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Bevezrtő

Ma már a logisztika, mint fogalom újra térthódított a katonai szó-
használatban és úry ítéljük meg, hory használata széles körben elterjedt.

Mégis, ha megkérdeznénk mi is az a logisztika még mindig találkoz-
nánk olyan emberrel, akinek elószó í biztos 

^z 
az éízése támadna, mintha

eg5l varázsló músorának nézói köaitt űlne, hiszen a logisztika sztit már
olyan sok összefüggésben használják, hory valóban valamilyen varáasla-
tos dologra lehetne gondolni.

Logisztikáról, nint filozóIiai kategóriáól manapág már ncmigcn
beszélünk, annál ínkább ipari, kereskedelni, kórházi, üzemi, üzemgaz_

da§ági, keton&i, raktároási, vállalati, üzleti, cég, §áUítísi logisztiki,
rót, valamínt nenzetközi logisztikáól. A §ort egeszen a világúrlogiszti-
káig lehetne folytatni. Néha talán már kisértésbe is esink hogl kijelent-
.rük vixgáljunk meg bármílyen tevékenységet, illesszük elé vagy mögé
a LOGISZTIKA szót és már jellemeztük is a hozzátartozó logiszlika-
sprektrumot.

Nincs egy évtizede sem annak, hogy a logisztikát nálunk nagyon ne-
héz volt elfogadtatni a katonatár§adalommal. nem keves ellenszcnv, el-
utasítás után tudott mégis a mindennapi sóhasználat szintiére jutni.
Számtalan tanulmány, értelmezés, megfogalmazás szúletett a legkülón-
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bözóbb.ismert és nem ismert, kevébé elfogadott katonai, valamint pol-
gári logisaikus tollából.

A most már bóségesen felle|hető iro dalom alapján a''kezdő hozzóér-
tö" bizony egyáltalán nincs könnyri helyzetben, mert az egnéges értelme-
zés úgy ítéljük meg még várat magára.

Mi sem vállalkoztunk arra, hogy olyan tanulmányt állítsunk össze,
amely a logisztika elméletét megfelelő alapoka helye zi és, hog az áIta-
lunk megfogalmazott kategóriák szentírásnak tekinthetők. Mi arra tet-
tün\ teszünk kí§érletet e tanulmány összeállításával, hogl a Maglar
Honvédségnél, annak anyagi-tecbnikai szo|gálatánál végb€ment átala-
kulás elemzésével, a NATO-hoz történő csatlakozás elósegítésének
sándékával hozzájárulunk a Magnr Honvéds€ NATO kompatibiti§
logisztikai rendszere létrthoásával kapcsolatos elnéleti és §lakorlati
elképzelések kialakításához,

Eg kis elmélaiesledés!

Visszatérve a bevezető gondolatokhoz, az emberben jogosan felve-
tődil1 hogy mire jó egyáltalán a logisztika? Az közismert és elfogadott,
hog5l a logisztikát a katonai utánpótlási feladatok megoldására használ_
ták már több évszázaddalezelőtt,volt amikor hosszú idószakra elfelejtő-
dött vag5l burxoá, kapitalistajelzóvel illették és kivonult a katonák prak-
tikájából is.

A nyugati világban a II. világháborút követó fellendülés együtt járt
viszont a foryasztók igényenek növekedéswel. Ez pedig ahhoz vezetett
- miután megszűnt a foryasztói javak hiánya - hog5l fóként a tömeggyár-
tásban előállított termékek esetében a szükégletek indiüduatizálódtak.
Az ipari termékek iránti igények indiüdualizálódás a pedig az egész gaz-
daságra ösztönző erőként hat, függetlenül attól, ho§ ezeket a terméke-
ket belföldön ryártják, vary külföldről importálják. Az iparban bekövet-
kezett változá§ok hatására fellépő impulzusok megváltoztatják a kisipar,
a kézműipar, a szolgáltatások és különösen a kereskedelem, illetve a köz-
lekedés költség- és teljesítményszerkezetét is. Ebból erednek azok a jő-
vedelmi hatások, amelyek befolyiásolják a piaci, keresleti magatartást és
amelyek üsszacsatolásai megváltoztatják a különbözó keretfeltételeket,
ezáltal minden gazdálkodóra hatással lehetnek. Ezt a íolyamatot éssz+
rűen fogia át a logisztika.



trÍiv id törté nelmi fute kíntés.

Az 1600-as évek táján a logisztika konkrét, ryakorlati számolást je-
lentett az elméleti aritmetikával szemben. később a formális, illetve a
matematikai logika jelölésére használták, hory elkülönítsék a hagyomá-
nyos logikától. A logisztika sá azonban ebben az értelemben rnár nem
él az általános nyelvhasználatban. A bizánci \/I. Leontos császár (88ó-
9ll)"Iogos" (-szo. értelem, számolás) értelemben használta a logisztikát
a hadüg5ne vonatkoóan is, amikor azt írta, hogy a logisztika feladata "a
hadsereg zsoldjának kiízetése, szalcszerű felfeguenése és felosztása, lő-
szerrel és hadi eszkózöWel történő felszerelése, szül<ségleteinek időben és
megfelelő módon való kielégítése, illetve a hadjórat minden egles művele-
tének megfeleló előkeszítése, azaz a hely és az idő meghatározása, a terep
helyes fehnérése a hadsereg mozgásánaN valamint az ellenség ellenállóe-
rejének szempontjábóI, és ezelotek a funkciólouk me§eleLien a saját had-
erő mozgósának és felosztósának szabáIyozása és elrendelése."

A francia és orosz katonai szolgálatban á|ló Antoine-Heni Jomini
tábornok is az l973-banPárÁban megjelenő "A harcimúvészet vlfulata"
című művében a logi§ztikát a katonák feladatainak kijelölésére vezette
üs§za, mert tudta, ahhoz, hogy a hadjárat sikerének érdekében a menet-
oszlopokat úgy vonultassa fel, hogy azok a hadszíntér döntő pontján ta-
lálkozzanak precíz számításoka volt szükség.

lomini elmélretét azonban elóször nem Európában, hanem az Egye-
sült Álamokban fogadták el és fóleg a tengerészetnél használták fel,
mégpedig a élból, hory segítségével iránlSák az óceánon való amerikai
jelenlétet.

Külónösen az amerikai hadsereg II. világháború alatti utánpótlási
problémái tették szükséges§é, hory a matematikai megoldásokat alkal-
mazzátk az utánpótláshoz kapcsolódó fuvarozási, rakodási és raktározási
folyamatok során. Ennek eryik feltétele volt a számítá§technika fejlódé-
se is.

A II. világháború után a világháború idején kidolgozott matematikai
tervezési modelleket (sáUítás- és úwonaltervezés, lineáris programozrás)
átültették civil területekre is. Az operációkutatá§ az 1950-es években
terjedt el á azt a logisztikában a szülrséglet felméréstől és a raktározástól



kezdve a termelés tervezésén át, az elosztás tervezéséig (telephely és
szállítási kérdések) máig is használják.

Idóközben különbözó termelés-tervezési és irányítási elméletek nót-
tek ki a logisztilcából, olyanok, mint a Just in Timg a prob|émák megol-
dásából kiutat igérnek a Computer Integrated Marufacturing (CIM),
illewe a Computer Int€grated Logistics rendszerek.

Mi is az a logisztilu?

Ebból a röüd történelmi áttekintésból is talán kitűnik, hogy a logisz-
tika egr szenlé|etmód, amely végül is mindenütt sikerhez vezet, ahol a
teljesítés időben egymást köwetó folyamatainak egységként való felfogá-
sa gazdasági optimálást jelent.

A logisztika rendszerszemléletetjelent amely a rendszert, mint zárt
egészet a köínyezete közötti kapcsolatokkal ábrázo|ja. Ez azzal magya-
rázható,hogy azidő" a rendszer sarokköve" a logisztikában kitikus ténye_
zőnek bizonyu|. Az idó segítségével lehet§égessé válik, hog5l az értékal-
kotás komplexitását, amely a javak, információk és fizetések adott szeí-
vezeten belüli cserefolyamatában mutatkozik meg, n€ úgy redukáljuk,
hory kijelöljük az eryes speciális funkciókat, hanem valamely más mó-
don.

A §zervezetek funkcióinak üzsgálata és optimálása a sz€rvezeten
belüli folyamat alapvető statikus szempontjának felel meg. Ez szorosan
összekapcsolódó ok-okozati láncban nflvánul meg, amely diszpozíciós
felépítésból, kiütelezésból és pénzüryi eszközök visszaáramlásából áll.

A kanui logisxika íogalma Oarozft)

Az elméletigskedés á a rövid történelmi áttekinté§ után úgy túnik,
meg kell kísérelnünk megfogalmazni azt, hogy mi mit i§ éítúnk a katonai
logisztikán? Megítélé§ünk szerint a katonsi |ogisztik& a LOGISZTIKA
azon spociáli§ terülcte, amely az ellátási, kiszolgáIási íolyarnatok}al, az
azokhoz kapcsolódó anyagi, technikai, mozgatÉsi (sállíási), elhelye-
zósi és egléb tcrületen jelcntkező biztosítási feladatokkal, valamint a
velük összefüggó szervezeti kérdésekkel az optimális mego|dás szem
előtt lartlósával íoglalkodk(Háborúban kiegészülhet az egészségügyi
biztositá§ feladataival).



Az optimólis feladatmegoldás olyan rcndszerszemléIetú gondolko-
dá§módoí igényel, amely a katonai §zervezeteket egfajta nyílt rend-
szernek t€kinti, amelyek a környezetiikkel sokféle módon kapcsolatban
álln k A katonai logisztikÁnak nint elméleti tudománynak eryik alap-
vetó feladata a kaíonai szervezet és kórnyezete közötti kiilcsönös kaP-
csolat megfeleló ábrázolása.

Tanulmónyunk a Maglar Honvédség logisztikai rendszerének kcrdé-
seivel a NATO kompatibilitós tükrében foglalkozik Ennek kijlönböző
ualanai terüIetei (ágai) vannak és ezek helyzeténelc, Iehetőlé4einel, pers-
pektívóinak eletnzésén kzrevfil jurunk eI a l<ompatibilitás (NATO elvárá,
soknalc, követelményelatekvaló megfeklés) vizsgálatóhoz, k)vetlceztetések

me§ogalmazásóhoz a megfelelőség elérése érdeklben Dolgozarunkban
elemezzük azokat a k)rüIményeket, amelyek hatással vannak a NATO
c§athkozás íolyamatóra, értékeljijk azokat a lépésekt, amit eddig a Ma-
gar Honvédség a kotnpatibilitás érdekeben tett, foglalkozunk a NATO áI,
tal támasztott követelményel<kel uglan úgl, mint az MH logbztkli lam-
patibilitásának lehetőségeivel Véqül k)vetkeztetéselce juunk és javaslato,
kat teszünk aftt, hog az MH-náI milyen lépések megaeMre van szükség

annak érdekébe4 hog az MH-nál a NATO-val kompatibilis logisztikai
ren^zer létrejöjjörl

I. Fejezet
A NATO kompatibilitást befolyásoló fóbb tényezók

Az 1990-es évek Euópájának biztonsági helyzete

Az 1990-es évek fordulóját követóen alapjaiban változott meg az
európai, illeWe a Magyarország számára lényeges bizton§ágpolitikai fel-
tételrend§zer. Az európai bizton§ági rendszert egfelól a biztonsági kihi
vások korábbinál jóval szelesebb skálája, másfelől a válaszadás új lehetó-
ségei jellemzik A kontinentális méretú katonai összecsapás veszélye mi-
nimálisra csökkent, és megnyílt a2 út új, e§üttműködésre épüló intéz-
mények á mechanizmusok kiépítése felé. A rendszer kulc,s§zava a ver,
sengés/szembenóltás helyett az egrüttmúködés lett.

Megkezdődött az Európai és Euró-atlanti biztonságpolitikai intéz-
mények külső és belső adaptációs folyamata. Az EBESZ mint az eryet-
len - több értelemben is - átfogó biztonsági szervezet kitúntetett szerepet



játszik a biztonsági vonzatú kérdések megvitatása, a konfliktusok korai
elórejelzése és megelőzése, valamint a válságok kezelése területén. Az
Európai Unió elmélyíti gazdasági és politikai integrációját, folyamatosan
bóvíti kapcsolatait az Unión kívüli államokkal, és megnltja kapuját Kö-
zép- és Kelet-Európa felé. A NATO új típusú missziókkal bóvíti feladat_
rendszerét, átalakítja katonai szervezetét, az Európai Unióval és a Nyrr-
gat-európai Unióval eryüttműködve megkezdte az európai biztonsági és
védelmi identitás kialakítását és kiterjeszti tagságát a demokratikus át_

alakulásban legmesszebbre jutott közép- és kelet-európai államokra,

Euópa új korszaka uryanakkor számos problémától és kockázattól
terbes. Uj űpusti biztonsó§ kihívások jelentek meg az emberi jogok tö-
meges megsértése, agresszív ideológiák jelentkezése, a nacionalizrnus, a
sovinizmus, a rasszizmus á az idegengnilölet különbözó megnfilvánulá-
sainak térhódítás a, és az ezekből fakadó konfliktusok elszaporodása, az
ellentmondásos gazdasági fejlódés nyoman létrejött egyenlőtlenségek és
társadalmi feszültségek erősödése, valamint a tömege§ migráció. Eg5ne
fenyegetőbb probléma a tömegpusztító feryverek és hordozóeszközeik,
valamint a nukleáris technológiák proliferációjának' lehetősége. Terjed-
nek a §zervezett, határokon is átnyuló bűnözés és a terrorizmus külön-
böző fotmái. Á legfőbb fenyegetés a fenti tényezőkből eredő bbonyalanság
és instabilitás lett.

A hidegháborús korszak lezárultával reális lehetőséggé vált a helyi
konfliktusok erószakos eszközökkel való megvívása helyi háborúk, illet
ve háborús szintet el nem érő feryveres összecsapások formájában. Az
európai fegyveres konfliktusokban ú7 jelmségekkel is találkozhaanlc az
államok elvesztik az erőszaksznwezetek feletti monopóliumukat; nem-
állami szereplók juthatnak meghatározó szerephez;nincsenek hagyomá-
nyos értelemben vett hadüselő felek; nern tartják be a hadviselés szabá_
lyait; nehéz különbséget tenni katonai tevékenpég és erőszakos bűnö-
zes, államok közötti és államon belüli konfliktusok, agresszió és rep-
resszió3 között-

2 proliferáció,szaPorodá5,najvekédés,§arjadá§

3 reFe§szió = elDyomás, etfojtá§, me8,torlás



Az új típusú katonai konfliktusok átfogóbbak (eg5ne több a civil ál-
dozat), kevésbé eryértelműek ('htncs" agresszor, nincsenek gyóztesek és
vesztesek), pusztítóbbak (nagyobb az általukokozott járulékos pusztítrás)
a "végeredményülc" bizonytalan (nincs eglértelmű végállapot).

Ma5nmrszÉg biztonsági hetyzeíe

A NATO kibőűtése növeli a stabilitrást Ma5larország közvetlen kör-
nyezetében és már a teljes jogú tagság elnyerése elótt pozitív hatá§t sla-
korol hazánk biztonságára. A bóvítés új lehetóségeket nyit a Békepart-
nerség programja előtt, amely a kapcsolatok további mélyítése és széle-
sítése révén erósíti mind a Szovetség tagjai, mind a kívülállók biztonságát.

Magyarország és szomszédai viszonyában az elmúlt néhány évben
jelentós, pozitív hatású fejlemények következtek be, s a köais érdekeken
alapuló együttmúködés dinamikus fejlődést mutat. A Magyar Köztár-
saságot belátható idón belül sem a szomszédai részéről ellene indított
háború, sem a háborúba sodródás veszélye nem fenyegeti. Bizton-
ságpolitikai szempontból döntó fontosságú, hogy a még megoldatlan
problémáknak nincs katonai vetülete, s környezetünkben egyetlen or-
ságnak sem fűzódik politikai érdeke ahhoz, hogy e problémákat fegyve-
res úton kísérelje meg rendezni.

A hazánkat közvetlenül is érintő délszláv válság katonai aspektusai
_ a NATo aktív szerepvállalásának nyomán _ rendeződtek A SFoR je_

lenléte a regióban egyértelmúen növeli a térség stabilitrását és bizton-
ságát. A politikai rendezé§i folyamat eredményeként a konfliktus kiúju-
lásának lehetősége _ es átterjedésének veszélye - lassan, de folyamatosan
csökken. A délszláv térségre elfogadott leszerelá§i, bizalom- és bizton-
ságerősító megállapodá§ok végrehajtása várhatóan már középtávon
érezteti kedvező hatását az egész régió biztonságára néale.



A fegyveres erők várható feladatai

A fegyveres erókre - ezen belül a Maryar Honvédségre - az új kö-
zéptávú időszakban i§ az alkotmányban és a honvédelmi törvényben meg-
határozott feladatok hárulnak, de ezek közül várható an az alábbiJeladd-
rendsar bír majd kiemelt jebúőségel:

a.) Az orság terü|eténelq szuverenitásánal lakosságána\ anyagi
javainak és demokratiku§ intézményeinek vódelme.

Ez a Maryar Honvédség fő feladata, amelyet várhatóan kedvezőbiz-
tonsági környezetben, a NATO-val eg5ne szorosabbá váló együttműkö-
dés viszonyai kózött (majd pedig a Szövetség tagiaként) kell teljesítenie.
Az új és átalakuló biztonsági kockázatok tükrében a haderő képessége-
inek és felkészültségének nemcsak a tóle háborúban és minősített idő-
szakban elvárt védelemre, hanem a békeidószakban váratlanulvagy rövid
előrejelzést követően kialakuló helyzetekre is ki kell terjednie. Ilyenfor-
mán a haderő felkészültségét és reagálóképességét úgy szükséges fejlesz-
teni, hogy az bizto§ítsa a legmagasabb készenlétú eglségek rövid (2-3
napos) felkészülés utáni bevethetőségéí az országban úry aválságkezelés
katonai jellegű feladatainak ellátása, mint az előá||ó katasztrófahelyze-
tek felszámolása és következményeinek enyhítése érdekében.

A várhatóan bekövetkeó NATO+agságunk és az abból fakadó fel-
adatok elóre jelezhetően további korrekciókat követelnek majd az alap-
feladat ellátására való felkészülésben és tervezésben.

b.) Közös védelem - a Washingtoni Szerződés V. cikkeje alapján -

perspektiükus feladatkéntjelentkezik a magyar részvétel a NATO kol-
lektív védelmi erófeszítéseiben, ígl hozájárulás más szövetséges ál|am
védelméhez és az egrűűműkiilési képesség kialaliútása Magarorság
közös védelmében.

A csatlakozást követően kiterjed majd Magyarországra a tagságból
eredő valamennf jog és kötelezettség, íg5r a Washingtoni Szerződés V.
cikkeje is. A fenti rendelkezésből eredóen Magyarországnak rendelkez-
nie kell saját védelméhez olyan erőkkel, amelyek képesek az ország vé-
delmével kapcsolatos fe|adatok végrehajtására, valamint olyan infrast_
ruktúrával, amely alkalmas a segítségünkre érkező NATO-erők befoga-
dására és támogaűsára. Ezen túlmenően olyan erőkre is szükég van,



amelyek képesek hasonló módon támogatást nyújtani eg5l másik NATO
országot ért támadá§ elhádtására.

A NATO kollektív védelmi erófeszítéseiben való reszvételre felké-
szülésünket a Maryar Honvédség feladatai szerves részenek kell tekin-
tenünk.

c.) Részvétel a nem zetlózi szeruezetrk vezetésével zajló válságkeze-
lésben, béketámogató műveletekben és humanitárius segítségnyújtási
akciókban.

A katonai erő szerepe a nemzetközi válságkezelésbenjelentósen fel-
értékelődött. Korábban kizárólag a válságkezelés utolsó eszközeként
tartották számon, újabban azonban - amellett, hogy továbbra is végső
garanciaként szolgál -, a legváltozatosabb körülmények között vehetó
igénybe mint a konfliktuskezelas eryéb eszközeit támogató/kiegészítő
eszköz-

A Magyar Honvédségnek a jóvőt illetően készen kell állnia arra,
hogy - politikai döntést követóen - békében meglévő egységei bázisán
akár rendKvül rövid határidőn (3-14 napon) belül is képes legyen felál-
lítani, felszerelni és kiküldeni, majd a továbbiakban fenntartani és ellátni
eg5l vary több olyan kontingenst, amely mérete, struktúrája, képességei
és felkészültsége alapján alkalmas arra, hogy részt veryen többnemzeti-
ségű válságkezeló, béketámogató vagy humanitárius segítségnyújtó
missziókban.

Mindkét haderőnemnél mielóbb célszenl lesz kialakítani azoknt a ma,
gas készenléű egtségekt, amelyekből az esetleges békemisszióI<ra megfe-
lelően felkészített és felszerelt kontingens kijelölhető. A kontingens személyi
váltásót lehetőle7 az adott egségbőI, harcértéke és kepessé4ei íenntartásót
a Maglar Honvédségkeszleteibő| azok utónszáIlítását szintén saját erőink,
kl szül<sége s biztosítanL

A csapatkontingens kikiildése mellett vezető-irányító szervek (pa-
rancsnokságok és törzsek) kijelölés éreisigérry jelentkezhet: adandár, (re-
pülő-ezred) és zászlóalj- (repütőszIízad) törzsek felkészítése menetében
ki kell alakítani azok képe.sségét többnemzetiségú összhaderőnemi harci
kötelékekben (CJT§ való működésre.



E feladatokban való részvételúnkre irányadónak tekintendő, hog5l
célszerű fenntartanunk, illetve továbbfejlesztenünk képességeinket azo-
kon a területeken, ahol már bizonyítottunk, értékes tapasztalatokkal bí-
runk és amely területeken összehasonlítható elónyökkel rendelkezünk
más országokhoz képest (pl. műszaki, egészsegügyi és sállítási felada-
tok). Mindazonáltal - az alábbiakban ré§zletezett közös védelmi felada-
tokra való felkészüIéssel és a CJTF kötelékek elóre nem jelezhető, min-
dig feladathoz szabott, tehát változó összetételéból adódó kihívással
összhangban - az ilyen feladatokra felkészítendó erők és eszközök köre
nem szűkíthetó le műszaki é§ egészségüryi egységekre, szállítási képes-
ségekre (az a Honvédség "féloldalasságóf' okozná), mindkét haderő-
nemnél ö§szfeg)^/ememi képességek létrehozását célszerű célul kitűzni.

Milyen képessegekkel rendelkezzen a MBs/ar Honvéd§ég?

Összhangban a biztonságpolitikai és a honvédelmi alapelvekkel, a

Magyar Köztársaságnak békében olyan haderóvel kell rendelkeznie,
amely hihetóvé teszi szándékát szuverenitása megvédésére, hatékony
üsszataító erőt te§te§ít meg, képes a számításba vehető veszélyeknek az
elégséges védelem elve szerint alkalrnazott erőkkel történő elhádtására,
az alacsony intenzitású konfliktusok megoldására (nem háborús múve_
letek végrehajtására) és mozgósítás útján alkalmassá válik háborús fel-
adatai teljesítésére.

Ezen követelmények alapján a honvédségnek ki kell alakítania,
fenn kell tartania és szükség esetén növelnie (aktiüzálnia) kell az ország
védelmét szolgáló hadműveletek képességét, illetve a NATOA.IYEU ve-
zetésű válságkezelő, illetve az ENSZ/EBESZ mandátum alapján fo\ta-
tott tevékenységhez v aló hozzájátulás képességét.

A Maryar Köztársaság teljes jogú csatlakozása a NATO-hoz már
középtávon lehetséges, ezéft (az átmeneti időszakra fennálló feladata-
ként) meg kell teremteni annak a feltételeit, hogy a Magyar Honvédség
egy meghatározott ütóképes része a közös védelem érdekében a NATO
rendelkezésére bocsátható leglen. A felajánlásra kerüló egységeknek
képesnek kell lenniük a NATO erőivel való teljes együttműködésre.

A Magyar Honvédség átalakítását a fentieknek megfelelóen úgy cél_
szerű tervezni, hogy eg5nészt a hadető megőrizzevédelmi képességét és
a NATO követelményeknek is egyre növekvó mértékben megfeleljen,
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másrészt fenntartási, fejlesztési igényei összhangban maradjanak az or-
szág teherbíró képe§§égével.

Az orság gazdasógi helyzetének prognosztiálása

Az elmúlt időszak stabilizációs eredményei, a gazdaságban megin-
dult szerény mértékű javulrás alapján a következő évekre a nemzetgaz-
daság teljesítményének _ ezzel együtt a GDP-nek - növekedése valószínű.

Az 1998-2000. köátti gazdaságpolitika fó irányairól 1997. májtlsl}-
án készült kormány-elóterjesztés a GDP várható alakulását 1997-re
8 üX}-8 500; 198_ra 9 30G-9 400; 1999-re 10 600-10 700; 2Offi_re pedig
í2 00a-12 1fi) Mrd Ft-ra prognosztizálja.

A 2ffiO_ig sóló gazdaságpolitikai célkitűzések kormányszintű kiala-
kítása jelenleg folyik. A célkitűzéseknek megfelelő gazdaságpoütikai
háttér; a fóbb paraméterek - köztük a védelmi tárca részesedésének -
alakulása alapvetóen determinálja a honvédség elótt átló célkitűzések
megvalósításának feltételeit.

A lehetóségek megállapítá§a, a feladatok megvalósításához bizto-
sítható eróforrások pontos számbavétele üszont csak a kormányzati dön_
tések meghozatalakor (azok ismeretében) végezhető el. Az eddig kapott
előrejelzések alapján valószínűsíthető, hogl l998-ban a honvédség a reólis
szül<ségleteinéI lényegesen alacsonyabb kóltsé4vetési keretre számíthat- En-
nek következtébe n a fenntartási feszükségek erősödéséve l, rend.Hvül
visszafogott műköüssel, erüeljes szelekcióval lesz képes feladatait ellátni-

A katonai vezetés megryőződéssel képviseli azt az álláspontot, hogy
a honvédség finan§zírozá§át, aníiak mértékét garantáló politikai döntés-
sel - még a részletes tervezés végrehaj trása előtt - szűkséges megállapítani!
Ellenkező esetben az 1998-2001 köótti időszak terve nem épülhet reáli§
alapoka, megva|ósítiása kérdáessé válik. Ebben az esetben ismételen
szembe kell nézni mindazon káros következményekkel, ametyek a most
folyo átalakítási szakasz megtervezése, végrehajtása során jetentkeztek
Ezek viszont az ország politikai céljait, benne a biztonságpolitikai célki-
túzéseket sem smlgáljálq mivel fenntartják a folyamatos bizonytalan§á-
got a honvédelem területén.
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A logisztikai biztosítá§ helyzete a Maglar Honvédsegnél

A haditechnikai eszközók mennyisége lényegében elegendő a hon-
védség feladatainak ellátásához. A szárazföldi csapatoknál az új eszkö-
zök rendszerbe állításával (BTR-80, T-72) javult a technika hadrafogha-
tósága, viszont a folyamatosan elmaradó javítások és felújítások miatt
továbbra sem mérséklódött az eszközpark állapotának romlása. Az évek
során elhalasztott fejlesztések, beszerzések, valamint a békeellátás folya-
matosságának biztosítása érdekében "beforgatoU" szakanyagok, készle-
tek hiánya némileg növekedett és a nemzetgazdasági tartalékoktól való
függóségünk tovább erósödött.

A honvédség objektumai megőrizték működóképességüket, meg-
kezdődótt az infrastruktúra fejlesztése és az ingatlan-fenntartási rend-
szer átalakítása. A folyamatban lévó beruházások a pénzügyi lehetőségek
függvényében folytatódtak.

A korábbi évek során egyre fokozódó gazdálkodási nehéxégek
1997-ben elérték, egyes ágazatok területén pedig mártúlhaladták a belsó
eszközökkel való kezelhetóség határát. Az MH részére meghatározott
feladatok csak számos szükégesnek ítélt lépés elhagyásával, a követel-
mények szintjének csökkentésével, a kitűzött célokkal sokszor szemben-
álló kompromisszumos megoldások alkalmazásával lehetett előkészíteni
és megvalósítani,

Változó színvonalon, de biztosított a személyi állomány ellátása, já-
randóságainak kiadása, a technikai eszközök meghatározott részének
korlátozott mértékű üzemeltetése, az átcsoportosítások költségfedeze-
íe, az ílj szewezetek létrehozása, készleteik átstrukturálása, a csapat- és
a központi logisztikai szervezetek működése.

A leírtakból egyértelműen kitűnik - ami végül is közismert -, hogy az
elmúlt években jelentósen megváltozott biztonsági környezetünk. A po-
litikai és az állami vezetés jövőbeni biztonságunk zálogát a NATO-hoz
való csatlakozásban látja.

A Magyar Honvédség a folyamatos alulfinanszírozás miatt fontos te-
rületeken elmaradt beruházás és fejlesztés ellenére megőrizte múködő-
képességét, az áll.andó átalakulás mellett képes megfelelni az új kihívá-
soknak, a NATO tagság esetén a iőle elvárható feladatok teljesítésének.
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A NATO által megjelölt feladatoknak való megfelelés fontos terü-

lete a logi§ztikai kompatibilitrÉs, Ezért a további fejezetekben ennek
jegyében, a NATO kornpatibilitás érdekében eddig vegbement folyama-

ioli széleskörű elemzésével vizsgáljuk a logisztikai rendszer kérdéseit.

II. Fejezeí
A NATo kompatibilitá§ érdekében megtett lépések,

folyamatok eddigi tapa§ztalatai a Magyar Honvédségnél

1.) PíP/PARP folramatból levont következteté§elq közös gyakorla_

tok tapasztalaíai

A NATO állam és kormányfók 1994. január_ 10-1l-én tartott talál-

kozóján előterje§ztett felhívás értelmében az fu zak-atlanti Szóvetség

tagáliamai és a i"fP keretdokumentumot aláíró más ál|amok azza| a szán,

dékkal, hogy az őket összefúzó politikai és katonai szálakat erő§ít§ék és

ezzel is hoiLáiárulianak az Eszak-atlanti térség biztonságának növelésé-

hez azÉszak-áúanti Egytittműkcidósi Tanács (NACC) keretei kó7-dtt lér
rehozták a Partnerséget a békéért.

Ez a partnerség annak a közös meggyőzódésnek a kifejezése, hogy

az európai és atlanti térség stabilitása és biztonsága csak együttműködés_

sel és egytittes fettépésselbiztosíth ató. Az a\áíró á||amok megerősítik el_

köble;t§égúket, hory jóhiszernűen betartják az ENSZ alapokmányá-

ban megfogalmazott kötelezettségeket, és az Emberi Jogok Egyetemes

Nyilatkózaiának elveit; nevezetesen, tartózkodnak attól, hogr bármely ál-

lam terúleti épségével vagy politikai függetlenségével szemben fenyege-

tést vagy erőjzakót alkalmazzanak, tiszteletben tartják a meglévő hatá-

rokat és a vitás kérdéseket békés úton rendezik.

Az egtüttmüködés az alúbbi íő területel<re terjed ki:

a.) a nemzeti védelem tervezési és költségvetési folyamatai áttekint-

hetőségének elősegítése;

b.) a védelmi erők demokratikus irányításának biztosítása;
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. ") 
u képesség és készültség fenntartása annak érdekében, hogy al-

kotmányos szempontoktól fúggóen hozzájáruljanak az ENSZ fennható-
sága és/Vagy az EBESZ hatáskörébe tartozó műveletekhez;

. d.) együttnűködési katonai kapcsolatok kialakítása a NATO_val, a
k§zis terv.e.zé1,o_kta.tás és gyakorlaiok cétjából, annak érdekében, hogy
alkalmasabbakká váljanak különféle misiziók végrehaitására a béke-
fenntartás, a kutatás és mentés, a humanitárius tJvékenységek és más
területeken.

. _ _Atözép és keleleurópai onzágokban lezajlott demokratikus átala-
ku]ás.álta] eredm éíryezetí változí§ok nyithattaÉ teret olyan nag5l horde-
rejű kezdeményezéseknek, mint a PfP/PARP, amely 

-keretén 
belül a

nemzeti keretek között tett védelmi erőfeszítéseket egfre inkább felvált-
ja a nemzetközi együttmúködés, a biztonság és a véáelem területén is.
Ezért biztonságot erósító tényezőnek tekintltit a rrr/?enr kezdemé-
nyezésekben való részvételt.

, _ Maryarország k]ilpolitikájában két fő cselekvési irányt tűzött maga
eIé, nevezete§en az Euro-Atlanti integráció megvalósítását és fenntartá-
sát és a határon túli magyarság támogatását. A-honvédelmi tárca Euro-
Atlanti kapcsolat rendszerének legfőbb keretét a PfP/PARP program
alkotja, amely kapcsolatrendszerben a legfontosabb irányt termé-
szetesen a NATO-val kialakított együttműködés jelenti. Ennék oka az,
ho.ry 

"T9\ a politikai katonai szervezetnek az észméi, célkitűzései és
működési formái felelnek meg a Magyar Köztársaság céljainak és torté_
nelmi hagyományainak, valamint, hógy a tagországoik álial vallott érté-
keket teljes mértékben osztja Magy aiország

., Ez,:.nldvül el'nem hanyagolható integrációs jelentőséggel bír a mul_
tilaterális kapcsolatrendszer két fontos elóme a Úkefenntaiás és a fegl-
verzet ellenőrzés is. A válságkezelésben és konfliktusok megelózéséb&,
kezelésében való részvételünk azt célozza, hogy a biztonsígunkat köz-
vetve vag}r tözvetlenül fenyegető válságok eseién a gyors és'széleskörű
elrettentéshez, a megelóző rendszabályók foganatosúához érdekeink-
nek és lehetóségeinknek megfelelóen hozzájáruljunk. A békepartnerség
ebben a folyamatban rendKvül jelentős szeiepei játszik. Rugilmassága]
működési rendje és az általa kaóott lehetőségék b'iztosíqák ffirtner or-
szágok számára,_ hogy igényeikne\ érdekeiknek és léhetőségeiknek
megfelelően csatlakozzanak a partnerséghez. Magyarország lehe.-tősége_
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ivel és adottságaival összhangban résztvesz a békepartnerség munkájá-
ban, amit a NATO+aggá érés eg5rik legfontosabb területének tekint,
Ezert politikájában épít tá és egyéb körülményei fúggvényében aktív
rázt vállal benne. A NATO csatlakozráson kívül a program nary segítsé-
get nyújt abban, hogy a nemzetközi politikai - katonai - biztonsági kör-
nyezet változásainak tükrében a Maryar Honvédség meghatározza az
ennek a megújult biztonsági felépítménynek megfeleló képességeit.

Konkétan körvonalazható fenyegetés hiányában a haderőfejleszté-
sére vonatkoó követelmények kialakítása során kiinduló alapként azok-
ra a képességekre kell támaszkodnunk, amelyek birtokában a kockáza-
tok ellensúlyozhatók. Következésképp a csapatok alkalmazását is új
hadműveleti és logisztikai üÉmogató koncepcióra kell alapoznunk En-
nek a megelőző statikussal szemben lehetóvé kell tennie a veszélyezte-
tett§ég idóben történő felfedését, a fő védóerők gyors mozgósítását,
összekovácsolását, majd a támadó csoportosítással szembeni veszélyez-
tetett hadmúveleti irányban egy mozgékony ellencsoportosítás gyors ki-
alakítását és a haderőnemek szoros, együttes alkalmazásáva| a íámadó
képességeinek felőrlését, a konfliktus mielőbbi befejezését.

A megváltozott globális biztonsági felépítmény uryanakkor azt jelzi
előre, hogy környezetünkben lezajló vag5l eg5l hazánk ellen irányuló vár-
hatóan a háborús küsxjböt át nem lépő fenyegetés nemcsak hazánk biz-
tonságát fenyegeti. A kihívrásokra nem utolsó sorban azért, mert globális
méretekben és átfogó hatiásmechanizmusokon keresztül jelentkeznek,
Magyarország egyedül elszigetelten nem képes hatásos választ adni. Egy
stabilabb környezet megteremtése és a konfliktus források csökkentése,
de az ország közvetlen védelmének érdekében is szövetségeseke kell
találnunk, hatékonyan részt kell, hogy vállaljunk a nemzetközi erófeszí-
tésekben. Katonai stratégiánknak tehát nemzetközi együttműködésen
alapulónak kell lennie. Az ország védelme hatékonyan úry biztosítható
- erőforrrásaink, lehetóségeink és képességeink által behatárolt területe-
ken mozogva - hogy egy olyan szövetségi rendszer teljes jogú tagjaivá
válunk, amely a megváltozott méretű és természetű globális biztonsági
fenyegetettségi környezetben is garantálhatja hazánk, illewe saját átfogó
biztonságát.

A fent említett okok alapján "az új idők hozta vóltozások fényében"
a békepartnerségi programot Ma5larország az őj Európai - ezen túlme-
nóen aglobális - biztonsági felépítmény fontos és tartós elemének tekin-
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tette. Ennek megfelelően az elsők között csatlakoztunk a PfP kezdemé-
nyeáshez, és az azóta eltelt időszak megerősítette, hogy a program a
megváltozott biztonsági kőrnyezetben leghatékonyabb éiztiize á bete
és stabilitás előmozdításának.

Miután a PfPIPARPÁ.,IATO tevékenységekben való részvétel állami
prioritás Magyarországon, a végrehajtásnak gyakorlatilag nincsenek al-
kotmányos és jogi korlátai. A tevéken}§égekben való részvétel, a pénz_
ügyi felügyeletet és a beszámolást illetően természetesen vannak siabá-
lyozások, melyek elveit és rendjét országgyilési határozatok, kormány_
döntések és miniszteri utasítások tartalmazzák és amelyek tüközik a
hadsereg feletti civil ellenőrzés hatásrendszerét és eglre hatékonyabb
működését. Az éves Egyéni Partnerségi Programot a kormány minden
évben a Parlament elé köteles jóváhagyásra beterjeszteni. Az ésszerűség
határain belül és a prioritásoknak megfelelően törekzünk minél több
programban résztvenni. A NATO/PfP ryakorlatokon illetve a kapcsoló-
dó,rendezvényeken a részvétel elsódleges szempontja a programók egy-
másra épülése és a részvétel szintjének megőrzése, illetvó leúetőség sié-
rinti növelése.

A békepartnerséget hangsúlyozottan nem alkalmi feladatnak tekint-
jük, hanem a haderő átalakítása, korszerűsítése, új kihívásoknak való
megfeleltetése egyik fontos eszközének. A PfP Felajánlási Dokumentu-
mában a programban való részvételre a Magyar Köztársaság elviekben
az egész feglweres erejét felKnálta. Ennek megfelelően a PfP/PARP fel-
adatokvégrehajtása beépült a fegyveres erők mindennapos kiképzésébe
é§ tevékenységébe ami azt is jelenti, hogy a PfP/PARP feladatokért
ugyanazon katonai vezető szervek, parancsnolságok és törzsek a feleló-
sek, amelyek a hadsereg reformját és folyamatos felká zítését iányítlák

A Magyar Honvédség sikerrel hajtotta végre a PfP-ben, illewe a
PARP I. ciklusában vállalt feladatait. Az Egyéni Partnerségi Program-
ban, illetve a PARP feladattervben vállalt feladatok egyrnásra éprilve
mind jelentősebb eró és eszkóz bevonása mellett segítik elő az interope-
rabilitási célkitűzések elérését, valamint a Magyar Honvédség növekvő
hányadának NATO interoperabilitása megteremtését.
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A vegrehajtott fel^datok az alábbi területel@n járultak hozzá a fő cél-
kiűz é s e k megv a ló s ít á s á hoz :

a.) A polgári és demokratikus ellenórzés feltételrendszere, a jogi
harmoniáció kialakítása.

b.) A védelmi tewezé§ átláthatósága.

c.) A leszerelési, proliferációs kérdések szakszerú kezelése.

d.) A katonai tervezá és a költ§égveté§ átláthatóságának megterem-
tése.

e.) A szellemi kompatibilitás megteremtése

- nyelü

- haderó tewezési - metodológiai

- doktíinális

- alkalmazásbéli.

f.) A technikai kompatibilitás

- vezetési rendszerek

- kommunikációs és informatikai rendszerek

- légtér ellenőrzÁi rendszerek

- logisztikai támogató rendszerek

- szabványosítás

- a konkrét eryüttmúködés támasztotta közvetlen és súrgós meg-
oldást igénylő feladatok (IFoFJsFoR, tranzitálás, stb.).

A fent felsorolt célkitűzések megvalósításának alapvetó fórumai a
különböző szemináriumok, szakmai konzultációk, work-shopok, tanfo-
lyamok és a ryakorlatok különbözó formái (törzsvezetési, számítógéppel
támogatott, terepen lefolytatott, csapatok bevonásával végrehajtott
§tb.).
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_ A küönböző tanfolyamokon, konzultációkon, a képás és az infor-
máció csere egyéb fórumain való ré.rzy ételünk céljai a Úe*czók voltalc

a.) A szellemi é§ technikai kompatibilitás megfeleló és stabil hátte-
rének biztosítása.

. 
-b.) Az alkalmazási, eljárásbeli és szabványosítási intézményrendsze-

rek hazai megfelelőinek megteremtése.

c.) Az Euró-atlanti integrációs folyamatok, ezen belül kiemelten a
NATO csatlakozás mind teljesebb körű szellemi hátterének biztosítása.

d.) Az a{ól c. pontban felsorolt feladatok és célkitűzések szűkség-
szerúsége népszerűsítése és elfogadtatása a magyaí társadalom mind szé-
lesebb rétegeivel.

. A PfP/PARP eryüttműködés következő fontos elemei a gyakorla-
tok. 1996- ban 17 NATO/?fP és 7 .Partnerségi uellemiségtű'' gyákorlatol
vettünk ré§zt. 199'1-ben az elóbb említett rendszerű gya-korÜtok száma
várhatóan meghaladja a 35-öt.

A PfP/PARP folyamatban a mu|tilaterális é§ bilateráli§ kapcsolati
rendszer alakult ki, a NATO tagországok, illewe a szomszédos nem NA_
TO tagországok között.

A folyamatban több típusú egüttmtlk)désre kerüIt sor:

, ,-,így tésnétel a NATo által levezetésre kerülő különböző törzsgya-
korlásokon az MH vezető- és kidolgozói állományával;

. . - a feladatra_kijelölt 25.g.dd., 62.g.dd., S8.gy.re.z., 87. Bakony harci
hel, e.,24.íe.z., dd. törzseinek bevonása, illetve korlátozott naglságú kon_
tingens ryakorlaton történó részvétele;

_ - közcis fejlesztési feladatok (pld. légi kutató-mentóhelikopterek ki-
alakítása);

. _ . 
- különböző szintű nyelvtanfolyamokon történő részvétel (beisko_

lázás vagy pályázat útján);
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- a NATO nemzetkózi katonai vezérkar fontosabb beosztású tábor-
nokai és tisztjei által tartott tájékoztatókon történó részvétel;

- a NATO STANAG-ok, kiadványok, szabályzatok, doktrinák, a
HVK Euró-Atlanti Integrációs Munkacsoport által történó lefordítás
utáni feldolgozása;

- NATO orientációs felkészítés különböző szinteken történó vég-
rehajtása, ennek keretében az amerikai taszáribázis, illetve az Eszaki dd.
pecsi objektumának megtekintése.

A PfP/PARP folyamatban a fó hangsúlyt a NATO STANAG-ok és
vezetési, tewezésí eljárások, módszerek megismerésére fordított az állo-
mány.

A folyamatban elsódlegességet kapott a kommunikáció feltételei-
nek megteremtése, mely alapvetően az angol, mint meghatározó nyelv-
oktatás felfuttatását, és a híradó rendszerek pénzkeretek által meghatá-
rozott közelítését jelentette a NATO rendszerekhez.

A különböző szintű gyakorlatok, törzsfoglalkozások és felkészítést
célzó eryéb rendezvények jól szolgálták az új rendszer megismerését. A
kijelölt parancsnokságok, törzsek alkalmassá váltak az azonos szintű pa-
rancsnokságokkal, törzsekkel történő közös tevékenység végrehajtására.

A béke tervezó tevékenpég gyökeresen megváltozott. Az előzó idő-
szak tewezési struktúrája, módszere átalakult. Bevezetésre került a gör-
dülő tervezés módszere, amely nagyobb előrelátást biztosít avezetőkszá-
mára a feladatrendszerekben, s ciklusonként lehetóséget teremt a folya-
matosság fenntartására. A gördülő tervezési rendszer biztosítja a felada-
tok előre- és átláthatóságát, megbízhatóbbá teszi a költségvetés tervezé-
sét, ígyjobban igazítható a feladat és költség összhangja a rendelkezésre
álló költségvetési támogatáson belül.

A közös felkészítési, kiképzési rendezvények, gyakorlatok folyama-
tában összferyvememi, feryvernemi és szakcsapat szinten, közeledtek
egymáshoz az elvek és módszerek. A magyar ré§ztvevők megismerték és
hasznosították a NATo módszereket.
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Ezen folyamatban kiemelkedő helyet kapott a "bék feladatok"-ra
történő felkészülés. Ezek alapvetően a béketeremtó, békefenntartó és
hurnanitárius segély műveletek tervezésének, szervezésének és kis rész-
ben (IFOR, SFOR) végrehajtásának megvalósulását jelentették.

Az áIlomány megi§merte a logi§ztikai és logisztikai támogatás el-
veit úgl o NATO, mint USA ellátási rendszerÉ! elláiási osztályokat.

Ezek tartalmában, módszerében lényegesen eltérő vonásokat tartal-
maznak. Míg a Magyar Honvédségben az ágazati ellátási rendszer és fe-
lelősség érvényesúl, addig az általunk megi§meít rend§zerek inte$áltak,
funkciók szerint szervezódnek, A módszerbeli eljárásoknál lényeges vo-
nás, hory a ciül szférára sokkal nagyobb mértékben támaszkodnak, mint
az MH-ban, Természetesen ennek hosszabb táwa üsszatekintó hagyo-
mánya van.

A tapa§ztalatok 8á igazoltál hog eltér6 rendszerek egmás mel-
letti műkfiése nem zavarja az ellátás! a szükségletek kielégítésére ne-
gatív hatással nincs. Ezt azért is ki lehet jelenteni, mert egy közö§ d§sz-
haderőnemi harci kötelékben alkalmazott maglar kontingens szükségle-
teinek kielégítése nemzeti feladat marad továbbra is, Egy úsmevezett
"knalíciós" harcikőte|ék alkalmazása esetén a jog- és hatáskórök precíz
megfogalmazása, elkülönítése és a felelősség egyértelmű szabályozása
elősegíti az el|átási feladatok elvekben rögzített tervezését, szervezését
és végrehajtását.

A gyakorlatok további tapasztalata, me|yeket a felkészítési rend-
szereken, kiemelten a"DELTA-97' glakorlaton résztvevők körében al-
kalmaztunk, az a vezetési rendszer belsó struktúrájának átalakítása je-
lentette.

J-G-S blokkok ósszetéte|ében és íangsorolásában meghatároó sze-
repet a humán szféra jelenti. Ez a logisztikai biztosítás belső tartalmi át-
alakítását is feltételezi. Példának említenénk, hory csoport szinten a
mozgósítási feladat és az egésnégügyi biztosítás az S-1 blokkban, míg a
logisztikai biztosítás az S-4 blokkban helyezkedik el, íry a nálunk együtt
kezelt anyagi-technikai biztosítás egyik területe az egész§égűg]ri biztosí-
tás más tervező blokkokban van-
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Az MH csapatai további felkészítésében - a teljesség igénye nélkül
megfogalmazott tapasztalatokat figyelembe véve - ery folyamat képzel-
hető el. A nyelvi nehézségeket át kell hidalni, a híradásban az informa-
tikában meg kell teremteni a kompatibilitást, majd ezzel párhuzamosan
a parancsnoki döntési folyamat átalaKtrását, az új rendszer els ajátííását,
begyakorlrását szükséges végrehajtani.

A felkészítés folyamatában nemcsak a béke állományra, hanem a
lebizto§ított taítalékos parancsnoki állományra is gondolni kell, melynek
mód§zerét, a felké§zítá tematikáját nary gondossággal szükéges elóké-
szíteni.

A kiizös gnkorlatok tapa§ztalatai:

a.) a parancsnoki és törzsvezetési 5rakorlatok a NATO Több Nem-
zetiségű Osszhaderónemi Harci Kötelék (CJIF) koncepciójának megis-
merését és a különbözó szintű parancsnok§ágok törzseiben végz€tt törzs-
munkában szükséges jártasságok megszerásét célozták Ugyanakkor
ezek a srakorlatok szolgáltatnak fórumot az IFOR/SFOR tevéken}§é-
gek során szerzett tapa§ztalatok feldolgozásának, a §/akorlatba történó
átültetésüknek é§ bizonyos fokig kutatási §zínteret is bizto§ítanak. A fent
említett természetú gyakorlatokon s7oruett tapaszLalataink fényében
megállapítható, hogl a magyar résztvevő állomány rendelkezik mind-
azokkal az alapokkal, amelyek birtokában képes az új struktúrák műkö_
désének elvi és ryakorlati elsajátítására, képes a megszerzett i§meretek
adaptálására a fennálló maryar haderő struktúra múködtetésében, illet-
ve továbbfejlesztésében és nem utolsó §orban alkalmas arra, hog5l köl_
csönösségi alapon résztvegyen a doktrinák, koncepciók és eljárások to-
vább fejlesztésében. Ezek a gnkorlatok bebizonyították, hogy a hivatá-
sos állomány bevont tagjai igény szerint képesek a NATO meglévő es a
jövőben létrehozásra kerülő vezetési struktúrájában az eredményes
munkavégzésre, valamint képesek tudásuk átadására, mellyel a hazai ne-
velésű, szellemiségű és egyszerre 'Euro és Magar l<onform" utánpótlás
kinevelé§ét biztosíthatj ák.

b.) A levezetésrt keriilt speciális tcrületekre konccntnÉló (béke-
fenntartói hírad§ légieró, logisztiloi) pnkorlrtok elé kitűzött elvárá-
saink és céljaink sokkal konkétabbak, a gyakorlati éIet kihívásaihoz, a
mindennapok kiképzési és felkészítési feladataihoz kapcsolódnalc Ez azt
jelenti, hogr ezeken a ryakorlatokon az egJnittműködé§ és az alkalmaaís
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azon leszűlített terüIetei kerülnek begyakorlásra, illewe képezik a vizs-
gálat tárgyát, melyek egy részról napjaink időszerű problémáinak keze-
léséhez (béketámogató (had)műveletek, katasztrófa elhárítás, kutatás_
mentés, bűnözés elleni harc, stb) nyújtanak gyakorlati, e5rüttműködési
és probléma feltárási fórumokat, másrészról elósegítik a haderő fejlesz-
tés várható irányainak megh atáíozását, illetve a már eldöntött folyama-
tok és feladatok teljesítettségi fokának felmérését. (Io, célkitűzések tel-
jesítettségi foka). Ezek a ryakorlatok megfelelő fórumot biztosítanak a
technikai eszközeink állapot felmérésére is.

összegezve,

Az EPP-n belül megvalósítható katonai egJrüttmúködés eryik legha_
tékonyabb elemét a NATO/PfP gyakoílatok alkotják. A megrendezett
s/akorlatokon való részvétel eló§egíti a PARP programban megfogalma_
zott célkitúzéseink végrehajtásának nyomon követését és egyben adek-
vát lehetőséget biztosít az Io célkitúzésekben megfogalmazottak telje-
sítettségi fokának ellenőrzésére, illetve teljesítés eselén az "eredmény"
beryakorlására, tehát beépítésére eljárási, technikai alkalmazási rend-
szerünkbe. Konkrét eredményként jelentkezik a ktwakező mutatókban
t ap a szt a lhat ó Íei lód é 8 :

- az idegen nyelvek-(kiemelten az angol) ismeíetszintjének, alkalma-
zási készségének emelkedése;

- a gyakorlatok tervezési folyamatában való mind aktívabb, teljes
körű részvétel;

- a kommunikációs képességek fejlesztése a többségében eltérő
híradó eszközök h asználatánál;

- a hadműveleti feladatok kidolgozrása folyamatának megismerése;

- a logisztikai támogatási_biztosítási rendszerek az adott konkrét
feladatoknak megfelelő illeszthetőségének vizsgálata, illetve alkalmazá_
§a;

- az információ feldolgozás folyamatának megismerése;

- az eg]rüttműködés beryakorlása.
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A békepartnerségi program fontos információkkal segítette a nap-
jainkban folyó és a jövóre primer befolyással bíró haderó reform végre_
haitás,^t Ennek íő területei a következők

- a törzsek NATO elvek szerinti szerkezeti kialaKtása (Sl-S4, G1-
G6, Jl_ J6),

- a NATO kompatibilis szervezetek, eryüttmúködési elemek kiala_
kítása,

- doktrinális, eljárási harmonizáció.

A fent ismertetett eredmények naglon jelentósek, és soha nem ta-
pasztalt hatást gyakoroltak az MH utóbbi eltelt 4 évére. Ugyanakkor ki
kell jelenteni, hogy várhatóan közeli NATO csatlakozásunk, teljes jogú
taggá válásunk a PfP/PARP folyamatoknál minóségileg és mennyiségileg
eltérőbb feladatokat determinálnak, melyekben csak minimális alapként
fogadhatók el eddigi eredményeink és jövóbeni felkészülésünk során szi-
gorúan a cél-feladat elvnek kell érvényesülnie mind a humán erőforrás,
mind a pénzúgyi források biztosításának területén, valamint még szoro-
sabb összefúggés-rendszert kell kialakítani, valamint következetesen
fenntartani és tartalmában végrehajtani a különböző időtartamban je-
lentkeá doktrinális, szervezeti es technikai fejlesztések, programok te-
rületén. Ez a szellemi, emberi-technikaí és pénzüg5ri eróforrások még
fokozottabb és celirányosabb koncentrációját igényli és a résztvevók
olyan mérvű folyamatos igénybevételét; amely odafiryelés nélkül nem
lesz képes a kitűzótt célok teljesítésére, ami viszont erőforrásaink soha
meg nem térülő felhasználását eredményezi.

2.) Az IFORYSFOR f€ladatok végrehajtása során szerzett tapa§z_
talatok

IFOR/SFOR feladatban történő részvétel mérföldkő az MH életé_
ben. Ilyen jellegű feladatokban még csapataink nem vettek részt, A te-
vékenységre történó felkészülés bebizonyította, hog5l a szervezetek ki-
alakításánál, összetételénél, rugalmasan kell eljárni. Kimondható és tör_
vényszerűnek tekinthető, hogy a szervezeti elemeket, azok mindenolda-
lú biztosítiá§ára alkalmas alerységeket a konkrét feladatra kell létrehozni
és felkészíteni.



A maryar műszaki kontingens összetételében nem hasonlítható
ös§ze egyetlen jelenlegi állománytáblával rendelkező műszaki szervezet-
tel sem.

A csapatok felkészítése, technikai eszközeinek, anyagi készleteinek
biztosítása, az elhelyezési feltételek megteíemtése komoly feladat elé
állította az MH felsó vezetését is. Ezt meghatáíozta a rendelkezésre álló
költségvetési pénzösszeg, a technikai eszközök állapota, a tábori körül-
mények közti elhelyezésben a komfort figyelmen kívül haryása az elmúlt
idószakban. (pld.lakó konténerrel nem rendelkeztünk, ezeket külön kel
lett legyártatni, §zinte rekord idő alatt,)

Kiemelt szerepet kapott a feladat végrehajtásban a műszaki felderí-
tés, az aknamentesítési feladatok elvégzése, a mozgás biztosítása az al-
kalmazás területén.

Újszerúen oldódott meg a kontingens logisztikai biztosítása. Más tí-
pusú készletek kerültek megalakításra, mint az elrendelt csapatkészle-
tek. Az anyagi biztosítás kezdetben úgymond egy lábon, a nemzeti ellá-
táson alapult. Ennek megvalósítása érdekében új szervezeti elem került
létrehozásra, - sajnos állománytábla nélkül - a logisztikai támogató szá-
zad.

A század fő feladata az alkalmazási terület viszonylagos közelségét
is firyelembe véve a szükségletek megfelelő időben, mennlségben és
minóségben történő biztosítása a felhasználás helyén. Ezt a feladatot
csak utánszállítással, a szállító oszlop heti két alkalomrnal történő útba-
indítá§ával lehetett megoldani.

A kontingens kivonulását és átalárendelését követően a többnem-
zetiségűvé vált IFOR/SFOR erőktől is kapott korlátozott mértékű lo,
gisztikai biztosítást.

A helyzet értékelásét követóen felmérésre kerűlt a helyszíni beszer-
zés lehetősége. Ennek alapján az ellátásban ery új forrás i<erült be, Így
márnemkellett például az üzemanyagot utánszállítani.

A fenti tapasztalatok egyértelműen mutatják az ellátás megszerve-
zésének, végrehajtásának folyamatos módosulását és az ésszetű, gazda-
ságos és takarékos megoldásra való törekvést,
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Igl hdrom " lábon" áll még ma is a biztosítás:

- nemzeti ellátás,

- helyszíni beszerzés,

- többnemzetiségú összhaderónemi köteléktól kapott szolgáltatá-
sok.

A személyi állomány biztosítá§a területén a katonai és más rendel-
kezések eryértelművé tették, hory az állomány csak hivatásos és szerző-
dáses katonákból tevódhet össze. Az egázségügyi szűréseken sokjelent-
kez-ő (pályáző) nem felelt meg. Gyakorlatilag a kiküldésre tervezett lét-
szám majd kétszere§ét kellett megszűrni ahhoz, hogy a nehéz fizikai mun-
Mra alkalmasakat megtalálj ák.

Ez nem volt gond, figyelembe véve az itthoni aránylag kis illetményt
(fizetést), esetleg munkanélküli segélyen lévőket, mert üszonylag magas
jövedelem megszerzé§ét biztosítja a kontingensben történő részvétel.

A vezetés területén sem valósult meg a már általunk eddig alkalma-
Zott rendszer.

A kontingens feladatát az"új" sullgálati elöljáró határozta meg, de
az ellátás és eryéb feladatok érdekében összekötő csoport került létre-
hozásra MH szinten, melynek feladatköre szeles sloálán mozgolt. E7Én
szervezeti elemnek is ki kellett alakítani működési rendjét, információs
rendszerét, s fó figyelmet az eryüttműködés kialakítrására, folyamatos
fenntartására kellett fordítani.

Az IFOR/SFOR tapasztalatok arra köteleznek bennünket, hogy te-
kintsük át, milyen lehetőségek állnak rendelkezésünkre a rugalmas szer_
vezési elvek kialakítá§ára, amely figyelembe veszi a várható konkrét fel_
adatokat.

Ez azert is szükséges, mert a várható NATO tagsággal a" Petenbwgi"
feladatokban (béketeremtés, békefenntartiás, humanitárius segély) szá_
míthatunk mint új tagok naryobb mennyiségű felkérésre.

25



3,) A kompatibilitás érdekében eddig végrehajiott felkészítési, ki-
kópzési feladatok elemzése

Mindenek előtt a felkészítési-kiképzési feladatelemzések megtéte-
léhez néhány meghatározó alapgondolat áttekintését kell megtennünk,
amelyek fontossága a jelen és jövő feladatainak megva|ósítását illetően
kiemelt jelentóséggel bírnak.

A honvédségtól elvárt feladatok, tevékenpégek megoldásáía meg-
felelő szintű hosszabb vagy rövidebb idóre nyúló dokumentációknak, ter-
veknek kell tartalmaznia azon célkitűzéseket, feladatokat, követelmé-
nyeket amelyeket a felkészítés-kiképzés során meg kell valósítani és ezt
mindaddig rendszeresen kell munkálni, amíg a megha táíozott célkltűzé-
seknem kerülnek elérésre, ahol fontos alapkövetelmény, hogy mindezen
célkitűzések alapját a mindenkor érvényes §tratégiai elvek határozzák
meg.

A hadseregek békeidószaki fó feladatát, így a Magyar Honvédség
egyi fő feladatát is, mindenkor a különböző tevékenységekre való felké-
szítés - kiképzés eredményes végrehajtása jelenti. Ezek az a|apbeosztá-
sokra való kiképzés, a békefenntartó és béketeremtő múveletekben való
eredményes tevékenység, a válságkezelési és a katasztrófa elhárítási te-
vékenység szakszerű megoldását jelentik. Mindezen feladatokat - mely-
nek alapvető részét képezi a NATO orientációs felkészítés - egy egységes
feladatrendszerbe kell összefogni. Adott esetben ezen tevékenységek
megvalósítása nerncsak önállóan, hanem koalíciós kötelékben, egy vagy
többoldalú kapcsolatokkal oldható meg, íry teljesen egyértelműen je-
lentkezik az a követelmény, hogy ezen tevékenységekben résztvevő ka-
tonai - eryes esetekben a polgári - szervezeteknek kompatibilisnek kell
lenniük.

A hadseregben bekövetkezett változások a felkészítés-kiképzés te-
rületén is adták és adják az új lehetőségeket, s minden ami új, magában
hordozza annak "gtermekbetegsé4eit" is, A veszólyforrások fe|ismerése
azonban lehetóséget ad azok kiküszöbölésére a felkészítés-kiképzés ter-
vezésében, szervezésében és vegrehajtásában, mert meghatározó, hog5l
az eléíendő célokat, milyen formában, eszkóókkel valósítjuk meg, an_
nakérdekében, hogy mindezek a végfelhasználók (megrendelók) - a csa-
patok - jogos elvárásainak megfeleljenek.
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Maglarorság NATO-ba való meghívása a korábbi időszak felada-
tait tekinwe egyre pozitívabb változások megvalósítása felé mutat, hiszen
a kapcsolatbóvítés egyre szelesebb teret ölt, másfelól - és ez a végrehajtási
állomány kapcsolódrásának fontos jelensége -, hogy az együttműködés
twékenpége egyre alacsonyabb szervezeti szintekre tevődik át. Mind-
ezek mutatják tehát, hogy a közvetlen kapcsolatok kialakítása kerül el-
őtérbe. Ezen tényezőkviszont egyértelműen aztjelentik, hogy az érintett
szinteken olyan vezető és végrehajtó állománynak kell lennie, amely ké_
pes a jelentkező igények, NATO elvárások és feladatok meghatározott
szintű megvalósítására, a kompatibilitás biztosítására. Az eryűttmúködés
kézze|fogbató területei a szárazföldi és légierő, a logisztikai szervek tör-
xei és csapatai által levezetésre került törzsvezetési gyakorlatolg a csa-
patok által végrehajtott ryakorliások és gyakorlatok, a kutató-mentő te-
vékenység feladatainak együttes végrehajtói tevékenységi feladataiban
jelentek és jelennek meg.

A közös, egütte§ tevékenység alapvető és elengedhetetlen részét
képezi az együttgondolkodás, az azonos elvek és szabályzók szerinti te-
vékenység megszervezésében való közös munka, amely a különbözó szin-
tü konferenciákon valósul meg. Az együttes tevékenpég alapját képezi
az, hogy sajátítsuk el mindazon ismereteket, amelyek biztosítják az ered-
ményes munkát. Ennek egyik igen fontos eleme a NATO orientációs
felkészítés. Ezen felkészítés ery olyan folyamat, amely az ország védelmi
felkészítési rendjében most mint alapfeladaton túli tevékenység jelent-
kezik, de feltétlenül ltouájánlJ. és biztosítja a nemzetközi katonai kap-
csolatok kialakítását, amely az EPP, a PARP, az ENSZ missziós felada-
tainak eredményes megvalósulásáhozvezst, részétképezi az Euró-atlan-
ti integráció folyamatának. Az elkövetkező idószakban a NATO orien-
tációs felkészítésnek továbbképési rendszerünk szerves részévé kell vál-
nia.

Az elmúlt időszakban végrehajtott NATO orientációs felkészítési
rendszer törekedett a felső szintű vezető állomány felké§zítésétól a vég-
rehajtó állományig bezárólag megismertetni az állományt a NATO fel_
építési, műkódési, tervezési, végrehajtásí, együttműködési rendjével. A
törekvések azonban több_kevesebb sikerrel jártak, hiszen az alapmegfo_
galmazás szerint ezt mindenkinek legalább az ismeret szintjén el kell sa-
játítania. Természetes elvátás az, hory a hivatásos állomány megfelelő
tájékozottsággal rendelkezzen az alapkérdésekról, amelyek a katonai
alapműveltség sorában is elvárhatólc A végrehajtott ismertető tanfolya-
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mok azonban nem ölelték fel a teljes végrehajtásban érintett állományt.
Alapvetóen a parancsnoki állományra korlátozódtak és keveset vary
eryáltalán nem foglalkoztak a támogató, biztosító erők feladatait feldol-
gozó kérdésekkel.

Kifejezetten elősegítette a megfelelő ismeretek elsajátítását a NA-
TO kézikönyv, amely autodidakta módon is biztosítja az alapismeretek
el§ajátítását- Az alegység parancsnokok részére levezetésre került és fo-

lyamatban van a szakasz és századparancsnoki, valamint a ZMNE gon-

áozásában tartott zászlóaljparancsnoki tanfolyamok, megfelelő alapot
nyújtanak a további mélyebb ismeretek megszerzéséhez, amelyet első-

sorban a napi tevékenpégek sorában szerezhetnek meg.

Mint a tanfolyamrendszerú képzési szintek ismertetéséből kitúnt - a
parancsnoki képzések elsődlegességét és fontosságát nem ütatva -, hiá-
nyoztak az egéb szakterületi tanfolyamok.

Az elmúlt időszak egyik jelentós eredménye volt, hogy az Euro-At-
lanti Integrációs Munkacsoport logisztikai szakbizottsága elkészítette és

mindenki számár ahozzáférhetővé tette a NATO logisztikai kézikönyvet.
A kézikönyv igen nagy segítséget jelent a szakterületen dolgozók részere
a NATO logisztikai rendszerének, működésének, munkarendjének meg-

ismerésében, biztosítva ezzel az alapvető ismeíeteket, a további maga_

sabb és a szakterületnek megfeleló ismeretek elsajátításához.

Új feladatként jelentkezik tehát az, hog5l a logisztikai szakállomány
is megÍelelő szakmai ismeíeteket kapjon a NATO orientációs felkészítés
keretében. A jövóben - építve a zászlóalj parancsnoki tanfolyam anyagá-

ra - beindításra kerül a logisztikai törzsekbe beosztott tiszti és tiszthelyet-
tesi állomány részére a felkészítő tanfolyam. A tanfolyam tematikája a

NATO logisztikai alapelvekre építve megismerteti a tanfolyam hallgatóit
a NATO iogisztikai rendszer működésének különböző fázisaiban, hely-

zeteiben végzendó munkákkal, összehasonlítást tesz az MH-ban alkal-
mazott jelentésekkel, megismerteti a hallgatókat azon feladatokkal és
jelentési követelményekkel, rendekkel, amelyekkel egy koalíciós tevé-

kenység során találkoznak. A tanfolyam anyagába beépítésre kerültek a

korábbán lefo|ytatott gyakorlások, gyakorlatok tapasztalatai, de további
munkát igényel a törzsmunka rendjének, okmányainak megismertetése

és a munkamódszerek elsajátítása.
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A logisztikai törzsek tevékenységénelg munkamódszerének, tartal_
mának megismeréséhez jó tapasztalatokat szereztünk a Brit Kirá$ had-
erő logisztikai iskolája által a Magyar Honvédséggel eryüttműködve le-
vezetésre került logisztikai törz§tiszti kiképzések során.

Ajövóben a különböző szintű tanfolyamokon résztvevó állománynál
prioritrásokat kell felállítani. Elsódlegesen azon állomány kell felkeszí-
teni akik a PARP terveiben kiajánlott szervezetek közé tartoznak. Úry
biztosítható lesz az, hogy a dandárok törzseiben szolgálatot teljesítők
rendelkezni fognak a szükéges és alkalmaáképes ismeretekkel. A má-
sodik fázisban kell felkészíteni a kiajánlott eglségek elöljáró szervezetei
törzseiben szolgáló állományt, továbbá a feladatok végrehajtásában érin_
tett más katonai sz.ewez.etek, intézmények állományát.

Rendkívül fontos feladatnak kell tekinteni, hog5l az elmúlt idószak-
ban megjelent logisztikai biztosítással foglalkoá kiadványok eljussanak
azon szervezetekhez, ezen belül a végrehajtást közvetlenül végzőkhöz.
Külön kell megemlíteni az együttes tevékenységben nélkülözhetetlen
tórzsokmányok, okmányrendszer alkalmazóképes megismerését.

Az előzőekben elmondottak csak eg r*zétképezik annak a tevé-
kenységnek, amely e§/ együttműködési, két- vag5l többoldalú ryakorlás-
hoz, ryakorlathoz szükségesek. Feltétlenül indokoltnak lát§zik az, hogy
a már korábban levezetésre került különböző tartalmú és szintú tevé-
kenységek értékeléséból levont következtetések, a következó időszak_
ban, a következő állomány rázére hasznos, alkalmaáképes ismereteket
tudjon átadni.

Külön kell a nyelvképzés területét, feladatait, az elvárásokat és
összességében a fontosságát, ielentóségét taglalni. A kezdeti idószakok-
tól kezdve napjainkig sajnos az a tapa§ztalat, hogy a nyelvképzésben
ré§ztvevók lét§záma kevá és ezen belűl is kifejezetten rossz az aránya a
tanulásban résztvevő tiszthelyetteseknek. Ki lehet jelenteni, hory ez el-
sősorban nem az ő hibájuk, hanem a beiskolázást szervezóké, elrendelő_
ké. A különbözó szintű nyelvi képzésben résztvevők esetében sajnos igen
kedvezótlen az alkalmazóképes tudás vagy egyáltalán a meg§zerzett tu_
dást hasznosítása. Hasonlóan kedvezőtlen volt az a jelenség is, hogy ko-
rábban a nyelü felkészítés Budapest centriku§ volt, ezért a vidéki hely-
őrségekben szolgálatot teljesítők részvétele erósen korlátozottá vált, kü_
lön<isen ha munkamelletti képzésre vállalkozott volna. A kedvezőtlen
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he|yzeten változtatott a regionális nye|ü képzések beindítása. Az elkö-
vetkezendó idószakokban a nyelü képzés területén racionális változta-
tások válnak szükségessé ahhoz, hogy a NATO törzsekbe beosztásra ter-
vezett állomány angol nyelüsmeret szintjén megfeleljen a nemzetközi
nyelü felmérések elvárásainak.

A hivatásos állomány tiszti és tiszthelyettesi állomány arányrának vál-
tozásával, a tiszthelyettesek által betöltendő beosztások ismeretében fel-
tétlenül növelni kell a tiszthelyettesi, zászlósi állomány nyelvképzésbeni
részvételi arányát.

A NATO/PfP tevékenységekbe kiaj ánlott szervezetek állományánál
differenciálni kell, hogy kinek milyen szintű, fokú minimális nyelüsme-
retre van szük§ége, amelynél e$dk fontos mutatónak kell lennie a kato-
nai ismeretanyaggal bóvített nyelwizsgák letételét. Fontos feladat ez, hi-
szen a NATO szellemi interoperabilitás érdekében az idegen nyelvi egy-
séges rendszerú képzés megvalósítása sürgető kérdés. Ajövőben az ery-
séges követelmények megvalósítását lehetővé teszi - hasonlóan más te-
rűletekhez - a NATO STANAG ó001 nyelv- vizsgáztatási rendszer alkal-
mazása.

Az elmúlt években a logisztikai (anyagi-technikai) szolgálatok állo-
mányából a tiszthelyette§i, zászlósi kar, a beosztásaik, nyelvismereteik
hiánya miatt küföldi képzésben csak elenyésző mértékben vett részt. A
haderő-átalakítás részeként azúj állománytáblában már sok korábbi tisz-
ti beosztás került a fent említett két állománykategóriába. Meg kell je-
gyeznünk azonban, hory ennek bevezetése nem volt eléggé körültekintő,
mert nem csak beosztást kell biztosítani ezen állománykategóriában le-
vőknek, de arra fel is kell őket intézményesen készíteni, melyhez a meg-
feleló alapok biztosítása szükséges.

A jövó feladatát fogja jelenteni, hogy a megújulásra tervezett tiszt-
helyettes képzési rendszer szerves ré§zeként, a képzés úsI katonai, mint
szakmai vonatkozásban feleljen meg a hadsereg reforrn által megfogal-
mazott követelményeknek, a NATO elvárásoknak, melyet megfeleló dif-
ferenciáltsággal az alap- felkészítésben és a tanfolyamrendszerű képzés-
ben mint célfelkészítést kell megvalósítani. Ennek megfelelően célszerű
|enne a tiszthelyettesek, zá§zlósok, tisztek külföldi katonai-szakmai tan-
folyamrendszeri felkészítése, firyelemmel a NATO csatlakozá§i követel-
mények teljesíthetóségére.
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A kompatibilitás érdekében eddig végzett tevékenységeket összes-
ségében egy igen röüd idő alatt végrehajtott és meglehetősen intenzív
szakasznak kell tekinteni. Az első lépésektól elkezdve napjainkig igen
sok buktatót hordoz magában. A különböó feladatok megoldását, vég-
rehajtását nem az aktivitás, a szellemi eró hiánya, hanem a megvalósítás-
hoz szükséges költségek nem teszik, tették lehetővé. Az elmúlt időszak
a felmerült problémák, nehézségek ellenére pozitívnak, eredményesnek
tekinthetó, hiszen a kitűzött alapfeladatokat megvalósította, melyhez
nagyban hozzájárult a részvételben érintett állomány szaktudása, tenni-
akarása.

m. Fejezet
A Maryar Honvédség áItal érzekelhető, a NATO által
táma§ztott logi§ztikai kompatibiliíás követelmónyei

1.) Az interoperabilitási célkitűzésekben megfogalmazottak éwé-
nyesülési lehetősegei

A NATO által meghatározott interoperabilitási célkitűzések meg-
valósítása érdekében az MH szintű tevékenység, valamint az igénybeve-
hetó eróforriások felhasználásának összehangolása érdekében feladat-
tew készült, amely 3x6 hónapos ütemre elosztva tükrözi a végrehajtás
folyamatát, az I. ciklus esetében 1997. szeptember 30-i záró határidóvel.

Afeladatok első üteme 196. április l-jével kezdődött és 1996. szep-
tember 30-án fejeződö* be. Az első ütemben alapvetóen a NATO kö_
vetelmények megismerésével és a szellemi kompatibilitás megteremté-
sével kapcsolatos feladatok kerültek betervezésre. Ennek folyamán be-
szerzésre, lefordításra és kiadásra kerültek a Maryar Honvédséget érintő
interoperabilitási élkitűzeseket tartalmazó STANAG-ok, amelyeket az
érintett szervezetek pontosítottak á a végrehajtás rendjét beútemezték.
Az első ciklus második üteme 1996. október 1- íő1,1997. március 30-ig
tartott. Ezen ütem már alapvetóen az első ütemben elméletileg megala-
pozott és a Maryar Honvédség viszonyaihoz a szükség szerinti mérték-
ben módosított, az interoperabilitási célkitúzesekben rögzített kótele-
zettségek és feladatok gyakorlati végrehajtásátjelentette. Ezek az IO céI-
kittlzések a logisztikai szalaerületre vonatkozóan 4 következők

- IO. 1. Kutató-mentó műveletek vezetése, irányítása és híradása.
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- IO. 2. Kutató-mentő művetetek híradó eszkózei.

_ IO. 3. Kutató-mentó műveletek orvosi csoportjainak a kiképzese.

_ IO. 4. Üzemanyag követelmények egrégesítése.

- IO. 5. Repülőgépek földi fel- illetve utántóltése.

_ Io. 9. Repülőtéri eljárrások erységesítése.

- IO. l5.Veszélyes területek, aknamező§ fel nem robbant lövedékek
meg- jelölésének és feljeg5zésének képessége.

- IO. 1ó. Vér és véradói követelmények

- IO. 19. Repúlőgép IFF rendszer.

- IO. 20. A kijelölt erységek logisztikai biztosítrása.

Mivel jelen tanulmány feladata nem az, ho§/ a felsorott IO. celkitú-
zések részletes, a feladattewben rögzített időpontokkal őssáangban álló
teue§ített§égi fokát részletesen ismerte§se, ezért ettől eltekintve csak az
általáno§ logisztikai kompatibilitás kérdésköre kerül további vizsgálatra.

Azt lesógezhetjü\ hogy az integrációs törekveseink megvalósításá-
nak elsó lépését a NATO által meghatározott IO. élkitűzesek végrehaj-
tása kell hogy jelentse, amely azt integráció folyamatának jelenlegi szá-
kaszában'a P|PIPÁRP folyamatban vállalt kötelezetíségek végrehajtásá-
nak flladatterue' alapján történik. A következő lépések jelenthetik majd
az MH logisztikai rendszerének teljes spektrumában a NATO által meg_
határozott elméleti és glakorlati elvárásoknak megfelelő, erőforrásaink_
nak és lehetőségeinknek fúggvényeben tórténő fokozatos megfelelát.
A élkitűzés az, ho5r leendó tagságunk esetén az MH. felajániásra, át-
alárendelésre, illetve e§üttműködésre kijelölt erói logisztikai biztosítása
a lehetó legteljesebb mértében saját nemzeti erőfonásaink felhasználá-
sával történjen. Ez a 5rakorlati vegrehajtás szempontjából azt jelenti,
hory_ a különkizó feladatok végrehajtá§ára kijelölt, ezzel összhángban
minóségileg és mennyiségileg egmástól különböó és az esetek többsé-
gében valószínűleg más nemzet vezetése alatt lévó kötelékben tevékeny-
kedő mag5rar csapatoknak az ország határától néhány saáz km. távolság-
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ban történő alkalmazás esetén i§ képesnek kell lenniük a saját nemzeti
logisztikai biztosítási rendszerre támaszkodva működni. Ez a távolság és
a biztosítandó eró naryságától és speciáIis szükségleteitól ftiggóen ktl-
lönböző módon valósulhat meg. Kis távolságon, zászlóalj hárccsoport
nag56ágú, közvetlen harérintkezésen Kvül tevékenykedő koteléli lo-
gisztikai bizto§ítására kielégítő megoldási mintának tekinthető a Boszni-
ában tevékenykedó Maglar Műszaki Kontingens logisztikai támogatását
ellátó Nemzeti Támogató Század, mint nemzeti támogató elem alkalma-
zása.

Az IFOR/SFOR feladat végrehajtása során a logisztikai biztosítás
területén szerzett tapasztalatok beépítése, továbbfinomítá§a és a napi
kiképzés során való felhasználása eredendő és a legjobb módja annak,
hogy egyszerre több IO. élkitűzés által meghatározott feladatot teljesít-
sűnk, amelyeket a gyakorlatban azonnal tesztelhetünk is, sőt tesztelnünk
is kell. Ebben az esetben ki kell emelni a végrehajtási kényszer tényezó-
jét, amely egyszerre jelent nehézséget, üszont pontosan kénpzerítő jel-
legénél fogva fok ozzaazetőíonások ésszerű felhasználási módjainak fel-
kutatását, alkalmazását és a lehető legjobban leröüdíti a üsszacsatolási
időt, amely elejét veheti az esetleges "ad-hoc" múködésnek. Azonban
arra is fel kell készülni, hory erőink logisztikai biztosítását határainktó|
olyan nag5l távolságra kell végrehajtanunk, amely lehetetlenné teszi a
kózvetlen közúton-vasúton történő szállítá§ok végrehajtását, így újszerű
feladatokat és normákat tűz ki a leendő nemzeti logisztikai támogató
elem elé. Ez a szituáció nemc§ak a megnövekedett távolsági tényező
eredményeként alakulhat ki, hanem péIdául származhat a tevékenpégi
körzet infrastruktúíális rendszerének (közút, vasút, vízi i)r, híradórend-
szer, élelem és víz beszerzés, egészségügyi ellátás) teljes felbomlásából,
illetve eredményezheti maga a végrehajtott feladat is. Mindhárom eset.
ben egy komplex tóbbnemzetiségű kötelékben történő feladat-végrehaj-
tást feltételezve §zühégvan a nemzeti logisztikai támogató elem feladat-
körének, működési elvének és mechanizmusának a résdetes, a lehető
legtöbb valószínű alkalrnazási esetre töíténó elóre kidolgozására. Kiin-
dulási alapként kell elfogadni, hory erőforrásaink korlátozottak, és csak
naryon kismértékű mennlségi és minóségi javulás prognosztizálható az
elóttünk álló belátható évek folyamán, Másrészt Magyaronzág sem, íg5l
a]VlH sem rendelkezik stratégiaiszállítási képességeŰ"1 ametlnek..!_
léte viszont elengedhetetlen a közvetlen szárazföldi utanpótlási fe|tété-
lek hiánya, vagy megszakadása esetén. Ezekben az esetekben csak egy
integrált többnemzetiségű logisztikai rendszerben tevékenykedő, a saját
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nemzeti kontingens ellátá§án túl még esetlegesen az egész mu|tinacioná-
lis kötelék logisztikai biztosításában speciális szerepkört felvállaló nem-
zeti logisztikai támogató elemre van szükség.

A fent vázolt körülmények között tevékenykedő nemzeti támogató
elemek tevékenys égével a NATO Többnemzetiségű Összhaderőnemi
Harci Kötelék (CJTF) koncepciója foglalkozik. Ez a koncepció a bevont
haderőnemek és fegyvernemek számától, illetve a biztosítandó eró össz-
létszámától függően különbözó szintű, a kötelék átfogó logisztikai bizto-
sítását kezelni képes integrált, többnemzetiségű, a haderónemek külön-
külön meglévó képességeit egységes egésszé összefogó, vezető logiszti-
kai szervezetek létrehozását irányozza elő. Ezen vezetőszervek megfe-
lelő jogkörökkel rendelkeznek ahhoz, hog5l az alkalmazási területen
meglévő, illewe a résztvevó nemzetek eltérő logisztikai eróforrásait a
"legszűkebb keresztmetszet elvének" a|kalmazásával felmérjék, átcsopor-
tosítsák, illetve újra elosszák. A nemzeti támogató elemeknek ebben az
esetben saját eróforrásaik nflvántartását, illetve a rendelkezésre álló
eróforrásaik szükségszerinti részleges átadását kell végrehajtaniuk a ve-
zető több nemzetiségú logisztikai szerv felé, Ezeket a folyamatokat ter-
mészetesen a résztvevő nemzetek kormányzati szintű megállapodásai
szabá|yozzák- Ezenkívül esetenként az adott több nemzetiségű kötelék
parancsnoka is jogosult illen természetű szerzódések megkötésére. Kö-
vetkező megoldási lehetőségként a "vezető netaet" elvejelentkezhet. Eb-
ben az e§etben az egyes nemzetek megfelelő térítés ellenében íelvállalják
a többi nemzet elemeinek egy, vagy több logisztikai szolgáltatással, vagy
anyagnemmel való ellátását, Ebben az esetben tehát úgy érvényesül a
nemzeti logisztikai ellátás elve, hogy avezető nemzel(ek), illetve az adott
ország eg;,rnásnak megfe|elő kormányzati szintű szewei lehetőleg üszo-
nossági alapon, vagy a konkrét fizetési feltételek rögzítésével meghatá-
rozzák a logisztikai biztosítás rendjét. Végül a nemzeti logisztikai bizto-
sítás körébe a helyi eróforrások felhasználásával megvalósuló biztosítási
forma tartozik bele. Ez a megoldás abban az esetben alkalmazható, ha a
helyi szolgáltatások, illetve egyes kritikus anyagnemek (víz, üzemanyag,
energia, kommunikációs hálőzat, helyi szá|lítási erőforrások) olyan
mennyiségben és minőségben, valamint olyan áron hozzáférhetőek, ame-
lyek biztosítják a feladat végrehajtás megkívánt színvonalú és gazdaságos
véEíehajtását. Azelmúlt évek azon válságainak elemzései, amelyek ren-
dezésébe az ENSZ, vag5l EBESZ fennhatósága alatt több nemzetiségű
kontingens került bevonásra azt mutatják, hogy a válságok körzetében a
helyi lakosság szükségleteit kielégíteni képtelen, teljesen §zétzilált lo_
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gisztikai rendszeíek találhatók, amelyek felhasználása lehetetlen, és új-
jáépítésűk a konkrétválság rendezése után egy külön kezelési mechaniz-
must igényel. A fent felsorolt néry alapvetó logisztikai biztosítási forma
mindegyikében megtalálható az a közós elem, amelynek megteremtése
az összes IO. célkitűzés esetében létfontosságú, ez pedig nem más, mint
a résztvevő rendszerek, eg5§égek, nemzetek közötti csatlakozó felületek
- "interface" - megteremtése. A csatlakozó felületek jelentik azokat az
érintkezési pontokat, amelyeken keresztül a íésztvevő különbözó prio-
ritású rendszerek egymással úgy kominunikálhatnak, hogy a másiktól át-
vett információ (anyag, szolgáltatás, eljárási mód) a lehető legkevésbé
igényli magának a befogadó rendszernek a drasztikus és hirtelen megvál-
toztatásáí. Minél tökéletesebb a csatlakoó felület kimunkálása, annál
kevésbé szükséges a befogadó rendszer megváltoztatása. Termé_
§zete§en vannak olyan eryüttműködési területek, amelyek eg5rmásnak
való megfelelése az"azonossúg|' sántjét kell hogy elérje (légtér ellenőr-
zés, légvédelem, kommunikációs rendszerek, vezetési struktúrák). Az
e§etek többségében azonban nem szúkséges az egymásnak való megfe-
lelés ilyen magas szintű, kifinomult, de a lehetó legköltségesebb foka. Az
MH IO. célkitűzéseinek megvalósítása során - szűkös erőforrásaink is-
meretében - a |egfőbb feladat az kell legyen, hogy feltárjuk, a lehető leg-
pontosabban meghatározzuk a csatlakozási felületek helyét, szerepét, és
minőségét, mivel ennek végrehajtása biztosíthatja leendő NATO tagsá-
gunk esetén a szövetségi rendszer által elvárt minóségű hozzájárulásun-
kat a kózös kötelezettség vállalásokhoz anélkül, hogy nagymértékben át
kelljen alakítani fennálló rend§zereinket. Ez a logisztikai biztosítás rend-
szerében azt jelenti, hogy az IFOR§FOR, illetve az EN§Z békernisszi-
ókban szerzett tapasztalatok felhasználásával ki kell alakítanunk a NA-
TO öt osztályos ellátási rendje - beleértve a CJTF koncepciót - és a Ma-
gyar ágazati e|látá§on alapuló logi§ztikai biztosítási, készletképzési és tar-
talékképzési rendszerei között a csatlakozási felületeket.

A megfelelő minőségű csatlakozá§i felületek kialakítása kiindulási
pontokként szolgálhatnak a jövóben elengedhetetlenül szükséges ága-
zati rendszer NATO konform rendszerré való átalakításához. Másrészt
tapa§ztalatokat nyerhetünk, eíóforrá§ainkat az elóttünk álló feladat
nagyságrendjét egyre jobban átlátva koncentrálhatjuk, valamint az alkal-
mazási idő és az alkalmazás gyakorisága lehetóvé teszi olyan elóre nem
Iátható hibafonások felszínre kerülését, amelyek ery hirtelen jövő átala-
kítási kényszer folyamán beépülnének az új rendszerbe és amelyek meg-
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szüntetése sokkal naryobb ráfordítást igényelne az egész rendszertól,
mint egy fokozatos átalaKtási folyamat szűrőjén át megvalósuló váltás,

A logisztikai biztosítás másik nagy kihívástjelentő és egyszerre több
interoperabilitási célkitűzés eryidejű 4lkalmazását jelentő területe a Be-

fogadó Nemzeti T űmogatÁs,Ez azért jelent kiemelt fontosságú területet
a logi§ztikai biztosításon belül, mert az eljárásbéli, ellátási valamint kész-

let és tartalékképzesi harmonizáció különböá fokainak bevezetésén túl-

menően néhány meglehetősen szűk határidejű infrastruktúrális beruhá-
zási vonzattaljár. Ezek közé tartoznak a határállomások áteresztőképes-
ségének a megnövelése, a légtér használat, valamint a légi irányítás NA-
TO konform írányítási rendszereinek kiépítése, az út és vasúthálózat te-

herbíró és áteresztő képességének megnövelése, a valószínúsíthető légi,

vasúti valamint vízi be- és kirakó állomások képességeinek és kapacitá-

sának növelése, a szükségessé váló raktárkapacitások felszabadítása, a

katonai és polgári híradó rendszerek illeszthetőségének megteremtése

és végüt, de nem utolsó sorban a polgári, nem kormányzati, va|amint a

privái szektor mind teljesebb bevonása a szolgáltatások, valamint az

"gyes 
anyugnem.k mind teljesebb spektrumának biztosításába. Ez oly-

aúyira nagy horderejű, költséget és időt igenylő, az ország által még

"<inként" soha nem vállalt feladatrendszert jelent, amely végrehajtására

csak egy naglon erős szóvetségi rend§zeren belűl lehetünk képesek. Saj-

nos erre a folyamatra gyorsító hatással lehetnek a térségünkben tapasz-

talt és a közeljövőben bekövetkezhetó, a háborús küsxiböt meg nem

haladó válságok, valamint az elkerülhetetlen és az esetek többségében

előre nem jelezhető természeti és ciülizációs katasztrófák.

2.) A STANAG-ok alkalmazási lehetőségei, (A szabványosittísi fo_

lyamat értelmezése)

A magyar szóhasználatban korábban meghonosodott hasonló alakú
de eltéró éitelmű szavak, úgy mint a "kompatibilitás",sok zavart okoznak
a MH NATO szabványokkal történó harmonizációs folyamatában. Ezért
először is szükéges a zavarok és félrértések feloldása.

Mindenek elótt a NATO szabványosítási folyamat igényel némi ma-

gyarázatot. A közös védelmi doktrína és az eryéb (béketámogató - PSO,
ávagr kutató- mentó-SAR) közös múveletek megkövetelik, hogry a kü-

lOnbóző nemzetiségú hadseregek multilateráli§ kötetékekben működje-
nek eryütt. Ennek iényeges elófeltételei eryebek közott: a parancsnoki
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struktúra megfelelő szervezése, a közös nyelv ismerete és végül a tech-

nikai eszközök azon képessége, ho5, eglmással bizonyos megkívánt szin-
teken harmonikusan működjenek.

A NATo logisztikai kézikönyv 810. pontja és AAP-6 NATo szabály_

zat szerint a NATO ryakorlatában né9 fó szabványosítási szintet külö-
nítenek el eg5rmás tól. Ezek (nem szó szerinti hanem t ala|mi), deftníciója

a következő:

Kompatibiliüás: két vagy több rendszernek, ery eszköz összetevó

elemeinek vagy anyagoknak, amelyek uryanabban rendszerben vary kör-
nyezetben léteznek, az a képessége, hogy egy közös cél érdekében úgy

működnek együtt, hogy egymást kölcsönösen nem zavarják, egymásra

hatással közvetlenül nincsenek. Ez a szabványosítás legalacsonyabb
szintje,

Interoprabititís: rendszerek, egységek vagy haderók azon képes-
sége, hogy izolgáltatásokat nyújtsanak, vary azokat elfogadj ák más rend-

szérektől, egységektől, vagy haderóktól és ezen szolgáltatásokat a haté-

kony közös múködés érdekében haszná|jákíel.Ez a második fokozata a

szabványosításnak, amelynek elérése a PARP ll.ciklus keretében meg-

határozott területeken a MH számára napirenden lévó feladatokat je-

lent.

Felcseréthetőseg (interchangebitity): az a tbltétel, amely akkor áll
fent, amikor két vagy több rendszer olyan műkódési, vagy fizikai jellem-

zőkkel rendelkezik, hory teljesítményük és élettartamuk egyforma, ki-
cserélhetők eglrmással anélkül, hogy a rendszereket magukat vary csat-

lakozó részei[ét meg kellene változtatni és beilleszkedésük nem befo-
lyásolja a rendszer működését. Ez a szint az interoperabilitástól nehezen

megkülönboztethetó, a MH esetében sok esetben valószínűleg az adott
PARP interoperabilitás célkitúzés teljesítésével automatikusan is létre_

jön. (lrásd: a légierő egyes navigációs berendezéseire meghatározott szab-

ványosítási célokat).

Azonosság (commonality): egy állapot, amely akkor érhető el, ami-

kor személyek, szervezetek, vagJr nemzetek e§/ csoportja közös doktri-
nákat, eljáiásokat és eszköóket használnak Ez a szint még a már évti-

zedek óta együttműködő NATO nemzetek haderői között is nehezen
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biztosítható, bár vannak olyan teíületek, ahol a biztonságos együttműkö-
dés alapfeltétellé lép elő,

Egy adott rendszeren belül - ami a mi esetünkben a hadsereg - a
kúlönböá elemek más és más szabványosítási szinten vannak és más a
követelmény, az elvárás is. Ezért eg5l egesz egrségre csak olyan órtelem-
ben használhatjuk ezeket a szabványosítási fokozatokat jelző kategóriá-
kat, hogy mi a jel|emző az egyes szabványosítási területek többségénél,

Az egyik legnagyobb volumenű munka, amely a NATO integráció
folyamatát elősegíti a szabványosítás területén fo$k. Az e feladatra ki-
jelölt Haditechnikai Intézethez 1995. júniusától érkeznek folyamatosan
a NATO egységesítési dokumentumok. Eddig mintegy 9 1 db NATO pub-
likáció és 539 db STANAG érkezett hozzánk. A STANAG-ok fordítása
1995-ben elkezdódött. Elsósorban a műszaki besorolású STANAG_ok
és a fontossági sonend elején áIló dokumentumok kerültek fordításra, a
HM EI Rt_nél és a HVK Euro-Atlanti Integrációs Munkacsoportnál. A
fordítási költségeket a szerződéskötő fedezte a PfP keretból. Fordításra
került a HM EI Rt és a HVK MCS által 14 db NATO publikáció és 295
db STANAG. Eszámadatok is arra engednek következtetni, hory a szab-
ványosítás területén tett erőfeszítések bár jelentősek voltak, uryanakkor
a közeli jövő fontos és alapvető integrációs feladatát ie|entik Az előttünk
álló feladatok legfontosabb területei:

a.) A már beérkezett nagymennyiségű szabványosítási egyezmény
(STANAG) feldolgozásának felgyorsítása.

b.) Amég hiányzó és a további integrációs munkához szüIséges szab-
ványosítási egyezmények beszerzése és feldolgozása.

c.) A feldolgozott szabványosítási egyezményeknek a felhasználók-
hoz történő eUuttatása, alkalmazási lehetőségeik szakértók bevonásával
történó pontos meghatározása, bevezetési feltételeik gyors, ugyanakkor
körültekintő megteremtése. A szabványosítás nemcsak mennyiségi
szempontból kulcsfontosságú feladat, hanem azért is mert nemcsak a mú-
szaki paraméterek e§/ségesítését jelenti, hanem a katonai tevékenysé-
gek teljes vertikumára hatást $akorló egységas szabályozást is.
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A szabályzat alkoúís a NATO eljáná§ok adapúíIása terűletén:

a.) Összhangban a kidolgozandó nemzeti biztonsági stratégiával, en-
nek aZ e§Iik összetevójét jelentó nemzeti katonai stratégiával és a kato-
nai doktrinával, a NATO hadüselési koncepciójának és ve|e kapcsolato-
san a harc, a harccal kapcsolatos múveletek a logisztikai biztosítás eljá-
rásainak harmonizációja, illetve átvétele.

b.) Szabályzataink szükséges mértékű átdolgozásának illetve, ha kell
újak megírásának megkezdése a haderőnemek, fegyvernemek és szak-
csapatok vonatkozásában úgy hadműveleü, mint harcászati szinten.

c,) A NATO konform parancsnoki és törzseljárások, az egyezményes
jelek - jelzések bevezetéséhez szükséges feltételek megteremtése (szer_
vezeti, múködési, személyi é§ anyagi vonatkozásban is).

A STANAG-ok a NATO országok és csatlakoziásra váró országok
katonai együttműködésének fontos tényezője. A tagországok által ko-
rábban elfogadott és folyamatosan múvelt terület minden szakterületvo-
natkozásában egységes ajánlásokat tesz a tagországok felé. Az ajánlások
biztosítékul szolgálnak arra, hogy az adott területen, témában a STA-
NAG-ok betartása esetén minden fél tészérő| aközös alkalmazhatóság,
felhasználás, az azonos paraméterek szerinti minősítés valósul meg.

Az elmúlt években a kezdeti néhány és csak egyes preferált területet
érintő STANAG megielené§e (íészünkre való átadása) után ma már ren-
delkezünk úg5rmond a teljes jeg5zékkel. A rendelkezésre ál[ó anyagok
feldolgozását azok szakterületenkénti hovatartozás (légieró, szárazföldi
csapatok, haditengerészet), valamint beltartalmuk ismeretében osztá_
lyozni szükéges.

A korábbi időszakban néhány száz STANAG kiadvány elbírálása,
megítélése volt a feladat a feg5ruernemek és szakszolgálati ágak részéről.
Ma a felhasználásra felajánlott STANAG dokumentumok több ezer té_
telből állnak.

A STANAG dokumentumok megismerése, a hazai szabványokkal
való összehasonlítása, a közös adatok mérési azonossága, vagy egymás-
nak való megfeleltethetősége, a szabvány alkalmazáshoz való előkészí-
tése komoly szakmai tudást, nem utolsó sorban felelősséget jelent. Az
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elmúlt időszakban jelentős apparátus dolgozott az angol-német nyelvű
anyagok fordításán, jeryzékük kiadásán, felajánlotta azt a felhasználók_
nak elbírálrásra, hory alkalmazni kívánják-e vag5l nem, továbbá azt is el
kellett dönteni, hog5l ezen anyagok érvényesülése hog5l valósuljon meg.

A kialakított fordítási anyagok teljességükben megtekinthetők vol_
tak s azok ma is, de a korlátozott §zámítógépes kapacitás, idóhiány miatt
erre a könyvtári körülmények között kevesen vállalkoztak.

A STANAG dokumentumok áttekintése után azok többsége alkal_
mazható a MH-ban, de természetesen honosításuk szükséges.

A jövő idószakban célszerű lesz egy olyan rendszer kialakítása,
amelyben a STANAG dokumentumokól folyamatosan, több fázisban
katalógus (címjegyzék) készü|, amely alkalmas lehet arra, hogy e|sódle-
gesen lehetóséget adjon a szakembernek a döntéshozatalra. Ebben avál
tozatban lehetősége van hogy döntsön arról, hogy az adott dokumentum
teljes fordításban elsődlegesen szükséges, vary részeiben indokolt a for-
dítás, esetleg későbbi idószakban van rá szűkség, illewe az adott téma
nem szülrséges, tárolásba kell helyezni. Ennek megfelelően 1-2-3 számo-
zással lehet a címjeg5zéket visszaküldve az azt feldolgozót tájékoztatni.
A döntéseket azonban akkor lehet helyesen vagy nagy va|ószínűséggel
körúltekintően rneghozni, ha az adott dokumentumról fontosságának,
nagyságrendjének megfelelóen 0,5-1,5 oldal terjedelmű ismertető ké-
szülne. Továbbí lehetőség az is, hog5l ezen dokumentumok kiadása az
ismeretek birtokában milyen kiadványként valósul meg. Például szakuta-
sítás, intézkedés, jegyzet, segédlet. Adott esetben meg lehet határozni,
ho5r az adott dokumentum a felkészítés-kiképzés rendjében hol haszno-
sítható. Igy kisebb energia, kóltség ráfordításával megbízható dóntés
hozható, valamint ezen ismertetók irattárba helyezésével az adott téma-
kör globá|isan áttekinthető.

A felvázolt rendszer nagyban elósegíthetné a STANAG dokumen_
tumok feldolgozását, az adott témák, a szülségtelen anyagok megküldé-
sét az azokra érdektelenek felé.
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IV. Fejezet
A Magrar Honvédség logisztikai biztosítáaának lehetóségei

a NATO kompatibilitá§ tükrében

1.) Az orságvcdelem és nemzetgazdaság összefüggései

Az orságvédelem és a nemzetgazdaság dialektikus kapcsolatban
van egymással.

Az onzágvédelem óssznemzeti ügy, ezÉrí azállamltatárok sérthetet-
lenségének megóvásáért, a szuverenitás megtartásáért ave§Zélyeztetett-
ségi fokkal arányosan kell az ország erőforrásait mozgósítani.

A minósített időszakokat az Alkotmány 19. és 31.§-ai rögzítik, mely
meghatározza a veszélyhelyzetet, szükégállapotot és a rendkívűli álla-
potot.

A veszélyhelyzetbe "az állampolgírok éIet és vaglonbiztonságát ve-
széIyeztetó ekmi csapás, illetóleg következményuinek elhóátása'' taitozik,
melynek kinyilvánítá§ára területi korlátozottsággal kerűl sor. Ebben a
helyzetben a védelmi közigazgatás tetjes felelősséggel irányítja a kataszt_
rófa elhárílási tevékenpéget, s ehhez igénybe veszi mindazon anyagokat,
eszközöket - úg5nnond,"mozgósítja" -. amelyek az elhárításhoz szüksége-
sek. A katonai szervezetek személyi állománnyal, technikai eszkóxlkkel
segítik a katasztrófa elhárító tevékenpéget.

Szükségállapotban az alkotmányos rend megdöntésére va§l a hata-
lom kizárólagos megszerzésére irányuló feg5vere§ c§elekményelq az
élet- és varyonbiztonságot tömeges mértékb en veszélyeztető feglveres
vagy felfegyverkeane elkövetett súlyos erőszakos cselekmény valósul
meg.

A szűkégállapot az otszág egésóre, egt-egy taúre is kihirdető.

A tartalmából adódóan két meróben eltérő helyzetre hirdethetó ki.
Így a megteendó intézkedések, a szükséges erőfoÚ.ot -o"gó.ítáru e*
felhasználása is eltérő.

41



RendkívüIi állapot alatt hadiállapotot, vas/ idegen hatalom fegrve-
res támadásának közvetlen veszélyét értjük. Rendkívüli állapot csak az
ország egészéte rendelhetó el. Az ország megvédése érdekében mozgó-
sítiásra kerúl a fegyveres erő, s működik a már hadiállap otra áttért gazda-
ság. Ez utóbbinak beindítrása - átállítása - igen komoly politikai megfon-
tolrást igényel, hiszen a nemzetg azdaság szerkezste alakul át, kialakul a
béke vezetés helyett a védelmi közigazgatás rendszere.

A rendkívü_li állapot kihirdetését megelőző'FELKÉSZÍTÉSI
PROGRAM VAZLAT'-oí az l.sz. óbra tafia|mazza.

2.) Az MH logisztikai rendszerének illeszkedése a nemzetgazdaság
alr€ndszereihez

Az MH logisztikai biztosítása a mindenoldalú biztosítás alapvetó ré-
szét képezi, mely arra irányul, hogy a tevékenység sikeres megvívásához
a hadműveleti biztosítással szoros összhangban kedveó feltételeket te-
remtsen.

A logisztikai biztosítás arra irányul, hogy a csapatok harc é§ harccal
kapcsolatos tevéken},ségeinek anyagi_technikai, egészségügyi, elhelye-
zái és közlekedési (mozgá§) biztosítását megoldja.

A logisztikai rendszer ágazati tagozódással, ágazati felelősség mel-
lett működik.

A logisztikai biztosítrás alapelveiből a témához kapcs olődva ket alap-
e lvet nralnk célszerúnek kiemelni:

- a nemzetgazdí§ágra történó táma§zkodá§,
- a területi ellátás alapelveit.

Ezen alapelveket támogatják az elmúlt időszakban meghozott tör-
vények, kormányhatározatok, rendeletek.

Ezek közül a legmeghatároóbbak az 1993. év Cxtöívény a honvé_
delemről, 7MIll994. éü kormányhatározat a nemzetgazdaság védelmi
felkésátese tervezáéről és a védelmi célú tartalékolási tevékenység sza-
bályozásáról, a űll995. éiHonvédelmi Minisztériumi utasítás "a f/on-
védelmi Minisztéiumnak és eg)es háttér intézményeineb valamint Maglar
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H onv é ds é g P a r anc s no l<s á g re nd Hv üli ó II ap ot üősza ki igdry e k t erv e z é s ev e l
ö s s zefügő tev é ke ny s é ge k sz a bály oz á s a".

A fenti jogszabályok lehetőséget teremtenek a tervezés folyamatá_
ban a nemzetgazdaságra történó maximális támaszkodásra és megalapoz-
zák a területi ellátási elv életképes múködési feltételrendszerét.

A logisztikai tevékenpéget segíti eló nemzetgazdasági szinten a
szakminisztériumok által szabályozott megbagyás, továbbá a követő ter-
vezest figlrelembe véve több mint 100 cikk statisztikai úton történó meg-
figlelése. Ezekben alapvetóen érvényesül az infrastruktúra rendkívüli
állapot időszakában történó működés zavartalan biztosítása, a logisztikai
bizto§ításhoz nélkülözhetetlen anyagi készletek, késztermékek megbíz-
ható tervezése.

Az ágazati tewekszorosan kapcsolódnak a nemzetg azdaság szakági
minisztériumaínak teweihea az igények és azok biztosítása szerves ré-
szét képezik

A Maryar Honvédség mint fogyasztó, megrendelő szülségleteinek
kielé gítéséhez az anyagi készleteket, technikai eszközöket, felszerelése-
ket - megfelelő hadiipari háttér hiányában - a nernzetgazdaságtól szerá
be.

Hasonló törekvésekkel találkozunk a Magyar Honvédségnél és rész-
ben ez a NATO tagországÖknál már megvalósult, hogy a szolgáltatásokat
megvásároljuk, megrendeljük.

Ezen irányelv megvalósulásáva l a nemzetgazdasági gazdálkodó
szervek honvédségi érdekű kapacitásánakezirányú felkészítésével, meg-
fe|elő gazdasági háttér, törvényi feltétel és finanszíroziá§ mellett lényege-
sen csökkenthetó - s az elmúlt időszakban csökkent is - az MN szakállo-
mány.ának létszáma.

Másik nary előnye, hogy a nemzetgazdaságban meglévő és az MH-
ban is felhasználható anyagok, eszközök kettős tárolása elkerülhetó és
az ezzel összefüggő folyamatok, a hozzájuk rendelhető eróforrások nem
dupláódnak meg.
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A logisztikai rendszer ilyen irányban történő eltolódását lehetóvé
teszik a biztonságpolitikai és honvédelmi politikai alapelvek is.

Az MH logisztikai vezetése, szakállománya átalakulhat a tervező,
szervezó, végrehajtó állomány menedzser tipusúvá válik, "tisztábban" ke-
zelhetők 

.a 
v ezetési és logisztikai folyamatok.

A nemzetgazdaságra történó támaszkodás elve eryben egy szükség-
szerű folyamat, melyet az élet követel meg tólünk Az MH-ban rendel-
kezésre álló erőforrások csökkenó tendenciája (léta;zem, anyagi készle-
te§ szállítóeszközök, stb.) is ebbe az irányba tereli gondolkodásmódun-
kat. Ez egyben kikényszeríti a takarékos, gazdaságos, többvariációs fel-
adat megoldás teívezését, mely egyben megfelel a NATO logisztikai
alapelveinek is.

3.) MH ágazsti biztosítási rendszerének elemezóse

a.) anyagi biztosítá§

Az anyagi biztosítás azon tevékenpégek összessége, melyek arra irá-
nyulnak, hory a csapatok feladataik ellátásához, illetve a személyi állo-
mány élet- és munkakörülményeihez, a harctevékenységhez szükséges
eszközökkel, anyagokkal, külsó szolgáltatásokkal kellő időben és helyen,
megfelelő mennyiségben és minőségben rendelkezzenek.

Az anyagi biztosítás magába foglalja a tevékenység végrehajtásához
és a személyi állományából való gondoskodáshoz szúkséges eszköz- és
anyagi készletek megalakítrását, tárolá§át, lépcsózését, felhasználás sza-
bályozását, felhasznált eszköz-anyag készletek pótlását, elosztását és
szállítását.

Az anyagi biztosítiás rendszerében horizontálisan biztosítási ágakat
(fónötségeket, szolgálatokkal kijelölt csoportokat), vertikálisan tagoza-
tokat (biztosítási szinteket) különböztetünk meg,

A harcászati anyagi biztosítási tagozatot nem elemezve tekint§ük át
a hadműveleti és harcászati tagozat rendeltetését: A harcászati tagozat
a szárazföldi es légvédelmi haderónemek, a terülewédelmi es eryéb csa-
patok alerységeinél, egységeinél, magasabberységeinél működik. Ren-
deltetése a harcoló, harcbiztosító é§ kiszolgáló alerységek, egységek és



maga§abb€gységek anyagi-technikai szükségleteinek kielégítése. Fel-
adatait a szervezetszerű és megerósítésül kapott anyag! technikai bizto-
sító szakalerységekkel, a ná|uk lévő eszköz és anyagkészletekkel hajtják
vegre.

A hadműveleti anyagi bizto§ítási tagozat a haderőnemeknél műkö-
dik. Rendeltetése: a hadműveleti szintű anyagi szükségletek kielégítése,
az egészségügi, a közlekedési, sállítási feladatok rnegszervezése és vég-
rehajtása. Feladatait haderónemek állományába tartozó logisztikai csa-
patok, szervek hajtják végre.

A hadászati (központi) anyagi biztosítási tagozat, a Magyar Honvéd-
ség anyagi biztosítási rendszerének legfelsó szintje. Rendeltetése a Ma_
ryar Honvédség hadászati szintű anyagi szükségleteinek kielégítése. Fel-
adata a hadianyag készletek nemzetgazda§ágtól történő átvétele, a csa-
patok eszköz pótlásának és anyagellátásának megszervezése és irányítá-
sa, az anyagi biztosítás és szállítás központi feladatainak végzése. A ha-
dászati anyagi biztosítási tagozat feladatait az illetékes minisztériumok-
kal és országos hatáskörű szervekkel eryüttműködve hajtja végre, az ál-
lami vezetés által rendelkezésre bocsátott állami tartalékok, intézetek,
vállalatok és szakalegységek, egységek bevonásával.

Az anyasi kasdetek l@őzése:

A harcászati (csapat) szintű készleteken kívül szükségesek a hadmű-
veleti szintű készletek és a hadászati (központi) szintű készletek

Harcászati (csapat) szintű készletek alatt a harcostól vag5l eszköztól
hadtesttel bezárólag kialakított készletet értjük, amelynek rendeltetése
anyagnemtól függően a harcfeladatok azonnali megkezdésének biztosí-
tása, illetve az első harcfeladatra az anyagi önállóság megteremtése. A
harcászati szintű készletek döntő része a helyszínen, a többi "M" utalvá-
nyon, a központi raktárakban áll rendelkezésre.

A hadműveleti szintű készlet a seregtest tagozatban létrehozandó
olyan mobil anyagmennfség, amelynek rendelteté§e, hory biztosítsa a
hadműveleti rendelteté§ú csapatok teljes anyagszűkségletét, a harcászati
szintú készletekkel együtt. Az állandó harckészúltség időszakában ezen
készletek a hadrászati készletek részétképezik, azoktól nincsenek elkü_
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lönítve, létrehozásukra a magasabb harckészültség időszakában, vary kű-
lön parancsra kerül sor.

A hadászati (központi) szintű készletek a katonai felsó vezetés ré-
szére rendelkezésre álIó és igénybe vehető anyagmennlséget jelentik,
melynek rendeltetése a beszerásekkel ősszhangban lévó ellátás es tar-
talékképzés. Ezen készletekból történik a hadműveleti készlet megala-
Ktá§a, valamint a hadműveletek anyagi biztosítása. A hadrászati készletek
na5nágrendje ós tárolási helye szolgálati áganként váltoá, amely jelen-
tósen függ a nemzetgazAaság gyártókapacitrásától es teljesítőképességé-
tól.

Any agi lrészletek támúása :

A csak a honvédségnél használatos anyagok és eszközök (fegyver,
lószer, harcanyag és speciális berendezések) tárolása kizárólag a honvéd-
ségi kezelésű raktárakban, bázisokon történik.

Mindazon anyagok, amelyek felhasználása nem csak honvédséghez
kötött (élelem, üzemanyag, egészségüryi anyag és javítóanyagok egy ré-
sze) részben honvédségi raktárakban és bázisokon, döntőrészt nemzet-
gazdasági bázisokon kerúltek tárolásra, illetve folyamatos nemzetgazÁa,
sági termelésből kerültek átvételre (kenyer, húsáru, stb.)

Az anyagi biztosítás (logisztikai biztosítrás) eryik alrendszere (alap-
vető folyamata) a csapatok állandó hadrafoghatóságának (harckészült-
ségének) fenntartiásához, a harc-, a hadművelet megvívásához szülrséges,
harc-, fenntartási és ellátási anyagszükségletek biztosítására irányuló
rendszabályok és tevékenpégek összessége.

Az anyagi biztosítás élja, a csapatok folyamatos, idóbeni ellátása a
megfelelő mennyiségű és minőségű anyagokkal. Az anyagi biztosítrás ki-
terjed a különböző szakzolgálatok - mint anyagnem felelós szolgálatok
- nomenklatúrájába tartoó anyagokra.

Az anyagi §zükégletek kielégítése az ellátás rendszerében valósul
meg.

Az e\látás az anyagbiztosítás egyik eleme, mindazon rendszabályok
és tevékenységek (hadműveletek) végrehajtása során felhasznált anya-
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goknak, a felhasználás mértékéhez és üteméhez igazodó pótlására, a
megkövetelt készletszint folyamatos fenntartá§ára, a tevékenység végére
elrendelt készletek megalakítására irányulnak.

Acsapatok harc-, fenntartási és ellátási anyagokkal történő ellátása,
felülről, lefelé irányuló, alapvetően a közbeeső ellátási tagozatokon ke-
resztül megvalósu|ó kiszállítással (vételezéssel), a csapatok reális igénye-
ihez igazodva valósul meg.

Az ellátás magába foglalja az anyagszükségletek megállapítását, a
raktári rnűveleteket (újraelosztást), az anyagok felhasználáshoz történő
előkészítését (éles re szerelés, t6razás, hevederezés, élelmiszerek feldol-
gozása, üzemanyag felt<iltés, stb.) az anyagi készletek átadását, átvételét,
a nyilvántartás vezetését.

Az ágazatonkénti ellátás elve, hog5l az anyagi biztosítás, a kűlönbözó
szakanyagoknak megfelelő differenciáltsággal, ellátási áganként, az
anyagnemfelelős szakszolgálat szewezésében valósul meg:

Ellátósi ágazatoh

- rakéta, lőszer, fegyverzeti fenntartási anyagellátás;
- múszaki harc- és fenntartási anyagellátás;
- veryivédelmi és ve5d harcanyagellátás;
- híradó (elektronikai) anyagellátás;
- páncélos és gépjármű fenntartási anyagellátás;
- repülő-műszaki szakanyag ellátás;
- üzemanyag-ellátás;
- élelmezési anyagellátás;
- ruházati anyagellátás;
- egesxégúg5ri anyagellátás;
- állategészségügyi anyagellátás;
- közlekedési anyagellátás;
- tábori elhelyezési anyagellátás;
- katonai kereskedelmi ellátás;
- vízellátás.

Az ágazatí anyagellátást az anyagnemfelelős szolgálatok szervezik.
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Az elöljáró felelősségének elvén azt értjük, hogy a parancsnok fele-
lős az alárendeltek mindennemű anyaggal való ellátásáért, a felhasználás
normatív szabályozásáért, az előítt készletek megalaKtásáért. A külön-
bözÁ ellátási ágazatokban történő anyagellátrásért a szolgálati ágak főnö-
kei közvetlenül felelósek.

El]átási tagoz^t:

A harc-, fenntartási és ellátási anyagok, a hátországból, a központi
tárintézetekből az ellátásí íagozatokon keresztül jutnak el a felhaszná-
lókhoz. Az anyagi biztosítás rendszerén belül, a tagozatonkénti felépítés
renózerének megfelelően ellátási tagozatok, szakaszok működnek

A sáradöldi csapatok anyagi biztosításának rendszerén a következó
ellátrási tagozatok(szakaszok) működnek:

- hadászati (központi) tagozat,
- hadműveleti tagozat,
- harcá§zati tagozat,

- ho. ellátási szakasz,

- dandár ellátási szakasz,

- zászlóalj ellátási szakasz.

Az eryes ellátási tagozatoknak, szakaszoknak továbbító és új raelosz-
tó funkciója van. A továbbító funkció azt jelenti, hory az elöljáró tago-
zatbő| érkező anyagokat átveszi, tárolja és átadja az alárendeltek részére.
Az újraelosztó funkció értelmében, az adott ellátási t a$ozaí, az egy tétel-
ben átvett anyagokat az alárendeltek igényeihez igazodva, mennyiségi és
minőségi követelmények szerint újraelosztja.

Eg5res ellátási tagozatokban, szakaszokban jelentkező feladat, a
harc- és fenntartási anyagok közvetlen felhasználáshoz történó előkészí-
tése.

Az anyagellátás meggyorsítása éljából, azok az ellátá§i tagozatok -

ahol az újraelosztási funkció, illewe a közvetlen elókészítés feladatai nem
jelentkeznek - megkerülhetók.
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A gépe§ített ellátásnál az autonómia elve érvényesül. Részükre biz-
tosításra kerül a feladathoz szükséges anyagmennyiség.

Ellátási forrásoknak tekintjük azok at anemzelgazdasági termelő ka-
pacitásokat, békében felhalmozott tartalék készleteket, il|etve katonai
tárintézetekben, raktárakban megalalított harc-, fenntartási és ellátási
anyagi készleteket, amelyek felhasználásával a csapatok anyagszükség-
leteinek kielégítése történik.

A Magyar Honvédség csapatai ellátásának alapvető forrását, a hadi-
termelésre átállt nemzetgazdaság termelőkapacitása, valarnint a béké-
ben felhalmozott harc, fenntartási és ellátá§i anyagi készletek képezik.

Kiegészítő forrásként felhasználhatók az esetleges zsákmányolt
anyagok is, a megfelelő ellenőrzés, beüzsgálás, mentesítés végrehajtása
után, az elöljáró engedélyével.

Az új honvédelmi alapelvek és követelmények, valamint a piacgaz-
daság kialakulása szükségessé teszik az MH háborús anyagi szükségletét
biztosító eddigi tervezési, finanszírozási rendszer megváltoztatását. A
megvívandó háború várható idótart ama, az azt megelőző v eszély eztetett-
ségi időszak bizonytalan - a hadiipari termelés felfuttatása szempontjából
rövid időintervalluma; az ország hadszínténé (részeiben hadműveleti te-
rületté) válása; a kezdeti időszakban feltételezhető légicsapások arra ve-
zetnek, hogy: - a hazai hadiipari termelés felfuttatására, abból adódó
készletkiegészítésre, háborús utánpótlásra azonnal nem számolhatunk;
- az MH háborús szükségleteit alapvetóen a már békében kialakított vé_
delmi készletekből szükéges kielégíteni. Jelentősebb készlet kiegészí-
tésre azon termékek esetében számolunk, ame\eket békében gyárta-
nak, illetve amelyek rövid felfutási idejúek.

A nemzetgazdasági kapacitások és források igénybevételének válto-
zatai, az igérrybevétel formái az alábbiak szeint valósulhatnak meg:

- Azonnali igénybevétel,

- A veszélyeztetettségi időszakban a nemzetgazdaság mozgósításá-
nak (átállításának) ütemében történó folyamatos igénybevétel.

- Tartós igénybevétel az agresszió elhárításának folyamán,
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A csapatok ellátása, az ellátás alapvető fonásaitól a felhasználóig,
az ellátás a|rendszerét képező és annak érdekében §zervezett vasúti és
közúti ellátrási sállítással valósul meg.

b.) tecbnikei biztosííás

A technikai biztosítás mint a logisztikai biztosítás alrendszere, amely
a csapatok állandó hadrafoghatóságának fenntartrása érdekében a harc-
és hadmúveletek megvívásához szükéges technikai eszköók biztosí-
tiására, azok územelteté§ére, üzembenartására á helyreállítrására irányu_
ló rendszabályok és terÉkenpégek ö§§ze§§égét jelentik

A technikai biztosítá§t a logisztika biztosítás egjÁéges vezetési rend-
szerén belül a haditechnikai szolgálat vezeti és hajtja végre.

A technikai biztosítás celja a csapatok harc-, biztosító- és kiszolgáló
eszközökkel történó ellátása, a technikai eszköók technikai hadrafog_
hatóságának biztosítása, a harctevékenységek és harccal kapcsolatos te-
vékenységek során megsérült és meghibrásodott eszk<lztik hely,eállítása.

Technikai eszközök a honvédség állományába rendszeresített vag5l
a nemzetgazdaságból honvédségi alkalmazásra igénybe vett azon eszkö-
zcik, amelyek lehetővé teszik a csapatok harcfeladatainak megoldását
vas/ közvetve biztosítják azok végrehajtását.

A technikai eszközöket az MH-n belű| az a|kalmazás és a szolgálati
ágakhoz történő tartoá§ szerint csoporto§ítjuk:

csoporto§tósuk

- fegyverzettechnikai eszköz(i(
- páncélos- és gépjármű+echnikai eszködk,
- műszaki technikai eszközök,
- veryivédelmi technikai eszközök,
- elektronikai eszköólq
- repülótechnikai eszközt k,
- feldedtő technikai és rádióelektronikai eszközcik,
- hadtáp technikai eszköztik,
- közlekedési és sállítá§i biztosító eszközök és rakodógépe(
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- egészségüg5ri biztosító eszközök.

A technikai biztosítá§ folyamata olyan feladatok megoldását ered-
ményezó tevékenpégekből áll, ame|yek logikailag összekapcsolódva biz-
tosítják a technikai eszköók technikai állapotának és hadrafoghatósá-
gának előírt szinten tartiását, repülóeszköaiknél a harckész állapotba he-
lyezÉsét, a sérült vagy meghibáiodott eszközök helyreállítását.

Á technikai bbtosítás feladatai:

_ üzemeltetés és az üzembentartá§ rendszabályainak meghatározása,
foganatosítása,

- üzembentartás, ezen belül technikai, műszaki kiszolgálás, különle-
ges felkészítés,

- hely,reállítási, ezen belül technikai felderítés, vontatás és szállítás,
jaűtás, üsszatérítés.

A technikai biztosítá§ feladatait a csapatok és a technikai biztosító
egységek, alegységek hajtják végre. A technikai biztosító egnégek és
alerységek elhelyezkedése és az általuk használt kijelölt és berendezett
utak, objektumok szorosan illeszkednek az adott kötelék harcrendjébe,
hadműveleti felépítésébe.

Az üzemeltetés, az üzembentartás és a helyreállítás feladatai meg-
sznwezÉse, végrehajtása érdekében a haditechnikai szo|gálat elemzi az
alkalmazás körülményeit, a §éíülések és meghibásodások várható
mennfségét, minőségét, a technikai veszteséget, a haditechnikai eszkö-
zök állapotát, megh atározza a yáíható üzemeltetési normatívákat.

A helyreállítási folyamat magába foglalja a sérült, meghibásodott ha-
ditechnikai eszköaik technikai feldeútését, vontatását, szá|lítását a ja-
vítás helyére, az eszközök javítását, valamint üsszatéríté§ét.

A javítás az a technológiai folyamat, amelynek tartalma a haditech-
nikai eszközök technikai hadrafoghatóságának helyreállítása, a sérülé-
sek és meghibásodások megszüntetésével.
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A javítás, helyreállítás folyamata központi feladat, amely lehetővé
teszi a technikai veszteségek csókkentését é§ a §érült haditechnikai esz-
közok visszatérítéset az alkalmaóhoz. A javítások alapvetően a sérülés
helyszínén, vary annak közelében, illetve a ktrlönkiző tagozatban tele-
pített, működtetett szakjavító műhelyekben javító alerységek, egységek
települési helyen és a nemzetgazdaság jaűtóbázisain kerülnek végrehaj-
trásra. A javítrások, a javítást végrehajtó szervezet lehetóségei szerint ta-
goódnak. A javítrásra fordítható idó és a technológiai mélpég a javítási
tagozattal arányosan növekszik. Ajavítások a javító sz€rvezetek lehető_
ségei szerint hat fokozatba sorolhatók.

A nemzetgazdaságl jaritó kapacitások felhasználásának lehetséges
idószaka a veszteség keletkezését firyelembe véve alapvetóen az ag-
resszió elhárításának és az azt követő idótartama. Gyakorlatilag az adott
üzem kapacitásának folyamatos lekötését eredményezi.

A technikai biztosítás MH szintú feladatait központi és stacionér
üzemek, hadmúveleti szintű jaútó szerrczetek - együttműködve a had-
oszíá|y jaútó zászlóaljaival, a dandárok javító századaival - hajtják vegre.

Az ország területén vívott védelmi hadművelet technikai biztosí-
trására jellemzó lehet a helyzetek gyors és éles változása következtében
létrejövő veszteséggócok aránytalan eloszlása, a sérülések és meghibá-
sodások jellegének, mértékének a na§/obb javítási igény felé való elto_
lódrása. Mindezekból adódóan szülségessé válik a harcoló csapatok au-
tonómiájának biztosítása., a javító- vontató szervek önállóvá tétele és
közelításe a sériiüések helyéhez, valamint az ország területén lévő - közeli
- javító üzemek szükség szerint igénybwétele.

A várható km. felhasználás az agresszió elhárítása során harcjármű-
veknél 3ffi-350 km., gépjárműveknél 1000-1200 km, A harcoló csapatok
a harcnapok végén alapvetóen éjszaka hajtják végre a technikai ellenőr-
zá és karbantartás meghatározott, kiemelt műveleteit. Mindezeket ha_
ladéktalanul végre kell hajtani a harcból kivont c,sapatoknál is.
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A modellezések alapján a technikai e§zköz ve§zteség az alóbbiak sze-
int Pro?nosztizólható a főbb enk)z ttpusokból:

- fe5nerzeti eszköz 77-12%olnap

- hk. és pc.hc. jármű

- repülő

8_9

7-10

- híradó eszköz 10

-gépjárművek 6 '

A bekövetkezó veszteségek megosdanak kis-, közép- és naryjavítást
igényló eszközökre, valamint a ü§§za nem térülő veszteségekre. Ezek
aránya eszközönként eltéró, számítások szerint a kisjaűtások részaránya
általában elérheti a 4o.6O Vo-ot.Tekintett€l a haditevékenységek várható
róvid időtartamára csupán ezek helyreállításával, illetve visszapótlrásával

és a középjaűtások ery részenek visszapótlásával számolhatunk az adott
idószakban.

c,) közlekedési biáosítás

Közlekedési biztosítás (ery változat szerint, új megközelítésben rö-
üden) a hadműveleti logisztika, illetve az ellátási-, kiszolgá|ási-, utánpót-
lási logisztika része, m€lyet a csapatok hadműveleti feladatainak megfe-
Ielóen átcsoportosítások végrehajtása, valamint a harctevékenységet lo-
gisztikai, egé§z§égügyi szempontból biztosítók szállítási feladatainak
megoldása érdekében szerveznek.

C,1. ) Az MH közlekedési szolgá|atának helyzete:

Az MH hábonis alkalmazásához kapcsolódó közlekedési biztosítási
tervek a különbözó szintú közlekedési szerveknél és csapatoknál napra-
készek, az alaprendeltetésból eredó feladatok feltételrendszere a bizto-
sított költségvetéssel arányos helyzetben van.

A sállítások terén a szűkös költségvetési lehetóségek miatt eddig
kiadott szigodtó rendszabályok előírásainak figyelembevételevel az MH
béke ellátási- és szervezési feladataival összefüggő szállítások a biztosí-
tott anyagi erófonások függvényében folyamatosanvégtehajtásra kerül-
nek.
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Nemzetközi szállítá§ok vonatkoziásában további teendót jelent az
orosz államadósság fejében még megküldé§re kerülő BTR_8O/A harqár-
múvek szállításával kapcsolatos feladatok végrehajtása. Ebben az évben
lett szerveá/e az olasz ARIETE pc. dd. alerységeinek magyar területen
történő szállítása, közúti mozgásának irányítáa.

A közlekedési szolgálat készen áll a békefenntartói feladatokat Cip-
ruson, ill. a Sínai félszigeten ellátó magyar kontingens utánpótlásával,
váltásával kapcsolatos szállítási feladatok szervezáére. A kialakult rend-
ben folynak a délszláv területen működő maryar műszaki kontingens el_
látási, utánpótlási szállításai.

A megnövekedett szállítmánykísérési feladatok megoldiása a szállít-
mánykísérő alerység létszámával - ktilönósen állományváltás idején - egy-
re nagyobb problémát jelent é§ csak más alakulattól történő vezényléssel
valósítható meg. Ennek a feszültségnek a feloldása, nevezetesen a szál-
lítmánykíséró alegység létszámának növelése folyamatos gondot jelent a
szolgálat vezetése számát a.

A közlekedés-műszaki területen az 7997. ewe teívezett, illetve az
előző évről' áthúódó nagyobb építési feladatok végrehajtásra kerültek.
A fontosabb feladatként jelentkezó IIELIPORT, a tatai harckocsiátjáró,
valamint a jobbág5ri útjaűtás befejeződött, a próbaüzemeltetés folyamat-
ban van.A rendelkezésre álló pénzüryi lehetőségek a szolgálat részére
nem teszik lehetővé a helyórségi és g5lakorlótéri lánctalpas utak folyama-
tos karbantartását, ami egyre nagyobb problémát jelent főként a közpon-
ti ryakorlótér térségében.

Azon iparvágányok állapota, ahol az MH törzshasználó (29 db) csak
szükségszerűen megfeleló. Jelentős összeg, minteg5l 100 mFt lenne szük-
séges a műszaki állapot szintentartásához, ezzel egyitt a használatbavé-
teli engedély beszerzésébez. Az íparvágányokhoz taftozÁ rakodók álla-
pota megfelelő, üszont a rakodá§t közvetlenül nem befolyásoló részegy-
ségek, tartozékok felújítrásra szorulnak.



Szakanyag és szaktechnika helyzeíe:

,Ínruaryt ábWs eszkozijk,

- Va súti gördülőtechnika

A vasúti üzemanyag-szállító tartálykocsipark selejtítés utáni pótlása
nem történt meg, a béke szükséglet kielégítésére nemzetgazda§ágból bé-
relt vagonokat biztosított.

A sállítmánykísérő vasúti kocsik mű§zaki állapota csak szükségsze-
rűen felel meg a műszaki elóírásoknak. A minimális költ§égvetési eló_
irányzat a legszülségesebbjavításokat is alig fedezi annak ellenére, hogy
az eszközök nagyobb része jaűtást, illeWe múszaki fóvizsgát igényel.

- Any agrnozgató-, rakodógépek

Az eszköók magas életkora következtében jelentós részük múszaki
állapota - a folyamatos szerviz ésjaűtási tevékenység ellenére - csak szük-
ségszerűen megfelelő. A gépek jelentős része műszakilag elavult, az
üzemképes állapotban tartá§ jelentós javítási költséget igényel az egyíe
gyakoribb meghibásodások következtében.

Az eszközök elöregedé§ét híven tüközi a maga§ selejtítési arány,
amelyet a minimális beszerzés kompenzálni nem képes.

Ez a magas életkor, a mind glakoribb meghibásodások, a növekvő
szervizköltség és az igényekhez képest alacsony központi költségvetési
előiíán1yzat következtében a megbíáató üzemeltetésük folyamatosan
romló tendenciát mutat. Káro§ hatá§a es/re élesebbenjelentkezik a béke
raktári tevékenpég végzésében, kritikus szinten áll az alaprendeltetésú
feladatok anyagmozgatási feltételrendszere.

A megszűnó katonai szervezetek által |eadásra kerúlő eszközök a
legjobb esetben is csak ipari javítá§t követóen kerülhetnek kiadrásra más
katonai szervezet részéte.

A fenti körülmények következtében az á|lománytáblrás közlekedési
szaktechnikai eszközök (KszTE,k) MH rendszeréből történó kiáram-
lása eg5ne intenávebb, amelyet az elektromos anyagmozgató és rakodó-
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gépek üzemeltető áramforrásainak elöregedése a következő években je-
lentósen meg fog emelni.

- Konténer rakodó, szállító uerelvények

Ery darab felújított, 20 tonnás konténer rakodó, szállító szerelvény
beszerzése történt, az IFoR MH Műszaki Kontingens rakodási szállítási
feladatainak biztosítrása érdekében. A meglévő eszköaik műszaki álla-
pota a biztonságos iizemeltetés színvonalát nem éri el, ipari javításuk
gazlaságtalan, azMH rendszeréból történó kivoniásuk folyamatosan tör-
ténik.

Iladinormás atyagok

- Egs égra lcomátryképző e szkbzök

Kivonásuk az elhasatálódás függvényében folyamatos, a békeszük-
séglet kielégítését a szervezési változások során meg§zűnt katonai szer-
vezetek készleteinek átcsoportosításával többségében a szolgálatnak si-
került megoldani. 1996. évben IFoR célra 15 db 20 t-á§ és 10 db 5 rás
konténer beszerzése történt meg, valamint a szállítiási rendszer korsze-
rűsítésének érdekében, csapatpróba céljára 2O db összecsukható mini-
konténer került beszerzésre.

- Közlekcdési készletek és felszerelések

A közlekedési szakcsapatok "M" utalványon biztosítandó készletei
megalakításra kerültek. Az új "M" anyagutalványok csak az átszervezést
követően készülnek el és kerülnek kiadásra.

Összességében: a közlekedési szaktechnikai eszköók a "Bélce" fel-
adatok mennyiségi ellátottság szempontjából szükségszerűen, múszaki-
é§ technikai állapotuk alapján csak minimális színvonalon képesek biz-
tosítani. Amennyiben a közlekedési §zaktechnikai eszközók ás anyagok
a MH rendszeréből történó kiáramlásának folyamata nem csökkenthető,
akkor jelentős nehézségek keletkezhetnek a MH béke és "M" anyagmoz-
gatási é§ rakodási feladatainak végrehajtásában!

A gazdálkodás terén ebben az évben a szolgálat kiemelt feladatának
tekintette működőképességének megőrzáét, a tervezett és terven felüli
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feladatok végreh ajtását. Atátg,év során a szállítási előiránrzat felhasz-
nálásátlál és a számlák kiegyenlítésénél a rendszeres havi finánszírozással
a likviditási problémák rövidebb idó alatt íendeződtek.

A szolgálat 1997. év szeptemberében nehéz helyzetbe került, mivel
az elrendelt átszervezési szállítások volumene, illetve költségigénye
messze meghaladta a jóváhagyott támogatási előirányzatot. A különb§ég
(hiány) még tovább növekedett a legutóbbi szállítási feladatokkal (lől
szer, ruházaí- és vegyivédelmi, stb. anyagok átcsoportosítása, átrende-
zése). A.szállítási költség eryértelműen fetadatfüggő, ezért eryoldalú
korlátozása nem lehetséges, csak a feladatok elharyáJával csokkénthető!

_ |3 e]/:9ín 
_a 

költségvetési támogatás haü igényléseit július hónapig
az MH GCSF_ség a felterjesztett igényeinknek megfelelően biztosítini
tudta.

Az anyagmozgató és rakodógépek ipari javítása a II. félévben a költ-
ségvetés alulfinanszírozottsága miatt leállításra került.A tárgyévhátralé-
vő részóen a legszükégesebb, helyszíni javítások és műszaki vizsgálatok
kerünek végreh ajtésra, ezáltal az MH rendszerében lévó alacsony mű-
szaki színvonal és rakodógépkapacitás veszélyeztet i az átszeryezési, va-
lamint ellátási anyagszállításokat.

C.2.) A szolgálat szakmai iránltása alá lartozók helyzetének meg-
ítélé§e.

MH Katonai Rjdeleüsi Iözpottt

. A kiadott állománlábla szerinti szewezeti felállás kialakítását meg-
kezdte és az új felállás szerinti működését a meghatározott határidőie
eléri. Az átmeneti időszakban képes működőképességének megórzésé-
re, a HKSZ-"M", valamint 12 év hátralévő időszaka szállítási feladatainak
szervezett végrehajtására.

MH SzúrazftIdi Vezérkar lözlekedési szolgátata

A szolgálat személyi feltöltöttsége jelenleg 87 7o-os. Kiemelt figyel-
met fordítva oldották meg az év során eddigjelentkezett szállítási feúda-
tokat. Az átszervezéssel egyidőben végrehajtották a hadi használhatat-
lan, üzemképtelen szaktechnikai eszközök leadását. Jelenleg az átszer-
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vezések és a hiányos raktári készletek miatt hiányosságok mutatkoznak
a közúti kommendáns felszerelések bizto§ítottsága terén. Továbbra is
problémát jelent, hogy több szervezetnél csak megbízásos alapon látják
el a szállító diszpécseri feladatokat. Aszn|gálat az elt során jó színvona-
lon, eredményesen vett részt a különböző parancsnoki és törzsvezetési
gyakorlatokon, szervezetten, eredményesen hajtotta végre a szakmai ki-
képzeseket.

A haderónemi vezérkar új felállású közlekedési szolgálata képes a
megváltozott szervezeti rendnek megfelelóen a szakmai feladatai végre_
hajtására.

MH Légierő Yezérlcar kiizlekeüsi smlgúIata

A szakállomány feltöltóttsége 75 Vo, a szervezrti változásokkal
összefüggóen a hiányzo beosztások folyamatosan feltőltésre kerülnek.
Az év során jelentkező szállítási feladatokat eredményesen végrehajtot-
ták. Jelentős munkát végeztek a saját eszközökkel végrehajtott szállí-
tások diszpécser irányításával összefűggő szabá|yozók, nfllvántartások,
jelentési rendszerek eg|négesítése terén. Szervezetten végrehajtották a
különbözó szakmai kiképzéseket, A KSZTE- k hadrafoghatósági szintje
valamennyi katonai szervezetnél megfelelő.

C.3.) Az ország fontosabb közlekedési alágazatainak helyzete

A vasílti infrastruktfrm hellzete

Az ország mintery 7700 km hosszú vasúti hálózatának közel40Vo-a
taríozik az országos törzshálózatba, amelyból közel 2.000 km e gyben az
európai törxhálózat részét is képezi. A vasút vonalhá|ózatának fejlett-
sége és az európai tiirzshálózathoz is kapcsolódó vasútvonalak állapota
lehetővé teszik mind a mindennapos belföldi forgalom, mind az or§zá_
gon átmetró tetszőleges irányú tranzitforgalom zavartalan lebonyolítá_
sát,

A jelenlegi - és a távlatokban is fenntartásra tervezett - vonal- és
állomás- hálózat, valamint vasúti járműállomány lehetőséget bizto§ít va-
lamennf onzág- rész, jelentősebb táje5rség, regió vasúti forgalomba va-
ló bekapcsolására, a nemzetgazÁaság igényei szerinti szállítások kellő
színvonalú lebonyoütiására. A magyar vasutakat felkázültsége és aktiü_
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zálható teljesítóképességei alkalmassá teszik az ország védelmi igénye!
hez kapcsolódó száIlítások, valamint - elsósorban a fon'tosabb tranzitirá-
nyokban _ intenzív szállítások végrehajtására is.

Avasúthálózat szerkezeti felépítése elvileg lehetőséget ad észak- dél
irányban.Iegaláb! S., }9lgt - nyugati iránybanlegalább Í szállítási irány
(fő, taítalék, haránt) kijelö|ésére. Az országos hálózatból a katonai szál-
lításokra kijelölhető szállítá§i irányok mennlséget elsósorban a vasútvo-
nalak. kiépítettsége_ (vágányok, száma, állomáiok befogadóképessége,
te_ngelyterhelhetőség,vontatási mód, biztosító berendezéset<, stU,; es JU-
ből eredó átbocsáóképessé ge határozza meg. Az adott vasriti iiányok
áteresztőképességét azonban a technikai adotiságok rnellett az igérrybe-
vehetó járműpark (különösen a mozdonyok) és i vonatszemét|zei rct-
száma is befolyásolhatja. A kelet - nyugati irányban kijelölhető vasútvo_

1.111| 9se!9U91 mind a mennyiség, mind az átbocsátó képesség szempont-
jábóI, korlátként jelentkeznek a Dunán lévó vasúti hidik. Ném leÜet fi-
gy,elmen }íwül hagpi, hog5l jelenleg az ország keleti és nyugati fele kö-
zötti vasútforgalom döntó része a Budapest Déli-összeköiő vasúti hídon
bonyolódik le. Összességében rögzítheÚ, hogy a szükséges jármű és sze_
mélyzeti feltételek megléte mellett az adoti vonalszakász áteresztőké-
pessége rendszerint a névleges kapacitásig - a napi forgalom zavatása
nélkül - igénybevehetó. Ez a kétvágányí fővonalakón na§iZa - Ze, egyea
vonalakon átlagosan 8-12 vonatpár közlekedtetését jelentheti.

A kiaúti infrastrubúra helyute

. Magyarország teljes közúti hálózatának mintegy harmadrésze képe-
zi az országosközútháIízatot, amely mindösszesen i0 023 km. Míg a iel-
jes közúthálózatnak csak a fele rendelkezik szilárdburkolattal, uődig u"
országos közúthálózat kiépítettség e elé:i a9 Vo-ot.Az orságos közúí-
hálózat szerkezete és fejlettsége, az €urópai tranzitúthálózath'oz is kap-
csolódó autópályá\ első és másodrendű főútvonalak állapota lehetővé
teszik az országon áímenő tetszőleges irán;rú tranzitforgalom zavarta-
lan lebolyo|ítlását Az ország államiközúlhá!ózatáMk dO]ntő része a vé_
delem által támasztott műszaki követelmények figyelembevételével ( 6-7
m.pályaszélesség, minimális 30 m-e§ vízszintes ívsugár és 80 tonnás iríd_
teherbírás) került kiépítésre, így - néhány közismeriszűkkeresztmetszet
kivételével - a mindennapos forgalmi igények kielégíté§én túlmenően
várhatóan a védelmi igényeknek is meg}elél. Az orsÁgközűthá!ózatá-
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nakjelenlegi műszaki állapota - különösen a tranzit irányokban - alapve-

tóen lehetdvé tes zi azintenzív közúti mozgások lebonyolítását,

A jelenlegi és a távlatokban is fenntartásra tervezett közúthálózat -

beleérive a g|orsforgalmi utak hálózatát is - lehetőséget biztosít vala-

mennyi országrész, tájegFég, régió (gyakorlatilag valamennyi lakott te-

leptités; kcizúii forgalomba való bekapcsolására,. a lakosság. és a nemzet-

girn^ág igényei árinti közúti mozgások, szállítások kelló színvonalú

ietonyotításaiu, más közlekedési alágazatokkal való kapcsolatok megte-

remtésére.

Vizi kiizle lre dé s hely ute

Hazánkban 1630 km folyószakasz alkalmas hajózásra, valamint to-

vábbi 530 km pedig kishajózásra.

A két nagy folyón jelenleg több a múltélszázadban és e század első

felében kiépíÉtt kikótó található, azonban ezet közül egyetlenegy kor_

szerú, az európai igényeknek megfelelő teherkikötő sincs, A Duna a leg-

fontosabb vízi út, tetles magyarországi szakasza - 417 km -.a.z év nagy

részében hajózható. Mint kiémelt Transz-európai közlekedési folyosó a

Duna-Maj ná-Raj na csatorna megnyitásával felértékelődött, A Budapest

feletti Duna szakasz kis hajózási vízmélységejelentősen rontja a szállítási

lehetőségeket és a gazdaságosságot.

A lé§kiizlelcdés helyute

A magyar légi közlekedés qsak a nemzetközi légi közlekedés része-

kent minőiittretó. A Ferihegyi nemzetközi repülőtér az európai légi köz-

lekedés szerves részévé vált-.-Jelenleg az országban légi közlekedésre al-

kalmas infrastruktúra (összesen 56 repülőtér) - az ország területéhez ké-

pest - gazdagon áll rendelkezésre. Az állandó használatban lévő 2 polgári

i* O kitonui..ptllőtér mellett 24 - döntően sportcélokat szolgáló - repü-

lőtér ideiglenes jelleggel üzemel. További 24 különbözó kiépítettséggel

renclelkeió repúótéiÍzemen kívűlvan. A rendelkezesre álló, de jelenleg

üzemen kívüli erykori katonai repülőterek szilárdburkolattal rendelkezó

fel- és leszálló pZlyái, közúti és vásúti kapcsotatai, épületeí felkínátják a

hasznosítás lehetóségét.
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Összességében: az MH közlekedési biztosítását szervező, irányító és
végző szewezetek a honvédség jelenlegi átmeneti idószakában működő-
képességüket megőrizték, az új szsrvezeli, vezetési rendre meghatáro-
zott határidőre átállnak. Az évek óta tartó alulfinanszírozáskedvezőtle-
nül hat a közlekedés- műszaki feladatokra, a közlekedési szaktechnikai
eszközök technikai állapotának megfeleló szintentartására. A szolgálat
komoly tapasztalatokkal rendelkeák a nagytömegú és nagytávolságú ha_

zai, nemzetközi vasúti, légi, valamint közuti szállítások szervezésében,
végrehajtásának irányításában. Kialakult szakmai kapcsolatai vannak a

szomszédos és az európai NATO országok katonai közlekedési szervei-
vel.

d.) egészségügri biztosítás

Az egészségügyt biztosítás a személyi állomány harcképességének
fenntartására irányul. Magába fog|alja a gyógyító-kiürítő, közegészség-
üg;yi-higiéniai és járványvédelmi biztosítást, valamint a tömegpusztító
fegylerek, ipari katasztrófák elleni védelem egészségugyi rendszabályait.

A rendszabályok sikeres megvalósításának feltétele, hogy acsapatok
egészségüryi biztosítása egységes szewezési elvek alapján történjen,
egységes nézetek alakuljanak ki a sérú|ések, megbetegedések megelőzé-
sétól, a gyógykezelés elveiről. A megvalósításáh oz az MH egészségügyi
szolgá|ata, az á||ami egészségügyi szolgálat, a helyi közigazgatási szervek
erói és eszközei szoros eryüttműködése szükséges.

G y ó gt ít ó -kiüft ó b izto s ít á s me gsz erv ez é s e :

Az egészségügyi szolgálat kiemelt feladata a gyóryító-kiürító bizto-
sítás, melynek összhangban kell állnia a korszerű háború jellegével és

megvívásának körúlményeivel. A gyógyító-kiürítő biztosítás alapelveit a

következókben lehet meglogalmazni:

A katonasérültek háborús ellátásának alapelve a rendeltetésszerű
kiürítéssel egybekötött szakaszos gyógykezelés. Az ellátás folyamatában
a hadműveleti-h 

^ícászati 
helyzet változása függvényében kialakult

egészségügyi helyzet diktálta mértékben érvényesülnek a kompro-
misszumos medicina elvei, módszerei.
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Mivel a sérültek élete a megfeleló időben nyíjtott segétytól függ, a
gyógyító-kiürítő biztosítás megszervezésébe a az időtény€ző- küönóien
fontos szerephez jut. Ezen belül kiemelkedó jelentőségú a segélyhelyek
sériiléset keletkezesi helyéhez történő minél közelebbi telepitesé, ittetve
a szállítrás kérdése. Annak érdekében, hogl az első orvosi segély a lehető
legközelebb leryen a sérülés színhelyéhez, jetentós egeszségtigyi erót és
eszközt kell biztosítani a harcoló erységek, alegységek számáia (pl. or-
vost és szállítóeszközöket, szakorvosokat, stb.)

Az ország területén folyó harccselekmények során lehetővé válik a
kiürítési távolság és a kiürítési szakaszok számának csökkentése, mely a
sérültek mielőbbi végleges ellátrása szempontjából kedvező, ugyanaklior
azonban számolni kell azzal is, hog5l növekedhet az egésxégü5ri ellátó
kapacitás vesztesége.

Honi területen a hadműveleti-harc ászati helyzet biznnyos fokú sta-
bilitása esetén sálesebb körű sérúltkontingens esetében alkalmazhatók
főként az eryszakaszos szakkezeléssel eslbekötött rendelteté§szerű hát-
raszállítás elve, illewe módszerei is, mely a súlyos sérültek életben mara-
dásiának esélyeit nagymértékben javítja.

Á sérültek kiürítése:

A sérültek kiürítése a hadműveleti területen a dandár (ezred) segély-
helyekről a hadosztály saját és megerósítésül kapott eszközök alkalma-
zásával a "magamra" szállítás elvének alkalmazá§ával történik.

A hadosztály_ segélyhelyekőt a sérülteket a kórházba, a sebesült_
szállító gépkocsiszrázad mellett a központi tagozatból megerősítésül ár
alárendelésre kerüló sebesülszállí,tó erók is biztosítják.

A sérűltek kiürítésére az ószes seb€sült§állító kapacitás igénybe-
vételén túl általános rendeltetésű sáIlíltójármúvek, légi és vízi kiüítő
aszköztik igénybevételével is kell számvetni.



Az egészségügyi biztosítá§ alapvetó funkcionális feladatain túl nary
jelentőséggel bír és az egészségüryi smlgálat szcrvezstei által kell hogy
megvalósuljanak az alábbi kapcsolódó szakterületek egészségüryi fel-
adatai, melyekkel rész|etesen nem kívánunk foglalkozni:

- c§apatok űzellátásának közegészségűryi ellenórzése;
- csapatok élelmezésének közegésxégüryi ellenórzése;
- a harcmező szanálásának közegészségüryi ellenőrzése;

- részvétel az elhunytak temetésével kapcsolatos egészségügyi fel-
adatokban.

A járványvédelmi feladatokat a járványvédelrni alegységek szoros
együttműkodésben az adott terület tisztiowosi szolgálatával hajtják vég-
re.

A tömegpusztító feg5ruerek és az ipari katasztrófák elleni védelem
egészségügyi rendszabályait a várható vagy konkrét veszély esetén dol-
gozzákki és adják ki az érintett állomány parancsnokai részére.

e.) Az elhelyezési biztosítás:

Rendeltetése, hogy biztosítsa a személl állomány elhelyezési, pi-
hentetési, tisztálkodási lehetóségei eszközrendszerét, az objektumok
infrastruktúrájának zavartalan működését, az MH kezelésében lévő la_
kóingatlanok fenntartá§át.

Aszemélyi állomány elhelyezéséhez, pihentetéséhez, a tisztálkodási
lehetőségek eszközrendszerét azideiglenes hadinormák alapj án a csapa-
toknál megalakított készletekbó| biztosítják. A szolgálat klasszikus tago-
zati rendszerrel, tábori elhelyezési raktárral nem rendelkezik, az ellátás
a csapat-központi tagozat közott valósul meg. Tábori szervezet hiányá-
ban, s mivel szorosan kapcsolódik a ruházati szolgálat által biztosított
szolgáltatásokhoz (sátor, fektetőanyag, takaró, lepedő, hálózsák, PH
ágybetét, stb.) a feladatot minősített idószakban a ruházati szolgálat látja
el. Törekvések vannak a tábori elhe. szolgálat létrehozására, melynek
csírái a vezető szervekben mint elvonuló elhe. szolgálat megtalálhatók.
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Az objektumok infrastruktúrájának működtetését, a lakóingatlanok
fenntartá§át a Éke helyórségben működő elhelyezési szervek, területi
szerviz csoportok végzik úgy béke, mint minősített időszakban.

Fontos feladata a szolgálatnak a béke helyórséget elhagyó csapatok
objektumainak további fenntartrása, hiszen a demobilizálás után ezen ka-
tonai szervezetek visszatérnek eredeti helyórségeikbe.

4.) Az átmenet lehetóségel az ágazati biztosítási rendszerból a NA-
TO kompatibilitás logisztikai rendszerbe

A NATO-hoz való csatlakozás közelsége, a megkezdett tárryalások
a PfP/PARP gyakorlatok tapasztalatai, a kúlönbóző missziókban részt-
vevó kontingensek, a Maryar Műszaki Kontingens működése, elismert-
sége, az ellátási feladatok megtervezése, megszewezése, végrehajtása,
a NATO logisztikai tanfolyamokon történó részvétel, a HVK Euró-at-
lanti Integrációs Munkacsoport által lefordított STANAG-ok, doktri-
nák, szabályzatok és eryéb anyagok megfelelő lapot szolgáltatlak az át-
menet elősegítésére.

A logisztikai folyamat NATO elemeinek (2.sz.ábra) alapvetően az
MH logisztikai folyamatai megfelelnek. Az eltérés az, hory a folyamat
elemeiból a beszerzés az HM jogkörébe, a többi folyamat a HVK jogkö-
rébe tartozik. Amíg a Beszerzési Hivatal a HVKF alárendeltségébe volt
a folyamat elerne NATO kompatibilisek voltak. Az átmerÉL lehetséges
változata a HM és IrVK összeolvasztása vary a feladatrendszer üssza-
struktúrálásával lehetséges.

A logisztikai alapelvek tekintetében (3.sz.ábra) az MH feladatrend-
szerének eseti átcsoportosításával, új feladatok felvételével a kompat!
bilitás megteremthetó.

Az MH logisztikai biztosítás jelenlegi elvei, ha mrás megfogalmazás-
ban és feladatrendszerű csoportosításban is a NATO alapelvek nagy
többségének megfelelnek

A togisztikai támogatás alapelvei (4.sz. óbra) megvalósítása az MH
logisztikai filoófia kidolgoaását és a szervezeti korszerűsításét igenyli.
Ez e$l ho§szú távú élirányos fejlesztési program keretében - az idótar-
tamát most nem megítélve - valósítható meg.
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Ez idó alatt megteremthető az állomány szellemi kompatibilitása, a
vezetési-rendszer munkamódszerek átalakítása és a kommunikációs le-
hetóségek mind teljesebb kiszélesítése.

V.Fejezrt
Következtetásek, javaslatok

1.) Amennyiben a NATO logisztikai támogatás alapelveit a kompa-
tibilitásjegyében adoptálni szükéges, ez magával vonja a logisztikai szer-
vezetek hosszabb távon történő átalakítá§át, amely alapvetően integrá-
ció formájában valósítható meg. Ezalatt értjük az anyagi szolgálatok
összevonását, olyan szervezeti elem kialakítását a logisztika összes tago-
zatában, amely csak az üzemeltetéssel, szervizeléssel, a haditechnika mi-
nőségének javításával és a paraméterek §zintentartásával foglalkozik.

2.) Szükséges, hory az anyagi biztosítás területén ma még meglévő
és funkcionáló 16-18 ellátási ág száma csökkenjen és a még működőké-
pesség szempontjából elfogadható, a NATO kompatibilitásnak megfele-
lő 5-9 ellátási osztály (anyagcsoport) kialakuljon.

3.) A közlekedési bizto§ítás vonatkozásában szükséges a mozgás,
mint általános foga|om adaptálrása és a tagozatonkénti tevékenpégek
szétválasztása, pl. közlekedés-szállítás.

4.) A technikai biztosítás területén az a meglátásunk, hory a jelenleg
rendelkezésre álló pénzüryi keretekből, a várhatóan közeli NATO csat-
lakozásunkat figyelembevéve, olyan eszközöket szükséges beszerezni,
amelyek csatlakoztathatók a NATO rendszereihez, hosszabb távon terv-
szerűen szükéges felváltani a harcoló, biztosító és kiszolgáló csapatok
technikai eszközeit. Mindezeknél íigyelembe véve a n emzetgazdaságte-
herbíróképességét, a hadsereg társadalmi presztizsének emelését és a
nemzeti jelleg erósítését.

5.) A csapatok tevékenységének tervez&e, a negkezdé-s és a végre-
hajtás időszakában elvként (törvényszerűségként) elfogadni a logisztikai
biztosítás teíületén az elórebiztosítás elvét.

6.) A szervezeti korszerűsítés során a logisztika tevékenységének
szerleágazó volta a csapatok tevékenpégére gyakorolt meghatároó je-
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lentősége, mint a hadsereg és nemzetgazdaság egyetlen láncszeme indo-
kolttá teszi, hogy az adott szervezet logisztikai vezetője parancsnok-he-
lyettesi jogállású legyen.

7.) A tanulmány írásakor az a gondolat fogalmaádott meg bennünk,
hogr a logisztikai rendszer működését jobban szolgálná, ba az egész-
ségügl nem önálló, vezérkarközvetlen szervként funkcionálva. A jelen-
legi változat szerint a háborű múködesíe, vezetésre negatívan hat egy
"külső" szerv beintegrálódása a logsiztikai biztosítás rendszerében.

8.) A harcoló csapatoknál olyan készletkialakítást látunk indokolt-
nak létrehozni, amely minden tagozatban az adott feladat tartalmának
megfelelően biztosítja azok önállóságát, autonómiáját.

9.) A tanulmány több oldalról vizsgálta, elemezte, értékelte a MH
Logisztikai biztosítását, a kompatibilis rend§z€r kialakíthatóságának
alapelemeit, rámirtatva az ún. sarkallatos kérdéseke ís. Ezen kérdásek
kiemelkedóen fontos területének kell tekinteni a felké§zítés-kiképás
helyzetét, a jövőbeni megvatósításának lehetőségeit, következményeit,
rendjét.

A jövóbeni hivatásos állomány képzésénél, mely alapvetóen a tiszti,
tiszthelyettesi é§ zászlói alapképzést foglalja magába, meg kell felelni a
felsőoktatási és közoktatási törvényekben foglaltaknak. Az alapképzes-
be be kell építeni az általános, eryetemes tudásanyagot, a katonai szak-
mai tananyagot, amelynek alapvető feladata a szaktisztek bizto§ítása mel-
let az Euró-atlanti csatlakoziás követelményeit érvényesítve a korábban
kidolgozott, 2000 után kibocsájtott tisztekkel szembeni követelménye-
ket figyelemmel a7. hog5l az ismeretek, az általános struktúra ismételt
változtatása nélkül korszerúsíthetők leryenek.

A logi§ztikai tisztek képzésénél különösen a haditechnikai ágazatok-
nál kiemelten fonto§ a képzési struktúra megtartása. A szükségtelen
összevonások ery-ery intézménynél több kárt csinálnak, mint amennyit
a vélt racionalizálással elérni kívánnak. Adott e§etban a belső struktú-
rákban a helyes halgató+anár arány megteremtésén kell munkáIkodni.
A jövóben nem csak hivatkozni kell a már közel harminc éve bevált és
külföldön is elisniert szaktudá§ú tisztjeink képzésére a képző intézmé-
nyeke, hanem azokat önálloságuban megtartva segíteni kell a további
eredményes munka fo$atásában.
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_ , _ _A 
tlsz.th9ry:tlesi képzésben a jövő feladatát mindenképpen e$/ meg-

újítást igénylő képzési rendszer kialakítása jelentteti. Á tepzéii iaőt
meghatározók annak idejét ery évben határoztak meg, uryanakkor több
beosztás a korábbiakban tiszti beosztás volt és mint ilyen főiskolai vég-
zeltseget (mérnök, közgazdász) követelt meg. A m ai Ígen nehéz gazdá-
sági helyzetben megfelelő alapismeretek, gyakorlat nélktit igen niry fe_
lelőssóg rákénpzedteni a tiszthelyettesekre azt a beosztá§1 megfilelő
felkésáés 

_nélkü]. További gond, hogy a tisztltiszthelyettesi álúmány
atályok 1:2 _majd 1:3 viszonnyá változtatása a tiszthelyettesi képzési in-
tézmények folyamatos felkészítése mellett nem valószínű, hog5l lehetsé_
ges. A meglévó intézmények a személyi, tárryi és elhelyezési kapacitásaik
miatt képtelenek néhány év alatt több tiszthe|yettest képezni. Ameny-
nyiben a polgári éleíből"beöltöztetünk" ht. tiszthelyetteseiet akkor ismét
a katonai|ag kiképzetlen, a tanfolyamrendszerben felkészítésre váró ál-
lományt növeljük. Jelenlegi tiszthelyettes képzó Honvéd Szakképző Is-
kolák képzési tartalma, az elméleti- gyakorlati felkészítés (felkészithető-
ség) megvalósítása, ennek eredményeképpen a kibocsátoti ál|omány első
beosztásbani megfelelősége külön tanulmányt igényelne. Mindezékből
adódik tehát, hogy a zászlósok és tiszthelyettesel részére is ki kell dol-
gozni ery megvalósítható, méíhetó, megbízható előrehaladást, kiszámít-
ható életpályrátjelentő pályatükröt, a velük szemben támasztott követel-
mények teljesítése esetén.

A tiszti-zászlósi-tiszthelyettesi karrier biztosításának nélkülözhetet-
len részének kell lenni az adott szintekhez kapcsolódó alkalmazóképes
idegennyelü ismereteknek, a tanfolyamrendszerű képzésnek és ennek
következtében a pályán való elórejutás lehetőségénék bizto§ításának,
amely_egyérte|müen magába foglalja a vezetőlpeáagógiai felkészültsé-
get, a hivatásos katonától elvárt erkölcsletikai normikit. Meg kell való_
sítani a helyes humán erőforrás gazdálkodást, az emberi értéklkkel való
törődést, elismerést.

A haderó reform keretébenmegfo galmazástaváró és már megfogal-
Tazotl l!9rd§ek, követelmények teljesítésével a megfeleló erófoiráók,
financiális feltételek meglétével be|átható idón beltil reális lehetőség
nyílhat a professzionálisan felkészített állományí, korszerűen felszereli
]is9b!r 9e. 

a reális veszelyeztetett§ég elháításához elegendő hadsereg
kialakítására.
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10.) Avezeté§ területén úry ítéljük meg, hory a különbözó logisztikai
szinteken a profilti§zta szakmai és eryben szolgálati elóljárói jogköröket
tisztáztli kell. A már jelzett paíancsnokhelyettesi státu§zal kaphatná
vissza a legfelsó logisztikai vezetés a szolgálati előljárói jogkört.

A IO célok megvalósítása területén elsódlegesnek ítéljük meg a hír-
adó eszköók kompatibilissá tételét.
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A tarulnfuyt ajfuljuk a MH logisirílui biúo§ít!úlú.nak dméleti és ga-
korlati lrffiéseivelfoglalkozó szal@mbercbulq váúuk hzrzvétdeilrnt, javas-
laailtat a ffuótrat halábj.nn rrugieleníúú.

§zprl<esztősés
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A LoGlsZTIl(AI FOLYAMA,r cLDMBl 2. sz. :illt,ll

Beszerzés Elosztás Fcrrrrtartíts

A FoLYAMAT SPnclÁ Lrs FriLAD^TRENDszERn

l. har.coló csapatok létrclroziistihoz., ntiikötjésiik fenntaításálroz logisztiltui crÖÍbn'ások ntcgtcrcnttósc

2. beszct,z-és i fo lyanlatIrarr - i tlóbcn i nrcgva lós ltiis
- biztositás

l. logisztikai eLóíbrr,ások alárcrrdcltcknek !öftéllö clo§ztása

4. nrlrxinrális hatótávolságot biztosító elosztási rendsz.er kialakítása

5. ttadszíntér / hadnr(iveleti szitrtert:
l hadlnüVeleti igények azoilosítása
r 1rlioritások ntcglratározása
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Egyszerüség

Rusalmas!á8

Gazdaságosság

Elérhctöség

Fenntarthatóság

Túlélóképesség

Loc lszTlK.^ l AL.APELYEK 3.sz-ábra

Fó alapeh.ck
l nregfeIcló hcl:-en
t nrcsíelcló idób!.n
l nl!,glilelö nrr-nn},isógbe
l lépcs§égnölclé,

Píioíilii§ok íö§ziGse
Elöíc biztosilás
csapllok teh.ímalr.silés.

lrán},ids tözponlo§ítolr
Ak€mltiv a.rrczé§
Elórclitis
Tanalék képzós
F.l.§b8 képzés
Lapc§ózclcs felépiGs

Lcgalac§on}-.bb tölt5ég
Éófo.nások Prio.iálása
ccnralizáció§ ininyitás
Dcctntraliációs vtgrchrjuisban
N€m rnchct:
l fcladat r,égrchtjÉs,
t kll,oíái halétonys.ig íovi§6

A harctevékenység megkezdéséhez
mindcn fellé(el biztosítása, anélkül a
levékenységet nem lehet megliezdeni.

A hadrnüvelet alan a logisztika
t'ennnnása teljes idötaft ama
alatt
Folytooosság fenntartása
Felesleg képzés
Alternarivák tervczése

A szervezet tulajdonsága
Biztositás, örzés negnevezése
széttelepiilés



LoGIszTIKAI TÁprocerÁs lupELvEI.

4. sz ábra

t anyagbiztos ítás

I hadianyag,esd<öz hadihasniLlható
állapotban tarüísa

l szervizelés
l minóség javíttás
l paramétcr szintentartása

r erységek mozgatása
r állomány mozgatása
l hadifelszerelés mo€atísa
r ellátó anyagok mozgatása

l vezetés, inínyítás működtetése
r fenntarthatós.ig biztosíÉsa
l túlélés biztosítása

l on,osi, fogorvosi,
l bctegek,
r sérültek ellátása

r kiszolgáló csapatok feladatrendszere a
csapatok múszaki menedzselése,
támogatása

Eltát,is

üzembetartás

sállíüás

múszaki feladatok

Egészségügyi
szolgáltatás

Egyéb
szolgáltatásokok
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