyábóI kell biz-
to§ítani ki§zállítá§sal vagy a bázislaktanyához kirakóállomásra célszerű
eljuttatni.

Kiemelt íigyelmet kell fordítani télen a fagyálló folyadék folyamatos
biztosítására, illetve tábori elhelyezési körülmények között, a tábori olaj_
kályhák üzemeltetéséhez szükséges anyagokkal történó e|látásra.

fidnaei anyagetlárús

Készenlétig fő fe|adat az elrendelt lépcsózésnek megfelelően az
anyagi készletek megalakítása.

Katonáig lépcsőzni kell kiegészítő készletként az EZ-tt felül 1 ja.
hideg élelmet, valamint századonként bizto§ítani kell még ezen felül 1 ja.
hideg élelmet és 1 ja. kenyeret.

A kenyér frissítését naponta végre ke|l hajtani. Tárolását a legény_
ségi étkezdén célszerű megszervezni, átadrásra, szállításra előkészífue, és
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a készenlét további fokoádása esetén kell kios;tani az egyéni melegítő
eszközökkel együtt.

A logisztikai század résáre 1 ja fózhető élelmezesi anyagot és 1 ja
kenyeret kell megalakítani a harccsoport létszámának megfelelóen.

Ígr a harccsoport 4 napi élelemmel és 2 napi kenyérrel rendelkezik.

Ebben az időszakban jelentkezik a konyha fóző és a legénységi ét-
kezde kiszolgáló kapacitásának bővítése. Ezt célszerű 4-8 db mozgókony-
hából telepített főzósorral megoldani, közvetlen a legénységi konyha kö-
zelében. Az étkezde bóvítésére is az a legjobb megoldás, hory közvetlen
az étkezde közelében telepítik a kiegészítő sátrakat. Nagyon fontos a
mosogatási kapacitás bővítése. Kiemelt figyelmet kell fordítani az idójá-
rási viszonyokból adódóan a védóital ellátására.

Avégrehajtás időszakában nagyon fontos feladat az ivóűz zel' töríé-
nő ellátás, amely csak zárt regionális vízhálózatról engedélyezett. A lo-
gisztikai századot élszerű megerősíteni víxzállító gépkocsival az e||átó
század ál|ományából. Nem szabad figyelmen Kvül hag5rni a katonai ke-
reskedelmi cikkel történó ellátá§t (cigaretta, borotvahab, stb,).

Az anyagok pótlá§át naponta 1 alkalommal kell biztosítani kiszállí-
tással, a zászlóalj harccsoport élelmezési ellátó pontjára.

Ruhú,uti atryagellálás

Készenlétig ellenőrizni kell az érintett személyi állomány hadiruhá-
zatának meglétét és állapotát, a felmerült hiányokat azonnal pótolni kell.

Meg kell alakítani az elrendelt ruházati készleteket, amelyben kiegé-
szítő készletként szerepelhet hálózsák, 4 cm PH árybetét, gumimatrac,
és 63M egységes sátor.

Kiemelt figyelmet kell fordítani - együttműködésben az elhelyezési
szolgálattal - a bázislaktanyában és a készenléti körletben is a tábori el-
helyezesi körülményeinek és feltételeinek megteremtésére, valamint a
fürdetési lehetóségek biztosítására, a ti§ztacserére.
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A készenléti körleten belül igénybe lehet venni polgári objektumo_
kat a fürdeté§ végrehaj tására.

A végrehajtás idószakában, ponto§abban a készenlét elérése után
naponta fürdetést, fehérneműcserét, a felsóruházat cseréjét 2-3 naponta
kell vegrehajtani.

Harci alkalmazás esetén, a harcból való kivoniás után fürdetést és
tisztacserét kell biztosítani.

A készenléti körletben a logisztikai század települési helyén belül
kell telepíteni ruházati anyagraktárat gépjárművön, sátorban, esetlege-
sen konténerben, melyet a Centrál Mosodák RT. a helpzínre biztosít
igény szerint.

Kiemelt figyelmet kell fordítani megfelelő mennyiségű kiegészítő
felszerelés megalakítá§áról is (álca-, szakács ruházat, stb.).

A foryás függvényében az igényeknek megfelelóen az anyagok pót-
lását kiszállítással kell biztosítani.

Egésaegügi any agellátás

A keszenlétig meg kell alakítani azt elrendelt készleteket, a katonák
részére ki kell osztani az egyéni sebkötöző csomagot (SZECS).

Mivel a ZHCS általában orvos megerósítéssel rendelkezik, célszerű
101- es típusú normában meglévó felszereléssel ellátni, amely tartalmaz
olyan anyagokat és eszközöket, amelyeket orvos alkalmaz.

Az egészségügyi anyagellátást igény szerint kiszállítással kell bizto-
sítani.

Technikal biztosítás:

Az előkészítés időszakában fő feladat a készenléti alegységek tech-
nikai biztosításának megtervezése, megszewezése, a gép- és harcjármű_
vek harci alkalmazáshoz való előkészítése, valamint a javító erók felké-
szítése.
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A haditechnikai eszköák felkészítésénél figelembe kell venni,
hog a ZHCS-ba (SZDHCS) kijelölt aleg5négek az alkalmazás kijelölt
idótartamának jelentős részet a kűlönbóző brázislaktanyákban, eseileg a
készenléti körletekben töltik.

Végrehajtrás időszakában fó feladat a felvonulás technikai biztosí.-
tása, a meghibásodott harc- és gépjárrnűvek helyreállítása, a szakalegy-
ségek élet-, működó-, te|je.sítóképességének megtartása.

Rende lkezé sre ó l]ó j avítókapacitós :

_ 2 db lct. hjm.
_ 3 db ker. hjm.
_ 4 db gépjármű kisjavítása.

A felvonuhs technika bbtosítása érdeWben:

A menet végrehajtása az alegység saját szervezetszerű, valamint a
megerősítésül adott (szd. eró alkalmazásakor z. javító ra1; z. eró esetén
dd. jaűtó szd-ból kijelölt) erőkből létrehozott technikai záróésdeggel
bizto§ítható.

A menet alatt meghibásodott technikai eszközöket helyszínen max
10 perc idótartamig javítják, a 10 percnél hosszabb ideig tartó javítást a
bázislaktanyába vontatás után hajtják végíe.

A megerósítésül adott erókból zászlóalj, illewe dandár sánt javító-
vontató csoport (JVCS) működik, melynek feladata a helyszíni javítás,
illeWe a nem jaűtható technikai eszköák hátravontatása a települt lo-
gisztikai század területére.

Alkalmazás esetén a harcjárműveknél 50-100 km., a §zállító e§zkö-
zöknél 150-200 km felhasználással számolhatunk. Készenlétig a kijelölt
a|egységek valamennf technikai es zközén és a taíí^Iék eszközökön a 2.
TK. kerül végrehajtásra, illetve a javító század néhány technikai eszköZ
esetében a soron következő 3. (4.) TI( kiemelt múveleteit hajtja végre,
biáosítva a gépjármvek esetében 1.0fi) km, a haicjárművek esetében 500
kn, az áramforrás aggregátorok esetében pedig 50 územóra tartalékot.
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A KLTK-ba történó kiérkezés után, valamint harci alkalmazás ese-
tén harcból órténő kivonrás után a 2., illetve a 3. Tk kiemelt műveleteit
végre kell i§mét hajtani.

A menetet (felrlonulrást) biztosító TZR az elóforduló meghibásodá-
sokat az útvonalon megiavítja vary a biázislaktanyába vontatja, ahol esz-
közcserevel pótolják a hiányá eszközt.

Avárható veszteségekból adódó helyreállítási feladatokra, az alábbi
kap a c itó s s a l re nde I|Gz hetijnk

- szd. esetén:

- 1 db BTR-80 ker. hjm. kisjavítása;

- 1 db tgk. kisjavítása.

- z. esetén:

- 2 db lct hjm. kisjavítása;

- 3 db BTR-80 kisjavítása;

- 4 db tgk klgs. gk kisjavíltása.

A helyraállítrást a z (dd.) JVCS erői alapvetően a helyszínen hajtják
végre. A nem javítható, valamint a kapacitással át nem fogott technikai
eszközöket a zászlőa\ logisztikai század körletébe vontatja. Ehlrcz az
alkalmazási körzetben 1-1 vontatási úfuonalat élszerű kijelólni. Innen
az eszközöket a bázislaktanyába kell vontatni a dandár javítószázad,ető-
ivel, ahol eszközcserével pótolják

A javításban elsősorban a vezetési, valamint a tüzénégi eszköák
helyreállítása élvez prioritást.

Már a felkészülés időszakában együttmk&ést kell szervezni az al-
kalmazási körzetünkben tevékenykedó hatrárór és más BM szervekkel,
valamint a körzetben található javító üzemekkel, javító műhelyekkel.
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Egészségüryi biáosítás:

Fó erókifejtést a kijelölt erők - eszkózök alkalmazáshoz történó fel-
késátésére, az elrendelt anyagi készletek megalakítására kell összponto-
sítani.

Kiemelt figyelmet kell fordítani az "M" szervezetre feltöltött és meg-
erősített ZSH felkészítésére, a ZHCS egészségügyi biztosítására.

A felsorolt feladatok eredményes végrehajtása érdekében célszerű
az egészségüryi biztosítást is három ütemre osztani.

Laldaryítbal a Mszenlét elérése érdelében jelentlrczl Jeladatak:

- ZHCS segélyhely személyi állományának összeállítása, technikai
eszközök kiválasztása, felkésátése;

- egészségüryi szakanyagok kikülönítése, málházáshozelókészí-
tése a zászlóalj, illetve a dd.SH, raktáraiban;

- az egészségügyi szolgálat fónöknek fel kell venni a kapcsolatot a
területileg illetékes katonai kórházakka! vary polgári egész-
ségü§ri intézetekkel, a késóbbiek folyamán esetlegesen tömege-
sen jelentkezó sérültek gyors, idóben történó ellátása érdeké-
ben;

- a ZHCS-ba beosztott személyi állomány tésúre az általános
kiképzés keretén belül egészségüryi alapismeretekból kiképási
foglalkozások levezetése _ bázislaktanya kia|akításának egész-
ségügyi biztosítási feltételei megteíemtése;

- az 5 napos kiképzés folyamatos egészségűgyi biztosítása.

Bózíslabanyóban vag Mszenléti ki)rlaben a lrÉsunlét eléése utón:

- a ZHCS egésaégügyi erőit be kell vonni a bázislaktanya össze-
vont ellátási rendszerébe;

- a bázislaktanya elharyása előtt SZECS kiosztása - a KLTK
elfoglalása esetén a ZSH telepítése;

- a KLTK-ben elsó orvosi ellátás szintjéig történik meg a sérültek
és betegek ellátása;
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- a fekvőbetegeket, §zakorvosi segélyt, illetve kórházi ellátást
igénylő betegek hátraszállítását a dd. segélyhely erőivel kell
végrehajtani.
Sürgós esetben ettől el lehet térni.

- eddig az időszakig az ellátás a 30 napos béke készlet terhére
történik.

ÁIkalmazás esaén:

- élszerű az egészség§gyi biztosítást a KLTK-ben úry megszer-
vezni, hory az mindig az alkalmazott eró érdekében kikülöníthe-
tó leryen;

- bazírozni kell a települések egészségügi objektumaira;

- meg kell teremteni a kiürítés feltételeit közvetlenül az egész-
ségüryi intézményekbe;

- ki kell jelölni a század sebesültg5nfijtő fészkeket;

- a sebesültkihordó á sebesúlt szállító eszköóket közelíteni kell
a harcolókhoz;

- a zHcs-nál keletkezett sérültek kiüítését a harcrendból a zsH
saját eíóivel hajtja végre a ZHCS egésxégügi szakasz körleté-
ben települt ZSH_re, innen a DDSH eszközei erőivel szállítják
hátra;

- tömeges sérülés esetén az általános rendeltetésű gépjárműveket
is igénybe ke|l venni a sebesültek hátraszállítására;

- ívővíz vételezést csak zárt regionális vfuhálózatró| lehet végre-
hajtani, beüzsgált, zárt központi rendszerből.

A hideg, illetve meleg időjárásra való tekintettel, kiemelt figyelmet
kell fordítani a ruházat és lábbeli állapotára, élelmezési ellátó pont tele-
pítésére, az élelmiszerek romlás, faryás elleni védelmére.

Szükség esetén az állományt kullancs elleni védőoltásban kell része_
síteni,

Yárható e gé us égligti ve szte s é g:

- bázislaktanyában, KLTK-ben tartózkodás ideje alatt: 0,1-1Vo
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- harci alkalmaa{s ideje alatt: 17?o

közlekedésl biztosítós

A közlekedési biztosítást, a várható alkalmaaá§i körzet hel}§zínétől
függóen kell megtervezni, megszervezni. En nek megfelelően az akgsé-
gek ótcsoportosítósónak változatai szerint leell kitlolgozni :

_ menet;
- kombinált csapatmozgá§;
- vasúti szállítás közlekedési biztosítását.

Az átcsoportosítás történhet bázislaktanyába vary készenléti körlet_
be.

A MÁV Rt. a MH KSZF-séggel kötött megíllapodás alapján - a már
elóre elkészített és pontosított vasúti gördülőanyag számvetéssel össz-
hangban - 3-6 órán belül képes biztosítani a vasúti kocsikat.

A jelenlegi gazdasági helyzetet, és a meglévő UMK rögzítő eszköók
mennyiségét firyelembe véve élszerűnek látszik hagyományos rögzítő-
eszköxik igénybevétele.

Ennek előnye, hogy a gyakorlatlanabb vezetók is képesek szabályos
rögzíté§t végrehajtani, a megérkezést követően nem kell külön tároló-
térról gondoskodni az UMK rögzítőeszköxik részere, ha elveszik, eltű_
nik, nem okoz problémát.

Hátránya, ryakorlott gép-, és harcjárművezetók esetén az UMK-val
történő rögzíté§ k§vesebb időt lesz igenybe.

Vasúti ótcsoportosftál 2 váItozatban történhat:

- valamennf eszköz vasúton;

- a lánctalpas és eryéb nehéz (túlsúlyos) technikai eszközók vasúti
szállítással, a gumikerekesek közúti menettel kerülhetnek előre-
vonásra-
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A köztlti átcsoportosítós is 2 vóltozatban kerül megtetvezésre:

- valamennyi eszköz kózúton, oszlopban;

- a lánctalpas, ás eryéb nehéz (túlsúlyos) technikai eszközök ne-
hézgépszállító eszköák (trailer) igénybevételével.

A vasúti, és közúti átcsoportosítás valamennf változatára ki kell dol_
gozni a szülrséges terveket, az okmányokat az alakulat törzsfónökénél
kell tárolni.

A készenléti körletbe töíténó átc,soportosítás a bázislaktanyrából ál_
talában közúti menettel történik (max 50 km.) A forgalomszabályozás a
kijelölt úwonalon a saját forgalomszabályozó erőkkel, és a meglei rendőr
főkapitánpággal együttműködés keretein belül történik.

5.) Kidolgozandó és vezetendő okmányok

A feladat megszervezésében csak szűk operatív csoport vesz részt.
Ebten érintettek |ehetnek a logisaikai főnök, }ITF, }ITPR FVTSZR
EUSZF. Ezeknek a szolgálati személyeknek a jelentkező feladatot teljes
mértékben ismerniük kell. Mivel a ZHCS PK a dd. PKH va5l a TÓF, a
logisztikai biztosítás vezetésére is dandár szint vezetőt célszerú kijelölni.

Az okmányok általában kézze| kerülnek megírásra, 1 pé|dányban,
melyet a zHcs többi okmányával kózösen a dandár TÓF tárol. Ezekbe
az okmányokba a betekintési jogosultságot differenciálni kell.

A logisztikai biztosíúf,s rregszenezéséhez és vezeiésóhez kidolgo_
zandó o}mányok:

- intézkedések - Jelentések Naplója a dd. ATF-sé grészÉtei
- valamennyi utalvány, anyagelosztó másolatai a ZHCS részére;

- étkezett intézkedések, parancsok gyűjtóje;

- kiadott intézkedések, paraqcsgk, elkészített okmányok gyűjtője
(LOGISZTIKAI BIZtOSÍTÁS terve térképen, ma!ry ar-iző szŐ-
veg, intózkedések az aleg5rségek felé);

- vasútiszállításokmánykollekciója;
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- megerősítésre veányelt erók kimutatiása;

- részletes kimutatás a felhasznált költségekról és hajtóanyag
mennfségéről.

A logisxikni biilosítási un térMp tartalmaaa:

- a feladatba bevont erők é§ eszközók béke diszlokációját;

- bázislaktanyát,ké§zenlétikörleteket;

- menet logisztikai biztosításának elemeit;

- vasúti be- és kirakó állomásokat;

- ellátási forrásokat;

- kijelólt kórházakat;

- logisztikaibiztosításielemektelepülését;

- szállítrási, vontatási, kiüdtái, elórevoná§i utakat;

- vezetési pontokat (alárendelt, saját, elöljáró);

- őrzendő objektumokat, leárandó irányokat, berendezendó kór-
leteket.

Az LoGISZTIKAI BIZTosfrÁs rcrvet a TÖF é§ a Log. Főnök
írja alá, a PK hagyja jóvá.

Magarázó jelenas taítalmazzo :

- az logisztikai bizto§ítá§ elgondolását;

- számvetést a haditechnikai eszköók felkészítésére;

- átcsoportosítandóerőkharértékét;
_ számvetátazátcsoportosítrásvégrehajtására;

- bázislaktanyákharértékét;

- abázislaktanyákbanfelhalmozottkészleteket;

- az alyagellátás és utalás rendjét;

- az ideiglenes ellátási források készleteit;

- zHcs készleteit és harértékét - a híradás vázlatát.
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A maglarázó jelentés külön számmal ellátott okmány.

A Wisztikai Jönök iníízluüsben húfuozza meg

1.) A béke helyőrsegben végrehajtandó felgdatokat,

Ezen belüI:

- a technikai eszközök kijelölését, felkészítesének feladatait, es
alegységek köátti átcsoportosításának rendjét;

- a tartalék eszközök mennyiségét;

- az anyagi készletek létrehozásának szintjét és lépcsőzését;

- a szakállomány felkészítését.

2.)Az átcsoportosítás logisztikai biztosíttísának feladataií.

3.)A bázislaktanyában, illetve a készenléti körletben végrehajtandó
feladatokát

Ezen belül:

- az élet-, működő-, és teuesítőképesség fenntartására irányuló
feladatokat;

- a készletképzést és az engedélyezett felhasználási normákat;

- az anyagok pótlásának, utánszállításának rendjét;

- az ellátás és utalás rendjét;

- az eszközök technikai kiszolgálásának és javításának rendjét;

- a személyi állomány egésxégüg5ri ellátásának rendjét;

- az alkalmazásra történő felkészítá feladatait.

4.) Az alkalnaás anyag-technikai biztosíttásánnk felrdltait,

5,) Az anyagi-technikai készenlét idejét.

6.) A vezetés rendjét.
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Az anyagi_tecnikai intézkedést a logisztikai főnök és a törzsfőnök
í4a alá.

A fentiekben vázolt okmánykomplexum megíté|ésünk szerint ele_
gendő a váIságkezelés (határmegerósités) tervezésére, szervezésére és
végrehajtása LOGISZTIKAI BIZTOSÍTÁS-nak vezetésére.

AuáIsőgkeulés áItalhw kannai és logisúikui biúaítási szaffeladataít,
a Magnr Honvédség g,akollathn alkalmazn müsutyit, és eddi§ saját
ísmeruteimet alapul véve, néMny helym egéní elMpzeléseim is megIogalna-
ztsm lurüItek" konaitócióíttt, és egéni híúóntunkám folyanuín.

FelhaszDált ir0dalom

1) A Maryar Honvédség Ideiglenes Hadmúveleti Utasítása (HM
1994).

2.) Dr. Bálfu Sóndor ezredes - dr. Lwósz Zoltán alezredes - dr. Zsinkó
József őmag: Aválságkezelésben résztvevó fegrueres eró logisztikai biz-
tosításának problémái (Tanulmánykötet aválságkezelés katonai felada_
tainak témaköréből) (ZMKA 195. 249_316. oldal).

3.) Kis Mihóly alezredes - Illich Ferenc alezredes: A váIságkezelésre
kijelölt erők és eszközök katonai kerületszintű logisztikai biztosításának
megtervezése,megszervezése.(Katonailogisztika,Mrr,r-TFCSF_ség,
799517 2W224. pont).

4.) Baróth István őmag: 1995. eviíőratiszti tanfolyam záródolgozat.

l02



A IIADITECHNIKAI EszKÖzÖK TECHNIKÁ,I
Klszol.cl(L/i$ REND§ZEnB KoR§zERŰrsrrÉsÉNEK

LEHETÓ§ÉfBI
L r€sz

Gáspdr Ttbo}

Bevezetés

A honvédelmi kiadások hosszú évek óta történő visszafogásajelen-
tó§en kihatott a hadsertg haütechnikai eszközeinek kor§zerúségi szín_
vonalórq technikai áIlapotára. Technikai eszközrendszerünk hetero-
génné válí, haditechniIoi eszközelnk egl része korszerű, más rósze ke-
vésbé korszerű" ezen felül van egrjelentós hányad, amety erkölcsileg e!
avult v8§/ íiziloilag er6sen elhasználtódott.

A végrehajtott haderő átalakítási feladatok is tiibb kedvezőtlen ha-
úíst ryakoroltak s technikli blztosítási rcndszerre, Jól műkiidó javító
§zervezet€k kerültek felsámolásra, a haditechnikai eszközcsökkenést
meghaladóan csöl&ent s Jaűtó k8pa,citás. A katonai §zerezetek átala-
kítása, átdiszlokálása hatására nas/on §ok jó szakember hagyta et a
badsereget Ebben ré§ze van az alacsony fizeésnek is. Az átc§oporto§í-
íás következményeként nagron sok "MZ" lekonzervált technilqi e§zkaizt
kellett megmozdítani, ami jelentós új konzerválási igényt eredménye_
zett a szűkős knpacítás mellett.

A fenti körülmények odavezettek, hog5l a feryverzeti és technikai
integrációval bevezetett egpéges technikai kiszotgálási rendszer rya-
korlatilag nem funkciónál. Ezt felismerve sürgető igényként jelentkezik
ery olyan javítási rendszer kidolgozása és bevezetése, ami megállapítja a
technikai eszközök állapotának romlását és megteremti az alapjaií egy
NATO kompatibilis technikai kiszolgáló-javító rendszernek.

l Dí. oá§pár Tibo. mk.ezr€des, MH Lo8iszíikai Fói8az8ató§á8, tüditechnikai c§opoftfóDókbe-
lyette§
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Tanulmányom céIjául ezt a feladatot tűztem ki. Az elmútt évek té-
mával kapcsolatos tudomónyos eredtnényeinek az ösuegzésével, a jelen-
legi helyza elemzéséve| a külföIdi és polgái tapasztalatok felhasznáIá- sá-
val és a sajót elgondolásom kidolgozásóval kísérelern meg egl, a je- lenlegi
köülmények k)zött is működóképes, a vózolt követelményelatek megfelelő
te c hni ka i bizt o s ít ó s i re nd sze r kfu lnlgoz á s á t.

A technikai biztosítás, azon bclúl is a technikai kiszolgálás és javítás
kérdéséivel mintegy 15 éve foglalkozom. úg5l gondolom, hory az össze-
ryűlt tapasztalatok lehetóséget adnak ery reális, megfontolt javaslat ki-
dolgozására és jelentős terjedelme rriatt, két részletben történő közre-
adására.

l.) A tóma kutatrási eredményeinek iisszefoglalása

1,1. A íechnikai biztosítás rcndszerét befolyrásoló váttoá§ok

A rendszerváltoziást követően több irányú változás történt, ami ha-
tással van a je|enlegi technikai biztosítási rendszerre. Ezek a kövakezők

- jogszabá|yi változások,
- gazdasági változások,
- szervezeti változások.( 1 )

Az Országgnilés megalkotta azokat az alapdokumentumokat, tór-
vényeket, ame|yek alapul szolgálhatnak eg5l korszerű technikai biztosí-
tási rendszernek, Elfogadásra került "A Ma§/ar Köztársaság honvédel_
mének alapelvei" dokumentum, a honvédelemről szóló 1993. évi CX.
törvény, valamint több országgyilési és kormányhatározat ad iránymuta-
tást. Ezen dokumentumok alapján a technikai biztosításra vonatkozó_
an a következők rögzlthetőki

- Az ország honvédelmének új alapokra helyezése szüItségessé teszi
a technikai biztosítás feladatainak a módosítását is;

- A fejlesztési prioritásokból következik, hogy a hadsereg haditech-
nikai eszközeinek meghatározó többségét képviselő e§zközöket még
több évig rendszerben kell tartani, az eszközök cseréje a közeljóvóen
nem valósul meg;
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- A hivatásos és szerződéses állomány részarány.ának növekedése a
békeállományon belűl a technikai biztosításra pozitív hatást ryakorolhat;

- A honvédelmi törvény meghatáío7;za azon szolgáltatások körét,
amelyek a nemzetgazdaságból igénybevehetők a technikai biztosítás ér-
dekében (|avító kapacítás, eszközök, anyagok, stb), így ezek a szolgál-
tatások terveáetólq a javító szervezetek (kíilönösen a magasabb tago-
zatban) háborús struktúrájánál ez firyelembevehető, a hazai gyártási ha-
ditechnikai eszközökhöz nem feltétlenül szükséges javítóanyag felhal-
mozása, mivel az utánpótlá§ biztosítható.

Összefoglalva a leírtakat a technikai biztosítás területén, egy opti-
mális technikai biztosítási íendszer létrehozása érdekében, a következó
feladatok jelentkeznelc

- A folyamatban Iévő haderóátalakítás részeként az anyagi-technikai
biztosítás, azon belül technikai biztosítási íendszeí i§ fe|ülvizsgálatra, re-
formra szorul;

- A reform elókészítése érdekében reálisan értékelni kell a hadi
technikai eszközök, a technikai biztosítási rendszer és annak infrastruk-
túrája, valamint a szakállomány helyzetét;

- A törvényben megfogalmazottak alapján, meg kell határozni azon
szolgáltatások körét, amit a nemzetgazdaságnak kell biztosítani és ennek
megfele|ően pontosítani kell a technikai biztosítási rendszert, ehhez ü-
szonyítva meghatározni a jaítószervek feladatait, szervezeti struktúráját;

- A jelenlegi helyzetből kiindulva ki kell dolgozni egy olyan javítási
rendszert, amely megfelel a jelenlegi válságkezelás követelményeinek és
biztosítja az alapját a jövő technikai biztosítási rendszerének is.

A bekövetkezett gazdasági változások két módon is hatást gyako-
rolnak a technikai biztosítási reldszerre. Direld módon az által, hogy a
reálértékben csökkenó (illewe jelenleg és a jövőt illetően szinten mara-
dó) költségvetésen belül a haditechnikai ágazatok kerültek a legrosszabb
helyzetbe. Itt következett be a legnagyobb reálérték csökkenés,Indireh
módon, a magyar hadiipar lehetetlen helyzetbe kerülése következtében
jelentós kapacítás csökkenés következett be, ami a törvényi előírások
ellenére sem biztosítja az iparra háruló feladatok megoldását.
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A haditechnikai eszközök állapotával kapcsotatban - ami a fenti kö-
$|r"rv* következménye - több értékelés látott napvilágot az utóbbi
időben, Ezért én csak röüden, néhány peldával jellemzem a jelenlegi
helyzetet (a részletes ismertetáre a tanulmány 2. fejezetében üsszaté-
rek).

Ilollósi Nándor mk.altábornag a Népszava 1996. nuúrcius 13-i szlmá-
ban az alábbia]rat nyílatkoúa: "A szúrazfui és légvédelmi aapesztUi;$
amelyek a hadeúrcm léFsesa ünűen meglutámal*, véglegesen ethasz-
t úlódíak. Eaftá§zati vadásrgépeinN te|jes radarrendszerünl7 légvédelmi ra-
lrétóinlq harckocsüainlq galos§ógi harcjárműveính páttcéltiirő eszkiilpink,
hímdós rendsurünk ueÉje siirgaő.'

Az új Honvédségi Szemle az MH Anyagi-technikai Ftícsoportfónök-
ség 1997. évi vezetői értekezletóról az alábbiakat rtigzítette:

....a szdgúlaíi ógak galarlatíIas azévíobamán minden sznkmai ágban
válságnercdaeást folyntuh A Magar Honvédség gal<orlaíIag magkltte
tailaléI@iíeMlésa. Mqjd mindcn wiileten kilönlegeE irrrézktlések*el ta.lták
csak a múki*lőlópességetferuúatalli ... Gya*nrlatilag ihszeomlott a tahni-
lrai kiszofuá!ó tendsar a Magar Honvédséglen.'

_ .A haderőátalakítás eddig végrehajtott feladatai atapján megállapít-
ható, hogy a technikai biztosítiá§ feladatait végrehajt ó szeívezeteklét;Zá-
ma, állomány kategóriánkénti ös§z€tétele nem felel meg a követelmé-
nyeknek. Nincs bizto§ítva az alegységek önállósága, megerősíthetősége
és a rendelkezésre álló kapacítás az igényeket nem fedezi.

Az elmúlt időszakban életbelépett állománytáblákban még nem ér-
ződik lényeges változás a régi, a technikai bizto§ítá§ követelményeivel
ellentétes nézetekhez képest. A hangoztatott elvek é§ a gyakorlat között
órirási eltérés van. A haderóátalakítás legfontosabb ceija az életképes
szervezetek létrehozása. Azért kerül megszüntetésre egy sor alakuiat,
hogy lehessen a személyi állományt és a haditechnikai eiik<izriket kon_
centrálni az életképesség és gazdaságosság növelése érdekében.

Ósszefoglalva_megiiltapíthaüó, hory a technikai biztosítás jelenlegi
rendszerét az elmúIt években végrehajtott változások lényegesen érii_
tették. A változások hatásai odavezettek, hogy a technikai biztosítás
rendszere gyakorlatilag összeomlott, Alapvetően hiányoznak a nyolwa-
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nas években meghatározott műkódési feltételek. Ezen körülmények mi-
nél elóbb szülségessé teszik eg5r új technikai biztosítási rendszer kidol-
gozását.

1.2. A technikai biáosítás rendszer€neJ< kutntási eredményei

Az elmúlt evekben sok kutató foglalkozott az anyagi+echnikai biz-
tosítás, a logisztikai biztosítás és ezen belü| a technikai biztosítás kutatá-
sával. Ajelen pontban, a teljesóég igénye nélkül, megpróbálom összefog-
lalni a kutatási eredményeket, azzal a céllal, hogl hasznosíthatók legye-
nek eg5r új technikai biztosítási rendszer kido|gozásánál.

A főbb mególlapítások az alóbbiak (2):

a) A hadsereg várható haditechnikai fejlesztése sántén hatást sla-
korol majd a technikai biztosításra. A Magyar Honvédség fegrverzetónek
váltása, hosszabb távú, az ezrcdfordulón túlnyúló folyanat. A fejlesz-
tés elhúzódása továbbra is fenntartja a tervezettnél hosszabb ideje rend-
szerben lévő eszközök üzembentartási gondjait, sőt a problémák az idő
múlásával fokozódnak. A várhatóan belépó új technikai eszközikkel
kettós feladat elé kerülnek a technikai szo|gálatok, mert még rend-
szerben kell tartani a régi eszközöket, felkészülni, fogadni és majd rend-
szerben tartani az í|akat.

b) A történelmi tapasztalatok alapján rnegállapítható, hory összes-
ségében a technikai eszközök fej|ettebb, bonyolultabb típusainak rend-
szerbeállása ellenére a sza\iavító ál|omány létszáma folyamato§an
csökken. Az elmúlt évek változásai hatá§áía ehhez még a szakképzettség
és a rutin csökkenése is párosult, amit nem ellensúlyozott az, hory egyes
helyeken és szakmákban javultak a technikai kiszolgálás és javítási fel-
tételei. Ez a jelenség tisszességében ellentmond a tudományos megálla_
pításoknak

c) A jelenlegi átmeneti helyzetben a technikai biztosítási rendszer
csak akkor működhet eredményesen, ha átfog|a az eszköz rendszerbe-
állításáról a rendszerből történő kivonásig terjedő teljes folyamatot, be-
kapcsolva ezen folyamat eredményes működéséhez szüIséges egyéb te-
rületeket (például kiképzés, felkészítés) is.
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d) A haditechnikai eszközök üzembentartását elsősorban a rend-
szerben l&ó eszköók korszerűtlensége, technikai állapota, az üzerlel-
tetés és a fenntartás körúlményei, feltételei, a személyi állomány felké-
születlensége befolyásolják hátrányosan.

Az üzemeltetó aleglségparancsnoknak, kezelóknek alacsonyszintú
a technikai kiképzettsége, nemvégzik el maradéktalanul az alegységszin-
tű technikai kiszolgálások műveleteit.

Az elóírt fenntartási (közel sem egpéges technikai kiszolgálási)
rendszer nincs összhangban a követelményekkel, a rendelkezésre álló
és/vag5l biztosított feltételekkel. A rendszer alapvetően elvesztette terv_
szerű, megelózó jellegét és viszonylag magas ráfordítások mellett egyes
haditechnikai eszköziknél (eszközrendszereknél) kritikus technikai ál-
lapotot eredményezett,

Ircsökkent (egyes területeken megszűnt) a központi (katonai és
polgári) javítások lehetósége, ezek a feladatok is a csapatszintú javító-
szervezeteket terhelik.

A vegrehaj tó szervezetek kapacításai nincsenek szinkronban a szük-
§égletekkel, illewe igényekkel. Jellemző, hog;l a szakcsapatok, szak-
alegységek jelentős mértékben (szolgálati, illetve munkaidejük 30-50 7o-
ában) végeznek alaprendeltetésüktól eltérő feladatokat, annak ellenére,
hogy az ellátás, fenntartás, stb feladatainak végrehajtása ma már halmo-
zottan elmarad.

Ma eléggé jellenző, hogl hartoló alegységeke$ katonákat alkal_
naznak kiszolgáIási, javítási, stb, feladatolca, amelyet szakszerűtlenül,
nagy időráfordítá§sal tudnak megoldani, ugyanakkor kiképzetlenek ma-
radnak é§ szakjavító katonákat vesznek igénybe rendszeresen őrszolgá-
latra, hadtápmunkára, takarításra és lehetne folytatni. Célszerűbb lén-
ne a katonai szerve zÉtek, azaleg|séEek struktúráit alaprendeltetésüknek
megfelelóen kialakítani és a személyi állomány képzettségének, t'elké-
szültségének megfelelően alkalmazni,

e) A maryar ipar rendelkezik azokkal a lehetőségekkel, amelyek fel-
használhatók a technikai biztosítrási, bizonyos technikai eszköz vonat-
kozrásban ryártási feladatok vegrehajtására. A lehetóségek kihasználása
érdekében sürgós döntések szüIségesek.
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A jelenlegi nemzetgazdasági lehetóségeket figyelembevéve, biztos!
tott a nemzetgazdaságból igénybevett technikai eszköalk javítása a pol-
gári szíéta ezen feladatok végrehajtására létrehozott szervezeteinél.
Megfelelő jogi és pénzüg5ri-anya gi szabáIyozás esetén elérhető, hogy a
hadsereg javító kapacítását csak a meglévő (a hadsereg béke időszakban
is meglévó speciális eszkózei) technikai e§zközei vonatkozásában kell
bizto§Ítani, fenntartani.

i) A középtávú átalakítás folyamatában a központi javító kapacítá-
sok megszünése fokozottabb mértékben igényli a nemze€azdasági erő_
források felhasználását.

A helyreállítások területén az a számvetési alap, hog5l a csapatok
elvégzik a kisjaűtások 100 7o-át - a lövészfegyverek és gépjárművek ki-
vételével - és a középjavítá§ok 20-30 Vo-á\ atöbbijavító kapacitiás a nem-
zntgazdas ágbóI kerül lebiztosításra.

A Javítózászlóaljak, javító§zázadok nem képesek az eszközók kö-
zépjavítását mintegy 70 %io-ban, a a nagyjavítást végrehajtani, s így nag5r
számú sérült technika halmoódik fel a csapatoknál. Ezért célszerű újra-
gondolni a javító-vontatózászlóaljak alkalmazását. A javítózászlóalj és a
sérült technikai glijtőhely funkciója, ajelenlegi körülmények közótt el-
térő követelményeknek kell, hog5l megfeleljen, íg5l célszaíű ajavítőzász-
lóalj által múködtetett sérült technika gJ^ijtőhelyet é§ a javítózászlóalj
műkcidési helyét külön választani.

A fegyverzeti, elektronikai, múszaki vegyivédelmi és repülőtechni-
kai eszközök kisjavítása a csapatoknál történik A speciális eszközök be-
vizsgálására, javítására esetenként központi tagozatból javítócsapatok
kerülnek kikülönítésre. A helyszínen nem javítható ezen eszközök a sé-
rült technika g]njjtőhelyek rendszerén keresztúl vagy kózvetlenül kerül_
nek ajavítás helyére. Egyes eszközöknél figyelembe kellvenri az"eszkö-
zök cseÉs" javítá§t, illetve pótlást (rádiótechnikai eszköák, vegyivédel_
mi műszerek) is.

A hadműveleti terúleten kívül tevékenykedő csapatok, intézetek ja-
vító szervezetei által át nem fogott e§Zközöket a típusjavító HM Rt-be
és polgári szervekhez §aját erőikkel és eszközeikkel szállítjákbe az utalási
rendnek megfelelóen.
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,g) A szervezeti változásokkat a csapatszintű javítás feltételei alap-
vetően megmaradtak, azonban a kö zepjavítástvégző szervezetek a fetéie
csökkentek, a központi tagozatban felszámolásrá kerti|tek.

, Ezen változások, lehetőségek a technikai biztosítás ra jelentős hatás-
sal vannak

- tábori javítószervezeteknél a középjavítá§ csökkent, a kisjavítások-
ra korlátozódik,

- a közép- és nag5{avításra váró eszközöket központi, va§/ netnzet-
gazdasági javítóüzemekbe kell leadni, aminek vonzata a szállítási kapa-
cítá§ szük§églet növekedése,

- a közép_ és naryjavítások átfutási ideje meghaladja a hadművele_
teket várható idejét, ígl a csapatok az eszközök üsszapótlásával nem szá-
molhatnak.

Ezeket figyelembevéve a technikai eszközök javításának rendje is
módosításra szorul.

Mivel a zászlóalj logisztikai századánál nincs vontatóeszköz, ezért
egy v.ontatási tagozat kimarad. A zászlóalj javítószakasza a sérülés hely-
színén kezdi meg a javítást. A dandár javító-vontató csoportokkal segíti
ezt a tevékenységet és a helpzínen nem javítható eszközöket a danáár
sérült technikai ryújtőhelyre vontatja. Továbbra is fontos elv marad, hogy
a múködőképes feryveízettel rendelkezó sérült harci technikát a tüzeló-
állásban kell hag5mi, hory tűzerejével részt vegyen a védelmi harcokban.

Á hadosXály javfuózászJóaljának hánnas feladata letwt:

- javító_vontató csoportokkal segít a d andfu javítószázadának a von-
tatásban, a ki§javításban, illetve végzi a dandár műszaki-technikai eszkö-
zeinekjavítását, mivel a dandárnál ehhez nincs szervezvejavító állomány,

- a dandárnál nem, de a hadosztály szinten még javítható eszközö-
ket a hadosztály STGY-re vontatja és végrehajtja a javítást,
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- a hadosztály szinten nem javítható eszköóket sérülttechnika áta-
dó pontoka vontatja (lehetóleg vasúti berakó állomásra), központi javí-
tásba történő átadáshoz.

A sérült technika átadó pontról az elöljáró szállítja (elsősorban vas-
úton) tovább az eszkőzöket Az elöljárói tagozat vontatószervei - figye-
lembevéve az eddigieket - rázben támogatják a hadosztály vontatási te-
vékenységet, mástészt a nemzetgazdasági és HM bázi§okra történő szál-
lítást végzik.

Osszességében megállepítható, hogy a haditechnikai eszközök kö_
zepjavítá§ának többsége a hadmúveleti tagozatból áttevődik a központi
tagozatba, ami növeli a szállítás volumenét, eszközigényét, s7sívezett-
ségét. A hadművelet során a jaűtásba leadott eszkózök vi§§Zapótlásával
a c§apatok nem számolhatnak.

h) A logisztikai rendszer reformját a törvényi és gazdasági feltéte-
lek kialakításával összehangoltan kell végrehajtani. A nemzetgazdaság-
gal kompatibilis ellátási és szolgáltatási feladatokat a hadrenden kívülre
ke|l terelni. Ennek érd,ekcben:

- maximálisan igénybe kell venni a már működő és a későbbiek so-
rán kialaKtásra kerűlő civil szolgáltatrási kapacításokat,

- radikálisan csökkenteni kell azon anyagok és technikai eszközök
mennyiségét, amelyek az új haderő szükségletén felül vannak, illewe
megnyugtatóan a nemzetgazdaságból adott időszakban igénybevehetők,

- ki kell alaKtani a haderő átalakítása, feladatai változrásait követő
differenciált működési rendű logisztikai végrehajtó és vezetó szerveket.

A logisztikai rendszer átalaKtásakor a haderőreform üteméhez iga-
zítottan ki kell alakítani annak béke- és minósített időszaki működési
rendjét. Békeidőszakban alaptagozat a laktanya, második tagozat a bé-
keidószaki ellátás kózponti tervezését, a hadászati és stratégiai készletek
biztosítását vegrehajtó, az "M"- haderő felállítását logisztikailag előkészí-
tő központi tagozat.

A logisztikai szerveZetek reformját úgy kell vegrehajtani, hogy a ki_
alakított új szervezetek és működési rend feleljen meg a törvénl elóírá-
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soknak és les/en képes rugalmasan befogadni a gazdasági környezet vál-
tozásait, biztosítva eryrészt a haderó folyamatos átalakítását, másrészt
minimalizálni a honvédségi vagyonba bekövetkezhetó károkat, harmad-
részt a logisztikai szervezeteket igazítani lehessen az általánosítható NA-
TO-rendszerekhez, bizhosílva ezzel a logisztikai kompatibilítást.

Az elfogadott koncepció alapján a vezérkar alárendeltségében lét-
rehozásía kerülő Logisztikai Főigazgatóság kialakításával - az ágazati
rendszer további műkódése mellett - alapjaiban megteremtődnek a
strukturális integrációt követő műkódési integráció későbbi kialakításá-
nak alapjai. A működés során szoros kapcso|atot szülrséges biztosítani
az állami szinten tervezó HM és háttérintézetei között.

i) Az elkövetkező években alapvetó feg5iverzettechnikai váltásokat
az oszág gazdasági helyzete nem te§z lehetóvé, ezet 20o5-2o7o-ig zö-
mében a meglévő fegyverzetet kell - de hadihasználható állapotban -
rendszerben tartanunk.

Ezt a feladatot c§ak szakmailag professzionálisan felkészúlt szerző-
déses vagy polgári állományra épített technikai biztosítási szervekkel le-
het eredményesen megoldani, sorkatonai szakjavító állománnyal nem.

A jövőt illetően a technikai biztosítás szervezeíi naryságának, lér
számának, a fenntartás költségeinek csökkentése, a technikai biztosítás
racionális rendszerének optimalizált kiépítése érdekében figyelembe
kell venni, hog5l hazánk hadiipara, ahogyan a múltban, a jövőben sem
fogja lehetővé tenni ahaditechnikai önellátást, amelyb ől három tényszerú
m e gó l l apít á s köv e tke z ilc

- a Magyar Honvédség meghatározó haditechnikai felszerelések 80-
85 Vo-át, mint a múltban, a jövőben is importból fogja beszerezni,

- a Magyar Honvédség az úgynevezett nyugaii felfogású piacorien-
tált logisztikai biztosítási rendszert - a haditechnika vonatkozásában -
hazai üszonylatban békében nem építhet ki,

_ a Magyar Honvédség háborús logisztikai (technikai) biztosítási
rendszere a haditechnika vonatkozásában a nemzetgazdaságra (megha-
tározó mértékben) nem építhető, csak azon eszközöket illetően, amelyek
a hazai hadiipar termékei.
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A kutatási ercdményck összeíoglalása alapjtin a kiivetkező megál-
|apltások tehetólc

- az elmúlt évekb€n e terűleten végzett kutatások eredményei, még
ha eryes részkérdésekben ellentmondásban is vannak, a váltoitatás szük-
ségességét igazoljá§

- a feldolgozott 39 tanulmány (1993-tól napjainkig) azt bizonyítja,
ho$/ a téma eléggé a kutatás elóterében van (még akkor is igaz ez, ha
firyelembe vesszük, hog5l a tanulmányok ery része csak érinti a tárgyban
szereplő kutatási témát),

- általánosítható az a vélemény, hogy a technikai biztosítrás feltételei,
lehetóségei romlottak, ami a technikai kiszolgáló rendszer működókép-
telen§égéhez vezetett,

- a jelenlegi technikai kiszolgálási rendszer kisebb módosításokkal
nem alakítható át műküőképessé,

- reális lehetőség van arra, hog5l a haderóátalakítás részeként egy
múkódőképes javítási (technikai kiszolgálási) rendszer vált§a fel a régit.

13. Külfóldi tapasztalatok

Avilág hadseregeinél egrséges technikai kiszolgálási és jaűtási rend-
szer nem léteák. Ezen kérdések országonként változnak, más es más
megoldások léteznek.

A javít-ús rendszere az Egesiia Ábruk sz,úmfiklí csapatainúlhárom
fó kategóriába tartoák, úgy mint: csapatjavítás, táborijavítás, nagy (bá-
zis) javítás.

a.) Csapatjavítás: Az amerikai terminológia szerinti 1., 2. javítási
szint tartozik ebbe a kategóriába. Magában foglalja a sérült, meghibáso-
dott technikai eszköaik alerység-egység szervezeti kereten belüli hely-
reállítását. Kiterjed az eszközök hibamegelőó karbantartásáía és kisja-
vítására. A munkákat az €szközök kezelószemélyzete, valarnint a külön-
legesen felkészített aleg]Aégek állománya hajtja végre.
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Az elsó jayítási szint feladatait a technikai eszközcik kezelősz-emély-
zete hajtja végre, a má§odik javítá§i szint feladatait az adott eszközt üá_
meltetó alegség állományába tartoá szakalerys ég végzi. Zásztóa§nál
karbantartó - jevító szakl§z van sz€rvezve, melyrek a szervezetében
nég5r műhelygépkocsi és néry rontató van.

Az első javítási szint vegrehajtá§ára nincs megállapítva időnorma. A
második jaűtási szint végrehajtására 2-4 munka&alíé a meghatározott
idő,

b.)TÉbori javitá§l (harmadilg negyedik szint).

. _ !íagátan fogla§a a meghibrásodott részegpégek, egységek cseréjét,
javítását, kiegészíti a c§apatjavítiá§t. A harmadik javítrási szút feladaiait
az elóretolt blztosító ászlóa|i javitó-karbanta rtÁ százila (263 fő)vég-
zl.

A század alapvet ően hdrom feladatnak tnegfeklő szetvezetekkel van
kialaátva:

_ a javítást, karbantartást, szewizelest végó javító-karbantartó sza-
'kaszok (gép- és harcjármú, feryver, elektronika, rakéta, műszaki eszköz,
stb),

- a javító, karbantartó anyag, eszköz ellátó részleg, raktár,

- a dandár alerységeinél vegrehajtandó javításokat támogató cso-
portolg amelyek a támogatott zászlóalj, osztály technikai eszközeinek
megfeleló összetételűek (íg van lövész, harckocsi z.ásóaljat, tüér osz-
tályt, műszaki ale5rséget, rakétás ale§§éget támogató c§oport).

Ez utóbbi csoportok a harcoló alegységek részére kerülnek átadásra
megerősítésül. A csoportok §zervezete, lehetősége, kapacítá§a ha§onló
a megerósített ziászlóalj, osztály javító-karbantartó sza[ aszához, aual a
különbséggel, hory nincs vontató eszközük,

A harmadik javítási szintnél a feladat végrehaj tásáta az idónormá-
nak megfelelóen 24_50 munkaóra/fő e§§ésnl technikai eszközzel szá-
molnak.
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A neg,edik javítási szint feladatait a fó biztosító ászlóa|i szakaleg5l-
ségei hajtják végre.

A könnyű JavítóslÁzú a fegynerzeti, műszaki eszközök és a jármű_
vek kivételével minden eryéb technikai eszköz javítrását, illetve a javító-
karbantartó anyag ellátást végzi.

A nehéz javítósázad feladata ajárművek, műszaki gépek, feryverzet
jaűtása, illetve jaűtóanyag-ellátá§. Elsósorban fódarabokat, alkatrész€_
ket javítanak, általában csak a hadosztály közvetlen katonai szervezetek
komplett eszközeit j avítják. Vontató kapacitásuk ennek megfelelóen mi-
nimális.

A rakétatechni*ni javítósázad feladata a javítás, ellenórzés és ra-
kéta ellátás. A rakéták ellenőrzé§ét, a j avítások ery részét a helyszínen a
rakéta alegységeknél hajtják végre. Ennek megfelelóen mobil javító, el-
lenőrző rendszerekke| rendelkeznek.

A sÁl|itőszázad egyrészt a biztosító zászlóalj századainál tárolt
anyagi készleteket szállítja, másrészt részt vesz a csapatok harceszközei-
nek szállításában. 60 km-re napi 2.000 t árut, 72 db harckocsit képes az
eszközeivel szállítani három fordulóval.

A javítások elvégzésére 96 munkaóra/fő időnormával számolnak a
negyedik javítási szintnél,

c.) Nagrjavítás: Az ötödik javítási szintet foglalja magában. Speci-
ális állandó telepítésű javítóbázisokon, javítóüzemekben történik, Az
adott eszkózök teljes körű technikai felújítása, üzemeltetési tartalékuk
70 Vo-ta valő visszaál|ítása céljából. A naryjavítások elvégzésére átlag 3
hónap áll rendelkezésre.

Működtetik a technikai kiszolgálás rendszerét, aminek ryakorisága
elsősorban időhöz van kötve. 6 havonta kötelező az MH-ban alkalma-
zott, 3., 4. technikai kiszolgálásnak megfelelő feladat végrehajtása, de ha
eg;y meghatározott kilómétert a jármű lefutott, akkor ezt előre kell hoz_
ni.

A technikai biztosítást kedvezően befolyásolja, hog5l a jármúpark,
alapvetően 2-3 alaptípusra épül, csak a felépítmény változik a funkció-
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nak megfelelően. A korszerűbb eszköók felépítése már a blokk és mo_
dul rendszerű javítrást teszi lehetővé. Ugyanakkor sok 15-30 éves tech-
nikát is üzemeltetnek, de ennek ellenére a hadrafoghatóságuk - a kiváló
alkatrész ellátrás miatt_ megfeleló. A ryon javítóanyag ellátást a zászló-
aljtól a bázisig kiépített számítógépes nllvántartás és adatszolgáltatási
rendszer segíti.

A hadrafoghatóság, a javítrás szempontjából kedvező körülmény to-
vábbá, hogy minden eszköznek megvan a kezelóállománya, a szakszere-
lók hivatásosok, illetve szeródéses katonák (3).

Áz osztaík Haderőben a technikai biztosítás feladata békében a ha_
ditechnikai eszköaik elóírt alkalmazhatóságának fenntartása és üssza-
állítása.

A békében végrehajtott technikai biztosítás fő rendezó elvei a taka-
rékosság es a gazdaságosság, míg hábonús körülmények köótt eló- térbe
kerül az idótényező, a kialakult helyzet, a fó erőkifejtés osszpontosítása
és a rugalmasság.

Az osztrák szakirodalomban a technikaí biztosítást háborús körűl-
mények között tábori javltásnok nevezik. Ajavítás fokozatainak szerve_
zeti szintekhez rendelese az alóbbi lörülmények figelembevételével tör-
ténilc

- a feladat végrehajtásához szükséges, illetve rendelkezésre álló idó,
- a meglévó felszerelés,
- munkafeltételek,
- a személyi állomány kiképzettségi szintje,
_ a rendelkezésre álló alkatrészek.

A tábori javítás elsó fokozata a harctéri javitás, ami nem más, mint
a harctéren, a sérülés, vag5l meghibrásodás közelében az ellenség behatása
alatt végrehajtható javítrási tevékenység. Magában foglalja:

- a műszaki mentést,
- a hibafelvételezést (kármegállapítást),a hibák (károk) kéziszer-
számokkal és a helyszínen rendelkezáre álló tartalék alkátreszekkel
történő elhárítrásáí.
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A harctéri javítást a kezelőszemélyzet, a század, karbantartó rajok,
vag1 a zászlóalj előretolt jaűtócsoportjai hajtják végre.

A javítás következó §zintje a dandár ós a hadtes$ eganónt tábori
javítás végrehaJtr{sára képes. Az osztrák haderóben a dandár és a had-
test tagozat egyaránt Javítószázaddal rendelkezik és u5lanazon javítási
fokozat bizto§ítá§ára alkalmas.

A helyreállítás folyamatában a kiizponti és nemzetgaz.dasági szer_
vek végzik a blfui§javltá§ü

Az elvégzendó javításokat a kritikus javítási idó hatírozza meg. Ez
az idó tábori kisjavításnál (zászlóalj) 8 óra, a tábori naryjavításnál (dan-
dár, hadtest) 48 óra.

A technikai biztosítiás minden szintjén, előzete§ felmérés alapján, a
kapacítások tewezésénél firyelembe veszik az adott körzetben lévő mú-
helyelg szervíze\ ipari létesítmények felhasználható lehetőségeit,

A polgári infrastruktúra kapacításainak kihasználása magában fog-
lalja a különböző haditechnikai eszköaiket ryártó cegek bevonását is a
kózponti feladatokba. Ezen a területen Ausztria számára kedvező, hogy
néhány alapvető fontosságú eszközt a hazai ipar wár1. íg a termelés
átállítá§a után ezen sérült technikai eszköaik bázisjavítiása és alkatrész-
ellátása saját erőből biztosítható. (4)

1.4. A NATO csatlakoással kapc§olatos feladatok

A Magyar Köztársaság kormánya az ország modernizációjának
nemzetközi keretét az euro-atlanti integrációs folyamatba tórténő be-
kapcsolódiásban l átja. Azintegráníót egységes, átfogó, komplex folyamat-
ként fogja fel, amelynek során az euro-atlanti közösség politikai, gazda-
§ági és biztonsági intézményeihez egyaránt teljesjogú tagként kíván kap-
csolódni. Ebból következóen igényt tart a tag§ággal járó valamennyi jog

ryakorlására és kész vállalni a meghatározott kötelezettségeket. A NA-
TO által kiadott bőűtési tanulmányban megfogalmazottakkal egyetért,
a csatlakozni kívánó onzággal szemben támasztott követelményeket el-
fogadja.
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Az. új tagoknak elsődlegesen a közös alkalmazhatóságra kell óssz-
ponto§ítaniuk El kell fogadniuk a NATO szabványosításia vonatkozó
alapelveit és politikáját, hory'a NATO-erőkkel hátékonyan tudjanak
eryüttmúkerdni a kiképzés, a technikai felkészüttség és a felszeréltség
megfeleló szintjének etérésével. (5)

A NATO Ingiszíikgi Kézikiinyv a legfoníosabb megharórozisolut a kö-
veilrezőképpen rög7fti:

, Karbantartá§: az anyagok megőrzése vagy meghatározott állapot-
ba való üsszaállítására tett tevékenpégek ósszessége. Tartalmazzi: a
szemlét, a te§ztelést, a §zolgáItatá§t, a szolgálatképess égi osztályozlst,
javítást, újjáépítést és üsszanyerést, egy haderó feladat végrehajiási ál-
lapotának fenntartása érdekében végzett ö§szes ellátási és javítási tevé-
kenységet, valamint ery berendezésnek (erőmű, épület szérkezet, fö|di
berendezés, használati rendszer) vagy más ingatlan tulajdont a folyama-
to,s, eredeti célú, az eredeti vagy tervezett kapacítással vagy hatékony-
sággal történó kihasználását lehetővé tevő állapot fenntartáaá érdekébén
végzeí ismétlődő, rutin jellegú munkát.

Javítás: felöle|i az anyagokna\ a lehető legrövidebb idő alatti, szol-
gálatképes állapotba való visszaállítására tett összes intézkedést.

, A szárazföldi, haditengerészeti és légierők hadmúveleti hatékony-
sága_nagy mértékben függ az eszközök és a használatban hozzájuk kap-
csolódó anyagok békeidóbeni, magas követelmények szerinti, megelőiő
karbantartásától. Válság vagy háború esetén a NATO vedelmi képessé-
gének igen fontos ósszetevóje egy hatékony karbanta rtó szervezet, ebből
kifolyólag a NATO parancmokoknalc

- teljes körű információval kell rendelkezniük a parancsnokságuk alá
tartozó karbantartási és javítási lehetóségekról,

- ösztönözniük kell az országokat, hogy a javítási lehetőségek há-
borús felhasználásával kapcsolatban még a békeidőszakban kössenek
két- vagy többoldalú megállapodásokat,

. - biztosítaniuk kell, hogy a kereszt-szolgáltatási lehetőségeket és
módszereket minden adandó alkalommal gyakorolják,
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_ gondoskodniuk kell arról, hory leryenek információk/megál|apo-
dások arra nézve, ho§/ a javítrá§i terheket átirányíthassák az egyik onzág
lehetőségeiről a másikéra.

A hatékony jaűt ás a követkeű előírósok rendszeres, de rugalmas aI-
kalmazásától fiig:

- az egjrsége§ eljárások alkalmazása,
- a hibrás anyagoknak a kárfelmérés végett való átvixgálása,
- a javítási priorítások és sürgósségek,
- a javítási hely eldönté§e,
- a szükséges alkatrészekkel való ellátá§, és
- a javítá§i tevéken}.§égek szervezete és folyamata.

A NATO központ az országokkal és a NATO katonai hatóságaival
együttműködve néhányszabványosítási eryezmény (STANAG) kialakí-
tásán dolgozik, a rnelyek egütteEen segftik majd a rendelkezésre óIló pol-
gói/ katonai javítási és helyreállítási erőforrások összehangolásá-
n a k l e glüttműködé s é ne k növ e lé s é t :

- STANAG 2375 Gépjárművek harctéri helyreállítási adatai
(AEP_13),

- STANAG 2399 Harctéri helyreállítrás,

- STANAG 2ut00 Harctéri helyreállítrás felhaszrrálói kézikönyv
(AEP_17),

- STANAG 2418 Harctéri helyszíni javítás alapelve.

A harctéri karbantartás jövőbeni szempontjaival később foglalkoz-
nak majd, továbbá dóntenek a karbantartó szervezetek, módszerek, vala-
mint a javító alkatrész rendszerek harciászati és technikai szintú (zászlóalj
és dandár) interoperabilitásáról. (6)

Az idézett gondolatokból látható, hory a NATo tagországokon be-
lűl nincs erységes technikai biztosítási rendszer, de határozott törekvés
van az egnégesítésre, szabványosításra.
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Az eúlis úgnhqibr lúizih teladatok alapjan a kövalcző tapasztalatok
yonhatók le:

a) A Maryar Múszaki l(ontingens műkiilésével kapc§olatban

A Maryar Műszaki Kontingens szervezetébe esl jaűtószakasz tar-
tozik, amely technikai fe|szereltsége a hazai bázisok sánvonalánáI ala-
csonyabb, de a jelenlegi hábonús normákná| jóval magasabb szintű. Ezek
alapján a fó erőkifejtést a meghibásodott technikai e§zközök javítására,
a technikai kiszolgálásra, va|amint a felkészítésre fordítja. Felszereltsé-
géból adódóan alkalmas továbbá technikai biztosítási feladatokra, vala-
mint képes tábori javítórnűhelyberendezésére. Javító kapacítása minteg5l
30fi )_32fi ) munkaóra/hó.

A haditechnikli biztosítás ebe a következő:

- az anyagszükséglet biztosítása a kontingens cserekészletéból, szük-
ség esetén a Iogisztikai támogató század tattalékkészletéből történik,

- kisjavítás a kontingens javítószakasz szervezetszerű erőivel a hely-
színen valósul meg,

- a közép- és naryjaűtást igényló technikai eszköák javítása - esz-
közcserés módszerrel - az utánszállítás rendszerében idehaza történik.

A I e §ont os a b b h a dite c hnikai v on at koz á §ű t ap a lzt ala to k :

- az anyagi-technikai szolgálatok szakállománya va|ószínűtlenül ró_
vid idő alatt képes kiemelt jelentóségú fe|adatok végrehajtására,

- a felkészülés hatékonysága növelhetó, a szűkséges idő csökkent_
hetó, ha az adott szervezet technikai eszközei központi készletből, az
elvárható vary megkövetelt technikai paramétereket biztosítva kerül-
nek kiutalásra,

- a kontingens logisztikai alegységeinek szervezete, a szakállomány
létszáma a végrehajtandó feladatok volumenének, az alkalmazás körül-
ményeinek ismerete nélkül került meghatározásra, ami kapacításhiánfl,
ellátási feszültséget eredményezhet. Az eddigi tapa§ztalatok azI bizo-
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nyítják, hory elsósorban a jaűtóalegrég vonatkozásában megeme|t, ez-
red szintú kapacítás biztosítása lenne optimális,

- az arryagilrészletek elrendelt sántje e§les anyagféleségeknél - ru-
házat, veryvédelemi technikai eszközök - indokolatlanul magas, míg a
fémmegmunkáló aszköók, gépjrármű alkatrészek, gumiköpenyekvonat-
kozásában elégtelenség, hiány volt,

- a logisztikai támogató század létrehozása helyes döntés volt, meít
biztosítja a kontingens által igényelt anyagok beszerzé§ét, kéxz|etezesét
és kiszállítását. (7)

b) A COOPERATIVE CIIANCE-9ó NATO PíP grakorlat összeg_
zett taía§ztalaíailál a kijvakaaket riigzítették:

" Bebizonyosodott az a tény is, hog a hazai légierőATB szakóllománya
- a speciális biaosítási feladatokat kivéve - képes az elvdrősok szintjén,

felkészültség és hozzáállás tekintaében a magasabb elvórásolauk is meg-

felelni, a szakértelmét klmatoztatni, teftnészetesen a saját eszközeite vo-
natkoztatva.

A kereszt kiszolgáIósol<ban a közvetlen típu,vnegfeklőségű repülő mér-
nök-múszaki kiszolgilást liwéve úg űnilg a kompatibilítús elérhetó közel-
ségben leha. A kiszolgólandó harcitechnikli eszközök (repüIő és földi)
típus és uabványrendszerénelg ezőltal fegver és egéb rendszereinek elté-
rősége, 'kiszolgilás igényessége" erő-eszk)z oldalról is kilönbözőséget mu-
tat, itt csak köZvetett integráIódás látszik követhetőnek Az ATB óItawnos
ellátási hatáskörébe tartozóan a meqvalósítós íolyamán a zökkenómentes
végrehajtás volt a jellemző.' (8)

1.5. KöY€tkezteté§ek

1.) A technikai biztosítás rendszerét befolyásoló változások alap-
vetően negatív hatástváltottak ki. Ajogszabályi előrelépés mellett a had-
seregcsökkentés alapjaiban érintette a technikai biztosítás rendszerét.
Az elmúlt években lényegesen csökkent a javítókapacítás minden szin-
ten. A költségvetési hiány miatt romlottak a feltételek. Ennek eredmé-
nyeképpen a jelenlegi technikai biztosítási rendszer működőképtelenné
vált. Súrgős döntések szüksége§ek egy új, múködőképes rend§zer meg-
a|kotása érdekében.
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2.) A témával foglalkoó kutatók az elmúlt években több olyan ered-
ményt produkáltak, amelyek hasznosíthatók ery új technikai biztosítási
rendszer felépítáénél. Ery új rendszer kidolgozását nem a nulláról kell
kezdenünk, mivel ez a téma eléggé napirenden volt az clmúlt években.
Feltétlenül szükséges az e területen elért eredmények elemzése, hasz-
no§ítása.

3.) A külföldi tapa§ztalatok alapján megállapítható, hog5l a vizsgált
országokban működő rendszerek nagobb kapacítással jobb anyagi felté-
telekkel rendelkeznek a miénknél. Egyértelmű megoldás _ tekintettel je-
lenlegi helyzetünkre - nem vehetó át sehonnan sem, de eryes elemek,
megoldási módok beépíthetók a magyar sajátosságoknak leginkább meg-
felelő új technikai biztosítási rendszerbe. Altaláno§ítható, hog a javítás
oldaláról célszerű megközelíteni a jelenlegi helyzetből kivezető rendszer
felépítését. Három_négy fokozatnál többet nem célszerú az új rend_
szerbe beállítani.

4.) A NATO csatlakozá§sal kapcsolatban követelményként rögzít-
hetó, hogy az új technikai biztosítási rendszernek biztosítani kell az
eryüttmúködésre kijelölt alegrségek technikai eszközeinek folyamatos
hadrafoghatóságát a megkövetelt sánten és kellő rugalmassággal kell
rendelkezni a káóbbiekben bekövetkezó szabványosítási folyamatok
befogadása érdekében. Ery olyan rendszert célszerű felépíteni, ami aje-
lenlegi eszközeink vonatkozásában a lehetó leggazdaságosabban bizto-
sítja azok hadrafogható§ágát, az új NATO kompatibilis eszközók eseté_
ben pedig alkalmas a NATO-ban már elfogadott technikai biztosítási el-
jánísok befogadására.

A NATO-val eddig végrehajtott köás feladatok alapján megáltapír
ható, hog5r a technikai bizto§ítással foglalkoá állomány képes az új kö-
vetelmények szerinti biztosítási feladatok vegrehajtására.

Imdalon:

7.) Dr. Gáspir Tibor: A haditechnikai eszközök technikai kiszolgá-
lási rendszere korszerúsítésének lehetóségei (Tanulmány 1996.).

. 2.) Y. Gáspár Tibor: Ahaditechnikai eszköók javításának új rend-
szere (Uj Honvédsegi Szemle 1996/8. szám).
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3.) Túi András: Haditechnikai eszközök technikai kiszolgálása, Ha-
ditechnika 199314. szám - 42-43,oldal.

4.) Dr. Pohl Árpáá A technikai biztosítrás és az egésxégügyi biztosí-
tás alapjai az osztrák szövetségi hadseregben. Katonai l-ogisztika 1996/3.

szám- 130-145. oldal.

5.) Végft Ferenc: A NATO felé vezető út. Új Honvédségi Szemle
799617O. szá.m - 4-18. oldal.

6.) NATO Logisztikai Kézikönyv. Stratégia és Védelmi Kutatóinté-
zet, Budapest, 199'I - 12|7-t29.o|dal.

7.) Adorjáni Istvdn., Maryar Műszaki Kontingens megalakításának,

felkészítésének és alkalmazásának anyagi-technikai biztosítása. Katonai
Logisztika 7996D. szám - 142-1150. oldal.

8.) Dr. Vasvói Tibor: A valós anyagi-technikai biztosítás végrehajtá-
siának tapasztalatai a COOPERATIVE CHANCE-96 NATO PfP légie-
rő ryakorlaton. II. rész Katonai Lo gbztika 7W 11. szám - 181. oldal.

Fobtarás aíd!óirat 1 998 lI. szánurtúaa a "Ielenlegi uchnikai üzíasífuá§í

rendszer demzése' és "Ajavasdt technilrai biúasírósi rendszer leírása' téma,

kifuöknen,
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A v iI ágb an v é gb em e nt tá rs ad alrni p o titikaijaz -
dasó§ váItozdsok kapcsán, o slo:bdliron ,z:r^-
bendlló katonai tömü)k megsiúnésével - mind
nemzetközi, mind hazai viszonytatban - a hadi-
ipar (védelmi-ipa) Iehetősé7á is klenfösen be-
sztilriiluk A hazánkat énn;ő védelii, bizton-
sápoürtkai kérdések kapcsán a méditban, a
kiilönféle szakmai rendezvérryeken - védetmi
szakértők - gal<ran fekeszik a kérdést: vajon
szülaég van-e önálló hazai hadiiparrq va§ új-
kekfii nevén védelmiiparra ? A cikkben e kérdé-
sebe talólunk - egl lehetséges - vólaszt.

A hadiipar önáüóaá8ínak."*"*' 
"

Amrásodik világháboní után Maglarország önálló hadiipara a teljes
megszűnés felé halad. Hazánkba, aiigqs-as áoszkvai feóerszállítrási
szerződést. követően 1953-ig a honvéóég es u renOO.see fi'uaitechnikai
e§ tegyver lgényének biztosítására - elsósorban orosz gyáitmányu - óriási
tömegű katonai termék áramlik be. Ennek ti"g*áíe.eteni szállított
:1:^'|li"]._"-, \, 

.eglTégéve| 
_1 J. -ben indulhat ie a magl,ai haaiip"ri

l!lTi]_"i:,1^i§jerte{|,m9srcy,0, nadiipari kapacitások atűkí,trisára, ae
ujak letrehozására is. Mindez ielentős anyagi és pénzüryi terhetjetent agazdaságnak

, , 
EgT*o_ 

" 
'80-as évek végéig a haditechnikai eszközöket és felsze-releseket $ártó vállalatok kapacitiá§ai kitönbr zó méretekben szerves

e§Áeget all(otnak a polgári ipari termelésset. A termelés vegyes profilú

A MAGYAR VÉDEInfi SZEKTOR
pAIunÁz-§,{:ahadiipar

Lénla Ferenc|

l Dr. Lénárl Feronc kandidálus, infofm8ükus, MK Mini§zterelnöki Hivatal
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vállalati egységekben folyik. Elkiilönült, önálló hadiipar - az 50-es évek
egy rövid szakaszát leszámítva - hazánkban uem létezik. Csak olyan szú-
kebb értelemben vett hadiipari vállalatokról, vagy olyan vállalkoaásokól
beszelhetünk, amelyeknek hadiipari proíilja is van. A hadiipari termelés
szerkezete - szemben más szocialista országok hadiiparával - igen egyol-
dalúan alakul: alapvetóen védelmi jellegú katonai berendezések és esz-
köák ryártására korlátozódik, szakosodik

A '80-as évek végén a hadiiparban foglalkoztatottak létsáma mint-
egy 20 ezer íőre tehető. A haditermelés értéke 20-30 Mrd Ft köátt ala-
kul, amelynek kb.75 /o-a expoftra kerúl, elsósorban a Varsói Szerzódés
országaiba. A termékek körét naryobb részt híradás- á műszeripari esz-
köaik ryártása, kisebb részt fegyver- és lószerglártás, valamint jármúi-
pari eszköaik, berendezések alkotják. A katonai termék értéke a gép-
iparbankb,3-S 7o-os részarányt képvisel, a teljes ipari termelés í-2 Vo-át

éri csak el - ipari termelési értékben számolva. Ezt a tele§ítményt mint-
egy 20 nagyvál|a|at nyújtja, amelyeknél a haditechnikai termelés részará-
nya jellemzóen^ 10-30 % körül alakul, csak elenyésó részüknél haladja
meg a8O Vo-ol'.

A maryar hadiipar termelése - amellett, hogl a hazai termelési struk-
túra észétképezi - az tjsszes szocialista ország között a legkisebb. Ebből
adódóan naryobb a lehetósége a szakosodrásra, jobban tud illeszkedni az
ország iparához, struktúrájához. A haditermelés szerkezetének termé-
szetesen igazodni kell még a Varsói Szerződés, illewe a KGST rend-
szeréhez is. Ennek haz ai központi koordinátora az Onzágos Tervhivatal.

A hadiipari termékek forgalmazása

A második világháborút követóen - a szovjet segít§éggel beindított
katonai termékek fejlesztésének programjában - a maryar hadiipar ter-
melése alapvetően a honvédségi és a rendvédelmi igények kielégítésére
alapozva (licenc, hazai fejlesztés alapján) valósulhat meg. Hadiipari ter-

2 Adatok §aját sáínítás alapján
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mékeink legnaryobb hazai megrendelóje a néphadsereg. 1949-1956 kö-
zött a honvédség technikai szükségleLének 65-70 vo-át a magyar hadiipar
biztosítja.Ez az arány azonban 1960-ra már 20 70 alá csökkenJ. Később
a hadiipari termelés felfuttatásával párhuzamosan a katonai termékek
exportja is folyamatosan emelkedik. Igy 1989-ben az ilyen jellegű termé-
keink 85 %o-át exportáljuk, főként a Szovjetunióba, illetve Varsói Szer-
ződés országaiba4. Hadiipari termékexportunk ery elenyésző része a fej_
lődő országokba is eljut. A kisebb naryságrend ellenéíe fegyverexpor-
tunk rentábilisabb a polgári termékexportunknál. Ezt úgy sikerül elérni,
hogy míg a hazai hadiipari termelés a szocialista külkereskedelmi rend-
§zeíben makrogazdasági szinten - a piac törvényeivel nem megegyező
módon kialakított, irreális ár- és költségarányok következtében - null-
sza|dós tud maradni, addig mikrogazdasági (vállalati) szinten nyereséges.
A nyereséget a veryes píoíilú vállalati hadiipari termelési szerkezet és a
különböző népga zdasági szabály ozók, gazdaságpolitikai eszközök garan-
tálj ák. A polgári ipari termelóshez képest elkiilönült szabályozást csak az
expoít-import engedélyezési rend§zer - ami mindenütt elfogadott piac-
konform szabályozás keretében jelenik meg. Allami szinten azonban e
termékek export-importja - a cserearányok sajátos alakulása miatt - már
nem rentábilis. Mégis exportunk új piacra való bejutást, jelentós üzletet
jelent. A nemzetközi fegyverkereskedelemben elfoglalt helyzetünlce
jellemző, hory fegyverforgalmazásunk na$Aágrendi|eg nem számottevő,
gyakorlatilag a reexport szintjére zsugorodott a haditechnikai exportunk.

A rendszewáltozást követó mako- és mikogazdasági folyamatok
alapvető módon befolyásolják a határozzák meg ezen ipaíág további
sorsát. Mindez nagymértékben függ a hadiipari külkereskedelem alaku-
lásától. A hazai fegyverkereskedelem fokozatos liberalizálásával egyre
több, katonai profilt választó új és regebbi vállalkozás kezdi meg tevé-
kenységét.

Adatok §aját §zámítá§ alapjáb

Adat saját szátnítás alapján

3

4
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A hazai haditechnikai külkereskedelems 1992 - 1996 közótt a kir
vetkező:

Adatok M UsD_ban

1995 1996

erytort 23,3 27,2 34,4 24,8 22,4

inport 33,3 t6,7 72,1 15,7 13,4

forgalom 56,6 43,9 46,5 40,5 35,8

A hadiipar és a rendszerváltozás

A '80-as évek vegén kezdődő társadalmi, politikai és gazdasági rend_
szerváltozást követően a hadiipar teljesítménye is erősen lecsökken. Az
1990. éü mintery 8-10 Mrd Ft termelési érték 195_re folyó áron kb. 2-5
Mrd Ft_ra, az expott (firyelembe véve az erykori szocialista onzágok
hadiipari termékek megrendeléseinek csökkenését, sőt teljes lemondá-
sát is) 0,5_1,5 Mrd Flra apad. A foglalkoztatottak létszáma2-3 ezet íőre
csökken. Ezen időszakban számos hadiipari termelést i§ folytató vállalat
nehéz gazdasági helyzetbe kerül, mintegy 10 Mrd Ft értékben állami hi-
telt halmoznak fel, melynek visszafizetése számukla szinte reménytelen.
A megváltozott piacgazdasági üszonyok között ezt a kormányzat egysé_
gesen - egyedi vizsgálat útján _ próbálja kezelni. A hadiipar reorganizá-
ciója, privatizációja vegyes tulajdonú hadiipari vállalkozási formákat hoz
létre, amelyek többsége nyereséges exportra is képes.

A KGST, a Vanói Szerződés gyon szétesése, a nyugat-európai in_
tegrációs folyamatok alakulása, a beszerzési és értékesítési lehetőségek
kapcsán kialakuló gazdasági dekonjunktúra, valamint a nemzetgazdaság_
ban beindított privatizációs folyamat következtében a hazai hadiipari ter-
melés is új kihívások elé néz. Ebben az időszakban kell elvégezni a pro-
filtisztítást, karcsúvá és termékspecifikussá kell tenni a vállalatokat, meg
kell teremteni a feltételeket a píivatizációra és meg kell találni az átme-

5 vé8le8es adatokfuáÁya miatl az év€s for8alom az l996.I. féléü teljesuté§ adaián alapszik,
Fofiás| n'IM tájékoáató, l 99ó.
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neti tulajdonosi formákat. Ilyen tulajdonosi forma lehet az állami tulaj-
donrészek kezelésére, a hadiipari kapacitások megtartrására, koordinálá-
sára, fejlesztésére - az állami érdekek érvényesítésére - létrehívandó, az
APV Rt. megszüntetésével, átalakításával létrejövő vagyonkezelói szer-
vezet, vagy ery új - egy korábbi elképzelésekben is szerepló - hadiipari
holding létrehozása.

Hadiiparunk a privatizáció tiikrében

A rendszerváltozást követően hadiiparunk privatizációja idóben tör-
ténő megkezdése elengedhetetlenül szü|tséges, mivel a fejlódés csak
ezen az úton indulhat meg, továbbá ez biztosítja a hadiipari gyártókapa-
citások leépülésének megállítását, szinten tartá§át, esetleg felfuttatását.

A még meglevő hadiiparunk prívaíizáciőjára gazdaság szakértők
több változatot dolgoztak ki, Az eryik megoldás a tartós állami tulajdonú
társaságok részesedésének fenntartása. Az ezen körbe tartozó vállalko-
zásokra a hazai védelmi kapacitások fenntartiása, az állami érdekek érvé-
nyesítése miatt van szűlség. E körben az állam tulajdonosi, részvényesi
jogait vagyonkezelő szewezetei útján gyakorolja. A fő cél: állami tulaj-
donban tartani olyan gazdasági erységeket, amelyekben a nemzetbizton-
sági szempontok predominanciája érvényesül a piacgazdasági követel-
mények fölött. A másik megoldás a meglévó állami üzletrészek - ráz-
vényhányadok - teljeskörű privatizációja, ahol az állam a piaci megren-
delésein keresztül gyakorol befolyásoló hatást a többségében magánkéz-
ben lévő hadiipari kapacitásokkal rendelkezó cégeke. Mivel ezen vál-
lalkozások nagymértékben piacorientáltak, a gyártási kapacitások béke-
időben való lekötésére nagyfokú koordinációra, rnás (kiilföldi) piacok
keresésére van szükség. Ery következő megoldás lehet - a magyar rya-
korlatban sajnos inkább ez valósul meg - a meglévő kapacitások telqs
leépítése, megszűntetése. További megoldásként jön sóba hadiiparunk
megmentése, a tulajdonosi limit nélkül, hazai és idegen tőke bevonásával,
önálló, új szektorként történő működtetésével. Eváltozat megvalósulása
- ismerve a hazai viszonyainkat kevésbé reális.

A privatüáció kapcsán - tőkeszegény ország lévén - kiemelt szerepet
tölt be a külföldi működő tőke, amelynél egyedüli szempont az elérhetó
profit nagysága. Ezzel "pártsemleges" tud maradni: nem érdekli az ideo-
lógia, az sem számít, hogy a megrendelő hazai partner, vagy külföldi.
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Egyedűli szempont vezérli: vállalkozását nyereségessé tenni, amit minő_
ségi termelése felfuttatásával, de fóként a fizetőképes kereslet növeke-
dése által lát biáosítottnak. E téíen a fizetóképesiég nary súl|yal esik
latba, hiszen a ülág ery jelentós részén - így a keleti tömb izámos orszá-
gában - igen nary az igény a kiilönféle katonai terrnékekre. Mindez fize-
tóképesség hiány,ában persze semmit sem ér. Épp ezért, és a gazdaságos
termelés érdekébea abazai gyárók is felismerik a külpiaci lehetősége-
ket. EgFe inkább rákénpzerülnek olyan termékek gyártására, amel}e-
ket a ülágpiacon jó pénzéít, gazda§ágosan el tudnak adni, Ilyen termékek
kifejlesztése azonban pénz-, idó- és munkaigényes, amire asíagná|ő gaz-
dasági és a kialakult politikai helyzetiink nem ad reális lehetőséget. Eiért
a hazai ryártók inkább arra törekednek, hogy a korszerű, modem, kato_
nai igényeknek megfeleló hadiipari termékeket a nemzetközi kooperá_
ció keretében állítsák elő, megterem*e ezálta| az újabb piacra valókiju-
tás lehetőségét is.

Politikusaink és szakembereink többsége hadiiparunk és a nemzet-
közi integráció kapcsolatát elsósorban politikai aspektusból szemléli.
Számos katonapolitikai találkozó kulcskérdése: hazánk valamely integ_
rációs szervezethez való csatlakozása. A szakmai találkozókon elsősor-
ban nem gazdasági, hadiipari együttműködés kéídé§ei kerúlnek előtérbe,
hanem inkább a politikai, illetve katonapolitikai együttműködésre helye-
zik a hangsúlyt.

Az integrációs sz€rvezetekhez, a tües NATo íag§ág kiizeléb€ ke-
rülve , §rorsan kell döntenüuk a nemzetközi hadiipari epüítműkiktés
kérdésében nrivel a világban, illetve térsegűnkben folyó hadviselés egne
va|ószínűbb és grakoribb koatíciós jellege katonailag indokolja, a íech-
nológiák szórtsága és a humán-, anyagi erófornások korlátozott§ága pe_
dig gazdaságilag teszi elengedhetetlenné a fegnerglártási tevékenysé_
gek mind mélyrehatóbb összehangolását.

A hidegháború befejeződése nem jelentheti a hadiipari kereskede-
lemi háború kezdetét. Ellenkezőleg, az euroatlanti együttműködésnek
kösónhetóen lehetővé válhat a legiobb technológiák leggazdaságosabb
felhasználása, egyben a szövetséges erők közötti operatiütás ho§srú távú
- már a )O(I. század kihívásaira felkészítő _ biztosítása.
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A hadiipari konverzió

Az 1989-90-ben a kelet_európai országok és a Szovjetunió társadal-
mipolitikai-gazdasági változásai jelentós hatá§§al vannak hadiiparunkra.
Hazánk hadiipari termelese, az egrcldalúan fo$atott katonai termék-
cserék, a kis volumenú termelés, illeWe a sajátos szakosodásunk követ-
keztében jelentősen üsszaesik. A Varsói Szerzódés felbomlrása után egy
jelentősnek mondható (a szakosodás révén, ery-eg5l termék vonatkozá-
sában, olykor az egész Vanói , Szerződés speciális igényét kielégítő) ha-
diipari termékgyártó brázis marad meg, amelyet megrendelések nélkül
nem tudunk kihasználni. Ennek eredményeképpen, illetve azáltal, ho§I
a hidegháborús helyzet megszúnt, hazánkban is megkezdődik a hadiipari
kapacitások lépítése, átalakítása (konverzió). Az átállás folyamata -
mint a többi kelet-európai, volt szovjet befolyrási övezet országaiban -
csak nagy nehézségek árán halad előre. Az egykori - üszonylag számot-
tevő - hadiipari kapacitásokkal is rendelkezó cégeknél finanszírozási
(nyersanyag, munkaerő) problémák, de leginkább megrendelési hiány
tapasztalható. Gazdasági elemzólq illetve a NATO véleménye szerint
ugyanakkor ezen országokban (íp hazánkban is) létfontosságú a hadi-
ipari szektor konverziója a gazduágs reformok szempontjából. A válla-
latok - privatizációjától függően - eltéróen reagálnak ezen kihívásoka.
Egyesek teljesen lépítik hadiipari kapacitásaikat, míg mások ha csak fo-
kozatosan i§, de meglalálják a katonai célú technológiájuk ciül atkalma-
zásait.

Mint ahoryan a hadiipar struktúrája kapcsán már említetésre került,
hory a térség országaihoz képest, sót nemzetközi viszonylatban is abban
a helyzetben va5runlg hog önálló hadiiparunk nincs. Ez esetben tehát
nem egy teueskörű konverzióra, hanem a hadiipar kisebb mértékű lépí-
tésére, célirányos átalakítására szükséges koncentrálni. Ezáltal a hadi-
ipari termelésre vonatkozóan sajátos helyzet alakul ki: a konverzió csak
részben válik feladatunkká. Tóbb hadiipari vállalatnál - a polgári terme-
lésük változatlanul hagyása, vagl erósítése mellett _ a konverzió a teljes
közgazdasági eszköztár felhasználásával, de ósszhangban az európai tö-
rekvésekkel indulhat meg. Formáját tekintve e§né§zt ú9, hog5l eliősor-
ban a §zervezeti struktúrák változnak, a konverzió inkább az adósságkon-
szolidáció keretében valósul meg, másrészt viszont úgy, hogy a hadiipari
termelés mennfségének a visszafogásával új, korszerűbb, NATO szab-
vány szerinti, minóségi termékprofil kerül kialakításra. A legfontosabb
gazdasági-jogi szabályozások is (privatizációs_, csódeljárásról sóló tör-
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vény, adóüg5ri jogszabályok stb.) biztosítják a folyamat jogsz€rű lebonyo-
lítását, de még mindig akad sámos tennivaló. Annak ellenére, hory ná-
lunk nincsenek kimondottan hadiipari tevékenységet folytató cégek, az
elmúlt időszakban mégis elkezdődött egy leépítési folyamat.

A hadiiparban a fejlesztési, valamint a leépíté§i, átalakítási fo|yamat
végrehajtását védelmi érdekeinkkel összhangban kell megtennünk,
amelynek megoldásánál elsórendű szempont, hog/

o a szülrséges kapacitásokat megórizve - ha indokolt - újakat is
létre kell hoznunk;

o meg kell kezdeni a jelenlegi kapacitások modernizálását, áía|a-
kítását;

r védelmi szempontból szükséges a hadiiparunk teljeskörű újjá-
szew ezÁe. Ezá|tal embargó-érzékenységünlq kiszolgáltatottsá-
gunk is csökkenhet;

o a hazai gyártóknak, és felhasználóknak is biztonságérzetet ad,
ha a maryar iparon keresztül a szakágazat a gaÁasági élet sze-
replőinek és a tánadalom támogatrását is megkapja.

A kezdeti lépések megtétele érdekében, már a Parlamentben meg-
fogalmazásra került, hory vary ery egységes, komplex szerkezetú, egy-
mással összefüggő és azonos érdekek alapján múködő hadiipari struktú-
rára, szewezetre, vag5l pedig inkább automatizált, önálló vállatoka van
szükségünk. Az ehhez vezetó optimális utat kell megkeresnünk és kitartó
munkával kell megteíemtenünk a mai kornak, integrációs elvárásoknak
is megfelelő hadiiparunkat.

Napjaink maryar hadiipara

1997-ben a maryar hadiipar az egyre zsugorodó hadiipari kapacitá-
sok a csökkenó mennlségi termelé§ mellett, üszonylag jó színvonalú,
exportképes hadiipari terméket állít elő. A kutatás-fejlesztés - erősen
lecsökkent állami támogatások és elnyerhetó prályázati lehetőségek hiá-
nyában - még inkább lecsökken. A hazai fizetőképes kereslet hiányában
az iparág az export felé nyit, amelynek komoly akadálya a profil előfinan-
szírozási igénye (hitel), a referencia (rendszerbeállítás) hiánya. Külföldi
múködő tőke ezen iparágunkba alig csordogál, hiszen Európában, de a
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világban is fizetőképes kereslet is erősen csökken. E problémán a tech-
nikai, szervezeti és irányítási korszerűsítések sem segítenek.

Talán épp emiatt van nary szúkség az állam szsrepvállalására. Ha
úgy döntünk, hogy lemondunk a még meglévő hadiipari kapacitrásaink
fenntartásának biztosításáról, úry azt érjük el, hog5r az ország katonai
védelmét kizárólag a kiilföldról történó fe5rverzet-beszerzésekkel tudja
csak megoldani. Természetesen ekkor már felmerül a külföldi partnertől
(onzágtól) való ár_, technikai színvonal-, ütemezési-, de legfőképpen a
politikai-gazdasági függés kérdése is.

Hazánkban - t97. végén- az alábbi főbb, még badiipari gyártóka-
pacitásokkal rendelkezó vállalkozásokjárulnak bozá tprmelésükkel és
szolgáItatásaikkal védelmi képességeink biztosításához:

Társaság neve hadipariptofil azállami
tulajdonosi
jogokat gyakor-
ló szervezet

- MF§ Magyar Iószetgártó
Kft.

- Mechanikai Múvek Rt.

- Nitrokémia Rt.

- Antenna BHG Adrástechnikai
Kft.

- FÉGAnMYFegyvergártó
Kft.

- Technika Kúlkereskedelmi Rt.

-Távközlési Kutató Intézet és
Innovációs Rt.

lószerryártás

kumulatív aknák és
robbantó eszköz<i\
kezi- és ködgránátok
lópor, 5rutacs, ipari
robbanóanyag,
nitrocellulóz
rádióadó-vevő beren_
dezések

kézi és marokJófegl-
verek

haditechnikai termékek
forgalmazrása

hírközló berendezések
grártása, javítása

Ápvnt.

Ápvnt.

ÁpvRt.

Ápvnt.

MBFBRt.

IKIM

IKIM
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- Méréstechnikai Információs klf. kommunikációs IKIM
Kutató é§ Innovációs Rt, híradó, irányméró

berendezések ryártása,
javítása

- Híradástechnikai Ipari és klf. híradástechnikai IKIM
kereskedelmiszövetkezeti rendszer
Rt.

- FMV Finommechanikai Rt. klf. rádió-berendezések IKIM

- Dunai Repülógépryár Rt. helikopter, repülógép -
javítás

- HM ARZENÁL Elektro- hadi elektronikai eszkö- HM
mechanikai Rt. zök karbantartása,

javítása

- HM ARCOM Kommuniká- híradástechnikai kom- HM
ciótechnikai Rt. munikációs eszközik

- HM Elektronikai Igazgatóság hadi elektronikai eszkö- HM
Rt, zök fejlesztése, javítása

- HM CURRUS Harcijármű- harcjármúvek javítása HM
technikai Rt.

- HM RADAR Rádiótechnikai rádió- és lokátortechni- HM
Rt. kai gyártá§ é§ javítá§

A bemutatott gazdasági tánaságok többségének gazdálkodiása nem
nyereséges. Ennek alapvetó oka az állami megrendelések, a műszaki-
gazdaságl tevékenységük stabilitásának hiánya. A korábbi években fej-
lett termélstruktúrát felmutató kézi lőfe§ruer-, lőszer-, illetve lóporgyár-
tás fenntartása eg5ne nehezebb, sőt a korábbi időszakban fejlettnek te-
kintett maryar híradrástechnikai ipar is finanszírozási problémával kiisz-
ködik. Mindez igaz úry is, hogy a ryártó &gek ezen termékek polgári
(sport, hobbi stb.) változatát kifejlesztve, §ártva azokat honi és kúlpia-
cokon is rentábilisan Knálja.

Tovább nehezíti ezen vállalkoaások helyzetét, hogy a védelmi ipari
eszköók, anyagok korábbi hazai felhasználói (fegrueres- és rendfenn-
tartó szervek) maguk is finanszírozási (költségvetési) gondokkal ktizde-
nek, működési-fenntartási kiadásaik reálértékben tovább csökkennek
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raktári készleteik frissítését, cseréjét az említett okok miatt kénytelenek
- olykor több árre is - elhalasztani.

Mai helyzetünkben a hazai hadiipari kapacitások, termelési feltéte-
lek további fennmaradását, esetleg fejlesztését elsősorban az ország min-
denkori gazdasági (finanszírozási) lehetőségei függvényében lehet csak
üzsgálni.

Hadiiparunk f őbb gazdasági jellemzői

A hadipari szakágazat fóbb közgazdasági és gazdasági jeltemzői a
következól§

. az iparág rentabilitásának fenntartása érdekében elengedhetet-
len a folyamatos kutatás- fejlesztés. Ma is jó színvonalú fejlesz-
tések folynak nagyobb részt híradástechnikai, kisebb mértékben
egles gépipari ágazatokban;

r hadiiparunkra mindig jellemző volt a nftottság, mind nemzet-
közi (integráció, specializáció), mind belföldi (ipari kooperáció)
viszonylatban- Ez mindig is széles termékskálát jelentett (ré-
szegységtől végtermékig);

. egyes hazai hadiipari ágazatokban a privatizáció még nem zárult
le. Itt még lehetőség van a szakmai, vagy pénzüglri külföldi tóke
bevonására. Hazánk, ille&e az iparág finanszírozási gondjai mi-
att mindez elengedhetetlen a szükséges technikai, szervezeti és
irányítrási korszerűsítés végrehajtá§ához;

o védelrni iparunk mindig is jelentős elófinanszírozást igényelt,
'kényes' iparág lévén a megtérűlés - valamilyen módon ioriénő
- biztonsága, garantálása elengedhetetlen a későbbiekben.

A továbblépés kényszedtő ereje

Az Alkotmányban is rögzítve van azon kötelezettségünk, miszerint
a fiiggetlen Mag/ar Köztársaság szuverenitását és teíületi épségét bizto-
sítani kel|. Ezen követelínény teUesítése viszont elkerülhetetlenné teszi
az orczágvédelmét biztosító, kiszolgáló önálló, nemzeti alapokon múkö-
dő hadiipari struktúra kiépítését, átalakítását, korszerűsítését.
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Mindez azt jelenti hogl

'o 
a meglévő ipari kapacitásokat - gazÁasőgmozgósítás esetén is -
képessé kell tenni arra, hory katonai termékekkel fegrveres eró-
inket és rendvédelmi szerveinket - minél naryobb mértékben -
ellrássa;

o az előó élkitűzés vegrehajtása érdekében meg kell szüntetni
hadiiparunk eryoldalúságát, a vertikális iparstruktúra helyett in-
kább a horizontális, több termék eryidejű gyártására kell alkal-
massá tenni iparunkat;

. tekintettel arra, hory hadiipari termékeket illetóen a maryar fel-
vevő piac viszonyl agkorlátozott, ezétt a gazdaságos termelés ér-
dekében is növelni szülséges a hadiiparunk nemzetközi verseny-
képességét.

A vázolí célok elórése érdekében - elsősorban a ryártók részére -
szükséges, hogt

. a magyar honvédség - hosszú távú feg5ruerzetfejlesztési prog-
ramjának koncepciója és közeptávú terve alapján - folyamatosan
piaci megrendelést adjon a hazai hadiipari ryártóknak;

. a gazdaságos, illewe az exportra történő fejlesztésben, gyártás-
ban szükséges a ma5lar referencia, amelyet a Maryar Honvéd-
ség ad;

o a hadiipari termelést is folytató vállalatok közül nagyon sok kö
zel áll, vary állt a csódeljáráshoz. Ezen vállalatok részére - á||a-
milag is - szülrséges eg "minimalbdlt se§tségnyljtá§'.

A magyar hadiipar, ahadiipari kapacitások további megtartrására, fej-
lesztésére tehát az szü}séges, hogy a fegyveres eróink és rendvédelmi
szerveink határozzák meg konkrétan a hadiipari termék igényüket.
Mindezen igényeket, élokat elsósorban a reális, a költségvetés által is
finanszírozható lehetőségeik firyelembevételével lehet csak elérni. A
nem reális igények felmérése, a helpt további elodázása esetén oda
juthatunk, hog5l ezen hadiipari kapacitiások leépülése továbbra is tart,
egne csókken, sót némely területen meg is szúnik Ez utóbbi üszont
hazánk - tágabb értelemben i§ vett nemzetbiztonsági érdekeit narymér-
tékben veszélyeztetheti.
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A magyar hadiipar jövőképe

Hadiiparunkjövőképe erós mértékben fiigg a hazai és a nemzetközi
katonai és polgári - megrendelésektől (haditechnikai fejlesztésektől,
gyártástól). Ezt alátámasztandó minderre elméletileg - az állami beavat-
kozások, költségvetési lehetőségek függvényében - reálisan több megol-
dás vázolható fel:

e ha az állam (honvédség) nem kvánja megrendeléseivel a hazai
iparágat támogatru, úg aszakágazat teljes mértékben leépül. Az
esetleges export nem képes az iparágat megmenteni. Mind a
szakmakultúra, mind a szakembergárda hazánkban megszűnik;

o a másik véglet, ha az állam jelentős mértékű megrendelést ad a
szakágazatnak. A külföldi két-, vag5l többoldalú hadiipari együtt_
működések eredményeként a termelés felfuthat, különösen ha
firyelembe vesszük a várható repülőgép-vásárlások kapcsán fel-
futó ipari ellentételezési folyamat kedvezó alakuliását;

o a reális út nyrlván az előbbi kettő között alakul figyelembe véve
és kellóen mérlegelve a gazdaságfejlesztési, foglalkoztatási,
nemzetbiztonságÍ, illewe a költségvetési szempontokat;

. a megismeít NATO elvárások, illetve az országgazdasági, pénz-
ügyi lehetőségei, a védelempolitika és a haderő struktúrája a
megváltozott követelményekhez való igazításra kell, hogy kény-
szeítse hadiiparunkat.

E "sajátos" iparág megtartása érdekében további f€ladataink i§
vannak:

. a Ma§/ar Honvédségnek - szükségszerűen is - haditechnikai fej-
lesztést kelf végrehajtania, amely eryrészt annak technikai, be_
rendezési állománya műszaki színvonalát erősíti, másrészt lehe-
tővé íeszi az iparág megmaradását;

o hazánk repülógép beszerzésével összhangban, de egyéb hadi-
technikaíimport e§etében is törekedni kell az ipari kooperációra
és ellentételezésre, amely a hazai hadiipar védelmét is szolgá§a;

o a privatizációs törvény által az ún. vegyes vállalati profilt fenn
kell tartani, amelyben - jogszabályi- és költségvetési támogatás_
sa| - az államnak (bizonyos mértékben tulajdonosként) is szere-
pet kell vállalnia;
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. a nemzetközi katonai és titokvédelmi egyezrnények, hadiipari
megállapodások megkötése a kölcsönös érdekek, feltételek
megteremtése érdekében;

o a NATO szabványok adaptálása, alkalmazása a hazai hadiipar-
ban;

o termelési kooperáció, ipari ellentételezés kapc§án a NATo vé-
delmi ipari termeléséhez való llozzájárulás (közös gtártás, spe-
cializáció) kialakítása;

o az ország védelme, a NATO elvárások, eryüttműködés szem-
pontjából nélkülöáetetlen hadiipari kapacitások megtartásá-
nak biztosítása. Ennek érdekében - rövid távon - a szükéges
gazdaságpolitikai és pénzűgyi lépések megtétele (iparvédelem,
köztartozások rendezése, finanszírozás, tőkeemelés, állami
megrendelés, garancia), míg hosszabb távon a kormány által ga-
íantált, elfogadott haditechnikai fejlesztési program (és költség-
vetési források) biztosítása.

Hadiiparunkjövőbeni szerepét igl a hadiipari termelé§ben részt-
vevó vállalatok sorsát tehát elsősorban a hazai fegveres erő\ rcndvé-
delmi szervek megrendelósei, de a remzetközi termelési koo,penÉciók-
ban való részvéíelün\ azok piaci igónyei fogiák behatám|ni. Epp emiatt
- a védelmi és külpiaci érdekből kiindulva - kell a hadiipari termelésúnket
fenntartani. Védelmi érdekeinkból eredően azon termékek gyártására
van sziikség, amelyeke nemzetbiztonsági szempontból van szűkség (bár
export szempontból lehet, hogy nem indokolt). A külpiaci érdekből ere-
dően a - saját fejlesztésű -jól értékesíthetó termékek gyártását kell fenn-
tartani. Ezen elméletet alátáma§Ztja az a figyelembe veendó körülmény
is, hogy az import beszerzés során számos körülményt kellóképpen kell
mérlegelni (biztonság, na5l anyagi ráfordítás, függőség elkerülése stb.).

Hadiiparunk a NATo-csatlakoás tiikrében

A NATO tagországok az utóbbi években - nem kis részben a hideg-
háború végén deklaráltan is - bizonyos mértékú belsó racionalizálási fo-
lyamatokat indítottak el. Akutatás- fejlesztési, a haditechnikai fejlesztési
törekvéseik és a védelmi (hadi) iparuk átalakítása során a finanszírozási
kérdések kapnak prioritást. Irányelveket határoznak meg rnind nemzeti,
mind nemzetközi viszonylatokban. A NATO beszállítók az itány-
elveknek "megfelelően" igyekeznek új, korszerű anyagokat beépíteni ter-
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rnéke,ikbe és fó szempontként a gazdaságosságot veszik firyelembe az új
termékek, fegyveízetek kifejlesztése, ryártása, felhasználása során.

A NATO a haditechnlkai fejlesztésekkel, a hadiiparral szemben
tiibbfokú követelnényt állított fel. Ilyen fóbb élkitűze§ a tagországok
védelmi_ipari kapacitásainak összefogása, kölcsönös kihasználrása, a |eg-
korszerűbb technológiák alkalmazására épülő ipari eryüttműködés meg-
teíemtése, vagy az eg5rséges "nyugat-európai" védelmi-ipari bázis megte-
remtése. Bár a követelmények a közös, kö|csönös érdekeket szolgáljá\
ugyanakkor számolni kell a tagországok beszállítói közötti verseny éle-
ződes&e, az egyes államok oportkorlátozó intézkedések beve zetésére
(saját ipar védelme), ahazai tőke, infrastrukturális, munkaeró korlátok
miatti két-, vagy többoldalú (nemzetközi) termelési kooperációk iránti
igény newekedésére. A döntés hatása leginkább a haditechnikai fej|etr
ségnek és a katonai erőüszonyoknak a tagországok közötti, meglévó kü-
|önbségei közötti rés további nyílásában tükröződik,

Haánk közeli NATO-csatlakozása - ismerye annak az elózőekben
is vázol! a haditechnikai fejleszté§§el, a védelmi iparral szemben tá-
masztotí köYetelményeit - új és nagy reményekkel tötti el a magyar had-
erőt és a hadiipart, A számulra minél kedveóbb pozíció elérése érde-
kében a magyar (hadi-) iparnak további feladatai vannak (szabványok,
termelési kultúra stb.). Eges hadiipari szakemberek szerint már-már ott
tartunk, hogy ha a korábbi hazai hadiipari ryártókapacitás megmaradt
volna, bizonyára könnyebb volna kapcsolódási-, csatlakozási pontokat
találnia NATO "gépezetével", könnyebben igazodnánk hozzá. Avédelmi
ipari termelésre specializálódott hazai cégek többsége azonban ezen pro-
filjukat majdnem teljesen leépítették. Ezek újbóli kiépítése (beruházás,
finanszírozás) ma már szinte lehetetlennek tűnik. A Magyar Köztár-
saságnak - pénzügyi lehetőségeinket ismerve - a legkedvezőtlenebb ''üz-
let" azlenne, ha a haderó korszerűsítéséhez elengedhetetlenül szükséges
eszközöket, berendezéseket - egy az egyben - a NATo be§zállítóitól vá-
sárolnák meg. Mind az ország megítélésén, mind a védelmi iparunk meg-
mentésén az segítene, ha a NATO- kompatibilis felszerelést és fegyver-
zetet itthon állítanánk elő. Nllván ennek számos akadálya van, íg1r in-
kább a beszállítói (ellentételezői) törekvéseinket szükséges növelnünk.
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ös§ zegzes

A hazai hadiipar helyet, szerepét a nem zet gazÁaságábad törvények,
országgnilési- és kormányhatározatok és egyéb jogszabályok határozzák
meg. A"biztonsóg)olitikai alapelvell' feladatul szabják, hory a feryveres
eróink fe§/verzetét - euroatlanti integrációs törekvéseinkkel összhang_
ban kompatibilissé kell tenni a katonai együttműködés érdekében. A
"honvédelmi alapelve&" a honvédség haditechnikai fejlesztését írják elő,
összhangban a nemzetgazdaság teherbíró képességeivel, törekedve a ha-
zai hadiipari kapacitások jobb kihasználására. Úgpzintén feladatot ha-
tároz meg a hadiipar számára a Kormánynak a"gazdaság védebni fellé-
szttésérőr' sáló határozata: fe5rueres erőink é§ rendvédelmi szerveink
minősített idő§zaki ellátását elsósorban folyó termelésbóI, ezek hiányá-
ban védelmi célú termék-, vag5l kapacitástartalékból, szükség esetén im_
portból kell kielégíteni.

Az ország hadiiparának fenntartására, múködtetésére rhszehangolt
gazdaságszervezési, katonai- (megrendelés, referencia biztosítása) és
diplomáciai (külkereskedelmi) lépések megtételére van szükség. Az
e§/es termékekból a külföldi megrendelőt, illetve a - haditechnikai fej-
lesáés szerkezetének fi.iggvényében - a hazai igények ?-0-3O Vo-átkitudj4
elégíteni, ez a hadiipari vállalkozások számára kb. 5-30 Mrd Ft bevételto
jelenthet.

I(övetkeáeté§ek

A rendszerváltozás idószakiban a maglar hadiipari termetés a ha_
zai felhs§ználá§ tekintetében nlig van kihasználva, a haditermékek
majdnem egésze exportra megl A gazdaságos termelés, illetve az export
fokozása érdekében alapvetően a kialakult struktúrát kell előbb átalak!
tani, párhuzamosan a hazai megrendelé§ek felmerülésével. Azonban
köztudott, hos/ a fegyveres erőinknek és rendvédelmi §zeweinknek szo-
rító a gazdasági helyzete, a részüke szükséges összeget a ma5lar Parla-
mentnek kell előteremteni. A jelenlegi források csak a szinten tartáshoz

ó Adalok§aját §ámítá§ alapján
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el€€ndóek é§ nem teszik leheídvé a továbbl fejlesztésekmegvatósítrisát
E nehéz időszakot nind a 5úrtóknal nind a felhasznátóknak a kiút
keresésével kell eltiilteni.

FelhasznáIt irodalom:

Balogh Iswón:Euroatlanti Csatlakozás: a ma§lar hadiípar esélyei
BIIK§ Bp., 197.

Bittner Isudn: A nemzeti erőforrá§okra támaszkodó anyagi-techni-
kai biztosítrás újszerű koncepciója, tekintettel a feltételrendszerben vég-, bement változásoka. Kandidátusi értekezés, ZMNE, 195.

Gyarmati Istvdn: NATo-beszállítónak kellene lenni. Kápé 35. szám,
1997. szeptember 3.

Gyarmati Iswán: A NATO-csatlakozás tartalrna: előnyök és elvárá_
sok. Kapu, I97.2. sz,

Knos Bálint - Turcsányi I{ároly - Tóth Bállní.. A Maryar Honvédség
haditechnikai korszerűsítésének elvei, lehetőségei és követelményei. A
Honvédelmi Minisztérium tanulmányg5níjteménye, Bp., 1997.

Lénárt Ferenc: Az Amerikai Epesült Álamok és az erykori Szov-
jetunió katonai-ipari komplexumának komparatív viagálata. Kandidá-
tusi értekezés, MTA 195.

A KSH hilönféle kiadványai. KSH, Bp., t992-|97.

A Magyar Köztársaság Kormányának Programja 1994-198.
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KIKÉPZÉS - FELKÉSZÍTÉS

LÉPÉSEK A NEMZETVÉDELMI EGYETEM LOG§ZTIKAI
xÉpzfsÉnpN A NATo rouplrrnn rrÁs rplÉ

(valós'mtuíri-hallgatóf ipon a MAGLITE progranról)

Bóthy Sándor, Fleischhacker Ferencl

Az Euío-atlanti integráció kapcsán eg5ne ryakrabban hangzik el a
"kompatibilitd§' sá, amihez rgeq gyakran különbözó jelzók társulnak,
úry mint szelleni, íizil@i, technikri, vezetési, eljárási, mód§zertani, §tb.
Az oktatá§sal és tudományos munkával foglalkozó Nemze§édelmi Eg5re-
tem a maga módján igelszik bekapcsolódni abba a folyamatba, amely e
sokiéle kompatibiütiás kapcsán közelebb visz bennünket a NATo integ_
ráció zökkenómentes megvalósításának lehetóségéhez.

Ennek legeredményesebb útja á didaktikai, valamint metodikai le-
hetóségeink talán legfelsóbb fokát jelenti a NATO országok tisztjeivel
közös törzsben végrehaj tott ryakorlás.

Az Anyagi-Technikai Főcsoportfőnökség szervezésében megkez-
dett magnr- brit logisztikai program folytatásaként ery újabb köós
feladat szervezését es végrehajtás át végezte el a Nemze§édelmi Eg/e-
tem kijelölt állom ánya 1997 . sznptember 22. és október 08. köátt.

A program tárryát képezte a brit béketeremtó er6k Mag5iar Köztár-
§s§ág területér€ történó beléptetése, elhelyezése és az altialmazási kör-
letbe vonulása logisztikai támogaíási feladatainak megtervezése. Az
oktatá§i kérdéseket angol és maglar helpzínen dolgozták fel a hallgatók

A program célja az volt, ho§l angol törzstiszti tanfolyamot végzó
logi§ztikai ti§ziek és maryar logisztikai szakos hallgatók elméleti ismere-

l Dí.Báthy§ándof ezíede,§,ahsdtudoínáíykándiűtusa,azuNEl%i§áikaiTanszéktarl§ák-
vezetó egyetemi lanár, Flei§chhacke. Feíenc órnagy, ZMNE dokto.aídusza
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'";1 
ulkal6azísát é§ az eryüttműködést tiinsgyakortás keretében g},a-

korolják_ Az alapvetó célon túlmenóen az esdíem oktatrási programj7ba
illesztv.e lehetóséget Hvántunk teremteni a végzós hallga tak Ő az égye-
temi oktatók számára a NATO logisztikai tervéás é§ sárvezés mOdiL_
reinek elsajátítására, nyelü ismereteik bóűtésére és a közös munkában
rejló kapcsolatteremtésre.

_ A programban a brit fél részeról a Királyi Logisztiloi l§kola 7 ta-
nára és 17 hallgatója dolgozott. Résztinkől az angoúelyszíneken 2 tanár
és 6 hallgató, a hazai programokban pedig 1 1 tanái és 8 hallgató vett részt,
de eá a lét§zámot a plenáris jelentéseken több érdeklődő-szakember és

3.NATO Békepartnenégi Nyelvképzesi Központ hallgatói egé§zítették
ki.

Úg érezzülg hogt a gnkorlás tartabna és vezetésének saiótos metodi-
kai vonásai közérdekl ésre tarthatnlk szómot és seg!*égei nyújthatnak
has onló progra.mok szeruezőinek ilktve résztvevőinek á szimunl<ra eglető -
re új szerű gondolkdlísmód elsaj átításóban

E rövid íanulmónyban a következi kérdésehe szeretnénk válasá
adni :

_ , 1.) Milyen múltra tekint a MAGLITE (.Szent Margit'' Iogisztikai
Információs Kiképzési) prograrn?

?) k 1997. szeptember 22 - október 08. közótti MAGLITE 97102
fedónevú kiképzési program lefolyásának rendje.

3.) A hadmúveleti feladat végrehajtása angliai, illetve itthoni szaka-
szainak fóbb oktatrási kérdései, póbÉmakOrei.

, .. 
4.) Ivíiben segítette ez a §lakorlat a mas/ar ti§ztek NATo elvű gon-

dolkodásmódjának kiszéle,sítését?

. 5_) Mennlre illett bele ez a program a Nemzetvédelmi Eryetem lo-
gisztikai szakos hallgatóinak képáébe?

6_) Mivel lelretne a hallgatók szempontjáMl még hasznosabbá tenni
ezt a közös tanintézeti törzsgnkorlásti
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7.) Horyan tudnának még hatékonyabbak lenni a hallgatóink?

_ _ 
8.) A hallgatók tapasztalatai az angliai és a magrarországi periódu-

sokban.

_ 9.) Milyen előképzettség lenne szűkséges ahhoz, hory a hallgatóink
még többet tudjanak profitálni a MAGLITE programbói?

1.) A MAGLITE programok röyid íörúéDete

A magyar-brit katonai e§rüttműködés keretében az első közös lo_
gisztikai prograrr- teljes nevén "Szent Margit" Logisztikai Információs
Kiképzési Program / MAGLITE/ - 7996 t*aszán, a logisztikai hadtest
állományába tartozó Brit Királyi Iogisztikai Iskola kezdeményezésére
indult. Az angol fél célja az volt, hogy hallgatóikat ''valós'' környezetbe
vigék, oda ahol nem Vizionzág és Szigetország stb. szimulrált problémá-
in keresztül sajátítják el a béketeremtés, békefenntartás logisziikai prob_
lémáit, hanem !Eí olyan Közép-Európai, ráadásul NATO orientációjú
országban, ahol közvetlenü| érzekelhetik a ténég gazdasági é§ katon;_
földrajzi helyzetét, és még az USA taszári logisztikai bázisáiis megszem-
lélhetik.

K<iszönhetően a maryar logisáikai vezetésnek, az MH átszr:rvezé-
sekkel terhelt nehéz helyzete ellenére létrejött a megállapodás a gyakor-
lás megrendezéséről, aminek Lovasberény adott otthont. A sikeres gla-
korlás és eg5rüttműködés hatására mindkét or§zág katonai vezetéié a
folpatás mellett döntött, A folytatás 1997 tavaszán következett be, ahol
a magyar fél igenyének megfelelően már az ang|iai első ütemben is részt-
vettek magyar szakemberek, a balatonkenesei második ütemben pedig
már a ZMNE HC-3 és HC-5 osztályainak hallgatói dolgoztak az össze-
kötő tisztek szerepében.

A Ingisztikai Főcsoportfőnökség (koníbban ATFCSF-ség) kiirül-
t€kintő §zervező munMjával jelentósen hozájárult ahho4 ho5l az an-
gol féI véglegesítse elhatároását az ilyen űpusú gnkorlatok folytatá-
sára. A folytatás szerrezése az MH strukturális é§ az esletemmel kap-
csolatos illetékességi viszony vá|toásával az esrctemre sáIIt át, amit
a Vezeté§ é§ Szeryezéstudományi Kar Délaínja a Iogisztikai Tanszékrt
bizott.
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2.) A program lefolyása

. Bevezetésként úry érezzük, meg kell emtítenünk azon okmányokat
illetve dokumentumokat amelyek megh atáíozíák a glakorlat tervézésé-
nek, szervezésének, levezetésének a határait, kereteit,

o Angol - Magyar Kétoldalú Katonai Megállapodás B/11 pontja
(A Honvédelmi Miniszter és a Brit VédélmiAttasé írtá[ alá).

. "MEGÁLLAPoDÁS" a "Szent Margit" Logisztikai Információs
Kiképzési Program végrehajtásáról (a ZMNE Rektora és a Brit
Védelmi Attasé írta alá).

o aT -23l136l7997.nflvántartási számú KÖLTSÉGTERV
(a Miniszter írta alá).

o a ZMNE Rektorának206l1997. számú intézkedése a "Maglite''
tanintézetek közötti nemzetközi program előkésátésére és vég-
rehajtására (a Rektor írta alá).

o a Levezetési terv ( a vezetés- és szervezéstudományi kar Dé-
kánja hagyta jóvá).

Az 1997. szeptember 22 és október 08. közötti MAGLíTE 97102
fedónevú kiképzési program lefolyásának rendje (l.sz. mellél<Iet).

A program lefolyását a két helyszín , azaz aMagatKöztársaság és a
Brit Királyi Logisztikai Hadtest (I-ondon közeli) fö|drujzihelyzete batá-
rozta meg.

A két helyszínen is további elkülönítést igényel az angliai etápon
belül a tanlblyam, ami a várható feladat elméleti megalapozását voli hi-
vatva biztosítani és az úgJmevezett közvetlen felkészülés, ahol már a ma-
gyar hadszíntér megismerése volt a feladat. A Magyarországon végrehaj_
tott kiképzési pro gram is két részre bontható, úgmint:

- az előzetes elgondolások pontosítását helyszínen biztosító szem-
revételezésre, és
- a feladat kidolgozására és a hozott elhatározás jelentésére.

Az Int€rneten keresztüI előkészített és folyamato§an pontositott
program hiánytalanul, pontosan a megállapodás szerint, a kitúzött cél-
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nak megfelelóen valósult meg, mégis szükégesnek tartjuk néhány fon_
tos körülményre felhívni a figyelmet.

Nagyon fontos, hory a program szervesen illeszkedjen az esletem
oktatrási programjába és terveáetó legyen mind az oktató, mind pedig a
ha|lgaíó r ész& e. Ezzel lehetőség nyílik eg5l hosszabb_röüdebb szervezett
felkésálésre és naryon fontos (talán meghatároó) az a perszonális fel-
készülés is, amit minden résztvevó magavégezelsaját sikeres szereplése
érdekében.Ezzel fúgg össze, hog5l így nem lesz szükég a tanórák bonyo-
lult átszervezésére.

Az elókészítés és a végrehajtás időszakában egyaránt érzékelhetó
volt, hog5l a feladat meghaladja a tanszék lehetóségét.

Ez döntő mértékben két területet ériníett, ez tette gigantikussá azt
a munkát, amit €§/es emberelmek telje§íteni kelletü,

A logisaikai támogatá§ meg§zervezé§éhez nem rendelkeztünk meg-
felelő jogosítványokkal és pénzkeretek hiányában az elókészítés idósza-
kában csak a partrrereink jóindulatára táma§zkodhattunk. (munkahe_
lyek, azok berendezése, elhelyezés, ajándékozás stb.). Célsrerűnek lát_
szik ha a következó programoknál - mint ez rendeltetésében és az egye_
tem szervezeti és múködési szabályzatában szerepel - a tanszék a képzés_
se|, azaz a program didaktikai ftxúvel, az egyetem és a kar megfelelő
szervei pedig ennek megszewezésével, a feltételek biztosításával foglal-
koznak.

Az egyes feladatok és a kidolgozó munka több és a szaknyelvetjob-
bar ismeró tanár és hal|gató munkáját igényelte volna, arnit csak ré§zben
pótolt a to|má§, illewe egres angolu| jól beszélő (oktató és a§piráns)
" Jolly lokef' szerepben funkcionáltatása. Ennek a feszültségnek a fielol-
dására szúkségesnek tűnik a program magyar ré§ztvevói körének kisze-
lesítése és feldo|gozandó témával kapcsolatban lévő angolul jól tudó ok-
tatók, doktorandu§zok és hallgatók, esetleg más szeivek (I-ogisztikai
Igazgatóság, Logisztikai Fóc§oportfőnökég stb.) képvise|óinek bevoná-
sa.

Összegezve a program levezetesének tapa§ztalatait, megállapítható,
hog5l nagyon eredményesen szolgálta az oktatási cél elérését, ugyanakkor
a következő program hatékonpágának, az eryetem szellemi profitszer-
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zése §zempontjáMl körültekintóbben kell megszervezni a résztvevők és
támogatók körét.

3.) A hadnűveleúi feladat angtiai, illetve hazai szakasza
végrehajásának problémakórei

Az angliai (Inndoni) szaka§zt mindenképpen két Észne érdemes,
§ót kell bontini.

- a22.-étől -26.-i9tartó első etaP,
- és a 29.-30._ig taító má§odik etap.

Ezt a kurzust 4 hét idótartamra §zervezték a Királyi Logisztikai Had-
test /RLc/ különbözó §zakterületein dolgoá tisztek részéie.

A kuranson _ tanfolyamon elsősorban őrna§Iok vettek részt (vagy a
tanfolyam alatt léptek elő).

. A tanfolyam el§ó etspja el§ósorban elóadásokból állt, itletve eg5l fik_
tív (Vizország - Kóország) béketeremtési feladat logisztikai tiztosí-
tásának./a mi fogalom meghatározásainkat használva - nag]óani- /elgon_
dolásából á az elgondolás jelentéséből állt. Magát a jelentést egyébként
a hadtest (RLC) parancsnoka is személyesen meghallgatta. Mivel a ka-
tonák -emberek- a ülágon mindenhol egformák, az elsó két hét a had_
te§tparanc§nok látogatása, illefue a már említett jelentésre való élirá-
nyos felkászülés jeryében telt el. (Előadások átszervezése, sőt azon eló-
adrások amelyeket úgy értékeltek, hogy magát a jelentést direkte nem
segíti, azokat e§,szerűen elharyták és egléni tanulrást, felkészütést ren_
deltek el.)

_ A megtartott elóadások színvonata kiemelkedően magas volt. Az
előadások mintery ffi Vo-át nem a|-ogisztikai Iskota oktatói, hanem úgr-
mond krilső, az adott szalíerületet legiobban ismeró, de nem elsósorb-án
elméleti tudással rendelkezó, hanem na5t szakmai tapasztalattal és el-
méleti ismeretekkel bíró tisztelq főtisztek e§etenként Óiülek tartották

Milyen problémakiiróket öleltek fel az előadások?
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Első problémak)r:

_ az ellátási vonalak értelmezése,
- dd-ok, hadosztályok teljes körű ellátását milyen szervezeti struk-
túrával bíró logisztikai alerységek - egségek képesek kiszolgálni?,
_ ezen logisaikai csoportosítások tényleges, részletes szeryezÉti
struktúrái,
-a logisáikai csapatok narybani kapacitásai.

Músodik problémakör:

- a brit gazdaság jelene,
- a gazdaság prognosztiálása a közeljövőre,
- a gazdaság és honvédelem kapcsolata és eg5rüttműködési területei,
- a brit haderó gazdasági finanszírozásának helyzcte, jövóbeni elkép-
zelések - a konkét katonai kiadások analizálása,

Harmadik problémak)r:

- a hadászat - hadművelet - harcászat logisztikai biztosítiás a csapatok
" mozgat á s án a k a spe laus óbóI kiindulv a" című témakörrel foglalkozott né-
hány újabb előadás.

Negedik problémakör:

- a katonai doktrína, a logisztika és ezeken belül, illetve mellett - a
mi szóhasználatunkkal élve - a haditechnikai biaosítás aktuális kérdései.
(REME).

Óbdik prob!émakbr:

Alószerszámvetési és különbözó veszteségprognózisok kiszámításá_
nak matematikai modelljei. Mint már említettü( a logisztika palettájá:
nak széles skálájáról érkeztek a brit tisztek. Ezen foglalkoásokon a kü-
lónböző számvetések ki§zámítá§ával ismertették meg őket, pl: -a postai
szolgáltatással, -az általános ellátással, -az egeszségüggye| kapcsolatos
számvetésekkel.
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Hatodik problémalór:

Megtanulták, ho5lan is néz ki ery logisztikai szemrevételezési terv
(mind tartalmi, mind formai oldalról megközelíwe).

Haedik problémalórben alapvetően nem katonai, hanem inkább
pszichológiai, szociológiai kérdesekket foglalkoztak

Egt új _ más - onzágba, (földrészre) való áthelyezés, vezenylés által
kiváltott, az egénre, családra ható feszültség felotdása (_feleség mun-
kahelye, 5lerekek iskolája, elszakadás a rokonolrró|, ismeró§öktól, baíá-
toktól; elemi emberi félelem az újtól, az ismeretlentól).

Ezen problémák megoldásáért mit tesz a tárc4 a hadsereg vezetése,
é§ miként, ho§ran kell megoldania a konfliktusokat m agának a"dolgozó-
naV'.

Az elsó etáp ihszegzése:

o Az elóadások logikusan roltak felépíwe.

o A hallgatók bármikor közbesálhattak, feltehették kérdéseiket,
megtehették &zreveteleiket

. A látván}os§ágot fejlett technikai berendezések biztosították
(projektorok).

. Minden elóadásra kijelöltek a hallgatók közüI eg háaigazdát, a
feladata az elóadás bekonferálása volr A foglalkozás végén
megküzinték az elóaűnak a sánrnnalas előadást, majd a cso-
pott megtapsolta az elóadót.

o volt előadó, aki figletembe vette, hogr mi magraíok i§ a terem-
ben tartózkodunk és lassabban, artikuláltabban tartotta az elóa_
dását, de némely elóadók - pestiesen sálva - nem na5on hatód-
tak meg tólünk

. A második etapot i§ él§zerílnek tartjuk két íá§z" botant
_ e5t két napm angliaira,

- és ery hat napoc maglarorszígira.
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Kezdjük az angliai k€t nepo§ §zákrsszal (199?. szeptember 29_30).
Mint ez máí a megelózó gyakorlatokon is történt, a Maglite program
Ma5larorság bemutatásával kezdódött. Ezt követóen a résztvevók meg-
kapták a feladatokat, majd nekiláttak a NATO parancsnoki munka I.
ütemének, neve:p/o d,atelemzés, ami a követl@zőltat tartalmazza: elöljáró
intézkedésének a megismerése, elöljáró elgondolása a feladattal kapcso_
latban, információ $^ijté§, kóvetkeztetések levonása.Ezek alapján a pa-
rancsnoki útmutató elkészítése, ami a következő szerint épül fel: időszám-
vetés, a paranc§nok szándéka, az ellenség várható tevékenységének irá-
nyai, hadműveleti terület felderítése, a várható kockázatok felmérése, a
vezeté§ korlátai.

Eze!<lcel kapcsolatban l<on]aétan v éyrehajtotük a követl<zzőkt :

- A kapott feladatot köásen, hango§an értelmezték.

- A térképeket ös§zeíaga§ztottáb munkára elókészítették.

- Ery táblára felírták azon problémákat, amelyekre tólünk -,

magyar összekótő tisztektól várták a választ -, ígr
- repülőterek helyzete,

- vasútállomások, vasúti kapacitások,

- folyami kikötők helyzete,

- friss élelmiszer, ivólíz vételi lehetőeége§

- kórházak kapacitásai,

- tizemanyag-ellátási lehetőségek,

- ló- és grakorlóterek helyzete haaánkban,

- saját öriV csapataikat hol és milyen körülmények kö-
ótt tudják elhelyezni Maryarorságon.

A brlt csapatokól egy kcsit bóvebben szükséges sólnunk

Adott helyzetben a 3. (UK) hadosztályt kellene Maryarországra
diszlokálni, mert az ENsz felkérésére a délszláv tércégben le\,ő sFoR
c§apatokat fogiák támogatni abban, hogy a DAYTON-i egtezménynek
é*ényt srerezenek, illetve az abban leírtak vegrchajtását ellenőíizzek
és ámogassák. A 3. (UK) hadosztály személyi állonánya 33699 fó, ne-
héztechnüája 1588 db, könny,i techniloája 10!ló db + gépkocsik
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r A brit fél hazánkkal kapcsolatban feltett kérdéseire, amelyek
alapvetóen HNS (befogadó nemzeti) feladatok vo|talg a'mi
összekötó tisztjeink válaszoltak. A sándikátusok munkájára a
nyugodtság, megfonto|tság volt jellemző.

. Az összekötó tisztek munkáját naryban megkönnyítette (é§ a
britekét is), hogl a tervezett 2 napos magyarországiizemre.}éte_
lezés elókészítésének időszakában a leendó foglalkozási helyek_
ról üdeofilmet készítettűnk, és ezt a íilmet Angliában a bázison
levetítettük.

o Ezek után az angol félnek már nem egt kimondhatatlan, misz_
tikus_hely volt például a Bakonysárkányi lószenaktár, hanem egl
megfogható, valóságos hely. A két utolsó angliai munkanap eg5l
röüd jelentéssel zárult, majd nas/ levegőt veve a brit tiizték
felkészültek a magyarországi útra.

. A Maglite progr_am II. fázisa ( 1997. október 02. - 03.) a SZEM_
REVETELEZES Nlugat-maryarországon. A szemrevételezés
a terveknek megfelelóen sikerült. g érzem, megfelelóen bele-
láthattak a ma$lar valóságba minden szemfényvesáés nélkül. A
foglalkozási helyeken a foglalkozásvezetők kimedtő, ponto§,
precíz előadásokat tartottak (tolmácsi segédlettel).

o A kidolgozó szakasz (7997. október 04.-05.)

o' Ezzel a szakasszal elérkeztünk a céleryenesbe. Ezen a két napon
a brit hallgatók elkészítették (a szemrevételezésen tapász-
taltakat figyelembevéve) jelentéseiket.

C Az e$ész MAGLITE progíam hadműveleti feladata október
06_án érte el a csúcspontot, mikor is a szindikátusok tagjai a
jelenléű magyar és brit elöljárók elótt megtették zátóizs§á-je-
lentésüket.

A Logisztikai Iskola parancsnoka, Col. P. Chaganis úr előzetesen
még ott a helyszínen értékelte a szindikátusokjelentését. Összességében
jó eredményt értek el a csoportok, a legkiemelkedőbb munkát a 3. szin-
dikátus érte el.

4.) Miben segítette ez a program a ma§iar ti§áek NATo elvű
gondolkodá§mft jának kiszélesítését ?

. 
4o_ 9ryk i]y9n problémát, a két kultúía találkozásakor mindig
fellépó szúk keresztmetszetet a nyelvtudás, illetve annak hiányá
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jelentette. A résztvevó\ ki kevesebb, ki több ideig, de legalább
8 napon át szembesülhettek azzal, hogy az angol nyelvtudá§uk-
ban van még mit fejlódniük

A résztvevők közvetlen közelról "egtollú indünlénr" bepillan-
tást nyerhettek egy NATO törzs pk-i munkasorrendjébe, illewe
aktív r&ztvevóként végig is dolgoztak egy feladatot, a feladawé-
teltől - az elhatározás ismertetéséig.

Akik komolyan vették a felkészülést a sakorlatra, olyan okmá-
nyokat is a kezükbe vettek amelyeket bal|gatóként nem foryab
tak volna:

- ALP-12 útmutató a befogadó nemzeti támogatási
eryezmények /meg.állapodások (HNSA) tervezÁéhez és
elókészítéséhez.

- MC-336 A NATO mozgatá§, sállítás és mozgékonyság
irányítrási alapelve.

- SOFA szerződés.

Megismerkedtek a NATO törzskultúrával, a jelentések alaki,
tartalmi kóvetelményeivel, az eryezményes jelek használatával.

o végül akikben esetleg volt némi kisebbségi érzés, azok is belár
ták, hory katonai tudiásszintben, szakmai intelligenciában már
kompatibilisekvagyunk, tehát megfelelő egészséges önbecsülést
adott a MAGLITE program.

5.) Mennyire illett bele ez a program a Nemzetvédelmi Eryeíem
logisztikai szakos hallgatóinak képzésébe ?

A logisztikai szakos hallgatóka logisztikai szolgálat teljes vertikumá-
ból érkeztek, azon belül is a beosztá§ok naryon differenciáltak voltak.

Eg5l ilyen programon viszont magáról a logisztikáról volt szó, és nem
lehetett a szűkebb szakma köpenyébe burkolózni, hanem meg kellett
válaszolni azon kérdéseket is, amelyek eg5r teljesen más ellátási ágazat
területéről sóltak

A katonai vezetés és törz§kari tevékerynég idótlen idó óta törz§ek-
ben folyó tevékenység, amit soha nem lehetett könyvból megtanulni.
Mindig több feryvernem, szolgi{lat, stb. eg}rüttes tevékenységének és lo_
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gisztikai problémáinak összehangolásáról van szó, ami köós munkát,
eg5rüttgondolkoá, alkotó tevékery'séget igényel. Egyetemünkön és saj-
nos hadseregünkben is több év óta nagl nebézségekkel folynak a gyakor-
latok, törxglakorlások és hadijátékok. Ezért kétséges, hog szükég ese-
tén a baderónemi és fegtvernemi törz§ek, valamint a támogatók szerve-
zetten tudnák-e elvégezni a döntéselőkészítés bonyolult feladatát. A
NATO törzsek felépítése a sok hasonlóság ellenére is sok vonatkozásban
különbözik a nálunk eddig szervezett törzsektöl, a döntéshozás szintjei
pedig alapvetően eltérnek, ami elengedhetetlenül fotos§á tesá, hogy
haltgatóink a képzés végén összehasonlító képet kapjanak erről, ami
megkoronázza felkésátésüket.

Az élet a valóság tudja a legjobb, a legérdekesebb szituációkat kita-
lálni: a gépesített lövész szakon végzett, mo§t haditechnikai szakmai szá-
mú tiszttól a magyar glakorlatvezető azt kérk, hory a napi 17,00 órás
jelentéskor jelentse a NATO, ezen belül az ANGOL egészségüryi biz-
tosítás alapvetó szabályait. Mit kell ilyenkor tenni? Megnézni, hogy a mi
egészségügyi biaosításunk hogyan épü| fel. Utána lehet csak megkérdez-
ni (a brit hallgatóktól), hory milyen az ANGOL egészségúryi biztocítás,

Összcgzés: Akik részt vettek ezen a programon, azok már más szem-
mel figdrik az ezz,el kapcsolatos foglalkozásokat, hiszen a saját bőrúkön
ismerhették meg annak a kínosságát, ha valaki nem ismeri fel a NATO
eryezményes jeleit.

Mivel a gyakorlaton a parancsok vételo és a jelentések továbbítása
E-mail-on történt, azok, akik eddig idegenkedve elfordultak a számító-
géptől, ezután ók keresik majd leg|obban annak lehetőségét,hogy a szá,
mítógéppel mélyebben megismerkedjenek.

A MAGLITE program szülséges mind az oktatóknak mind az ok-
tatottaknak, hogy rrindenki saját magán mérhesse le, hogy hol tart a kom-
paübilitás felé vezető úton.
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ó.) Mivel lehetne a hallgatók §zempontjából még hasmosabM
tenni ezt a kiképzési programot ?

Egl ilyen feladat hasznossága e5lenesen arányos a belefektetett
többleteneígiával. Maga a gnkorlatra való felkészülés lehetne sokkal
célirányosabb is, íry a várható haszon is tökéletesebb lenne.

A hasmossá(ot előse|ftő javaslatok

. a gyakorlatot még egyszer, az oktatók vezetésével közösen
játsszuk végig,

. még egyszer vessük fel a britek prob|émáit és elemezzük, hog)l
jól válaszoltunk-e, illetve voltak-e más lehetséges alternatívák.

Az is felvetódött, hogy párhuzamosan a brit feladattal mi is a saját
hallgatóinkkal '/u ttassunk" egy másik - 

"ep 
befogadó nemzeti" feladatot.

(termé§z§tesen logisztikai aspektusból).

7.) Hogyan tudnának még haíékonyabbak lenni a hallgatók ?

Véleményem szerint, ha a nyelvtudás szintje megfelelő (akár tol-
mács-szintű), akkor már ne csak "adattámak" használják a britek az
összekötő tiszteket, hanem a véleményüket is ki lehetne kérni, és erre a
brit tanárok ösztönözhetnék a taníwányaikat.

Saját részról kisebb tanulmányok írására leheúrc "kötelezni" a hall-
gatóinkat, melynek a témája a logisztikai biztosítás NATO szintű meg-
közelítése lenne. Íry a ha'ltgatók felkutatnák a témával kapcsolatos és
esetlegesen lefordított irodalmakat, (hiszen vannak hallgatók akik né-
metül tanulnak és ók egy szót sem tudnak angolul) és ezeket, valamint a
Magrar Honvédségnek:- a PfP-ben, PARP I. ciklusban, az EPP(Eryéni
Partnerségi Programban), IFOR/SFOR a több tucatnf közös ryakorlat,
kiképzési program során szerzett tapasztalatait felhasználva, ery (később
peísze több) terúleten profikká válhatnának. Igy eg5l ilyen gyakorlaton,
mint a MAGLITE, a jelentkező problémákaq az elhangző fogalmakat
már ismerősként fogadhatnák, és nem a szokásos röüdítések megfejté-
sével telne el a drága idő, hanem tényleges munkával.
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E.) Á haltgatók tapa§áalaíai az ánoliai illetve a magyarországi
periódusban.

A legtöbb tapasztalat megegyezik aua|, amit hazánk tesz a NATO
interoperabilitás felé.

I. szellenri kompatibilitással kapcsolato§ íap&§ztálatolc

- nyelvi,
- metodológiai,
- doktrinális,
- alkalmazási hiányosságok

Az ezen a területen fellépő problémák mielőbbi meg§züntetése kí-
vánatos.

II. technikai kompatibilitással kapcsolato§ taP8szíalatolc

- vezetési rendszerek
- kommunikációs és informatikai rendszerek,
- logisztikai támogató rendszerek,
- a konkrétan fellépő, sürgős megoldást igenylő feladatok (tranzitá-
lás, stb).

Bóvebben nem fejtenénk ki, mert a résztvevő hallgatók tanul-
mányban konkétan megírják személyes tapasztalataikat.

9.) Milyen előképzett§ég lenne még szükséges ahhoz, hory a
hallgatóink még tóbbet tudjanak profitáIni

aMAGLITEprogramhíl ?

o Az idegen nyelvek (kiemelten az angol, esetleg francia) ismeret-
szintjének, alkalrnazási késxégének lényeges javulása,

. a gyakorlat tervezési folyamatában való mind aktívabb, teljes
körű részvétel,

o a kommunikációs képességek fejlesztése (számítógép-Interner
E-mail),



a

a

a

a NATO hadműveleti feladatok kidolgozásának, a kidolgozás
folyamatának jobb megisrnerése,

a NATO logisztikai támogatási-biaosítási rendszereinek az
adott konkrét feladatoknak (MAGLITE) megfeleló illeszthető-
ségének üzsgálata, illewe alialmazása,

az információ fe|dolgoás folyamatának i§merete,

egy NATo törzzs€l történó es/üttműködés beryakorlása,

a törxek NATO elvek szerinti szerkezeti kialakításának (Sl-S4,
Gl-G6, Jl-J6) nég jobb megismerese,

a vonatkozó STANAG-ek megismerése önképzések keretében,
hogy létrejöhessen a doktrinális harmonizáciÓ.

Osszegzett gondolatok

A MAGLITE ryakor|at az egrik elsó, dc nagl lép,ése volt 8z €5rcte_
münkön folyó logisztikai képzésnek a NATo-kompatibilitás felé. A
prograrn különböző szakaszaiban az angol fél folyamatosan hangsúlyozta
elégedettségét és készségét a program folytatására. Kiemelkedó elisme_
réssel szóltak a Nyelvképzési Központban számítógépekket és egyéb ok-
tatás-technikai eszközökkel berendezett munkahelyekrőI és előadóte_
remről.

Úgy ítélhetó meg - és ezt az egletem és a HM Oktatási és Tudo-
mánpzervezó Fóosztály vezetői i§ megeíősítették -, hogy a program zök-
kenőmentesen illeszthető az Egyetem képzési rendszerébe, erédménye-
sen hozzájáru| a tanárok és hallgatók felkészítéséhez, valamint egyedúl_
állóan jó lehetőséget teremt arra, hory tisztjeink elsajátítsák a NanO
törzsek munkamódszerét, tökéletesítsék nyelü felkészültségüket és nem
utólsó sorban hasznos kapcsolatokat teremt§enek egy nyugati ország
tisztjeivel. Fontosnak tartjuk megemlíteni, hory a program kóltségeiből
az angol fél saját költségein Kvül jelentós részt átvállalt (az angliai elhe-
Iyezés_teljes, és a magyar résztvevők kiutazásának részbeni költúge), ami
lehetőséget teremtett az eredetileg kiutazásra tervezett hallgatóliszámá-
nak növelésére. Mindezek alapján megállapíthatónak tartjuk, hogy a ter-
vezett program gazdaságosan, a kitűzött cél maradéktalan végrehajtásá-
val valósult meg.
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René|iül hogy riport-szerú clkkünklrel silrerült érzélceltetni en-
nek az EsDt€münk életében eddig cgredülálló íetlészltési progrannak
r jclentó§égét és fontosságót a "NITO kompatűilis' ngp'lar tiszt kiola-
kításínak folyanatúban
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I. sz. melléHet

Az 1 997. szeptember 22 és október Ot. közötti MAGLITE
91 lU| ídfuevilkiképzési program lefolyásának rendje

2.L1. t9{)7. sreptember 22. (hétfó)

I. csoport Kiutazása l.ondonba. Acsoport parancsnoka Dr. Duchaj
István mk alezredes eryetemi do-
cens volt.

Résztvevók Fleischhacker Ferenc
órgr DRN- 2 (doktorandusz),
Kocsis Lajos órgy, Bakó András
szds. HC-S (hallgatók).

1997. szeptember n.-26.-E törz§munka a Brit Királyi Logiszti-
kai lladtest (RCL) I-ogisztikai is-
kolájában (The Princess Royal
Barracks Blackdawn Deepcut,
Camberley, Suney) a brit fél tewe
szerint.

1997. szeptember 27.

II. c§opoít Kiutaaása l.ondonba. A.csoport 
3öT,H?::PJ: "U.*

Résztvevók: Dt. Lovász Znltán
mk alezredes eryetemi adjunktus.
Rudits Frigyes órgy. Nagy Tibor
szds. HC-S (hallgatók)

t997. §zeptemb€r 29.- okíóber 0t.-ig a MAGLITE program bein-
dítása

(a NATO pk-i munka I. ütemének
vegrehajtása)

1997. október 01.én visszaindulás Budapestre a brit tanárokkal
és hallgatókkal egütt.
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2.I^2. 1997, okÍílbrr 01. (szerda)

13.30 A gyakorlat magyar vezetője Dr. Báthy Sándor egyetemi ta-
nár (Logisztikai tanszék vezetője) a repülótéren fogadta a
delegációt.

15.00 Köz<h fénykép ké§útése azrtni szobor e|őtt.

15.30 A Brit Vedelmi Attasé Mr. Col. Stephens tájékoztatója volt
tenrcarc, de az ezredes úr nem ért rá, így hazánkról a tájé-
koztatót Maj. Brian Belli az US. ARMY angliai vendégta-
nára tartotta (e5r evet szolgáIt Taszáron).

16.30 A maryar fél tájékoztatója hazánkról, a Magyar Honvédség_
ró| - kiemelve a Honvédségen belül a logisztikai szervezete-
ket, lehetőségeket.

17.ü) Munkahelyek átvétele a BKNYK-ban.

1 8.fi) Konzultációk A ZMNE fontosabb objektumainak bemuta-
tá§a.

19.00 A szemrevételezési (RECCE) terv elkészítése.

2,13. Szemrwételezés

1997. okúóber 02. (csütörtök)

07.30 TATABÁNIYA - l.sz. bemutató hely. Vasúti cso-
mópont katonai közlekedési érté-
kelése..

Fog|. vezető: Dr. Duchaj István
mk. alezredes.

09.30 BAKoNYSÁRKÁNY - 2. sz. bemutató hely.

A lószerraktár megtekintése,

Fogl. vezető: Baranyai Péter mk.
alez. Iószenaktár pk.
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12.00HAIMASKER

13.00 "0" pont

13.30HAIMÁSKÉR

17.00SÁRMELLÉK

19.00 BADACSoNYLÁBDI

- 3.sz. bemutató hely. Vasúrállomás
katonai közlekedési értékelése.
Fogl. vezetó: Dr. Duchaj István
mlc alezredes és az Allomásfőnök

- 4.sa bemutató hely. A Központi
Katonai Lótér és Gyakorlótér
megtekintése.
Fogl. vezető: Sigloüts Ferenc ezds.
/KKLGY. PK/

_ 5. sz. bemutató hely.
Volt Szor{et laktanya megtekinté_
se.
Fogl. vezetó: Hornyiák Ferenc pol_
gármester.

- 6. sz. bemutató hely.
Volt Szovjet repülőtér megtekin-
tése.
Fogl. vezetó: Z5ka Iswán BALA-
TONAIRPORT
Repül6tér igazgató.

- Szállás, étkezés a csapatpihenó-
ben-

199. október 03 (péntek)

08.30KAPosvÁR - 7.sz. bemutató hely. ó4. Boconádi
Logisztikai ezred Nemzeti Támo-
gató Századának illetve az okucani
magyar múszaki kontingensünket
ellátó konvoj megtekintése, majd
az oszlopindítás.
Foglalkoaás vezetó: Bognár Géza
ezds. e.pk.
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2, 1. 4. 1997. októb€r 04. (szombat) Egész napos feladatkidolgozrás

17.00 - a brit tisztek a saját, a maryar tisz-
tek a magyar gyakorlatvezetőnek
jelentenek a feladatkidolgozás je-
lenlegi állásáról.

1997. október 05. (vasámap) - Egész napos feladatkidolgozás

13.00TAszÁR

20.00 BUDAPEST

17.00

2. 1.5. 1997. október 06 (hétfő)

11.00ZÁRÓVIZSGA

12.3o

14.00 Sportprogramok

- 8.sz. bemutató hely. SFOR báás
megtekintése, eIóadások az SFOR
|ogi§ztikai biztosításának sajátossá-
gairó| az USA aspektusaiból meg_
közelítve.
Foglalkozás vezető: Maj. Brian
Belli, illetve a G-5 tiszt.

- A szemrevételezésen látottak fel-
dolgozása.

- Jelentések a gyakorlatvezetók-
nek (angol-rnagyar).

- A szindikátusok megteszik jelen-
téseiket a közös brit-maryar oktató
állomány, illewe a mgghívott állo-

' mány előtt.

- Munkahelyek üsszaadása.

- Maryar-Angol kispályás labdarú-
gó mérkőzes a" Logisztikai vándor-
serlegért' (4:0 ide).

- Egyéni és páros tenisz mérkőzés,

- Egyéni és páros asztalitenisz mér-
kőzés.
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- Epéni és páros tollaslabda mér-
kózések.

- Röplabda mérkózés.

A sportprogramokért felelős:
Dr. Morvay József alez,

18.00 DÍsZVAcsoRA _ A MAGLITE program értékelé-
se.

- a hivatalo§ progíam zátása.

_ emléktár$/ak átadása.

2,1.6. 1997. ol<tóber 07 (kedd)

08.00 KULTURÁLIS PRoGRAMoK

- szervezett városnézés.

- a Vár á a Hadtörténeti Múzeum
megtekintése.
Felelős: Howáth Attila szds.

- délután kötetlen városnézés (free
time).

2. I.7 . 1997 . oktőber 08. (szerda)

09.00 VISSZAUTAZÁS LoNDoNBA

- a brit delegáció hazautazása
Felelós: Dr. Báthy Sándor ezredes.
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A KAToNAI üznucnznnsÁonNor
szursÉcsssÉGÉnóL,rÁncyÁnól És pBLlolrnrnór

Jene,, Géza|

. _A_katonai gazdaságnak sajászerríséget kölcsönzó tényezők és e gaz_
daság környezetében, illetve mechanizmusában megfi§elhető tende;ci-
ák mibenlétét vizsgálva újból és újbol igazotást nyer a lratonai gazdoságoí
vizsgáló elmélet, a katonai gazdaságtan núvet€sének és feJlesztésének
a szükségességg uryanakkor egne markánsabb módon nyer megfogal-
mazá§t a l€tolal iizengazdaságíanok megatapozása sztikségességenek
a felismerése is.

A tény uryanis, hory a hadseregnek és ebbót eredően a hadsereg
gazdaságának (továbbiakban: katonai gazdaság) olyan speciális intéz-
mén5nendszert és mechanizmust kell kiépítenie, műkiidtetnie é§ készen-
létben tartania, amelyre békeidószakban nem, csak háborúban, vary mi-
nősített időszakban van/lehet §áhége az országnak a maga totaiiiásá-
ban és amelynek haszna és hasznosulásának foka - egzakt Úérőszámok-
kal nem - pusztán csak eszmei értékekkel mérhető, ery sor sajátosság
eredője, mely a katonai gazdaságtan szüksQességét igazolja.

Ama jogos igény megfogalmazódása, hogl ezt az intézmény.end-
szert a szük§égeset és indokoltat semmiképp sem meghaladó ráfordítá-
sok mellett, hatékonyan leryünk képesek működtetni és készenlétben
tartani, a katonai gazdaságían fonto§§ágát bizonyítja, annak rendelte-
tésérc is róvilágítva.

_ _ _ _ 
A magát identiíikál6 és rpndszerbe foglaló katonai gazdaságtan féj-

lódése azonban m áí "íelnőtté vólása" előtt egy, a jóvó szempontjából kÓ-
ránt sem jelentéktelen "állomóshoz" érkezett. Nevezetesen ahhoz, hory
ma már messze nem elég csup6n magarázatát adni a"jelennek', soká
inkább lenne fontos útmutatá§t ailíli a"jövőnerc-'-

t Dr. Jeney Géza alezíede§, egyelemi adjúlklu§, ZMNE Ellát&i é§ Közl€kedé§itan§zékvezetó_
helyetre§



A katonai gazdaság köíny€zetét képezó társadalomátalakítás, a
Haderóreform, a hadsereget érintó integrációs élkitűzések realizálása
már önmagában is felveti annak szükségességét, hogl a katonai gazda_
ságtan is uiliol' elméleti togóilzlltd" a ryakorlatátalakító munka számára.

AzoD teDdelci6k pedig példáuJ, amelyek-

- a tá§adalom hadsereg feletti kontrüa és a hadsereg társadalom
irányába történó nyitrása erösítésére irányuló igények fokozatos
érvényesítésében,

- a katonai gazdaság nemzetgazdasággal való összhangja létreho_
zására irányuló kötelezett§égekben é§ törekvé§ekben,

- a gazdaság és a logisztika badseregen belüli jelentósége és elis-
mertsége - es/ébként aktuális és örvendetes módon vató - foko_
zódásában ,

_ a katonai gazdaságirányítás kényszerű centíalizációja fokozatos
erósüésében és a pénzszemlé|etű csapatgazdálkodás euel ará-
nyos módon történó visszaszodtásában,

- vary éppen ajellegében katonai, valamint a gazdaságiÁogisztikai
részrendszerek hadseregen belüli funkcionális, szervezeti és
döntésjogi differenciálódása/átrendeződése felerősödésében és
térnyerésében fejeádnek ki, nemcsak, hory kézzet foghatóvá
teszik, de fel is er6sítlk a katonai gazda§ágtan felelőssége foko-
zndását a "jövő fortnóIós" iránt.

S miután a feladat nem csupán ery működó gazdasági rendszer át-
alaKtrását, hanem annak újjal való íelcser€Iés€t teszi szükségessé érteL
mezésem szerint, egJne fontosabbá válik e gazdaság mikroszenléIetű
vizsgálata és feltárása, valamint ennek bázisrán az új összetevóinek és
mechanizmusának ilyen szemléletmódban történő kimunkálása, cissze-
hangoliása és bevezetése.

A katonai gazdaságtan tehát gloMlis problémairányúlt§ága feladá-
sára kénpzerül, mert ellenkeó esetben eg5ne kevésbé lesz képes feltár_
ni és leképezni objektuma legfinom abb "szöveteiben" kifejezésre jutó ha-
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tótényezók lényeget és egrmrásrahatásuk mechanianusát, de még kevés_
bé lesz képes elvégezni egt ezt meghaladó rcndszer körvonalazását.

Ez pedig megitélésem szerint nem jelenthet mást, mint a mikro-
szenléletú megközelítést érvényrc juttatni képes űzemgazda§ágtanok
(katonai gazdaságtan eszmekörén belül történŐ) etismerÉsét és az eró-
kifejtés kibontakoztatásuk inínyába íiiríénó összpontosítását.

A következól<ben a katonai ikemgtzdaságtanok szerepevel kapcsola-
tos 7ondolataimnak kívánok hangot adni, igen tömör formában.

A katonai üzemgazdaságtanok rendeltetése a l@tonai gaz,daság
eryes rdszrendszereinelr/rÉszósszetevőinek a tanulmányozÉsa, lényegé-
nelq múkiidteté§e feltételeine\ belső összefüggéseine\ követelményei-
nek 6s elméletének a feltárása és megfogalmaása a gyakorlatban mű_
ködtetett rend§zer értékelésére vonatkoó ajánlásokkal együtt.

A katonai üzemgazdaságtanok élja természetesen nem térhet el a
katonai gazdaságtan művelése éljától, üzsgálati objektumuk viszont an_
nál inkább, hiszen azok mindegyike a katonai gazdaság valamely szeg_
mensére kell, hogl irányuljon.

A kérdésre, hogy vajon milyen üzemgazdaságtanokra van szükség,
mindenesetre csak a katonai gazdaságtan objektumának tételes isme_
retÉben adhatunk reális választ.

Bár a katonai gazdaság rendszer-struktúnáján belül számos nész-
rendszer különbiiztethető neg (pl: az intézményrendszer struktúrálódá-
sa, az erőforrások differenciáltsága, a szabályoaásban követett módsze-
rek felhasználása stb,, alapján), a gazdálkodás lényegéből és belsó meg-
határozotBágából következően az üzemgazdaságtanok vizsgálati objek_
tumául elsősorban i§ a katonai gazdasági eróforrások eg5res fő csoport_
jait szüIséges tekinteni, mint olyan erőforrásokét, amelyek nem csupán
a rendszer sajátszerűségéből, hanem a rájuk jellemzó specifikumok sa-
játszerűségeiból eredóen is különös objektumai a gazdálkodásnak es
gazdaságnak.

Ha uryan is a katonai gazdálkodást a kltonal gazdü§ág össz_ erófor-
rás-állománya közegében vegbemenó gazdasági folyamatrendszerként
éttelmezzik, akkor a gazdasági tevékenpégek eszközei és tárgyaiként
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funkcionáló gazdasági erőforrrások e folyamatra gyakorolt hatásának
meghaíímzó jelentőséget kell tulajdonítanunk.

A fó gazdasági erőforrás-csoportok katonai gazdálkodási folyamatra
gyakorolt, egymiástól e|téró sajátszerűségei nyomán a katonai gazdálko-
dás fő szegmentumait:

1.) a humán eróforrásokkal,
2.) az anyagi és immateriális erőforrásokkal,
3.) valamint a gazdasági információkkal való gazdálkodás képezi.

Az anyagi erőforrások rendeltetésbeli és egyéb vonatkozású eltéré-
sei további §aját§zerűségek hordozói, melyek meghatározó módon
nyomj ák rá bélyegüket a velük való gazdálkodás mródjára és tartalmára,
indokoltLi téve megkülónböztetett módon való tanulmányozásuk és ke-
zelésük szükségességét is.

Mindebból következően a katonai üzemgazdaságtanoknak semmi-
képpen sem szabad szem elól téveszteniük a munkaerő-, azingatlan-, az
eszköz-, a kázlet-, a pénz-, az energia-gazdálkodás, továbbá az immate-
riális javakkal és a gazdasági információkkal való gazdálkodás kntonai
rendszeren belül történó megvalósítása általános - a katonai gazdaság-
tan általános elmélete által kimunkált - kérdéseit, a katonai rendszer -

katonai gazdálkodás tekintetében lényegesnek tekinthető - sajátszerűsé-
geivel együtt.

Tekintettel azonban arra, hogy a katonai funkciók ( a kiképzés, a
felkészítés, a békefenntartás, a harctevékeny§ég és a hadműveletek meg-
vívása stb.) bizonyos, jól körülhatámlható gazdasági funkciók betölté-
sére (beruházás, beszerzá, ellátás, fenntartás stb.) alkalma§§á tett gaz-
da§ágílogi§ztikai rendszer nélkül nem lennének teljesíthetók, ezért a
katonai gazdaság eróforrásaival való gazdálkodást is csak e funkcióori-
entáltságnak alávetett módon szabad vizsgálat tárgyává tenni.

Ezért a katonai gazdaságtan objektumát az alábbi üzemgnzdaság-
tanok vizsgálhatják reális módon:

1,) a katonai munkaerő-gazdálkodtás,
2.) a katonai humán (személyi, közösségi) szolgáltatás,
3.) a katonai beruházás,
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4.) a katonai beszerzés,

5.) a katonai közlekedés és szállítás,

6.) a katonai elhelyezés és ingatlanfenntartás,

7.) a katonai anyag- és eszközellátás,

8.) a katonai költségvetés és pénzellátás,

9.) a katonai gazdaságirányítás üzemgazda§ágtanai, amelyek nem
csupán feltárják és leírják e részrendszerek lényegét, hanem
útmutatást is képesek adni a glakor|at számára hatékony rend_
szerek elü megfogalmazása, értékelési módszerek kimunlálása,
netán a fejlesztési irányok felvázolása tekintetéb€n e§laránt.

A felsorolt alrendszerek (területek) önálló, de egrmással összehan-
golt m6don való üzsgálatát

- a különféle szüt§égletek,

- az e5rmástól e|tér6 rendeltetésű, tulajdonságú és kezelési módot
igényló eróforrások,

- a múködtetendó folyamatok tartalma,

- a §zervezet rendeltetése, béke és háborús időszaki feladata,
felépítése és működési mechanizmusa,

- valamint egyéb más télyezők - egmlishoz nen mérheíó, de a
hasonló polgárí alrendszerekkel még kwésbé összevethetó -
§ajátszerúségei indokoljá}.

Amíg azonban a felsorolt terüIetek ürtalma és határvonala vi_
szonylag könnyen meghatározható és úryszólván adottnak tekinthetö
addig az egles ágazati gazdálkodást megvalósító gazdaságiflogisztikai
szervezetek (szolgálatok és szolgálati ágak) adott alrendszerbe rtndelé-
se, cél-, követelmény_ és feladatrendszereik összerendezése és megneve-
zése módozatai kimunkálásának éppen az izemgazdaságtanok feladat_
körében megválaszolásra váró fó feladatok egyikének kellene lennie.

Annál is inkább ígyvan ez, ha belátjuk, hog5l a katonai gazdaság múIt_
bol örökölt, átíedésekkel terhelt, kor§zerűtlen ágazati struktúráltsága
talaján kialakult elméleti beidegződések már nen adhatnak korszerú,
önös érdekek kifejezésétól mentes válaszokat a jövóformálás számára.
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Azűzemgazdaságlanokra nem kisebb'feladaf vfu, mint az,Itogy az
'ömudutámzús" megfogalmaásún túl (úgJmint az adott elmélet ren-
deltetáe, élja, felépítése, tudományrendszertani forrásai, kapcsolatai
és főbb kategóriái) tórJók íet és fogalmozzák neg:

- A fegreres erók és testületek adott szférába sorolható szükség-
leteinek, felhasználható és igénybe vehető eróforrásainak és
javainak a körét, azok fóbb jellemzőit, valamint e §zervek egésze
és ezek gazdasága tekintetébe vett főbb sajátosságait;

- Az erőforrások és javak életciklusa és életciklus-kölSégei alaku-
lására befolyrással bíró tényezók körét, valamint ezek egmással,
valamint a tár§adalmi és szervezeti követelményekkel való
összefúggéseinek a belső tartalmát és meghatározottsága jellem_
zőit:

- Az eges gazdaságiÁogisztikai rendszerelemek működtetéséhez
szükséges erőforrások, gazdasági tevékenpégek és kapcsolatok
megszervezésére, működtetésük költségelemzésére és az erő-
forrrásokkal és javakkal való gazdálkodás alapvetó tényezőire,
módszereire, feladataira, szabályafta és eszközeire vonatkozó
elveket és ajánlásokat.

Az iiaemgazdaságtanok kibontakoztalása természetesen puszta
óhaj marad csupán, ha az nem a hadtudonányi és a logisztiks_elmél€ti
kutatások eredményei által kiielölhetó célkitűzések megvalósítása irá-
nyába halad.Eredendóen fontos tehát ezek €§má§ra utaltságának a fel_
ismerése, egnnás ertdményeinek a íi5lelembe vétele, mert amíg a had-
tudomány bázisán nyugvó logisztikrának a katonai gazdaság megszerve-
zése és működtetése, illetóleg háborrjs időszaka történó felkésáíté§e,
mobilizálása és alkalmazá§^ " tachniluf aspektusait kell vizsgálat tárgrá-
vá tennie elsősorban is, addig a katonai üzemgazdaságtanoknak e gazda-
§ág méreteit, környezet€ gazdasági vismnyait €s hatásai! fenntrrtá§e
és múkiidtetése költségtényezóit kell üzsgálnia, ha szerepüknek eleget
téve, objektív válaszokat kívánnak adni a jelen küívásaira.

Úgr gondolom tehát, a ti§ztóuí§rs váó kórdé§ek sokaságe vár a
katonai gazdaságtanra napjainkban, melynekelengedhetetlen feltétele az
üzemgazdaságtanok kibontatkoztatása.
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A grakorlat penze"rögtönözhef' és figyelmen Kvül hagyhatja a rea-
litásokat is. Egr tudományterület azonban nem tehet mást, nint"megfta-
7ol' a tények súlya előtt és a dolgok elébe menve, ideJekorán fe|készül a
gyakorlat által felvethetó kérdáek megválaszolására.

Felhasználí irodalon

7.) Dr. Turák lános: A katonai gazdálkodás néhány aktuá|is kérdése.
Hadtudomány, 1993. éü 3. száma.

2.) A hadtudományi kutatások fó irányai az ezredfordulóig. (Az
1994. november 24.-én rendezett tudományos konferencia anyaga. HM
Oktatási és Tudománpzervező Főosztály, Budapest, 1995. c. kiadvány-
ból:)

a.) A tudományos konferencia tézisei.

b.) Dr. Holló lózsef völgl: A hadtudomány feladatai a haderőre-
form elméleti megalapozásában.

c.) Dr. Gniber Nándor ezds: A védelemgazdasági eróforrások ,

kutatása, a biztonság prognosztizálása,

d.) Dr. Turók Jónos ezds: Új szemlélettel a közgazdasági tevé-
kenységről.

3.) Dr. Vasvái VilmoJ., Szerkezeti-tartalmi korszerűsítés a hadtudo-
mányban. ZMKÁ' Akadémiai Közlemények, 1995. áli 2O5. szám.

4.) Dr. Jeney Géza: A hadtáp őzemgazdaságtan elméleti alapjai.
Egyetemi doktori értekezés, ZMKA' 1994.
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pÉNzücyt szxrunpnxÉpzÉs Az AMERIKAI
pcyrsüt r ÁLIÁMoK szÁRAzröLDI ttlonnóNmfrnqÉl

Rdtlli Tlbor|

Az elmúlt időszalóan nagton sok írós jelent meg a NATO ugonzágok
tiutkcpzési rendszereiről, azonban a uakirodalom tanulmányozása során
viszonylag kevés alkalon mal ta6ll@ztLm a pénzügi tisdképzéssel és tisa-
hetyeues képzéssel foglalkozó publiMciól<kll Bizonyúra azért ,nert ennek
eltérő rendszereivel szembesülhetijnk az egles oruógolrban. Edd,ig nem ke-
rült az fipelmem kiizéppontjóba sem ez a téma, ,nint megbízott hadtáP és

pétuiigi t anszélo ezetőt els ősorban a saj át péruügi tisnképzé sünk tov ább-

fejlesaése foglalkoztatott. 1997 lzeptanbef 09-I 2 Witt lútagúást tctt íői§-
I(olónkon a Fort lacksorrban műkb'iló száraziiltli haderőum pénzügi isko-
lójának delcsációja, a pamtrvwkvezetésével és a kiképzls íejlesüé§ osztáb,
vezető réstvétplével. A velük Íolytatott koraultóciók és az óItafuk tartott el,
őadások indították el ben;,:em ennek a témúnak a további laiatását és

t ap a s ztalataim kózre a dó s ót.

Mint az már rövid bevezetóben szerepel! az Egesült Álamok szá-
razftildi haderőnemének pénzüryi iskolája Fort Jacksonban, Dél-Caro-
lina államban találhatró. Abban az esetben ha összehasonlítást kívánunk
tenni a saját rendszerünk és az amerikai pénzügyi tisztképzés közdtt,
megállapíthatjuk, hogy azok egrmástól alapjaiban eltérőek, de céljainkat
azonosnak tekinthetjük. A mi hazai pénzügyi tisztképzési rendszerünk
szélesebb spektrumú, felvállalja az alapképzést is, ugyanakkor az ameri-
kai rendszerre a gyakorlatiasabb oktatás, a naryobb fokú specializáció és
az erőforrásokkal való ellátottság magasabb színvonala a jellemző.

A pénzügyi iskola küldetáe a pénzüryi, könyvelési és készletgaÁál-
kodással kapcsolatos képzés és oktatás kifejlesztése és végrehajtása.
Ezen felül a pénzügyi alakulatok számára megfelelő doktrína kidolgozá-
sa és harci cselekményekben támogatás bizto§ítása.

t Dr. Rádü Tlbor ezíedes, fóiskolai docens, a BJKMF hadtáp é§ Pénziigyi tarrszékvezetó
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A pénziipi iskola állandó létsánra 66 fó, mellyel évenúe 4000 sze-
méIy képzését és továbbképzését oldJák neg. A vezetésben megtalátha-
tóka parancsno§ Par8nc§nok hetyette§i, vezetó ű§zthelyette§i beo§z-
tásrú szenólyel a végrehajtó tisz{ a tartalékos képző állonány parancs_
noka, az oktatási végrehajtói (pénzügyt menedzsment és a végrehajtó
osztályok), a mrúzeum és az oktatás, doktdnq harci cselekrnények tór_
vezf és fejlesztő oszűIy.

_ { rnztiwt is|olg képzest folytat a H.adsereg fóparancsnokságok
számára, ezen belül a Képzési és Doktdna Parancsnotrságnalq a 8. Ame_
rikai hadseregnek, a Gendesóceáni amerikai hadseregne\ a Központi
Parancsnokságnak és a különböó fegyvernemi parancsnokságoinak.
Ebbery.a1 inlézménybel végzik a péruügi alegnégek részére is a síükséges
yeméIyi wánpotlós oldatósát. Így a 13. és 18. pénzüryi csoporto( a 175.
éx 266. pénzügyi parancsnohágok részére szükségés pénitigyi szakem-
berek képzése is itt történik. Az intézményben hijtjá[ végótovábtá a

lgdseleg péryücyl vezetése és számvevószéke működéséhez szülséges
állomány, valamint a tartalékos erők és a nemzeti gárda részére igényilt
speciális felkészítést is. Továbbá az iskola képzési profiljába tartóónak
kell tekinteni a védelmi, pénzúryi és elszámoliási szolgálat részere szük-
séáges szakembergárda képzését és továbbképzését. Az iskolán külföldi
pénzügi tisztek felké§zíté§e is történilq példáut Thaiföldről, Egriptom-
ból, JordániáMl, Törökonágból és egléb más orságokból fogadták ed-
dig hallgatókat.

A §tatisztikai adatok vonatkozásában szeretném kiemelni, hory a
szárazföldi haderőnem veárkarához 3000 péruüpi tiszt es 4000 poftti
szeméIy tartozik Ezen létszám egl rés ze a nemzeti gárda és a tarialékos
alakulatok állományában szolgál. Békeidóben az Eryestilt Áilamok há-
rom pánzügyi par_ancsnokságot működtet, e§let honi területen, eslet-
eryet pedig Koreában és Németországban. A három parancsnolság--á0
ezer katona pétaügti ellátásóróI és j árandós dgainlkbiitosításáról goidos-
kodik,

Az Eryestilt Álamokban régóta kiforrott rend§zere van a tisztek eló-
meneteli és karrier menedzsmentjének. Ezek egnészt hivatalos katonai
kiadványokban dokumentáltak, másrészt az adoú fe5lvernemi fónök ál_
tal kerül kifejlesztésre és alkalmazásra. Az elóbbihéi kell sorolni a I/é-
debni Minisztériwn 600-3 és 600-25 brossuráit, a d)0-2(fi Hadsereg sza-
bóIyzatot és a katonák Mzilönyét, míg az utóbbihoz elsősorban a áokt-



rína, a karrier útmutató és a képzés követelményeinek meghatározása
tartozik.

A pénzügyi tlsztképzés alapvetően már megszerzett föiskotai vagy
esrctemi végzettségre (mely lehet katonai, ysgy polgári) épül. Evente
40_50 hadnaryot avatnak pénzügli tisztté, akiknek 20 70-a West Pointból
érkezik és 80 %o-uk a polgári életból jelentkezik erre a képzési formára.
Tehót meghatározó létszámot a tartalékos tisztnek ldlépntt polgán febó-
olaatósból kapja az r,s/<o/c. A West Pointban végzettek rés7Éíe pályázaíot
írnak ki és a legjobb tanulmányi eredményt elért tisztek kivála§ztá§a é§
beiskoláása történik meg a pénzüryi iskolába.

Magában az intézményben a tisztképzés ideje 6 hónap. A pénzügyi
tisztek a 44-es számot kapták, a különbözó nyilvántartásokban és ezje-
lenti a kódszámukat. Megjegyezni kívánom, hogl a pénzügd tiszthelyet-
tes a 73-as kódszámot kapta. A pénzügyi tisztképzésre is jellemző az is_
kola, csapatszolgálat, majd i§mét az i§kolai képzés, twábbképzés cikli-
kusváltakozása. Abban az esetben ha a katonai akadémiát végzett tiszt
beiskolázására kerül sor, akkor ez klasszikus e§etben az alábbi nodelt
szerint valósul meg:

Természetesen időközben a pénzügyi tiszt rendfokozatban is előbb-
re jut. Például hadnagy és főhadnag5l között 2 év, fóhadnary és százados
között 4 év a kötelező várakozási idő és órnaryi rendfokozatot érhet el

lovábbképz6 iskol.
tsnfolyanr

(pénzügyi sz!kmíi)

4 év akadómiai
képzés

(f.8yvernem i,
§zíkági végz.l§(
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a ti§zt 12 ev smlgálati idó után. A képzés alapvetó filozofiája a kontinu-
itásra épül. Ez leeryszerűsíwe azt jelenti, hog az oldaűs stratégiója az
iskolai Mpzésre, az egségnél végrelnjtou tevékenysségre és az óIlandó ön-
képzésre, mint egséges folyamatra épiil

A pénzüryi iskola évi,m0 f6§ kiképzett (továbbképzett) állományá-
ba meghatároó szerepet töltenek be a kilönN)ző tollábbképzési fomók-
ra beislalázott szenélyek Ennek rendszere magában foglalja apenzügti
tiszti alawníolyarfloí (hadna§ok résúre), a péruügi tisxi lwladó tan-

folyamot (hadnagtok, főhadnagok és századosok részere), a parancsno-
ki és óltalónos szeméfueti kollé§umot (századosok és őrna5ok részere),
a főtisztek I. kolbqiumót (alezredesek részére) és a főtisztek II. koaégiu-
mdt (ezrdaek) részére.

Mindezekból a pénzügd tisztképzési é§ továbbképzési rendszerre
vonatkoáan is levonhatóak D köyeíkezó fóbb következtetéselc

. az oktatá§ tóbb pályára is felkészít;

. a fegyvememi képzés tiszti alapfokú és haladó tanfolyami al-
rendszere éwényesül;

. kombinált fes/vernemi é§ szakígi képzés történik;

r a ciül iskolai rendszerre maximális mértékben épít;

r meghatároó jelleget tölt be a funkcionális felkészítés;

o biztosítja a legiobbak részeíe a parancsnoki és kirzs akadémia
elvégzését és egy kiválasztott kör számára a Vezérkari akadémiai
végzetaég megszeruesét.

A pénziigt iskolában a képzési rendszer 3 fő alappiléren nyugszik
Ezek az intézméni felWszítés (melyrck lehetséges változatait írásom el_
őó résáben bemutattam), a galarlati tevékenység és az abban elsajáti
tott új ismeret é§ a feladatok készség szintű beryakorlása, valamint a/o-
Samatos önképzés igénye és annak végzése.

, ,i?



Nézzük meg ezt i§ egl vázlaton:

A gyakorlati tevékenység fő élját a tapasztalatcserék, az ismeretek
elmélyítése és gyarapítása, a lehetóségek felbecsülése alkotják és mind-
ezek tudatosan eredményezik az elórelépésre történő felkészülést. A fo-
lyamatos önképzés kiegészíti a formális iskolai képzést, ug5ranakkor épít
is arra és a szolgálati feladatok végrehajtrásával kiegészíti az ismereteket,
kihasználja az erós oldalakban rejló lehetó§égeket, továbbá felülkereke-
dik a hivatásbeli gyengeségeken.

A képzés l€fontosabb §z.mpontjalnrk a kedvezó attitűd beállítá-
sát, a magas§zintű tudá§ átadását és a képességek kifejlesztését tekintik
Az attitűdön belúl a fó hangsúlyt a parancsnoki küldeté§ követelménye-
inek támogatá§ára, a katonáknak nyújtandó támogatá§ bizto§ítására, a
Kormány érdekeinek védelmére, a bizalmi felelósség fenntartására és a
katonai értékek tükröztetésére fordítja az iskola vezetése. A tudás át-
adása a katonai doktdna, a pénzüryi rendszer és múvelete§ a szolgálat
elóírása és támogatás elvei, a nemzetközi valuta használata, a csalás ha-
tásavagy pénzalap csökkentésg a belső ellenőrzés és tevékenységek foly-
tatá§a témaköreit foglaua magában. A képességek fejlesztésén belül a
zsold számfejtésének és a különbözó kifizetéseknek az elsajátítását, az
elszámolási műveletek és eróforrás menedz§ment i§meretek begyakorlá-
§át tekintik a legfontosabb tényezónek.

A következó gondolatsorban a vezetó személylségének fejleszt€§é-
hez szűkséges alapkövetelményekkel foglalkozom. Amerikai felfogás
szerint ez a katonai doktrínán alapul, a döntó fontosságú háborús és be-
kebeli feladatokra ös§zpontosít, a teljesítmény orientált képzé§t hangsú-
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lyozza, a múszaki jártasság magas követe|ményeire késá fel, a techno-
lógia hasznosítását hangsúlyozza, fejleszti a kommunikációs képessége-
ket, támogatja a decentralizált döntéshozatalt, megtanít gondolkodniés
az egységesített k épz.ésr e alapoz.

Az intéményben a tanmen€t konMt rendszert az elemzés, terve_
zés, kifejlesztés és allralmaás fázisait foglalja magában és ezen belúl
mindegyik elemet átfo§a az értékelés mechanizmusa és funkciója. Az
elemzésen belül meghatározásra kerül a képzés tárgya, a §zakmai háttéí
és. annak jellemzóinek megvizsgálása, a szülrségletek elemzése (ennél a
kérdésnél azonosítják az eltéréseket és ellenőrzik, hogy telje§ítménybeli
hiányosság létezik-e), kiválasztják a képzés helyét, me|yen b€lül eldöntik,
hory formáIis képzésre vagl munka melletti képzóre kerüljön sor. A ter_
vezé§ biztosítja a képzési program részletes tervét, ehhez megvizsgálják

|.l9te?Á ?|!ago! (ezen belül kijelölik a képesség szintű képá strátégi-
áját, leíiák a célszemélyeket, előírják a végzettségi kovetéhényekei),
meghatfuouák avégsó tanulmánl célt, elvégák a tanulmánl elemzési,
kijelöIik a tanulrnányr tevékenpégeket és k(wetelmény tesitet dolgoz-
nak ki a teUe§ítmény mérésére. A következő elem a tanmenet kifejiesz-
tése,_mely a képzés és a képzési anyag létrehozását jelenti a tanulmánf
cél elérése érdekében. Az atkalmazás tanfolyam előkés zítésél ésle,leze-
tését foglalja magában, gondoskodik hozzáérlő személyzetról és okta-
tókról, egységesítés t végez az osztálytermi tevéken}§égben és nem utol-
sósorban gondoskodik a ponto§ tanfolyami nyilvántartás vezetéséről.

A tanmenet minden egyes előzó részben bemutatott eleme kölcsön-
hatásban van az értékeléssel és annak követelményei áIlandóan érvénye-
sülnek az ottatiás folyamatában. Ezen belül meegtörténik a képzési próg-
ramizsgálata az elókészület minden egles fázisában. A bebó értékelés
kül:9 értékeléssel is párosul, érvényesíti az oktatásban részwevők meg-
felelési szintjét, elsósorban a tesá eredmények üxgálata útján, mérlé_
geli a tanulók észrevételeit és figyelembe veszi a vég}ettek, il'letve a fel-
ügyeló szervek és személyek véleményét is.

A péraügi islaMn 16 bentlakásos és 11 levelezó rendszerú taníolyam
múködik Ezek differenciált mértékben tisztek, tiszthelyettesek és sor_
katonák részére is hozzáférhetóek. közütük kiemebe á tisztek részére
tartandó tanfolyamokat, megállapíthatjuk, hogy létezik fegrvernemi
tisztet pénzúgli szakterületre f€lkészitó tanfolyam, pénzügd tiszti
alaptanfolyam, pénzüsri tiszti haladó tanfolyam és parancsnoki beosz_
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íásra felkészító tanfolyam. Ezek idótartamr 6 hón8p. A tiszthelyettesek
és sorkatonák részére általában 8 hét idótartamú tanfolyamok szervezé_
sére kerül sor. Ezek fóleg pénzügyi és §ámviteli terűletre oszthatók fel,
illetve ennél a kategóriánál is létezik pézüryi tisahelyettesi alap- és pénz-
ü§ri tiszthelyettesi haladó tanfolyam. A tanfolyamok funkcionális jellege
alapján pedig 2-4 hét idótartamú tervezői, programoói, költségvetési,
eróforrás menedzsment, katonai §zámviteli alap, katonai számviteli ha_
ladó, beszerzés és utazási adminí§ztráció tanfolyamokat különböztetnek
me8.

A péraügi tiszti alapfohi tanfolyam időtartama 15 hét, 3 nap, Atan-
folyam keretében a fizeté§i múveletek74 őrában, a gyakorlat vezető kur-
ns 42 órában, akatonai el§zámolá§i és kereskedelmi számlák 39 órában,
integrált katonai képzés 108 órában és eryéb képzés 435 órában kerül
oktatásra. Fó szabálynak tekintik, ho gy az osztály létszáma maxim.,m 42
fő minimum 20 fő lehet.

A pétuügti tiszti halad.ó taaníolyam időtartama 20 hét. Ezen belül
katonai elszámolási és kereskedelmi sámlák ismereteket 29 órában ok-
tatnak, a gyakorlat vezetó kurzus 42 órában, a vezetői elszámolási és
elemzé§i ismeretek 73 órában, az integrált katonai képzes 110,5 órában,
közös pénzműveletek 36 órában és egyéb képzés 1497,5 órában kerűl
levezetésre. Az osztály maximális létszáma 36 fó, minimális lét§záma 15
fő lehet.

A különböző szalotlai céltanfolyamok időtartama, mint azt múr emlí-
tettem 2-4 hét. A teljesség igénye nélkül nézzük meg ezen belül két tan-
folyam felépítését. A kifizeté§i műveletek tanfolyamon készpénz kimu-
tatás vezeté§e 14 órában, kifizetési iroda feldolgoó rendszere 18 órában
és egréb képzés 138,5 órában kerül oktatrásra. A könyvelés elemzése ha-
ladó tanfolyamon kónyvelés vezetése és elemzés 55 órában, a kőnyvelés
elemzés bemutati{sa 20 órában és eryéb képzés 6 órában kerül megtar-
tásra.

A tanfolyami résztvevók teljesítményének értékelése is egnéges
szempontok és követelmények alapján történik. Minden eges htzus
ínősbeli vizsgóval zórul és 70-80Vo-os teljesítmény elérése szül6é8es a tan-
folyam sikres elvégzéséhez. Ezt követően megtörténik a végbizonyíwány
kiállítlá§a, majd meghatározott szempontok alapján ery tudományos ér-
tékelő jelentés készül minden hallgató teveken}§égéról. A tanulmányok
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elrvivalenciája érdekében megállapításra kerülnek a tanulmánl kredit
Pontszámok i§.

Mindezek alapján ös§zegzett m€állapításként rtigzíthetjülq hoB/
a b€mutstott tanfolyami lehelóségek közü| a p€nzügi tiszti alapképzó
(finance ofiicers' basic course) és a pénzü§/i haladó tsnfolyam (íinance
oíIicers' advanced cúur§e) tarthst §zámot €rdeklódésünkrt, A képzés-
ben való részvételünk elós egítoni az amerikai pénzü§i rendszer köve-
telményeinek elsajátítását, a nemzetközi törzsmunkában jártas péngzű-
gti szakemberek kiképzését á nem utolsósorban jelentős rnértékben ja-
vulhatna a képzésben résztvevő pézügyi ti§ztek angol nyelvtudása.

Ezeke a beiskolázásokra röüd időn belül meg kell hogy történjen a
megfelelő személyek kiválasztása. A Bolyai Jónos Katonai Műszaki Fóis-
kola hadaíp és péruügi tanszékén végzett fianl tisztek köza egtre nagtobb
szómban uannak jelen az angol nyelvtudással rendelkcző péruügi szak-
emberek Igy mindkét tanfolyami formára megfelelő számú jelölt állítha-
tó. Az alaptanfolyamra a "frissen avatott" és végzett ti§aek körét javas-
lom számba venni, míg a haladó tanfolyamra legalább 4-5 éves csapat-
szolgálat után cé|szerű a beiskolázás.

Ezeket a gondolatoklt kívántam a Tlsztelt Olvasóval az ameikai
pénzügli szakember utánpótlás biztosítása területér, szenett tapasz-
talatomat megosztanr. Ug5l érzem, hog5l az általam legfontosabbnak ítélt
ismeretek közreadásával szélesedett a tisztképzési rendszerek legfonto-
sabb jellemzóit bemutató paletta. Annak is egl fontos szegmensének, a
pélrzügl tiszt és tiszthelyettes képzés jellemző vonásainak kiemelésével
gazdagítottam a ténrához kapcsolódó ismereteket.

Felhaszná|t irodalom:

1.) Az Egyesült Álamok szárazföldi haderőnem pénzügyi iskolája
delegációjának tájékoztatója és angol nyelvű írásos,anyaga. (Fordította:
Drótos PóI).

2.) Feljegzés. HM Központi Pénzüryi á Számüteli Hivatal Nem-
zetkőú Aligazgatőság. 1997 . szeptember 22. Nyt.sz ám: 67 2817997 .
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KATONAI MINÓSÉGÜGY

A por§ÁRl És e xeroNer llmlösÉoücv
NTEoRÁcIüe e nrr.rD§aRTAN]§rrÁsI

Bp{p{spln,lp
Súcs Buaa|

1.) A beszerzé§€k katonai minócégbiaosításánalr gyakorlati
kérdései

Az elmúlt évtizedekben a bon _ és rendvéde|mi feladatok ellátásához
szükséges anyagi javakat és eszköóket a hadigazdaság, polgáritól jól
megktilönböztetett, izolált sdéíája biztosította.

Ez a köztudatban hadiipamak ismert ágazat7 -8 & alatt lényegében
megszúnt, vagl 5lökeresen átalakult, miközben az eszközik, szolgálta-
tások beszerzéseivel szemben táma§ztott követelmények továbbra is
megrnaradtak. A megváltozott tá§adalmi, gazdasági környezet jelentő-
§en megnövelte a beszerzésekben részwev6k nunkáját és felelósségét,
ugnnis piacgazdasági viszonyok köüitt sámos jogszabály és belsó uta-
sítás körültekintó figlelembevétele rnel|ett kell kivtllr§ztari azt e §zúl-
lítót, amely:

_ a legbiztonságosabb §állítási feltételekk€l,

- a legkedvezóbb pénzüryi kons§ukciókkal képes a csapatok igénye_
it lege§esebb mértékben kielégít6 min&égű és megbíáatóságú eszköz,
anyag szolgáltatás saá|lítására.

A fenti elvek megvalósítása érdekében a beszerzések bonyolítására
kijelöl! vagt jogosult katonai szervezetek a közbeszerzési eljárásokban,
illetve a szerzódések el6készítésének folyamatában a termék funkciójá-
tól függóen kiilönbciző feltáeleket határoanak meg a sállítóktal szem_

l Dr. sáics Barna mk ozÍ€d€,rHM B€.z.í.rési Hivaral Miíó§é8tizodláli lgaz8ató6á8 i8az8arója
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ben. Ezek a feltételek tartalmazzák a sállító szervezési, gazdasági, mú-
szaki intézkedéseinek össz€§§égét külön& tekintettel a tewezés, a sza-
bályoaás, a vizsgálat, az ellenórzés, az igazolás területére.

A követelményeket a pályázat kiírásoknál, vag a külö nbőzÁ szetző-
dési feltételekben kell rögzíteni. Az ajánlatkérők részere a követelmé-
nyek meghatározását közbeszerásek esetében a XL/1995 számú törvény
írja elő, amelyben e§níttal annak §zempontjai, alkalmazrásának módsze_
rei is megtalálhatók. Az általános szabályozókon túlmenóen, katonai cé-
lokra tórténő szállításoknál a beszstzÉs tárgyának specialitására, jelen-
tőségére, összetett§égére figrelemmel a megrendelés teljesítését válla-
lóktóI kiegészító igazolások követelhetők meg, a minóségbiztosítá§i
rendszer kialakításának és működtetésének területéról.

A gyakorlatban tehát a beszerzések minőségbiztosításánál három
részre csoportosítható feladatkört szükséges ellátni, zevezetesen:

- meg kell határozni a szállítóval szemben támasztott követelménye-
ket,

- vixgálni kell a sállítójelöltek követelmény szeriDti alkalmasságát,

- ellenőrizni kell a szerződéses elóírások betartását, a termék minő_
ségének megfelelőségét.

A termék megfelelóségének megállapítrására, a szerződés teuesíté_
sének felügyeletére és igazolására léteznek viszonylag jól alkalmazható
szabályozolq termék szabványo( technológiai utasítások

Sokkal bonyolultabb az első két feladat végrehajtása, a szállítói rend-
szer követelményeinek megfogalmaz.ása és minósítése.

Elószor is nyilvánvaló, hogl sem e5l ajánlatkérési dokumentumban,
sem ery szállítási szerződésben nincs lehetóség mintegy húsz fejezetMl
álló minőségüryi rendszerre vonatkoó szabályokat, továbbá az ipari mi-
nőségbiaosítási rendszerrel szemben támasztott katonai követelménye-
ket, végül a szállító teljesítóképességének tényezöit és bizonltékait té-
telesen elóírni.
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Másodszor, nem jelent kisebb nehézséget az ajínlattevők, vagy szer-
zódó felek megfelelóségének vizsgálata és értékelése sem. Bizonyos ese_
tekre a közbeszerzési törvény igaz, hog utal az elóminő§ítés elvégzésére,
azonbal ezt azeljárást minden egles §zerződé§hez kapcsolódóan képte_
lenség alka|mazni, mivel sem egységesen kezelhetó üzsgálati szempont,
sem az ö§szes területet átfogó felkészü|t felülvixgáló (auditor) személy_
zet nem áll a beszerzésért felelós szervezetek rendelkezésére.

Az elsó problérra egy bizonyos részének megoldására szolgálnak
azok a szabványok, amelyeket a Nemzetközi Szabványosítási Szaíve7Él
( ISO) dolgozott ki és az egész ülágon eg5négesen értelmezett minőség-
üryi rendszer modelleket írják le.

Az abeszerző, aki a szállítójelölttől az MSZ EN ISO 9001, MSZ EN
ISO 9002, de legalább az ISO 9ü)3 1994 szabványelőírásának teljesítését
követeli meg, a szerződés teljesítésevel járó kockázatát már jelentősen
csökkentette. Ez követkeák abból a ryártói, vagy szolgáltatói kóteles-
ségból, ame|y szerint termelését megfeleló minóségbiztosítás mellett
folytatja, tehát ismeri és a|kalmaua a polgári területeken elfogadható
hatékorynággal működő ISO követelményeket.

Katonai beszerzések esetében, a termékek speciális jellege miatt a
védelmi minisáériumok a polgáritól szigorúbb rendszabályokat fogana_
tosítanak, amelyeket például a NATO - ban e célra kidolgozott normatív
dokumentumok foglalnak magukban.

A NATO " Szövetségi követelmények alkalmazása az ipari minő-
ségszabályoási üzsgá|ati és ellenőrzési rendszereke" ( AQAP ) tartal-
mú dokumentumokjelenleg igen szűk körben ismertek, holott valamikor
ezeknek az elődjei képezték az ISO minőségüryi szabványok alapjait. A
közelmúltban fordulat következett be a polgári és katonai minőségügyi
szabályoóik között, ugyanis megcserélódött a két követelményrendszer
erymásra épülése. A NATO Szövetségi Minóségbiztosítási Közlemé-
nyek legújabb §orozata ( AQAP 100 soíozat ) hivatkozik az ISO szab-
ványe|óírásokra és csupán a katonai kiegészítő követelményeket részle-
tezi. A kiegészítések elsősorban a megrendeló hatáskörére, ellenőrzési,
üzsgálati és felüryeleti rendjére vonatkoznak. A NATO tagállamaiban
és más fejlettebb gazdaságú országban azon vállalatok számára, amelyek
hadiipari szállításokía pályáztak, vagy amelyek beszállítóivá akartakválni
hadiipari vállalatoknak a Védelmi Minisztériumok olyan rendszert mű-
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ködtettelq ahol mind polgári szabványelóíráso( mind katonai követel-
mények szerint értékelték és vették nflvántartásba óket.

Hadiipari szerzódést csak azokkal köthettek, akik megfelelve a szál-
lítói követelményeknek ebben a nyilvántartá§ban szerepeltek. A Védel_
mi Minisztérium által tanúsított vállalatok természetesen a polgáíi §zfé-
rában is elónyösen tudták kamatoztatni ezt a megkülönböztetó címet.

Szülségesnek tartom megjes/ezni, hory ez a rendszer haryományos
formájában az európai onzágok többségében elméletileg már nem mú_
ködik Visszavonrását a szállítói és beszállítói kór §tabilizálódrása, a széles-
körű háttéíipar biztonsága, az esélye5lenlóség elvének betartása stb. in-
dokolta és tette lehetóvé. Hangsúlyozom, hogl csak dekalált jellege
szűnt meg, mivel általában nagyon is nyilvántartják a megbízható és ke-
vábé alkalmas szállítókat.

Ezt bizonyítják a NATO minőségüryi szervezetének azon felméré-
sei, amelyek keretében az AQAI,- k szerzódéses alkalmazá§át vizsgálják.
Megállapítottálq hogy 31 Off) db szeródes72Vo - ná|ítták elő az AQAP
valamely fokozatának teuesíté§ét. Különösen értékesnek íaílom az
AQAP fokozatai megoszliásának ismeretét, mind a haditechnikai eszkö-
zöket vagy hadfelszerelési anyagokat ryártók, mind a beszerzéssel fog-
lalkozí személy zet részére.

Kimutatták, hogy a szeródéses követelményeknél 807o - ban alkal-
mazzák az AQAP - 130, AQAP - 131 előírásait és a szerződések mind-
összem,Vo-aíartalmaz teljes körú fejlesztésétól a vevószolgálat ellátásáig
terjedó/katonai minó§égbiztosítási feladatokat. Ebből a tapasaalatbói,
szállítóinknak és nekiink is két következtetést kell levonni:

- A beszerzésre kerüló termékek tóbbségénél elegendő az ellenőr_
zés, illetve vegellenőrzá megkewetelése arra az ese tre, amikot ezzEl az
eljárással is megbízhatóan meg lehet állapítani a termék megfelelóségét;

- Mivel a hangsúIy a megbízhatóságo nval, ezért a szá|lítók kiépítet-
ték é§ működtetik minőségbiztosítási rendszerüket a megrendelő áltat
e|fogadott tanúsítással.

Magyarorságon e§l átmeneti idószakban még az alábbiak szerint
vázolható környezeti tényezők dominálnak



A rendszerváltás elótti hadiipari inte$áció e tevéken5négre kijelólt,
illewe kooperáció§ beszállítá§okra kötelezett állami vállalatokra épült.
Mind hazai, mind import szerződés teljesíltéséhez kötelezó volt az u. n.

katonai üzemi megbízottak felügyelete, ellenórzése és tanúsítása a fej-
lesztéstól a garanciális időszak árásáig. A fenti eljárásrend nagyban ha-
sonlított a NATO STANAG 4107,4708 sz. Eryezményben megfogal-
mazott elvekhez, valamint az AQAP sorozatban ógzített követelmé-
nyekhez.

Az eg5ne erőteljesebben kibontako zó piacgazdaságban versenyhely-
zet küívásaival kell szembe nézni minden hazai és kúlföldi katonai meg-
rendelésre pályázónak. A közbeszerzési törvényünk, miközben igen cse-
kéty elónyt biztosít a hazai vállalkozóink számára, ugyanakkor hátrányos
helyzetbe kerülnek különösen nemzetközi tenderek esetében a megfe-
lelóség teljes körű bizonyítása területén.

Az állami megrendelések megszerzésének lehetősége rendkívúl
vonzó a kiiLlönböző vállatkoók és vállalatok számára nem csupán a gaz-
dasági haszon reményében, hanem mint szállítói referencia, annak ima-
ge nóvelő, hírnév javító tényezóje miatt.

A nagnzámban jelentkező égek többsége messze elmarad az elvárt
felkészúltség színvonalától. A képességük megállapításához objekíív
szempontrend§zer tartozik, amely még bejelentkezés elótt egyértelmú
helyzet értékelésére kényszeríti óket.

Összességében tudomiásul véve a hazai üszonyok sajátosságait két
kóvetkezteté§t szükséges levonni:

- A beszerző szervezetek kockázatának csökkentése a munkájuk ha-
tékonyságának javítása érdekében rendelkezni kell olyan nyilvántartás-
sal, amely a megfelelő teljesítóképességű cégek inform áciőittartalmazza;

- A felkészültségüke nary firyelmet fordító, megfelelésüket bizo-
nyító cégek kapjanak tanúsíwánl és ez a megkülönböztető elismerés,
javítja a piaci pozícióikat. A fenti célokat szolgálja a minősített szállítók
körének kialakítása.

A minó§ített szállító azt jelenti, hos/ a jelölt minősítő vizsgálatra ke-
rül és annak eredményétől függően a szállítói rendszerbe felvételt, be-
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jeg5zést nyert. A honvédelmi miniszteí ré§zéíól felhatalmazott szerv által
kiadott tanúsíwány rögzíti és kinfilvánítja, hory a szállító a vonatkozó
normatív dokumentumok kóvetelményeit kielégítette. A megfelelés a
követelmények széles körére vonatkozhat, amelybe jogszabál}ok, szab-
ványok, technológiai utasítások megbízhatósági szempontok tartoznak.

Szeretném hangsúlyozni, hogy a minősített szállítói kör kialakítása
nem sértheti a közbeszerzé§i törvényben megfogalmazott esélye§lenló-
ség elvét. E||enkezőleg, a törvény rendelkezéseinek betartásái segíti,
amikor a beszerzési eljárásoknál mindenki számára pontosan, ülágoún,
azonos módon mérhetően ismertek a feltételek és a feladatok.

2.)A polgári polgári és katonai minő§égü§/ integrációjának
idöszerűsége rend§zeríanú§ítá§i eljrárásokban.

Az 1997 -es evben a nemzetgazdaság területéről érkeztek olyan ha-
laszthatatlan igények és kérelmek, amelyek a polgári és katonai minő-
ségü5r integrációjának sürgető megoldására vonatkoztak.

Nemzeti Akkreditáló Testület által bejegyzett, illetve külföldi akk-
reditációval rendelkező szervezetek tanúsítási eljárásainak folyamatá-
ban eg5rre markánsabban fogalmazídott meg az akérés, hory a Honvé-
delrni Minisztérium, i|lewe a NATo követelményei is ismertetésre ke-
rü§enet és ezen követelményeknek való megfelelőségéről, alkalmasság
vag5l képesség szintjén felmérés és igazolás történjen.

Ugyanakkor a másik oldalon a katonai minósítések rendszerén belül
hiányzott a polgári, nevezetesen az ISO szabványkövetelmények teljesí-
tésének jogszerű bizonyítása. A HM BH vezatői meggyőződtek airól,
hogy a katonai szabványok, továbbá a szállítóval szemben támasztott kö-
vetelmények alapján végzett minősítő üzsgálatoknál elkerülhetetlen a
polgári életben elfogadott minóségbiztosítási rendszer kialakításánakés
működtetésének értékelése.

Az ISO szabványsorozat szerinti értékelésre üszont az 795. 6n
XXIX. törvény, íovábbá a 78/794 sz. pont Kormány rendelet 3 elvének
tiszteletben tartása miatt a HM BH nem érezte magát hivatottnak és
jogosultnak.
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A két területen jelentkező szükéglet találkozrása és a megoldás fel-
tételeinek közös megteremtése vezérelte az érdekelt szervezeteket a
éltudatos eryüttműködés kialakítrásához.

Az együttmúködésb6l milyen elónye származik a polgári rend-
szer€ket ígnú§ííó szervezeteknek?

A nemzetközi katonai normatív dokumentumokkal kibővített szele-
sebb körű szolgáltatásokkal eredményesebben tudja megvalósítani mind-
azokat a célkitrjzéseket, nevezzük minőségpolitikának, amelyeket az
1995. éü XXVIII. törvény, illewe a felüryeletét ellátó tárca feladatai-
ként jelölt meg.

Mit vár az integrációtóI a krtonai minóségügti intézményrend-
szer?

Elsősorban kedvezőbb körülményeket és feltételeket a katonai mi-
nóségüg5l alapelvének teljesítéséhez. Az alapelv a HM minőségpolitiká-
jáí fogalmazza meg, amely szeíint a Magyar Honvédség védelmi képes-
sége jelentősen függ a védelmi rendszerek és eszközök minőségétól. Eb-
ből adódóan kiemelt felelósség hárul a haditechnikai fejlesztő és katonai
beszrrÁ szewezeteke, továbbá a sállítóka (ryártóka és szolgáltatók-
ra), egyrészt a beszerzesi eljárrások elsó fázisában, másrészt a szerzódések
teljesítésének idószakában.

Tekintettel arra, hory a katonai minőségbiztosítrás legfontosabb celja
a veszteségek hatékony módszerekkel való megelőzése és elkerülése,
ezért a termék minóségét a gyártásbavételt megelőóen, de mindenkép_
pen a sállítás előtt kell bizto§ítani. A követelmények szigorúsági foka az
ellenőrzés terjedelme és mélysége a ryártó, vas/ §zolgáltató minóségbiz-
tosítási rendszerének színvonalától függ. Nyilvánvaló, hog5l egy tanúsított
rendszert működtetó gazdálkodó e§rség lényegesen na5lobb valószínű_
séggel állít elő kifogástalan terméket, ezért ninc§ szüIcég a glártás, vag5r
szolgáltatás minden fázisának hagyományos részletességú ellenőr-
zésére.A minőségbiztosításnak ez a módszere jelentósen csökkenti
uryanazon minőség elérésének olyan költségeit, amelyet a megrendelő
kockázatának minimalizálrására kénytelen fordítani.

A tanúsított rendszer nem kisebb mértékű elónyt jelent az ajánlat-
tevő sámára úgyszintén, mivel minden nehézség nélkül tud eleget tenni

183



az ajánlatkéíó követelrnényeinek, mind a jelentkezes, mind pedig a tel-
jesítés idóvakában.

A HM feladatkörébe tartozik a katonai minóségügyi rendszernek a
NATO - ban alkalmazott elvek és normatívák betartásával történő kiala-
Ktása. Mindezek mellett rendkívül fontosnak tartjuk, hory a Kormány
minőségüryi programjrához csatlakozva a többi tárcával és az iparral össz_
hangban múködtessük saját rendszerünket. Ezt a élt szolgálja a polgári
és katonai tanúsítás integrálása olyan felkészültségű szervezetek közre-
működésével, amelyek eg]nészt az ISO tagszervezet nemzetkózi hátte_
rével, a Nemzeti Akkreditáló Testület által akkreditálva, másrészt a NA-
TO Minóségbiztosítási szervezetének tagjaként EU és NATO kompati-
bilis szakmai tartalmú tanúsíwány kiadására jogosultak.

3.) Egyiitíműkiidési megállapodá§ a Magyar Szabvónyúgyi
Testület és a HM Beszerzési Hivatal között.

A Minóségrendszeíek es/üttes tanúsítrásáról szóló Együttműködé§i
Megállapodást 1997, szeptember 19-én írta alá a két szervezet vezetője.

Az egüttnűkfiés é[a

A nemzetgazdaság érdekeit szem elótt tartva, a nemzeti minőségü9
támogatása, a hazai gyártók és szolgáltatók piaci helyzetének javítása, a
tanúsítási tevékenlnég színvonalának emelése, a tanúsíwányok kölcsön_
ös és sokoldalú elismertségének biztosítása érdekében olyan feltétel-
rendszer és munkakapcsolat kialakítása, amelyen belül a MSZT Tanúsí-
tási Titkárság és a HM Beszerzési Hivatal Minőségbiztosítási Igazgatóság
eg5l köás eljárás keretében minósíti a je|entkeó §zállítók minóségrend_
szerét és adja ki az ISO 90OUm02l90ÍJ.3 rendszermodell szab_ ványnak
illetve a nemzeti és NATO katonai normatív minőségügi dokumentu-
moknak való megfelelést igazoló tanűíwányt.

Az e§üttmúködő szervezetek jogáMsa

o A Magyar Szabványügi Testület Tanúsítási Titkársága - további_
akban MSZT TT- az 1995. éü XXVIU. törvényben felhatalmazott, a
Nemzeti Akkreditáló Te§túlet álta|, az 504100O7 nllvántartási számú
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okiíattal igazoltan regi§ztíált, akkreditált, minőségrendszereket tanúsító
s?frvezel.

A naryobb nemzetközi elismertség biztosítása érdekében a MSZT
TT törelrszik az IQNET tagság megszerz,&éte, továbbá a tanúsítási te-
vékenpégre való alkalmasságát kűlföldi akkreditáció megszerzésével is
bizonyítani Kvánja.

o A Honvédelmi Minisztérium Beszerzé§i Hivatal - a továbbiakban
HM BH - a HM gazdasági ügreket felügelő helyettes állantitkát 717997.
sámú intézkedésével, a minőségrendszerek katonai minóségbiztosítási
normatív dokumentumok szerinti tantisítására kijelölt katonai minőség-
üryi hatóság. Kijelölt szervezetként tevólegesen s/akorolja az 1993. éü
CX. törvény a honvédelemról 10. . j.) pontjában, valamint a 1'l8l193.
sz. Korm. rendelet a honvédelmi törvény végrehajtására vonatkoáan a
4. (3) bekezdésében a honvédelmi miniszter számára meghatározott ha-
tósági jogkört.

A HM BH a NATO AC 250 Fóbizottság által elismerten a Magyar
Köztársaság katonai minőségbiaosítrási képviselője, a Főbizott§ág teljes
jogú tagia. Az esrüttműködók függetlensége és érdekegyezése.

. Az eryüttműködók megállapították, hogy jogosítványaik gyakor-
lása egymástól független, e§más érdekeit nem sértó tevékerység.

Az MSZT Tr a minőségrendszerek tanúsítási tevékerylségéhez az
ISO 9000 szabványsorozat minőségrendszer modellszabványait a|kal-
mazza referencia dokumentumként. A HM BH a minóségrendszerek ta-
nűítrási tevékenpégéhez a nemzeti katonai szabványokat, valamint a
NATO minőségbiztosításravonatkozó normatív dokumentumainakelő-
írásait is tartalmaá utasítá§okat alka|mazza referenciadokumentum-
ként.

o Az eg}4iittműkódők azonosan ítélték meg, hory a katonai minő§ég-
rendszerek elóírrásai a nemzéti és a nemzetközi rendszermodell szab-
ványokban meghatározottakat alapként tafialmazzák, és azokat kiegé-
szítő, további követelményeket határoznak meg.

. AZMSZT szntgalmazza,how a HM BH által delegált egy fő mi-
nőségügyi szakember érdemben részt veryen az MSZT Megfelelóség ta-
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núsítási Műszaki Kollégiuma (a továbbiakban: Ifullegium) tevéken),sé-
gében.

o A HM BH a Koüégiumba delegílt képvi§elő útj án juttatj a érvény-
re elkötelezettségét a tan,j§íttási politika alakításában; a két független
rendszer kíwetelményeinelg elj árásainalg módszereinek harmonizálrásá-
ban, a panaszok kivizsgálásában, rendezésében.

Az e§üttnűtdidés területei é§ t8rtalms

Az egüttműki*lólc

+ Megkezdik és folyamatosan vegzik egmás módszereinetr, eljárá-
§ainah ügyrendjeinek, dokumentumainak megismerését.

Firyelembe véve a szervezeteik sajátosságából adódó korlátokat, de
a lehetőségeket kihasználva törekszenek azok közelítésére, egrségesíté-
sére.

* A szervezetükhöz tanú§ítá§ért folyamodót tájékoztatják a közót.
tük fennáIló eryüttmúködésról és felhívják firyelmét a mrásik fél jogosít-
ványáta, szolgáltatására; iryekeznek odahatni, hog5l a jelentkezó mind-
két fél szolgíltatásait eglüttesen verye igénybe.

+ Tájékoztatják erymást a szervezetük és valamely folyamodó köátt
létrejött szándéknyilatkozatról; kölcsönösen ajánlatot tesznek a minősí-
tési, tanúsításí eljárásban való közreműködésre.

Az ajánlatba a felelq valamint állományuk megfelelő szakmai képe-
sítéssel rendelkező személyei vonhatók be. Az igényelt §zolgáltatá§ és az
ellenszolgáltatrás az adott feladat teuesíté§ét optimálisan biztosító mó-
don, a vonatkoá hatályos szabályozások figrelembevételével, eseten-
ként kerülmegállapításra.

+ A szolgáltatásaikat eryütte§en igénylő, tanúsítást és minősíté§t ké-
relmeó paítner esetében a minősítést és tanú§ítást e§Ieztetett euárá§-
ban, köósen hajtják végre, a kétféle - a független és a közös - tanűít_
ványt, a kiadrás elófeltételeinek megléte esetén, eryidejűleg bocsátják ki.
A köajsen tanrísított szewezetek felügleleti és tanúsítrást megújító üx-
gálatait közrhen hajtják végre.



* Saját illetékességi területük nemzeti és nemzetközi szakmai fóru-
main tájékozódnak és az e§Éttmiikö,dés területére vonatkozó informá_
ciókat megosáják egrmással.

' Személyzetük képzettségének emelése, slakorlottsága növelése,
az ismeret és készség alkalmazásának egnégessége érdekében törelrsze-
nek köás oktatráso§ glakorláso\ tapasáalatcserék szewezésére, neg-
tartására.

Áz integróció kialaátósóban lózremíilcij,dók megúződése, hogt az
ösnefogós legnapobb nyertese az ipar és a kereskedekm lesz

Ezt az állásfoglalá§t erősítette meg Dr. I(ovócs Géza Péter, a Maglar
Hadiipari Egesület elnöke, aki az Egtesület mintegl 30 tag|a nevében
kösónte meg az eryüttmúkódést.

Kifejezte, hogl a képviseleti körébe tartoó glártók és szolgáltató\
a vonatkoó nemzeti katonai és NATo követelmények ismeretében job-
ban tudnak készülni a sállítói feladatokra. Jawl a piaci pozícióju\ mint
hazai, mint kiilföldi, elsósorban NATO tagorságok részere történó szál-
lítások feltéte|einek megteremtése eredményeként.

Az egmást kiegészítő tanúsítási eljárás eg6égesítésével növe}szik
a megszerezhető elismerés szakmai értéke, elkerülhetók a külön-külön
végzett auditálások kúlönbségeinek és átfedéseinek zavaró hatásai, csök-
kennek a ráfordítás idó és költségtényezői.

Kirib Tamás azíKIM Ipari Fóosztályának vezetője az ipar ver§eny-
képességének előmozdítását, a minisztérium adottságainak kiteljesedé-
sét látja a két szervezet közös munMjábaq eúrt a|áírásával biztosította
a kezdeményezés tárcától kapott támogatá§át.

A21995. éü X)íXsz. tórvény sól a laboratóriumok, a tanűító és
ellenórző szervezetek akkreditálásáról.

A 781194. ( V.19.) Korm. rendelete szól az eryes miniszterek fel-
adar és hatásköréról.

Az 195.éü XXVI . törvény szól a nemzeti §zabványosításról.
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A NATo Act2so róntmrrsÁo És ru,nzorrsÁcor
MUNI(ÁJÁBAI§ vlr,ó uecyen nÉszvÉrpr

Mihia Lószlól

A NATO tagorságok Nemzeti Hadfelszerelési Igazgatók Konfe-
renciája (CNAD) tcgutóbbi -199ó november 7-i - órtekezletén a jóvá-
hagrta s Fóbizott§6g és az AC/313 (a beszerzések gnkorlati kérdéseivel
foglalkozó) Csoport - " CNAD Partrunégi Csoporf -léntvaló további mű-
ködését ós ennek Megvalósítási TeIvét a Partnerek és a NATO tagok
sámára.

A Konferenciának ez a nagy távlati lehetőségeket magába foglaló
döntése a Partner országok Nemzeti Hadfelszerelési Igazgatóinak no_
vember 6-án megfogalnazott kez,deményezuére született. A CNAD
egyetértett azzal az értéke|&sel, hog5l a Nemzeti Minőségbiztosítási
Igazgatók (ACí25O) Fóbizottsága felkészilt ata, hory elmélyítse tevé_
kenységét az érdekelt Partner ors zágok felé.

A NATO Védelembiztosítási Igazgatója -Guillermo Leita ellenten-
gemagl - kootdinálása eredményeként a NATO AC/250 Főbizottság el-
aöke, G. I Hunter (I(anada) úr, meghívta a magyar tárgyaló küldöttséget
az 1997. májtls 6-án és 7-én tartott közcis Főbizottság értekezletre.

A Pfp_vel (Partnenég a Békéért) köás Fóbizott§ág értekezletet
megelózte egy elókészítő találkoó május 5-én, amely a Pfp résztvevők-
nek az AC250 tevékenpégébe való bevezetés elősegítését célozta.

^z 
ACl2$o Fóbizotúság alaPvetó §zer€Ft vÉllal a NATo kaíonai

ninóségüryi programok kialakííásában, normativ dokumentumok ki-
dolgoásában és bevezetésében, a minóségpolitit<ai tanulmányok elké_
szítésében, a célok meghatámásában és a hozátartoó nemzetkiizi ka_
tonai ninóségiigli lehetó§eek feltftd§ában.

l Mkula t it§dó mk. alezíedc§,62 HM B€§zerzéri Hivatál Minó§é8biáo6ítári lgaz8aróá8, Te.mé_
ke[édó.zé§i o§ááy Gzályvezetóje



A Főbizottság felismerte a Pfp program fontosságát és ennek kere-
tében a Katonai minőségüg érdekében lefolytatott tanácskozások, kon-
zultációk és dialógusok hasznosságát. A program hozzájárú a NATO
szabályozók terjesztéséhez a Partner országok katonai minőségbiztosí-
trási rendszerének megismeréséhez, a tendenciák megértéséhez és befo-
lyásolásához, valamint azegyüttműkódés kiszélesítéséhez és állandósítá-
sához.

Az első köás AC250 Fóbizotság értekezletet az AC / 250 munka-
rendjének keretén belül, az A és B alcsoportok értekezletei követték,
amelyekre 1997 szeptemberétól küldöttségünk is átlandó meghívást
nyert,

A továbbiakban néhány gondolatban szeretném összefoglalni, a
meghívásoknak eleget tévq az LCl250 Fóbizotí§ág albizott§ágaiban va-
ló ievékenységünkeq ú§/ is mint r€sztvevó és úgy is, mint a Honvédelmi
Minisztérium Beszerzési Hivatal Minósegbiztosítási lgaz4atóságának
tómafelelőse.

Az AC250 Főbímttság minőségpoltikáját és tevékenységének alap-
jet"alkotó műhelyel:ben" - albizottságokban dolgozza ki és rajtuk keresz_
tül fogalmazza meg azokat a normatív dokumentumokat és ajánlásokat,
amelyeket a katonai (kormányzati) minőségbiztosítás elvi iránynutató
dokumentumokként kezel.

Az ACD50 Főbizottság három albizottság tevékenységét koordinál-
ja: A; B-Ad Hoc Szoftver albizottságok. Az AD Hoc Smftver albizottság
az A albizottság elü és ryakorlati irányítása alá tartozik, az A albizottság
elnöknek tartozik beszámolni á mozgástetilete a" szoftvef' mint termék
fogalmát értelmezve, széles palettát ölel fel. Az A és B albizottság tevé-
kenységét a később ismertetett értekezletek értékelése kapcsán mut-
atom be.

Az ACDíO Főbizottság évente két alkalommal, tavasszal és őssze!
űlésezik a teljes NATO tagállamök és a Pfp keretrében meghívott dele-
gációk részvételével. Az albizott§ágok éveníe négl alknlommal ülésez-
nek (albizottságonként), amelyeknek a munkájába az őszi 3. ülésektól
kapcsolódtunk be.
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A NATO AC/25O " Ad Hoc §zoftver munkacsoport
1997. éü 3. ülése

Az értekezlet 1997. szeptember 49 köátt került megrendezésre
Belgiumban, Pentie Ingisztikai Központban,

Az értekedeten:

1.) NATO országok részéról: Belgium, Németország, Amerikai
E5lesült Allamok, Dánia, Olaszország, Norvégia, Nary Bri-
tania;

2.) Partnerországok részéról: Maryarország vett íészt.

Az "AD Hoc Szoffuer" munkacsoport (AMWSP) a "A' alcsoporton
belül múködik és tevékenységi területe a "Szoffuer" termékek minőség-
bizto^sításával kapcsolatos szabályozói háttér (AQAP -150; AQAP -

159)2 és módszertan kidolgozása is ajánlása a tagországok felé.

Az értekedeten feldolgozott téma:

Az ISO lX207 nemlptközi szabvány (Információs tecbnológia - A
szoftver életciklus íolyamatai) bedo|gozása az AQAP-150 dokumen-
tumba.

Az értekeilet folytatta azlso 722o'I nemzetközi szabvány feldolgo-
zását és négy munkac§oportot alakítva fejezetenként dolgozta ki javas-
latát. Fontos rés7É volt 

^z 
éttekezletnek a munkacsoportok által kidol-

gozott javas|atok megvitatása és vég|eges javaslatként való elóterjeszté-
se.

A" szoftvef'-termékként való kezelése és a termék minőségének tel-
jes életcikluson keresztül való követése a magyar delegáció tadától (1 fó

2 AQAP-I50 NATo minó§égbiáo§ításirend§zer kövételínényék §zoftver fejle§ztésre
AQAP- l 59 úttnutató az AQAP l50 haszláatáboz
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a HM HTI-ből) felkészúltségét meghaladó elváíásokat igényelt, mivel ó
csak a fejlesztés minó§égbiztosítási §zakterületet képvi§elte.

A NATO AC/25O ' A ' albizottság 1 997. évi 3. űlése

Az értekezlet 1997. 09. 10-1 1 köótt került megrendezáre Belgium-
ban, Tongeren város NATO Program Központban.

Résztvevólc

1.) NATO részéről: USA; Nagt Británnia; Olaszorság; Kana-
da; Németország; Belgium; Dánia; Hollandia; Norvégia;
Franciaorság

2.) A Partner országok résótől: Irnryelország; Csehország;
Szlovákia; Finno§ág; Maryaío§zág

Az értekezletet Mark D. Schaeffer elnök (USA) vezette.

A tanócskoáson feldolgozott témálc

1.) Az Ébz8k Atlanli Szövetség Hlvatatos Kiadvínyánck (MP,20)
az órtékelése a Katonai Eszkiizök Progranbeszerzéselnek
(PAPS) szakaszaiól:

A norvég képviselő (Helge Grantli) tájékoztatást fogalmazott meg
az AAP-20 kiadványról és a PAPS szakaszokról. Tartalma:

1.1 A PAPS lehetóségei és eljárásai.

1.1.1 Típusprogra mok értékelése:

- A jellemzó sarokpontok eljárási rendje;

- A végrehajtás irányelvei;

- A felha§znált dokumentumok tartalmi á formai elemei;

- Módszertan.

1,2 A PAPS kapcs olata az irályítási é§ végrehajtási szintekkel.

1.2.1 A CNAD iránymutatá§ai az együttmúködéshez.
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1.2.2 A NATO Katonai Hatóságai (NMAS) á|tal kidolgozott do-
kumentáció a fejlesztés á a glártás szakaszaiban.

1 .2.3 A Programb qzeruések összetevői:

1.2.3.1 A feladatok és eljárások típusai,

1 .2.3.2 A logisztika és a klképzÁ típusjellemzői:

- A NATO Program-beszerzést lrányító Szewezet minta-
okmányai;

_ A beszerzési szakaszok szervezeti igényei;

- A beszerzési szakaszok és az elvégzett tevékenység igazo-
lásához (SOW), szülséges tesztek elkészítése;

- A tervezéshez szükséges alapfolalmak me ghatfuozásához
és e tevékenység igazolásához szüIséges tesztek összeállítá-
sa,

1,3 A NATO szabványo§ítás elvei.

2.) A minóség a termék teljes életciklu§án ker€§ztül történő kezelés
irányvonalának elvei. A tájékoztatÁst Dr. Martin Stettnson, Nagl Bri-
tannia képüselóje tartottá.

Az "A" albizottság tevékenységének jelentős hányadát teszi ki ennek
az elméleti kérdé§nek a kidolgozása és a katonai termékek vonatkozásá-
ban ryakorlati, módszertani ajánlások megfogalmazása a NATO tagor-
szágokszámáta.

A katonai termékek vag5l katonai hasznelaftatervezoíttermékek mi-
nóségbiztosításának a termék teljes életciklusán keresztül történó keze-
lése sajátos jellegéből adódóan sok olyan újszerű gondolkodást igényel,
amelyre a polgári életból ritkán lehet szinoním szabályokat ta|álni. A Ka-
tonai Program-beszerzések tervezésének időszakától - a prototípus - a
nullsorozat - a sorozatgáítás - az alkalmazásba vétel - az üzemeltetés v.
felhasználás - a modernizáció _ a rendszerből való kivonás - a megsem_
misitésig terjedó folyamatokat a termék életciklusának nevezzúk.

Ebból az elvi képletből látható, ho§/ ez a kérdéskör nem egyszerűen
a termék állapotának a nyomonkövetése, hanem a telmék minden élet-
ciklus szakaszában olyan környezeti feltételek megteremtése, amely le-
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hetőséget biztosít, hory az adott életciklusban a termék a számára elóírt
elvárásoknak megfeleljen.

Ezeknek az elv6rásoknak a megfogalmazása - a min6ség jegei,

Látható, ho§ a termék"élae" folyamán a tervezési, kísérleti, gyártói,
felhasználói, megsemmisitési szakaszokban katonai vagl polgári szinte-
ket kell koordinálni, íg5r megfogalmazva, hory milyen volumenű szerve-
zeti és dokumentációs hátteret szüLséges kialakítani é§ működtetni.

Sajnos ehhez a témakörhöz a Honvédelmi Minisztérium és a Maryar
Honvédség vonatkozásában pozitív tapasztalatokkal nem tudtunk szol-
gálni.Nincs létrehozva sem a §zervezeü, sem az a jogszabályi háttér, ami
ennek az elvnek a megvalósítását biztosítaná.

Szabályozás területén elsósorban a katonai minőségügyi rendeletek,
parancsok és intézkedések hiánya okoz egne ryakoribb zavarokat.

A szervezeti elemek hiánya kérdésében pedig nincs a Honvédelmi
Minisztériumon belül ery öná||ó, csak a katonai minóségüg kérdéseive|
fogla|koó fóosztály és az életcikluslánc végsó - az üzemeltetéstől - a meg-
semmisitésig szakaszban MH katonai minóségűryi szervezet, amely csak
ezzel foglalkoák - úry mint a NATO országokban.

Így, mikor az a kérdés került megvitatásra, ho5l a NATO tagonzá-
gok haderónemeinek erységei milyen minőségüryi kézikönyv formát ré-
szesítenek előnyben, sűíűn jegyzeteltünk.

3. )Az AQAP-170 2.3 kiadá§ú §zabványtervezetre alapozva a kana-
dai kockázatkezelés nódszertana és a kanadai kockázáti a|ap a Katonai
(Kormányzati) MinóségbiztosítÁs folyamatában.

Atájéko^ará* Terry cnci (Kanada) tartotta.

3 AQAP- l 70.2A NATo mhó§égtizosírási kézikönyv€
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Az AQAP_170 2. szÁmú tenezetét 1997. májusi főbizott§ági érte_
kezleten a rendelkezésünkre bocsájtották A NATo orságok katonai
minóségüryi 5nkorlatában még ez a fajta elemzesi módszeí nem n1&rt
telje§ terjedelemben térL Ennek legfőbb oka az, hory még nem lett a
termék élrciklusának minden szakaszrára olyan mindenki sámára elfo_
gadható módszer kidolgozr,4 amely batékon}ságát tekinwe is eredmé-
nyes. Iry minden tagország keresi ezt az utat é§ az útkeresés egdk állo_
mrását példázta a kanadai módszer, Azért fontos a kanadai kockázatke-
zelési út qromonkövetése, mert a nBi alcsoport twékenységének akkora
hányadát köti le, mint az "A" alcsoport tevékenységében a minőség a ter-
mék teljes életcikluson keresztül való követése témája. A kanadaiak ju_
tottak el legtovább é§ úttöró szerepet töltenek be ennek a kérdésnek a
kifejtésében.

Mivel ezen az albizottsági űlésen a fejlesztés és a beszerzés terüle_
téról képviseltette magát hazÁnk, az'első ldzből lcapott" információkat
hazatérásünk után mindjárt a glakorlatban is alkalmunk adódott hasz-
nosítani. Pl.: a HM Beszerási Hivatal 200 db BE-8SL ejtóernyó beszer_
zÉsétvégezte el, amely során a glártó németorsági telephelyú vállalko_
zó. Ismerve a termék különleges rendeltetésű voltát (életmentó eszköz),
a gyártó minőségbiztosítási rendszeréról kapott információk és a termék_
tanúsításba bevonásra kenilő Német Kormányzati Minóségbiztosítási
Hatóság egüttmúködési készségét a Maryar Katonai Minóségbiztosítási
Igazgatósággal (HM BH MBI), minimálisra csökkenti a beszerző koc_
kázatát.

4. )Az ACllzSO Fóbizottság és a tevékeny§égóvel kepcsolatos kör-
nyezeFédelmi kérdések

Az előadást Ebbe Noár (Dánia) tartotta.

Ez az elóadás is szervesen kapcsolódott a minőség a termék teljes
életcikluson keresztül való kezelésének kérdésköréhez

A környezeti ártalmak katonai eszköók vonatkozá§ában i§ esfie
;elentősebb szerepet játszanak és nem lehet függetleníteni a polgári tör-
vények elóírásaitól. Igr a feladat a4 hory a katonai rendeltetésű termék
olyan köml,ezetbarát tulajdonságokkal rendelkezzen, amely Mke idó_
szakban bármely terméktől elvárható. Ez az elv nary kihívást jelent a



termék életciklusának minden szakaszát meghatároó és adott feltételek
között érvényesülő minóségi (kórryezetvéde|mi) elóírásokra.

A NATO AC/250 T." albizottság 1997. évi 3. ülése

Az éítekezlet 1ry7. @. 15-16 köótt Brii§§zelben került megrende-
zÉste.

Rész§ev6t:

1.) NATO részéről.. Belgium, Kanada, Dánia, Franciaország
Németország, Görögország, Nagy Britannia, Hollandia,
Norvégia, USA;

2.) A partner országok részéról: Szlovákia, Magtaronzág.

Az értekedetet Mr. André Lagacé elrók (Kanada) vezette.

A tanácskoáson feldol8ozott t€nálc

1.) A NATO tagorságal vismnylatábon felm€r€st v€gzett el 1996
97 évben. A felmérés tárgla az volt, hogl a szerződéskötések folyamatá-
ban (a termék életciklusára vonatkoztatva) az AQAP ajánlásokat milyen
rendszerességgel alkalmazták. Mintegl 31114 szerzódés került átvizsgá-
lásra, amelynek során az alóbbi allrllmazósi kép khvonalazódott:

- 317a-ban az AQAP-130a;
- ?SVo-ban egéb a szerzódésben rögzített követelmények;
- 24?o-ban az AQAP-1315;
- ll?o-ban az AQAP-L2Ú

4 AQAP-I 30 NATo Miítócftliuodtá§ lóv€relbélye az el€nóí,zésíg

5 AQAP-I 3 l NATo Minóé8,tiáodtá§ kövelelííéíyevégel€aófré6re

6 AQAP-I20 NATomiíó§é8biáodrá§itóver€lményeireínelé§€
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- 6?o-ban az AQAP _1107

Ez a tapa§ztalati adat irányadó lehet az AQAP ajánlások hazai ka_
tonai gyakorlatában.

2. )Az AC/250 Fóbimttság dokumentációk racionaliálása.

Az ACn50 Főbizottság 1995-ben 55. űlésén hatáíozatot hozott,
hory a különbözó Saivetségi Minóségbiztosítási Kiadványok (AQAP_k)
erységes elv szerint átdolgozásra kerüljenek. Ennekjeglében indult meg
ez a hatalmas munka. Módszere az átdolgozásnak a4 hory a témafelelós
aktualizálja az adott kiadványt firyelembe véve mindazokat az ismerete-
ket, amelyek az átdolgoaásra váró kiadástól megielentek. A tagországok
a két úlé§ között javaslataikat kidolgozaík, a témafelelósnek megküldik.
A soron következő űlésen ajvaslatok összegzésre kerülnek és szavazásra,
hory mi kerüljön végleges formában az új kiadványba. Ennek az elvnek
a figrelembevételével a Kiadványok átdolgozásának jelenlegi helyzete a
lövetkző:

- AQAP-130/31 megerősítése;
- AQAP-10O8 felü|vizsgálata;
- AQAP-k és ARMP-k kiértékelése;
- AQAP-I10 é§ 120 felépítésének kiértékelése;
- ARMP-k (1-tól 7-ig)9 felépíté§ének kiértékelése.

A dokumentumok racionalizálrásának élja ery egyszenisített STA_
NAG-200O és AQP- 200Ot0 ajánlás elkészítése, amely alapvetően a gaz-
dasági és a nemzetközi kapcsolódásoka fekteti a hangsúlyt. Ennek ér-
dekében véleményt kértek az AQAP ajánlásokról.

AQAP- l t0 NATo min&é8tizto6íá{.€rtdsz€, köveaelrné{ye*8 teív€zé!íe, fejle§zté§í€ és
8yá.tá.í8

AQAP-loo Átdárc§tány€lvekáNATomioó§é8báo§íáli tf,!ldszfl.]&e

ARMP (t -7) Katon i mo8tíá.tóá8i iényelvék

STANAG 2000; AQP 2000 kjdol8oái .la$, ponro. m€hatáfoá! m€8ielenár után

8
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A beszelgetésben hangsúlyt kapott a dokumentumok eg5négesítése
és egyszerűsítése mellett az AQAP-k törlé§e, vasl akár az ISO 9001, 9002
és 9003 helyette,sítése eryetlen ISO szabvánnyal.

E kérdéskörben fogalmazffott meg !z AQP 2000 (Címe: NATO mi-
nősegiránltási követelmények és útmuíaió, éIetciklus orientáltan),
amely összefoglalja a célt a rninóségbiztosítástól a minőségiránfitásig.

Az ARMP-k (Sóvetségi Megbíáatósági és Karbantarthatósági Ki-
adványok) felülvizsgálata is napirendre került. A tanáqskozás szerint ra-
dikális váltásra van szükég ezen a területen. A megbíáató§ági követel-
mények alkalmazása átalakítja a nemzeti minőségpolitikát, amennlben
kikerülhetetlennek az új minőségtechnikák pl.: kritikus út analizis, hi-
baelemzés, stb.

Az ACl250 Minőségügli Kezidny fehlvizsgálata. A végsó váItozat
1997. szeptemberében készült el.

Az AQAP-77O kézikönyv-ryakorlati útmutató. Nagy Britannia kép-
viselójének javaslata alapján a kockázatkezelásel kapcsolatos NATO
ajánlás a STANAG-4107' ' szabványon alapszik és a minóségbiztosítási
képüselóknek el kell sajátítaniuk a kockázatkezelés koncepcióját, vala_
mint irányítását - ezt segírti ez a kézikönyv.

Java§lat elókészítése a Minóségterv elkészítésének útmutatójához.
A tervezetet a német küldött terjesztette be az AQP-2m0 alápján és
életciklus orientált felfogiást túköz. Az ISO- 10005 jó útmutatást ad, de
a minó§égterv elkészítéséhez ez csak ery áttekinté§ és nem módszeres
ryakorlati útmutató.

Összegzis:

A CNAD, a "Paralarsfi o Űkan" progrum keretében a Partner or-
szágok számára megteremtette annak lehetőségét, hogy a NATO
AC250 Főbizonság munkájába bekapcsolódhassanak és az "A"; "B." és

l t STANAG4107 Ko.mályzati minó§é8biáodtá5kölc§ö&ö6elfo8adá§a
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Ud Hoc Szofuef albizottságokban és munkacsoportban részvételükkel
a lehetó legközvetlenebb információk birtokába jussana§ illetve véle-
ménynyílvánitásukkal formrálják és alakítsák a nemzeti katonai minóség-
ügl elü és glakorlati eszköztárát.

Ezt a cék uolgóha o orpt -b"rbn 
^egtaftós' 

a került ketlő albboű-
sá§ és eg munkacsopoft értekezlet.

,,Íha}ónoe }óvetkcaetések€t termész€tesen még korai lenne levon-
n| azonbm rz a tény, hosl r masnr tatonsi minóségiigl, képviselői
személyében, jelen volt a NATO Kormányzati Minóségbiztosítás irá-
nyító szerrezetének legfelsó íórumán,erkölcsi 6s sza}mai kihívás a
Honvédelmi Miniszlérium és a Honvéd Vezér}ar katonai minóségúgri
úevékenységének fornálósa irónyóba.
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F1oGYA§ZTÓVÉDELEM
lffintÉsrrooyeNr

Latrms hí.qlónél

Az általános emberi jogok kiteljesedése, a Maglar Köztársaság Al-
kotmányában is deklarált alapvető állampolgári jogok érvényesülése a
mindennapi tevékenység eglre szelesebb területeire tde.d ki. lgaz ez a
foryasztók - alapvetóen, mint állampolgárok - jog- és érdekérvényesítési
eljárásoka is, amelyeknek területén haánlnak is az európai demokrá-
ciákban már meghonosodott jogglakorlathoz kell csatlakozni.

Az Európai Tanács által 1975. április 14én elfogadott "az Európai
Gazdasági Köaisség elsó, előzetes programja a foglasztók védelmének
és informálásának politikájáról §óló' határozata a foryasztói érdekek
sokoldalú védelmének megközelítését tükrözi. Az e programban dekla-
rált öt foryasztói alapjog mentén jelölte ki a Tanács a kózisségi jogalko-
trás irányait,

Melyek ezek az alapjogok?

- A biztonságos termékhez való jog.

- A tájékoztatá§hoz való jog.

- A gazdaságí érvényesüléshez való jog.

- Ajogérvényesítéshez, kártérítéshezvalójog.

- A társadalmi §zervezetek közreműködésével megvalosuló kép
viselethez való jog.

Az Európai Bizottság a közep- és kelet-euópai tá§ult orságok ery-
séges belső integ rérciőiáól szóló'Fehér lűnlv'-6"o 

" 
1oo"rztóvédelem-

ról sáló )O0IL fejezetben kiemeltea kezeli a lövetl<ező feltétekk meg-

l lrl€ao§ Li§dóOé mórnók aloz.€d6, HM BH Minódégtiaodá§ l8azgató§á8,Rend-
szeíranúsítá§i o§ááty o§aáIyvez€ó-he.ly€lte§
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tere mté s é nek fotttos s ógót :

- hatékonyigényénényesítésieljárások kialakítása;

- a fograsaóvédelmi úgyekért felelős intézrnényi rendszer megte-
remté§e;

- olyan konzultatívizervezet kialakíiása, amelyekben a foryasztói
érdekek képviselete bizto§ított és amelyek megleremtik a fo-
§/asztók ré§a/ételét a döntéshozatali eljárásban;

- a fognsztók infornrációs és oktaiási programjának fejlesztése;

- a fo5navtói e5resületek féjlódésének segítése.

A Fehér K<inyv a foryasaóvédelem területét kettébontja és külön
tárgnlja a termékek minősége és bizton§ága területén, valamint a fo-
glasztók galAuági érdekei védelme körében teljesítendó köztlsségi el-
várásokat.

A Fehér Ikinyv mindkét területen meghatározza az alapvető fontos-
ságú lépéseket. A termékek minősége é§ bizton§ága terén a feIsorolt
irányelvek minderyikét alapvetó fontosságúnak minősíti, íry az elsó sza-
kaszban javasolja áwenni az általános termékbiztonságról, a játékok biz-
tonságáról, a textilelneveziésekól és a koznetikumokól szóló hány_
elveket.

A fo5nsaók gazdasági érdekei védelme terén az elsődleges fontos-
ságú szakaszba soroUa a félrevezető reklámozásról, a fogasztási hitelíól,
a tisztességtelen szerzódés tilalmáról és az élelrniszerek árának feltiinte_
téséről sáló irányelveket; míg a második szaka<zba az utazási szerzódés-
ről, a házaló kereskedelemról és az ingatlanok időben megosztott Érleti
jogának védelméról szóló irányelvek tartoznak.

A maryar kodifikációs gyakorlatban a tórvényalkotás a hagyomá-
nyoknak megfelelően jogágak mentén tórténik. Ebből következik, hogy
a fognsztóvédelem intézményei, szabátyal kütönbiizí jogfuakhoz krp
csolódó ,nagns szintú jogfonáso}ösn jelennek meg.

A bazai fognsztóvédelmi szabá|yoás jelenlegi helpete

A fogyasztókat védő hatályos jogi szabályok általános megközelítés-
ben áttekinthetet|enek az átlag fograsztók §ámára. A foryasztói érdek-
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védelem jogi szabályozottságának helyzetéról általában elmondható,
hory az nem öleli_fel azt a kört, amely a korszerű foryasztóvédelem fo-
galmába tartozik. Igy nem terjed ki napjainkban a szolgáltatásokjelentós
részére és d-kömyezetvédelemmel kapcsolatos fogyasztóvédelmi szabá-
lyozás területére.

A hazai jogi elóírások az egészségvédelem terüetén napjainkban az
élelmiszeripari termékek elóállítására és forgalmazás át a, tov ábbá az élel-
miszer előátlítás és forgalmaaás he|yének közegészségü gi szabályozásá,
ra, valamint a vendéglátásra és egles veszelyes termékekre terjednek ki.

A teljesség igénye nélkül szeretnék bemutatni néhány, a fognsztó-
védelemhez kapcsolódó jogfonást, amelyek bemutatási sorrendjét nem
a jogíorrás hierarchia szabályai határoztak meg, hanem az idórendiség
mellett az ismerség.

A fogtasztóvflelem hatályos jogi szabtilyoása és intézményrtnd-
szere

2/19E1. BkM rtndelet a minóségv€delen egles kérdéseir6l

A többsxir módosított b€lkereskedelmi miniszteri rendelet hatálya
a foryasztási cikkeket §áító, importáló vagy forgalmazó gazdálkodó
szervezeteke terjed ki.

A 211981. éü BkM rendelet a ,minőségvédelem egres kérdéseiről
szól, ame|ynek értelmében a termékeket forgalombahozatal előtt előze-
tes minóségvizsgálatnak kell alávetni. Ez a jogszabály elsósorban a fo-
gyasztói biztonság megteíemtésére irányul; Az előzetes minőségvizsgá-
latot az ipari és kereskedelmi miniszter által - az érdekelt miniszterrel
egyetértésben - kijelölt minőségvizsgáló intézetek vegzik. A gazdálkodó
szeív ezat az előzstes minőségvizsgálatról készült szakvélemény számát
és a szakvélemény lényegét köteles közölni minden olyan vevőjével, aki
az árut nagy,vagy kiskereskedelmi forgalombahozatal céljára veszi meg.
Avevó kívánságára a te§es szakvéleméryt rendelkezésre kell bocsátani.
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Törvény a tisztességtelen piaci nagatartás és versenykorlítozás ti-
lalmáról

1990-ben született meg a tisztességtelen piaci magatartásról sóló
törvény, ennek betartá§át és a gazdasági verseny szabadságát, illewe tisz-
taságát a Gazdasági Venenyhivatal felügreli 191. január 1. óta. Az e
törvényt felváltó 1996. á/i LVII. töívény a tisztességtelen piaci magatar-
tás és a versenykorlátozás tilalmáról a korábbi törvényi szabályoaásnál
szelesebb területen biztosítj a foglasztóvédelmi szabályozás érvényesülé-
sének jogszabályi alapjait.

Hoglan én ényesül a fogaszóvédehni funl<ció e tüvényen keresztiil?

A versenytörvény legfóbb élja a venenyhez fűzódő közerdekek vé-
de|me, amit a törvény 2.§ tartalmaz: " t'tlos gazdasági tevélcerrységet tisztes-

ségtelenül - Hilönösen a venenyúársalg a fopasaók törvénye s érdel@it sértó
vag veszéIyeztető módonvagt az üzleti tisztesség krivetelményébe ütközően
- folyatni".

A törvény legíontosabb fogyasztóvédelmi rendelkezései "A fogasz-
tói dönté*ek tisztességtelen befolyósolósának tihlma" címő fejezetben ta-
lálhatók. Ebben a fejezetben a hangsúly a nagobb felelósség tekinte-
tében az áruk eladóira és a szolgáltatóka tevődik át, A töwény védi a
foryasztót abban a tekintetben is, hory "tilos a gazdasá§ venetryben a

fognsztókat megüveszteni" /8.§ (l)/. Ez azt jelenti, hory az áru kelendő-
ségének fokoaása érdekében tilos az árut jobb sáróen feltüntetni, tehát
az áru tényleges tulajdonságait felnaryítani, illewe elhallgatni.

Mi a Gazdasógi Venenyhivata! uerepe a fogtasztók védelmében?

A Gazdasági Venenyhivatal folytatja le azokat a verseny-felügyeleti
eljárrásokat, amelyek a törvényben kerültek rögzítésre és döntést hoz a
sérelmes magatartással szembeni szankciók alkalmazásáról. A Verseny-
hivatal feladata elsósorban a piacok állandó fig5relése, íry lehetőség nyílik
az azonnali beavatkoásra a foglasztók szélesebb köreit érintő jogsérté-
sek esetén.

Naglon fontos kérdés, illetve feladat, ho§I a Ver§enyhivatal é§ a fo-
ryasztók érdekeit védő más szewezetek köótt köaletlen, eg5mást segí_
tő eryüttműködés, munkakapcsolat alakuljon ki, az egrmás jobb tájékoz-
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tatá§a, ezen keresztü a foglasztó érdekérvényesítés feltételeinek meg-
teremtése érdekében.

Termé}felel6sségi tiinény

Az 1993. éü X. tórvény a termékfelelősségrőljogrendszerünkbe való
iktatását már a kezdődó európai jogharmonizáció eredményeként érté-
kelhetjük.

A terméKelelősség fogalmánák alapvető tartalnát az képezi, hogl
ha a termékhiba kárt okozott, a 5lártó vary importáló felelósségének
megállapításához ez elegendő tény, a vétkesség bizonyítása nélkiil is. A
termékfelelősség objektív, nem vétkességen alapuló felelősség. A káro-
sultviszont a kárt, a tennék hibáját és a kettő közótti okozati összefüggést
köteles bizonyítani.

A fogasztó testi épsége és tulajdona védelmében a termék hibás
voltának megbatározásűoz tehát nem a használatra való alkalmasság
hiánya, hanem olyan biztonság hiánya a mérvadó, amelyet a termékfor-
galom indokoltan elvárhat. A termék akkor hibás, ha nem nyújtja azt a
biztonságot, amely ráltalában elvárható, figelemmel kiilönchen a termék
rendeltetésére, ésszerűenvárható használatára, a termékkel kapcsolatos
tájékoztatásra, a foígalomba hozatal időpontjrára, a tudomány és a tech-
nika állására.

A termékfelelósségi törvény tehát foryasztócentrikus és az eddiginél
jobban védi a fory asztó éIdekeil A szabóIyozós uerint a fogasztó védel-
me megköveteli, hogt

- a termelésben ré§zt vevó összes személy (az alapanyag- va5l
alkatrész- beszálító is) feleljen, ha a végtermék vary a szállított
alkatrész vary a|apanyag hibás volt,

- feleljen az a személy, aki hibás terméket importál,

- a glártó felelósségét nem csorbíthatja más személyek cselekmé-
nye, akik a károkozáshozhozzájárultak (kivéve természetesen a
károsultnak felróható közrehatást).

A terméldelelósség intézményének bevezetése jelentós mértékben
megnöveli a ryártó felelősségét a korszerű technika és tudományos szín-
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vonal megvaló§ításáért, a technológiai előírások betartá§áért, a felbasz-
nált alapanyagok, alkatrószek szigorú ellenőrzéséért, a beszállítóiért is.

A töwény jelentősen felryorsította a felelósséggel kapcsolatos szem-
léletváltozást. A gyártók termékeik különbözó biztonságtechnikai üzs-
gálatainak eredményeit megőrzik. Kialakították termékeik egyedi, illet-
ve tételenkénti nyomon követési rendszerét, amely alapján biztosítható
eg5l termék üsszahívási akció, illetve biztosítható az egyes beszállítókra
való visszavezethetőség.

A foglasztóvédelem egtéb intéznényei

A fentieken túlmenően a fog5rasztóvédelem alapvetó intézményei
( szavatosság, jótállás, általános szeródési feltételek, megtévesztő szer-
ződési klauzulák, közüzemi szerződés) a Polgári Töwénykönyvben nyer-
nek szabályozást.

A fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértésével összefüggő szank-
ciókat pedig jelenleg a szabálysértési törvény rendezi, illetve egyes tény-
állások a Büntető Törvénykönyvben jelennek meg.

A jótállási kötelezettségre vonatkozó hazai előírások a fogyasztók
számára sok esetben kedvezóbbek, mint több európai ország gyakorlata
(például egyes termékek esetében két év a kótelező jótállási idő). Az
egyes tartós használatra rendelt termékekre vonatkozó jótállási kötele-
zettséEét a 717ll99t. Kormárytendelet írja elÓ, megjelölve a kötelezó
jótállási idő legkisebb mértékét, amelytől a fogyasztó javára (tehát nö-
velni) bármikor szerzódésben el lehet térni.

Milyen szerepet tölt be a Polgíi Tönlénykónyv a fogautóvédelem in-
t é zményrends zerén e k j o § sza b á lyoz á s áb an ?

A gazdasági élet szereplői - a piaci megjelenésüket tekintve - két
állandóan oda-vissza alakuló csoportra oszthatólq úgy mint foryasztókra
és az óket kiszolgáló ellátóka ( ellátók fogalma alatt általában a terme-
lóket, ryártókat, szolgáltatókat értjük). A gazdasági élet szereplői szer-
ződássel lépnek kapasolatba egymással.

A szerződés tárgn a szolgáltatrás. Szolgáltatásnak azt a magatartást
nevezzük, amelyet a szerzódés alapján a két szerződő fél egymrással szem-



ben tanúsítani köteles. A szerződéskötéshez, a szerzódés teljesítéséhez
szükséges feltételeket a Polgári Törvénykönyv határo zza meg. Aszerő-
dés teljesítésének a módja a szerződés megszúnése. A teljesítésnek a Pol_
gári Törvénykönyv csak a szerződésben rögzített és a jogszabályokban
elóírt követelményeket kielégítő magatartiá§t fogadja el, az etól eltétő
teljesítést szankcionálja.

Egy eryszerű bolti vásárlást is szerződés létrejöttének kell tekinteni.
Ha a vásárolt áru nem rendelkezik az elóírt és megfeleló bizonyíwányok-
kal, vag5l megtévesztó bizonyíwányokkal látták el, ez atény ajogszabályi
rendelkezesek alapján nem megfeleló tájékoztatásnak minősül, ami a
Polgári Töwénykönyv alapján a ryártó, illetve a forgalomba hozó köte-
lezett§ég-szegésének a bizonyítéka. Ez azt jeleti, hogy megfeleló jog-
alap áll rendelkezésre és a fogyasztó panasszal élhet. Ezen a ponton kap-
csolódhat a vétség, illefue a károkozás mértékétól függően a büntetőjog,
a versenyjog, illetve a szabálysértési jog a fogyasztó védelméhez. A Fo-
ryasztóvédelmi Főfelügyelőség feladata ennek keretében feltárni azt a
láncolati sort, hory kik vettek részt a példában szereplő jogsértésben.

A kereskedő felad aLa az áru áNétele során ellenőrizni, hog5l az ren-
delkezik a megfelelőségét igazoló dokumentumokkal. Ezen felelősség
alapján a fogyasztó a kereskedővel szemben támaszthat igényt _ akár bí_
rósági eljárásban is -, érvényesítheti azon igényeit, amiben a szerzódés
hibás tetjesítése alapján kárt szenvedett.

95/1995. Kormónyrendelet a Fognsztóvédelmi Fófelügelősegről

Az l997-ben a 95lí97. kormányrendelet alapján létrehozott Fo-
gyasztóvédelmi Fófelüryelóség tevékenységi köre tartalmazza mindazon
fogyasztóvédelmi funkciókat, amelyek az Európai Irányelvekben megfo-
galmazásra kerültek.

Az intézményítitteret tekintve megállapítható, hogy a Fogyasztó-
védelmi Főfelüglelőség mellett számos más hatóság rendelkezik a fo_
gyasztóvédelmet érintó hatáskörrel (Tőkepiaci Felügyelet, Magyar
Energia Hivatal, Biztosításfelüryelet, Allami Népegészségüg5ri és Tiszti-
orvosi Szolgálat, önkormányzati jegyző).

A foglasztóvédelem területén az önkormányzatok is rendelkeznek
eszközókkel a fogyasztók jogainak biztosítá§ára. A szervezsti eszköztát
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területén a Fővárosi Közgni|és Fogasaóvédelmi Önkoímáoyzata ilyen
komplex jogosítványokkal bíró szerv. Az önkormányzati jegzók joga
üsszavonni a működési engedélyt, ha fog/a§ztóellenes tevékenpéget
észlelnek. Erre a tevekenységre példa az utóbbi időszakban a vendéglátó
egnégek ellenórzése és ezek eredményeként eryes egységek múködési
engedélyeinek felfüggesztése.

A foryasztók védelme területén átfogó változást biztosíthat a fo-
glasztóvédelemről szóló törvény Országgnilés általi elfogadása. Ezzel
összefúggésben azonban azt is említeni szükséges, hogy a fogyasaóvé-
delmi törvéDytervezet nem a kezdetét jeleírti a foryasztóvédelmi joga|-

kotásnak, hiszel azza| szoro§an összefügg a termékfele|ósségról szóló
1993. éü X. törvény, a házaló kereskedésről szóló 171194. IKM rende-
let, a nemzeti szabványosításról szaló 195. éü xXuII. töwény, vala-
mint a laboratóriumok, a tanúsító é§ az ellenórzó szervezetek akkreditá-
lásáról szóló 1995. éü }OilX. törvény i§.

Összefoglalva a hatályos hazai jogi szabályozás általános he\zetét,
az a foryasztóvédelemre vonatkoóan megfelelónek, de naglon nehezen
áttekinthetónek minósíthető. Ezen §egíthet eg5l egruéges Foryasztóvé-
delmi Töwény.

A fogasztóvédelni törvény tenezete

A fogyasztóvédelmi töwény tervezetének előkészítésénél figlelem-
be vették - haz.ánk eurointegrációs törekvé§einek megfelelóen - az Eu-
rópai Megállapodás szerint fennálló jogharmonizációs feltételeket.

A fogavtóvédelmi törvénytenezet az alábbi témakjröket szabáIyoz-
za:

a foglasztó fogalma;

a szabályozás alapvetó céljai;

a szervezetrendszer továbbfejlesztése (Pl. békéltető testület), a
címkézés, a csomagolás és az árfeltüntetéssel kapcsolatos általá-
nos szabályok;

a termékbiztonsággal, a fogyasztási kölcsönnel összefüggő sza-
bályok, az eljárási rend és a fogyasztóvédelmi szankciórendszer.

206



A törvény tervezete három részre tagolódik. Az elsó rész általános
rendelkeáseket tartalmaz, a második részben a fognsztóvédelem és ér-
dekképviselet intézményrendszere található, a harmadikban pedig a záó
rendelkezáek foglalnak helyet.

A törvénytervezet szerint a jogszabály hatálya kiterjed a természete§
és jogi személyek, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok fo-
gyasztókat érintő ter,ékenpégére.

Az értelmező rendelkezések köziil az atábbi f6bb megiatároásokat
emelem kil

Fogaszú: az a termé§z€tes §zemély, aki - gazdasági tevékenységi kö-
rén kívűl - árut vesz, rendel, kap, ha§znál, továbbá az áruval kapcsolatos
tájékoztatá§ címzpttje, valamint akinek a részére a szolgáltatást végzik.

,Ílu: bármely birtokba vehető, forgalomképes ingó dolog, ideérwe a
dolog módjára hasznosítható javakat is (pl. energia).(l szetző megjegzé-
se: e töruény alkalmazósában nem minősül az ingatlan órunak)

C,yártó: az árut üzletszerűen előállító, illetve az, aki a nevével, véd-
jegrével vary eryéb megkíilönböztetó jelzes alkalmazásával ónmagát a
termék gyártójaként tünteti fel, továbbá, akinek a tevékenysége az áru
forgalomba hozátala során az áru biztonságát befolyá§olhatja. Ha a gyár-
tó székhelye nem a Magyar l&iztársaság területén van, az áru importálója
minősül gyártónak.

Fognsúói kiilxön; adás-vétel során részletfizetésben való megálla-
podás, hitelintézet által kötöü hitelszerzódés kivétel&el, valamint az
árura vagt szolgáltatásra vonatkoá adás-vételi szeródéshez kapcsoló-
dóan, a szerződő felek, illetve a foryasztói csoport tagiai által egymásnak
adott elóleg, kölcsön.

Iölsöttd{j: a íogasztó által a kölcsönért fizetendó terhelésnek a fo-
ryasztói kölcsön eves ósszegének saázalékban kifizetett része, amely tar-
talmazza a kamatokat, a folyósítási jutalékot és minden egléb a kölcson
felhasználásával kapcsolatosan fizetendő költséget. A kölcsönd{ megál-
lapításánál fi5relembe kell venni a tóke visszafizetése miatt csökkenó
kölcsönösszeget.
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Természstes monopdíum., ha a szolgáltatás végzése során a piaci ver-
seny nem vary részben érvényesül, s a foglasztónak nincs választási le-
hetősége. (A szenő megjegtzése: például a távhőszolgáltatás, villa-
mo s en ergia - 

'zowt 
at á s ).

A tervezet kidolgozása során a jogalkotók abból a célból indultak ki,
hory a szabályozásnak és az intézményrendszernek biztosítania kell a
foryasztók egész,ségének és biaonságának, varyoni érdekeinek védel-
mét, a hatékony és gyon jogorvoslat, a megfeleló tájékoztatás és infor-
mációhoz jutás lehetőségét é§ a fogyasztói oktatás, valamint a fogyasztói
érdekek képviseletét.

A fosÉ§ztók éIeténelq egészségének és biztonságának védelme
címszó alatt az általáílos termékbiztonságról sáló Európai Közösségi
Irányelv harmonizációját biztosító alaprendelkezések találhatók. A ter-
vezet elóírja, hory csak biztonságos termék kerühet forgalomba, és meg-
határozza az árubiztonság elemeit.

A fognsztók vagloni érdekeinek vdelme során kimondja a terve-
zet,hog gaÁasági tevékerynég csak a fogyasztók érdekeinek figyelem-
bevételével és az úzleti tisztesség követelményeinek betaításával folytat-
ható, tilos a foryasztók meglévesztése.

A foryasztói kölcsön szerződés megkötésének módját (kizárólag
írásos formájú alaki kötöttséget), tartalrnát és a határidő előtti teljesíté§
jogát is ebben a fejezetben tárgyalja a tervezet.

A fograsztók tójékozíatása című fej ezetben rögzíti azt az alapelvet,
hogy a tájékoztatásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogl a foglasztó
rendelkezzen:

- az ánl- és szolgáltatás-választás megkönnyítéséhez, az áru és
szolgáltatás használatához, fenntartásához szükséges megfelelő
ismeretekkel az ánl és szolgáltatás alapvető tulajdonságairól,
azok jellegzetességeiről, az áru és szolgáltatás minőségétől, árá-
ról, használatára vonatkozó utasítá§okról és az áru has ználatával
járó veszélyekró|;

- a jogai érvényesítéséhez szükéges ismeretekkel.
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A teívezet tartalmazza a fo5la§ztók megfeleló tájékoztatásával kap_
qsolatban a címkézésre, a csomagolásra és az árfelttintetésre vonatkozó
általános szabályokat. Itt találhatjuk majd a megfelelóség tanúsítására
kidolgozott szabályozást és a felelősség kérdését a tájékoztatá§i szabá-
lyok megsértése esetén.

A fogtosztói jogok érv€nyesltés€re a ten€zet bekéltető testületek
létrehozását írja eló. A bekéItetó testület feladata, hogl a fo5lasaó és
az eladó, illetve a §zolgáltató közdtti ütás üryben egtezséget Hsére§en
meg létrehozni. A békéltetó testülethez az a íogasztó fordulhat, aki
eredménytelenül fordult az eladó, illewe a szolgáltató panaszirodájához.
A testü|ethez a fogJrasztók érdekképviseleti szervezetei is fordulhatnak
a közösséget érintó kérdésekben. A békéltetó te§tület dönté§e nem kö_
telező érvényű a felekre néa,e, csak ajánlás jellegű.

A békéltetó t€stület eljárása nem zárja ki, hog a fogyasztó bíró§ág-
hoz forduljon igényei érvényesítéséért. A békéltetó testület feladatköre
nem érintheti más §zervek hatá§körét. A tervezet szabályozása szerint a
testület eljárása nem ingtenes.

A közüzemi-, valamint a pénzszolgáltatrási tevékenységet folytató
gazdálkodó szervezetek ügfélszolgá|ati iíodákat kötelesek működtetni
a fogyasztói bejelentések intézesére, a panaszok orvoslására és a fo5nsz-
tók tájékoztatására.

A tervezet második része a foglasztóvódelem állami, önkormány-
zati és érdekképviseleti lntézményrendszerével kapcsolatos szabályo-
zást taítalmazza.

A tervezet kimondja, hogy a Fogyasztóvédelmi Főfelüglelóség or-
szágos hatáskörű államigazgatási szerv, amely fonto§ §zerepet tölt be a
fogyasztók védelme érdekében, különösen azállal, hogy elősegíti a fo-
gyasztók jogainak érvényesítését, tájékoztatásál, oktatását. A Foryasz-
tóvédelmi Főfelügyelőség feladatkóre minden fogyasztóvédelmi ügne
kiterjed, kiveve ha törvényvag5r a törvény felhatalmazása alapján kiadott
jogszabály a hatáskört más szervre ruháda áI.
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A helyi önkormányzatok képviseló testületeinek jog- és hatáskörei,
illetve feladatai területén a teívezeí az aWbbi kEfontosabb smbúIyozóst
tartalmaza:

- segíthetik a foglasztók önszerveódéseit, támogathatják a fo_
gyasztóvédelmi társadalmi szentezctek helyi érdekérvényesítő
tevékeny§égét,

- önkéntesen, a kamarával történő megegtezés alapján részt vál-
lalhatnak a békéltet6 testület múködé§ének feladataiMl,

- a lakosság igényeitól függően foga§ztóvédekni tanácsadó irodát
működtethetnek

Az érdektépviseleti szen ezetek vonatkoaásába a terve zet sze;nnt az
állam és a helyi önkormányzatok elő§egítik é§ közalapíwány útján támo-
gatják a fo§la§ztói érdekek képüseletét ellátó társadalmi §zeívezetek
munkáját.

A Foryasztóvédelmi Főfelúryelőség és a területi felügelőségek _

mint hatóságok - eljárási rendjét is szabályoua a töwénytervezet.

Az eljátó hatóság a fognsztóvédelmi rendelkezések megsértése ese_
tén határozathozatalával fogtaszíóvédelmi bírsógot §zabhat ki, betilt-
hatja a jogsértő magatartá§ további folytatását és elrendelheti indokolt
e§etben a határozat azonnali végrehajtiását.

A törvény teívezett hetályba lépésének ideje 199E. j8nuiir 1.

A fogantóvédelni tö|ény tervezetét a lchetséges vdltozósok miau
nem tartottam célszerúnek részletesen idémi az Orczóglűléshez való be-
nyújtás, illewe az óItaluk való elfogaüs előtt.
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MINÓSÉGÜGYI KÖZLEiÍÉNYEK

A Maryar Szabványüpi TestüIet 1997-199E évl
szabványosiási programja

mredi Lóeb|

A nemzeti szabványosításról szóló 1995. á/i XXVIII. tórvény 21.§
(3) bekezdésében, valamint az MSZT Alapszabályának 15.§ 1. é§ 1ó.§
2.a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján azMSZa ehöke összehívta
a Szabványüryi Tanács 1997. éü harmadik ülését 1997. szeptember 9-ére.

A Szabványügyi Tanács több lényeges napirendi pontot tár5lalt meg
és vita után mindegyiket elfogadta.

Közüliü számunkra is lényeges volt a 4. napirendi pont, melynek
tátgya:" Ananzeti szabvátlyosftás programjavaslata 1997 - I99". Aptog-
ramjavaslat a nemzeti szabványosító műszaki bizottságok munkatervei
alapján lett összerá|lítva, szakmai és gazdasági szempontok alapján, füg-
getlenül a pénzigyi fedezet meglététól. A programjavaslat a szab-
ványokat a műszaki bizottságok szerinti csoportosításban, ezen belül a
szabványok kibocsátói jele (MSZ EN ISO, MSZ ENV, MSZ ETS, MSZ
I-ETS, MSZ ISO, MSZ IEg MSZ) szerint csoportosíNa taíta|mazza,
|ásd 1. sz. táblázat.

A jelen tájékoztatóban csak az MSZT/ MB 901 Minőségirányítás és
minóségbiztosítás programrészével foglalkozok részl etese\lásd a 2. táb-
lózatot.

A programjavaslatban, összhangban az 7994. évil. töwénnyel kihir-
detett magyar - EU társulási megállapodással, a maryar szabványrend-
szer európainak való megfeleltetéséhez szükséges - európai és nemzet-
közi szabványokat bevezető - nemzeti szabványok kaptak elsőbbséget.
Ezek közül is kiemelt szerepet kaptak azok a szabványok, amelyek a ma-

l Füredi Lá§zló nyá. mk. ezredes a Ma8yaí Minó§é8 Társa§á8 munkatársa, az MSZT/ MB 901 al-
elnöke
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ryar jogszabáIyokként bevezetendő európai jogszabályokhoz kapcsolód-
nak, valamint azok, amelyek a magtar gazdaság szempontjából elsőrendú
fontosságúak.

A prograqiavaslatben szerepló szebványok megoszlása
forrásuk szerint

l. táblázat

Atábvi,r.iliir ,t íáhúnt bcrtrclétÉltck i.t$o|. érrzlln. öszcrim

lrr1 lrrt lr9,
db 6ld.!t db oldíl 16 old-il ó oldnl

Msz EN t86 ó7Or 30E l09ü) m! l66{8 ll97 (Á 31252

Msz EN Iso 36 165 l308 l02 2261 t9l l0 l0{o

Msz ENv 87 l6 783 60 lar8 ?8 3698

Msz Efi t3 ó6s l5 l215 l3 l089 {l 2 3029

Msz l-ETs 25 9 361 l3 3360 7& j95t

Msz ílD l0 {9l l9 623 2t 908 J3 2022

Eu!úpd tálrr{.!t 2{8 al3' a2l l5r5ó 9r0 trr00 l59l E0 s{Drl

Mszlso 58 I2l6 5t lJ22 69 l833 l7E 9 {5?l

MszIEc 97L l3 lll 1 l?.l 2 lE56

n*lmiclküzi tzrbúílt 6, 2la7 61 l9]l 16 1307 2o9 ll 6tz7

Msz r l3 5J7 7! 6l9 30 75t 61 t t93{

Ms2 13 s221 36 l20a l! 22l l22 6 U,31

lít§ú rz.br.toy a6 §78l ú0 ltIJ J3 ,a3 tt, 9 6JE'

i{indö§ízar§r a03 r6,aos 5,17 l9zl2 t039 30390 r989 r00 66007



2. úbWzat

MSZT / MB mlMhóségirányítás és min6s{btztosltís

J€tzet MSZISO9ffiO-2

Cím: szabványal 2. rész: Az ISO 9fi)l,ISO 9(m és
I§O 9003 alkalmazásának általános irányelvei.

Angol cín: Quaüty management and quaütYa§§uíance §tan_
dards. Part 2: generic guidelines for the applicati-
on of ISO 9fi)1, ISO fi)2 and lSO 9003

Forrús: ISO 90fi)-2:1993; ISO/DIS 9fi2-2

El6zmény:

Fllzis: 1- 98

TerJedelem: 1ó oldal

Javaslattevő: MSZTMB9Ol

Jog: XJ!G3|EEC;1994. éü L t<irvény

Indokl6s: Nemzetköziszabványbanezetése

Jelzet MSZISO9Oü-3

Cím: A minóségirányítrás és a minőségűryi rendszer
elemei. 3. rész: A nyersanyagoka vonatkoá
irányelvek

Angol cín: Quality management and quality s},§tem ele-
ments. Part 3: guidelines for processed materials

Forrós: ISO 9004-3:1993; ISO/DIS 90(X-3

Eliiznény
, Filzis: 1-9B

TerJedelen: 1ó oldal

Jgw§lrtt€tú MSZTMB9Ol

Joe 90/683/EEC;199[évil.kirveny

Indot lí§: Nemzetközi szabvány berrezetése
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Jellptl MSZ ISO 90044

Cím: A minőségirányítás és a minőségüryi rendszer
elemei. 4. rész: A minőség javításának irányelvei

Angol cím: Quality management and quality §}rstem ele-
ments. Part 4: Guidelines for quality improve-
ment

Fonós: ISO 9fi}t1-4;1993; ISO/DIS 9004-4

Elúzmény:

Fázis: 1-98
TerJedelem: 1ó oldal

Javaslattev6: MSZTMB9O1

Jog, 90,§83.EEC;1994. &i L törvény

Indoklás: Nernzetköziszabványbevezetése

Jelzet! MSZ ISO 10005

Cim: Minóségirányítás. A minőségtervezá irányelvei

Angol cím: Quality management. Guideünes for quality plans

Forrás: ISO 10005:1995

Elóznény:

Fázis: 1- 98

Terjedelem: 1ó oldal

Javaslattevó: MSZT/I\IÍB9OI

Jog3 %l683lEEC;1994. éü I. törvény

Indoklás: Nemzetköziszabványbevezetése

Jelzet: MSZ ISO 10013

Cím: A minőségűryi kéákönyv kidolgozásának irány-
elvei

Angol cím: Guidelines for developing quality manuals'

Forrás: ISO 10013:195
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Elóznén5r

Fázis:

Terjedelen:

Javaslattevó:

Jog:

Indoklás:

1_98

16 oldal

MSZTMB901
XJ1683|EEC;194. évi I. töívény

Nemzetközi szabvány bevezetése

Me§egzés: A "Iog|' címszó után megtaláIhatók azoknak a ma-
par és európai jogszabáIyololak az azonosító jebe-
ui, amelyeldtez a szabvónyok klpcsolodnalg ha
van jogi kapcsol&lós.

Nemzeti szabványosítás

A nemzeti szabványosításiól sáló 1995. ád XXVII. törvény 21.§(3)
bekezdésében, valamint az MSZT Alapszabályának 15.§ 1. 1ó.§ 2. a)
pontjában foglalt felhatalmazás a|apián az MSZí elnöke összehívta a
Szabványüryi Tanács 199'7. éü neryedik ülését 1997 november 19-re.

A Szabványügd Tanács több lényeges napirendi pontot tárryalt meg
és vita utáu, mindegriket elfogadta.

közülük számukra fontos és közvetlenül érintett bennünket a 3. na-
pirendi pont, mely " Az előterjesaett nemzeti szabványosító bizottságok
l étre hozá s ána k é s me qszünte té s é ne k j óv óhagós ó" -r ól s zól t, Pónyai
Gy ötgt MSZí űgvezető igazgatójának előterjesztésében

A hozott határozatot táblázatos formában a lövetkczőI<ben adom
közre:

Nemzeti szabványosltó múszaki bizottság megszúnése

A mllryákt blzott§óg

rzono§ító Jcle r megszílnésck lndoka

MSZIA,íB 831 Beleolvad az MSZT/§íB 850-be

MSZT&íB 833 Beleolvad az MSZT/MB 850-be
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Nemzeti szabvónyosító múszaki bizoítságok létrehozósa

Tájékoztatís és oktatás

A Magyar Minőség Társaság a HM Elektronikai, I-ogisztikai és Va-
gyonkezelő Rt.-vel történt egüttműködés alapján, a HM standján részt
vett a C+D'97 3. Közep-Európai Védelmi Felszerelés és Repülési Szak-
kiállításon a'Mlnősé4biztosítds a hadiiparban" című témakör keretében.

A míl.zskl blzotts{8 A b€lépni sz{ndékoó
ts8ok ncvo

Javrsolt szllms és
Dcve

mc8slrkullí§ónak
lndolca

M§ZTiMB4l4
korrózióvédelem és
festékipar

AZMSZTi'I\,íB4I1 és
azMSZlIMB704
tisszevonása

Budap€sti Műszaki E8yetem,
Miskolci Egyetem,
Mérnök Egdet,
MOLRT. CORROKCONT
Kft.,
HAIDÚ Hajdúsá8i Iparművek
Rt.,
Mas/ar Tartá§technikai Szö-
vetsé8,
Magyar Innovácios Szövetség,
Magyar Túzihorganyzók Szö}vet-
sége,
RBA Magyar Vagon- és Gép-
gyár Rt.,
Honvédelml Mini§ztérium,
Ipari, Kereskedelni ás ldegen-
foí8almi Minisztérium,
MTRoKEMIART.,
Környezewédelni és Területf ej -
lesztési Miniszlérium,
Fogyasztóvédelmi Főf elügyelő-
sé8,
Orságos Közegészségügyi Inté-
Zel

MszT/MB 85ó
Környezeti feltételek
és környezetállósági
viz§gálatok

Az MSZT,MB 829 é§
az MSZT/\,íB 832 iisz-
szevonása

GTE,HTE,tlMBH,HMHTI
KoNTAVILL, MATAV,
MEEI,oMsZ
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Az MMT résalétele jól szolgálta a minóségüry terjesztését, a Tár-
saság megismerteté§ét és a különböző HM és MH szervekkel való eryütt-
működést.

A Bolyai János Katonai Műszaki Fóiskola Páncélos, Gepjármű és
Közlekedési Tanszék, a Maglar Minóség Társasággal való esüttműkö-
dést kezdeményezett, Dr. Kónya Béla mk ezredes tanszékvezető úr sze-
mélyében, a tanszeki oktatók minőségügyi képzésében és a hallgatók mi-
nóségügyi alapképzésében.

Pályázatok a minőségüry fejleszl&éffi

A hazai minóségüg fejlódésének elómozdítása éljából a Maglar
Minőség Tánaság, a CONSACT Minóségfejlesztési és Vezetési Tanács-
adó Iroóa, a Corvinbank Rt., a Minőség Oktatá§éít AlapíWány, TÜV
Rheinland EUROQUA Kft. tovább á az j GaÁaságtMagazin és kiadója
közreműködésével elsó alkalommal 1996. áne vonatkoóan az alábbi két
kategóriában pályázatot hirdet€tt.

"A" kategória

Az Év MINóSÉGüGYI MENEDZSERE,97
cim

Ezt a címet az ama§lar állampolgár nyerheti el, akinek a tárryévben
jelentős szerepe volt egy Maryarországon bejegzett - termelő vagy szol-
gáltató - gazdálkodó szervezet bizonyíthatóan eredményes ninőségügyi
fejlesztésében.

'B" kategória

SZAKIRoDALM|DíJ,97

F;zt a díjat az a maryar állampolgár nyerheti el, aki irodalmi alkotás
formájában (kónyv, tanulmány, szakcikk) a tárgyévben jelentős mérték-
ben hozájárult a hazai minóségügy fejlesztéséhez.

A pályázatok ünnepélyes eredményhirdetésére 1997. november 10-
én a VI. Magyar Minőségi Hét Nemzetközi Konferencia keretében ke-
rült sor a Maryar Honvédség Művelődési Házában.
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A díjakat Bottka Súndor, az OMFB elnökhelyettese nyújtotta át a
nyerteseknek, akik elismerésként erre a célra készített, az lpari- és Kép-
zőmővészeti l*ktorátus által zsűrizett kispla§ztikát és oklevelet kaptak,
A kisplasztikát f. Szlávics LászIó szobrászművíz tervezte és késáiette
el.

Az óv Minőségügyi Menedzsere '97 kitiintetettje

Róz§a Andrá§, a Herendi Porcelánmanufaktúra Rl minőségügyi
igazgatója, a Minőségüryi Tanács titkára. A részvénytársaság munkássá-
ga alatt elnyerte a HASA Díjat és az I. Nemzeti Minőségi Díjat.

A cég sikerejelentős mértékben a minőségügyi igazgatónak tulajdo-
nítható. Sokat tett annak az elvnek érvényesüléséért, hory kiváló minő-
ségű termékeket csak szervezetten, é§ a technológiák szigorú betartásá-
val lehet elérni, s a szemlélet elterjedése érdekében részesevolí''Herend
Alapelvek" éruényte juttatá§ában, Elen járt a TQM kultúra támogatásá-
ban és a minőségügy minden irányú továbbfejlesztésében. Eredményes
munkát vállalt és végez a szervezet minőségtudatának fejlesztésében.

A minőségügyi Szakirodalmi Díj '97 kitiintetettje

Győri Pál Okl, Euro - Mérnök. Mint magánkiadó - egyben szerzó -
a"67 kérdés az ISO 9000-es szabványsorozat alkalmazósáról'' címűkörty-
vanel pályázott. Több éves tanácsadói és szakértői tevékenysége során
felvetődött kérdéseket rendszerezte és válaszolta meg. Az 1996 márciu-
sában ezer példányban megjelenő mú a minőségügyi szakemberek köré-
ben olyan kedvezó fogadtatásra talált, hory e nagy érdeklődésre való te-
kintettel alig öt hónap múlva utánnyomására került sor.

Az olvasók értékeló leveleiból vett idézetek a leg|obb ajánló sorok,
amelyek egyben azt is bizonyítják, hogy a könyv széles körben - felsőok-
tatás, termelő, szolgáltató stb. vátlalatok - hasznosítható.

A pályázók között megtalálható volt a HM Beszerzési Hivatalának
állományába tartozó Pálos Emil mk alezredes osztá|yx,ezstő úr is, a mi-
nóségügyi "Szakirodalom Díj '97' kategőriában. A bíráló bizottság elis-
merését fejezte ki a pályáónak és elsók kózött említette munkáját.

,; ,, c



A Maryar Minőség Társaság 1997. október 16-i Igazgatótanács ülé-
sén úgJ. döntött, hogy

Dr. Janza Károly MMT atelnököt,
a HM gazdasági üryeket felügeló úllamtitkár helyettest

, _, az lgazgatótanácsban végzett és_a Maryar Minőség Társaság érde-
kében kifejtett munkájáért TÁRSASÁGI EREM kitünteté§t adományoz.

Hatodik magyar minőségi hét rendezvénysorozata

A Magyar Minőség Társaság 'A Minőségért Alapífuánnyal'' egyitt-
működve, november 10 - 14 között tartotta VI. Magyar Minőség Hét
elnevezésú rendezvén}§orozatát, melynek keretében, - mint minden év-
ben - Nemzetközi Koníerenciá! szakosított rendezvényeket és Onzágos
Minőségüg5ri Kiállítást is rendezett. Ez évben harmadszor mutatta be a
Magyar Minőség Háza díjnyertes termékeit. Habár ez évben november
második hete bóvelkedett rendezvényekben, köztük a minőségüggyel
foglalkozó konferenciákkal és ez szükségképpen megosztotta a potenci_
ális érdeklódóket, mégis úry tűnik, hogy a Magyar Minőség Hét látoga-
tottsága nemcsak, hogy nem csökkent, hanem látványosan nőtt, az előa-
dásokon közel 800 szakértő regisztráltatta magát. A Konferencia 47 elő-
adása 2 plenáris és 4 szekcióülésen hangzott el.

A VI. Magyar Minőség Hét résztvevői a záró plenáris ülésen''Áján-
ll§í" fogadtak el, amely fóbb tapasztalatokat és teendőket foglalja öisze.

AVI. Magyar Minőség Hetet a konferencia mellett több kísérő ren-
dezvény egészítette ki. A MMT a Művelődési és Közoktatási Miniszté-
riummal együttmúködve rendezte rA minősegüg obaúása'' c. előadásso-
rozatot. A minóségtigyi oktatás fejlesztését a PHARE TDQM programja
anyagilag isjelentősen támogatta. E programnak és a Művelődési és Köz-
oktatási Minisztérium ezt követó pályázatának köszönhetóen elkészül-
tek azok a modulárisan felépített tananyagok, amelyek felhasználrásával
a minőségügyi ismeretek oktatása általánossá válhat az alapképzésben és
az ismeretmegújító képzésben egyaránt. A tananyagcsomag ezzel lehe-
tővé tette a minőségúgy korszerú és széleskörű, megfelelő szintű oktatá-
sát, Elkészülése különös aktualitást adott e rendezvénvnek.
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" E umharmonizácű az épírésüpben* szekcióban elhangzó előadások
az építőipar mellett felölelték a közlekedés, hírközlés és vízépítés terü_
letén szerzett tapasztalatokat és tennivalókat is.

A könryezetinínyíaisi rendszerek iránt világszerte nő az érdeklődés,
mert a környezet, a természet védelme a fenntartható fejlődés feltétele.
Az ezt Lárgyaló elóadá§sorozat a Rió-i program mai értékeléséből kiin-
dulva vette számba a hazaijogi szabályozást, az ISO szabványait, aválla-
latirányítási rendszereket, valamint a minőségbiztosítás és a környezet-
irányítás integrálódrásának folyamatát.

A konf erencia ajiánlása

A VL Magyar Minőség Héten elhangzott előadások és hozzászőlá-
sok igazolták, hogy az utóbbi években Maryarország is nag5l haladást ért
el a minóségügy területén. Program szerint halad a jog- és szab-
ványrendszer harmonizációja azBurópai Unióval és ezt számo§ nemzet_
közi program, a többi között a PHARE-TDQM és a PHARE regionális
programjai is segítik. Jelentősen nőtt aZ Iso 9000 szerint tanúsított mi-
nőségbiztosítási rendszerek száma, hazai gazdálkodó szervezeteksikere-
ket értek el Nemzeti é§ az Európai Minőségi Díjak pályázatain.

A Konferencia előadásai és a hozz ászó|őkhozzájánl ltak az eredmé-
nyek számbavételéhez, a jelenlegi hazai és nemzetközi belyzet elemzé-
séhez, az előttünk álló feladatok kitűzéséhez. Ezek figlelembevételével
a Konferencia az alábbiakban foglal állást a további teendők tekiníeté_
ben:

A minőségbiztosításía és tarrúsífuisra való felksziilés a hazai gaz-
daságban - a számottevő költségek ellenére _ mindennapos fel-
adattá vált, mert a gazdaságszercplői felismerték, hogy érdemes
vállalni a költségeket. A kisebb és közepes gazdálkodó szeíyeze-
tek azonban - e felismeres ellenére - gyakan nem képesek
önerőből felkészülni, ezért az áll,ami és társadalmí támogatás
irányuljon ennek a szektornak segítésére.

A Magyar Minőség Társaság szerint ma már több, mint 700
tanú§ított minőségbiztosítási rendszer működik Magyarorszá-
gon és további vállalatok folytatnak ilyen irányú felkészüést.
Talán ennél is fontosabb, hogy e$rre többen nemcsak " igazolás" -

1)

2)
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4)

nak tekintik a tanú§ítványt, hanem alapnak a vállalat megújulá-
sára, rendszeres továbbfejlasztésére. Ezeklél a gazdálkodóknál
a minőségbiztosítási rendszerek bevezetése és tanűítása nem
cél, csak egy közberrső mérföldkő, amelytől kiindulva tovább kell
lépnink a uljeskórű mbóségnewdamenr (TQM) irányában, va-
gyis felismerték, hory a vezetők és a dolgoók minden tevékeny-
sége kihat a minóségre, a külsó és a belső elégedettségre- Ez a
szemlélet új lehetőségeket tár fel és nemcsak a minőséget, ha-
nem a vállalat átfogó eredményességét is jaűtja. Az előadók sok
tapasztalatot é§ meggyőző módszert ismertettek.

A Konferencia is igazolta, hogy az utóbbi időben a szolgáltaíá:i
szektorban terjed leggyorsabban a minőségbiztosítási rend-
szerek kialakítrása és tanúsítása, A szinte "hagyományos" ágaza-
tokon túl, mint például az egészségügy és közlekedés, megjelent
az ál|amigazgatásban, a pénzügyi tanácsadásban, a bizton-
ságvédelemben, ho5l csak néhányaL említsünk az új területek
közül. A terjedés perspektíváit és ajelenség gazdasági jelentősé-
gét nem lehet eléggé értékelni és ennek a folyamatnak gyorsítá-
sát minden eszközzel segíteni kell.

Avilág gazdasága a globalizáció felé halad,vagyis a gazdálkodók,
nak az egész világgal versenyezniük kell a minóség, az ár és a
szolgáltatrások (pl. a rövid határidők) szavatolása tekintetében.
Erre legjobb példa az autóipar, amelynek beszállítói ma már az
egész világot behálózzák és egymással éles versenyre kény-
szerülnek. A nary autógyártók az ISO 9fi)l-en alapuló, de annál
szigorúbb rendszert, a QS-9000-et vezették be, melynek teljes!
tését megkövetelik beszállítóiktól. E versenyre a haz ai gazdaság-
nak - amely erósen érdekelt ebben a szakmában - is fel kell
készülnie új rródszerek, mint pl. az önértékelés, a benchmarking
stb. honosításával. Változóban van a fő- és alvállalkozók kapcso-
lati rendszere. A vezető vállalatok egyre jobban ráébrednek,
hory termékeik sikere beszállítóiktól is fúgg, ezért a te§es beszál_
lítói láncot, mint egészet kell irányítani. A fővállalkozók számára
megnő a beszállítók segítésének, ös ztór;lzé.sének 6 partrr2ri lay
aolato k kia|akításának j elentősé ge.

A kiirnyeatirőnyítúsi rendszerek iránt világszerte nó az érdeklő-
des, mert hosszabb távon a fenntartható fejlődé§ nem haryhatja
firyelmen kívül a környezetet, a természet védelmét. Az ISO
által a környezet védelmére kidolgozott, 14000 jelű szab-
ványsorozat és az ISO 90ff) követelményei a jövőben szorosabb

5)
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összhangba kerülnek egymással, távlatilag kilátás vana két audit
összevonására is. Órvendetes, hog5l a hazai vállalatok is felismer-
ték a környezet megóvásánakjelentőségét és egyre többen szer-
zik meg azISO 14001 szerinti környezetirányítási rendszer tanú-
sítását. E tcirekvéseket, a környezet-tudatos gazdálkodást a nem-
zstköziszewezelek, pl. az UNDP és a PHARE oktatá§sal, anyagi
eszközeikkel is segítik. Az integrált rendszerek kialakulásának
folyamata a fejlődés fontos tendenciája, melyet állami és társa-
dalmi szinten is segíteni kell.

A min&égügyi rendszereket és bevezetőiket gyakran éti az a
szemrehányái, hogy papírokat halmoznak. Az elhangzott előa-
dá§ok rámutattak, ho$l ez nem szükségképpen van így, mert a

számítástechnika értékes segítséget nyújthat a papíralapú doku-
mentumok csökkentésére. A minőségúgy területén is eryre több
szoftveralkalmazására ry,ítik lehetőség. Az informatika kiváló
segédeszköz abban is, hogy a minőségbizíosítási rendszer integ-
rálódjék a vállalat átfogó ínJonnátiós rendszerébe, azza] szerres

egészet all@sson.

Ahazai termékBk eglne nagyobb része ma már eléri, esetenként
meghaladja az azonos rendeltetésű, többnlre jóval drágább im-
poritermékek minőségi szintjét. Célszerű az olyanhazai teímé-
Lek széleskörű népszirűsítése, amelyek minőséglellemzői ki-
emelkedők, gyártázuk minóségbiztosítási rendszerben folyik és

ezt független szakértőkból álló xűri elismerte, Szükég _van az
ene iiélra létíehozott "Magar Minőség Háza" és a "Rend-
szeresen Ellenőzöx Kváló Magar Termák" védjegy, stb. elneve-
zesú mozgalmak további kiterjesztésére, népszerúsítésére.

A Konferencia a minőségkultúra fejlódése szempontjából külö-
nös jelentőséget tulajdonít az ismeretek elte{esztésének és a
minóségtudat fejlesztésének, Ebben kiemelkedő szerepük van
az oktaiá'si intéiményeknek, a műszaki eryetemeknek, főisko-
láknak és a középiskoláknak, de nem utolsó sorban a sajtónak,
beleértve az elektronikus médiát is. A minóségügyi oktatás fej-
lesztését a PIIARE TDQM programja anyagilag is jelentősen
támogatta. E programnak és a Múvelődési és Közoktatási Mi-
nisztéirium ezi követő pályázaíának köszönhetően elkészültek
azok a modulárisan felépített tananyagok, melyek felhasználásá-
val a minőségügyi ismeretek oktatása általánossá válhat az alap-
képzésben, alzákirányu továbbképzésben és az ismeretmegújító
képzésben egyaránt. A tananyagcsomag ezzel lehetővé tette a

7)

8)
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minőségügy korszerű és széleskörű, megfelelő szintű oktatását.
A jövő feladata, hogy e tananyagok minél szélesebb körben
fejthessék ki hatásskal. A"Minőség ohatása" című előadássoro-
zat nagy lökést adhat e folyamat széleskörűvé válásához és fel-
gyorsításához.

Az Országos Mitlőségügi Kiúllftá§t hatodik alkalommal rendezték
meg. Célja, hogy az érdeklódőket megismertesse a hazai minőségügyi
infrastruktúrával, az igénybevehető szolgáltatásokkal, az e térel évről-
évre felmérhetó fejlődéssel. Az idei kiállításon 58 cég vett részt, köztük
először, önálló standon, a hadsereg kópüseletében a HM Elektronikai,
Logisztikai és Vagyonkezelő Rt.

A Magyar Minóség Társaság harmadszor indított pályázatot kiemel-
kedő hazai termékek népszerűsítá ére Magar Minőség Hőza néven. P á-
lyázati feltételek voltak: a termékek minőségjellemzői kicmelk&iek, ío-
vábbá minőségük egyenletes, mert gyártásuk tanusított minőségbiztosí-
tási rendszerben folyl.k Ez azintézmény biztosítja, hogy a hazai termékek
egyre nagyobb része megüti, sőt esetenként meghaladja az azonos ren-
deltetésú, többnyire jóval drágább importtermékek minőségéí, és ezz,el
növeli vállalataink versenyképességét. A pá|yázat-nyertes 20 terméket
külön szektorban állították ki.

Nag5l örömünkre szolgá|hat az a tény, hogy a HM Elektronikai, Lo-
gisztikai á Vagyonkezelő Rt. - két termékével - a GPS alapú gépjármű-
követó és -helymeghatározó rendszerével és a CRTPT-PCI REV 20 adat
titkosító eszközével bekerült a Magyar Minőség Házába és kiérdemelte
a plakettokat és okleveleket.

"Hadiipar l00 éve" kiállítás

A Magyar Minőség Társaság résztvett és szponzorálta a "Hadiipar
100 éve' című kiállítást a Hadtörténeti Múzeumban, Felvetódik sokak
számára, hogymit keres egy ilyen kiállításon a Magyar Minőség Társaság.
Aválasz egyszerű, a haditechnikai es zkőzök gyáríísa lszolgáltatások nem
különíthetők el a magas minőségi követelményektól, Mivel a MMT zász-
|ajára tűzte a minőségi kultúra terjesztését, a minóségügy képviseletét,
ezért megjelenése a kiállításon nem lehet meglepő.
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SZAKELLENŐRZÉS

A KÁIÜUÁIt{SOK SORÁN TAPASZTALHATÓ
IUÁNYOSSÁCOX

Fttrka Zsigmond|

A cimben megfogalmazott tém6val kapcsolatban az elmúlt időszgk-
ban különlíizó kiadványokban márjelentek meg hasonló irások Ezek
általában egl konkr€t l<atonai §zervezetnél az MH Ingisztikai Főigaz-
gaíóság ellenőrzési osztálya által, a Főigazgatóság területén feltárt hi-
ányo§§ágokat táIg/alják

Ez a tény önmagában is azt bizonyítja, hog5l az adott problémakör
korántsem egledi, sőt valamilyen formában jelen van a Magyar Honvéd-
ség katonai szervezeteinek jelentós részéttél.

Az írás esettanulmány formájában próbálja feldolgozni az ellenőr_
zés tapasztalatait és úry ítéletem meg, hory azokat e|sósorban a tanulsá-
gok levonása - célszerűbb mrás kárán tanulni - é§ a hasonló szabálytalan-
ságok megelőzése érdekében ezúton megosztom a Magyar Honvédség
valamennyi katonai szervezetével.

A szabálytalanságok feltárására ery kö zepirárryitó, de átruházott ha-
táskörben felsőszintű (központi) gazdálkodást folpató katonai szervezet
üsszaellenórzésekor került sor. A káreljárások lefolytatásának pontat-
lanságát már az 19ftí. novemberében végrehajtott átfogó ellenőrás so-
rán is kifogásoltam, az addig le nem zárt ügyeket p edig"folyamatban Ié-
vó"-ként kezeltem.

A visszaellenőrzés során ugyanakkor megállapítást nyert, hogy a fo-
lyamatban lévő ügyek, illewe az új káíesetek íendezése során semmilyen
előrelépés nem tapasztalható, ezért 1996. január 01-igvisszamenőleg va-
lamennf - rendelkezésemre bocsátott - káreset vizsgiálatát vé$ehajtotta.

1 Fu.ka zsigmond alezrede§, MH Lo8isáikai Fói8az8ató6á8 Eíenórzé§ o§ztáy
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Az 1996-ban keletkezett és 1997 évíe áthúzódó - több e§etben nap-
jainkig is rendezetlen - káresetek során számos általános hiányosság volt
tapasztalható.

Az alábbiakban néhány konkr6t kíreset leírásával szeretnék rávi-
lágítani az olmányok üzsgálata §orán tapssztalt jellemző hiányossá-
gokre.

L.) 1996. júIius 09-én egt, az utcón parkoló honvédségi g@járműből
elulajdonítottak eg specűlis munkaeszközt, amelyet óllítólag a lezárt jár,
műbery de órtzetlenüI hag/tak (az örízetknséglek a későbbiekben még je-
kntősége lesz).

A bűncselekményről - a feltételezés szerint erről volt szó - a felje-
lentést az illetékes rendórkapitányságnak még aznap megtették, az eset-
ról a jegyókönyvet másnap (júüus 10-én) felvették, amelyben a károko-
zó kijelenti, hogy a kár keletkezéséért nem étzi magát felelősnek és a
kárt nem hajlandó megtéríteni.

A rendórség a nyomozást bizonyítékok hiányában meg§zúntette, er-
ről a katonai szervezetet jűJ;ils 22-én " Határozat",ban értesítette.

A katonai szervezet vezetője a károkoó bejelentáe alapján kárel-
járási üzsgálatot rendelt el - amelyben a kár értékét kb. 200 eFtban je-
lölte meg - melynek lefolytatására vizsgálóbiztost jelölt ki. (1992. érl1

XXKII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról [továbbiakban:KlT|
82. §-a értelmében, a 47.§ (1.) bekezdése alapján).

A " Hatórozat a l<áreljórdsi vizsgálat elrendeléséről" meghatározta,
hogy az eljárást 15 napon belü folytassa le és annak anyagát, jelentésével
eryütt további 8 napon belül a káreljárási tanácsnak küldje meg. A hatá-
rozat 794,6. október 07- én kelt, tehát csaknem 3 hónappal a kár kelet-
kezése és 78 nappal a rendőrség nyomozást megszüntető határozata
után!

A vizsgálóbiztos október 09-én meghallgatta a károkozót, erről fel-
yette a " Meghallgdtá§ jegzőköryv' -et, amely kézzel írott, nyilvántartási
szám nélkúli "okmány" (az okmányok szabá$alan ügriteli kezeléséról
az alábbiakban még esik szó).
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Az eljárást lefolytató §zemély szintén október (D-én - a károkozó
meghallgatását követően - elkészítette a "Káríelvételi jegzókönyv" -eí,
amelynek nflvántartrási száma (gníjtóív alszám) sorrendben megelózi az
október 07_én kelt, korábban már említett határozat nflvántartási szá-
mát! Figyelemre méltó továbbá az is, hogy a tárgnlt jeg5zókönyv nfil-
vántartási számán egy korábbi - teljesen más _ káreset szerepel, ame|y az
okmányok között elő is található!

A "Kírfelvételi jegtzőlönyv"-ben a károkozó ismételten kijelenti,
hory nem érzi magát felelősnek és a kárt nem hajlandó megtéríteni. A
vizsgálóbiztos a kár leírását javasolja, a katonai s zervezet vezeíője szig-
nalizációjábarl intézkedik a káreljárás további folytatására (kárfelvételi
je5zókönyvben a kár összege már csak 133.400,_ Ft).

Ezt követóen - a jogi alosztálwezető előterjesztésére - a parancsnok
1996. október 31- énkiad eg "Határozat" 4t, amd11öen kijelöl ery három
fős kártédtési tanácsot (KIT. 49.§ (1.) bekezdés), feltehetően a káreljá-
rrás ismételt lefolytatására (ez uryanis a határozatból nem derűl ki). A
katonai szervezet vezetője az okmányban a bizottság feladatait és a ha-
táridőt nem jelöli meg, az általa elvárt döntést a bizottság felé azonban a
baíáíozat 2. bekezdáében "sugallja". (A károkoó felelós a kárért). A
hatátozat nyilvántartási száma megegyezik a kárfelvételi jegyzókönyv
nyilvántartási számával!

Az okmányok további vixgálatából nem derül ki, hory a kártérítési
tanács elvégezte-e munkáját és javasolt-e valamit, mert erről a üzsgálati
anyagok köótt írásos dokumentumot nem találtam.

A fentiektől függetlenül a katonai szeí\IezÉt vezetőjének távollété-
ben, annak helyettese 1996. november 19-én kiadta a " Kártérítési határo-
zat"-ot a kár teUes összegéról (133.400,_ Ft). A határozatothoóvélemé-
nyem szerint helyesen járt el, amikor a határozat rendelkező ré§zében a
Munka Tórvénykönyve (a továbbiakban MT.) 169.§ (1.) bekezdésére h!
vatkozott, az uryanis kimondja: ){ munkavállalóvétkességére tekintet néI-
kiil a teljes kán laiteks megtéÉteni a visszaszo@ltatási vagl elszámolási
kötelezettséBel átvett olyan dolgokban bekövetkczett hiány esetén, amebe-
ket állandóan őrbetben tart, kizáúla4osan használ vagt kezel."

A károkozónak teháí az avédekezese, hory az eszkö ztlezárt jfumű-
ben hag5rta, nem elfogadható, hiszen eg5nészt magával ühette volna, más-



részt pedig a vele utaó munkatár§a - akit eddig az esettel kapcsolatban
meg sem hallgattak - üglázhatott volna a járműre, amíg ő a fetadatát
elvégzi. Nem elfogadható továbbá a károkoó védekezése azért sem,
mert a rendőrség a járművön külsérelmi nyomokat nem talált, varyis az
eszköz lezárt gépjármúből történő eltulajdonítása csak feltételezés és
nem bebizonyított tény!

A parancsnokbelyettes tehát a hatátozatát kel|óen megindokolva
döntött a káítéítés kiszabása mellett, u$/anakkoí az okmányok vizsgá-
latából az nem derül ki, hory miért döntött a kárügyet illetően, hiszen a
KJT 49.§ (2.) bekezdése értelmében a kártédtési tanács elnöke a mun-
káltatói jogköí §akorlója, vagyis a tanácsnak kellett volna meghoznia a
határozatot.

A"töríénet' teímészetesen itt még nem fejeódött be. A károkozó a
hatáíozatot 1996. december 16-án vette át és december 30-án a MT,
2ffi.§ ( 1.) bekezdésére hivatkozva munkaüryi jogvit át megelőző egez-
tetést kért. Az e§leztetésre 1997. jartuár 14-én került sor, amelyen a ká-
rokoó, a üzsgálóbiztos, valamint a jogi alosztályvezetó vett részt.

Ugyancsak 7997. janufu 14_én a jogi a|osztályvezetó "Belső feljeg-
zés"-t készített, ame\ben rögzíti, hogy a üzsgálóbiaos a gépjárműben
utazó tanút nem hallgatta meg, ezért új eljárást kell lefolytatni és mivel
az előó izsgálóbiztos munkaviszonya időközben megszűnt, javaslatot
tesz új üzsgálóbiztos kijelölésére.

Az új vizsgálóbiztos a tanút 7996. janlár ?3-án ( az évszám nem té-
vedés, ugyanis a je5zókönyvön ez áll!) meghal|gatta, aki az esettel kap-
csolatban új információval szolgálni nem tudott. A meghallgatásról ké-
szült jegyzókönyv nflvántartási számot nem tartalmaz! A rende|kezésre
álló okmányok tanulmányozása után a üzsgálóbiztos 1997. január 28-án
elkészítette a "Ká(elvételi jegzőköny"_et, amely lényegében mege5/e-
zik az e|őző vizsgálóbiztos véleményével, azzal a különbséggel, hog5l az
ng lezfuását javasolja, de hory milyen formában, arra csak utalást tesz,
miszerint a károkoá nem kötelezhetó kártédtésre. Ez utóbbi nem javas-
lat, hanem vélernény!

Újabb közel másfél hónap elteltével 197. március 07-én a parancs_
nok - szintén ajogi alosztályvezetó előterjesztésére - "Határozat" -ot ho-
zott eg]r új összetételű kártérítési tanács létrehozására. Ez az okmány sem
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határoz meg határidőt és feladatokat, viszont kijelenti, hogy a károkoá
felelős a kárért, holott ennek az okmánynak nem ez a rendeltetese.

A kártérítési tan áq 1997. március 26-án megtárgyalta az ügyet és a
károkozó meghallgatrását követóen a tárgralásról a "Iegzőkinyv"-et el-
készítették A bizottság ezt követően 1997. március 27-él meghozta a
" Kirtérítési határozaí"-ot, amelyben az MT. 169. §(2.) bekezdésére hivat-
koana a károlazót mentesítik akát megtédtésétól!

Az okrrrányokat vizsgílva, az esettel kapcsolatban sámos kérdés
merúl fel, Először is az, hog/ a nyomoá§t m€§züntetó határozatot kö-
vet6en a parancsnok miért csak közel hámm hónap elíeltével rendelte
el az ügl kivizsgálá§át, hi§zen ezen idő alatt az esetet le lehetett volna
árni. Kérdésként merül fel továbbá az is, hogl ha az eszköz becsült
értéke 200 eFt, akkor a Mr€liárást miért 133.400 Ft-ról folytatták lé,
valamint 84 hog/ az első kiirtéűtési tanács mlért nem végezte el mun-
kíját, miért nem tett írásos javnslatot a l(árü§l r€ndezésérc? Erthetet-
len az is, hory a nlűrtefité§ hatfuolú" negtámadása után az új vizsgálat
atapján elkészül t'Kárfdvéba jegzőkiilrlv^ -et azíjn Kártérítési hahánzgr"
miért c§ak két hóngP elteltével követte?

Az e|iárós szabálytalanságát támasztja alá az a tÉny is, hogt a lcír-
tédtési tanács elnöke nem a parancsnok vol! holott a KJT a9.§ (2) be-
kezdése értelmében a tanác§ elnöke a munkíltatói jogkör gnkorlója
kell hos/ l€g/€n. Ez a helytelen $nkorlat valamennyi kárügmél jelen
van.

A másodfokoir kiielölt kártéfitési tanács a kámkozóra nézve fel-
mentő határozatot hozott. A határozat rendelkező részében a MT. 1ó9.§
(2.) bekezdésért hivatkozott, amely klmondJa: iMen 

e§ ül a munkaváIlaló
a fekl,ősség al,ól, ha bízon!ítja, hogl a hiónyt elhórfthararlan kiilső ok idéxe
elii, vag a munMkaró a bitorrsógl§ őízés lelütcleit nem biúosította."

Ez az indoklás két okból sem m€alnpozotü Az es/i\ hogl a kíro-
kozó a gépet magával vihette volna, a másik - és ez a kézenfekvóbb ok -
pedig az, hory a munkatársa vi§/ázhatott volna a jármúre, amíg óje-
lenti az elózó munkn elvégzését íry mindenképpen biztosítható lett vol-
na a megfelelő órzés-védelem. A hiányt tehát rcm "elhíríthaíatlan külső
otn, hanem felelőtlenség idézte elő!
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Az eljárás Iefolytatrásával kapcsolatban megáIlapítható, hogr an-
nak Iebonyolítása nyolc hónapot vett igénybe, amely t€lje§en indokolat-
tan és a hozzá nem értést, tanácstalan§ágot lát§zik bizonfltani. Az eset
vizsgálatínak egles szakaszaiban előbb csaknem három, majd pedig
kétbfinap "üresjáraí" vol! amelyre nincs €lfogadható ma§/arázat.

Kijelenthetjük ug5lanakkor azt is, hogy az első fokon hozott határo-
zat helytálló, az indoklása megalapozott volt. A másodfokú kártérítési
tanács mentesító határozata ezért is érthetetlen.

2,) Az aMbbiakban ismertetett káreset magában hordozza mindazon
hiányosságokat, amelyek az 1 . pontban leírt esetnél felmerüItelq sőt ebben

az esetben néhány tij szabálytalanság is tapasztalható volt.

A kárt egy, a katonai szervezet parkolójában tárolt, lezárt járműből
eltulajdonított kisgép értéke képezte. Az eszközbiányát 1996- augusztus

22-én ész\e\ték és a szóbeli jelentést követően az esetről jegpőkönyvet
készítettek.

Az ügltől a katonai szervezet vezetőjét 1996. augusztus 30-án írás-

ban tájékoztaiták, aki szeptember 12-én "Határozat"-ban intézkedett a
káreljárási vizsgálat elrendeléséról, amelyben a vixgáló biztosnak meg-

határozta, hogy a üzsgálatot 15 napon belül folytassa le és annak anyagát

további 8 napon belül küldje meg a káreljárási tanácsnak.

Avizsgálat a meghatározott 15+8 nap helyett 42 napotvett igénybe!
A vixgálóbiztos a "Káríelvételi jegzőkönyv"-et 1996. október 24-én ké-

szítette el, amely egy sor formai kelléket nem tartalmaz. Az okmánynak
nincs nyilvántartási száma, nem tartalmazza a kár keletkezáének körül-
rnényeit, idejét, a kár összegét, a kárutasítás megfelelő paragrafusára,
pontjaira nem hivatkoznak, parancsnoki (vezetői) záradékkal nem látták
el. A jeg5zőkönlv csak a károkozó nyilatkozatára és a vixgálóbiztos vé-

leményére korlátozódik!

A károkozó a nyilatkozatában előadja, hogy a jármű az arra a célra
kijelölt helyen, zárt láncú kamerás védelemmel ellátott parkolóban volt
tárolva, vagyis az eszköz megfeleló őrzés-védelme véleménye szerint biz-
tosítva volt, ezért a keletkezett kárért nem érzi magát felelósnek és a kár
megtérítését méltánytalannak tartaná.
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Aüxgálóbiztos a jelentésében megerósíti a károkozó nyilatkozatát,
sőt k:ljelenti: "Az előadottak bbonyíthatóan nem cófolhatók' Uganakkor
az utolsó mondatúban íg fogahnaz:'A k!úrterítés méfiékeül a beszenéskoi
ár amottizációs lallccs al csöl<kentett értéke j av a s olható."

A üzsgálóbiztos jelentéséból az állapítható meg, hog5l a rendelkezé-
sére álló rendkívül hosszú idő (42 nap) alatt sem tett meg mindent annak
érdekében, hog5l az eset körülményeit kétséget kizáróan tisztázza. Az
általa elkészített jeryzőkönyv elnagyolt, semmilyen lényegi megállapítást
nem tesz. Ilyen javaslat alapján nem lehet egyértelműen állást foglalni a
kár rendezését illetően. A vizsgálóbiztos elkövette azt a hibát, hogy a
kártérítés mértékéűl az árú éítékének a beszerzéskori új amortizáóiós
kulccsal csökkentett értékét javasolta figyelembevenni, holott MT. 172.§
(1.) bekezdés b.) pontja értelmében: "ha a d,olog megsemmisült, vagl
hasmálhatatlanná vóIt, illetve ha nincs meg a hímlrnzás íilőpontjűan ér-
váEes fogaszíói fuat lull - az avulósra is tekintettel - figelembe vetmi."

A katonai szervezet vezetőie - nem a kártédtési tanács, (lásd 1, pont
is) - 1996. november 21-én hoztá meg határozatát, amelyben i károkbzót
a kár megtédtésére kötelezte. A kár összegét 41.583 Ft-ban határozta
meg (nem lehet tudni, hogy ez milyen érték, hiszen "Kirfelvételi jegző-
könyv"-ben erről nem esik szó, üszont a későbbiekben ennek még lesz
j elentósége). Figyélembe v év e a " Ká rfe lv ét e Ii j e gz őkönyv" hiányosságait,
az alapos kivizsgálás és az egyértelmú javaslat elmarad ását, ísgy vé|em, ez
a határozat sem volt kel|ően átgondolt.

A "Kártéitési hatórozat" egyébként olyan nflvántartási számot ka-
pott, amely számon egy korábbi, teljesen más káreset szerepel!

Az okmányok vizsgálatából nem derúl ki, hogy a károkozó a''Kítté-
rtÉsi határozat"-ot mikor vette át, de a jogvitát megelőző egyezteté§t
7997. jan:ár 20- án - tehát két hónappal a haíározat meghozatalától -
kérte, holott erre ahatározatkézhez,lételétő| számított 15 napon belül
van lehetőség.

Ajogvitát mege|ő zó egyeztetést |997 . február 04-retűzték ki, amely-
ről a károkozótjanuár 29-én értesítették. Hogy azt a valóságban megtar-
tották-e, csak találgatni lehet, arról ugyanis írásos dokumentum nem ké-
szült, mint ahogy arról sem találtunk okmányt, mely szerint új vizsgáló-
biztost jelöltek ki egy új káreljárás lefolytatására. Időrendben továbbha-
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ladva uryanis az okmányok között ery " Kárfelvételi jegzőkönyy" találha_
tó, amely 197. február 04-én kelt, vagyis a jogvitát me ge!őző egyeztet*
napján, amely az ügy eddigi lefolyásának ryorsaságát figyelembe véve
igen erős tempónak minősíthető. Ráadásul a "Kárfelvételi jegzőkönyv"
percre pontosan (február 04. 08.00) az egyeztetés időpontjában készült!
Az idópontok meglepő keveredését, az eljárást lefolytatók állandó idő-
zavarba kerülését misem bizonyítja jobban, mint az a "Iegzókönyv",
amely egy tanú meghallgatásáról készült. Ez a tanúkihallgatás ugyanis
február 28- án zajlott, holott a rebruár 04-én készült "Kárfelvételi jegzó-
kötlyv" -önenneka tanúnak a neve szerepel, vagyis feltehetően a két jegy-
zőkönyv fordított idórendben követi egymást.

A tanúként meghallgatott munkatárs a kárüryről hasonlóan nyilat_
kozott mint a károkoó, viszont megje$rzi, hog5l az említett időszakban
(úlius 26 - augusztus 22 közótt) 15 különböző munkahelyenjártak, vagyis
a jármű ezen idószak alatt is mozgott, tehát nem kizárt, hogy a kár az
eryik ilyen út során keletkezett, ez a körülmény azonban az elsó kárel-
járás során nem került szóba. A tanú azt is meg|eg5rzi, hog5l tudomása
szerint a károkozó július 08 és 2ó között szabadságon volt. Mindennek
semmi jelentősége nem lenne akkor, ha a károkozó a második káreljáriás
során nem nflatkozza: " jtllius 2ó és auguszhls 22 lózötti időszakban Qú-
lius 8 és 26 között) §zabadsúgon voltan " A kérdés csak az, melyik időpont
az igaz. Amennyiben a zárójelben lévó időtartám, úgy annak azüry szem-
pontjából nincs jelentósége (lrásd feljebb), ha azortban az e|őző változat
az igaz, akkor a károkoá nem felel a kárért, hiszen a kritikus időszakban
nem kezelhette sem a járművet sem a géPet.

Az új káreljárással kapcsolatban említést érdemel továbbá, hory a
károkozó azt nyilatkozza: "A kár megtérítését a további jó személyi kap-
csolatok miatt magamra vállalom" (az első káreljárás során a kártédtést
méltánytalannak tartotta volna!). Az ilyen esetekben - tekintettel ké_
nyességükre - nem §zívesen teszek nehezen bizonyítható kijelentéseket,
de feltételezhetó, hog5l a károkoát"rábeszéIték" erre a nyilatkozatra.

A károkozó nyilatkozatának ismeretében az új vixgálóbiztop is a
41,583 Ft-os kár megtérítését javasolja, többek kóxrtt azéú, mert a ká-
rokozó "magóra vállalja a lairokozósf'. A üzsgálóbiztos véleményének
utolsó bekezdésében íg5l fogalmaz: "Az ellopott ..... géP 41.583 Ft me4téá-
tése elkerülhetetlen, az ismételten felvea l<árfelvételi jegzőkönyv és tanú-
kihallgaási jepzfikiinyvek alapján javaslom.... " C.sak emlékeztetőül: a



"Kórfelvételi jegzők)nyv" február 04-én, a tanúkihallgatási jeg5zőkönyv
pedig 28-án kelt, varyis a vizsgálóbiztos a tanúkihallgatási jegyzókönyvre
nem hivatkozhatott volna!

Az ismételt kivizsgálást és véleményezést követően a katonai szer-
vezet vezetóje 1997. március 07 -én "Határozat"-ot hozott, a káítédtési
tanács megalaKtására. A kártérítési tanács március 26_án megtartotta a
tárgyalást, amelyíól készült. A jegyzókönyvben - többek
között - kijelentették, hory a károkoó a károkozás tényet elismeri és
hajlandó az okozott kárt megtédteni. Szükségesnek tartom megjegyezni,
hogl a károkoó nem elismerte a károkozás tényét, hanem magára vál-
lalta a kár megtédté§ét. Óriási különbség!

A kártéftési tanács 1997. mátcills 27 -érl, meghozta " Kártérítési hatá-
rozat"- át, amelyben a károkoót 18.9ó2,- Ft ! kár megtérítésére kötelez-
te. A 18.962,- Fí-ot a kárt teljes ös§z€eként kezelte , ez csak azÉrl érde-
kes, mert eddig valamennyi okmányon 41.583,- Ft szerepelt a kár össze-
geként. A káítérítési határozatban különböá indokok figyelembe véte-
lével méltányossági alapon (szociális helyzet, eddigi jó munkája, stb.) a
kárt lehet mérsékelni, de erre a határozatban külön is ki kell térni. Ez
azonban nem történt meg.

Összességében jelen eseffil is megállapíthatró, hogt annak leren-
dezése - viszonylagos e5rszerűsége ellenére - hosszú időt vett igénybe.
Az eljárás során előbb a vizsgálóbiztos (15+8) nap helyett 42 nap),
najd a kírokozó (15 rap helyett 60 nap) Iépte túl a törvény illetve a
parancsnok által meghatározott eljárási idóket. Ez a kér 'időtítllépés'
már önmagában is kiárja a kárt|iánás szabályos lefolytatását. Az eset
azonban további hibáktól sem mentes. Többek között meg kell említeni
aá i§, hosl az első vizsgálóbiztos a rábízott feladatot ug/anc§ak elna-
gyolta. Az általa _ csaknem másfél hónap alatt _ össze6l,lirotÍ" Ihríelvételi
jegzőlönyv' egl sor foníos momentumot nem taríalma4 az előinások-
nak minimális mértékben sem felel meg. Az eset körülményeit rendkí_
vül felszínesen tárgralja, következtetést, java§latot nem tarúalmaz. A
üzsgáIóbiztos véleményében bizto§ítottnak látta a jármű órzés-védel_
mét és a kámkozó által előadotíakat is helytállónak találta. Ugnnak-
kor a kártéritési jayaslatát nem tudta érvekkel alátánrasztani. Sem a
' Kárfelváeli jegzőkónyln-ekben, sem a n kártérítési harúrozal"-oklran nem
szertpel indokláskén! hogt a luárokozónak lehetősége lett volna az esz-
köz rakűrba tiiríénő leadására - ezt csak a kírtérítési tanácsot kijelölő
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határozat említi azonban ennek az o}mánynak nem feladata a javas-
Iattétel va§/ a határozat meghozatsla - pedig ez 8 tény minden kétséget
kizÉróan bizonltotta volna a kámkozó íelelósségét mive| a MT. 166. §
(2.) bekezdése kimoafial nA munlraváIlaló válrességét, a llór bekiiualezé-
sét, illetve mértélét, valanínt az olozati összSigést a munhóltatónak kell
bizottyítania."

Az elsó fokri határozat megtámadását kíwetóen a katonai §zervezet
vezetője új káreljárá§_ lefolytatását íendelte el. Az új eljárás alapvető jel_
lemzője volt, hory az érdekeltek többször is idózavarba kerültek, az e5les
események nem logikus idórendben kervették eg5rmást. A tanú meghall-
gatása sem hozott lényegi változást az elsó eljáráshoz képest. A kártéd-
tési javaslatot itt sem sikerült kel|óképpen megindokolni (érvényes az a
kár ckszegének jelentós ménéklésére is), ezert ez a határozat sem tekint-
hetó megalapozottnak.

3.) A továbbiakban még néhány meglehetósen "furcsa' lefolyílsú ká-
reljárást szeretnék ismeftetni, az előzőelalél valamivel róvüebb formóban

Az e.set 19!}6. július 05-én kezdódött, amikoí a katonai szervezet két
alkalmazottja egy másik katonai objektumba ment munkavégzés céljá-
ból. A munka megkezdése előtt vették é§zíe, hog5l ajárműból hiányoznak
különböző célszerszámok, amelyek a munka elvégzéséhezelengedhetet-
lenek (az eset ismerós hisz, a 2. pontban tárgyalt esetnél is a járműből
tűnt el az eszköz!?).

A készlet hiányát a művezetónek jelentetté§ aki az esetrő| a jegr-
zőkönyvet c§ak a hétvégét követóen július 08-án vette fe|. Ennél is na-
gyobb baj, hogy a rendónégi feljelenté§t csak az esetet követóen,2 héttel,
júüus 19-én tették meg! Ennek nem is lehetett más a következménye,
mint az, hogy a rendőrség a nyomozást bizonyítékok hiányában megszün-
tette. A megszünt€tő hatáíozatot a katonai szervezet augusztus 29-én
kapta meg.

A káreljárás tulajdonképpen innen vesá kezdetét - már amennyiben
káreljárásról beszélhetink - amely az alábbiak szeint alahll:

A katonai szervezet vezetóje X károkozó beje|entése alapján "lla-
tórozat"- oí hoz a káreljárási üzsgálat lefolytatására 1996. szeptember
24-étt Abatározatban kijelöláre kerül a feladat végrehajtásáért felelós
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üzsgálóbiztos is, akinek 15+8 napban (azelóírásoknak megfelelóen) ha_
tátoua meg a Ázsgálat lefolytatrását.

Október 01-én új abb " Határozaf' születik, ezúttal Y es Zbejelente-
sei alapján (a káreset ugtanaz), a üzsgálóbiztos személye és a 15+8 na-
pos határidő változat|an F;z.íán 1997. január 16-ig semmi sem történik,
ekkor azonban napülágot lát egy újabb " Határozaf', amely X, Y és Z
bejelentése alapján készült és ugyanazt az esetet hivatott kivixgálni.
Ugyanakkor vizsgálóbiztosul egy újabb személy lett kijelölve.

Úlabb <it hónap telik el a nary semmittevés jegyében, amikor a jogi
alosztályvezetó elkészít ery ún "Belső feljegzés'Lt, amelyben kijelenti,
hogy a kijelölt üxgálóbiztos munkaviszonya időközben megszűnt és a
káreljárást nem folytatta le! A feljeg5zá a továbbiakban így fogalmaz:
"Mivel hatóridőbm nem lea elinténe, ezért az új laárJelvételí jegzőlönlv
felvételeltor a károkozókat kyilatkoztatni kell, hajlandók-e a lalrt me§ért-
teni, vagl sem....". Nem tudni miért ír új kárfelvételi jegyzőkönyvről, hi-
szen '}l3z" sem készúlt!

Érdemesnek tartom megemlíteni, hogl a három különbözó tarta_
lommal készült és különböző időpontban kiadott " Határozaí", valamint
a"Belső feljegzés" uryanazt a nflvántartási számot kapta!

Ha röviden aknrjuk értékelni az esetet, akkor azt kell leírni, hogt
a kíreljárást közel esl év alatt nem hog/ lefolytatni de még elkezdeni
sem sikerüIt Az iigl azonban nem ilyen egyszerű. Az esetból a kérdések
sokasága adódilc a rendórséget miért csak két hét múlva értesítettélq
a katonai §zervezet vezetóje miért intézkedett három esetben (összesen
4 hónap alatt) a káreliárás lefolytatására; az inézkedé§eket miért nem
követtev€reh&jt]ís; miértjelöltekki olyanvixgálóbiztosokat, akiknek
a munkaviszonyuk megsziint meg miel6tt feladataikat befejezhették
volna, stb.? A kérdéseket még lehetne sorolni, de a lényeg az, hogl ebból
az e§etből is sugárzik a hozzí nen értés, a nemtiiródömség, a tehetet_
lenseg és a tanácstalanság. §emmi sem indokolja, hogy ery ilyen ery-
szeű, egÉrtelmii üg/et c§aknem eg/ évig"vizsgáljana*n é§ akkor §e szü-
lessen még csakJavaslat sem a kár rendezésért vonatkozóan.

4.) A következö laíresetelcöl netn Hvánok ki}lön-kiilön és részletesen
szólnL Áz esetek lctjzüI hórom hasonlít az előző pontokban ismertetett kl-
rüglekhez, a negedik pedig eg szal*zerűtlen rnunkavégzést követően ke-
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letkezett káresetet tórv)al. Az esetek 1996. szeptember, október, novem-
ber és 1997. január hónapokban keletkeztek és közós jellemzőik, hory
valamennl üg5l kiüxgálására olyan személyt jelöltek ki, akinek a kijeló-
lést követően megszűnt a munkaüszonya,

A kárüryek kiüzsgálására értelemszerúen éppúgy nem került sor,
mint az előzó pontban ismeítetett káreljárás esetében.

A kárügyek rendezetlenségére a katonai szervezet jogi alosztályve-
zetője 79E7. jűniusában döbbent rá és június 18-án "Belsó feljegzés"-ben
- a 3. pontban már ismertetett §zöveggel - rögzítette a káresetekkel kap-
csolatos észrevételeit.

5.) Az 1997. évben - az elleiőnés idópontjóig - bekbvetkezett és lefoly-
tatoft káreljárások közüI az alábbival szeretnék réuletesm foglalkozni.

A kár keletkezésének ideje és körülményei nem ismettek Az 7997 .

március 21-én felv ett"Rírfelvételi jegzők)ny" röiden az alábbiakat tar-
talmazza: Az egiik íaktáro§ lebetegedését (195. december 04.) követő-
en a károkozó elöljároja sóbeli utasítására átvette a raktár kezelését,
amelyet saj át raktárosi munkaköre mellett látott el. A raktár elóírásszerű
(írásban rögzített) átadás-átvételére ery ev múlva 1996. december 16-án
került sor. A károkozó az eltelt egy év során alkalmanként még egy har-
madik raktárt is kezelt.

A kár (leltárhiány) az 1996. decemberi leltár során került kimutatás-
ra, de pontos ideje és a keletkezési körülmények nem behatárolhatóak.

A teljesség kedvéért meg kell jeryezni, hogy a 'Iűrfelvételi jegző-
könyv" aaknem elóírásszerű, azonban a károkozó nylatkozata"Az oko-
zoft kórt nem vagtok hajlandó megtérítenj" kevés. A károkozót részletesen
nflatkoztatni kellett volna a raktár átadás-átvételének körülményeiről,
amiból valóban kiderülhetne, hory felelős-e a keletkezettkárért.

A káreljárás lefolytatására kijelölt bizottság javaslatában az alábbiak
olvashatók: "Miután ..... Iebetegedett az osztáWezetés netn az előírdsok
szeint intézkedett a szivattyú ralaáros helyettesítéséről, nem rendelt el át-
adás-átvételi leltárt. A íeltárt hiány felelősét ígl nem lehet egÉtelműen
meghatározni."
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A bizott§ág javaslata ellentmondásos, hiszen a hiányért az a felelős,
aki nem intézkedett előírásszerüen a raktárosi teendók átadá§_átvételé-
re, ennek megfelelóen vele szemben is le kellett volna folytatni a kárel-
járást.

Ö*szefoglalva

A fentiekben hosszabb-röüdebb terjedelemben ismertetett kárese-
tekkel kapcsolatos hiányosságokat az alóbbiak szerint lehet összegezni:

a.) Az esetek kivizsgálásq 8 dönté§hozrtal indokolatlanul hosszú
időt vett igénybe. Az elsó pontban ismertetett káreset kivizsgálására pél-
dául a rendórség nyomozást megszüntető hatáíozata után csaknem há-
rom hónappal intézkedtek és az ü§l teljqs lezárása további öt hónapot
vett igénybe. A másodfokon megho7ntthatárrozaí up7anakkor egy hely-
telen döntés következménye.

Az 1996. augusztus 22-én keletkezett - a 2. pontban tárgyalt - kárűgl
kiüzsgálását szeptember 12-én rendelték el, a üzsgálóbiztos a károkmá-
nyokat ("Kárfelvételi jegzőIónyv") október 24-én készítelte e|, tehát lé-
nyegesen túllépte a meghatározott és a vonatkozó utasításban előírt 15

napos határidót. A határozat ery hónap múlva született meg. Az új ká-
reljárrás 1997. március 27-én fejeződött be.

A3. pontban leírt káreset 1996.július 05-én keletkezett es az esetről
a jegzókönyvet csak 08-án vették fel. Ennél a nagyobb baj az, hogy a
rendórségi feljelentést csakjúlius 19-én tették meg. Ennek szinte termé-
szete§ következménye volt, hogl a rendórség az üryben érdemi munkát
végezrri nem tudott és a nyomozást megszüntette. Ezt kóvetóen sem tö-
rekedtek az eljárrás mielóbbi elkezdésére illeWe lefolytatására, hiszen a
katonai szewezet vezetője első ízben szeptember 24-én, majd október
01-én, vegül peÁig 1997. január 16_án intézkedett a kár kiüzsgálására,
amelyre az ellenőrzés időpontjáig (1997. június 9-13.) még nem került
sor. Az ügyet ery "BeIső feljegzés" zárja, amelyet a jogi alosztályvezetó
készített 199. június 18-án.

A 4. pontban ismertetett négl káreset - amelyek 196. szeptember,
október, november illetve 1997. január hónapokban keletkeztek - az el-



lenőrzés időpontjáig még az eljárrás megkezdésének stádiumáig sem ju-
tott el.

b.) A Mrokmányok (elsósorban a'Káffelvételi jegaőMittyln) össze-
állítása elnagolt, nem tartalmazzÉk az elóírt formai kellékeket, a kár
keletkezésének körülményeit, idejét, a kár összegét a kárutasítás
(Munka Törvénykiinyve, Kiizalkalmazottak jogállásáról szóló tiirvény)
vonatkoó paragrafusára, pontJaira nem hivatkoznak Az okrnányokon
parancsnoki (vezetói) záradék nem található, sokszor meg nyilváníar-
tási sámmal sem látták el azokat

A káresetek kiüzsgálására kijelölt személyek (vizsgálóbiztosok) sok-
szor a legalapvetőbb feladatoknak sem tesznek eleget, varyis nem hoz-
nak eryértelmú javaslatot a kár rendezésére vonatkozóan Ez álta|ában
azért leheséges, mert a kár keletkezésének körülményeit nem tisztázták
minden kétséget kizáróan.

Erre a legjobb pé|da a 2. pontban tárg/alt kárügyi,amelynek a vizs-
gálóbiztosi jelentésében a üxgáló elfogadja a károkozo nflatkozatát,
sót kijelenti, hog5l azok bizonyíthatóan nem cáfolhatók. Eá követ6en az
alábbiakat Javas olja: "A Mftérttés mértékéüI a beszerzéskoi ór amonizá-
ciós kulccsal csökkenteű értéke javasolható|' Ez aíe|tételes módban meg-
fogalmazott mondat egyértelmű javaslatnak nem elfogadható. Arról nem
is beszélve, hory a kártérítés mértékéül nem a beszerzéskori árat kell
figyelembe venni, hanem a kár keletkezÁének időpontjában érvényes
fogyasztói árat, figyelemmel az avulás (nem amortiáció) mértékére
(MT. 172.§ (1.), b.) pontja).

A Mrfelvételi jegzőkönyv nem tartalmazza:

- a nflvántartási számot;

- a kár keletkezésének körülményeit;

- a kár keletkezésének idejét;

- a kár összegét;

- a üzsgálóbiztos javaslatát, a vonatkozó utasítások megfeleló pont-
jára hivatkozva;

- a parancsnok (vezetŐ) zfuadékát
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c.) A munkáltató többször hozott olyan haátozato\ amely nem
megalapozott, negkérdőjeleáetó.

Az első pontban i§mertetett káresetben a rendelkezésre álló oiimá-
nyok alapján - amely es/ a városban parkoló járműból eltulajdonított
berendezés esetét üzsgálja - a munkáltató elmarasztaló határozatot ho-
zott, amelyet kellően meg is indokolt azzal,hogy a gépet a károkozó ma-
gával vihette volna é§ akkoí nem lopják el. A károkozó a határozatot
megtámadta és az új eljárás során kiderült, hogy a gépjárművezető (szak-
munkás) nem vo|t eryedül, tehát a megfelelő őrzés- védelmet úry is biz-
tosíthatta volna, hory a munkatárs a járműben marad, míg a károkozó
elvégzi feladatát. Varyis az új eljárás még inkább az elsó fokú határozat
jogosságát támasztotta alá. A másodfokú döntés ezzel szemben a káro-
kozó vétlenségét állapította meg. Ez a döntés minimum megkérdőjelez-
hető.

Egl mó§k esetben (2. pont) a vixgálóbiztos elnagyolt, felületes ki-
vixgálásának köszönhetően született olyon döntés, amelyet nem gon-
doltak át kellóen. Az üg5l lényege, hory az arra kijelölt és megfeleló őr-
zés-védelemmel ellátott telephelyen álló,lezárt járműből eltúnt egy gépi
berendezés. Arról már a b.) pontban esett szó, ho§I az említett károk-
mány nem felelt meg az előírásoknak, ennek ellenére meghozták az el-
mara§ztaló haíározatot, amelynek indoklása kívánni valókat hagy maga
után. Mind akátokozó, mind a vizsgálóbiztos, mind pedig a határozatot
hoó egybehangzó véleménye, hogy a jármű megfelelően őrzött telephe-
lyen, lezárva parkolt, Ugyanakkor egyik jegyzókönyv vagy határozat sem
tesz említést arról, hogy a károkozónak lehetősége lett volna a gép rak_
tárba történő leadására. Ez alapvetően változtatott volna a tényálláson.
A károkozó fellebbezését követóen az új káreljárás során olyan új adatok
is felmerültek, amelyek az első vizsgálatnál nem, nevezetesen, hogy a
károkozó a kár valószinűsíthető bekövetkezésének idópontjában sza-
badságonvolt. Csakhogy a kórülmények itt sem tisztázódtak egyértelmű-
en, mert a károkozó azt ny|atkozza: "Július 26. és augusztus 22. közötti
időszakban szabadságon voltam", zárójelben megjegyzi, ho,gy júüus 08-
2ó között. Nem lehet tudni, hogy melyik időpontigaz.Ez azért lényeges,
mert a kár éppen a július 26. és augusztus 22. közötti időpontban kelet-
kezett. Tehát, ha nevezett ekkor volt szabadságon, akkor a káíért nem
felel. A másik időpontnak az esettel kapcsolatban nincs jelentősége.
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Az ügy tehát az ismételt eljárás során sem nyert megnyugtató meg-
oldrást, ennek elleléíe a"Kártérítési határozat"-ot űjra kiadták, de nem a
"Kárfelvételi jegzőlönyv"_ben szereplő 41.583, hanem 18.962 Ft-ról. A
hírtelen " én é lcc s ökkcné s t" a határozat lem indokolj a.

Összegezve tehát megállapítható, hogy két káreljárás sem tudta hi-
telt érdemlóen tisztázni az eset körülményeit, az elmarasztaló határoza-
tot azonban ennek ellenére megho zták, azt pedig, hory miért I8.962Ft-
ról, azt c§ak találgatni lehet.

d.) A károlmányok yizsgálata során negállapítottu\ hory öt ízben
fordult eIó olyan e§et, ho§/ a kiielölt vizsgálóbiztos nem tudts lefolytat-
ni a káreljárást, mert a munkrvi§zonya megszűnt. Az okmányokból az
nem derül ki, hory a üzsgálóbiztosi kijelöléstől mennl idő telt el a mun-
kaviszonymegszűnesének napjáig, vagyis, hog5l lett volna-e ideje a üzs-
gálóbiztosnak az eljárás lefolytatására. (A vizsgálóbiztos a kijelölé§től
számított tizenöt napon belül köteles a vizsgálatot lefolytatni). Vala-
mennyi eset eg5l " Belső feljegzél'-el zárult hónapokkal - nemeryszer fél
éwel - a kijelölést követően, 197. június 18- án.

e,) A káresetek ellenórzése során vegül az is negállapitást nyer!
hogt az okmányok iigrviteli kezelése minósithetetlen. A kárügyekhez
rendszeresen 6-8 különböző okmány tartozik, amelyeknek _ szabálytala-
nul - ugyanazt a §újtőív-alszámot adják. Olyan is előfordul, hog5l ery,
már befejezett kárügy nyilvántartási számát adják egy másik kárügynek.
Példáu| az 1. pontban leírt káresetnél az el§ó kárfelvételi jegyókönyv
olyan gyüjtőív-alszámon szerepel, amely megeryezik egy korábbi - jelen
üg5ttól teljesen fűggetlen - káreset nyilvántartási számával. A 2. pontban
ismertetett káresetnél az első fokon me ghou:lt határozat kapott olyan
nllvántartási számot, amelyen egy má§ik káreset található.

A káreseteknek á fentiekben leírt vizsgálata tanulságaként kijelent-
hető, hogy áttételesen a vezetől tevékenység hiányosságai is hozzájárul-
tak a károk keletkezéséhez. A munkagépek eltűnésének §/akorisága,
azok szabálytalan tárolása és kölcsönadása, stb. láttán a munkahelyi ve-
zetők nem intézkedtek ezek megelózésére. Az MH Leltározrási Szabály_
zatábanköte|ezően előírtakon tút (5 év) nem hajtottak végre szerszám
ellenórzést saját hatáskörükben a ha§onló károk megelőzese érdekében.

239



A bizottságokban, illetve a kórtérítési tanócsokban és vbsgólóbiztosi

feladatban tevélcenylcedő közalknlmazottakat, a laireljárások megfeleló,
kövaelmény szerinti lefolytatósóra nem l<eszítették fe| íg valójában a ká-
resetek jelentős réve nem lbn érdemben kivizsgólva, a döntéshozatal fázi-
sában pedig abban az esetben is eltekintettek a lgár rnegértÉsaő| arnikor
a klrokozó felelőssége eglértelmúen me4óllapítható volt és első fokon erre
parancsnoki határozat született.
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MUNKA\/ÉDELEM

össznnocr.nr,ó A MAGyAR HoNvÉDsÉG
1997. I. féléü baleseti helyzetéról

Regényi Eörs|

A testi épség megóváMra irányuló feladatok végrehajtása
t997.|.íélévében

a.) A szenezet korszerűsítése

A szetyezst korszerűsítésére, a tárcaszintú feladatok hatósági jog-
körben történó vé gz6éte, az elemó munka eredményeként javaslatok
kerültek kido|gozásra a munkavédelmi (munkabiztonság és a foglalko-
zásegészségü5,), valamint a munkaügi etlenőrzési tevékerynégellátásá_
ra. A szervezet korszerűsítése, a feladatkör bővítése folyamatban van.

b.) Oktatás-felkészítés

A katonai szervezeteknél - a REIET IX-rt- l jelentések atapján - idő-
arányosan végrehajtották a munkavédelmi elóadásokat, otíatásokat.

Levezetésre kerüt 1997.01.3O-án a biztonságtechnikai tisztek és a
munkavédelmi megbízottak összevont eligazítása, a Baleseti Jegyzó-
könyv és a Kitöltesi Utmutató egJ§éges értelrnezése és az aktuális felada-
tok eredményes végrehajtása érdekében.

A szakmérnök képzés megszervezé§e, egyeztetése, előkésátése
(BMF, BJKMF, OMKTI-n) megtörtént; a pk.állomány és a munkavédel-
mi képviselók, a munkavédelmi megbízottak továbbképzése az RKKK-
ban végrehajtásra került.

l Re8ényi Eör§ mk.a|€zíedes, HM Munkavédetrni és Munkaügyi Eüenórzé'§ Hivatal mb. muíkaü-
8yi o§ztáyvezetó
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c.) Szabályoás

E területen lényeges elórelépés még nem történt. Az MHP intézke_
dése a személyi sérüléssel járó balesetek kiüzsgálására és nflvántartásá-
ra, valamint az MHP intézkedése a személyi állomány munkavédelmére
és baleset megelózésére intézkedés tervezetek elkészültek, a vonatkozó
intézkedések alapján véleményeztetésre Á kiadványozásra a felterjesz-
té§ megtörtént.

A besámolrási időszakban már rendelkezésre állt az MH parancsno-
kának 4511996. (HK 14.) intézkedése a Hivatal feladatainak átmeneti
szabályozásáról, amely meghatározta a további tevékenységeket.

d.) Ellen6rzések

1997. L íéléxében a tervek szerint, hét katonai szervezetnél került
végrehajtásra biztonságtechnikai-munkavédelmi szakellenórzós, és eg5l
katonai szervezetnél élellenórzés.

Az e l]enőnések óItalónosítható tapasztalatai:

- a villamos hálózatok és berendezések tűzvédelmi szabványossági
felülvüagálatai általában nem kerültek végrehajtásra. Aránya: igen 1;
nem 6;

- a villámvédelmi felülüzsgálatot általában csak az "A'és "B" túzve-
szél}ességi osztályba sorolt létesítményeknél végzik el. Aránya: igen 25
Vo; nem75 Vo;

- az érintésvédelmi felülüzsgálatoknak csak közel a felét hajtják vég-
re;

- a fent említett villamos biztonságtechnikai felülüzsgálatok vegre-
hajtásának aránya az előző érI hasonló időszakához képest kis javulrást
mut^\3O Vo; az elóírrásokhoz képest, a javulás az elóző évhez üszonyíWa
minteg12 7o;

- az idószakos felülvizsgálatra kötelezett emelő berendezéseken,
nagynyomású levegópalackokon és tömlőkön, nyomásmérő műszereken
nem az elóírt rendszerességgel (gyakorisággal) hajtják végre az időszakos



felülvixgálatokat, a üzsgálatokról készített okmányok tartalmilag és for-
mailag is eltérnek a MH haditechnikai csoportfőnökének?8l792, (EIK
14.) intézkedésében meghatározottaktól;

- elterjedt az a hibás szemlélet, mi§zerint az e§zközcik és ingatlanok
élettartamának növekedésével azok biztonsága is csökken. Ez csak akkor
igaz, ha a bizton§ági berendezéseken épp olyan alulfinanszírozott gaz_
dálkodrást fo$atnak, mint eryéb berendezéseken. A biztonsági beren-
dezéseket - hasonlóan pl. a járművekhez - külön, kiemelten kell kezelni,
azok állapota, múszaki színvonala nem romolhat az átlaggal eryütt.

e.) adatszolgailtatá§

A katonai szervezetekközel74 Vo-abatáidőre éx megfeleló minó-
ségben, míg25 Vo-a késve tett e|eget adatszolgáltatási kötelezettségének.

A hivatal a beérkezett baleseti jegzókönyveket felülüx gálta. Az
adathiányosan, szabá$alanul kitöltött jeryzőkönyveket _ a hiba megje-
lölésével - kiegészítés, pontosítás végett a katonai szervezet parancsno-
kának visszakíildte.

il.

Ilelyzetjelentés a §zo|gálati é§ munkahelyek, berendezések és
haditechnikai eszközök iizembiztonsági ál|apotráról

Az épületek, utak, járdrák állapota az elmúlt évben tovább romlott.
Az esedékes karbantartások es/ Iésze elmaradt. Balesetveszélyessé vál-
tak a lépcsők, járdák, üzesblokkok, pl.: elcsúszásos, botlásos balesetek
száma a 2. Légvédelmi Parancsnolságnál 76 Vo-kal lövekedett az e|őző
év hasonló időszakához képest.

Az épúletek villámvédelmi felülüzsgálata szinte csak az "A' és "B
tűzveszélyességi osztályú létesítményekre terjed ki, sőt előfordul, hory
az így íeltárt hibákat sem javítják ki.

Az ellenórzött katonai szervezet kö ziJrl csak egy végezte el az esedé_
kes üllámvédelmi felülüxgálatokat.
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Az esedékes érintésvédelmi felülüxgálatokat mintegy 50 Vo-bart
végzik el. Az érntésvédelem szerelői ellenőrzését általában elvégák, de
nem okmányolják.

A túzvédelmi szabványossági felülüxgálatokat csak nagyon kevés
helyen, a hét ellenórzött katonai szervezet közül csak eg5mél végezték
el, gyakan nem is tervezik.

A termelő és karbantartó gépek jó része elhasználódott. Biztonsági
berendezeseik - ahol erre elegendő figlelmet fordítanak - betöltik funk-
ciójukat.

, Az akkumulátortöltő helyiségek kialakítrása általában hiányos, hibás.
Allaguk leromlott. E létesítményeke 192-ben új szabványt dolgoztak
ki (MSz 1600_16), ennek alapján csekély ráfordítással megfelelő és biz-
tonságos akkutöltő helyiségek és berendezések alakíthatók ki.

A mozgó haditechnikai eszközök túlnyomó rázénél feszültségvédő
kapcsolók (EVB-B/A EVB-FM EVB-6) szolgálják az érintésvédelmet.
Ez az érintésllédelmi mód 1986. óta nem szabványos. A feszűltségvédó
kapcsolók ellenőrzésének ryakorlata hibrás, mivel cs aka"relét" elJrenőrzik
és nem a teljes berendezé§t. E tényre ellenőrzéseinkkor rámutattunk.

A haditechnikai eszközók biztonsági berendezései általában múkö_
dóképesek, csak kisebb jelentőségú, könnyen javítható hibákat (pl. mik-
rokapcsoló) találtunk.

A katonai szervezetek egy réxzÉttél nem tartják be a MH HTFCSF
28ll992. (HK 14.) intézkedését az emelőgépek vizsgálatáról.

A bizton§ági szín- és alakjelek, a (katonai)- munkavédelmi plakátok
és cimkék elhasználódtak, utánpótlásuk nem megoldott, az alakulatok
nem fordítanak erre elegendő firyelmet és pénzt.

Az elsősegélynlujtás feltételei nem mindenütt, nem minden szolgá-
lati- illewe munkahelyen biztosítottak. E helyeken a sérültek ellátása ké_
sedelmet szenved, pld.: a lőtereketn - a lövészetek kivételével - csak né_
hány fős karbantartó állomány dolgozik, távol az elsősegélynyujtó hely_
től.



A legszükségesebb eryéni munkavédelmi védőeszközökkel a kato-
nai szervezetek rendelkeznek, azokat a használatra kötelezettek rendel_
tetésszerúen használják. A használatban lévók egy része nem rendelke-
zik minőségtanusítással.

A csapatok rendelkeznek elegendó és megfeleló zajvédő eszközz*|,
ennek ellenére elófordult halliássérülés.

A lokátorjavító állomány nem rendelkezik az elektromágnes sugár-
zás elleni védőruhával és szemüveggel.

A tűzszerészek nélkülözik a megfelelő védőruhát,

A kollektív védóeszközök, berendezáek a harcálláspontokon és
mozgó haditechnikai eszközökön - elsósorban a technikai kiszolgálrás á
a parancsnoki szemlélet hiányosságai miatt több esetben nem műkrjdnek
Pld. LP HAP Veszprém esetében.

Az évek óta tartó átszervezáek során a munkát közvetlenül irányító
állomány cserélődött, í9 előfordult, hory a veszélytudat esetenként még
fejletlen. Ez okozhatta a közelmúlt nary feltünést keltő tűzszerész bal-
e§etét, de mrás baleseteknél is megfigelhető, pld. a hallrásMrosodások-
náI, vagy a súlyos balesetek esetében (3. u. túblózat); DELTA ryakorlat
során 8 m magasból lezuhant ács-katona esetében.

összegezve:

Az egészséget nem veszelyeztető és biztonságos fieladatteuesítés é§
munkavégzés személyi és tárg5ri feltételei általában még kielégítőek

A csapatok élet és munkakörülményei az elmúlt évben tovább rom_
lottak

A hatósági felügelet alá tartoó és az időszakos,ellenórzésre köte_
lezett berendezések ellenórásei több helyen elmaradtak

Az ellenőrzitt hét katonai szervezet egyike §em tett maradéktalanul
eleget munkavédelmi kötelezetségeinek.
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Elterjedt az a hibás szemlélet, amely a biztonsági elerneket a többi
karbantartást é§ pénzt igénylő feladattal eg5rütt elhanyagolja. E káros né-
zet ellen szigorúbban fel kell lépni.

m.

A baleseti helyzet értéketé§e

A baleseti helyzet &tékelése az !997. év első félévében bekövetke-
zett személyi sénilésseljáró 2 napot meghaladó szolgálat, illetve 3 napot
meghaladó munkaképtelenséget okoó balesetekől az 1997,július 31-ig
beérkezett Baleseti Jeryzőkönyvek és a REJET jelentések alapján ké-
szült.

A katonai szervezetek adatszolgáltatói, jelentési kötelezettségük-
nek eleget tettek. Az adatok valósak, de mintery 30 Baleseti jeryzókönyv
utólago§ pontosítására kellett intézkedni.

A számítógépes adatfeldolgozás naprakészen megtört ént, az í§ tel-
dolgozott adatok képeák a baleseti helyzet értéketésének alapját.

A Magyar Honvédségnél 1997. első félévében 622 balesetet jelen-
tettek, ezek során 633 személy sérült meg. A sérültek közül ery meghalt,
három sú\os, csonkulásos balesetet szenvedett. Egyéb súlyos baleset 3
töítént. A fennmaradó 626 baleset könnyű sérülést okozott.

A halálos baleset közlekedés során történt, honvédelmi kötelezett-
ség teljesítésével összefüggőnek minősült.

A csonkulásos balesetek minősítése is honvédelmi kötelezett§ég tel-
jesítésével összefüggő.

Az összes baleset az elózó évi hasonló idószakban történtek számá-
nak 63,5 Va-a, az összesen kiesett szolgálati és munkanapok mennfsége
az előző év hasonló idószakához képest 62,2 Vo. Az egy sériltre jutó _

átlagos _ kiesett munkanapokszáma 20,1, valamivel kisebb, mint az elózó
éxbem(20,4).
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Az |997. év első félévében bekövetkezett bale.§etek, sérültek és ki-
esett napok számát, valamint az előző év adataihoz viszonyított 7o-os
arányát a 3. sz. tóbbzat taítalmazz^.

Az 1997. év elsó félévében balesetben megsérült személyek állo-
mányc§oport és sérülés súlyossága szerinti megoszlá§át a 4. sz. táblázat
tartalmazza. Minden állománycsoportban csökkenés következett be. En-
nek okát alapvetően a létszámcsökkenésben találhatjuk, sajnos nem a
balesetmegelőzes hatékonpágának javulásában.

1997. év első félévében baleseti eredetű hallráskárosodást hét sorka-
tona szenvedett el, ebMl hat lóryakorlat végrehajtása során. Mind a hét
eset "honvédelmi kötelezettséq teljesítésével összeft)gő'. A halliáskároso-
dások oka az eryébként rendelkezésre álló hallásvedók mellőzése, hasz_
nálatuk megkövetelésének elmulasztá§a, helytelen használata, egy eset-
ben munkahelyi rendbontás (5. §z táblázat)

Az összes balesetek megoszlása a naglobb szervezétek közőlt a 7.

sz. tóblózat szerint alakult.

§zolgálati megbetegedések

1997.L íéléxében 20 fő hivatásos katona kérte betegségének elbírá_
lását, a szolgálati eredetű munkaképességcsökkenés megállapítá§ár. 12
fő megbetegedése bizonyult szolgálati kötelezettség teljesítésével ösz-
szefüggőnek Ez a szám az előző év ttasonló adatával egyezik. Ebből zaj-
áítalom 11, nasfrekvencirás üllamos tér (lokátor) okozta látásromlrás 1.

Összefoglalva

A vizsgált eszközpark és a munka-, kezelői kórülmények bizton-
ságtechnikai területén lényeges változás, javulrás nem tórtént. Azonban
jelentős eredmény a balesetek számának csökkenése.

A Magyar Honvédségnél az egészséget nem veszelyeztetó és bizton_
ságos feladatteljesítés és munkavégzés követelményeinek megvalósulrása
terén lényeges változá§ nem történt az előzó év hasonló idószakához ké-
pest, eárt á helyzet értékelése: MEGFELELÓ
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A helyzetjavítása érdekében a parancsnokok és üzem eltetőkíordít-
sanak folazottabb gottdot:

- az elmaíadt felülvizsgálatok pótlására, folyamatos időszerű végre-
hajtására;

- a b..ale§etek jelenté§i kötelezett§égeinek törvényes betartá§ára;

- a veszél}eke felhívó szín- és alakjelek alkalmazására;

- a veszélytudat kialakítására, fenntartrására.
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INFOR]\,L(CIÓ

A HOLIÁND SZÁnÁZT,ÖLDI IIADERÖNEM
LOGISZTIKÁJÁRÓL

Huainger Gyula|

A Holland Kirtilyság ez a kweseb\ rnint i!lag61915zíg fetén elte-
rülő E§zaki-tenger parti ország a maga 15 millió§ léleksámával jelen-
tós gazdasIÉgi, ezáltal poütikai szertpet tölt be Furópában. Mint a NA-
To egyik alapítda tevékeny §zeíepet tölt be az Eszak Atlanti Szövetség-
ben. Helrzeténél fogva nem véletlen, hogr (ebben az ánzázadban már
harmadszor) jelentős támogatást nyíjt Maslaronzágnak, segífuén ezál-
tal hazánk euro-csatlakozási törekvéseit. Igy keriilhetett sor arra a több
éve tartó folyama§a, amikor a Holland Királyi Fe§/veres Er6k meghí-
vására a Magyar Honvédség állonrányából mára sokan megfordultak a
Yédelmi Tanulnlínyok Intézete 3 hónapos törzsti§zti tanfolyamán, nyel-
ü-szakmai ismereteket szerezve a NATO csatlakozá§ útján.

Idén elóször másfajta, újabb képzési formára érkezett meghívás a
Honvédelmi Minisztériumba. F;zú,/rtal már továbblépve, 5 hetes haladó
törzstiszti tanfolyamra jött a meghívó nemc§ak hozzánl! hanem más bé-
kepartnerségi ország logisztikai szs|gálatánál dolgozó, magasabb rend-
fokozatű és beosztrású személyek kiktildésére.

Íry kaptam azt e megti§zteló l€hetó§€get, hogy elsőként képviset_
hettem szolgálatunkrt ezen a nr€püló-tanfolyamon", amely nemcsak az
idejét te}intvg hanen programjaink váItozato§§ágát illetően is kapta
íaláIó megnevezését.

Áz első érdekes megállapítós,bog a Holland hadsereget (é§ a többi
NATO tagállam hadseregét is) ugyanúg érinti a Berlini Fal lerombolása
óta az állandó és folyanatos haderőcsökkentés mint hazánkat, és a térség

1 Dí. Haurzin8er Gyula €z.edes, NATo l0te8ráció§Munkac,§opolt Lo8i§zikai szakcsoport_veze-
tó
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többi onzágát. Ezert érdekes tanulmányozni, hogyan oldja meg ez irányí
feladatait eg5l nagyságrendjében hasonló, de felszereltségét, ellátottsá-
gát tekinwe magasan jobban álló hadsereg.

A számokat tekintve Hollandia az 1989-es 120 ezer fős hadseregről ma
70 ezerre csökkenrerre haderóinek összlétsámát (mint ismeretes Hollan-
dia a szárazföldi haderőnem mellett korszerű légieróvel és az ország
nagyságához mérten jelentős tengeré§zeti erőkkel rendelkezik)- Másik
nagl vúltozós, hogy bizonyos értelemben megszűnt (lecsökkent) Hollan-
dia hidegháború idején geostratégiai helyzetéből adód 6 N ATO "hídfőáI-
lás" szerepe. Ugyanakkor jelentős a hadsereg ENSZ békefenntartó és a
Balkánon SFOR feladatokban végzett tevékenysége.

A tanfolyam során az elsó héten mindössze kétnapos"nyelvi-frissíté§'
után, általáno§ logisztikai előadásokat kaptunk üzsgálatunk közvetle-
nebb tárgya, a szárazföldi haderónem működésével kapcsolatban. Ezen
túlmenóen ismertetésre került a teljes program is, miszerint 3 hétig rész-
leteiben is tanulmányozhatjuk a haderónem logisztikai területét Holland
hadtest (Münster), valamint az 1 . "D ecember 7' Holland hadosztály (Ap-
peldorn) parancsnokságán keresztül (mezo-szint) a 13. Gépesített dan-
dár (Oirschot) logisztikai biztosítását. Mindezekról az elsó héten kiadott
Pentium lap-top-on általunk szabadon választott témában mintegy 10

oldalas dolgozatot kellett készítenűíik, amelyet az utolsó, 5. héten vég-
legesítettünk, és a kibocsátó záró-ünnepség elótt plenárisan az intézet
vezetése holland megbízott személyiségek és csoporttársaim elótt, előa-
dás, illetve a felmerült kérdések megválaszolása alapján mintegy 30 perc-
ben szóban is megvédtünk.

A holland logisztika, mint egy NATO onág logisztikai rendszere
összességében hasonlít a NATO rendszcrébez, ugyanakkor nemzeti sa-
játosságokkal is bír, amit elnevezése"Mateiel' (anyagi) is bizonyít. Talán
számunkra is útmutató lehetne szolgálatunk végleges elnevezését illetó-
en. Ezen azt éítem, hory a kifelé nagon is megfelelő uryanakkor az
angolból átvett "logiszt' ca' kifejezés és a megnevezésileg már csak
hosszúsága miatt is nehézkes anyagi-technikai biztosítás helyett igencsak
találhatnánk ery találóbb, ugyanakkor rövidebb elnevezést is. (I-ehet,
hory az érzelmek lec§itulása után a 'hadtúp" kjfejezes visszahozatala mint
a teljes biztosítási fogalmat jelentó szó nem is teljesen elvetendó gondo-
lat?).
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Az elveket illetően a katonai logisztika tulajdonképpen nem külön-
bözik a mi hazai ryakorlatunktól. Osszehasonlíwa jól esó érzéssel vettem
tudomrásul, hogy a mára kialakult hazai rendszerünk is uryanúgy tartal_
mazza mindazon elemeket és főbb működési gyakorlatot, mint a holland.

Történetesen a katonai logisztika a mienkhez hasonlóan:

c az anyagellátást (ebben a felfogásban minden a hadsereg által
. használatos eszköz is anyag a fogótól a hadihajóig) és szolgálta-

tást;

. az anyagok, eszközök fenntartását e§ javítását (technikai oldal);

o a szállítási (közlekedési) feladatokat, amely a mi elveinknek is
megfelelően integráló feladatot tölt be az anyagi és részben tech-
nikai biztosítási feladatokon belül. A közlekedési feladatokjob-
bára a csapatmozgásokat jelentik és hasonlóan a mi elveinkhez
legalább annyira "törzskai" mint |ogisztikai feladatok;

o azegészségűgyi ellátás hasonlóan a Magyar Honvédségnél mára
kialakult rendszernek megfelelően csak rendkívüli állapot ese-
tén kerül a logisztika szervezeti alárendeltségébe és egyébként
békében is alapvetően önállóan rendelkezik a biztosítási felada-
tok megoldásához szükéges valamennyi eróvel és eszközzel.

Az általános elméleti kérdések tisztázását követóen a tanfolyam 2.
hetét a Holland Királyi Szárazföldi haderő Parancsnokságán töltöttük.
Ide kívánkozi\ hogl a holland fegrueres erók mindhárom haderóneme
közvetlen HM irányírás alatt áll. A haderők önállóan valósítják meg a
kormányzat által elóírt (óváharyott) feladatokat, közvetlenül a HM-nek
alárendelt Fótitkár (Adninisztratív Allamtitkár) alárendeltségében. A
miniszter mellett működő tábomoki rendfokozatú Felügyelő vagy az
Anyagi Fóigazgatósággal rendelkezó Védelmi Törzs fónöke, a haderő-
nemi feladatok koordinálrását végzi, szolgálati hatalommal nem rendel_
keznek a haderőnemi vezerkarok felett (eryfajta nézet szerint a hatalom
megosztá§ tökéletes a haderőnemek felett, nics eryesítve a vezérkar).

A Holland Királyi Szárazföldi haderő az elmúlt esztendóben a ko-
rábbiakban leírtakhoz hasonló nagysági változásokon ment kerqsztül. A
változiások legjobban vezetés iránltási és szervezeti váltoásolüan fe_
jezhetők ki.
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A vezetési-irányítási rendszerben bekövetkezett változások legin-
kább a vezetés filozófiájában történt változásokkal szemléltethetőek.
Mindezek alapján az új yezeté§i koncepció lényege:

1.) Az új veúrkar tevékenységét az eg5rséges elvek kidolgozására
összpontosítja, a végrehajtás feladatait (amely korábban úg5tszin-
tén a vezérkar feladata volt) a haderónern szewezetei féié irá-
nyítjai

2.) Ahová és amikor azt a hatékonyság megkívánja a íelelősség és
szükséges feltételek is az adott szintre kerülnek.

A haderónem törzsében két fócsoportfőnökség kerúlt meg§zerye_
zésre:

1.) Elü és Teweási Fócsoportfőnökég (a "tervezők");

2.) Pénzügi Ellenőrzési Főcsoportfőnökég (az ellenórzők),

Külön érdekesség, hory a két szervezeten belűl a Tervezési Csoport-
főnökség szinte szimbióásban dolgozik eryütt, a "Pénzügyi Tenezési és
Költsegvetési Csoportfőnökséggeln, eleve elkerülendó, hog5l hadsereg
szinten anyagilag megalapozatlan feladatok kerüljenek kiadásra.

A munkamódszer is változott. Jellemzó a"csoport" mődszer, amely
azt jelenti, hogy az "EIü- és Tervezési Fócsoportfőnökséglen belül
összekerülnek az azonos gyakorlattal és felkőzültséggel rendelkezők,
például a "hadműveleti" vagy a "logiszftkaj" csoportban olyan követel-
ménnyel, hory a nagyobb tudású, felkészült§égű vezető mellé a tapasz-
talatok átvétele, valamint a folyamatosság biztosítása érdekében tudato-
san kerülnek be fiatalabbak is.

Második említár e méltó "csoport" munkavégzési elv, hoglr a szakma
szerinti csoportokból egy-egy új feladat esetén komplett új csoportot
hoznak létre az adolt tervezési folyamat komplex elvégzésére, amely
szintén a korábbinál lényegesen kisebb számú törzs hatékorynágát hiva-
tott növelni.

AY ezétkat alátendeltségében Anyagi lgazgatóság működik, amely
a logisztika legfőbb területeit öleli fel (eü., és infrastíuktúra kivételével)
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és végzi a teljes szárazföldi haderőnem (illetve a másik két haderőnem
azonos típusú) anyagi-technikai eszközeinek beszerzésével és fenntartá_
sával kapcsolatos valamennf tevéken}§éget.

Az Anyagi Igazgatóságon átfogó elóadásokat kaptunk az új hadi-
technikai eszkózök beszerzési folyamatáról (Stinger légvedelmi rakéta),
a haditechnikai eszköxik rendszerbeállítrásánrál nélkiilözhetetlen teljes
élettartam sámítási módszeréről, a NATO STANAG szabvány előírás
működéséról a holland hadseregben, amely alapja a közis tevékeqnég-
nek. Ismertetésre került, hogy a NATo_ban rendszeresített mintegy
3000 szabványMl, amely a hadmúveleti, adminisárációs és logisztikai te_

}ileteken múködil minteg 1500 (!) ez utóbbi területen tatálható meg.
Ertékes információkat kaptunk az anyagok NATO kód szerinti bgsoro-
lása, azonosítása tekintetében. Az Anyagi Igazgatóságon (amely l:b. a mi
új Logbznkai Főigazgatósápnlouk me§elelő szewezet) látogatá§t tet_
tünk a Fogyóanyagok Főosztályrán (a mi Hadtópcsoportfőnölaógünlolek
megfelelő szeruezeí) amely sz anyagok NATO besomlás szerinti 1-5 ka-
tegóriájón belül:

. azizEmaíyag, élelmezés és kantin ellátással, valamint a személyi
felszerelés cikkeivel és az egazségngd anyagokkal foglalkozik
(1. osztály);

. következő osztály a lószer beszerási-ellátási osztály;

o a ha_rmadik osztály un, Általános Felszerelési Osztály, ahol meg-
találhatók a w. eszközö§ de a konténerek és az aggregátorok
is;

o véEezetúl afőosztály állományába tartozik egy a teljes lgazgató-
ság részére működtetett un. "Kisérkti és ellenőtzési osziály.,
amely valamennyi anyagféleség üzs gálatát yégzi.

A már említett vezetési-irányítási változásokon túl jelentős a szerve-
zeti átalakulrás is, amely a hadsereg minden szintjén jelentős létszámcsök-
kentéssel is eryütt jár. Mindemellett 196. közepétól a holland haöereg
áttért a §orozott hadseregról a hivatiásos hadsereg működtetésére. Ezek_
ról a továbbiakban beszámolok Ugyanakkor érezhetó, hogy az elhatá-
rozott döntések pénzüryi eszködkkel is kellóen támogatottalc Az ellá_
tók létszámának részarányos csökkenté§e ott sem jelenti a feladatok au_
tomatikus c,sökkentését, uglanakkor az ember kiválását elósegítik a tech-
nikai eszközök na5lobb számban törtónó szolgálatba állításával (pl.: fo_
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lyó program a minimális emberi beavatkozást igénylő "konténerbáció"
vagl a teljes hadseregszámitőgépes rendszerre töíténő átállása).

A Holland Szárazföldi Haderő felépítésében je|entós a Német-Hol-
land hadtest, amely tulajdonképpen maga a hol|and szárazföldi harcoló
eró. Mi is ez az 1. Német-Holland hadtes! amelynek parancsnoksága
Münsterben (Németország) található és ottjártunkkor ünnepelte meg-
alapításának 2. évfordulóját? Nos, a két onzág politikai vezetésének aka-
íatát kifejező döntés alapján működó közös hadtest előzményeit tekinwe
a korábbi 1 . Német hadtest 1 ., és 7. hadosztá|yának bázisán (megszüntet-
ve a 3. és 11. hadosztályt) valamint az 1. Holland hadtestből eryedül az
1. hadosztá$ megőrizve (megszüntetve a 4. és 5. hadosztályt!) alakult
meg. A holland hadosztály szervezetét értékelve ott is szembetűnő, hogy
azonnali hadrafoghatóság szempontjáMl csak a hadosztály 41. könnyű
és a 13. gépesített, valamint a hadosztály közvetlen erységei jöhetnek
számítiásba.

Ahadtestparancsnokság állományában a töíz§fónök alárendeltségé-
be tartozik a G-4 logisztikai osztály (vezetője az irányító posztok igazsá-
gos elosztásán alapul és német ezredes). A logisztikai osztály §zervez€ti
elemei háborúbanl

. terveók (log./ops.);

o eü.szolgálat (békében külön);

r ABv elleni védelem és környezetvédelem;

. fenntartás é§ javítás (technikai szo|gá|at);

. ellátá§ és szállítás (anyagi biztosítrás);

. feltételes módban a csapatok mozgatása (a mi elü és gyakorlati
rendszerünkhöz hasonlóan legalább annlra hadműveleti mint
logisztikai feladat).

A legérdekesebb kérdés a kétnapos konzultáció során a bilateriális
eryüttmúködésból adódó problédmák számbavétele volt. A G-4 főnök
többször is aláhúzta és kiemelte, hogy az ellátás-biztosítás az elmúlt két
év 5lakorlatainak tapasztalata alapján nemzetenként, összességében
sokkal többe kerül, mintha azt közös ellátási rendszerből valósítanák
meg. Ennek hiánya egyrészról az eltérő nemzeti törvénykezési, biztosí-
tási rendszerekből fakad, másrésnől a két nép szokás, illetve magataí-
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tásbeli különbségeivel indokolható. (Ne felejt§ük e|, több mint neryven
e§ztendeje egy szóvetségi rendszerhez taítoző s?'f,/Í1rc7Étről van só.)

Az 1. Holland nDecenber 7" hadosztály (Appeldom) történelmi
korszakoktól fűggetlenül tisztelettel ápolja a soraiban szolgált elődei em-
lékét. Megíi§,e|hető, hogl a hadosztály jogelődje volt az az expediciós
kontingens, amely a II. vh. után résztvett a függetlenségért kúzdő Indo,
nézia elleni harcban. A hadosztály (uryanúgl mint az elöljáró hadtest)
rendelkezik G-4 s zstvezettel,valamint mindazon javító, ellátó és szállító,
valamint egészségüpi erővel amely szúkséges a harc anyagi_technikai
hiztosításához.

Módunk volt nindegik logisztikai biztositó zászlóa|jnál jánri és
a helyszínen megismerkedni azokkal, Ievezete§en:

- 100. ellátó szállító z., ahol bemutatták a zászlóalj szállító techni-
káját. Elméleti kéídéseket feszegetve, érdekes eszmecsere ala_
kult ki az ellátás-biztosítás felelősségi köréről, amely során iga-
zo|ódott előttem az itthoni elínélei és gyakor|at, Áiszerintlz
anyagi ellátás, kiszolgálás csak a szállítással válik teljessé azaz
biztossá! (Megieryzem, hogy kinti dolgozatomat is ebból a témá_
ból írtam.)

- 300. javító z-nál áttekintettük a tábori javítás fázisait, amely
elveiben uryancsak nem téí el a mienktól. Amennlb en eltét , az
a konténerizált javító-tároló eglségek nagl száma, a javító kapa-
citás mennfsége, a raktáron lévő javító anyagok alacson szintje
(ust-in-time renszer).

- 4fi). eü. zásilóaljttál a z.pk (orvos alezredes) bemutatta a telje,
sen konténerizált tábori kórházukat, amelybó| megközelítóleg
10 (!) egység követi a csapatok harctevékenységét, és egyenként
minteg5l 48 órán keresztül működik. Ugyancsak imponáló a 2
órán belüli orvosi ellátás mint követelrnény, amelyen belül az
elsó óra végére ("Golden-hour") törekednek az életmentő be-
avatkozások elvégzésére.

tÍ,rdekes elvi felvetés volt a htido§ztáíynál az önáttó záutóaljak ellátó
ezredbe történő összevonása, amely gondolat szintén megeglezik az áIta-
lunk mór fol7tatott ellátó (lo4isztikai) ezred rendszerével.
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A magasabb erységeknél járva megtekintettük a logi§ztikai vezetési
pontot i§, amely a vezetési rendben 'Cluster III' elnevezést üseli és ma-
gába foglalja a logisztikai elemeken túl a költ§égvetési pénzügyi csopor-
tot, valamint a tábori posta szolgálatot.

Az ellátási rend is hasonló a mienkh ez a"push" a"pull" utánszállítási
rend§zer is megegezik a"kiszóllítós" & a"magamra száIlítás" általunk s
széles körben alkalmazott módszereivel,

A kázletek 7 naposak a hadtestnél és igenylés alapján az elöljáró
1-1 készletet biztosít, amelyet nem bont meg részleteiben. A fogyást, fel-
használást, veszteség elórejelzést uryanúry alkalmazzák mint mi.

Lényeges elem a vezetésben, hory csak a bemenő (input) és a kilépő
(output) információ érdekli az elöljáró tagozatot. A közbülső feladat
megoldá§ (throoughput) az alárendelt (végrehajtó) szew belső ügye. Ha
a végeredmény (output) pozitív, az egész feladat megoldottnak tekint-

Jellemző a nagfokú bizalom, amelyet minden szinten a szakterűle-
tekvezetői élveznelq íry ellenórzésük is csak nfllvánvaló, erős elégtelen-
ség esetén válik aktuálissá. Alkalmanként 1-1 rendkívüü esemény (szál-
lítási katasztrófa, nagmennlségú anyagve§zte§éggel járó un. "oruágos
botrátry" ) után közvetlenül "lentrőI' jelentenek, ha kell a HM-ig, és a ki-
üzsgálást, felszámolást is az állományilletékes parancsnok irányítja.

Ez a szemlélet gondolom abból is eredhet, hosl eltéróen a nálunk-
állíthatom+örténelmileg kialakult'porosz- oro sz" vezet&i módszerekkel
szemben Hollandiában különösen a IL vh. után, az" angolszász" katonai,
feladatorientált szemlélet került előtérbe. (Biztos vagyok benne, olyan,
számomta máig is elképesztóen emlékezetes gyakorlat Hollandiában
nem fordulhatott eló, mint nálunk a 8ü-as évek közepén, amikor fiatal
HM-ben szolgáló fóti§ztként kiildtek ki a hadtest ellenórizte hadosztály-
törz§ harcké§zült§égi ellenórzésre. Maryarul ellenőrök ellenőrzésére!).

A háromhetes sok helpzínes gyakorlat a 13. gépesített dandárnál
tett kétnapos tanulrnáryníttal ért vége. Itt a "vé4eken" kaptunk képet a
végrtbqitó szint telie§ l€§ztikri tevékenységéről.
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A hadosztály szinten tanulmányozott logi§ztikai biztosítási rendnek
megfelelően itt is megtalálható a jaűtó, ellátó-szállító és eü. biztosítási
elem (dandár szinten is felvetődött a századok esetleges logisztikai zrász-

lóaljakbaa tórtén ő szewezése).

Az egyes zász|óaljnál is megtalálható a szakasz erejű biztosító alery-
ség + orvossal ellátott ZSH. A századoksál a mi szolgálaMezetőnknek
megfelelő személy végú az ellátásí. Erdekesség és firyelemreméltó ta-
pasztalat, hog5l a dandár békében a hellnzínen nem rendelkezik háborús
készletekke| és valós laktanyai ellátást sem végez. Ezeket a feladatokat
az un. NATCOM (National Command) a mi korábbi Hátországvédelmi
Parancsnokágunkkal közel beazonosítható szervezet végzi. Szembetű-
nő az állományról való nag5rfokú gondoskodás, amely jól megfiryelhető
az étkezés, az eü. ellátás, ruh ázat szeméV. tekinWe költségkíméló hatá-
sában (példával élve, egy szerződéses katona fizetésébő| a mi szerződé-
sesünk illetményere átszámíIva 120-150 forintból napi háromszori étke-
zésben részesülhet a laktanya étkezdéjében!). Teljesen ingyenes az or-
vosi ellátás ás a gyakorló öltözet igény szerinti cseréje.

Yégezetűl néhány gondolat a közel e5l éve bevezetett szerződéses
rendszer működéséről. Manapság, amikor olyan sok szó esik nálunk is a
sorozott hadsereg megszűnéséről különösen érdekes egy jól működó,
anyagilag kellően dotált hadseíeg ilyen irányú tapasztalatait is figyelembe
venni. Nos, ery esztendó múltával igen veglesek a vé|emények Holland
kollégáink panaszkodva mondták, hory szemmel láthatóan csökkent a

sorállományúakat kiváltó szerzódésesek képzettségi szintje, mivel koráb-
ban a közép- és felsőfokú végzettségűek is bevonultak. Nagy a szóródás
az eglres szakmák között. Míg az á|talunk is meglátogatott egészségügyi
zászlóaljnál közel teljes az állománlábla szerinti fe|töltöttség, rosszabb
a helyzet a harcoló erységeknél. Bár eredményes toborzó tevékenység
folyik és a fiatalok (sok közöttük a lány) már csak kalandvágyból is je-
lentkeznek, nehezen prognosztizálható az európai békefolyamatok sta-
bilizálásával atárryos "hadsereg-ellenessé!' (mint propaganda is) hogyan
hat ajövőben a fiatalok gondolkodásmódjára. Uglancsak nem végiggon-
dolt egy esetleges totális alkalmazás e§etén a hadsereg létszámának fo_
lyamatos szinten tartása. A felmerülő problémákat hadseregen belű|i
képzéssel, a laktanyában mind magasabb komfort érzet biztosííásával
és a korcsoport-végzettség íigtelembevételével elfogadható illetmény-
nyel (amely a mi szerződésesünk keresetének mintegy tízszerese) igye-
keznek ellensúlyozni.
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Befejezésül beszámolómmal képet Kvántam nyújtani Holtandiában
szerzett tapa§ztalataimról, óviden mego§ztva i§mereteimet kedves szak_
mai olvasóimmal, felüllan§a ery-ery gondolatot, amely talán tovább-
gondolásra adhat lehetőséget szakterületünkön dolgoó kollégáinknak
Egben a figelmet is szeretnérn íelhtvni ene a szakmai íell@szültséget,
nyelvismeretet próbára tevő új képzési lehetőségre, amely ell<Épzelések sze-
rint l998-tól, a többi rövidebb-hosszabb tanfolyammal egütt belep a pá-
Iyázati rendver keretébe.
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INFoRI\L(CIÓ

A BILINCSEITÓL MEGSZABADLJLT HADSEREG

Varya LószlóL
(íoldhó)

A Mt cíkl{otdítás aíollóiqat ez évi 3. száltlátuk kiilőn mdléIrletében'A
gazdasági ta,élt2rrységek konzerűsítése a Bundeswehr,benn cfunml negielen
hat cik* folytatásakht, a lesújabb tapasztalatak lto?eadásü szdgáIja.

A kiiltség- és tevékenysQfelel6ssQ úJból hozzáse,
gíthetné a jogalhoz r taktikd feladatoket Eg kí,
sérteti projckt tapa szlalúa e- 2l2. finélgránátos
zászlóa|inót

iItaz RichardRosnanith

Eckan Bannttlülkr

Megielent TruppenpraxisA ehrausbildung 1997l9.szám503-
507 oldal,

A Bundeswehr néhány év óta atapvetóen megváltozott körüimények
előtt áll. Eg5nészt az alkalmazási lehetóségek sokoldalúbbá váltalq amely
nagyobb rugalmasságot követel meg a katonáktól. Másrészt a védelmi
költségveté§ éljára rendelkezésre álló eszközik vasl stagnálnalq va§/
csökkennek. Ezen Hvül a Bundeswehren belüli e$árások folyamatosan
specializálódnak é§ ezzel költ§égesebbé válnak lk rülbelül két év óta

l vaí8aLá§zlómk,ezí€de,r,aMHLo8i!áit iFtí8rz8ató6á8Elcnó.zÁ§iocáályvezetóje.
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kezdték meg a haderőket átfogó kísérleti projekteket a költség- és tevé-
kenységfelelósség (KTF) koncepciójának bevezetéséhez. Az iparban al-
kalmazott új irányítási eszközöket és tapasztalatokat a Bundeswehrben
is fel kell használni: vezetés gazÁasági kérdésfelvetésekkel, célkitűzése_
ken keresztúl. Ennek során a controlling eszközeinek az alkalmazása a
hadseregeknél alapjaiban véve nem újdonság. A különböző szcivetséges
partnereknél máí régőta vannak cöntrollerek, akik a katonai vezetést
meghatározott kérdésekben lámogatják' .

A kutatás céljai és módszerei

A fennforgó cikk célja egyoldalról a KTF bevezetésének a hasznát
elméleti meggondolások háttere előtt megvizsgálni, másrészt egy éppen
befejeződött KTFkílsérleti program gyakorlati tapasztalatait továbbadni.
A cikk tartalma a két s7.erző tapasztaiataira támaszkodik, akik a kílsérleti
projektet, mint projektfelelős zászlóa|jparancsnokok es egy támogató
vállakozási tanácsadás projektvezetői aktívan és közösen alakítottak ki
és á|landóan kritikusan rákérdeztek a dolgok miértjére és lényegére. A
cikk a megállapított esélyek és kockázatok bemutatásával fejezódik be,
amelyek rnegrnutatjá\ milyen fieltételeket kell minden körülmények kö-
zött ieljesíteni, hory a KFT-t a Bundeswehr minden szolgálati helyen be
lehessen vezetni. Eryben azt is megmutatja, hogy a taktikai feladat kon-
cepcionális példaképe az irárryítás új eszközeinek. Ezzel a cikk kapcso-
lódik más, az elmúlt hónapokban többnlre a költség- és tevékeny,ségfe_
lelősség (KTF), illetve ráfordításkorlátozás és racionalizálás (RKR) fo_
galmai alatt a " Truppenpraxis/Wehrausbildunt' -ban megjelent írások-
hoz' . A KTF iránt érdeklődö olvasók részére lehetóséget kell biztosítani,
hogy a kísérleti projektekből az elméleti és a gyakorlati ismeretek terü-
letén elóreléphessenek.

Az elméleti meggondolások kiindulási pontj a a szervezés minden te-
rületén folytatódó üta, milyen érdekcsoportok érvényesíthetik saját be-

Ide tartozik el§ó§orban Hollandia, anely már jelle8zetes költsé8vetés-teíyezési íendszeíel ren-
delkezik, UsA- ban és Franciaoísá8ban is vannak katonai contollerek, akik különösen a pénz-
úgyi igazgató§ágokon Ksérik fiEyelemmel a munkát,

vesd össze például az 1 996. éü l ., 4., 6. és 1 0. számokkal, valamint az l 997. évi 4. számmal.
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folyásukat a szervezetekben és vajon ezeket a szervezeteken keresztül
megfelelően fig5relembe veszik-e, A vállalatok munkavállalói és munka_
adói közötti, a munkafeltételek körüli állandó viták demonstrálják, hogy
a munkatársak érdekeinek a figyelembevétele nagy jelentósséggel bír a
szervezetekben, Ery holland olajtársa§ág fúrószigete miatti aggodalom
körül kialakult heves média üta 195-ben egyértelművé tette, hogy a
szervezeteknek nem utolsó sorban a nyilvánosság érdekeit is be kell von-
ni a döntésekbe, Pont Németországban jellemezték a szervezeteket a
különböző érdekek pluarizmusa. Ezekből a megfiryelésekból két felis-
merés adódik.

1. )A szervezetek vezetésénél a meghatározó érdekqsoportok céljait
és elképzeléseit firyelembe kell venni.

2. )A meghatározó érdekc§oportokviselkedáe és jelentősége a min-
denkori szervezetekben különbözó.

Ezért első lépésben megpróbáüuk a2l2. pc. gr. z. részére legfonto-
sabb érdekcsoportokat azonosítani és azok céljait felmutatni. Ezenkívül
bemutatjuk, hogy a272. pc. gr. z.-ban az érdekcsoportok képviselve van-
nak és a KTF ezen érdekek képviseletében mennyiben támogatja a ve-
zetést. A cikk a kísérleti projektek tapasztalataival záródik és meghatá_
rozza a KTF egész Bundeswehrre kiterjedó sikeres bevezeté§ének az
igényeit.

Erdekcsoporíok

A szewezetekben különböző érdekcsoportok lehetnek. Ehhez tar-
toznak elöljáró szewezetí egységek, jelenlévók, munkatársak, szakzer_
vezetek, széles nfllvánosság, tulajdonosok, bankok, vevők, szállítók és
mrások. A kérdés, mekkora jelentósége van ery lehetséges érdekcsoport
által teljesített ho zzájárulásnak a szeí]ezet számár a. Ez lehet varyanyagi
va$I immateriális termázetű. Immateriális hozzájárulások a speciálisan
szakmai jellegú know-how-on kívül a bizalrni tevékerynégek is. Az érdek-
csoportok tulajdonképpeni jelentóségét a minőségük, a kicserélhetősé-
gük és az idótartam határozza meg. Ha ez például csak egy lőszerszállítás
lenne, akkor ezzel hosszútávon és pótolhatatlanul lennénk elkötelezve
és azáltal a legnagyobb jelentőséggel rendelkezne. A páncélgránátos
zász|óa|1 számfuaezen kritériumok alapján a következő érdekcsoporto-
kat határozták meg a legfontosabbaknak.
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Nyilvfuusságlplitil@

Végső során a széles nyilvánosság, a polgárság az, amely magát a
politikán keresztül képviselve meghatározza a Bundeswehr feladatait.
Ok bizto§ítják a pénzüryi eszközőket. Ezze| ezek az érdekcsoportok a
Bundeswehr minden egles egysége számára egzisztenciálisan létezrrek
és még ha normális esetben csak indirekt módon, de a legfontosabb ér-
dekcsoportot képeáka272. pc. gr. z. számára.

A Bu deswehr relds&re

A politika által a Bundeswehr számáía meghatáíozott feladat termé_
szetesen nem e§/es §zervezeti eg)§égekre irányul, hanem a Bundeswehr
egész rendszerére. A Bundeswehr szervezete ennek során visszatükrözi
a különböző szervezeti erységeket, amelyek a zászlóaljta közvetlenül
vas/ kózvetetten befolyást gyakorolnak. Ide tartoznak a katonai közigaz-
gatások illetékes szervezeti területei is. Ezek fölérendelt egy,ségek, kü-
löncisen a 21. pc. dd., ene| aközvetlen meghatározói is a feladatoknak.

A zás zlólalj munlrúán ai

A katonai és nem katonai munkatársak lényeges befolyást gyakorol-
mk a zászJó alj elé állított feladatok telj esítésében. Gyakan speciális kép-
zettséggel rendelkeznek és felelősséggel tartoznak a honvédelmi kötele-
zettségekre való sikeres kiképzésért. Munkatársai kompetenciája és tel-
jesítőképessége nélkül egy harci kötelék nem létezhet.

Helyi kimyezet

A zaj, a forgalom, a mezei károk és eryéb terhek türelmes elüselé-
sével a helybeni lakosok és más érintettek éppen ú5, résztvesznek a fel-
adatok teljesítésében. EzenKvül az infrastruktúra, valamint a zászlóa|j
munkatánai részére a kultúrális aktMtás minden módjának rendelkezés-
re bocsátrásával lényeges keretfetételeket teremtenek meg, amelyek kű-
lönös tekintettel a szolgálati hely nllvánosságba való integrálódása te-
kintetében nagy jelentőséggel rendelkeznek. Ezzel a belyi környezet is
a zászlőlaj fonto§ éídekcsoportjává válik.

Világos, hogy az egyes érdekcsoportok között kapcsolatok vannak.
Például a rnunkatársak a helyi környezethez tartozhatnak, amely más_
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részt a nflvánosság alkotó eleme. Ennek ellenére a további eljárások
szánára ezek az elhatárolások nagy segítséget nyújtan ak a 212. pc. gr. z.
érdekeltségi struktúrájának a berendezéséhez. A további üzsgálatok ala-
pul szolgálnak a 212. pc. gr. z. e7-el nég5l meghatározó érdekcsoportja
számára felállítandó twábbi speciális kérdésekhez.

Érdekcsoportspecifikus szervezeti élok

Abból a célból, hory az érdekcsoportoktól a celokhoz lehetőleg ma-
gasszintűhozzájárulást érjünk el, a szeryezetnek az érdekcsoportok ér-
dekeit a lehető legmagasabb szinten teljesíteni kell. Amennyiben ez si-
kerül, úgy a szervezetet értelmesnek és jónak tarják. Ez a kötelezettség
ezzel a szoílezet vezetésének központi eleme és meghatározza annak
cselekedeteit.

A politila l nyilvórussőg célja

A nyilvánosság céljait a Bundeswehr számára alapvetően az aktuáli§
Fehérkönyvben a Bundeswehr feladatai között felsorolták. Az öt meg-
nevezett él összefoglalva a következőképpen hangzik:

o Németország és állampolgárainak védelme a politikai nyomás és
a kü|ső veszéllyel szemben.

o A katonai stabilitás és Európa integrációjának a támogatása.

. Németoíszág és szövetségeseinek védelme.

o Avilágbéke és a nemzetközi biztonság védelme az Egyesült Nem-
zetek Kartájával összhangban.

o katasztrófáknál segítségnyújtás, szükséghelyzetekben mentés,
humanitárius akciók támogatása. (Fehérkönyv 1994, 89, oldal).

Ezek világosan arra utalnak, hogy a Bundeswehr szerepe megválto-
zott. " Ma mór egl szélesk)rű, sokoldalú és ámyalt feladatspelxrum jelenik
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me§l4 a 3*6o*"hr sámára. Az utalás eryértelművé teszi, hory a poü-
tika részeről a élok sokoldalúbbá és komplexebbekké váltak.

A Bundawehr rudszeéwk a djai

A Bundeswehr rendszerének az a feladata, hogy a politika celjait
hadműveleti célokra lefordítsa, azokat a szolgálati helyeke átülte§se.
Következésképpen a Bundeswehr rendszerében a 272.pc- gr. z. íeladatai
is adottak, me\ek speciális követelrnényeketjelentenek a szolgálati hely,
mint páncelgránátos zrászlóalj számára. Altalánosságban megfogalrnazva
ezek a célok a következóképpen hangzanalc

. Kikép7€ttség, begyakorlottság.

o Harckészültség.

o A re_ndelkezésre álló költ§égvetési eszköaik hatékony felhaszná-
lása5.

Ezek a célok is ös§zetettebbekké é§ bonyolultabbakká vráltak. Amíg
korábban a fő feladat abMl állt, hog5l a védelmi képességet egy köaietlen
katonai fenyegetéssel szemben biztosítsák, idóközben a védelmi képes-
ség ma ery harci kötelékben arra szolgál, hory a szövetségesekkel és a
partnerekkel a nemzetközi válságok és konfliktusok lekiizdéséhez hoz-
zájáru§anak A 212. pc. gt. z ebben a katonák kiképzésével és az IFOR-
ba való besorolásával nem jelentéktelen mértékben vett részt. Az eg5ne
nagyobb mértékben feszítettebbé váló költségvetési helyzetben az elmúlt
évek azon élkitűzése, hogt a rendelkezésre álló eszköztikkel a megkó-
vetelt tevékeDy§égeket elvégezzék, kiemelkedő jelentóséget nyert.

Fehéíköoyv l99,1, 88. old.t.

Péoáltldl€8 czcn a hclyen - é§ Dcm 8 oyilvá&§á8 cáj{ból - íe.l§aolják ól(€t, miv€l 8 Bund€§-
tr€fu..írdEaréoak.€nd§z.tleoán belü azír.§z€. (ésn rn6ak rzo8!,e. köt.lékd()védelmi li-
ad,áétt f6l€lri ka[ r ryihán6á8 dórt. A l(ötdék€* rzdílpoítjából . pénát8yék a Bünd6tíelú
rcnd§zéí€ óllrl ,ddrt
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A munlatúnak cé|jai

A munkatársak bizonyosan na§rcn különkiá motívációkkal és vá_
rakozásokkal rendelkeznek. Itt azonban mégis vállalkoznunk kell arra,
hogy ezen célok érteünében néhányat"k)zös nevezóre" hozzunk. A meg-
nevezett elemek ennek soíán kiilönböző harci kötelékeknél, különböző
KTF kísérleü projektek keretén belüi végrehajtott kikérdezesekre tá-
maszkodnak. Megmutatkozott, hogl a munkatársakÖ számára a követke-
ó célok külónös jelentóséggel bírnalc

. Mozgástérrel rendelkezni, átvenni a fe|elósséget.

o c]súcstechnológia alkalmazása a napi munkában.

o Jövedelmet elémi, szociális biztonsággal rendelkezni.

o Tekintéllyelrendelkeani.

. Te§tileg fitt lenni.

A munkatársak által elsőként megnevezett cél, tehát mozgástérrel
rendelkezni és a felelósséget átvenni, részben tipikus emberi igény, más-
részt azonban a taktikai feladatok koncepciójával a Bundeswehrben szo-
rosan rögzített1 is. Ez a vezetési koncepció, melynek a ryökerei már a
porosz hadseregben is fellelhetók volta\ azon a fe|ismerésen alapul,
hogl az összes vezetési sánt eli§mert eryüttgondolása harcban nagy e-
lőnyt tehet lehetóvé ruga|masság és glorsaság területén.

A helyi kiinryeat cajü

A"helyi kömyezet" érdekcsoportjainak az a célja, hogy a helyórséggel
és ezíltal a zász|őaljjal harmónikusan kijöjjenek. Ehhez tartozik, hog5r a
lehetséges legkisebb zaHatá§t, például a zaj és forgalom által, szenvedjék
el és a katonákkal ery bizalmas kapcsolatot alakítsanak ki. A helyőnég

ve§d ó§§2e a cTcoD cé8 mDnkadokumentációjával: 'A katonák értéke és a KTF lj§éílei€k ala-
kulá§a",va eídaí l99ó.

vesd össze oettiDg, D., Auftíagstaktik - e8y vezeté§i koncepció tófténete é§ jélene, F.anldurt
am Main, l 993, 39. é§ a következó oldalakon.
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megtartá§ának is nagy jelentősége van, amennfben jelentós gazdasági
tényező a régió számára. Ebből következik a zászlóaljnak (mint a hely_
órség része) a munkaadó funkciója is a helyi lakosok számára. Nem utol-
sósorban a s?Éívezet nem jelentéktelen mértékben hozzájárul a helyi
kömyezet kultúr ális életébez

Iényeges celkonflikfusok és az ebból következő igények a
vezetássel szemben

A célok ritkán fűggetlenek egymástól. Gyakan támogatjákvag5l aka_
dályozzák egymást, kölcsönösen vary ellentétesen, különböző mérték-
ben. A célok teljesítése ezert élkonfliktusok esetén különósen nagy ki-
hívá§t jelent. A 212. pc.gr.z. érdekcsopoítjainak a legnagyobb élkonflik-
tusa, mint sok más szervezetnél, abban áll, hogy egyrészről a kiképzési és
harckészültségi élokat teUesíteni kell, másrészt pedig azokat csökkenő
eszközökkel kell megoldani. A feladat_eszköz reláció az elrnúlt évek so_
rán eg5ne növekvő mértékben vált bonyolultabbá, kínosabbá. E§/ továb-
bi jelentós célkonfliktus uralkodik a munkatársak által óhajtott cselek-
vési szabadság és az erységes vezetes szűkségessége köótt. Az e$/rséges
elóírásokkal és parancsokkal megpróbálj ák a folyamatokat messzemenő-
en elóre lehatárolni, hogy a dolgok hibás kifejlódését megakadályozzák.
Ezáltal azonban a zászlóalj felelős vezetői rétegének a mozgásterét
messzemenően leszűkítik.

Eddig megállapíthatjuk, hogy a vezetés a szolgálati helyeken lénye_
gében két okból nehezebbé vált

1.) A politika/nyilvánosság céljai sokoldalúbbá és ezzel komplexebbé
váltak; a pénzügi szempontok nagyon erősen elótérbe kerültek

2.) A financiális nehézségek kiemelkedő jelentósége erő§ítette a fel-
adatok és az eszközök közó tti célkonfliktusokat. Erósödött a konfliktus
a zászlóalj vezetőinek cselekvési szabadsága és a Bundeswehr rendszere
egységes vezetésének követelményei köótt is.

Következésképp a élokban történt változások alapján emelkedett
a célok teljesítéséhez szülrséges koordinációs igény, melyeket a zászíó-
aljnak teljesítenie kelL (1. ábra)
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Érdekcsoportok képviselete és a szervezeti erységek
vezet&

Ezen a helyen felvetődik a kérdés, ki képviseli eg5l szewezetben az

érdekcsoportok érdekeit. Az érdekcsoportok vag5l mindenkor saját ma-
guk, va5l es/ szervezet vezetáének meghatáíozott képviselőjével fe|-

ügyelnek érdekeikrg vagy közös képüselőt határoznak meg. Az elsőként
megnevezett esetnek az lenne a következménye, hory a különböző ér-
dekcsoportok képüselői quasi mint koalíció - hasonlóan mint a politiká-
ban - megpróbá|nának konrpromisszumot kótni. Egy egységes képviselet
esetén van eg5l felelős vezetés, amely mint ery elöljáróság minden érdek-
csoportot képvisel. Ahogy a következőkben megmutatkozik a 212-

pc.gr.z.-nál az érdekek firyelembevételéért el§Ó§orban a zászlóalj veze-
tése a felelós. Ez elsősorban a zászlóaljparancsnokból, az egnégek" ve-

zetóiből valamint a vezetési alapterületek szerint tagoódó töíz§osztá-

lyok vezetóiból tevődik <issze. A zászlóaljon belül ők képezik a quasi me-

nedzsmentet.

Á politikalnyilvdtwssós Mpviseleu

Az alkotmány elóírásai szerint a katonai parancsnoki hatalom nem
lehet független a politikai vezetés^tólg. Az alkotmány külónböző szabá-

lyoz,ásaililttafat Özt kifejezésrelo. Ebbe az alapveió szabályozásba be
van építve, hory a szolgálati he|yen belii| elsósorban a szolgálati hely ve-

zetője íelelős azÉrt, hogy a politika celjait átültessék.

egy§é8ek - §ázadok (ford.)

vesd ö§§ze walz, D., A koncepcionái§ bel§ó vez€té§ jo8i alapjai, a ROífuneí keíe§kedelíni szér-
vQzetb€íl, A b€l§ó vezelés a véleíDények vitájában. Hozájáíulás a Bund€swehíben való tovább-
feleszté§hez, Gío§she§- s€lohe t 984,2l. és a kijvetk€zó oldalakoít.

ve§d ös§ze Például a törvény ó5. ciktelyének a) és a 1 l 5. cilketyén€k b) pontjaival.

8

9

10
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Minden szolgálati helyet közvetlenül a tórvény 45.a) és 45. b) cikke-
lyeiben íögzített módon Honvédelmi Bizottság és a védelmi megbízottak
intézményei által bizonyos módon ellenőrzik Avédelmi megbízott " min -

denkor ...... a Bwtdeswehr minden,szolgálati helyere és intéznényébe előze-
tes bejelentés nélklil is beléphet"L l . Ery további parlamentáris kontrollal
foglalkozik a Honvédelmi Bizottság, amely hasonló módon a helyszínen
meghatározott ellenórzési lehetóségekkel rendelkezik Ezen kívül spe-
ciális törvények és rendeletekjelenítik meg az érdekképviseletek formá-
it. Ezek a politikai akarat §fejezói, melyek kontrét é§ közvetlen kötele-
zettséget eredményeznek".

A Bundcswehr rutdsuének a ktpviselete

A Bundeswehr rendszere érdekeit a zászlóaljon belül számos esz-
közzel képviseli. Itt i§ első helyen a szolgálati hely vezetése nevezhetó
meg, akik a fölérendelt szolgálati hely ráltal meghatározott feladatok tel-
je§ítéséért a teues felelósséget viselik. Egyidejúleg vannak azonban még
a szolgálati elöljáró egységek, melyek a parancsok meghatározottak sze-
rinti betartá§át és végrehajtását köaletlenül ellenőrzik

Ezen túl a zászlóalj a parancsok, utasítások, jelentési kötelezettsé_
gek és előírások nary sámának a címzsttje, melyek az eryes katonákat
köanetlenül érintik Ezek a szolgálati hely vezetóje fölött, közvetlen a
zásdóa\ munkatársaira érik el hatásukat és a szolgálati hely vezetójére
egyáltalán nem, vary csak csekély mértékben tudnak befolyást ryakorol-
ni. Az elmúlt években éppen az érdekképviseletnek ez a módja növeke-
dett jelentós mértékben.

ll védélrDi m€bízott törváty Iv 3§.

l2 Ehhez tartoznák például a katoíríkról izóló tófvéoy, a h@védelrni köteleze]tsé8íű §áló tör_
véíry, s honvédeltni all(rlrnst|aí$á8,ról .zóló í€nd€lel, elöljltrói íendelete& sb.
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A "De Maiziére-Bizott§ág" 1 3 által m ár 1979-ben megfogalmazott je-
lentés naryon találóan írja le a problematikát: A centralbócióval és a
specialbációval összhangban a magasabb tönsek és szolg,dlati helyek a ve-
zetési feladatok és a jogosultsógok eg részét .... maguWtoz vonják .... Ezek
eglre tökéletesebb és bonyolultabb szabóIyokat eredményeznek az egtséges
megoldósok érdekében...." Kihatásaikat a ryakorlatban a következőkép-
pen ítélik meg: "Em ellcedik a lujvetelmény, hog az alapproblémót iobban
meg tudjók oldani, mintha aa önmagában tennék meg. Eközben a speci-
albták szómára fennóll a veszély, hogl az üg egészére való rálátást elve-
szítilg valamint összetevesztik a módszereket és az eljórásokat a céIokkal.
Á koordinóciónak nő a jelentősége, de eryn7ttal nehezebbé is váIik a Az
alapmagatartá§t milt " a bürolcrációval szembeni tehetetlenség énését' ír-
ják le.

A problémát még ma is alig tudnák találóbban megfogalmazni és a
tapasztalatok, valamint a szetzők kijelentései a zász|óalj napi életében
tükröződnek üssza a legjobban. Ami ma, tehát csaknem 20 éwel késóbb
ezen egyes kritikák mögött rejlik azt bizonyosan maga az érintett olvasó
tudja a legjobban megítélni. Az akkori kezdeményezések a nehézségek
megoldására nyilvánvalóan már nem alkalmazhatók.

Végűl a költ§égveté§sel kapcsolato§ összes illetékességért a védelmi
közigazgatás viseli a felelősséget. A csapatközigazgatás képviselője dönt
a212. pc.gt.z. szolgálati helyének feladatairól. Az ó hozzájárulása nélkíiLl
nem lehet kiadásokat eszközölni. Sőt a megál|apított címek elwe meg_
batározzák, hog5l a kiadások mely módozatait szabad alkalmazni. Tehát
megmutatkozik, hogy a Bundeswehí rendszere jelentős mértékben és
nflvánvalóan növekvó arányban részesedik egy szolgálati hely vezetésé-

A szövetsé8i védelmi Miíi§áérium bizottságának a jelenté§e a v€zetési kéP€s§ég é§ a döntési
felelóssé8 me8erósíté§ére a Bunde§wehrb€n l979 októbeí 3l -tól;vesd ö§§ze küIainö§en a l7.
oldallal ( l ó. poí,t) és a 20. é§ a köve|kezó oldallal (zl . és2z,wntú),

Ug,yanolt,20. oldal.
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ben. Eg5l szolgálati hely vezetése számára ez azt jelelti, hog5l a koordiná-
cióra fordított idó és energia folyamatosan növeksák, ami a kapacitáso-
kat növelrvő mértékben leköti, melyek más helyeken hiányoznak. Ennek
az ilyen irányu fejlődésnek az egyik lényeges okát a hibáktól való félelem-
ben látják. Ery teljes, hibáktól való félelem mentesség azonban csak a
kezdeményezések által érhetők el: ".... hibúk nékíjl végül is nincs kezde-
ményezésils Egy további ok a katonai szervezeti felép*ítésben található,
amely követi az"egtenesvonah7 tönsrend,szert a katonai fegelem bbtosí-
tó*dval és engedetlenség esetében megfelelő szankionáIási lehetőségel<kcl"
és ezáltal"ttlkott centraliaólt vezetésre .... csábít." Io

Á mukatánalt, Mpviselete

A munkatrársak érdekképüselete a személyi tanács és a bizalmi sze-
mélyek részvétele és döntési jogköreinek formájában valósul meg. Eze-
ket meghatározott ciHusokban a mindenkori rendfokozati csoportok vá_
lasztják meg. Különböző grémiumokban képviselik és támogatják ezen
a módon ery szolgálati hely vezetését. A döntéseket azonban mégís maga
a szolgálati hely vezetése ltoua. Ezen túl minden katona rendelkezik
azzal a lehetósséggel, hogy a továbbiakban a fent leírt védelrni megbízotti
intézményekhez közvetlen igénnyel forduljanak problémás eseteikkel,
vag5l honvédelemmel kapcsolatos panaszaikkal, tiltakozrásaikkal képü-
seljék érdekeiket. Az érdekképviseletnek ez a rendszere az elmúlt évek-
ben alapvetóen nem változott.

A hfui kiinryezet Mpviselúe

A szolgálati hely vezetóje a he|yi környezet éídekeit a civil-katonai
eryüttműködés keretein be|ül képüseli. A helyórség legrégebbi funkciói
intézményesítve vannak a polgármesternél, a hivata|okban, a hatóságok_
ná| és egyéb szervezetelnél. Közvet|en érdekképüselet aktív kialakítása
a zászlőalj vezetése és a helyi környezet között uglan nem létezik, má-
soldalról viszont a szolgálati hely vezetése sokoldalú bizalomerősítő in-

§tei8€r, R., Bizaloín nélkül nincs ssííuni, a TíuppenFaxi§/wehrar§tildun8-ban, 4/ l 992. kiadás,
3 l 9 és az azt követó oldalak,

oettinr, D., az idézett helY€n, 28l . oldal.
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tézkedéseket hajt vegre. Ehhez tartoznak a különböző patronálások, a
nyilvánosság számár a megkózelíthetó rendezvények a laktanyákban,
mint például az ünnepélye§ fogadalomtétel, a nftott kapuk napja vagy a
zászlóalj tagiainak a rész:vétele a nllvános rendezvényeken (például ery
" dandár s ótortábof' formájában).

Az érdekMpviselet fejlődáéruk mcgítéláe

Különösen a fölérendelt szolgálati helynek, mint a Bundeswehr
rendszere képüselőjének erósen növekvó mértékű befolyása miatt je-
lentősen emelkedett az elmúlt években a szolgálati hely vezetésének ko-
ordinációs igénye. Avezetési feladatok ezáltal összetettebbé váltak, vál-
tozatlan felelősség mellett viszont a cselekvési mozgástér mógis csök-
kefit. ( 2. ábra)
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Egr kísérleti projekt tapa§ztslatai a 212. páncétgnÉ-
nátos ászlóa|ináI.

u.

Íí12, RichardRosmanith
Eckart BannmüIler

MegielentTruppenpraxis| ehrausbildung 199i10.szám 616-6?-0
oldal.

Világossá vál! hory a koordinációs igeny, különösen egyik oldalon
a megváltozott célok (a financiális lehetóségek szűkössége és a védelem
sokoldalúsága), a másik oldalon az erósödó érdekeltségképüselet a fölé-
rendelt szolgálati hely részeről érezhetően erősödött. Ezen háttér előtt
az új irányítási eszköák nagobb önálló cselelrvési igénye áll. Ezeknek
az eszközoknek a követelményei a fent megnevezett elemzésekból adód-
nak. Ezeknek emelniük kell a költ§égvetési eszközok alkalmazásának
hatékonyságát és egyidejűleg a vezetési alapterületeket átfogóan erysze-
rűsíteni kell az egyes szolgálati helyek szükégszerű összehangolását a
Bundeswehr rendszerével.

Korábban nem volt olyan intézmény, amely ezeket a feladatokat egy
szolgálati helyen belül megvalósíthatta volna. Sem a szaktudás nem állt
rendelkezésre a szükéges mértékben, hogy az irányítás számárabizto-
sítsák az egyre szűkebbé váló erőforrásokat, sem ery olyan vezetési po-
zíció, amely magán a parancsnokságon kívül a vezetési alapterűleteket
átfo§a. Ikivetkezésképpen az új eszkózrendszer bevezetése legalább a
kezdeti idókben egy új intézményt is szülaégel , féli gm.eÁdig egy "cont-
rollef' vezetési alapterület átfogó élkitúzés§el.

A Bundeswehr néhány hónap óta a kísérleti projektekben alkalmaz-
za a KTF-et. A követkeákben azt kell megvixgálni, hogl a KTF meny-
nyiben j árulhat h ozzá a fentleírt nehézségek megoldásához egl szolgálati
hely vezetése számára. Ezen a helyen kellene - emlékezésképpen - utalni
a KTF alkotó részeinek kifejtésére, amelyek a Truppenpraxis/TVehraus-
bildung 196/4. és az 199616. számaiban jelentek meg. A KTF két fonto§
elemből áll, a költség- és tevékenység-számvetésból (KTSZ), valamint a
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folyamatos jobbítrási programból (FJP). Mindkét elemet röviden megtár-
§altuk.

KTszl

Ez ery költségfajta számítrásból áll, amely rögzíti, ho§ az erőforrások
mely fajtájára (anyagi, személyi vary tóke) van szüksége a szolgálati hely-
nek Egy költséghely számításban az erőforrásokat a felhasználó egysé_
geknél és részegrségeknél územi sámítási ívek segítségével felosztják
Végül ery folyamatköltség-számítráson veszik firyelembe, hogl az egyes
költséghelyeken az eróforrásokat mire használják fel. A költségeket
szembeállítják a katonai tevéken},§égekkel és teljesítményekkel.

Erre építve kialakíthatnak egy jelzószámokkal támogatott jelentési,
beszámoltatrási rendszert, valamint eg5l rendszeres költség- és tevékeny_
ségtervezést.

FJÉ
A folyamatos jobbítási programban résztvevő minden munkatársnak

munkaterületükjavításához minden lehetóséget, javaslatot be kell vezet-
ni. Ennek során a FJP javaslatokba egles személyeket, spontán csopor-
tokat vagy a témára specializálódott kftérleti csoportokat vonnak be. A
javaslatokat az úg5mevezett FJP iránltó bizottsághoz döntesre teíjesztik
eló. Ezek pártfogolják ajavaslatot, újból átdolgoztatják vagy elutasítják.
A támogatott java§latot, amennfben lehetséges a szolgálati helyen terv-
szerűen bevezetik vary a szolgálati úton továbbkirldik, ahol a megfeleló
dóntéshozó grémium elé utalják.

ve§d iissze UN, Franz, E., Ahadsere8 a próbapadon. Trupp€npraxivwebrau§bilduD8, t 996/4.
yj^dás,z3o- z37 olóal

vesd ös§ze Uhl, Franz, E., szórsálha§o8aló a fronlon. TruPPnpíaxivwekau§bildun8,
1996/6, kiadá§, 374-3E0. otdal.
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A KTF koncepciója által rendelkezésre bocsátható rendszabályok
és eszközok a követkeó módon járulnakhozzá azegyes érdekcsoportok
céljainak teljesítéséhez:

Á mF űmogarja a politíkalnyilvánosság éljaít

A KTF eszközeivel ósszességében lehetóség nyítik a hatékonpág
javításának fenntartására. Ezzel egnés zt hozzájárulbat a harckészütség
szintjének emeléséhez, má§íé§zt meghatározott esetekben erőforriáso-
kat takaíthat meg, miáltal adott esetben eszközök szabadulnak fel, hog5l
a tevékeriységek színvonalának emeléséhez beruházásokat végezhes-
sünk el.

Egr hierarchiákat átfogó integrált KT§Z3 megteremti a lehetóséget,
hog5l a költségeket és tevéken}§égeket a Bundeswehrben különbözó
részletességgel leképezzük és kiértékeljük Speciális tájékoztatási lehe-
tóségek is kínálkoznak a nyilvánoss ág számfua. (Például nyilvánosságra
lehetne hozni a kiképzett katonák sámát, az arany sportjelvénnyel és az
arany (mester) lövészzsinórral kitüntetett újoncok arányát, a ryakorlatok
napjait, az aktuális technikai újításokat vagl a legiobb jobbítási java§la_

' tokat.) Amennlben eg5r belsó jelentési rendszer műkö dik, az "iiztcti u-
dósításolouE' ez a módja na5lon eg5ruzerűen elkészíthető és na§I ráfoí-
dítás né|kü a rendszeren kívülre is továbbadható. A költségek és tevé-
kenységek tablói a nflvánosság szám ára eÁltalbizalomgerjesztó intéz-
kedésekké válnak.

A FJP javaslatokkal az eljárások és szabályozások leeryszerűsíthe_
tők Ez növeli azt a rugalnasságot, mellyel a politikai változások érvé-
nyesítéséhez való hozzájárulás felporsul és eglszerübbé válik.

3 KTsz _ kó|§é8 é§ tevék€ny§ég §ámvoré§ (ford.)
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Á KTF tátnogatja a Bundeswehr rendsxerérck a céIjait

. Fz a 
_tényállás volt,az egyik lényeges oka a tervszerű feladatmegha-

tározás létrehozrás ánako .Ezzel, mint tipikus katonai, valamint beváli ve_
zetési eszköz minden módon szorosan bebizonyította kiemelkedő alkal-
ma§ságát, mint a vezetési kérdések alapja. A KTF megfelel a tenszerű
feladatmeghatározás elveinek. Ellentétben a pillanatnyilag alkalmazott
eljárások pontos leírásával, amely inkább egy parancsvegréhajtáshoz áll
közelebb, a KTF azokra a élértékekre épít, melyeket a mindénkori ve-
zetőnek saját felelősségére a célok e|ére,séhez kell érvényesíteni.

A KTSZ egyik lényeges feladata a költségeknek, mint értékelt erő-
forrásigényeknek a szembeállítása a tevékenpégekkel. A harcoló eglsé-
gek tevekenpégei számokkal nehezen ragadhatók meg és bizonyáátel-
jes mértékben sohasem végezhetók el. A KTF-el a réndekeáre álló
szempontokat, tételeket újból felvették és továbbvez eíték azzal a étlal,
hogy több tablón a katonai tevékenys égeketleképezzék A tevékenységi
folyamatok tablói képezik az alapját a kiterjedt kiértékelésekne\ vali-
mint a további eszközöknek. A tervezési eljárásokban a már rendelke-
zésre álló tevéken5n é$ cé|ol<hoz az erőforrásokat hozzárendelhetik Egy
ily, en többnyire célegyeztetési folyamattal kialakított költségvetési tervé-
zés csökkenti az elöljáró egységek bizonytalansági tényezőTt.

_ A célnagyságok összehasonlítása a ténylegesen meglévő ''van'-nag-
ság9kkal, mint ellenórzesi folyamat lényegesen leeg5lszerűsíthetó. Áz
eredménykontroll a ráfordítási eljáráskontrollokat Úegoldja, miáltal a
szolgálati elöljárói felüglelet a lényegre vonatko zóarl - teiát a katonai
alaptevékenységekre - csökkenthető. Adott célnagyságok betartása,

Tint a megítélés módjainak elemei is elképzelhetők. Á céinagyságok ez-
ráltal motiváló karaktert kapnak. Egyjelentési rendszerrel kiegeszitett és
támogatott (még fejlesztés alatt álló) jelző§zámrendszerrel a-vezetendó
szolgálati helyek tablói lényegesen javíthatók.

, _ 
A FJP helyesen alkalmazva egy értelmes eszköz a meglévő eljárások

és folyamatok vegiggondolásához. Az előírások leépítésdvel és összeve-

4 vesd ó§sze:walz, D, az idéz€tt helyen 63. oldal,
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tésével, az írásbeli és sóbeli jelentések leegyszerűsítésével a szervezési
ráfordításokat lényegesen csökkenteni lehet.

A I{TF támogatja a munl<atának éljait

A tervszerű feladatmeghatározást, mint vezetési koncepciót a zász-
lóalj minden vezetője nag5rra értékeli, amnban a mindennapi életben
eg5rre jobban hiányolják) . A költség- és tevékenységtervezés keretén
belül a célelóírások növelik a munkatársak felelősségét és cselekvési te-
ret biztosítanak a tervszerű feladatmeghatározrás értelmében. A célelóí-
rások lehetővé teszik, ahogyan azt már megneveztük, hory az eljárások
ellenőrzését az eredményellenórzéssel pótoljuk, amely hasonló módon
a munkatársak cselekvési szabadságát erósíti. A költség- és tevékenység-
számvetés a saját tevékenységek tablóját is elkészíti, miáltal a motíváció
tovább emelkedhet.

A FJP lehetóvé teszi minden katona számára, hory a rendfokozato-
kat átfogó kísérleti projektekben együtt dolgozzanak. Ezzel a bajtársias-
ságot is támogatják. Ezzel eryi{ejűleg az egyes tagok elótt lehetőség nyí-
lik arra, hog5l ilyen projektcsoportok által a problémát más nézópontból
is megismerjék és ezzel más munkaterületeket jobban megismerjenek.

Az eljárások lefolyásának leegyszerűsítésében cselekvési szabad-
ságot biztosítanak Az egles FJP eljárások, amelyek az egész Bundes-
wehrben megváltoztatnak valamit, bizonyítják az eg5res munkatársak je-
lentóségét az összrendszer szempontjából és ezzel emelik az önbecsülés
érzésüket is. Például ery zászlóalj-sorakozó keretén belül átadott prémi-
um e5nittal növeli az egyes innovatfu munkatársak tekintélyét.

5 vesd óssze a cTcoD cé8 munkapapírja, az idézett helyen.
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A KIF tfunogatja a hzlyi köntytzü céljaít

A helyi környezet azzal segíthet, hog a tablókkal,bizalmat létesít. A
katonai kikópzési rendszabályok szükségességének a belátása növekszik
és ezzel a megéttés is a kényelmetlenségek, a zaj, a forgalom, stb, iránt

is. Egy a helyőiség eseményeiról szóló tudósításokba bevont tájékoztatás

megrr.aguíáz;a anflvánosságnak, hogl mit végezrrek a zászlóa|jon belül
és ézá|{ilhozzáárui a katonai szewezetek lakosságba való integrációjá-
hoz6 .

Mivel a Bundeswehr az új irányítási rendszernél éllovas szeíepet ját-

szik, kínálkozik a lehetóség, hogy a KTF-ből nyeít tapasztalatokat má§

nyilvános intézményekkel, mint példáut az izleli kapcsolatokban lévó

városok közigazgatásaival megosszuk

A kísérleti projektek íapasztabtai

1995 közepén parancsban jelölték ki a272.páncélgrfutátos zászlóal-
jat a KTF kíséiletíprojekt végrehajtására. A projektet kezdettől fogva

iámogatták a Bundeswehr Tanulmányok és Gyakorlatok Hivatalának ta-

nuhányt kísérő tisztjei. 1995 októberétól a projekt vé géíg,,1_91 íebruát
28-ig kiegészítésként a projekt módszertani támogatásáért.a CTcon
OmÜU 6it; vanalkozási tanácsadó cég volt a felelős. Eg5l projekttörzs-

tiszt és egy projekttiszt a zászlóa|j két könyvelőjével eryütt képezték a
KTF-team-et.

Elsó lépésben 19 5 éx végénépítették ki a KTSZ{. A kezdeti feladat
abban állt, Logl az összes résztvevővel egyeztetetten leképezték a zász,

lóalj minden t&ékenységét. Ezt kb. á0 tevékenység alapján kezdték

el, melyeket folyamatokba és fó folyamatokba foglalták össze. E5,ide-
jűleg szémélyi-, létesítményi-, infrastruktuíális- és anyagkönyvelésekben
-a 

zÁzlőalj teljes állományát besorolták. Minden katona naponta felve-
zette az igynanezett ógzíó ívekre az elvégzett tevékenységekhez fel-

6 Ety ilyen tudó§ítá§pétdául a köYetkezóket taíálmaáatja: nyilváno§ r€ndezvéíryek, katonák al-

kámaá§a civilek tám€atására, Idképzott embeíek §áma, technikai újítások, harci taPa§z-

talatok, §tb.
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használt,idót, m9lyeket hónap végén leadtak. Ezek a felsorolások egy
intenzív^beiktatást igényeltek é§ több hetes hozzászoktatási időt. Egy b;'_
tanítási fázís után a katonáknak a rögzítéshez naponta kb. öt percre van
szükségük. Az adatokat minden hónápban egy miglévó költsegszámítási
programmal kiértékelik. A munkaóraadatokon Kvül, amelyek á személy_
zetet érintik, betáplálják a rendszerbe az S4-osztálytól az anyagfelhasz-
nálásokat ésa helyórségi közigazgatás által az infrastrukturális li<ilsége-
ket. 1996 márciusa óta stabil havi értékeléseket is ki tudnak dotgoái.
Ennek során megmutatkozott, hog5l a szóban forgó kriltségszááítási
pr.oclam nagyon alapos elektromo§ adatfeldolgozá§i ismeretéket, vala-
mint biztos üzemgazdasági magatartást követel:

Ezzel páthuzamosan 1996. januárjában a megkezdték zászlőalj
ös§zes katonáját munkaműhelyekbe kb. 20 személyenként a FJP új eszl
közéhez. keresni, hogy kózvetlen ezután ötleteket g5níjtsenek. Különbö-
ző kísérleti csoportokban az ötleteket témák szeiíni cisszefoglalták és
konkrét javaslatokká dolgozták ki. Az irányítóbizottságban, ámely kb.
kéthárom hetente üláezik, a kidolgozott javaslatokat mégvitatják, Úehő
használatra_ utalják vagy döntésre a ielelój vezetési szintre"továÜbküldik,
valamint rákérdeznek a korábbi javaslatok alkalmazásának a helyzetére.
A 2í2. pc.gr..z_.,itánftóbizottsága a ziászlóaljparancsnokból, egy e5nég_
parancsnokból, eg5l századőrmesterból, eg5lizázad csoporipaiancsnok-
ból, aki eglten a tiszthelyettesek bizalmijíis, a személyzetkpüselőjé_
ből, a sorkötelesek eryik bizalmijából, valamint a KTF-team képüseió-
ié,l.]'.:r9_d,i § .9, 

sze. Az ir ányítóbizottsá g ülése ut án közvetlenül eg5l
lll í-uJsaq" kozze Leszl aZ összes meghatározó információt a zászlóaÍj-

nál. A legjobb javaslatokat zrászlóalj-Órakozó, századsorakozó kereó
belül, vary egy KTF- team látogatás alkalmával premizálják.

. A KTF projektek kezdetének szervezeti keretfeltételeit a zászlóalj-
nak a válságreagáló erők kötelékéból a fő védetmi erők kötelékébe vaú
átállítása és a honvédelmi kötelezett§ég 12 hónapról 10 hónapra való
leszállítása jellemezte. A munkatársak siámára ez a kiképzesi iáó, vala-
mint az_anyagi ráfordítások csökkentését jelentette. A KTF is mint új
eszköz és új eszközrendszer a rosszabbodó költségvetési helyzet hátteré
előtt §/akorlatilag csakjel lehetett a raj- és szakasiparancsnákok számá-
11 h9w més több e§zközt veszíthetnék et. Mégis nemsokára világossá
vilt,.|ogy a KTF arra szolgál, hogr a rendelkeáre álló e.szköóket op-
timálisan használják fel és adott éietben ennek során néhány feladatÖt



csökkentsenek. Ezen feli§meíé§ alapján vált a KTF projekt egy motiváló
és hatékonyságtámogató eszközzé á't*eleti proleÉtUén.

AKTSZmegítélá§e

A rögzító ívek struktúrája, amely, mint ahoryan fönt leírtuk kezdet-
ben körülbelül 250 tevékenységből állt, néhány Úáü betanulási fázis után
körülbelül 1,30 tevékenységre csökkent. Megmutatkozott, hogy ery csök-
kentett tevéken},ségi struktúra a regisztrálrási, laistromozasiiáfóidítast
lényegesen csökkenti. Ennél azonban azt is figyeiembe kell venni, hory
minél kevesebb_részlet. alkotja a tevékenységiitruktúrát, annál jobbű
csökken 

_annak kifejezőképessége. A részletésségi fok és a kifejezőké-
pesség következtetésképpen konkurálnak a regisitrálás ráfordílásaival.
Ezt tehát egy megfeleló magatartással óvatosai ki kell taDasztalni. Más
píojekteknélia§on|ó tapasztalatok adódtak7. Abból a celbot, hogy kez-
detben megakad ályozzák a tevékenységek lajstromozásában a jel entési
optimizálás süIgetését, folyamatosan, siúrópióbaszerűen át kellett vizs-
gálni az adatok elfogadhatóságát. Hogy a sákségtelen lajstromozásokat
ésjelenté§eket m€ gakadá|yozzák, ee,lszerű lenne lnagasabb vezetési szin-
t:ken.információs igényeiket pontosan elenezni éimegindokolni. E5,
i|y_en információigény elemzést a meglévő jelentési ktiÉlezettségekó
teuesen függetlenül kellene elvégezniŐ.

. Ep, kjl§9c-_és tevékenységtewezés alapjaként a már meglévó tevé-
kenységoldalú célegyeztetéseket az eróforrÁok összeegyeztétésével ki
k€ll egészíteni. A havonta regisztíált és már kiértékelt határnap ehhez
l:ly_.gg. alapul szolgálhat. Mégis firyelembe kell venni a különbséget a
kiképzes tartalmában, valamint másipecifikációban. Egy minden külön-
legességet lefedő adatbázis nagy valószínűséggel csak n3hány év időtar-
tamra lenne felépíthető. A kísérleti projektekből átültethető ismeretek,
különösen ami a KTSZ eredményeiii éti, szervezés tekintetében támo-

Az ö§szes projektfutaEidó alatt szoío§ e8}tttínűk&és ment vé8b€ a l 04. pfíeiíndi é§ a 304. he-
id€nheimi páncéloszásztóatjaknát, amelyeknél hasonlóan a cTÚ GmbH txr,l 

"ál"rt."a.i 
,"-

nác§adó cég átaltámo8atolt Ksér|eti píojektek zaJotlak le.

F3 a^ az ef,ón l.isÁnália, h€y ezzel egyidóbeo a m€8lévó, részben koordinálatian jelen!6§€k
alalwetó átdol8ozáM! is ma8a után yonná.
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gatandó és éítelmes. Belső tartalmi szemponüól azonban a lapasz-

ialatok átültetáéhez mégis óvatosan kell hozzáfogni, mivel a kiértéke-

lésekre a helyőrség- speciális adottságok ryakran lényeges befolyással

bírnak

AzFJPmegiíélése

Megmutatkozott, hogy a FJP keretén belül a kíeativitás nag5rmér-

tékben Ébontakoztatható. A projektcsoportokban való együttműködés

nasvon konstruktív és sok motivációról gondoskodik az eg&zzászlóaljon
b.iÍL á*bár ,rem várható el, hogy a zrászlóalj minden munkatársa kivétel

nélkül intenzíven részt vegyen benne9.

A kísérleti projektekben a munkatársak körúlbelül egyharmada
(törzsszemélvzet) aiÉívan eg]^ittműködött, közülúk körülbelül 30 sze-

mély na$lonintenzív elkötelezett§éggel túnt ki, Ennek során]<ülönösen

"rrrlíté.Ö 
.éltó, t ogy a sorkötelesek közül néhányan azonnal alkalmaz-

ható javaslatokat tetiek, melyek a kiadásokra közvetlenunl egv ötszámle-
gvű Éottsépcsökkentő potenciális hatást tettek lehetővé'", Osszesen egy

3i érres iOáturtumra szimított költségcsökkentési potenciál több milliós

nagyságrendben azonosíthatól 
l,

Ezenkívül megmutatkozott, hogy a premizálásnak nagyjelentósége

van. Az oklevél foimájában történő elismerésnek, vagy a külön megem-

l0

l1

Áz ú i e§zközökkel §zembeni maqalariás - mint ahogy talán mioden vátozásnál - a nyílt ellénfe-

r"tű 
" 
."e8vozód*e. páítf€óki8 teíjed. Az idók folyamán azonbaí a beálított§ág mé8i§ ülá_

8osa0 a projekt páítfogóijavára változik,

Itt a for8almi §zolgáatok összevoúásáíól van só, melyeknél egy futá!§zol8áat naponta 200

kn-t takadthai me8,

ve§d ajssze a cTcon cég "l<'íF ?Áríjelenlés a2|2. pc.8t.z,-íól" címú kiadváíyávat, V, rész, 1 -3

oldal. (Ajeleíttés a sáúdöldi Haderó PaíaDc,§nokágáDá áll rendelkezésré,)
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líté§nek és az anyagi premizálásnak a kombinációja b evá|tl2. Azt avéle-
ménl.t képviselik, hogy az anyagi premizálrás lehetőségeit még szélesíteni
lehet é§ ezt - az iparhoz hasonlóan - egy javaslat sikerével kellene ösz_

szekapcsolni. Az FJP javaslatoknál ery különleges i§mertető jel, hogy
azokat többnyire mint közös munkát különböző résztvevők dolgozzák ki,

amely eg5l korábban rosszul felbecsült idótartamon túlnltílik és megfele-

lő komplexitás esetén több hétig is eltarthat. Például az SEM 70 rádió-
készülék áramellátásához egyoldalú telepek alkalmazása helyett akku-
mulátorok alkalmazásátl3 fejlesztették ki a zászlóalj különböző munka-
társainak részvételével, akik egy század- csoportvezetőből, egy szakasz-

vezetőből, az 54 - osztályból, valamint a KTF-teamból tevódnek össze.

A kimenő ötlet egy teljesen más javaslatot állított e|ó; a kidolgozás végül
egy spontán témac§oport által következett be a FJP irányítóbizottság
toUb tlláén, valamint a KTF-team tagjainak kúlönböző ülésein.

I-ényeges jelentősége van a FJP javaslatok sikerének szempontjából
a végrehajtás időtartamának. A kísérleti projektekben szerencsés eset-

ben néhány belső javaslat közvetlen alkalmazható- Azok a javaslatok is,

amelyek a helyőrség felelősségi területét nem lépik túl, a területi közel-
ség miatt a felelós helyen relatív röüd idő alatt (ery hónapon belül) rea-

lizahatók. Például néhány napon belűl egy laktanya belső előírásainak
megváltoztatásával lehetővé vált, hory egy kilóméternél naryobb távol-
ság esetén járművek helyett a közvetlen közelben eg1 századépület volt
beiendezhető. A kísérleti projektek folyamán az összes magasabb veze-

tésiszintre felterje§Ztettjavaslatok közül a mai napigsajnos még egyetlen

egyet sem alkalmaztak. A java§latoknak pontosan eZ a módja könnyít-
hétné meg közvetlenül sok millió Márkával a Bundeswehr költségveté-

sét, mint például azt az"akkumulátorok egtoldalű telepek helyeu a SEM
70 számára" javaslat mutatja. Várható volt, hogy azoknak a FJP javasla-

toknak az alkalmazása, amelyek az érvényben lévő előírásoknak nem fel-
elnek meg, valamivel tovább tartanak. Ennek ellenére magasabb vezetési
szinteken a kidolgozások halogatását érezhetóen le kell rövidíteni.

L2 Kísérleti píoiektben a támo8ató tanácsadó cég e8y "FJP" bevésett felírás§at ellátott "wájci üszti
tó!t" adományozott Prémiumként.

A KTF - team java§lata a Bunde§wehr szinil me8valósításnál ázoímal évente nyocmifiió DM ha-
tékony me8,takadtá§i potenciált deítetl fel.

l3
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, .A FJP javaslatok magasabb vezetési sánten való kidolgozásánál vé-
gül is 

_megmutatkozilq bogr a szolgálati hely KTF - team éi a magasabb
vezeté§i szint mindenkori KTF - felelósei közótti személyes ka|csolat
nagy.on előnyös, mivel itt ryakran fordulnak eló üsszakéáezas&. E5,
renózeres és személye§ c§erét ezen a félig-rneddig új szakmai kapcsoÉt
alapján naglon ésszerűnek tartanánk. Hog a javáslátok elfogadásának
a szintje emelkedjen, célszeiű lett volna már eg5l jóval korább-i stádium_
ban a magasabb vezetési szintek kompetenciájái Üevonni.

A KTF jövőjére vonatkozó következtetések
a Bundeswehrben

A_KTF egytiegészító vezetési eszköz minden vezetó s zámára, amely
az eddigieket.étte]mesen lieceszíti azonban bizonyosan nem pótoljá
azokat. Teheíbíró koncepciónak bizonyult, mivel a srűktilő feladát - 

"s"-köz reláció és a magasabb vezetési szintek zászlóaljjat szemben támasz-
tott emelkedó követelményei a fent nevezett probiémák miatt növekvő
koordinációs igényekkel találkoznak. A koncépció a kílérleti projektek
fázisaiból adódó más szolgálati helyeken val3 sikeres bevezetésének
azonban_még a következ§ eddig nem te§esült ismertetőjelei etengedhe-
tetler feltételei :

. 1.)_A szolgálati hely vezetőjének és a támogató magasabb vezetési
:*Tfk kezdettől l9ryu É újra meg újra eryérlehűe,ié, ülágorun u
KTF'" mellett kell kiállniuk.

2.) A változtatások szülségességét minden munkatárs számára vilá-
gossá kell tenni.

3.) Az ismert, elérhető célokat és az azokból levezethető ülágos fel-
adatokat a,KTF eredményekkel össze kell egyeztetni. Ennek sorá'n az új
koncepciókat alapvetóen a meglévóktől ftiggetlentil kell elhatározni.

l4 ve§d ó§§ze: a cTon cé8 /'KTF záíójel€nté§ a 2l2.p.Et.z.-í6'' dműkiadv&\yáya1,Iíész2g. és
az azt kóv€tó oldalak, (Ajet.ntés a szárazlötdi Hade}ó Parancsnokságná áÍ renáelkezésre,)
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4.) A különböző munkatársakat megfeleló cselekvési kompetenci-
ákkal kell felhata|mazni az íi1 feladatok végrehajtására.

5.) Rövidtálu sikerek lehetségesek. Eryszerűen realizálható FJP -
javaslatokat és a KTSZ-ból adódó első felismeréseket a lehető leggyor-
sabban kell realizálniés alkalmazni. Ezeket az eredményeket ezután k<iz-
vetlenül az összes szolgálati helyen el kell terjeszteni (például egy KTF
újságban).

6.) Arra kell törekedni, hogy nagyobb változásokat is elérjenek és
ezeket láthatóvá is tegyék. A Kfi-et szigorúan megalapozott vezetési
eszközzé kell alakítani és nem szabad megengedni, hogy szappanbuborék
fújássá vátjon.

A feladatokkal való vezetés egy ha$lományokban igen g azd,agveze-
tési koncepció a Bundeswehrben. Vívmányait mindenűtt elismerik és
kúlföldön is nagy firyelmet keltenek. Előnyei összetett szituációk eseté_
ben a nagyobb mozgékonyságban és a rugalmasságban rejlenek, mint
ahogyan azok a harcban tipikusan előfordulnakl)" A sokféle tekintetben
növekvő dinamika és komplexitrás ellenére elveszik a célmeghatározások
által való vezetés elve, de mégis vanjelentősége. A KTF ery átfogó szem-
pont, kezdeményezés, a felelősséget oda áthelyezni, ahol azokat hatéko-
nyan lehet alkalmazrri. AKÜF ezzel átfogó módon megfelel a feladatok-
kal való vezetés filozófiájának. Ennél eryidejűleg a munkatársakés végül
a nflvánosság érdekeit is figyelembe veszik. Erthetó, hogy ezzel a maga-
sabb vezetési szinteken kevesebb közvetlen befolyásolrási lehetősséggel
rendelkeznek. Az ő feladatuk az lenne, hory magukat az adminisztratív
tevékenységtől a nevelés felé irányítsák, a kohézió,. tehát a termékeny
keretfeltételek megteremtése irányába való tevékenlnéget követeljék
meg. Egy ilyen szolgáltatásorientált vezeté§i értelmezés eleget tenne egy-szolgílaf' - felfogásnak a rendszer mint egész értelmében.

l5 vesd ö§§ze: oetting,D.,azidézeíthetryq, 5 és az azt köveló oldalakon.
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A cikkben alkg|mazott rövidítések jegzéke
(fordító)

KLV Kosten - und Leistungsverantwortung

KTT' költség-éstevékerységfelelősség

KLR Kosten - und Iristungíechnung

KTSZ kö!t§ég-éstevékeqség-számvetés(számítás)

KVP Kontinuerliche Verbesserungsprogramm

FJP folyamatos jobbítási program

AR AufirandbegrenzungundRationali§ierung

RkR ráfordítás-korlátozásésracionalizálás

IO Internen Optirnierung

BO belső optimalizálás

MT Market Testing

PK piackutatás, /-vizsgálat

AGAB ArbeitsgruppeAufirandsbegtenzungsimBetrieb

FKKM FenntartásiKöltségekKorlátozásánakMunkacsoportja

BAB Betriebsabrechnungsbogen

,únr üzemi elszámolási ívek.

Ríchard Rossmanith alezledes a 2 1 2. páncélgránátoszá szlóalj
Augustdortban és ez idő szeint az SFOR bosznia-hercegovinai alkal

keretén belül a netrueti főparancsnok tönsében a G3-t vezai.

Bcl(art BalumüIler a CTon GmbH (Kft) tanácsadója és

az iizemgazdasó§ tanszék4 kijlönösen a controllinq és a
területén (Dr.Iüryen'I|eber professzor) a Koblewi I4rHU-n.

Hochschuk für Untemehmensfúhrung (Vóllalkozásv eze

Tudományos Főiskola, Kobleru) Otto- Bebheim - Főiskola.
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TERvEK És rÉNyBr MAGyARoRszÁc rözr,BxrnÉsI
Ácezemnqlr noNvÉnpnn tcÉNyrr szERINTI

rnnpszrFsÉnn
rsls- rgssrözöTt

Baltó Isuónr

Közép-Kelet-Európa - íry Magyarország is - a II. világháború után
a Szovjetunió érdekszférájába kerüt. Földrészünknek abban a régójá-
ban tekintélyes szovjet katonai erók állomrásoztak, amelyekjelentős nyo-
matékot adtak a térség országai történelrni fejlődésének.

1945 után a világpolitikáb_an két pólus (világrendszer) jött létre. A
NATO az Amerikai Eg5resült Allamok vezetésével a tókés orságokat, a
Szorjetunió pedig a magukat szocialista országoknak valló államokat tö-
mörítette.

A nemzetköá erőviszonyok fó irányvonalát, e két csoportosulás po-
litikai, gazdasági és katonai küzdelme határozta meg. A kölcsönös bizal-
matlanság, a másikkal szemben táplált félelem, valamint az elért pozíciók
megtartása, a nemzetközi kapcsolatokban feszültségekhez, hideghábo-
rúhoz, fokozódó feg5ruerkezéshez vezetett. A nemzetközi szintér ririnden
területét megmérgezó magatartási formák és rálláspontok a koreai hábo-
rú idején (1950-1953) már olyan rnélypontra jutottak, hogy a helytelenül
levont kó/etkeztetések miatt eryesek már a ülágháború kirobbanását is
valószínűsítették.

A katonapolitikai elképzelések és a katonai doktdnák alapján I4ind-
két fél naryszabrású hadseregfejlesztésbe kezdett, amely együtt járt a had_
erók létszámviszonyainak és haditechnikai eszközeinek rohamos
mennyiségű gyarapodásával.

Dr. Ba ó i§tván alezíedes, a hadtudomány kaodidátusa, Hadtörténéti Intézet és Múzeum tudo-
mányos fómunkatáas
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Az eryes orságok területén jelentős infía§trukturáli§ beruházráso-
kat hajtottak végre.

Azokban az években Magyarorság fejlódését diktatórikus, eg5rpárt-
rendszeres viszonyai jellemezték A hatalonr a Magyar Dolgoák Pártja
(MDP) szűk vezetésének (Rákosi Mátyás, Gerő Ernő, Farkas Mihály,
Révai József) kezebe került. Hazánkban is sztálini mintájú pártátlam jött
létre.

Az MDP az ország katonapolitikai koncepcióját a nemzetközi hely-
zetból levont következtetések, valamint a szovjet politikai és katonai ve-
zetés igényei alapján dolgozta ki. A megvalósítrásban azonban, a szovjet
katonai tanácsadók is szerephez jutottak.

A Magyar Honvédség, - a békeszerződésben - 70.000 főre engedé-
lyezett létszámot 4-5 év alatt kívánta elérni, amelynek kivitelezésére

. megalapozott, az ország gazdasági lehetóségeit is firyelembe vevő terv
készült. Amikor azonban a KOMINFORM és Moszkrla a nemzetközi
helyzet romlását és egyes tőké§ or§zágok háborű készülődését állapítot-
ta meg, a magyar katonapolitika radikálisan megváltozott.

1949{ől szovjet igények alapján erőltetett ütemű é§ méretű hadse-
regfejlesztés indult be. A több mint 200,000 főre tervezett haderó fő cso-
portosítását a §zárazföldi c,sapatoknál 3 lövész- és ery gépesített hadtest;
a, légvédelmi- és repülócsapatoknál pedig 2 vadászrepüló_, 1 bombáó-
és 1 csatarepüló hadosztály alkotta.

A hadsereg tényleges költségveté§e eg5rre jobban nyomasztotta az
országot, annak összege éwól-éwe emelkedetL (millió forintban kifejez-
ve) 1950-ben: 2937 L 1951- ben: 5230, 1952-ben:8670, 1953-ban pedig:
93(M forintot ért ell. 1952-ben a honvédségi tárca az ország költségve-
tésének már több mint 2O Vo-át használta fel. Azonban, ha firyelembe
vesszük, hory eryes, az orság védelmi képességének erősítését szolgálni
vélt építkezé§, nem a HM költségyetését terhelte, hanem népgazdasági

2 Ma8ysíoí§zá8otl*váór(továbbiakban:MoL).Rák6iMátyá§tittÁrii.atai276ford.ó5.
c,!oP. l95. óízé§i e$,ié8 covátúirkblo: öe.) 588. p
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beruházrásként kezeltek, akkor még a megielölt sámokná| is magasabb
értékeket ért el a honvédelemre forűtott ö§szeg nas§ágrendje.

A csapatok, intézetek és szervek részére egl sor laktanya, íepülőtéí,
lótér, iskola, raktár, szertár, §tb. építé§e vált szükségessé. Janza Iiároly
vörgl. (Htp. Szi) haryta jóvá azt a kimutatást, amelyet dr. Prónafa}vy
Albin örry. készít ett el az 7952^é:vre tervezett építkezé§ekől. Az okmány
284 tervfeladatot ttintetett fel'. A kiüteleás során azonban másképpen
alakult a helyzet. Az 1952. június 1-jéig tervezett 335 (!) építkezési ob_
jektumból csak 9-nél indult be a munka. (Az összes íe|adat 29 Vo-a.)a
Az építkezések terén megmutatkoá nagrnértékü lemaradás eryik fő
oka az volt, bog az előző éwe tervezett beruháaá§ok nem készültek el
határidóre és azok áthúzódtak 1952 é:we.Ilyen je|legú építkeza B52-
ben 256 volts. Az építkezések terén jelentkézó hiányosságokat ig5rekez-
tek kijavítani. A kérdés vizsgálata során a rossz, késedelmes és hibás ter-
vezést; a pontatlan munkavégzé§t; a határidók nem teljesítését; a mun-
kaeró-, anyag- és géphiánl állapították meg az építkezések terén meg-
lévő elmaradások legfóbb okainak.

Építési munkákat, azonban nemcsak a hadsereg közrletlen igényei
következtében végeztek A hadszíntér elókésátésének folyamatában je-
lentős infrastrukturális beruhrázás kiütelezése indult meg. A csapatok és
a szervek vezetése a híradórendszer megerősítését, az alakulatok átcso-
portosítása pedig a közutak és a vasutak _ honvédségi szempontok sze-
rinti - fejlesztését kiivetelte meg. A felállításra kerülő és repülógépeiben
gyarapodó légieró részére pedig e5rre naryobb sámban kellett repÜló-
tereket biztosítani.

A kimutatá§ az alábbi meníyMgú építlrczéseket taíalmazta db §záú §zerin! épüló lij lakta-
nyálc 28,Iaktanya kie8ésáé§ek l05, álfudóráb6ok 8, i§kolák 10,1ó- és 8yak6lót6€k:4, re_
püótér ma8a§építé§j 16, repülórér mélyéPíté§:8, oLP. objektumok 4, Haditechlikai Intéz€t ob_
jóktumok 3, kórházak, eü, intézetek 20, ló§zer- és robbanóanya8 raktáíak: l 3, szeítáíak, intéz_
mények, .aktárak 44, egyéb épíüezés: 2 l . MoL. Ráko§i Mátyá! titkári narai 27ó fond. 65 d§op.
l95íÉ'79-97.p,

lJo.22l,p,

Uo,

4

5
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A gépkocsioszlopok, valamint a katonavonatok mozgásának bizto-
sítása, a várható hadműveletek prognosztizált térségében, a szállítási le-
hetőségek bőűtését követelte meg. A csapatmozgá§ok, illetve a hadmú-
veleti szállítások során nag5l jelentőséggel bír a közutak és va§utak át-
eresztőképessége, vonalvezetése, a szállítási szakaszokon lévó műtár-
g)lak (hidak, alagutak stb.) állapota, terhelhetősége és az egyes vasútvo-
nalakpályaúrszelvénye (jelentóségeeryes speciális /rakmintás/technikai
eszköz továbbítása sorrán válik fontossá).

A vezérkar, a közlekedési tárca szakembereivel és a szovjet katonai
tanácsadókkal köztisen, - több hóuapig tartó munkával : felmérte a köz-
utak és a vasutak helyzstet, az azokon lévó műtárgyak állapotát, továbbá
az őrzendő, és adott esetben robbantásra kerüló Óbjektuúokat6.

A szakvizssálatok és a számvetesek alapián elkeszültek a főközleke-
dési útvonalak7, a va§úti sállító vonalak8' 3s a vezetékes híradásg tej-
lesztési tervei.

Fontosak voltak a közutak és a vasutak műtárryainak őrzá-védelmi
okmányai is. A polgári- és a honvédségi óraleg5rségeknek 186 híd őrzését

Kindlovits Pál nyá. €zd§.: ( 1 949- l 953 kózött a vezérkar Hadmllveleti csoportfónóké8en dol-
8ozoit sázado§i rcíldfokozatban) vi§su€mlékezés -- kéziíat 3. p. (a §zerzó t irtokában.)

Had!órlénelrni Levéltár (a továbbiakban: HL) MNVK. Hdm. csf§ég. 1950/T. 10l2.173 őe. |4l.
p.

Uo,l43,P,

Uo'48.p.

8

9

1a,



állapították meglo. A vasútvonalakon lévő vasúti berendezések és mű-
trárry^ak felméréie során adott e§etben Budapesten 8411, vidéken pedig
334'' objektum őrásével számoltak

A közlekedéssel összefüggő feladatok eryik fontos kérdése volt a
hidak teherbírásának felülvizsgrálata. A várható hadrnűveletek térségé-
ben így került sor a Tisza alsó szakaszán lévő hidak összesítésére. A csa-
patok átcsoportosítása során, különösen a nehéz haditechnika előrevo-
nása alkalmából vált volna fontossá a hidak terhelhetőségével szükéges
adatok ismerete. Megrállították, hogy a Tszán lévő: szolnoki, tiszaugi,
csongrádi, algyói á a szegedi; valamint a Maroson: a makói híd tartói a
35 tonnás harckocsik terhele§ét elbírják. Uryanakkor javasolták a Szol-
nokon lévő híd pályalemezeinek műszaki mégerősítését, kicserélésétl3.

A Közlekedési- es Postaügyi Minisztérium (KPM) megyénként fel-
mértÉ azokaí azO méteres és annál na5lobb nyílású fahidakat, amelyek-
nek terveivel nem rendelkeztek. A kpM a vezérkarnak küldött kimuta-
tásában 47 fahidatla sorolt fel. A jeg5zéken szereplő hidak egy része
átépítés alatt állt, több híd felújítását pedig a közeljövőben tervezték.

A VK Hdm. Csfuég., az Országos Vízgazdálkodási Hivatal á az Or-
szágos Meteorológiai Intézet közösen összegezte a várható h_adműveleti
irányok és Jugoszláüa víztajzi és meteorológiai helyzetétl5. A közös

l0

ll

L2

l3

|4

15

Uo,l06-1l5a.

BudaPe§ten az alábbi na8ysá8rendú vá§úti objektumok órzésév6l §ámoltak páyaudvar: 9 db,
íDűhelyi 4 db, fiitóház: l 1 db, Yasúti mútár8yak (aluljárók, felüárók, áthidalások, hidak stb.) 60
db.
HL. MNVK. Hdm. csfsé8 1950rr Lu2.173 ő..l 19-126.p.

Uo. l31-137. p.

A közlekedési mini§áef levele ceíó Ernó áüammitisztemek (l949.vlu. t2.)
MoL. Ráko§i Mátyás titkáíi iratai 27ó fond. ó5. c§op. l95 óe.4. p.

HL.MNVK.Tltkár§á8 l950í1 7 Il. L a03 óe. 19,2a. p,

Uo.29-3l. p.
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üzsgálatok a Duna, valamint a Ma§lar Népköaársaság Zalaegerczng-
Kecel vonaltól délre fekvó területek {tzt ajú tény ezőinek megállapítására
irányultak. A munkák végeztével előjegyzéseket és nyi|vántartásokat
fektettek fel.

Avezérkar, miután a közlekedéssel összefüggő felméréseket befe-
jezte, java§latot állított össze (1951. nájus 28.) a közutak és a vasutak,
tanábbá az azokkal kapcsolato§ mútáíryak felújításrára, megerósítésére
és a száltítási ágazatok teljesítményének fokoaására. Az okmányl6 az
alábbi nyolc fontos vasútvonal átbocsátó kapacitásának Mvítését szor-
galmazta: 1. Csap_Miskolc, 2. Ermihályfalva_Debrecen-Budapest- Szom-
bathely, 3. Nagyvárad-Mezótúr-Szentes-Baja-Narykanizsa, 4. Narysza-
lonta- Szeged, 5. Bratislava-Hegyeshalom-Naglkanizsa, 6. Budape§t-
Kunszent_miklós_Tas (Kunszentmiklós_Tas-Kiskunhalas-Szabadka,
Kun-szentmiklós-Tas-Dunapataj -Baja, 6.a. BudapesrRétszilas-Báta-
szek-Baja). 7. Ipolpág§zolnok-KecskemérSzeged, 8. Kassa- Miskolc-
Füzesabony_Szentes.

A napi telje§ítménl eg5l vonal esetében 21 szerelvénypárra, a Buda_
pest- Kun§zentmiklós-Tas szakaszt ó0 §zerelvénypárra, még a további hat
vonal esetében peÁig 24-24 szerclvénypárra javasolták felemelni. Ez a
feladat azonban nem jelentette valamennf meg|elölt vasúwonal teljes
hossának á?epítését. Igy példáu| a Budapestról a déli irányba haladó
vasutak közül Budapest-Kunszentmiklós-Tas közöttvissza kellett fektet_
ni a második vágányt, DunapataiBaja viszonylatban pedig új vonalat ter_
veztek létesíteni. Ugyancsak át kellett építeni lpo\|ság_Vác és a Füzesa-
bony-Karcag közötti szakaszt is. Az eryik legnaryobb munkálatot a Nagy-
várad-Mezótúr-Szentes-Baja- Naglkanizsa vonal követelte, ott ugyanis
a Nagyváradtól-Dombóvárig terj€dó szaka§z teljes felújítást követelt,
mert az a üszonylat kis teherbíriású felépítményekből és kis befogadóké-
pességű állomásokból állt.

A"vasúti program" feladataiból következett, hogy több állomás épü_
letének átépítését i§ tervbe vették. Számoltak Záhony, Tuzsér és Komo-
ró állomások átrakóképességeinek fokozásával; valamint Derecen és Bu-

16 HL, MNVK. Tttkárság l95l rf.612.2|80l l óe.341-343. p,
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dapest állomások deltával való kikerülésével is. A végrehaitás t lehezí-
tette.az a tény, hory e nagnzabású tervek kiütetezésT határidejét 1953
végóen határozták meg. 1956-ban csak a Bajánál lévő vasúti hia átépí_
tesével számoltak, olyan módon, hory annak lehetővé kellett tennie a 60
tonniás technikai eszköók közlekedését is.

. Számos tennivalőt jelentett a"közúti program'' végrehajtása is. A fel-
adatok élén állt a Beregszász-Debrecen-Szolnok-BudapesrGyőr_or-
szághatár.autóút átépítése, amelyet 1951 végén kívántáli befejézni. A
felmérések szerint tervezték az űtyonalon levő 82 híd és áteresz megerő-
sítését, valamint az ít szélesítését -- több szakaszon -- kb. 18Ó km
hosszűágban, A Beregszásztól-Bécsig terjedő közút pályatestének szé-
le§ségét 6,5 méterben rögzítették, naponta 4-5fi)0 gépt oisil7 áthaladá-
sával számoltak 19 52 v égére a S átoralj aújhely-Mis[oic-Budapest-Nagy-
kanizsa, az Ipolyság-Vác-Budapes.t-Cegléd és a Kiskunféleglháza-Bája
útszakaszok átépítését terveztékl Ö. Mindhárom útnak 5,5 áéter pályá-
szélességgel napi 3üx) gépkocsi áthaladását kellett bizto§ítani.

. _ _ 
A közúti- és a vasúti program munkálatai a nemzetközi (tranzit) szál-

lítások kóvetelményei és a hadi (hadműveleti) szempontoi szerini kez_
dódtek el. Két lényeges következtetés vonható le. Az egyik az volt, hory
a va§utak é§ a közutak vonalvezetése eg5nészt nyugatra - Ausztriához1
v€zetett, az ott tartózkodó szovjet megszálló csapatok ellátiá§át biztosítva
és a feltételezett hadműveleti szempontokat is kielégítve; továbbá délnek
tartott egy e.setleges jugoszláv konfliktus szállítrási feladatainak is eleget
téve. A másik következtetés szerint pedig az utak beépúltek Csehszlovrá-
kia, Szoy|etunió (I(árpátalja), valamint Románia száilí,trási rendszerébe,
amelyből követkeóen azolrkal az onágokkal nagyobb kapacitású és
közvetlenebb ös§zeköttetés teremtódhetett meg éry esetl;ge§ közös
hadmúveleti alkalmazás során.

Az MDP Titkánága 1951. június 2-án megtárgalta a Honvédelmi
Minisztérium közlekedéssel szembeni igényeit, amélyet etvben jóvá is

l7 Uo.345.p.

'l8 Uo.34ó_p.
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hagyott. A vezérkari főnöknek kellett a közlekedés- és postaügyi minisz_
terrel és az Országos Tewhivatal elnökével közösen elkészíteni a részle_
tes anyagi számvetést é§ a program költségvetését.

A rnegvalósítandó feladatokról, azok anyagi és pénzügyi kihatásairól
készült jelentés nagl tételeiben megegyezett a korábban készült doku_
mentum adataival. Ugyanakkor a fóvárost és Debrecent e|kerűlő vasúti
delta megepítésének határidejét 1953-ról 1956_ra módosították. Szere-
pelt a számvetésekben 1952-re 5ü)0 db G.Jeg. kocsiberendezés leryár-
tása, 195^3-ra pedig 11 db kórházvonat e|készítése. Mozgósítási tarta-
lékként'' 75 km felépítménl anyag megalaHtásával vámoltak.

Az elkészült számvetések teteme§ építő-anyagszülrségletről és jelen-
tős összegű pénzről adtak számot. Amunkákhoz felhasználandó anyagok
például 1950-ben, 1951- ben és 1952-ben az alábbi mennfségeket tették
ki: vasanyag (t): 3515, 66.939,709.893; faanyag (m3): 72.941, 57.808,
60.335; cement (q):_§38.150, 944.1N, 27.92O; kőanyag (m3): 352,138,
L2g6.m0,1.461.j0020.

A kiüte|ezés során azonban a program tényleges költségkihatása, az
előzetes felmérések többszörösét követelte meg, így millió forintban ki-
fejezve annak értéke 195l- ben: 29{),4; 1952-kn: 1.076.1; 1953-ban pedig
964 forintot ért elz'.

A honvédelmi igények szerinti közlekedési beruházások gyorsított
kivitelezése, más védelmi jellegű építkezéssel e5lüttesen jelentős több-
letkiadásokkal jártak. Az építkezések elkezdődtek uryan, azonban a
megvalósítás folyamatában építőanyaghiány, szervezetlen§ég, pénzügyi
fedezetlenség és más tényezők miatt gyakan kellett az építkezéieket
felfíiggeszteni, átütemezni, de az egyes tervek módosítására is voltak pél-
dák.

MoL. Mkosi Mátyás titkári iratai 276 fond 65. csop. l95. óe. l 14. p.

HL. MNVK. Titkársá8 l 95l II .7 2l8| &. 533.p.

Uo.
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A megnövekedett honvédélmi igényekó|, azok költségkihatásairól,
valamint az egész országra kiterjedő veszélyekről Gerő Emő, Rákosi
Mátyást írásban (1951. augusztus 3.) az alábbiak szerint tájékoztatta:
" ..Ami a kijzlekeüsi beruhózásokat illeti ... meg kll mondani hog féIre-
vezettek bennünket, amikor döntésre behoztók a kérdést. Al&ol kászáz-
milliós nagságrendtű összegről volt szó 1952-re nem pedig 1.076 millűról.
Nem uabad elfelejteni, hog ez és az erődíté§ többkt ... semmi féle teruben
nem uercpelt ... Naln udjuk teljesíteni a közlekedési beruhózósok HM-ter-
vé7 az autóbeszenés ten ét stb. Igen komoly erőfeszítést kll tennünk a hon-
védelem fejlesaése étdekében, de mértél@t kaa funanunl<, mert ellmkzó
esaben alóássuk népgazilasdgunkat."'" Gerő levelét Rákosi a páncél-
sznkétryébezárta, annak tartalmát nem hozta nflvánosságra. A munkák
kivitelezése során a tények - abban a kérdésben - négis Gerót igazolták.
Mivel a közlekedési programnak sem az anyagi, sem pedig a pénzüryi
fedezete teljesen nem volt meg, ezért a kiviteleás akadozott és a hatá-
ridőket nem tudták betartani.

A lemaradás különösen a vasúti munkáknál volt szembetűnó. vé-
geztek valamennyi rrunkát a Nyírábrány-Debrecen és a Szombathely-
Celldömölk szakaszon, azonban 1952 júliusig a többi vonalon az elvég-
zendó feladatok még a végrehajtási tervekben sem szerepeltek.

Anyaghiány miatt , az 1952le beteívezett 20 kiilönleges vagont (á

néry egésxégügd vonathoz) és az 19fi) katonai vasúti berendezést sem
tudták elkészíteni. E kérdésról Bata István altbgl. az alábbiakat állapí-
totta meg: "Ezek a tények arróI bevélnel<, hogl a MNK Ik)zlelcedési Mi,
nisztéiuma nemcsalg hog kértékeli a V^ezé*ar fo4tos feladatait, hanem
annak végrehajtásót semmisnek veszi."" Részben meg is lehet érteni a
vezérkar fónökének - a beosztásából adódó - véleményét. Azonban az
volt az egyszerű maglarázat, hory a közút és a vasút telje.sítnényét foko-
zó beruházások megvalósításához sem e|egendó anyag és pénz, sem pe-
dig a keiló mértékű"kivitekzó kapaciűs" nem állt rendelkezesre.

MoL. Ráko§i Mátyá§ tityÁiiat n276fc/l'd.65.cw!, |95,&, |22.p,

HL. MNVK. TltMrsá8 l95ur.611.65alaon e,54,p,23
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_ Stratégiai élok i§ indokolták Záhonybán az átrakó körzet fejleszté-
sét, amelyet a'legfontosabb feladatok kózé soroltak. Az építkeiésekre
298 millió forintot biztosítottak A munka kiütelezőére tbs:. i,:tius t.és 1954. május 1. közötti időt állapították meg2a.

_..1l,_tliz§!eaesi agazat másik fontos területe a légi közlekedés. (Légi
:állllt.l t|:yédségi igínyek alapján, a fejlesztésiritemtervek alipjá"n
kerü.ltek eIőtérbe a repülőterek. Azok részben a repülő alakulatok elhe-
lyez6ére, a kiképzési és a hadműveleti repülések biztosítására, részben
pedig a légi szállítások megvalósítása céUából voltak fontosak

" , }:_"9q:' \u'onai attasé (Rogov százados) kérésére már 1948 végén
t-elmérték mindazokat a helyeket, amelyek repülés szempontiából szá;í-
tásba jöhettek. A rendelkezÁre álló és szemrevételezeti repúlőterekől,
repúlőhelyekről és kéqnzerleszálló helyekől az összesíteit vázlatokat,
valamint a térképeket (M = 1 :50@0) meg is ktildték Rogov századosnak.
A.felterjesztett jeg5zék az összesített vrázrajzon (a repü'lóterek földraizi
fekvésén kívül) 35 repülésre alkalma§ helyiérképé tiartalmazta2s. '

Tervek készültek a repűlésre alkalnas helyek felmérése után, az
egyes repülőterek bővítésére és korszerűsítéséré, továbbá az új reprilő-
terek megépíté§ére. Az építkezesek megvalósítása során hármas köve-
telménynek kellett eleget tenni. A repülőgépek elhelyeásére hangárok,
a le- és felszállásokra kifutópályák, a reptilések vezetésére peaig iaaiO-
technikai irányító berendezések váltak vükségessé. E három fontos te-
rület.eg5l,sor járulékos kérdéssel egészült ki. Á repülótereknek rendel_
kezni,kellett a ké§zültségi szolgálat, az orvosi ellátái, a javító- és műszaki

i1"!E"l::, : repüő.üzemanyag, tov.ábóá mrás anyagok és követelmények
blzto§ítiására szol gáló személyzeLtel és objektumokkal is.

25 HL. HM l945-195o Hadsé.eg8el kapc§olato§ okmáoyok l948/T 846 óe.l. P.
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A repülóterek létesítésénél firyelembe vették a honvédség légiere-
jének fejlesztési koncepcióját, azzal számoltak, hog "...1949. III. l-vel:
6 1949. X. l-vel: 7, 1950. III. I-vel: 9, 195g X. L-vel pedig 12 kiképző
szózada lesz az új demolaatilau lé§erőnek" '"

A"fepülőtér prwan" kivitelezése 1949 tavaszán kezdődött meg. A
munkák a honvédségi igazgatási hatáskörbe tartozó létesítményeknél
vették kezdetii|let: Mátyásföld, Szolnok, Kunmadaras, Kecskernét, Bör-
gönd, Tapolca" ' . A legfontosabb teendóket ezeken a repülőtereken, a
repülési igényeknek megfeleló ta|aj kialakítása, az 50 x 20 méteres hang-
árok és a laktanya objektumok megépítése jelentette,

A repülések irányítása, de a csapatok vezetése i§ megki,vetelte a hír-
adó ös§zeköttetés helyzetének felmérését és ösbzehangolt fejlesztését. A
"szövetséges" igények alapján, a várható hadműveletek térségének
összeköttetési kérdései már 1949 őszén felvetődtek. A vezérkar a Köz-
lekedési és Postaüsd Minisaériumot (KPM) már 1949. olíóber 18-án
írásban tájékoztatta a hadsereg és a KPM eryüttműködé§ének fó terü-
leteiről és a legfontosabb feladatokróI'o.

A vezérkar és a KPM szakemberei, a szovjet katonai tanácsadókkal .

közösen mérték fel a hadműveleti híradással kapcsolatos kérdéseket. Je-
lentós feladatnak bizonyult a tábori posta §zervezetének és működési
elvének kidolgozása, továbbá a posta hadiforgalmára á igénybevételére
vonatkozó adatok megiállapítása. Terv készült az "M" esetén szülrséges
híradó ósszeköttetáekreis. Megállapítottáka legfontosabb hadműveleti
irányok híradását biztosító kábel- és légvezeték szükégletét, uglanakkor

z7

28

HL. HM. l945-1950, A HonYédé8 felügyélójénekiratai l948/T 856 óe.67. p.

Uo. ó8.p,

HL. HM. A8. Terv. csfséE |949rr 5l1 l25 &-25-26.p.
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összeírták a meglévők karbantartását és felújílá§át. Az okmány szerint a

§zovjetunióval: 3, Csehszkivákiával: 6, Ausztriával: 5, Romániával pedig
5 közvetlen vonalú ös§zeköttetéssel számoltak".

A honvéóégi igényű híradási munkálatok kiütelezésére 114 millió
forintot biztosítottak. Az új vonalak létesítése és a fó híradó irányok kar-
bantartá§a 1260 tonnaólmot és 333 tonna bronz anyagot követelt megJu.

A terveket azonban itt nem tudták maradéktalanul teljesíteni. A
munkák ery részét vagy eryáltalán nem végezték el, vary pedig nem a

meghatározott határidőre telj€§ítették azokat. A Közlekedési- és Posta-
ügyi Minisztérium 1952 áplilisáig, a tervezett szakfeladatoknak csak
mintery35 7o-át keszítette el". E tények ismeretében szorgalrnazta Ber_
celi Béla vórgy. (Hír. Csf.) a honvédelmi miniszternél, hogy a KPM tel-
jesítse a tervekben meghatározott feladatokat a híradás fejlesztése során.

Teljes mértékben azonban a közlekedési program feladatait sem
tudták telje§íteni .1953-ta azországmár kritikus helyzetbe került. A nép-
gazdaság ágazataiban ellentmondrások keletkeztek, rohamosan csökkent
a lakosság életszínvonala, az eryes fogyasztrási cikkek hiánylistája napról-
napra teíebélyesedett.

Országszgrte napirendre került a takarékosság, amelyre a Magyar
Népköztársaság Minisztertanácsa és az MDP Központi Vezetősége is
határozatban intézkedett. Bata István altbry. ve^zette a Magyar Néphad-
seregben létrehozott takarékossági bizottságot". Az anyagi és a pénz-

ügyi gazdálkodrás helyzetén azonban a bizottság érdemben javítani nem
tudott. Uryanis a népgazdasági egrensúly megbomlását, az életszínvonal
romlását és az ellátá§i nehézségeket leginkább az ország túlzott iparosí-
tása (főleg a nehéz- és a hadiipar fejlesztése), hazánk erőteljes háborús

29
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HL. MNVK. tlír. c§fsér . LgsuT 35 676 &. Lo6.P,

Uo. l07.p.

HL. MNVK. Hít. csfé8.195u"I35 676 ő..465.p,

HL. MNVK. Ttlká§á8 t 95ul u|-2,65lll őe.160.?
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felkészítése, valamint a hadsereg irreális mértékűre való felduzzasztása
idézte elő. A központi tervek felülüzsgálata és a népgazdasági ágak he-
lyes arányainak üsszaállítása jelentett volna megoldást.

Az előzőekben vázolt program - ígl a közlekedéssel együtt járó be-
ruházások is - - 1951-1953 között már elviselhetetlen mértékű terheket
jelentettek az országnak, amely a technikai kivitelezhetóség határát is

messze meghaladtál<- A" szovjet módszerek" kritikátlan áwétele Magyar-
országon és a "sztáIini modzll' súlyos válságához vezetett.

Az ország erőte§es háborús felkészítése, a hadszíntéri építkezések,
valamint a hadsereg hatalmas méretűre történő fejlesztése 1953-ig tar-
tott. Sztálin halála (1953. március 5.) után és a koreai háborút lezáró
fegyverszüneti egezményt (Panmindxon, 1953. július 27.) követően a

nemzetközi kapcsolatokban -. íry az Amerikai Egyesült llamok és a Szov-
jetunió viszonylatában is - kedvező változások indultak meg. A pozitív
fejleményekben nagy szerepe volt az új szovjet vezetés (Malenkov, Hrus-
csov, Molotov, Mikoján...) azon törekvésének, amely során a nyugati or-
ságokkal szembeni merev elzárkózás helyett, a konstruktív egyűttmű-
ködésen alapuló, békés együttélés politikáját hirdette meg.

A politika nemzetközi színterén megindult kedvező folyamatok ha-
zánkra is pozitív hatással voltak. A megváltozott nemzetközi hel}zetben
szükségtelenné vált a korábban létrehozott fegyverzetű és létszámú had-
sereg. Az MDP Központi vezetóségének 1953 júniusi határozata, majd
pedig Nary Imre nevével fémjelzett "Uj szakasz" politikája reményeket
ébresztett nemcsak a hadseregen belül, hanem szerte az országban is
mindenütt.

Megteremtődött a lehetősége annak, hog5l hazánk védelmének erő-
sítése, - íry a hadszíntéri objekíumok építőe, a közlekedési hálózat fej-
lesaése - a hadsereg lépítése es átszervezÁe, az ország tényleges eró-
foniásai, a geostratégiai helyzete, valamint a racionalitás szerint történ-
jék

l953-ra a Magyar Néphadsereg léts záma az állomálytáblákon felüli
építő (hadtáp) szervezetekkel eryütt már meghaladta a 230.0fi) főt is. A
kedveó változások már 1953 ószén megmutatkoztak a hadseregben is.

Megkezdódött a hadsereg átszervezésének és leépítésének folyamata. A
kidolgozott tervek" már az elsó ütemben, a hadsereg létszámának54.46
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fős csökkentését33 irányozták elő, A leépítést i953 őszén kezdték el, de
1954+ől tovább folytatódott.

Ebből a nag5rszabású redukcióból következett az is, hog5l a Magyar
Néphadsereg már a következő évben lényegesen kevesebbe kerüt az
onzágnak. 1953-ban uryanis 9.3M milüó forintot, l954-be_n pedig'tsaÉ"
5.737 millió forintot tett ki a HM tényteges költségvetéseJa.

Akkor úgl túnt, hory ery létszámában jelentősebben kisebb, de kor-
szerűbb és ütőképesebb, az otszág lehetőségéhez igazodó, valamint a
nemzeti haryományokra épüló hadsereg létrehozásának folyamata fel_
tartóztathatatlanul megkezdódött.

ü htP. alakulatokét pedi8 l l .674 fóvel c§ókkentetrék.
MoL. MDP. Pol. Biz. iíataiz1 6 fcÍ|d, 53..§op. l27 ő.. |1.p.

MoL. Rákosi Mályá§ ütkáíi iratai 2?6, foot. 65. c§op. l95 ó€. 588. p.
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) SZAKTÖRTÉNET

BaItó István Tervek és tények MagyarországközIc,
kcdési ágazatainak honvédelmi igónyek
szerinti fcjlesztós&e 1949-1953 közöLt 239

Szerkesztősóg: 1395. BP., Lehel u. 41,

BP.PL 423. (Felelős szerkesztő)

"r\ Telelbn: HM: 56-88,64-85
Szedés: MH lngisztikai Főigazgatóság

\ Kiadja: MH 1. Logisztikai Támogató Dandár
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