A LOGISZTIKAI BIZTOSÍTÁS ELMÉLETE
GONDOLATOK A HONVÉDSÉGI FELESLEGEKRŐL ÉS
AZOK KÉPZŐDÉSI OKAIRÓL
Réti Tamás1

Arról már több cikk született, hogy milyen okok következtésben
halmozódtak fel az elmúlt két évtizedben a honvédségben olyan anyagok, készletek, haditechnikai eszközök (összességében ingóságok), melyeket a haderő már nem is használ. Ezen időszak inkurrenciájának felszámolása az évtized elején megkezdődött, majd 2005-től jelentősen
felgyorsult. Napjainkban a tömeges feleslegek felszámolása befejezéshez közeledik.
Ugyanakkor a normál működés során is kialakulnak olyan készletek,
létrejönnek feleslegek, melyeket kezelni kell. Ezek keletkezésével kapcsolatban több kérdés is felmerülhet. Ezek közül néhányat említve:
Egyáltalán mit is tekinthetünk feleslegeknek? Ismerjük-e a tényleges
szükségleteinket és ahhoz képest a meglévő, vagy a beszerzésre tervezett
készletek hogyan alakulnak? Valóban mindenre szükségünk van, amit
jelenleg a raktárainkban tárolunk? Mi a sorsa a működésből fakadóan
képződő feleslegeknek?
E cikk keretein belül ezekre és még néhány kapcsolódó kérdésre
próbálok választ keresni, felvetni olyan okokat, amelyek magukban hordozzák a feleslegképződést. A válaszok, vagy az azokhoz vezető gondolatok talán okot adhatnak vitára is, de akkor már nem volt hiábavaló leírni
e néhány sort.
Hogy mi a felesleg? A honvédelmi szervek esetében az, amit a honvédelmi miniszter annak minősít. A minősítés két formában történhet
meg. Az egyik esetben egyedi miniszteri döntéssel, a másik esetben a
vonatkozó HM utasítás2 által meghatározott esetekben – ezt nevezhetjük
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98/2005. (HK 21.) HM utasítás a Magyar Állam tulajdonában, a Honvédelmi
Minisztérium vagyonkezelésében lévő ingó vagyon feleslegesnek minősítésé‐
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„abszolút feleslegnek”. A jogszabályok3 a felesleg kezelést csak ezekben
az esetekben biztosítják. Minden más esetben csak „relatív feleslegről”
beszélhetünk. A „relatív felesleg” keletkezhet felhasználónál, alegységnél, raktárban, honvédelmi szervezetnél, stb., de abszolúttá csak HM
döntéssel válik. A felesleggé minősítés folyamata meghaladja e cikk kereteit, de annyit érdemes megemlíteni, hogy szigorúan hierarchikus rendben szabályozott felépítésű, egymásra épülő döntések alapján, szakmailag
is alátámasztott keretei vannak.
A „relatív felesleg” viszonylagosságát jellemzően az egyéni megítélés és nem a szervezeti (HM) szükséglet ismerete adja. Egy kicsit kitekintve a HM kereteiből láthatjuk, hogy a különféle segélyszervezetek
működése – persze nem kizárólagosan – a „relatív feleslegekre” épül.
Amit a magánemberek, vagy támogató szervezetek felajánlanak adományként, segélyként részükre, az más személyek, vagy szervezetek részére alapvető fontosságú lehet. Ezzel már a honvédségi inkurrencia
egyfajta hasznosítására is utaltam.
A feleslegeket összetétel szempontjából is vizsgálhatjuk. Egyfajta
felosztását az 1. számú ábra szemlélteti. E szerint minden hulladék és
minden selejt felesleg és nem fordítva. A hulladék és selejt közötti átjárás
és a halmazon belüli arány pedig jellemzően az adott anyagcsoportra
(anyagnemre) vonatkozó selejtezési szabályok alapján módosulhat. Belátható, hogy ez a felosztás feltételezi a selejtezés mellőzésével kialakuló
inkurrencia képződést is. Ezt hangsúlyoznom kell, mert a gyakorlatban
sajnos ez még a területtel foglalkozó szakemberek esetén is bizonytalanságot okoz. Nehéz elhinni, hogy nem kell mindent leselejtezni ahhoz,
hogy feleslegessé minősíthetővé váljon, illetve felesleg legyen.

nek, vagyonkezelésének és hasznosításának szabályairól, valamint a miniszteri
biztos feladat‐ és hatásköréről.
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A felesleg képződés okai
Haderő átalakítás
A haderő átalakítás bár deklaráltan befejeződött 2007. év végével,
de általában véve egy folyamatos eljárás, melyben hosszabb de inkább
rövidebb szünetek vannak. A szünetek biztosítják a felkészülést a további változásokra, a nagyobb területeket érintő átalakítás előkészítésére. A
technikai, technológiai fejlődés, a megváltozó fenyegetések hatására a
harceljárásokban bekövetkező változások a hadsereg számára megkerülhetetlenné teszik a folytonos változást. Ezt a folyamatot talán egy
hegyoldalba épített lépcső szimbolizálja a legjobban, melyen a meredekség függvényében hol gyakrabban, hol ritkábban vannak síkszakaszok,
pihenők, de jellemzően mindig felfelé haladunk.
Az átalakítás velejárója bizonyos eszközök használatának, alkalmazásának feladása, rendszerből való kivonása, új eszközök alkalmazásba vétele, rendszerbe állítása. Ez a folyamat a már napi szinten nem
használt eszközöket előbb-utóbb feleslegként hozza felszínre. Jellegüktől
függően jelentkezhetnek helyi feleslegként, de akár tárca szinten kezelendő feleslegként is. Észlelésüket, kezelésüket az anyaggazdálkodási,
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készletképzési elvek, logisztikai szabályozások (selejtezési, nyilvántartási, ellátási, javítási, stb. utasítások), alkalmazói hozzáállás és az anyagok
kezelésével foglakozó személyek szakmai gondolkodása, kompetenciája
határozza meg.
Haderőtervezés-, fejlesztés
A Magyar Honvédség fejlesztése, modernizálása az érvényben lévő
NATO irányelvek szerint, a Hvt.-ben4 meghatározottak érdekében, valamint a hazai erők NATO feladatokra történő felajánlása, a szövetségesi
kötelezettségek teljesítése céljából történik. Mindez megköveteli meglévő
eszközeink és képességeink pontos ismeretét, a fejlesztési lehetőségeknek, a jövőre vonatkozó elvárásoknak, követelményeknek és lehetőségeknek meghatározását. A folyamat menedzselésének részleteit belső
szabályzó5 írja le.
A haderőtervezés- és fejlesztés jellemzően hosszú távra jelöl meg
irányokat, határoz meg elkötelezettséget a Képességfejlesztési Koncepció, a NATO Haderő-fejlesztési Célok, és a 10 éves Stratégiai Terv
alapján. Ennek az időszaknak a leírása során a fő célok meghatározása
mellet programok szintjén is megfogalmazásra kerülnek a feladatok. A
programelgondolás tartalmazza a főbb elveket, a program végrehajtási
terv pedig meghatározza a tényleges feladatokat, valamint a teljesítés
ütemezését is. Már a programelgondolásban szerepeltetni kell a rendszerből történő kivonás becsült számvetéseit is6.
A fejlesztési folyamat a tervekre épülve valósul meg, melynek helyzetét a beszámolók (végbeszámoló) tartalmazzák. Ezeken keresztül kap
visszajelzést a tervezést végző és fejlesztést elgondoló szervezet, vezető
az elért eredményekről, azok tervhez, vagy az elképzelt helyzethez viszonyított állapotáról. Fontosnak tartom, hogy itt ne költségvetés felhasználás szempontú állapotot tükrözzön elsődlegesen a beszámoló, hanem a
megvalósítandó cél és a tervben szereplő végrehajtandó feladatok és
eredmények legyenek a meghatározó szempontok. Tegye lehetővé az észszerű és célirányos beavatkozást a végrehajtási folyamatba, ha azt a kö-
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rülmények megkövetelik. Ezzel elkerülhetjük a minőségileg kifogásolható eszközök hosszú távú használatát, lehetőséget adhatunk a minőség
javításra, csökkenthetjük az idő előtt elhasználódó eszközök mennyiségét,
az ehhez kapcsolódó erőforrásigényt. Ezen keresztül csökkenthetjük a
képződő feleslegek mennyiségét és lassíthatjuk képződési ütemét.
Rendszeresítés, rendszerből kivonás
A rendszeresítés és a rendszerből való kivonás szabályait a Hvt. 87.
§-ából7 a vonatkozó HM ut.8 határozza meg. A rendszeresítés a haderő
átalakítás, fejlesztés folyamatába illesztett eljárás, mely során új jellemzőkkel bíró, korszerű eszköz kerül a meghatározott felhasználói célra a
haderő rendszerébe. Ez az eljárás rendszerint magával hozza valamely
korábban alkalmazott haditechnikai eszköz kivonását, majd feleslegessé
válását is. A kivonásnak és feleslegessé válásnak elvben egy időpontra
kellene esnie, azonban ezt speciális körülmények egymástól elválaszthatják. Ennek okai lehetnek biztonságpolitikai, készletképzési és tartalékolási okok, költségvetési hatások, vagy speciális katonai érdekek.
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87. §
(1) A haditechnikai beszerzési eljárás során biztosított haditechnikai eszközöket
és anyagokat rendszeresítési eljárás útján kell a Honvédség rendszerébe bevonni,
hadrendjébe állítani.
(2) A rendszeresített, de elavult vagy feleslegessé vált haditechnikai eszközök és
anyagok kivonási eljárás útján kerülnek ki a Honvédség szervezeti rendszeréből.
(3) A haditechnikai eszközök és anyagok rendszeresítésekor, kivonásakor készített intézkedési tervben fel kell tüntetni azok környezetvédelemmel kapcsolatos
adatait különös tekintettel:
a) a rendszerbe állításhoz szükséges környezeti feltételek meglétére, illetve megteremtése belátható hatásaira.
b) az üzemeltetési élettartama alatt várható környezeti hatásaira (karbantartás,
üzemanyag-, szennyezőanyag-kibocsátások, tárolás stb.).
c) a rendszerből való kivonással kapcsolatos mentesítési, megsemmisítési feladatokra, hulladékainak veszélyességére.
d) rendszeres vagy egyszeri hozzávetőleges költségkihatásaira.
(4) A korábban rendszeresített (meglévő) haditechnikai eszközök és anyagok további működtetésével, korszerűsítésével kapcsolatos döntéseknél a környezeti
hatások elemzésénél a (3) bekezdés alapján kell eljárni.
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17/2006. (HK 6.) HM utasítás a hadfelszerelési anyagok rendszeresítéséről és
rendszerből történő kivonásáról.
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Amennyiben a kivonás és a felesleggé válás időben elkülönül egymástól, megnövekszik az adott logisztikai szakterület és a katonai szakmai vezetés közötti együttműködés szükségessége és közös felelősségük
az indokolatlan készletek felhalmozásának elkerülésére, megelőzésére.
Az elmúlt évek tapasztalata egyértelműen rámutatott, hogy nem elég az
egyes eszközöket a rendszerből kivonni, hanem azok további sorsáról is
dönteni kell azzal egyidőben. Ha a korábban ismertetett haderő tervezési-,
fejlesztési folyamat jól átgondolt és módszeresen véghezvitt, a lecserélt
eszközök sorsa és a váltás ideje is prognosztizálható, arra a szakmai szervezetek mind gazdaságilag, mind folyamatszervezésileg felkészülhetnek.

Készletképzés, készletgazdálkodás
A Magyar Honvédség készletképzési eljárását a Hvt. 88. § 3. bek.
alapján, a NATO készletképzési elvekből levezetve HM utasítás9, HM
HVKF intézkedés10 és HM HVKF logisztikai intézkedés11 szabályozza.
A készletképzéshez12 szorosan kapcsolódó készletgazdálkodás az előző
szabályzók további bontásaként további logisztikai részletszabályozásokban, szakági intézkedésekben nyilvánul meg.
Feltételezhetnénk, hogy az állománytáblás eszközök esetén az állománytáblák, a normákban és normatívákban meghatározható eszközök
esetén az azokat leíró normatáblák egyértelművé teszik a készletekkel való gazdálkodás tervezését, a készletek képzését. De ha figyelembe veszszük a biztosított költségvetési források korlátait, az egyes eszközök felhasználási szabályait, a (raktári)készletekről rendelkezésre álló információ valós-idejűségét, az egyes eszközök pillanatnyi használhatóságának
(technikai állapotának) helyzetét, a kép már árnyaltabb.
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01/2008 (HK 3.) HM HVKF intézkedés a Magyar Honvédség készletképzési
és lépcsőzési rendjéről.
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Csak szemelvényszerűen:
Ismert az az eljárás, hogy rendeljünk, igényeljünk az ellátó szervezettől dupla annyit egy anyagból, mint a tényleges szükségletünk, mert
akkor aki a dönt a teljesítésről, talán kielégíti a valós igényt. De mi van,
ha az igényelt mennyiséget valós teljesítés követi? Mert ez is bekövetkezhet (bekövetkezik).
Miért van az, hogy az évvégén megmaradni látszó pénzeszközök
felhasználása sokszor átgondolatlanul az éppen felmerült és indokoltnak vélt célra kerül elköltésre, valójában pedig a beszerzett anyagmenynyiség egy része kerül csak felhasználásra (meghatározóan a csapat, vagy
intézményi költségvetéssel gazdálkodók esnek ebbe a hibába). Ha a logisztikai folyamatok tervszerűn zajlanak és a felhasználási adatok rendelkezésre állnak ennek nem szabadna bekövetkeznie (bár a tárca és a közigazgatás egésze is küzd ezzel a problémával). Ez egyfajta pénzköltési
kényszert indukál, melynek hatékonysága esetenként kérdéses.
A felhasználási szabályok alkalmanként a felhalmozott készletek
célirányos felhasználását sem biztosítják. Gondolok itt a példa kedvérét a
lőszerekre, mint speciális anyagokra. Kiképzési célú felhasználásukra az
elmúlt években nem született döntés. Nézőpont ütközés volt ugyan. Ha
ellőjük, akkor az azt használó eszközök üzemideje csökken és így korábban kell felülvizsgálatukról, javításukról gondoskodni. Bár növekszik a
kezelőállomány kiképzettsége és csökken a tárolásra, megsemmisítésre
fordított erőforrások nagysága. Gazdasági számítások nem állnak rendelkezésre sem egyik, sem másik érv mellett.
Ezekkel a példákkal csak illusztrálni szerettem volna a készletképzésben- és gazdálkodásban rejlő problémákat, melyeket megítélésem
szerint a logisztikai, tervezési folyamatokban résztvevők tudatformálásával, valamint a valós idejű információ elérhetőségével jelentősen javítani lehetne. Amíg ez nem következik be olyan erőforrásokat kötünk le
feleslegesen, használunk fel indokolatlanul, mely nehezíti gazdálkodásunkat és annak pontos okát nem is ismerjük.

Termékazonosítás – termékkodifikáció
Egy termék életútja során elengedhetetlen a tulajdonságainak ismerete mellett pontos megnevezése, beazonosíthatósága. A jelenleg fellelhető termékválasztékban azonban a megnevezés már nem nyújt pontos
eligazodást, tévedésekhez, pontatlansághoz vezethet, nem szolgálja eg9

zakt módon a felhasználó igényeit. A pontos beazonosításhoz részletesebb információ tartalommal bíró, rövid, informatikai eszközökkel is jól
kezelhető, biztos megkülönböztetést adó jelrendszer szükséges. Ezt a
megkülönböztetést szolgálja a termékazonosítás, részletesebb formában a
termékkodifikáció, melynek alapja a termékkódok rendszere.
A termékazonosítás során meghatározzák az azonos jellemzőkkel bíró eszközöket, melyek jól strukturált rendszerben csoportosítják. A csoportosítás során az általános jellemzőktől indulva a speciális tulajdonságok felé egyre részletesebb bontásban, egyre kisebb csoportok jönnek
létre, melynek eredménye az adott egyedi termék a hozzá tartozó termékjellemzővel és sajátos azonosítási információval, a termékkóddal.
De az inkurrencia képződés gondolatkörébe hogyan is kerül a termékazonosítás? A magyarázat a termékkód sajátosságában rejlik. A termékkód, amely alkalmas az informatikai rendszereken keresztül a gyors
feldolgozásra, a kulcsa a feleslegek feltárásának, vagy rejtve maradásának is.
Mint a bevezető részben írtam, a felesleg jellemzően relatív fogalom, abszolúttá csak a jogosult döntését követően válik és csak a zárt
rendszerre (pl.: HM) igaz ez az állítás. Ebből fakadóan a termékkódok
képzése akkor releváns, ha legalább a zárt rendszerben egységes szemlélet és szabályok szerint hozzák létre. Amennyiben a zárt rendszer kisebb
egységei egymástól eltérően képzik, akkor az alapja a kód multiplikálódásnak. A jellemző példával élve a vödör mindegy hogy vizes, olajos,
festékes vagy más célra használható, ha fő tulajdonságai megegyeznek
(pl.: űrtartalom, méret, súly, szín, stb.) ugyan azt a termékkódot kellene,
hogy kapja. Ma ez nem így van. Van pl.: az élelmezési, az üzemanyag, az
elhelyezési, a gépjárműtechnikai, stb. szolgálatnak vödre, de más-más
azonosítókkal. Ebből fakadóan a készletek tényleges felmérése központilag nem biztosított.
Elvonatkoztatva az előző egyszerű példától, míg egyik célra lehet,
hogy beszerzés alatt áll az adott eszköz, a másik célra már felesleges
készletek hasznosítása folyik.
Talán az előzőekből érzékelhető, hogy a termékkódok hiánya a feleslegek feltárásában is milyen nehézségeket okozhat.
A termékkód azonban a termékazonosítás leginkább az informatikai feldolgozáshoz kötött része. Ne feledkezzünk meg a konkrét termékhez kapcsolódó valós megjelenéséről sem. Értem ez alatt, hogy az adott
termék tartalmazza a saját kódját. Belátható, hogy menyivel egyszerűbb
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az azonosítás, ha rosszabb esetben egy számsort (HETK13), jobb esetben
RFID14 azonosítót tartalmaz a termék és csak azt kell leolvasni, nem pedig találgatni, vagy hosszú számítógépes listákból ráérzéssel kiválasztani
a termékhez fűződő megnevezést (pl.: „irodai támlás-szék”, vagy „támlás, gurulós szék”). Ha a terméken való feltüntetést vizsgáljuk természetes elvárás lehet, hogy a formája szolgálja a gyors leolvasását és feldolgozást (vonalkód, RFID).

Logisztikai informatika
A téma sokat emlegetett és fontossága meghatározó. Jelene azonban
nincs, jövője kétséges, hiánya szembetűnő. A feleslegek fel(nem)tárása
szempontjából sajátosan vizsgálható.
A ma használt hivatalos nyilvántartás az ún. ESZKÖZ rendszer,
mely elsősorban számviteli nyilvántartásai rendszer és csak másodlagosan használható a logisztikai szempontok szerint. Alkalmazása erre a
célra szükséges de nem elégséges. Az analitikus nyilvántartási követelményeknek bár korlátokkal megfelel, de a termékek szervezetek közötti
követésére nem alkalmas, vezetői szinten az információ kinyerése nehézkes. Az online, hálózati működés hiánya jelentős plusz erőforrás igényt
követel. Korlátai mellett sem célom minősíteni, a korábban felvetett gondolatokkal csak alátámasztom a Magyar Honvédségben létrejött egyéb
nyilvántartási formák okát és a felhasználók részéről az azokra vonatkozó
igényt. Így alakulhattak ki az egyes – hagyományos értelemben vett –
szakágaknál az önálló nyilvántartó programok, adatbázisok, vagy így
maradtak papír alapú nyilvántartások. Ma – a teljesség igénye nélkül –
önálló nyilvántartási rendszert üzemeltet a gépjármű, a fegyverzeti-, a
repülő műszaki-, a ruházati-, a humán anyagok központi nyilvántartására
az Ellátó Központ. Önálló fejlesztésben valósul meg az inkurrens
anyagok nyilvántartása. Az említett programok és adatbázisok sajátosságaik miatt egymással nem kapcsolhatók össze, átjárhatóság nincs.
Az előzőek mellett hiányzik a haderőtervezési, állománytáblát kezelő és a harcértéket nyilvántartó adatbázisokhoz való kapcsolódásuk is.
Ennek hiányában döntések meghozatala hosszas gyűjtő és elemző
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munka eredményével valósítható meg, mely sok esetben már a szubjektív megítélést is magában hordozza.
Feltétlen szükségesnek tartom, hogy az elmúlt évtizedben többször
fellángolt kezdeményezés a „logisztikai információs rendszer” létrehozására végre olyan parazsat kapjon, ami képes addig izzani, míg a rendszer kifejlesztése és alkalmazásba vétele megtörténik15.
Szubjektív megítélésem, hogy bár kerüljön időbe és pénzbe a rendszer létrehozása, a vállalkozói szférában látható eredményei alapján, rövid időn belül gazdaságossá teszi a logisztikai rendszer üzemeltetését, hatékonnyá és átláthatóvá a gazdálkodást.
Egy aktuális példa. A tárca egészére elrendelt16 vagyonfelmérő leltározás fordulónapja a legtöbb szervezetre vonatkozóan 2007. december
31-ével lett megjelölve. Ahhoz, hogy erre a napra kimutathatóak legyenek a tárca vagyonelemei a munkát 2007. szeptemberben el kellett kezdeni és e sorok írásakor (2008. május) is tart. A munkában több száz (ha
nem több ezer) személy vett/vesz részt felmérhetetlen munkaórát és
energiát felhasználva, jellemzően saját beosztásának, munkakörének ellátásával párhuzamosan. Azt hiszem, hogy egyetlen gazdaságos működésre törekvő szervezet sem engedheti meg magának ekkora erőforrás –
ha nem is felesleges – de többlet felhasználását. Az eredményesség és hatékonyság értékelése és megítélése nem célom jelen írásomban.
Bár még számos aspektusból lehetne vizsgálni és indokolni az átlátható nyilvántartás szükségességét, azt hiszem az alapvető fontosságára
sikerült ráirányítanom a figyelmet.
A feleslegek képződése és feltárása szempontjából megítélve sem
engedheti meg magának a HM tárca, hogy valós idejű készletadatok nélkül működtesse szervezeti elemeit, meglehetősen korlátozott költségvetési források rendelkezésre állása mellett. A fejlesztési elképzelések és a jö-

15

Az élet fura dolgokat produkál. A napokban szembesültem azzal, hogy végrehajtói szinten, raktárakban a korábban meglévő elektronikus nyilvántartás alkalmazása is háttérbe szorult, megszűnt, mert az alkalmazott új raktáros nem ért a
számítógép kezeléshez és a papír alapú nyilvántartás képes csak vezetni. Ennek a
lépésnek a megítélését és következtetések levonását az olvasóra bízom.
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108/2007. (HK 19.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium fejezet 2007. évi
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vőkép megrajzolása szempontjából pedig elengedhetetlen a „meglévő”
helyzet pontos ismerete.

Vezetési szintek, szervezeti hierarchia
A Hvt. 84-88 §-a meghatározza a magyar haderő felszerelésére vonatkozó általános követelményeket, melyeket belső szabályzók lebontanak az egyes szervezetek, szervezeti elemek követelményeire. Ezek megjelenhetnek állománytáblákban, normákban, készletképzési elvekben és
egyéb vezetői döntésekben.
A magyar haderő szervezete – mint minden hadseregé – hierarchikus felépítésű. A felépítésnek megfelelően az egyes szervezetekre önálló
és összesített készletgazdálkodást is folytatnak. Az ellátás biztonsága érdekében – az említett informatikai rendszer hiányában – azonban az előírt
szinteket meghaladó tartalékokat is képeznek. Ezek nagysága és elérhetősége szervezetenként eltérő, felhasználások valószínűsége csak tapasztalati úton származtatható. Belátható, hogy ilyen helyzetben indokolatlan
és felhasználásra nem kerülő vagyonelemek is raktárakba kerülnek,
melyek többlet költségvetési forrást kötnek le, majd egy idő után
inkurrenciaként jelen(het)nek meg.
Az anyaggazdálkodásban kialakult gyakorlat szerint a „logisztikus
nem maradhat tartalékok nélkül”, felkészültnek kell lenni a parancsnok
döntéseinek megvalósítására. Megítélésem szerint a helyes döntés pontos
helyzetértékelés alapján hozható meg, melynek bázisát nem az eseti tartalékok kell, hogy képezzék, hanem a szabályozott rendszerben nyomon
követhető anyagok.
Az előzőek szerint „képzett tartalékok”, azok mennyisége és szükségszerűsége nem ismert, csak sejthető, mértékük szervezeti struktúrában
előre haladva növekvő. Az egyes szervezetek közötti átjárhatóság ilyen
tekintetben eseti és a halmozódás lehetőségét is magában hordozza.

Központi és csapat beszerzések
A HM tárca beszerzései a vonatkozó jogszabályi és belső szabályzói környezetben valósulnak meg. Gyakorlatban ez azt jelenti,
hogy jellemzően központi beszerzési eljárások útján, kisebb részben
csapatbeszerzések keretében.
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Hol jelentkezik a probléma? Mivel a beszerzések tervezése éves
szinten valósul meg, a központi beszerzések átfutása jellemzően több
hónapot vesz igénybe, így a valós szükségletek és azok kielégítése magában hordozza egyes esetekben a felesleg képződést. Ez jellemzően a napi
fogyasztási szükségleteket célzó beszerzések esetén fordulhat elő. A példa kedvéért gondoljunk itt a katonai ruházati boltokban kapható ruházati anyagok és a vásárlói igények eltérésére, a tintapatron és papír hiány
mellett a felhalmozott és felhasználatlan floppy lemezek és egyéb felhasználatlan irodaszer készletekre.
A központi beszerzések esetenként elszakadnak a valós igényektől,
a csapat beszerzések pedig – csak azért, hogy a rendelkezésre álló forrást felhasználjuk – indokolatlan, vagy csak vélt igények kielégítését célozzák. Év végén e jellemzők és folyamatok felerősödnek.

Látens feleslegek
Ebbe a gondolatkörbe sorolom mindazon eszközöket, melyek bár
bekerültek a tárca vagyonkörébe, hosszabb ideje elfekszenek raktárakban, vagy a felhasználóknál, eredeti céljuk érdekében nem kerültek felhasználásra, az idő múlásával annak valószínűsége tovább csökken,
mértéküket nem ismerjük, csak feltételezzük azt.
A látens feleslegeket a döntéshozó-minősítő szempontjából értékelve mutatom be. Nyilván a tárolási helyükön, a kezelők szempontjából
ezek elszámolás köteles, nyilvántartott eszközök.
A „látens feleslegek” láthatatlansága fakadhat szándékosságból és
az odafigyelés hiányából, az ellátási anomáliáktól való félelemből.
Szándékosnak ítélem meg azt a helyzetet, mikor a felelős szervezet,
vagy szakág ismeri a további felhasználásra nem tervezett eszközök
mennyiségét, de felterjesztésükre, minősítésükre nem került sor. Az így
láthatatlanul maradt készletek mennyiségét tartom meghatározónak a látens felesleges készletekből. A 2007. évi év végi vagyonfelmérő leltározásnak egyik kifejezett célja volt ezen készletek feltárása és minősítésének előkészíttetése. A leltározás során beigazolódott a feltételezés, mely
szerint évek óta – bár HM utasítás17 szabályozza a feleslegek kezelését –
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98/2005. (HK 21.) HM utasítás.
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elfekvő készletek kötik le a tároló raktárak kapacitásait, felhasználásuk
kizárt, feleslegessé minősítésük nem kezdődött meg.
A kisebb mértékben jelen lévő, nem szándékosan elfedett feleslegek
jellemzően a felhasználóknál, alegység raktárakban képződnek. Ide sorolom azokat az eszközöket, melyeket különféle indokokkal különítenek
el az ellátási rendszerben. Ennek egyik meghatározó oka lehet az ellátás
esetlegességére való hivatkozás, a meghibásodott eszközök javításának
bizonytalansága, a jövőbeni szükségletek hibás felmérése. Azt hiszem jó
néhány okot lehetne még sorolni, de a célom az volt, hogy rámutassak a
főbb okokra.

Összegzés
A leírt gondolatokkal néhány olyan tényezőre szerettem volna ráirányítani a figyelmet, amely nem szűnik meg az elmúlt években felhalmozódott inkurrencia felszámolásával. Ezekkel a helyzetekkel a logisztika folyamatosan szembesülni fog és kezelésükre megoldást kell
kidolgozni. Bár az eljárási rend jelenleg is szabályozott, de elsősorban a
felhalmozódott készletek kezelését írja le. Sem a képződés csökkentésére,
sem annak folyamatos kezelésére nem alkalmas. A jelenlegi centralizált
eljárási rend csak szűk keretet ad az azonnali és végrehajtói szinten alkalmazható megoldásoknak.
Az előzőeken túl fontosabb és más szempontból is nagyobb jelentőséggel bír az átlátható és megbízható információ megléte. Ennek egyik
eleme egy olyan informatikai rendszer, mely a tervezéstől a végrehajtáson keresztül átfogja a logisztika teljes spektrumát és megbízható információval látja el a döntéshozót, átláthatóvá teszi a teljes működést.
Természetesen a szabályozás és az információk csak akkor segítik a
működést, ha azok alkalmazása, felhasználása konzekvensen történik.
Ezért meghatározó fontosságúnak tartom a következetes vezetői (parancsnoki) gondolkodást, követelmények pontos megfogalmazását, azok
teljesülésének kontrolját, a vezetői felelősség, felelősségre vonás érvényre juttatását.
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Felhasznált irodalom:
1. ÁSZ FEMI: Gondolatok a „Tartalékolás, lakossági ellátás felülvizsgálata” című feladat végrehajtáshoz 2005. szeptember.
2. GKM bizottsági munka: A védelmi célú tartalékolás stratégiája előterjesztés tervezet a kormány részére.
3. Papp István: A NATO Kodifikációs Rendszer és alkalmazásának
lehetőségei, előnyei 2007. ZMNE ITDK dolgozat.
4. Szabó Árpád: A NATO készletképzés tervezési folyamata és annak hatása a Magyar Honvédség készletképzés tervezési gyakorlatára 2002. ZMNE.
5. 2004. évi CV. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről.
6. 2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról.
7. 98/2005. (HK 21.) HM utasítás a Magyar Állam tulajdonában, a
Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő ingó vagyon
feleslegesnek minősítésének, vagyonkezelésének és hasznosításának szabályairól, valamint a miniszteri biztos feladat- és hatásköréről.
8. 17/2006. (HK 6.) HM utasítás a hadfelszerelési anyagok rendszeresítéséről és rendszerből történő kivonásáról.
9. 113/2007. (HK 20.) HM utasítás a védelmi képesség-fejlesztési
feladatok programozott tervezéséről és végrehajtásáról.
10. 108/2007. (HK 19.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium fejezet 2007. évi általános és teljes körű vagyonfelmérő leltározásának végrehajtásáról.
11. 001/2007 (HK 11.) HM utasítás a Magyar Honvédség készenléte
fenntartásának és fokozásának rendjéről.
12. 001/2002 (HK 9.) HM HVKF intézkedés a Magyar Honvédség
katonai szervezetei készenléte fenntartásának és fokozásának követelményeiről.
13. 08/2007 (HK 11.) HM HVKF intézkedés a Magyar Honvédség
katonai szervezetei készenléte fenntartásának és fokozásának logisztikai támogatásáról.
14. 01/2008 (HK 3.) HM HVKF intézkedés a Magyar Honvédség
készletképzési és lépcsőzési rendjéről.
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NEMZETKÖZI EGYEZTETÉS A BEFOGADÓ NEMZETI
TÁMOGATÁS ÁLLANDÓ EGYETÉRTÉSI
MEGÁLLAPODÁS ALÁÍRÁSÁNAK
ELŐKÉSZÍTÉSE ÉRDEKÉBEN
Kocsis Lajos 1

A NATO Legfelsőbb Logisztikai Vezetők Értekezlete (a továbbiakban: SNLC) 2003. évben célkitűzésként határozta meg a tagállamok részére a befogadó nemzeti támogatás két-, illetve többoldalú tárgyalásai
meggyorsítását elősegítő Állandó Egyetértési Megállapodás (a továbbiakban: MOU) megkötését.
A közös jogszabályi alapokra épülő nemzetközi szerződés előkészítése érdekében az egyes tagállamok között már 2004. évtől megkezdődtek azok a kétoldalú tárgyalások, amelyek eredményeképpen aláírásra kerültek az MOU dokumentumok. Példaként említhető meg Németország,
Belgium, Portugália, Lengyelország, Görögország és a NATO SHAPE
közötti nemzetközi szerződés az MOU-ra vonatkozóan. Itt kell megjegyezni, hogy az említett NATO tagállamok mellett PfP országok is kötöttek a befogadó nemzeti támogatási feladatokat elősegítő megállapodásokat.
A Magyar Köztársaság 2004. év óta foglalkozik az MOU nemzeti
oldalról történő kidolgozásával és a tárcákon belüli egyeztetések lefolytatásával, amelynek rendkívüli összetettsége és a hazai jogszabályi környezetbe illesztése komoly feladatot jelent. Az elmúlt évek során az érintett
tárcákkal és központi szervekkel szoros együttműködésben, a HM Védelmi Hivatal koordinációs tevékenysége mellett sikerült összeállítani a
nemzetközi szerződés végső egyeztetésre már kiküldhető normaszöveg
tervezetét. A számos egyeztetést és megoldást igénylő kérdés közül leginkább a szerződő felek közötti adó- és járulék kötelezettségek teljesítése, az elszámolások eljárásrendje, valamint a különböző célú mentességek biztosítása képezte a tárgyalások alapját.

1

Kocsis Lajos ezredes, HM Védelmi Hivatal 3. számú területi igazgató.
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A Külügyminisztérium, a Pénzügyminisztérium, a Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium, a Miniszterelnöki Hivatal egyetértett a
Honvédelmi Minisztérium által kimunkált megállapodás tervezettel,
amelynek végleges változatában a frekventált általános forgalmi adó, illetve a jövedéki adó kivetése és elszámolása mind a hazai jogszabályokkal, mind a NATO és PfP SOFA vonatkozó előírásaival összhangba került.
2006. év végén a NATO SHAPE-el folytatott egyeztetések során
egyetlen vitás és ezáltal megoldásra váró kérdés maradt fenn, mégpedig
az ÁFA mentesség kiterjesztésének lehetősége a NATO szerződéses beszállítói körére. Ezzel kapcsolatos hazai álláspont szerint az ÁFA törvény
és tervezett változása nem teszi lehetővé az ÁFA mentesség kiterjesztését
a NATO szerződéses beszállítóira.
A fennmaradt aláírást gátló tényező feloldására további egyeztetések
kezdeményezésére és lefolytatására került sor az érintett minisztériumok,
illetve a Honvédelmi Minisztérium és a NATO SHAPE között. Ezeknek az egyeztető tárgyalásoknak a sorába illeszkedik az Amerikai Egyesült Államokban tartott NATO egyeztető tárgyalás (konferencia),
amelynek témája kifejezetten az MOU aláírásához, illetve annak akadályát képező ÁFA mentesség NATO beszállítókra történő kiterjesztéséhez
kapcsolódott. A norfolki egyeztető tárgyaláson meghívottként részt vettek
mindazon NATO tagállamok, amelyek részére meghatározó jelentőségűvé vált a fent említett ÁFA mentességi probléma rendezése. Írásomban
összefoglalóan szeretnék számot adni a NATO által kezdeményezett értelmező és megoldást kereső tárgyalás lényegéről és tapasztalatairól.
A NATO Transzformációs (ACT) és Műveleti Parancsnokság
(SHAPE/ACO) 2008. január 22-24. között Norfolkban (USA) szervezte
meg a befogadó nemzeti támogatási (a továbbiakban: BNT) konferenciát.
Ez alkalommal nemcsak a NATO különböző szintű parancsnokságai
(JFC Brunsum, Nápoly és Lisszabon), hanem a NATO nemzetek meghívására is sor került, melynek 17 ország tett eleget. A nemzeti delegáltak
többsége a védelmi minisztériumokat, kisebb részben az összhaderőnemi
vezérkari szintet képviselte.
A SHAPE külön címzett meghívásában kérte a magyar fél (HM
Védelmi Hivatal) részvételét, melynek oka a C-17-es projekttel kapcsolatos BNT, zömmel jogi, pénzügyi szabályozási feladat, más részről az
egyeztetés alatt levő állandó hatályú BNT egyezmény tárgyalása során
keletkezett nézetkülönbségek feloldása volt.
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A konferenciát az ACT logisztikai főnökségének vezetője Rebecca
Jones ezredes (US/Army) nyitotta meg, aki bevezetőjében elmondta,
hogy a NATO vezető logisztikai testületei között jelenleg nincs a BNT
szakterületével foglalkozó önálló szervezeti elem. A BNT elvi kidolgozói, szabályozási tevékenysége több, nem állandó munkacsoport tevékenysége révén valósul meg.
A konferencia nem remélt aktivitással zajlott le, mely során az
alábbi BNT-vel összefüggő témák kerültek megvitatásra:
Az ACT részéről (Stephanos Batsikas alezredes (HE/Navy) tájékoztatást adott a BNT doktrínaszabályozási tevékenységről, mely alapján a közeljövőben fog megjelenni az AJP 4.5(B) BNT doktrína. A
csendeljárást követően megjelenő doktrína életszerűbben fogja kezelni a
BNT szövetségi rendszerét, korszerűbben dolgozza fel a BNT műveleti
jellegű feladatait.
Az Oberammergau NATO Iskola részéről Mikusi Zsolt alezredes
(HU/Army) adott tájékoztatást a BNT tanfolyamokról. Kiemelte a növekvő érdeklődést, melynek következtében 2008. évben kettő tanfolyam
is megszervezésre, levezetésre kerül. Ezen felül Svédország kért szakmai
előadókat BNT tárgyú svéd törzstiszti tanfolyam megszervezéséhez. A
NATO BNT tanfolyamok szervezése során tekintettel vannak az azonos
időszakra szervezett NATO jogi és pénzügyi tanfolyamok levezetésére,
így az előadók meghívása is kisebb költségbe kerül.
A NATO Központ Nemzetközi Törzs (NATO IS) BNT vonatkozású tájékoztatása keretében Sandro Sacilottó úr adott háttér információkat a BNT műveleti jellegű szervezési feladatairól, illetve azok NRF jellegű összefüggéseiről. Kiemelte a szövetségi, többnemzetű logisztikai
támogató formációk fontosságát, a NATO Ellátási és Fenntartási Szervezete (NAMSA) tevékenységének folyamatos felértékelődését. Kérte a
nemzetek további aktív együttműködését.
A NATO Központ Jogi Iroda képviseletében De Vidts úr adott tájékoztatást a BNT szövetségi szintű jogszabályi összefüggéseiről. Kiemelte a műveleti tevékenység megszervezéséhez szükséges jogi tevékenység komplexitását, nehézségeit. Tájékoztatója során elismerte, hogy
jogi értelemben elavult a NATO és PfP SOFA egyezmény, amely alkalmazása több esetben nehezen feloldható nehézségeket okoz. Előadását
követően a holland delegáció jogásza részletesen kifejtette az előadónak
Hollandia álláspontját a beszállítók „contractor” vonatkozásában. Hozzászólásában kifejtette, hogy a SOFA egyezmény automatikus kiterjesz19

tése a polgári szféra beszállítóira ellentétes a holland jogszabályokkal, illetve egyes EU irányelvekkel.
Az előadásokat követően személyesen tájékoztattam a SHAPE jogi
képviselőjét a hollanddal teljesen megegyező magyar álláspontról,
amely számunkra alapvetően meghatározó a jelenleg egyeztetés alatt levő SHAPE és Magyar Köztársaság között megkötendő állandó hatályú
BNT egyezmény vonatkozásában. A beosztását a napokban átvett
SHAPE jogásza Mike Cole alezredes (UK/Army) kérte, hogy minden, az
egyeztetés alatt levő egyezménnyel összefüggő háttérdokumentumot
küldjük meg számára, hogy kialakíthassa a SHAPE remélhetőleg számunkra már kedvezőbb álláspontját. A megadott dokumentációhoz csatolásra került a C-17-es Stratégiai Légiszállítási projekttel (SAC) összefüggő honvédelmi miniszteri nyilatkozat. Tájékoztattam továbbá, hogy
az Országgyűlés módosította az ÁFA törvényt, amelyben megadtuk a
NATO által elvárt kedvezményeket, valamint, hogy még továbbra is nyitott kérdés a beszállítók, „contractor” (pl. C-17-es projekt BOEING) jogi helyzetének meghatározása.
Kiegészítve a NATO központ tájékoztatóját az ACT vezető jogásza
elmondta, hogy tárgyalási segédlet készül a NATO jogászai részére a különböző szintű megállapodások egységes szerkezete kialakítása érdekében. A hivatkozott dokumentum a közeljövőben jóváhagyásra, azt követően kiadásra kerül.
A SHAPE J-8 tájékoztatójában Torgrim Alterskjaer úr adott tájékoztatást a NATO parancsnokságok és az adott fogadó nemzetek közötti
megállapodásokról, a NATO alapokból finanszírozott képességcsomagokról. Kiemelte, hogy az állománytáblák felülvizsgálatát eredményező
létszámcsökkentések miatt a civil szektor bevonása egyre nagyobb mértékű.
A NATO Központ Nemzetközi Törzs (NATO IS) képviseletében
David Fortna úr adott tájékoztatást a BNT és a polgári veszélyhelyzeti
tervezés kapcsolatrendszeréről. Elmondta, hogy műveleti területen folyamatos együttműködés szükséges a műveletek sikere érdekében. Kihangsúlyozta, hogy a két területnek önállóan, de egymást kiegészítve kell
működnie. Kezdeményezte egy a polgári vállatokat, beszállítókat tartalmazó adatbázis felállítását, amely kiegészíthetné a polgári veszélyhelyzeti tervezés során alkalmazott szakértői adatbázist. A kettő szakterület
együttműködési igénye miatt a tervezett NATO BNT tanfolyamokon a
téma feldolgozásra fog kerülni.
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Az ACT J-4 Egészségügyi Főnökség képviseletében Dr. Michael
Meyer alezredes (GE/Army) ismertette a NATO műveletek BNT egészségügyi vonatkozásait. Kiemelte az együttműködés fontosságát a műveleti területen levő helyi adminisztráció, az egészségügyi szektor, a fogadó
nemzet területén működő nem kormányzati szervezetek, illetve a küldő
nemzetek között.
A SHAPE J-4 BNT koordinátora Roland Boons őrnagy
(NL/Army) tájékoztatást adott az állandó hatályú BNT megállapodások
tárgyalási helyzetéről. Elmondta, hogy 6 NATO országgal, így hazánkkal
is folynak az egyeztetések. Több ország számára is gond a beszállítók jogi státuszának és a számukra megadható kedvezmények körének meghatározása. A SHAPE az érintett országokkal külön-külön kívánja feloldani
a jelenleg meglevő nézetkülönbségeket. Boons őrnagy elmondta továbbá,
hogy változott a NATO álláspontja a Nemzeti Területi Parancsnokok
Bizottsága (NTCC) BNT együttműködése tárgyában. A BNT tárgyú
haderő-fejlesztési célkitűzés (G 4256) törlését követően a korábbi elutasítást felváltotta az együttműködés keresése.
A konferencia lehetőséget adott arra, hogy a nemzetek egymással is
megvitathassák a különböző szakmai kérdéseket. A bukaresti Összhaderőnemi Parancsnokság J-4 delegáltja Petre Talmacu ezredes kérte, hogy támogassuk a két ország közötti BNT együttműködési megállapodás megkötését. A kezdeményező lépéseket már megtették a székesfehérvári J-4 törzse irányában.
A konferencia zárásakor az alábbiakban egyhangú döntés született:
•

A továbbiakban évente kerül megrendezésre a konferencia,
amely széleskörű együttműködést fog biztosítani a NATO parancsnokságok és a NATO országok között,

•

A konferencia hosszú távon önálló NATO testületté, döntéselőkészítő szervvé kíván átalakulni, ezen az úton is biztosítaná a
BNT legmagasabb szintű képviseletét,

•

A konferenciára meghívásra kerülnek a NAMSA képviselői, az
EU Katonai Törzse logisztikai vezetői,

•

A konferencia fel fogja dolgozni az elvi, doktrínális, aktuális
BNT kérdéseket,

•

A konferencia során jogi, pénzügyi és logisztikai szekcióban kerülnek megvitatásra a különböző szakmai kérdések.
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Az általam összeállított anyagból világosan kitűnik, hogy a norfolki
egyeztető tárgyalás a tagországok együttműködését erősítő rendezvényként jóval többet nyújtott az egy központi témához kapcsolódó vitafórumok eredményeinél. A színes és több területet felölelő beszámolók nagyban elősegítették az adott kérdéskörök mélyreható feldolgozását és
lehetőséget biztosítottak a résztvevők véleménycseréjére.
A számunkra meghatározó jelentőségű MOU aláírás tekintetében
bebizonyosodott az általunk kialakított nemzeti álláspont megalapozottsága. Ezzel kapcsolatosan megállapítható, hogy sikerült elérnünk azon
célkitűzéseinket, amelyek lényege az egységes értelmezés és a konszenzuson alapuló megoldáskeresés köré összpontosítható. Valójában az
MOU aláírást érintő szakmai kérdéseket teljes mértékben tisztáztuk, amelyen túl további feladatainkat a jogi területen elvégzendő munka fogja
képezni. Személyes tapasztalataim megerősítettek abban, hogy nyilvánvaló szándék érzékelhető a BNT feladatok előkészítése és szakszerű végrehajtása szempontjából meghatározó jelentőségű MOU aláírása előtt
még meglévő akadályok elhárítására.
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A KATONAI LOGISZTIKAI BIZTOSÍTÁS
GYAKORLATA
SPECIÁLIS ERŐDÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK
HASZNOSÍTÁSA A LOGISZTIKA
ASPEKTUSÁBÓL NÉZVE
Szalai János 1

Bevezető
A természetes és az ember alkotta földalatti speciális erődítési létesítmények 2 (továbbiakban SEL-ek) a katonai és a nemzetbiztonsági alkalmazásokban több mint 5000 éve játszanak szerepet. A földalatti tereket gyakran használták tartózkodó terek és menekülési útvonalak
céljára i.e. 3500-3000-ban Mezopotámiában és Egyiptomban, és a szerepük jelenleg is meg van az afganisztáni konfliktusban.
A történelem folyamán a háborúk időszakában nem csak a katonák,
hanem a lakosság anyagi javainak védelmét is szolgálták. Ezek a SEL-ek
fontos szerepet játszottak a XX. században is, amikor gyárak tucatjait rejtették a föld alá a II. világháború idején Németországban és a volt Szovjetunióban. Megemlíthető ugyanakkor a Cheyenne hegységbeli
NORAD, a koreai demarkációs vonal alatt létező mintegy 1000 földalatti létesítmény, vagy a megszámlálhatatlan mennyiségű mesterséges illetve természetes barlang, melyeket az Al-Kaida erők ma is használnak Afganisztánban.
Magyarországon a SEL-eket a hidegháború idején hozták létre.
Kezdetben csak óvóhelyeket építettek, majd egyre nagyobb igény mutatkozott arra, hogy ipari üzemek (hadiüzemek), pályaudvarok területén is

1 Szalai János mk. alezredes, doktorandusz hallgató, HM Infrastrukturális Ügynökség osztályvezető.
2

Azok a zárt típusú, épületszerkezetileg szilárd építmények, amelyek a fegyverzet hatékony alkalmazását, a vezetési eszközök megbízható üzemét biztosítják,
valamint védik a személyi állományt, a harci technikát és az anyagi készleteket a
fegyverek komplex hatása ellen. Szakutasítás a speciális erődítési (védett) létesítmények építés-tervezésére. HM kiadványa. Bp, 1990.
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épüljenek bomba-gáz-szilánk (ún. BGS típusú óvóhelyek) ellen védő
óvóhelyek. Később már több országos hatáskörű szerv építetett hasonló
védelmet saját szervezete részére. Épültek olyan óvóhelyek, melyekbe kialakításra került a kor színvonalának megfelelő teljes kommunikációs és
távközlési rendszer, védettsége pedig az atombomba hatásai ellen is védelmet biztosított. Ezek a létesítmények védettségüket tekintve már többszörösen felülmúlták az óvóhelyek által nyújtott védettséget. Ebben az
időben került sor az állami és a honvédelmi vezetés részére történő ún.
védett vezetési pontok építésére is.
Az MH ÖLTP időszakában hozták létre a Központi Logisztikai Bázis (továbbiakban KLB) Programirodát, melynek vezetésével Dr. Kovács
Ferenc nyá. mk. ezds. Urat bízták meg. Feladata a szolgálati ágak által
megadott anyagok elhelyezésének céljára megfelelő helyszín kiválasztása, az igények felmérése a szolgálati ágak részéről, tanulmány készítése a
bázis későbbi működtetésével kapcsolatban. A bázis céljára tervezett
helyszínek vonatkozásában több elképzelés született, több helyet vizsgáltak meg a szolgálati ágak által leadott követelmények alapján.

A Központi Logisztikai Bázis szükségességének indoklása
A KLB kialakításának szükségessége
A Kormány által jóváhagyott haderőreform és a védelmi felülvizsgálat eredményeként létrejövő korszerű, reagáló képes hadsereg a meglévő logisztikai rendszer korszerűsítését igényli. A hadsereg logisztikai
rendszerét a megváltozott, új feladatokhoz hozzá kell alakítani szervezetében, tagozódásában és feladatrendszerében, de legfőképp a fenntartás
finanszírozhatóságában.
Az Országgyűlés 14/2004. (III. 24.) OGY határozata a Magyar
Honvédség hosszú távú fejlesztésének irányairól szóló határozata 6. c,
pontja rögzíti: „a logisztikai és támogató szervezetek legyenek képesek
megfelelő logisztikai támogatást nyújtani a Magyar Honvédség hazai
területen és külföldön végrehajtott feladataihoz, valamint a hazai területre érkező szövetségi erők Befogadó Nemzeti Támogatása katonai logisztikai feladatainak végrehajtására„.
A 7. g , pont pedig a következőket tartalmazza: „a logisztikai és támogató szervezetek koncentrálásával a szükséges támogató és kiszolgáló katonai szervezetek megtartásával, a raktárbázisok számának csökkentésével át kell alakítani a logisztikai támogatás rendszerét. A
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honvédség gazdálkodásában – a sorállomány kiváltásának következtében – a jövőben növelni kell a verseny szféra szolgáltatásainak igénybevételét és a piaci módszerek alkalmazását, így a nemzetgazdasági szféra
szerepét;”.
A logisztikai ellátás rendszere és színvonala alapvetően meghatározza a csapatok alaprendeltetési feladatainak teljesítését.
A béke időszaki ellátásra vonatkozó központosítás, a gazdaságossági
törekvések összhangban vannak az MH logisztikai doktrínájával és a
Szövetségi Összhaderőnemi Logisztikai Doktrínával is, melynek alapján
több NATO tagállam hadseregénél létrehozták a központosított raktározás és ellátás rendszerét (Németország, Kanada, Nagy Britannia…).
Az MH jelenlegi raktározási és logisztikai ellátási rendszere még
nem felel meg az új elvárandó katonai képességeknek és gazdaságossági
követelményeknek.
A szövetségen belüli megváltozott feladatrendszer és az ezzel járó
strukturális változások megerősítették a központosított raktározás, készlet- és anyagkezelés szükségességét. A külföldön feladatot ellátó szervezetek logisztikai biztosítása lényegesen egyszerűbben és gyorsabban
megoldható egy központi bázisról kiindulva.
A szakmai koncepció szerint a Központi Logisztikai Bázis (KLB)n került volna elhelyezésre a lőszer, robbanóanyag és üzemanyag kivételével valamennyi szakanyag és eszköz a központi 23 napos készletbiztosítási kötelezettségnek megfelelően.
A KLB tervezett alaprendeltetése az alábbiak szerint került megfogalmazásra:
1. A csapatok és szervezetek rendeltetés szerinti működéshez szükséges anyagkészletek és eszközök szakszerű raktározása, kezelése;
2. Az egyes nevesített katonai feladatokhoz szükséges anyagok és
eszközök előkészítése, csomagolása, konténerbe helyezése, az
anyagok és eszközök kiadása, visszavételezése;
3. A tárolt anyagok, eszközök karbantartási és állagmegóvási feladatainak végrehajtása;
4. Kereskedelmi anyagok készletezése, abból különböző hadi készletek összeállítása;
25

5. A különböző szakállomány ki-és továbbképzése.
A központosítás és az új logisztikai ellátási rendszerre történő áttérés esetén a következő területeken értek volna eredményt:

•

ellátás biztonságának és színvonalának növelése;

•

raktári készletek jelentős csökkenése;

•

inkurrencia felszámolása, illetve teljes elkülönülése;

•

racionális szállítás szervezése és optimalizálása;

•

létszám megtakarítása;

•

fenntartási és üzemeltetési költség megtakarítása;

•

korszerű informatikai rendszerek üzemeltetéséből adódó előnyök
és megtakarítások;

•

ingatlanok számának csökkentése, felszabadítása (üzemeltetési
költségek jelentős csökkenése, árbevétel);

•

üzemeltetési előnyök.

A szolgálati ágak által több olyan szakanyag és készlet került kijelölésre, melyek speciális tárolást, klímatizált helyiségeket igényeltek.
Mivel a KLB nem valósult meg, megítélésem szerint megoldást kell
találni a klímatizált tárolást igénylő szakanyagok tárolására, elhelyezésére.
Megoldás
Jelenleg a védett létesítmények alkalmazásának egyik lehetősége a
logisztikai bázison elhelyezett klímatizált tárolást igénylő szakanyagok
elhelyezése.
2002, 2003, és 2005-ben az MH ÖLTP felmérést végzett egyes
szakágainál lévő szakanyagainak a Központi Logisztikai Bázison történő elhelyezésével kapcsolatban.
Több olyan szakanyag előfordult, melynél előírták a speciális klímatizált tárolót. Itt elsősorban nem az volt a lényeg, hogy SEL-ekben
történjen az anyagok elhelyezése. Ellenben a szakágak által megadott paraméterek alapján (hőmérséklet, páratartalom) a SEL-ekre ez a feladat
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tökéletesen ráhúzható, így az anyagok tárolása biztonságosan megoldható.
Az anyagok egyik csoportosítása a „Napi rendszerességgel mozgó”
és a „Nem rendszeresen mozgó készletek”-re terjedt ki.
Az MH ÖLTP által végzett felmérések évenkénti alakulását az 1.
számú táblázat mutatja, viszonyítási alapként a 2005. év szolgál.
A felmérések évenkénti alakulása
1. számú táblázat3
Tárolási
igény

2002.
m2

2003.
m2

Csökkenés 2005. Csökkenés
%
%
m2
2002. év2003. évhez képest
hez képest

Speciális 13.760 11.000 20,0
klímatizált
tároló

5.423 50,1

Csökkenés
%
2002. évhez képest
60,6

Az egyes szolgálati ágak az alábbi területigényt jelezték eszközeik és
anyagaik számára.
Központi Logisztikai Bázis terület igényeinek alakulása
2. számú táblázat4
Szakanyagok
megnevezése

Terület igény
[m2 ] 2003.

Terület igény
[m2] 2005. napi
rendsz.

Terület igény
[m2]
2005. nem napi
rendsz. mozgó

mozgó
eszköz
Páncélos és gjmű.
Technikai

anyag

eszköz

anyag

eszköz

anyag

1500

3

Az MH ÖLTP által végzett felmérés 2005. évi adatai alapján.

4

Ua. mint az 2.
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Szakanyagok
megnevezése

Terület igény
[m2 ] 2003.

Terület igény
[m2] 2005. napi
rendsz.
mozgó

eszköz

anyag

Fegyverzettechnikai

1382

300

335

Repülőműszaki

130

125

580

Elektronikai

2600

1500

Műszaki-technikai
Egészségügyi

anyag

eszköz

100

500
300

1000
130

350

anyag
43

1000

75

400

Kiképzéstechnikai

90
*

Térképészeti
Összesen

2005. nem napi
rendsz. mozgó

300

Humán
Élelmezési

eszköz

Terület igény
[m2]

2600*

2100
6062

5855

75

3605

1000

843

A * -al jelölt terület igény esetében a minősített térképek tárolásához
100 m2 volt igényelve.
Műszaki szakanyagok:
„Napi működéshez NEM szükséges eszközök és készletek”-ből.
Eszköz: víztisztító állomás fűtött, klímatizált tárolóhelyet igényel.
Készlet: búvár felszerelés 2 klt, vegyszer (5 t tartósan, 10 t ideiglenesen).
Repülő-műszaki szakanyagok:
Általános igényként került megfogalmazásra:

•

helikopter leszállóhely, iparvágány megléte;

•

belső közlekedési útvonalak legyenek alkalmasak kamionok és

•

targoncák közlekedésére.

a) Magassági felszerelés és tárolás céljára:
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Elkülönítetten a többi anyagtól, penészedés mentes, 20 oC hőmérséklet, állandó 70% alatti relatív páratartalom, szellőzés ki-be kapcsolható,
10 t, 80 m2 .
b) Ejtőernyős és deszant szakanyag:
Elkülönítetten a többi anyagtól, penészedés mentes, 20 oC hőmérséklet, állandó 70 % alatti relatív páratartalom, szellőzés ki-be kapcsolható, +
légkondicionált helyiség, 35 t, 500 m2 .
c) Általános repülő-műszaki anyagok:
Ide tartoznak a „minősített” (pl. IFF) berendezések is.
Elkülönítetten a többi anyagtól, penészedésmentes, 20 oC hőmérséklet, állandó 70 % alatti relatív páratartalom, szellőzés ki-be kapcsolható, +
elkülönített, zárt, fizikai behatolás ellen jól védett hely. 1500 t, 6000 m2.
d) Pirotechnikai repülő-műszaki anyagok.:
Elkülönített, zárt, 70 % alatti relatív páratartalommal rendelkező
hely. 12 t, 100 m2 .
e) Konzerváló helyiség:
Hőmérsékletingadozástól mentes, 70% alatti relatív páratartalom,
fűthető, minimum: 100m2 .
Térképészeti anyagok:
A szakanyagok raktározása kiegészítő technikai őrzés-védelmi rendszer kiépítését igényli, ezen felül fegyveres, kutyás biztonsági őrszolgálat
szükséges.
Valamennyi papíralapú térkép tárolására szolgáló raktárban a
klimatizált létéren felül behatolás jelző, tűzjelző rendszer, automatikus oltóberendezés felszerelése szükséges.
A rendszerbe állításra kerülő „Titkos” minősítésű ortofotótérképeknek a TÜSZ-ben előírt legalább 100 m2 raktár szükséges, amely
a tűzjelző rendszeren kívül kiegészítő technikai őrzésvédelmi rendszer
kiépítését igényli.
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Humán anyagok:
Speciális tárolót, klimatizált teret igényelni:

•

Egyedi képzőművészeti alkotások

300 db

•

Hangszerek

200 db

•

Kulturális anyagok (könyvek)

4000 db

•

Zászlók és tartozékok

1000 db

Elektronikai anyagok:
Speciális tárolót, klimatizált teret igényelnek. Fegyveres őrség, továbbá technikai őrzés-védelmi rendszer a rejtjelző titkosító berendezések,
információvédelmi eszközök és az elektronikai harc céljára rendszeresített eszközök, valamint azok fenntartási anyagai számára:

•

Külön NATO eszközök

130 m2

•

Külön nemzeti eszközök

300 m2

•

Rejtjel ügyvitel helyiség

20 m2

•

Átadó-átvevő helyiség

30 m2

•

Adminisztratív zóna

20 m2

Bevizsgáló műhely

30 m2

•

Fegyverzettechnikai anyagok:
Egyes anyagok részére alacsony hőingadozású fűtött tároló (Teodolitok, irányzékok, optikai műszerek, lokátortechnikai alkatrészek).
A lövészfegyverek, lövegek, rakétatechnikai eszközök külön raktárépületben, őrzésvédelmi rendszeren belül fizikai behatolás jelző rendszerrel ellátva.
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Néhány indok, amiért érdemes a meglévő SEL-eket speciális szakanyagok tárolására is alkalmazni:

•

a fizikai hozzáférés jól ellenőrizhető;

•

könnyen beállítható, majd ellenőrizhető állandó hőmérséklet és
páratartalom;

•

a létesítmények dolgozói jól felkészültek;

•

a rendszer architektúrailag védett;

•

őrzés-védelmi technikai rendszer és élőerős őrzés megléte;

•

NBRC hatások ellen védettek.

A SEL-ek rendelkeznek fizikai behatolás ellen védelemmel, képesek biztosítani az állandó hőmérsékletet és páratartalmat. Néhányuk helikopter leszállóval is rendelkezik. Néhányuknál a vasúti szállítás lehetősége is fennáll, ha nem is közvetlenül mellette, de annak közelében.
A raktározáshoz, anyagmozgatáshoz szükséges eszközök egy része
mindenhol megtalálható.
A KLB vonatkozásában külön volt választva a napi működéshez
szükséges, valamint a nem szükséges szakanyagok fajtái.
Jelen publikációmban csak az összesített adatokra támaszkodtam
azzal a céllal, hogy bemutassam milyen szakanyagok tárolására lehetne
alkalmassá tenni meglévő nemzeti értékeinket, a SEL-eket.
Felhasznált irodalom:
1) MH Összhaderőnemi és Logisztikai Parancsnokság Központi Logisztikai Bázis Programiroda kollektívája: Központi Logisztikai Bázis
előkészítésének összesített alapadatai 2003.
2) MH Összhaderőnemi és Logisztikai Parancsnokság Központi Logisztikai Bázis Programiroda kollektívája: Központi Logisztikai Bázis
előkészítésének összesített alapadatai 2005.
3) MH Összhaderőnemi és Logisztikai Parancsnokság Központi Logisztikai Bázis Programiroda kollektívája: 2005. évi felmérések alakulása.
4) MH Összhaderőnemi és Logisztikai Parancsnokság Központi Logisztikai Bázis Programiroda kollektívája: Felmérések évenkénti alakulása.
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HARCTÉRI SÉRÜLÉSEK JAVÍTÁSA
Ocskay István 1

A Magyar Honvédség jelenlegi és várhatóan a jövőbeni missziós
szerepvállalásai egyre inkább kezdenek eltolódni az eszközök harci alkalmazása felé. Ellentétben az IFOR, SFOR, és a KFOR missziókkal,
ahol szerencsére „csak” a közúti balesetek okoznak/okoztak sérüléseket
eszközeinkben, az afganisztáni ISAF feladatok végrehajtása során alakulataink frekventáltan kénytelenek szembetalálkozni egységeinket,
bennük a technikai eszközeinket ért szándékos támadásokkal, rongálásokkal.
Az MH jelenleg nincsen felkészülve ezen harctéri sérülések javításának gyors és szakszerű elvégzésére, mert jelenleg a javítás ezen szegmensére a csapatok, és benne a javító szakemberek kiképzése nem irányul, illetve híján vagyunk a megfelelő harctéri javító készleteknek, felszerelésnek.
Cikkemben szeretném összefoglalni a harctéri sérülések javításáról
nyert információimat, a harctéri javító készletek tartalmát, felépítését,
illetve a harctéri javítással kapcsolatos képzések, gyakorlatok tapasztalatait, és szeretnék rávilágítani ezen feladatok szükségességére az MN
rendszerében. Cikkem a NATO Harctéri Javítás-karbantartás Panel
munkacsoport ülésein (NATO CSS BMP WG 2000-2007) való részvételem tapasztalataiból, az ott megalkotott, feldolgozott szakirodalom
feldolgozásából készült.
Mit is takar az a „bűvös” három betű, ahogy gyakran a magyar szakterminológiában is emlegetni szokták, a BDR?
BDR vagyis Battle(field) Damage Repair azaz „Harci (harctéri)
sérülések javítása”. Az angol-amerikai szakirodalomban mindkettő, sőt
egy harmadik rövidítéssel is szokták illetni, a BDAR Battlefield Damage
Assessement and Repair azaz „Harctéri sérülések megállapítása és javítása”. Cikkemben a BDR kifejezést használom a továbbiakban a harctéri sérülések javítása helyett, teszem ezt abból a megfontolásból is, lévén

1

Ocskay István okl. mk. alezredes, MH ÖHP Haditechnikai Főnökség kiemelt
főtisztje.
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jelenleg elfogadott magyar rövidítés erre nincsen és a BDR rövidítés elterjedten használatos már a felajánlott és műveleti területen lévő erőinknél is.
BDR fogalma:
A BDR olyan nem hagyományos javítási tevékenység, melynek célja, hogy a harci sérült (1. ábra), elakadt vagy üzemképtelen eszköz a rendelkezésre álló időn belül, a feladat folytatása érdekében az alegység/egység kötelékébe visszabiztosításra kerüljön. (NATO STANAG
2418).
A BDR visszaállíthatja az eszköz teljes hadrafoghatóságát, minimálisan elégséges működőképességét, ami viszont a speciális feladat
végrehajtása miatt elengedhetetlen, vagy biztosítja az elégséges működőképességet az önmentés, vagy a vontatás végrehajtásához.
1. számú ábra
Egy tipikus harctéri sérülés Irakban
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A BDR tartalmazhatja a részegységek, biztonsági berendezések
megkerülését, alacsonyabb prioritású eszközök alkatrészeinek feláldozását (kannibalizációját), javító alkatrészek gyártását, a hagyományos javítási technikák megkerülését, elvetését, nem rendszeresített alkatrészek,
anyagok felhasználását.
A fenti fogalomban a hangsúly a nem hagyományos javításon van,
mert ez az a szignifikáns eltérés, mely megkülönbözteti a BDR-t a többi
javítási módtól.
Jelen esetben az eltérés a hagyományos javításhoz képest a rendelkezésre álló idő hiánya és az improvizált javítások végrehajtásában keresendő, melyek nem biztos, hogy minden tekintetben megfelelnek az
adott eszközre érvényes technológiai előírásoknak. A BDR akkor lép a
képbe, (nem fontos ehhez a harcérintkezés megléte) amikor a rendelkezésre álló idő rövidsége, a hagyományos javító alkatrészek és szerszámok hiánya miatt a javítás a megszokott keretek között nem hajtható
végre.
A szakirodalom továbbra is azt írja elő, hogy ha lehet a harcérintkezés, terrorcselekmény, baleset során, megsérült eszközök harctéri javításánál a hagyományos javítás időnormáit, feladatrendszerét kell előnyben
részesíteni.
A NATO terminológiákban a BDR-t gyakran a vontatással, hátraszállítással együtt emlegetik. Ennek egyszerű oka van, lévén a harctéren
megsérült, mozgás vagy üzemképtelen eszközt először alkalmassá kell
tenni arra, hogy a BDR-t végző állomány (BDR team) az eszközhöz
hozzáférjen. A mozgásképtelen vagy feladata teljesítésében gátolt eszközt
kell olyan szintre hozni, hogy az vagy folytatni tudja a megkezdett tevékenységét vagy vontathatóvá, hátraszállíthatóvá váljon további javításokra vagy a helyszínen BDR-ban részesüljön.
A felsoroltak alapján látható, hogy az időnek nagy jelentősége van a
BDR sikeres végrehajtása tekintetében. Álljon itt két példa a közelmúlt
háborúinak összecsapásaiból:
1.) Irakban, az USARMY utánszállító konvojai kb. 80-100 km/h átlagsebességgel mozognak a déli kikötőktől az északabbra fekvő katonai
bázisok felé. A menet során meghibásodott eszközök, a hagyományos
meneteknél számított 30-60 perces javítási időkkel számolva kb. 50-100
km lemaradásba kerülnek a konvojhoz képest, mely olyan műveleti terü34

leten, ahol a hátramaradt eszközöket, embereket az ellenség könnyen
megtámadhatja, könnyen végzetes lehet.
Ennek megfelelően, szakítva a régi dogmákkal, a menet alatti javításokat maximum 10 percben limitálják. Ha az alatt nem biztosítható az
eszköz helyszíni javítása (amibe éppen, hogy belefér egy kerékcsere) akkor az eszközt vontatják, vagy a technikai záró részleg (TZR) állományát
képező un. „flat-bed” trailerekre rakják azokat és elviszik a legközelebbi
javító bázisra, a meghibásodás kiküszöbölése érdekében.
2.) Másik aspektusként nézzük meg Afganisztánt, ahol az ISAF
keretében az angol SAS kötelék Lande Roverekkel felszerelve hajtja
végre többé-kevésbé titkos feladatát. Abban a ritka esetben, ha náluk járőrözés közben az egyik jármű lerobbanna, mozgásképtelenné válna, eltávolítják belőle a fontos és titkos berendezéseket, személyes tárgyakat, és
megadják a GPS koordinátákat egy AH-64 Apache harci helikopter egységnek, mely az adott koordináták alapján mintegy 10-15 percen belül
Hellfire rakétákkal megsemmisíti az adott eszközt, és így nem marad
semmi hátra, melyet az ellenég esetlegesen később ellenük használhatna
fel. Természetesen ez egy szélsőséges, radikális eset, mely csak akkor
állhat elő, ha az egységnek egyáltalán nem áll rendelkezésre idő, hogy a
helyszínen az eszközeit megjavítsa vagy vontatásra előkészítse.
A BDR egy gyűjtőfogalom, mely a fegyveres összecsapás(ok) során
megsérült, megrongálódott eszközök javítására vonatkozik, ennek megfelelően nem csak szárazföldi eszközökre vonatkozik, hanem ugyanúgy lehet vonatkoztatni légi eszközökre, (pl. repülőkre, helikopterekre), mint
vízi eszközökre, (pl. hajókra, tengeralattjárókra), mint a szárazföldi harc
eszközeire, (pl. harcjárművekre, harckocsikra, gépjárművekre). Jelen
cikkben csak a szárazföldi harc páncélos- és gépjárműtechnikai eszközeinek BDR-jával foglalkozom, mivel jelenleg ezen eszközökkel veszünk
részt missziós tevékenységekben, másrészt mind a légi, mind a vízi eszközök BDR-ja, az eszközök speciális rendeltetésénél fogva más, szigorúbb szabályozók hatálya alá esnek.
A BDR, az eredmény tekintetében lehet ideiglenes vagy végleges.
Ideiglenesnek az olyan BDR-t tekintjük, ahol a járművet mozgásképessé tesszük annak érdekében, hogy folytassa a feladatát, a harcot, majd
a harcérintkezés megszűntével, amikor már lesz idő a hagyományos javítási elemek alkalmazására, befejezzük a javítást.
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Végleges az a BDR, amikor az alkalmazott BDR technika olyan
szinten javítja meg az eszközt, hogy annak visszajavítására a harcérintkezés befejeztével sem válik szükségessé.
Az előbbire példa az, mikor a kerekes harcjármű aknarobbanástól
megrongálódott futóművét kiiktatva, mozgásképessé, vagy vontathatóvá
tesszük azt. Az utóbbira, pedig egy elszakadt vezeték összeillesztése és
zsugorcsővel történő rögzítése lehet a példa, melyet követően, amíg a
helyreállított áramkör teljesíti feladatát nem fognak hozzányúlni.
A BDR végrehajtható békében, pl. menetek, gyakorlatok alkalmával, missziókban, a missziós területen ahonnan visszatérve hagyományos
javítással, ha kell pótolható, vagy helyettesíthető a BDR, illetve alapvetően harci érintkezések alatt, mikor a rendelkezésre álló idő a legkevesebb
a sérült eszköz javítására, míg a sérült, elakadt eszközök száma pedig a
legtöbb.
A BDR fontossági sorrendje:
1. A jelenlegi harctevékenység/feladat végrehajtása szempontjából
legfontosabb eszközök.
2. Eszközök, melyek a rendelkezési időn belül megjavíthatóak.
3. Javítható eszközök, melyek javítása nem az adott időn oldható
meg.
A BDR végrehajtásának minősége függ:

•

a kár mértékétől;

•

a rendelkezésre álló időtől;

•

a javító csoport felkészültségétől, létszámától;

•

az alkalmazott javítási technikáktól, módszerektől;

•

a rendelkezésre álló szerszámoktól, felszerelésektől, anyagoktól.

Könnyen belátható, hogy a BDR hatékonyságát az utolsó három tényező befolyásolásával tudjuk javítani, ezekkel tudjuk emelni az eszközök visszabiztosításának mértékét. Az első két tényezőre jelentős ráhatásunk nincsen, lévén a rendelkezésre álló időt és a keletkezett kár mértékét
nem áll módunkban megváltoztatni.
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A NATO CSS WG 1998-ban megalkotta, és azóta 2007-ben módosította is azt a szabályozót, mely kifejezetten a szárazföldi erők illetve a
légi és tengerészeti erők szárazföldi komponenseinek BDR-ra vonatkozik, ez lett a STANAG 2418.
Mi ennek a STANAG-nek a legfőbb tartalma:

•

A BDR képesség nemzeti felelősség.

•

Csak szárazföldre vonatkozik.

•

Fogalmak megadása, tisztázása.

•

Irányelvek eszközök kialakításához.

•

Irányelvek a BDR képzéshez, oktatáshoz, gyakorláshoz.

Legelső és legfontosabb megállapítás, hogy a BDR-hez tartozó mindennemű feladat, képzés, készletek megalakítása, szakemberek, szerszámok biztosítása stb. NEMZETI FELELŐSSÉG.
Ha jól belegondolunk ennek így is kell lennie, mert az adott hadsereg technikai eszközeinek kialakítását, azok harctéri sérüléseinek javítását
csak is az eszközöket alkalmazó alakulatok javító szervei ismerhetik a
legjobban. Nem várható el egy nemzettől, hogy a maradék 25 szövetséges
nemzet teljes technikai felszereltségét is ismerje és alkalmazni tudja rájuk
a BDR fogásokat.
A STANAG csak szárazföldi eszközökre, illetve a légi és tengerészeti erők szárazföldi komponenseinek eszközparkjára ad irányelveket,
útmutatásokat, tisztázza a BDR-hez kapcsolatos alapfogalmakat, és azok
egységes jelentéstartalmát.
Irányelveket fogalmaz meg az új tervezésű eszközök könnyű javíthatóságát elősegítő kialakításokra, melyek az alábbiak:

•
•
•
•
•
•

öndiagnosztikai képesség biztosítása;
sérülésnek kitett részek, alkatrészek extra védelme;
az alkatrészekhez történő könnyű hozzáférés biztosítása;
moduláris építőelv alkalmazása az eszközcsalád kialakításánál;
alkatrészek csereszabatosságának nagyfokú alkalmazása;
duplikáció, a fontosabb rendszerek, alrendszerek megkétszerezése.
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Melyek a harctéri javítás lépései:
1. Az elhagyott, ellenséges területen talált saját járművet először ellenőrizni kell mind CBR (Chemical, Biological, Radiological)
szempontból, mind ellenőrizni kell, hogy az ellenség nem telepített-e meglepő robbanóeszközöket, csapdákat mely a javító személyzet életét veszélyeztetné. Ennek megfelelően érdemes a
BDR csoportba EOD (tűzszerész) szakembert is rendszeresíteni.
2. Ha harci sérülése van az eszköznek, meg kell tudni milyen lőszerrel lőtt rá az ellenség, mert ha szegényített uránt (DE) tartalmazó lőszer is volt közöttük, akkor a javítás megkezdése előtt
védőfelszerelés használata kötelező, megakadályozandó saját
erőink sugárszennyeződését.
3. Ellenőrizni kell – ha harcérintkezés során sérült meg a harceszköz –, hogy az eszközben található lőszerkészlet sérült-e, illetve a
töltényűrben van-e lőszer. Ezekkel az előkészületekkel megelőzhetjük a vétlen lövés kiváltásának lehetőségét.
4. Ellenőrizni kell, nehogy a sérült működési közegekből robbanó
közeg alakuljon ki, mely a javító állomány épségét is befolyásolhatja. Így ügyelni kell az üzemanyag, akkumulátor, sérült nagynyomású rendszerek, (hidraulika, és levegő) épségére.
5. Ezek után következhet csak a sérülés, javíthatóság megállapítása,
és összevetése a rendelkezésre álló eszközök, anyagok meglétével, a szakemberek ismeretével. Ez az, amihez a legnagyobb
szakértelem, tapasztalat szükséges, és amely a legnehezebben elsajátítható tevékenység a BDR-ben.
6. Fel kell mérni az elvégzendő munkálatokhoz szükséges időt, valamint azt, hogy milyen speciális szerszámszükséglet kell az elvégzendő munkálatokhoz.
7.

Több sérülés, vagy több sérült jármű esetén a könnyebben, gyorsabban javítható, menthető, a hadműveletek szempontjából fontosabb eszköz javítása a cél.

A sikeres BDR végrehajtás előfeltétele, a
BDR technikák,

BDR képzés,

és a BDR készlet

hármasának harmóniája
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BDR technikák alatt azokat az eljárásokat, fogásokat értjük, melyek
alkalmazásával az eszközöket nem hagyományos anyagok felhasználásával mozgás-, üzemképessé, vagy részlegesen- esetleg szerencsés esetben
teljesen hadrafoghatóvá tesszük.
Ezek azoknak a javítási módozatoknak az összefoglalása, melyek elsajátítása különösen fontos a harctéri javítások sikeressége érdekében.
Álljon itt néhány képes példa, amely jobban szemlélteti, mit is tartalmazhat a BDR technika: (2-7.számú ábra).
2. számú ábra
Hűtő javítása a hűtőcsövek elszorításával

3. számú ábra
„Z”-tengely felkötése szerelővas és kötözőszalag felhasználásával;
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4. számú ábra
Kilyukadt tartály tömítése átmenő csavarral

5. számú ábra
Három vagy több tengelyes tehergépkocsinál
a felfüggesztés felkötése sérült, meghibásodott kerékagy esetén
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6. számú ábra
Harckocsinál, itt például egy M1A2 esetében a törött
feszítőgörgő kiváltása a mellső felfüggesztés átalakításával

7. számú ábra
Harcjárműnél a sérült feszítőgörgő esetén a felfüggesztés
„átalakítása”
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A BRD képzés az, amire még nagy hangsúlyt kell fektetnünk, el
kell sajátítatni és be kell gyakoroltatni az állománnyal a BDR technikákat, fogásokat, mert ezek ismeretében tud a javító csoport parancsnoka
szelektálni, prioritásokat felállítani a javítandó eszközök között.
Az oktatásnak alapfeltétele, hogy az oktatók rendelkezzenek az
adott ország hadseregében rendszeresített eszközök speciális adataival,
hogy azok hogyan, milyen előkészületekkel vontathatóak, milyen speciális fogásokkal javíthatóak, szerelhetőek.
Sajnos az MH-ban ilyen adatbázissal már/még nem rendelkezünk,
melynek megalakítása, összegyűjtése egy BDR kézikönyv formájában
pedig alapvető lenne.
A régebbi eszközök szabályzatai (pl. Pc/2. T-34 harckocsi javítási
utasítása) még tartalmaztak olyan fejezeteket, mely a harctéren szerzett
sérülések javításáról szólt. Még a Pcfe/238., a T-72 harckocsi javítási
utasítása is szentel pár oldalt a harctéri páncélsérülések egységszintű
javításának technológiájára. (8. számú ábra).
8. számú ábra
Nem átmenő találat helyszíni javítása
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A legtöbb NATO tagország hadserege, de akár azok fegyvernemei
külön-külön is, rendelkeznek a saját, de nemegyszer a szövetséges haderők eszközeire vonatkozó BDR javítási, vontatási utasításokkal. (9. számú ábra).
9. számú ábra
BDR Handbook lista részlet az USA eszközeiről

Sajnos nálunk egységes, csak a harctéri javításokkal foglalkozó
szabályzat még nem került kiadásra.
Amint ez a kézikönyv elkészülne, terjeszteni lehetne az alakulatok
között, illetve el lehetne elkezdeni a BDR oktatását, először a misszióba
(főleg Afganisztán) kiküldendő szakjavítói és alapszinten a kezelői, vezetői állomány részére. Később az oktatást ki lehetne terjeszteni a felajánlott, majd a hazai alakulatok állománya felé is.
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A BDR oktatása szempontjából fontos lenne a megszerzett ismeretek szintentartása, melyet a BDR gyakorlatok rendezésével, azon való
részvétellel lehetne biztosítani. Ezt hasonlóan lehetne megvalósítani,
mint az 1987-ben utoljára Tatán megrendezett szakjavító versenyen.
Példaként említhető a NATO-ban korábban megrendezet CLEVER
FIX gyakorlatok, melyeket kifejezetten a BDR témakör gyakoroltatására
rendezték évenkénti rendszerességgel. Utoljára 2004-ben Csehországban
került megrendezésre a COLLECTIVE EFFORT 2004. gyakorlat keretében, az új NATO tagállamok részvételével. (10. számú ábra). A gyakorlatnak – több más feladaton túl – része volt a BDR képességet gyakoroltató feladatok végrehajtása is. Így gyakorolták a különböző hadseregekben rendszeresített lánctalpas- és kerekes vontatók használatát,
azok csereszabatosságát különböző eszközök vontatása esetén. A kiküldött javító csoportok, köztük az MH 64. Boczonádi Szabó József logisztikai ezred csapata is, megmérettettek a BDR technikák alkalmazása tekintetében. Ezen a gyakorlaton került sikeresen alkalmazásra először az
MH PCGTSZF-ség által a WÜRTH vállalattal közösen összeállított
magyar BDR készlet is.
10. számú ábra
Elmúlt időszak NATO BDR-ral foglakozó gyakorlatai
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Általánosságban elmondható, hogy a BDR készlet kialakításánál figyelembe kell venni, hogy az biztosítsa az eszközök rövid idő alatti javíthatóságát, a benne található felszerelés, szerszámzat és javítóanyag tegye
lehetővé a különböző színtű harctéri javítások elvégzését, visszaállítva
azzal az eszköz alapfunkcióját.
Melyek a BDR készlet részei:
Elektromos szett (kábelezés, optikai, adatbus rendszer);
Képesnek kell lenni a szakadt vezetékezések javítására, biztosítékok
cseréjére, pótlására, kapcsolatok, bypasszok létesítésre még az adatbus
rendszereket használó járművek esetén is.
Csővezeték javító szett (fém, műanyag, gumi);
A járműveken előforduló különböző anyagok (olaj, víz, fékolaj, hidraulika, levegő) szállítását biztosító csővezetékek és csőkötések javítására
szolgáló készlet.
Nyomástartó és nem nyomástartó edény javító szett (üzemanyag,
víz, stb.);
A jármű tárolóedényeit üzemanyag tartály, víz- olajhűtő, légtartály,
hidraulika tartály stb. ért sérülések javítására kifejlesztett javítókészlet.
Mechanikai kapcsolatok javító szett (csavarok, szegecsek, hegesztés
stb.);
Oldható és nem oldható kötések létesítése, ideiglenes vagy végleges
mechanikai kapcsolatok létrehozása céljából.
Páncélzat javító szett (hegesztés, tömítés, elzáró elemek);
A páncél integritását biztosító készlet, mely megoldható különböző
dugók, páncéllapok felhelyezésével oldhatóan de oldhatatlan, hegesztett
megoldással is.
Gumi javító szett (gumiabroncs, tömlő, ponyva);
Biztosítja a kerekes járművek gumiköpenyeinek, tömlőinek javítását,
ragasztását.
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A BDR készletek feloszthatók kezelői szintű készletre – mellyel a
jármű, harcjármű kezelői állománya képes az eszköz javítására – illetve a
szakjavítói szintű készlet, melyet kifejezetten a BDR csoportok részére
állítottak össze. (11-12. számú ábra).
11. számú ábra
USA hadserege által használt kezelői BDR készlet felépítése

12. számú ábra
USA hadserege által használt szakjavítói BDR készlet felépítése
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Hogy egyes országok milyen komolyan is veszik a BDR feladatait,
álljon itt egy példa a holland fegyveres erők arzenáljából, az YPR-765
BDR jármű, mely a holland hadseregnél állt rendszerben, és fel van szerelve a hadszintéri javítás-vontatás feladatainak ellátásához szükséged
felszerelésekkel és anyagokkal, és ami szintén fontos, képes fedezéket
biztosítani a BDR csoport számára. (13. számú ábra).
13. számú ábra
Holland BDR páncélozott jármű YPR-765BDR

Az MH részére, a 2004-s COOPERATIV EFFORT gyakorlatra
felkészülve, az akkori MH PCGTSZF-ség 7 db BDR készletet szerzett
be a WÜRTH vállalattól.
A készlet kialakítása a BDR készletképzési elvek figyelembevételével készült, de jelenleg már átdolgozásra szorul, hogy kikerüljenek belőle
azok a szerszámok, felszerelések melyek alapvetően megtalálhatóak az
alegységek műhelykocsiban is, és maradjanak azok a speciális szerszámok – pl. TORX kulcsok – melyek még nincsenek a műhelykocsikban,
de az új beszerzésű eszközök nagy részénél már szükségesek lehetnek.
A BDR készlet tartalmaz szerszámokat, elektromos felszereléseket,
anyagokat, csővezetékek javító felszereléseket, mechanikai kapcsolatok
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javítóanyagait, és különféle kemikáliákat, ragasztókat, tömítőanyagokat
stb. (14. számú ábra).
A készletbe bekerültek olyan szalagos, láncos feszítők, melyek biztosítják pl. harcjárművek futóművének kiiktatását sérülés esetén, de más
leszakadt, törött alkatrészek ideiglenes rögzítésére is kiválóan megfelelnek.
14. számú ábra
Pár felszerelés az összeállított BDR készletből

A BTR harcjárművek vontathatóvá vagy mozgásképessé tételére
2002-ben az MH 1. Kijelölt Állandó Raktár (KÁR)-nál vizsgálat került
levezetésre, arra vonatkoztatva, milyen kerékképlettel tud még a harcjármű haladni, illetve mellyel lehetséges még annak vontatása. (15. számú
ábra). Ilyen problémák esetén lehetne használni a futómű felkötési
technikákat, ami pl. a tavalyi afganisztáni balesetnél is használható lett
volna. (16. számú ábra).
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15. számú ábra
Egy példa a futómű elrendezések variálására

15. számú ábra
Futóműsérült BTR-80A harcjármű az MH PRT-ból
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Összegzésként megállapítható, hogy a jelenlegi technikai kiszolgálási rendszeren túl szükségünk lenne a harctéri javítás – BDR témakörével is foglakozni, lévén csapataink egyszer a NATO kötelékében hadműveleti területen vesznek részt a hadműveletekben, másrészt felajánlott
erőkként bárhová bevethetővé válhatnak, illetve ezzel kapcsolatos
CREVAL és TACEVAL ellenőrzések részét is képzi a BDR képesség
meglétének ellenőrzése.
Ezek eléréséhez a megfelelő BDR készletek megalakítása lenne az
első lépés, melyek tartalmának kialakításáról a csapatok tapasztalataira is
szeretnénk támaszkodni.
A BDR képzésre is természetesen szükség van, melynek egyik lehetősége a külföldi képzés is lehetne, lévén több nemzet (német, holland,
angol, amerikai, spanyol, francia stb.) is tart BDR tanfolyamokat
NATO tagországok szakemberei számára.
Belföldi képzés megvalósításának lehetőségei, a jelenlegi javítókapacitások alulméretezettsége miatt csak a HM részvénytársaságoknál
képzelhető el.
Felhasznált irodalom:
1. STANAG 2418 (Draft) Policy for expedient repair, including
battle damage repair (2007);
2. FM 9-43-2 U.S. Marine Corps: Recoveryand Battlefield Damage
Assessment and Repair (2002. november 27);
3. FM 4-30.31 USARMY Headquarters: Recoveryand Battlefield
Damage Assessment and Repair (2006);
4. NATO Combat Support Service Battlefield Maintenance Panel
Working Group gyűlések anyagai (2001-2007);
5. www.armyrecgnition.com
WÜRTH szerszámkatalógus 2007.
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AZ EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE
BÉKEFENNTARTÓ MŰVELETEINEK
LOGISZTIKAI RENDSZERE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL
A KÖLTSÉGVISSZATÉRÍTÉSRE
II. RÉSZ.
Besenyő János – Boldizsár Gábor 1

A cikk I. RÉSZ-ében a szerzők áttekintést nyújtottak az ENSZ békefenntartó műveleteinek céljáról, a műveletekben résztvevők logisztikai
támogatási rendszeréről, az ellátás, az anyagbeszerzés módjairól,
fajáiról,a logisztikai biztosítás tervezéséről és a műveletek időszakairól.
Ismertetik az ENSZ misszók, valamint a bérleti szerződések típusait, alkalmazási formáit.
Ebben a II. RÉSZ-ben az ENSZ új költségvisszatérítés rendszerét
és feltételeit, mutatják be, majd a valóságos ellátás költségeit, a civil támogatás tapasztalatait adják közre.

A költségvisszatérítés rendszere 1996-ig
1996. április 11-e előtt az ENSZ a csapatküldő országok felszereléseit tulajdonképpen megvásárolta. A vételárat hosszú évek alatt valamilyen leírási kulcs (lienáris, progresszív, degresszív) alkalmazásával fizette
ki. A misszió megszüntetésekor a csapatküldő országnak elővásárlási joga volt arra, hogy kedvező áron visszavásárolja a már ENSZ tulajdonú
berendezéseit.2 Az alábbi táblázatban bemutatjuk, hogyan alakult ez a
„régi” visszatérítési rendszer különböző anyagok esetén.

1

Besenyő János őrnagy, HM FLÜ Gazdasági Igazgatóság, Nemzetközi és Intézménygazdálkodási osztály, költségvetési főtiszt.
Boldizsár Gábor alezredes, a MH Civil Katonai Együttműködés és Lélektani
Központ parancsnoka.
2

Model agreement between the United Nations and Member States contributing
personnel and equipment to United Nations peace-keeping operations : report of
the Secretary-General, New York, UN, 1991.
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Eszköz megnevezés
konyhai

Élettartam
(év)
12,5

Leírási kulcs
(%)
8

híradó
elektromos
műszaki
egészségügyi, fogászati
figyelő
sátor
szállító
fegyver

7
12
12
15
10
2,5
5-12,9
10-16

14,29
8,33
8,33
6,67
10
40
9,1-18,6
6,3-10

Forrás: UNSOC tanfolyam előadása (Svédország, 2004)
Az 1996. április 11-ei Közgyűlési határozat július 1-jei hatálybalépésekor, az akkor működő missziók vezetése még dönthetett arról, hogy az
új, vagy a régi visszatérítési rendszert alkalmazza e. Az azóta indult miszsziók, már csak az új visszatérítési rendszert alkalmazthatják.

A visszatérítés rendszere és feltételei napjainkban
1996-ban a Közgyűlés által elfogadott, 50/222. számú határozat
alapján az ENSZ egy újfajta költség-visszatérítési rendszert alakított ki
a kontingens saját tulajdonú (COE) eszközeinek igénybevételére.
Az új rendszer lényege a teljes körű és részleges bérlet kritériumainak meghatározása. A visszatérítés nagyságát fő eszközök és berendezések esetén a darabszám, egyéb eszközöknél és az önfenntartáshoz szükséges anyagoknál a kontingens létszámára kialakított norma határozza
meg. Ha a csapat a kialakított normánál többet vesz igénybe, akkor
azért az ENSZ térítést nem fizet, ellenben ha az időszakos ellenőrzések
során kevesebb eszközt, anyagot talál, úgy a különbséggel csökkenti a
visszatérítés összegét. A rendszer célja, hogy egyszerűvé, követhetővé,
jobban irányíthatóvá és ellenőrizhetőbbé tegye a visszatérítés bürokratikus intézményét.
Csak egy példa a rendszer lassú működésére: az 1994-es szomáliai
békefenntartási feladatban részt vett (Unified Task Force –UNITAF,
majd pedig az United Nations Operation in Somalia - UNISOM II.) belga
katonai kontingens részére csak 1999-ben kezdték meg a bérleti díjak kifizetését.
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Amikor a – kitelepülés előtt – az ENSZ felkéri a tagországait, hogy
küldjenek csapatokat a békefenntartó műveletekbe, szerződés formájában
rögzítik a csapatok létszámát, fő berendezéseit, és az önfenntartáshoz
szükséges normákat. A visszatérítés nem vonatkozik az emberi hanyagságból bekövetkezett rongálódásra, a berendezések, anyagok megsemmisülésére, vagy elvesztésére. Mikor a feladatot szokatlan körülmények között kell végrehajtani, a rendszer 5-5%-os költségtérítés növelést biztosít,
a szélsőséges környezeti, a fokozott igénybevételi, háborús vagy rossz
közbiztonsági hatások ellensúlyozására. Az ENSZ és a katonai kontingenst biztosító nemzet között létrejött egyezmények meghatározzák a
misszió területére érkező csapatok anyagi készleteinek és eszközeinek
mennyiségét, típusát, alkalmazhatóságát.3
Az előírt követelmények ellenőrzésére az ENSZ a misszió területén
kivizsgáló csoportot (inspection team) alakít, aminek az a feladata, hogy
a követelmények betartását ellenőrizze. A kivizsgáló csoport vezetője
közvetlenül a misszió vezetőjének, a főtitkár helyi képviselőjének
(SRSG) küldi jelentéseit az ellenőrzések eredményéről. A jelentéseket
minden esetben az ENSZ New Yorki Főparancsnokságára kell megküldeni az Adminisztrációs és Logisztikai Főosztály (FALD) útján. A csoport munkájában részt vesz mind a civil, mind pedig a katonai logisztikai
rendszer szakembere és a kontingens képviselője.
Az ellenőrzés fajtái: előzetes ellenőrzés, beléptetés, menetközbeni
ellenőrzés, kiléptetés.
Előzetes ellenőrzésre a kontingenst küldő ország területén, a szállítás megkezdésekor kerül sor. Beléptetéskor a fő eszközök esetében a műveleti területre érkezéskor azonnal végre kell hajtani az ellenőrzést úgy,
hogy az eszközök típusát, darabszámát, sorszámát, üzemképességét, karbantartottságát összevetik a szerződésekben meghatározottakkal. Az
egyéb berendezéseknél és önfenntartáshoz szükséges anyagoknál szúrópróbaszerűen ellenőrzik a minőséget. Menet közben, rendszertelen időközönként, de hat havonta legalább egyszer, a kivizsgáló csoport ugyanazokat az eszközöket és anyagokat ellenőrzi, mint beléptetéskor,
kiegészítve a karbantartás és tartalék alkatrészellátás mennyiségének,
gyorsaságának és színvonalának vizsgálatával.

3

An introduction to the contingent owned equipment (COE) system, UN DPKO,
Logistic Support Division, Supply Section, Contingent Owned Equipment Unit 2006.
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Közvetlenül a hazatelepítés megkezdése előtt végzett ellenőrzés (kiléptetés) során különös figyelmet fordítanak arra, hogy ENSZ tulajdonú,
vagy az ENSZ által más kontingenstől, vagy forrásból bérelt anyag, berendezés ne kerüljön elszállításra.
Az alapvető berendezések bérleti díja
A berendezéseknek üzemképes, használható állapotban kell a műveleti területre érkezni. A teljes körű bérlet keretében igénybevett eszközökhöz szükséges pótalkatrészek, kiszolgáló és javítóanyagok biztosítása
szintén a bérbeadó nemzet feladata és ezek beszerzési, tárolási és utánszállítási költségeit a bérleti szerződés értelmében az ENSZ téríti. A szállítások és a műveleti területen való kifogástalan üzembentartás érdekében
a bérbeadó nemzetnek lehetősége van maximum 10 %-kal több berendezést, az ENSZ költségén, a helyszínre szállítani.4
A továbbiakban néhány olyan követelmény bemutatása következik,
aminek teljesítését a már említett kivizsgáló csoport végzi, és ezek teljesülése esetén fizetik a bérleti díjat.
Híradó berendezéseknél az eszközök karbantartására és javítására
kontingens, zászlóalj és ettől magasabb szinten kell képesnek lenni. A berendezéseknek az elvárt színvonalon kell biztosítaniuk a megbízható öszszeköttetést.
Az áramszolgáltató berendezéseknél, az áramfejlesztőknek 20 kWtól nagyobb teljesítményűeknek kell lenniük. A generátoroknak a táborok, a nagyobb megfigyelőpontok és egyéb speciális helyek (tábori kórházak, javítóműhelyek stb.) árammal való ellátását kell biztosítani. A táborok ellátásához alapvetően két párhuzamosan működtetett generátor
szükséges, amiből az egyiknek minden esetben 100 %-osan üzemképesnek kell lennie. Kisebb helyeken egy generátor esetében 20 óra működésre, 4 óra karbantartásra engedélyezett.
A műszaki eszközöket (pl. a földmunka gépek) szintén olyan állapotban kell tartani, hogy azok alkalmasak legyenek az azonnali használatra.

4

An introduction to the contingent owned equipment (COE) system UN DPKO,
Logistic Support Division, Supply Section Contingent Owned Equipment Unit 2006.
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Az egészségügyi és fogászati eszközöknek a szerződéseknek megfelelően a különböző nagyságú csapatoknál eltérő szintű egészségügyi ellátásra kell alkalmasnak lenni. Század és zászlóalj szinten alapvető orvosi
ellátás a követelmény, de ettől magasabb szinten tábori kórház fenntartására, sebészeti beavatkozás végrehajtására, fogászati kezelésre, fekvő-,
járó- és fertőző beteg ellátásra, röntgen feltételek készítésére, és adott
esetben a nagytávolságú egészségügyi evakuálás (MEDEVAC) végrehajtására is készen kell állni.
A kontingens figyelő eszközeinek 80 %-a kell hogy üzemképes és
hitelesített legyen, de a megfigyelő pontokon az előírás a 100 %-os alkalmazhatóság. Mielőtt egy berendezést javításra vagy karbantartásra bevonnának, azt helyettesíteni kell.
Az elhelyezési anyagoknak, a merev falú lakókonténereknek könynyen telepíthetőnek és szállíthatónak kell lenniük, célszerű, ha javításukat, karbantartásukat a helyszínen lehet, akár helyi vállalkozókkal végeztetni.
A repülő eszközök (repülőgépek és helikopterek) típusáról, darabszámáról, kiszolgálásáról, a személyzet kiképzéséről minden esetben külön kiegészítő szerződésekben kell megegyezni.
A fegyverzet 90 %-ának üzemképesnek, és próbalövéssel hitelesítettnek kell lennie. A teszteléshez felhasznált lőszert karbantartó anyagként kell kezelni, míg a művelet során felhasználtakért a misszió parancsnoka által külön meghatározott térítés jár. A kontingens minden
fegyverzeti eszközéhez szükséges lőszert kifogástalan állapotban és lehetőleg hosszú szavatossági idővel kell biztosítani. A csapat parancsnoka
havonta jelzi lőszerkészlet szintjét, az erők parancsnoka felé, aki a jelzőszint elérésekor engedélyezi az utánszállítást.
A folyami és tengerészeti eszközöknél fontosságuk és nagy értékük
miatt ugyancsak külön szabályozók érvényesek, mint a repülőeszközök
esetében.
A gépjárművek átvétele során, a kivizsgáló csoport az átadásátvételi jegyzőkönyv és az ellenőrző lista alapján - nem csak az eszközt,
hanem a javító- és pótalkatrészek meglétét is megvizsgálja. A gépjárművek 90 %-ának üzemképes állapotban kell lenni, és olyan kiszolgáló
rendszert kell teremteni, hogy normál körülmények között 24 óra alatt az
üzemképtelen technika megjavítható legyen. A tűzeszközzel, vagy tűzvezető berendezéssel ellátott harcjárművekben, mindhárom rendszernek
üzemképesnek kell lennie. Szintén térítés ellenében, a küldő ország fel55

adata a saját járműve fehér színűre festése és ellátja a fekete UN felirattal,
majd a feladat leteltével, hazatelepítés után az újabb átfestés az eredeti
színre szintén nemzeti feladat.
A kis értékű berendezések és önfenntartó anyagok bérleti díja
Ezeknek az anyagoknak és berendezéseknek tételes ellenőrzése egy
kontingens esetében teljesen lehetetlen lenne, ezért a visszatérítés feltétele a szerződésben rögzített normáknak a teljesítése. Ezek az eszközök
az adott katonai szervezet mindennapi munkájához, élet- és munkafeltételeinek biztosításához kellenek.
A konyhai eszközöket olyan mennyiségben, típusban és minőségben
kell beszerezni, hogy a csapat hideg és meleg étellel történő ellátását tiszta, kulturált és higiéniai követelményeknek eleget tevő, megfelelő környezetben biztosítsák. A konyhai eszközöket minden olyan helyen – a fő
táboron kívül is – biztosítani kell, ahol naponta rendszeres munka folyik.
Ilyen eszközök lehetnek tűzhelyek, sütők, edények, hűtők, mosó- és mosogatógépek. Ha az ENSZ az előírásoktól eltérően nem tudja az élelmet,
ivóvizet, üzem- és kenőanyagot biztosítani, egy külön megállapodás keretében – plusz térítés ellenében – igényelheti a csapatot küldő nemzettől.
A híradó eszközök, a századok és munkahelyek vezetékes és vezeték
nélküli belső híradásainak megteremtése függ a szervezet felépítésétől,
nemzeti előírásaitól, de az ENSZ által előírt működőképességet minden
körülmények között biztosítani kell.
Az irodai eszközök, az irodai bútorok, irattárak, szoftverek, stb. a
műveletek tervezése, szervezése, végrehajtása során a munkafeltételek
biztosításához szükségesek.
Az elektromos berendezésekhez a generátor által fejlesztett áram elosztásához, elszállításához és felhasználásához szükséges vezetékek, elosztók, csatlakozók, lámpák, fűtő- és hűtő berendezések tartoznak. Ide
számítjuk az olyan egyéb kisebb teljesítményű áramfejlesztőket, amelyek
a kis létszámú külső munkahelyeken vannak üzemben, vagy vészhelyzeti
tartalékot képeznek.
Műszaki eszközök közé azok a kézi eszközök tartoznak, amelyek alkalmasak vízvezetékek, villanyszerelési, építési és földmunkálatok elvégzésére. A fel nem robbant aknák és lövedékek megsemmisítéséhez szükséges robbanóanyagokat és egyéb mechanikus eszközöket (védő-felszerelés, szúróbot) is ide sorolják.
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A mosatási, vegytisztítási kapacitásnak olyan szintűnek kell lenni,
hogy a kontingens állománya részére higiénikus körülmények között biztosítsa a ruházat tisztítását.
Az újonnan induló békefenntartó missziókban a csapatok – kitelepülésüket követően – általában 4-6 hónapig sátortáborban laknak és dolgoznak, ami saját tulajdonuk. Ha az ENSZ ezután sem tud részükre konténeres, vagy lakóépületes elhelyezést biztosítani, úgy a bérleti szerződés
tovább is fennmarad. Persze az is előfordul, hogy az ENSZ csak sátras
elhelyezést (white heaven) biztosít a misszióban szolgáló katonák részére, mint például az 1991-óta működő nyugat-szaharai misszióban
(MINURSO). A lakó- és munkahelyeken, a terep és időjárási viszonyoknak megfelelő fűtő, vagy hűtő berendezéseket is üzemeltetnek a kontingensek.

Szállítási díj
Az ENSZ által visszatérített szállítási költségeket, a kontingens kitelepítése, váltása és visszatelepítése során felmerülő kiadások összessége
képezi. A kitelepítés előkészítése során a kontingensnek számos olyan
feladatot, átalakítást kell végrehajtani, amely eltér a nemzeti előírásoktól,
de követelmény az ENSZ részéről, például a járművek átfestése, téli és
hegyi igénybevételre felkészítése. A személyek, anyagok és eszközök ki és visszatelepítése a műveleti területre az ENSZ feladata.
Abban az esetben, ha ezt a Világszervezet nem tudja biztosítani, a
küldő ország elvégzi a szállítást költségtérítés ellenében, de erről külön
megállapodást kötnek. Ha a küldő országnak van kihasználatlan szállító
kapacitása, és azt időben jelzi az ENSZ felé, akkor kedvező szállítási díj
esetén a Világszervezet a katonai kontingenst biztosító nemzetet hatalmazza fel a lebonyolításra. Az ENSZ és az anyaország által megkötött
szerződésben rögzítik a kiinduló és a megérkezési kikötőt vagy repülőteret, és ezen a távolságon rögzítik a térítés összegét.
Nagyon fontos berendezések esetén eltérhetnek ettől a szabálytól,
és az anyaország többletköltséget számolhat fel a saját területén végrehajtott szállításért is. A személyi állomány 3-6 havonta történő váltásakor a berendezéseket és eszközöket nem szállítják el, azok továbbra is a
területen maradnak és a rotáló új állomány felszerelésévé válnak.

57

Az alábbi táblázatok néhány harci technikai eszköz és fegyverzet
bérleti díjának alakulását mutatja:
Harcjárművek, fegyverek bérlése (USD/hó)
teljeskörű

részleges

lánctalpas PSZH

5.787

2.079

kerekes PSZH

5.542

2.310

géppuska 10 mm-ig

35

29

géppuska 11-15 mm-ig

57

49

Forrás: UNSOC tanfolyam előadása (Svédország, 2004)
Az ENSZ az alábbi szolgáltatásokért fizet havi rendszerességgel a
csapatküldő ország (TCN – Troop Contributing Nations) részére. A
díjakat a résztvevő erők nagyságának arányában alakítják és szabályozzák, külön egyezmény keretében. (Az itt megjelölt összegek általában
zászlóalj erőre vonatkoznak.)
MEGNEVEZÉS
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USD/ hó

konyhai felszerelés

25,25

Híradás

73,75

Iroda

21,25

Elektromosság

25,00

kiegészítő műszaki berendezés

14,00

robbanóanyag tárolás

6,50

Mosás

21,25

Sátrak

20,00

házak, konténerek

36,00

egészségügy (fogászati, vérkészítmények)

99,00

figyelő eszközök

29,25

MEGNEVEZÉS

USD/ hó

Igazolvány

1,00

vegyi védelem

24,25

fektető anyag

14,25

Bútor

22,00

jóléti

5,00

Forrás: UNSOC tanfolyam előadása (Svédország, 2004)

Az ellátás
Elgondolás-tervezés
A békefenntartó műveletek feladatait végrehajtó erők összetétele
rendkívül változatos, de az ellátás hármas tagozódása minden típusú
misszióban megtalálható.
Első szintű ellátásnak a katonai kontingensek önellátó tevékenységét nevezik, amikor a műveleti területen biztosítják maguk számára az
élet- és munkafeltételeket.
A második szintű ellátás szintén a misszió területén valósul meg, de
már a műveletvezetés szintjén központi műhelyek, raktárak, ellátók, szolgáltatók látják el. Ezt a feladatot az ENSZ többnemzeti katonai vagy civil
logisztikai csoportja végzi, melynek a szervezéstől függően, a nemzeti
katonai logisztikai csapatok is részei lehetnek.
A harmadik szintű ellátás a misszión kívüli területről érkezik. A
missziók ellátórendszerének feladata a szükséges anyagok, eszközök
mennyiségének és minőségének meghatározása, az anyagok, felszerelések megrendelése, azok fogadása és tárolása, kiadása a csapatok felé, a
szükségtelenné vált felszerelések visszavételezése és leltározása.
A katonai ellátási rendszer működtetéséért – mint katonai tevékenységért – a misszió parancsnoka felelős. Szakirányú helyettese, az
erők logisztikai főtisztje (CLO – Chief Logistic Officer) irányítja a
többnemzeti katonai logisztikai csoportot, melynek állományát a különböző szolgálati ágak irányítása alatt tevékenykedő szakcsapatok (pl. híradó, műszaki, szállító) képezik.
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A civil ellátási rendszert az adminisztrációs főnök irányítja, szintén
a szolgálati ágakon keresztül. Ez a két ellátórendszer, a feladatok sikeres végrehajtása érdekében együttműködik. A katonai és a civil logisztikai részleg együttműködése az alábbi ábrán látható:

MINURSO LOGISZTIKAI
RENDSZERE

MINURSO LOGISZTIKAI RENDSZERE
Missziót vezető politikus

Adminisztrációs
főnök

Misszió
parancsnoka

főnökhelyettes

Törzsfőnök

Polgári
Logisztikai
Részleg

Katonai
Logisztikai
Részleg

Menekültügyi
Iroda

Rendőrök

Forrás: MINURSO
Az ellátás biztosításáért, tervezéséért, a rendelések megadásáért, a
készletek fogadásáért, tárolásáért, kiadásáért, illetve visszavételezéséért,
a leltározásért, a katonai anyagokért és a berendezésekért a logisztikai
főtiszt a felelős vezető. A civil anyag és eszközmozgást az adminisztrációs főnök – vagy annak megbízottja – tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi.
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A CIVIL LOGISZTIKAI RÉSZLEG FELÉPÍTÉSE
UNITED NATIONS FOR THE REFERENDUM IN WESTERN SAHARA
MINURSO
SZERVEZETI FELÉPÍTÉS (CIVILEK)
Misszió
Misszió vezetője
vezetője

Katonák

HÍRADÓ ÉS
KOMMUNIKÁCIÓS
RÉSZLEG

ELHELYEZÉSI
RÉSZLEG

ADMINISZTRCIÓS
RÉSZLEG
MŰSZAKIÉPÍTÉSI
RÉSZLEG

SZOLGÁLTATÁSI
RÉSZLEG

JAVÍTÓ - MŰSZAKI
RÉSZLEGEK

POSTAI
RÉSZLEG

UTAZTATÁSI
RÉSZLEG

ÁTVEVŐ
(MINŐSÉGI)
RÉSZLEG

Rendőrök

SZÁLLÍTÁSI
RÉSZLEG

BESZERZÉSI
RÉSZLEG

GAZDÁLKODÁSI
RÉSZLEG

KÖZPONTI
RAKTÁR

Menekültügyi
Iroda

PÉNZÜGYI
RÉSZLEG

JOGI
RÉSZLEG

SZEMÉLYÜGY

LÉGI
SZÁLLÍTÁSI
RÉSZLEG

LÉGI
IRÁNYÍTÁSI
RÉSZLEG

SELEJT
RAKTÁR

Forrás:MINURSO (2007)
Nagyszabású katonai műveletek során, külön ellátózászlóaljakat
telepítenek a misszió területére, melynek parancsnoka átveszi a logisztikai főtiszt ellátással kapcsolatos feladatait. A beszerzés és a műveleti területre szállítás után a kivizsgáló csoport átveszi és az illetékes szolgálati
ágnak kiutalja a misszió számára szükséges anyagokat és berendezéseket,
ahol megtörténik az anyagok raktározása és továbbítása a csapatok felé.
Az ellátás zavartalan biztosítása érdekében folyamatos információ
áramoltatás szükséges, melynek iránya az ellátáséval ellentétes. Amíg
az anyag, berendezés felülről, a többnemzeti katonai logisztikai csoporttól (zászlóalj vagy önálló század) lefelé mozog, addig a jelentések, a végrehajtói szinten meglévő és felmerülő anyag, eszköz, szolgáltatásigények
felfelé áramlanak. Az anyagi helyzetjelentést meghatározott időközönként, naponta vagy hetente kell elvégezni, de sürgős esetben soron kívüli igény is felterjeszthető. A helyzetjelentésben ki kell térni a különböző
anyagnemek készletszintjére, illetve a leltározások eredményére.
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A második szintű ellátásterv elkészítésekor meg kell határozni a
raktározandó készletek fajtáját, mennyiségét és az utánpótlás rendjét.
Az optimális és a maximális készletnagyságot kétféle módon lehet definiálni: vagy a már működő misszióból szerzett tapasztalatok alapján,
vagy a feladat anyagigényéből és a környezetből kiindulva számítások
segítségével. A tervezés során be kell vezetni az anyagok, eszközök egységes kódját a pontos azonosításuk érdekében. Ez különösen fontos a
fegyverzetek, lőszerek, híradóberendezések és egészségügyi anyagok esetében.
A beszerzés
Az összes anyag beszerzését, berendezés bérlését vagy vásárlását, a
szolgáltatások igénybevételét szigorú pénzügyi utasítások szabályozzák.
A helyi és külföldi vállalkozókkal folytatandó tárgyalásokra csak az adminisztrációs főnöknek van jogköre. Minden más személynek vagy szervezetnek tilos az ENSZ nevében szerződést kötni. Ha más szolgálati
személy kötne szerződést bármilyen anyagra vagy szolgáltatásra, akkor
felelősége a költségek megfizetésére is kiterjedne. Az anyagok és szolgáltatások biztosítására igénybevehetők a helyi és regionális vállalkozók,
gazdasági társaságok. Illetve, ha ők nem tudják az igényeket kielégíteni,
úgy az ENSZ külön megállapodást köt valamelyik csapatküldő országgal.
A beszerzések során figyelembe kell venni a költségvetési irányelveket és
a pénzügyi korlátokat. Amennyiben a beszerzések értéke túllépné az engedélyezési határt, úgy azt a New Yorki ENSZ Főparancsnokságnak
kell jóváhagynia.
Tárolás
Amikor a Biztonsági Tanács egy válsághelyzetben dönt a fegyveres
békefenntartók alkalmazásáról, nagyon fontos, hogy azok minél rövidebb
időn belül megkezdjék feladatukat. Ezért nemcsak a katonai erőket és
eszközöket, hanem az ENSZ által biztosított felszerelést is a lehető legrövidebb időn belül a műveleti területre kell juttatni. A világon eddig
egyetlen egy olyan ENSZ raktár működik, aminek feladata a misszió
kezdő készleteinek (start-up kits) összegyűjtése és szervizelt állapotban
tárolása. Ez a raktár az olaszországi Brindisiben található, amely
400.000 m2-en, 45 épületben, havi 800.000 USD fenntartási költséggel
biztosítja egy felállításra kerülő új misszió alapvető és életfontosságú
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anyagait. A missziók felszámolása után, az anyagok egy része is ide kerül
vissza, várva a további felhasználást.5
A missziók területén különböző szabadtéri vagy fedett raktárakban
történik az anyagok bevételezése, átvizsgálása, tárolása, őrzése és készletezése a kiadáshoz. A tárolókat általában a bennük tárolt anyagok szerint, fegyver-, lőszer, robbanóanyag, üzem- és kenőanyag, élelmiszer, ruházati, ivóvíz, karbantartó és javítóanyag, valamint egyéb anyagraktáraknak nevezik.
Az adott anyag tárolására vonatkozó előírásokat minden esetben be
kell tartani, ki kell jelölni a rakterületeket, a közlekedő utakat, biztosítani
kell az őrzést, a tűzvédelmet, valamint a szellőztetést, a biztonságos világítást és a higiénikus tárolás feltételeit. Külön figyelmet igényel a mérgező, éghető, robbanó, sugárzó, fertőző és oxidáló – közös nevükön veszélyes – anyagoknak a tárolása és kezelése. Ezeket az anyagokat – veszélyességi fokuk és tulajdonságuk alapján – két csoportba soroljuk.
Vegyileg összeférhetetlen anyagok azok, amelyek egymással érintkezve veszélyesek lehetnek az élő szervezetre, vagy a környezetre. Ezeket lehetőleg külön táborban, de legalább külön raktárban kell tárolni.
Veszélyes anyagok kategóriába tartoznak mindazok, amik önmagukban is veszélyeztethetik az élő szervezetet vagy a környezetet (pl. gáztartályok, festékek, oldószerek).
A robbanó anyagok közé tartozik a tüzérségi lőszertől a pisztoly lőszerig minden lőszertípus, valamint a műszaki munkálatokhoz használatos valamennyi robbanóanyag. Ezeket golyófogó földfalakkal kell egymástól és a külvilágtól elválasztani.
A magasnyomású gáztartályok, melyekben a tűz és robbanásveszélyes, mérgező gázokat tárolnak szintén speciális tárolást igényelnek. A
raktározás során figyelmet kell fordítani a hőmérsékletváltozásra és mechanikus sérülésekre.
Az éghető folyadékok közé azok az anyagok tartoznak, amik 60 Celsius foknál alacsonyabb hőmérsékleten is meggyulladhatnak. (különböző
festékek, olajok, zsiradékok).

5

http://www.un.org/Depts/dpko/yir97/logistic.htm

63

Gyúlékony anyagokhoz tartoznak a szerves anyagok, a mérgező
anyagok, a radioaktív anyagok és a maró szerek
Az egyéb veszélyes anyagok közé tartoznak az aerosolok, különböző
szárazelemek, valamint a használt motorolajok.
Továbbítás
A raktári anyagok előkészítését szállításhoz, kiszállítását és átadását a felhasználók részére összefoglalóan készlettovábbításnak nevezzük.
Az anyagigény beérkezése után a második szintű – vagy magasabb
– raktárakban kikészletezik a megfelelő felszerelést, valamint előkészítik
szállításhoz. Az anyagok kiadását és átvételét minden esetben az adott
alakulatok logisztikai szakemberei végzik.
A csapatok – ugyanúgy, mint a második szintű ellátó raktárak –
készleteiket, annak csökkenését folyamatosan nyilvántartják. A készletek
nagyságát befolyásolja a rendelkezésre álló tárolókapacitás, az utánszállítás megbízhatósága, az utánszállítható anyagok mennyisége és
szavatossági ideje.
Halasztást nem tűrő esetekben, azonnali anyagigény és azonnali
szállítás is megoldható, ha az életfenntartáshoz valamint a feladatellátáshoz elengedhetetlenül szükséges. Például zavargások idején tömegoszlató
felszerelésekre van szükség, és a szállítás késlekedése emberéletekbe kerülhet. A csapatok raktárakban tárolt készleteinek különböző szintjeit
ismerjük:
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•

maximális készlet, ami kitölti az össztárolókapacitást;

•

rendelési készlet, ami jelzi azt a szintet, ahol – ismerve az utánszállítás körülményeit – az utánpótlást igényelni kell;

•

biztonsági készlet, amely a csapatok élet- és munkafeltételeit általában 60 napig képes biztosítani vészhelyzet esetén, utánszállítás
nélkül. Ezt az anyagmennyiséget csak külön parancs alapján lehet
felhasználni;

•

szezonális készlet, amely az időjárás-változás okozta különböző
igények kielégítésére szolgál (hólánc, napvédő szerek, malária elleni gyógyszerek).

Miután az anyag, felszerelés tovább már nem szükséges a végrehajtó zászlóaljak számára, azt visszaküldik a második szintű ellátó raktárakba.
A felszerelések általában akkor kerülnek véglegesen visszaadásra, ha
használhatatlanná váltak (például egy autóbaleset következtében) vagy
mert maga a misszió szűnik meg. Amikor befejeződik egy békefenntartási művelet, komoly kérdést jelent a logisztikai szakemberek számára,
hogy mely felszerelést érdemes fertőtleníteni, megjavítani és hazaszállítani, és mely anyag az, amivel anyagilag jobban járnak, ha a helyszínen
értékesítik.
Az anyaországba vagy az ENSZ világraktárba el nem szállított
fegyvereket, lőszert, robbanó- és veszélyes anyagokat, valamint az ENSZ
jelvényeket és a híradóeszközöket - meg kell semmisíteni. Azokat a harcjárműveket, amelyek polgári járművé alakíthatók, csak a szükséges munkálatok elvégzése után lehet áruba bocsátani. Az épületek, raktárak és sátrak értékesítése során a hozzájuk kapcsolódó védelmi berendezéseket is
meg kell semmisíteni, (lövészárok, úttorlasz) vagy le kell szerelni (riasztóberendezés).
Amikor 1991-ben véget ért a Biztonsági Tanács felhatalmazása
alapján megvívott Öböl-háború, az Amerikai Egyesült Államok felszerelésének jelentős részét megsemmisítette Szaúd-Arábiában, mert sokkal nagyobb költségekkel járt volna a visszatelepítés, mint a felszerelés
újra beszerzése (costs-benefits).

Az alapvető anyagok biztosítása
Alapvetőnek nevezzük azokat az anyagokat, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a csapatok élet-, munkafeltételeinek, valamint biztonságának fenntartása érdekében. Minden egyes anyagnemnek meg van a
felelős szolgálati ág főnöke, aki a logisztikai főtisztnek van alárendelve.
Élelmiszer
Az élelmiszer ellátás megszervezése során a csapatok élelmezési
szolgálat főnöke (Senior Supply Officer, SSO) felelős minden fajta élelem tárolásával és felhasználásával kapcsolatos kérdésben. Az egészségügyi előírások betartását, így a fertőzések megakadályozását az egészségügyi főnök (Chief Medical Officer, CMO) ellenőrzi. A csapatraktárakban
(első szintű ellátó raktár) általában havonta egyszer történik az élelmiszer
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leszállítása az állománylétszám alapján, az összeállított rendelés szerint.
Ezekben a raktárakban, nem romlandó alapanyagokból, illetve készételekből vésztartalékot képeznek azon esetre, ha az utánszállítás késik vagy
nem lehetséges a kialakult háborús helyzet miatt.
A csapatoknak 7 napi, a második szintű raktáraknak 10 napi (a
havi utánszállításokon felüli) biztonsági készletet kell felhalmozni. Ezt a
készletet folyamatosan ellenőrzik, a szavatossági idejüket és nagyságukat nyilvántartják. A csapatoknak kitelepítésük után 60 napig képesnek
kell lenni önfenntartásra, ennyi idő (de a valóságban jóval több) szükséges az adminisztrációs főnöknek az ENSZ ellátás megszervezésére, figyelembe véve a csapatok nemzeti, vallási és kulturális igényeit. Az élelem beszerzése: friss élelmek esetében helyben, nagyobb kontingens
esetén külföldről, esetleg valamely csapat anyaországából, és az ENSZ
saját készleteiből valósulhat meg. Az élelmiszereket a tárolás és a norma
szerinti felhasználás érdekében négy csoportba sorolják, úgy mint friss
élelmiszerek (tojás, kenyér, gyümölcs...), fagyasztott élelmiszer (hús, hal,
vaj....), száraz élelmiszer (tészta, liszt, rizs...), valamint készélelmiszerek
(egységes élelmiszer csomag, MRE - Meal Ready to Eat). Az élelem kategóriájába tartozik az ivóvíz, amely az egyik legsebezhetőbb pontja a katonai kontingenseknek. A vizek szennyezettsége, minősége alapján megkülönböztetjük az ivóvizet, a tisztított vizet és szennyezett vizet. A
vésztartalékot minden esetben palackos vízből kell kialakítani. Az
élelmezési anyagok raktárból történő kiadása során a FIFO (First in,
First out) módszert alkalmazzák. Mivel a szállításokra általában havonta
kerül sor, így ez a felhasználási időtartam adja meg a fogyókészlet (maximum - minimum) nagyságát is.
Üzem - Kenő -, és tüzelőanyag
Az üzemanyagok kategóriájába sorolják a benzin és dízelüzemű
gépjárművek, valamint a repülőgépek hajtóanyagait. A kenőanyagok a
különböző motor-, és váltóolajokból, konzerváló és fegyvertisztító olajokból tevődnek össze. Kenőanyagokat a különböző bázisú zsírok alkotják. A tüzelőanyagoknak két fajtája ismert, a légnemű (palackos gáz) és a
szilárd (szén). Az üzemanyag szolgálat főnöknek (Senior POL Officer,
SPO) fontos feladata az érkező szállítmányok mennyiségének, eredetének
ellenőrzése, valamint a minőségvizsgálat elvégzése a felhasználhatóság
megállapítása érdekében. Szintén a kialakult helyzetnek megfelelően,
ezekből az anyagokból is biztonsági tartalékot kell képezni. Az üzem-,
kenő-, és tüzelőanyag beszerzésének általában kétféle módja van: vagy az
ENSZ által megbízott vállalkozás biztosítja külföldről, vagy a műveleti
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területen oldják meg a beszerzést. Az ENSZ mozambiki missziójában
(ONUMOZ) például mind a gépjárművek, mind pedig a repülőgépek
üzemanyagainak ellátását a British Petrol cég végezte, vagy saját töltőkútjainál, vagy az üzemanyag átadásával a megfelelő felszereltséggel
rendelkező ellátó csapatok részére. Komoly gondot okoz az ENSZ számára, az üzemanyag szállítása is. 1993-ban, a volt Jugoszlávia területén
működő misszióban (UNPROFOR) az ENSZ csak késve tudta beszerezni a tartálykocsikat az üzemanyag ellátás biztosításához. Franciaország
vállalta a segítséget, hogy a téli ellátás ne szenvedjen hiányt, a csapatok
elláthassák feladatukat.
Fegyver, lőszer, robbanóanyag
Az ENSZ meghatározott havi bérleti díjat fizet minden egyes fegyverért, amit a kontingensek magukkal szállítottak a műveleti területre.
A robbanóanyagokra a műszaki alakulatoknak van szüksége, amelyek
az aknamentesítési és bontási feladatokat végzik. A lőszerkészlet nagyságát és tárolásának szabályait minden esetben az anyaország előírásai
határozzák meg. A lőszer és robbanóanyag második szintű tárolását általában nem a misszió területén, hanem egy ahhoz közeli bázison végzik. A
kiképzésre felhasznált lőszerekért az ENSZ térítési díjat nem fizet.
Sok esetben – a saját fegyverzeti anyagokon kívül – a konfliktusban
szembenálló felek fegyvereit, lőszereit is össze kell gyűjteni és tárolni.
Ilyenkor a csapatok képtelenek betartani az előírásokat, és mint ahogyan
az Mozambikban (ONUMOZ) is történt, ahol csak bekerített területeken, gödrökben, jobb esetben romos házakban tudták a lőszer – és robbanóanyagokat tárolni. Természtesen az ENSZ mindent elkövet, hogy ezeket az eszközöket a lehetőségekhez mérten biztonságosan tárolják illetve
megsemmisítésre elszállítsák. Hasonló eset történt Kongóban is, ahol az
ENSZ pakisztáni békefenntartói nemcsak, hogy nem voltak képesek az
előírásoknak megfelelően tárolni az elkobzott fegyvereket (így azokból
sokat elloptak a helybéliek), de még üzletet is kötöttek a helyi hadurakkal, akik a visszakapott fegyverekért feketén kibányászott aranyat adtak a
pakisztániaknak.6

6

http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6681457.stm
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Egyéb anyagok biztosítása és kiszolgálása
Azoknak az anyagoknak, berendezéseknek és szolgáltatásoknak a
biztosítása tartozik ebbe a kategóriába, amelyek első fokon nem szükségesek az életfenntartáshoz, de hosszú távon elengedhetetlenek a feladat
ellátásához.
Műszaki biztosítás
A műszaki biztosítás magában foglalja az épületek, utak, hidak, repülőterek, kikötők, cső- és elektromos vezetékek felépítését és karbantartását, a tűzvédelmi és tűzoltási feladatok ellátását, az ivóvíz előállítását, a szemét, szennyvíz elszállítását, az aknamentesítést, valamint a
környezetvédelmi szabályok betartását.
A műszaki biztosítás tervezésekor a műveleti feladatokat szintén
összevetik a környezettel, és ennek alapján határozzák meg a szükséges
műszaki eszközök típusát és nagyságát. Például a hegyi karabahi misszió
tervezésekor figyelembe kellett venni a téli időjárást, ezért hókotró autókat és speciális hidegindító berendezéseket is telepíteni kellett a kontingensben.
A tervezés során az alábbi elveket kell betartani:

•

a helyi erőforrások és infrastruktúra maximális kihasználása;

•

a meglévő infrastruktúra javítása, karbantartása, (nem pedig új kiépítése);

•

az egyszerű és megbízható technikák alkalmazása;

•

normák megállapítása (útminőség, út teherbírás, raktárak kiépítettsége).

A műszaki biztosítást legmagasabb szinten a civil-katonai logisztikai koordináló központ végzi. A civil műszaki terület vezetője a műszaki
főnök, akinek feladata a tervezési, építési szerződések megkötése, a villanyenergia biztosítása és az épületek üzemeltetése. A katonai műszaki
terület vezetője az erők műszaki főtisztje (Force Engineer Officer,
FEO), aki szakmai elöljárója, az összes katonai-műszaki csapatnak. Feladatköre kiegészül a környezet- és tűzvédelmi, tűzoltási és aknamentesítési feladatokkal.
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Szállítás
A műveleti területen minden fajta anyag és személyszállítást –
úton, vizen és levegőben – az ENSZ Adminisztrációs és Logisztikai
Főosztály (FALD) alárendeltségében lévő szállítást koordináló központ
irányít. Ebben a központban található a civil és a katonai szállítási főnök
(Senior Military Transport Officer, SMTO).
A katonai szállításokat vagy maguk a kontingensek, vagy e célra külön felállított csapat hajtja végre, mint például az IFOR/SFOR kötelékében, Bosznia egyik szektorában, a BELUGA - belga, osztrák, görög vegyes szállító század. Hasonló volt pl. a dél-afrikaiak szerepvállalása a
Burundiban létrehozott béketámogató misszióban (United Nations
Operation in Burundi), ahol a saját szektorukban minden szállítási feladatot az összes résztvevő nemzet számára maguk oldottak meg. Azonban az ENSZ nyugat-szaharai missziójában ezeket a feladatokat már a
civilek hajtották végre, a katonai kontingens szállítótisztje csak megrendelte azokat. Ugyanis a katonák csak a katonai járművek (járőrözésre
használt gépjárművek) felett diszponáltak, az összes teherszállításra (víz,
üzemanyag, stb.) alkalmas gépjármű felett a civilek által működtetett
szállítási részleg rendelkezett. Így a szállítások során a két részlegnek
szorosan együtt kellett működnie.
A szállítási feladatok két részre oszthatók, belföldi és külső szállításra. A külső szállításokat a műveleti terület határain kívül végzik, általában a csapatok, eszközök ki- és visszatelepítése, utánszállítások és katonák váltása során.
A belföldi szállítások célja az anyagok, felszerelések és személyi állomány átcsoportosítása, melynek szintén két típusa ismeretes. Az első
lépcsős szállítás, ami a katonai kontingens saját műveleti területén belül
valósul meg, és a második lépcsős szállítás, ami a kontingens határait átlépi.
Légi szállítás
A békefenntartási tevékenység során – sok esetben – szinte a légi
szállítás az egyetlen közlekedési mód az aknák, a nagy távolságok és a
lerombolt infastruktúra miatt. A légiszállítás helikopterrel vagy repülőgépekkel történik, kis és nagytávolságon. A légieszközök beszerzése és a
szállítás megvalósulhat az ENSZ saját eszközzel, kontingens saját eszközzel, de a befogadó ország vagy civil vállalkozó is biztosíthatja.
69

Az erők parancsnoka alárendeltségében tevékenykedik a repülésirányító főtiszt (Chief Air Support Officer, CASO), aki az összes katonai
célú repülőgép feladatát koordinálja. Az ENSZ mozambiki missziójában
például megtalálhatóak voltak az olasz hadsereg szállítóhelikopterei mint kontingens saját -, a bérelt civil gépek, amelyek ENSZ jelzéssel voltak ellátva és a Sky Link kanadai társasághoz tartoztak (az ENSZ bérelte), a misszió vezetőjének saját gépe (ENSZ tulajdonú) és az ENSZ jelzéssel nem rendelkező, időszakos szállítási feladatokat ellátó dél-afrikai
Interoceana gépei. Ugyan ez a Skylink társaság végezte a légiszállítás
nagy részét az Afrikai Unió szudáni missziójában (AMIS), és 2008 januárjától a Darfurban települt közös ENSZ-AU haderő („Hibryd
Force”) számára is. Persze ne feledkezzünk meg a már említett orosz
UTair cégről sem, mivel a cég gépei bonyolítják le az afrikai kontinensen
működő ENSZ műveletek légi szállításának jelentős részét.
Karbantartás
A szélsőséges környezeti hatásokból következően a műveletben
résztvevő felszerelések és berendezések karbantartását nagyobb gyakorisággal kell végezni, mint az anyaországban. Az erők parancsnokának
karbantartásért felelős főtisztje (Senior Maintenance Officer, SMO)
tervezi, koordinálja és ellenőrzi a javítási és üzembentartási munkálatokat.
A javítás és karbantartás háromfokozatú rendszerben valósul meg.
Az első fokozat feladatait a felhasználó csapatok végzik, maximum
12 munkaóra ráfordítással. Ilyenek lehetnek a fék, a kormánymű ellenőrzése, olajcsere, zsírzás, szűrők cseréi, stb.
A második fokozat feladatait szintén a csapatok végzik, de az általuk
üzemeltetett szakműhelyekben. Ilyen munka lehet a sebességváltó, motor,
futómű, karosszéria javítása és a hegesztések.
A harmadik fokozatban már misszió szinten komoly központi javító
műhelyeket állítanak fel, vagy igénybe veszik a befogadó ország ilyen típusú kapacitását.
A MINURSO-ban is hasonló módon működött az üzembentartás és
a karbantartás, a feladatokat először a táborokban próbálták elvégezni,
azonban a komolyabb műszaki munkák a szektor parancsnokság műhelyében, majd pedig – ha szükséges volt – a főparancsnokságon
(Laayoune) található műszaki bázison valósult meg. Ehhez az eszközö70

ket be kellett szállítani a sokszor többszáz kilométernyire lévő táborokból, majd pedig vissza kellett jutattni azokat az alkalmazási helyre.7
Egészségügyi biztosítás
A műveletek során a legfontosabb alapelv: a legfőbb érték az ember. Az egészség és élet megóvása érdekében minden kontingens szintjén
ellátóhelyeket kell kialakítani, amelyek alkalmasak elsősegélynyújtásra,
baleseti sebészeti feladatok, valamint kisebb fogászati beavatkozások ellátására. A járások és megyék szintjén már tábori kórházakat is létesítenek, amelyek alkalmasak fekvőbetegek fogadására is. Általában missziónként központi kórházakat is telepítenek, amelyek komolyabb műtétek
elvégzésére is képesek. A legsúlyosabb esetek kezelésére pedig a műveleti terület közelében, más országban lévő, jól felszerelt kórházzal kötnek
szerződést.
Az egészségügyi biztosítás másik sarkalatos pontja az evakuálás, a
betegszállítás megszervezése. Mozambikban például az agrentín és az
olasz hadsereg egy-egy modern központi kórházzal látta el a közel 3500
katona gyógykezelését. A súlyos eseteket készenléti helikopter szállította
kórházakba, esetleg a szomszédos zimbabwei Hararei Központi Klinikára.
Nyugat-Szaharában (MINURSO) az egészségügyi ellátás úgy valósult meg, hogy a misszióban egy koreai katonaorvosokból álló kontingens
működött, amelynek a tagjai hetente egyszer minden táborba eljutottak,
ahol az alapvető orvosi ellátást biztosították. Komolyabb esetekben a parancsnokságon lévő tábori kórházat használták, ahol alapvető műtéteket is
elvégeztek. Ha a kompetenciájukat meghaladó esetet kellett ellátni, akkor a beteget a spanyol haditengerészet las-palmasi kórházába küldték
tovább.
Híradás, informatika
Az információk gyors, pontos és megbízható továbbítása létfontosságú a műveletek végrehajtása során. A katonai szervezetek rendelkeznek olyan híradórendszerrel, ami a saját csapataikkal és parancsnoksá-

7

Besenyő János: A nyugat-szaharai kérdés és az ENSZ által vezetett békefenntartó misszió (MINURSO) tevékenysége Geopolitikai Tanács Közhasznú Alapítvány által kiadott tanulmány, Budapest, 2007.
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gukkal a kapcsolattartást biztosítja. Tevékenységüket a misszió parancsnoka alárendeltségében lévő híradó főtiszt (Chief Communication
Officer, CCO) tervezi, koordinálja és ellenőrzi. Néhány kivételtől eltekintve a kontinentális összeköttetést (a műveleti terület és az ENSZ főparancsnokság között) csak speciális, az adminsztrációs főnök által bérelt
vonalak és berendezések tudják megteremteni. Az informatikai biztosítást teljes mértékben civil szakemberek nyújtják a katonai kontingensek
számára. A csapatok – felkészítés után – önállóan használják a számítógéprendszereket, műholdas adattovábbítókat, de a szervízelésről a bérbeadó gondoskodik.
Postai szolgáltatás
Ez a szolgáltatás biztosítja a szolgálati okmányok és a magán levelezések továbbítását a műveleti területen belül a New Yorki Parancsnokságra, vagy az anyaországba. A szolgálati okmányokat – minősítésüknek megfelelően – különböző utakon lehet továbbítani, kezdve a
postai küldeménytől, a diplomáciai futár igénybevételéig. Minden csapatnál működik egy ügyviteli részleg, amely regisztrálja és továbbítja a küldeményeket.
A magánlevelezésnek három módja valósulhat meg:

•

az ENSZ New York-i Főparancsnokságán gyűjtik össze a leveleket és küldik a műveleti területre;

•

az anyaország védelmi minisztériuma végzi el ugyanezt;

•

a műveleti területen üzemelő postahivatalokat veszik igénybe.

A mozambiki misszióban központi körzetben, a zimbabwei
Mutare városában üzemeltettek postafiókot, így a levelek 5-7 nap alatt
érkeztek meg, például Magyarországról. (Ez az idő a mozambiki posta
esetében 25-30 nap volt.) Nyugat-Szaharában a postai küldemények rendes postai úton érkeztek meg a misszió parancsnokságára, ahonnan az ellátmányt szállító helikopterekkel kerültek kiszállításra, vagy pedig a fizetőmester adta át havonta a meghatározott fizetésnapokon.
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Tapasztalatok
Az elmúlt 50 év békefenntartó műveleteit megvizsgálva megállapítható, hogy az egyik legsebezhetőbb pont a logisztikai biztosítás megteremtése és üzemeltetése volt. Az európai csapatküldő országok logisztikai
szakcsapatai alapvetően egy európai hadszínterű háború biztosítására készültek föl, így a más paraméterekkel (nagy távolság, erők széttagoltsága)
rendelkező feladatokkal nehezen tudtak, tudnak megbirkózni. Szinte
minden békemissziós tevékenységre jellemző, hogy:

•

a szemben álló erők gyakorlatilag hadiállapotban vannak egymással;

•

az ENSZ erők a műveleti területen nagymértékben szétszórtak;

•

az ENSZ, szinte kivétel nélkül, nem tudta 60 illetve 90 nap után
megteremteni a saját ellátórendszerét (a holland kontingens például a 90’-es években a kambodzsai békefenntartó művelet során
végig önellátó volt)

•

az ENSZ szállítmányai a pénzügyi, bürokratikus és nyelvi nehézségek miatt, állandóan késnek.

Az anyagok és szolgáltatások beszerzése, szállítása és tárolása során
különös figyelmet kell fordítani a pontos információáramlásra és koordinálásra.
A logisztikai tervezést minden esetben meg kell, hogy előzze a helyszíni felderítés a lehetőségek és bizonyos követelmények felmérése érdekében. Amikor az ENSZ elhatározta, hogy beavatkozik a ruandai vérengzésbe, egy háromfős csoportot küldött a helyszínre. A már kijelölt adminisztrációs főnököt, a helyettesét, egy titkárnőt, valamint egy bőröndnyi
pénzt, és teljes felhatalmazást a szükséges szerződések megkötésére.
A tapasztalatok szerint szükség lenne, a misszió parancsnoka részére költségvetési keretet kijelölni, hogy a működés során felmerülő
hiányokat rugalmasan tudja pótolni. Azonban csak a Golán-fennsíkon
működő misszióban (UNDOF - United Nations Disengagement
Observer Force) működik így a rendszer, az összes többiben a parancsnok „csak kérhet” az adminisztrációs főnöktől. Ha az említett rendszer
működött volna például 1992-ben, amikor a volt Jugoszlávia területére
(UNPROFOR) vezényelték a békefenntartókat, akkor a táborhelyek ki73

alakításához igénybe-vehetőek lettek volna a földmunkagéppel rendelkező helyi vállalkozók.
A tanulmányunkban bemutattuk, hogy az ENSZ visszatérítési
rendszere rendkívül bürokratikus és lassú. Ezért nagyon fontos minden
ki- és utánszállításra kerülő anyag aprólékos nyilvántartása, valamint a
kivizsgáló csoporttal közös, részletes jegyzőkönyvezése.
Napjainkban a Magyar Honvédség mind nagyobb szerepet vállal a
békefenntartó műveletekben, szerte a világon. A békefenntartó missziókban való részvétel tervezésével, szervezésével és végrehajtásával foglalkozók számára elengedhetetlen, hogy megismerjék ezt a meglehetősen
bonyolult, de fontos rendszert. Két okból is. Az otthontól távol, több
esetben szélsőséges viszonyok között szolgálatot teljesítő magyar katonák szakszerű kiképzése, felszerelése és ellátása létfontosságú kérdés.
Másrészt a nemzetközi szerepvállalással sajnos együtt járó financiális
nehézségeket valamelyest enyhítheti, ha a külszolgálatot teljesítő kontingenseink ellátásával foglalkozó szervek megismerik, és jól alkalmazzák az ENSZ logisztikai rendszerében rejlő lehetőségeket, a hadseregünk javára.

Képek az ENSZ missziók életéből
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KIKÉPZÉS – FELKÉSZÍTÉS
A LOGISZTIKAI VEZETŐ ÁLLOMÁNY FELKÉSZÍTÉSE
MARCUS/MARS SZIMULÁCIÓS PROGRAM
TÁMOGATÁSÁVAL
Márkus József1

Az elmúlt években a NATO tagságból adódóan, a korszerűsítés folyamataként jelentősen megváltozott a Magyar Honvédség feladata, ezzel összhangban a szervezete, összetétele és létszáma is. A Honvédelmi
Minisztérium honlapján megfogalmazottak szerint a Magyar Honvédség fő feladata lett Magyarország védelme és az Észak-atlanti Szerződés
alapján hozzájárulni a Szövetség kollektív védelméhez. További feladata, hogy hozzájáruljon más, közösen vállalt szövetséges küldetésekhez,
részt vegyen a nemzetközi szervezetek égisze alatt zajló béketámogató és
humanitárius akciókban, valamint a súlyos ipari és természeti katasztrófák elhárításában.
Magyarország vállalt kötelezettségeinek megfelelően, a közös védelem érdekében készen kell állnia arra, hogy rendelkezésre bocsássa a
szükséges katonai erőt, és lehetőségei szerint hozzájáruljon a Szövetség
egyéb misszióihoz.
Ahhoz, hogy a Magyar Honvédség az új szervezeti struktúrával,
csökkent létszámával képes legyen megfelelni a feladatokból adódó követelményeknek, korszerűen képzett hivatásos és szerződéses állományra van szüksége. Különösen fontosnak tartom, hogy a szövetséges küldetésből adódó körülmények között is a különböző szintű vezető állomány
magas színvonalú felkészültséggel legyen képes az általa vezetett szervezet tevékenységének hatékony, eredményes megszervezésére, végrehajtásának irányítására. Ehhez nem elegendő az oktatási intézményekben
megszerzett ismeret, azt a vezető társaival közösen, velük együttműködve, életszerű helyzetekben kell gyakorlatiasan továbbfejleszteni. A különböző szintű parancsnokok, éves intézkedéseikben, ennek szervezett
követelményeit is meghatározzák. Ezek közül ki kell emelnem a – nyug-

1. Márkus József nyá. ezredes, az ARTIFEX TRÉNING Kft. Szolgáltató Igazgatóság munkatársa.
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állományba vonulásom hét éve után is fontos szereppel bíró – parancsnokok és törzsek hadműveleti, harcászati felkészítését.
A parancsnokok, törzsek hadműveleti, harcászati felkészítésén általában új, újszerű elméleti kérdéseket dolgoznak fel előadások, konzultációk keretében. Ezt követi, követheti a parancsnoki és törzsvezetési gyakorlat, gyakorlás, ami nem csak egy-egy téma gyakorlati feldolgozását
szolgálja, hanem a harcvezetés tökéletesítését, a törzsek összekovácsolását. A parancsnoki és törzsvezetési gyakorlat, gyakorlás hagyományos módszerekkel megvalósítható tanteremben, vezetési teremben, illetve tábori körülmények között.

•

A tanteremben, vezetési teremben térképen dolgozzák fel a gyakorlat, gyakorlás meghatározott kérdéseit. A gyakorló törzs a valóságtól eltérő, ideális körülmények között dolgozik. A fő hangsúlyt
az elhatározás kidolgozására helyezik. Mivel ezt nem követi a feladat végrehajtása, elmarad annak irányításának gyakorlása. A végrehajtásról gyakorlatvezetői közlések alapján kapnak jelzéseket. A
felkészítésnek ez a módszere olcsó, de a hatékonysága, elsősorban
a szárazföldi csapatoknál, erősen megkérdőjelezhető.

•

A tábori körülmények között végrehajtásra kerülő parancsnoki és
törzsvezetési gyakorlat egyes mozzanataira végrehajtó alegységeket vonhatnak be. A törzsek a valóságot jobban megközelítő körülmények között tudnak gyakorolni. Nem csak térkép alapján, hanem a valóságban is értékelhetik a terepviszonyokat. Korlátozott
mértékben, de megvalósulhat a végrehajtás irányítása. Ilyen körülmények között természetesen hatékonyabb a felkészítés, de rendkívül költséges.

Mindkét módszer nagy hátránya, hogy a gyakorlaton, a feladatok
végrehajtását leginkább befolyásoló körülményt, az ellenerő tevékenységét nem tudja a valóságot megközelítően sem produkálni. Erről, a
gyakorlatvezető részéről kiadott közlésekben csak feltételezések fogalmazódnak meg. Így nem lehet objektíven elbírálni a gyakorló parancsnokok döntéseinek helyességét, realitását.
A számítógépes programok fejlődésének köszönhetően, ma már
számítógépen, szimulációs támogatással végrehajtott gyakorlatok, gyakorlások biztosítják az előző módszerekből hiányzó objektivitást, realitást, a valóságot megközelítő végrehajtást.
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A Magyar Honvédségben már nyolc éve lehetőség van a parancsnokok és törzsek hatékony, költségtakarékos, a valóságot megközelítő
módon történő felkészítésére számítógépes szimulációs rendszer támogatásával. Ehhez, az ARTIFEX TRÉNING Kft. fejlesztett ki, kettő
rendszerben is működtethető programot. A MARCUS rendszer
(300x300 kilométeres digitális térképen) hadtest/hadosztály, dandár,
zászlóalj szintű, parancsnoki és törzsvezetési gyakorlatok-gyakorlások
szimulációs támogatására szolgál. Várpalotán, a Bakony Harckiképző
Központban működik – szimulációs tevékenységre kijelölt – negyven
számítógépes munkahellyel. A MARS rendszer, kisebb kapacitással,
zászlóalj, század szintű számítógépes gyakorlatok, gyakorlások levezetésére szolgál, hét helyőrségben telepítve, nyolc – nyolc számítógépes
munkahellyel. A két rendszer önállóan, de ISDN telefonvonalon összekapcsolva is működtethető. Ez utóbbi alkalmazása már rendszeressé vált,
a BEVETÉSI IRÁNY 2007. gyakorlaton a rendszerek összekapcsolásával, a résztvevők egy időben, négy helyőrségben dolgoztak azonos
szimulációs térben.

A szimulációs gyakorlatok főbb jellemzői
A program a parancsnoki és törzsgyakorlat, gyakorlás keretében,
elsősorban az elhatározásban meghozott feladatok végrehajtásának
irányításához szükséges tapasztalatok megszerzéséhez nyújt segítséget,
amire a tanteremben, de a terepen levezetett gyakorlatok sem igazán alkalmasak. A szimulációs gyakorlatokon a gyakorló parancsnok által
meghatározott feladatokat, a valóságot megközelítő körülmények között,
életszerűen hajtják végre a szimulációs térben, ami megalapozott döntéseket, objektív értékelést tesz lehetővé. A főbb jellemzők egy kicsit bővebben:

•

A szimulációban a program értékeli az összes külső és belső körülményeket, a terepet, időjárást, láthatóságot, járhatóságot, álcázást, a szemben álló ellenséges felek, baráti és semleges résztvevők élőerőinek, technikai eszközeinek, fegyvereinek paramétereit.
Ezek összehasonlításával, a betáplált normaidők figyelembevételével hajtja végre a gyakorlók részéről meghatározott, a számítógépes munkahelyek operátorai által a számítógépbe bevitt parancsokat úgy, hogy lehetőséget biztosít a döntést hozók aktív
beavatkozására. Folyamatos adatszolgáltatást nyújt a résztvevő felek bármelyike részére a szimulált tevékenység kimeneteléről.
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•

A szimulációs gyakorlatra nagy felbontású digitalizált terepadatbázisból választható ki az alkalmazási terület, amit a gyakorlat sajátosságaihoz, céljához igazítva lehet módosítani.

•

A gyakorlatra, a programban meglévő építőelemekkel tetszőleges,
a gyakorlat tárgyának, céljának megfelelő szervezetek állíthatók
össze. A programozók, az építőelemekben lévő különböző elemi
egységek (katonák, technikai eszközök, fegyverek, lőszerek,
anyagok, létesítmények, stb.) paramétereit katonai szakértőktől
kapott adatok alapján állították be. A program ezekkel a paraméterekkel dolgozik. Az építőelemek szabadon bővíthetők, a paraméterek pontosíthatók.

•

A program az objektív modellezéshez figyelembe veszi a találati
valószínűségeket, megsemmisítési együtthatókat, a pillanatnyi állapotokat, valamint a harcászati veszteségszámító algoritmusokat,
a készletek norma szerinti fogyását, a napszakot, időjárási és környezeti hatásokat, az emberi tényezők paramétereit, a pszichikai
megterhelést, állóképességet, fáradást, a képzettségi szintet.

•

Figyelembe veszi továbbá a különböző létesítmények, objektumok, bázisok műszaki előkészítettségét, állapotát azok változásait, javítási lehetőségeit, a típustól függően az eszközök működőképességéhez a normaidőnek megfelelő telepítésének, tüzelésre
képes állapotba helyezésének igényét, vegyi- és sugárszennyezés
hatását a tevékenységek végrehajtására.

•

A szimulációs gyakorlatokat csak hadműveleti időugrás nélkül,
valós időben lehet végrehajtani. A szimuláció felfüggeszthető, a
felfüggesztés időpontjától, vagy teljesen előröl újraindítható. Lehetőség van a gyakorlat szimulációs tevékenységének rögzítésére, archiválására. Ez lehetővé teszi a szimulációt megállítva a
megjelölt, vagy tetszőleges időponttól kezdve, a gyakorlatot újra
betöltve, oktatási céllal ismételten lejátszani. A rögzített gyakorlat
részletei, vagy teljes egésze visszajátszható, ami a törzsek tevékenysége értékelésének objektív alapja lehet.

•

A szimulációs gyakorlat mindig többoldalú, mindig van a gyakorló törzsnek alárendelt saját erő, illetve lehet a gyakorlatvezető elgondolása szerint működő szembenálló, baráti, semleges erő, civil lakosság. Minden résztvevő fél a saját feladatát azonos
szimulációs térben hajtja végre, így azok egymásra hatással vannak, amelynek eredményeként azonnal értékelhető a gyakorló
törzs döntésinek helyessége.

•

A feladatok, tevékenységek a valóságban több műveletsor végrehajtásának eredményeként valósulnak meg. Mivel a program
nem szimulátor, nem szimulálja a különböző szakmai résztevékenységek, részműveletek végrehajtását, általában csak azokat,
amelyek végrehajtása a parancsnoktól vezetői, döntési tevékenységet igényel, illetve azt befolyásolja. A feladat végrehajtása
szempontjából az a fontos, hogy reális időben, reális feltételek
megléte mellett, reális eredménnyel, következménnyel valósuljon
meg. Például, gyógyításkor, javításkor a parancsnokot nem az
fogja érdekelni elsősorban, hogy a szakszemélyzet, hogyan hajtja
végre szakfeladatát, hanem, hogy ő meg tudja-e teremteni annak
feltételeit, az elvárható időn belül a sérültek újból harcképesek
lesznek-e.

•

A szimulációs térben nem lesz látható a személyzet tevékenysége,
de fogy a szakanyag, változik a gyógyítási, javítási idő, illetve a
meghatározott idő elteltével a sérült személy, technika állapota
újból 100 %- os lesz. Ez is jelzi, hogy a program nem a katonai
alap-, vagy szakkiképzésre készült, hanem a különböző szintű vezető állomány és törzsének felkészítését szolgálja.

Logisztikai támogatás a szimulációs rendszerben
A szimulátor – a valóságot megközelítően - számítógépen szimulált
körülmények között képes támogatni az összhaderőnemi csapatok:

•

harci és harccal kapcsolatos tevékenységének;

•

válságkezeléssel és békefenntartással, terror elhárítással kapcsolatos feladatainak;

•

katasztrófa védelemmel összefüggő katonai tevékenységeinek
előkészítését és végrehajtását.

Szinte teljes terjedelemben szimulálható e tevékenységek, feladatok
mindenre kiterjedő támogatása, kiszolgálása, ezen belül a logisztikai
támogatása, akár önálló műveleti tevékenységként is. A program alkalmas, mindenszintű ellátási tagozat működtetésével, a szállítási ágazatok
komplex alkalmazásával a logisztikai támogatás funkcionális feladatait, a
valóságot megközelítően szimulálni.
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Ez nem csak lehetőség, hanem szükségszerűség is, hisz a szimuláció során a program szinte életszerűen generálja a személyi állomány, a
technika életképességének, alkalmasságának változását, a cselekményekhez szükséges anyagok fogyását. Amennyiben nem állítjuk helyre a
személyi állomány, technika harcképességét, mozgásképességét, alkalmasságát, úgy a program nem teszi lehetővé azok alkalmazását. Ha elfogyott a lőszer, nem lehet lőni, ha az eszközökben nincs üzemanyag, azokat nem lehet mozgatni, sérült katona, eszköz alkalmazhatósága csökken,
stb.
Ezek közül a legfontosabbak
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•

A szimulációban résztvevő, abban tevékenységet végrehajtó egységek, kötelékek személyi állományának bizonyos életfunkciói
működnek. A szimulációban részükre meghatározott feladatok
végrehajtásának egyik fontos feltétele, hogy megfelelő erőnléttel
rendelkezzenek (például: ha a pilótának az erőnléte 60% alatt van,
akkor nem tud felszállni, 40% alatti erőnléttel nem tud repülni, súlyosan sérült járművezető nem tudja a járművet vezetni). Ahhoz,
hogy az erőnlétüket megtartsák, a szimulációban is szükségük
van étkezésre, ivóvízre, pihenésre, az időjárásnak megfelelő tiszta,
jó minőségű ruházatra. Ennek hiányában fokozottabban csökken
az erőnlétük.

•

A különböző tevékenységek szimulálása közben a személyi állomány sérülhet, ami a szimulációban az állapotuk, harcképességük, mozgásképességük, alkalmasságuk - százalékban kifejezett értékének csökkenésével jár. A program a csökkenés mértékében
határozza meg a gyógyítási időt és ehhez rendelve a gyógyítás
szintjét. A sérült lehet elsősegélyre szoruló, orvosi segélyt, szakorvosi segélyt, kórházi ellátást igénylő.

•

A programban beállított fogyasztási normáknak megfelelő menynyiségben, minden tevékenység (amihez a valóságban is szükség
van) szakanyag felhasználással jár, járhat. Harci cselekményeknél
fogy a lőszer, a különböző technikai eszközök, működésük során
hajtóanyagot fogyasztanak, gyógyításnál, javításnál fogy az
egészségügyi és javító anyag, stb. A program jelzi az anyagfelhasználást, igényli és lehetővé is teszi annak pótlását.

•

A különböző szimulált tevékenységek alkalmával a technikai
eszközök sérülhetnek, de véletlenszerűen is meghibásodhatnak.
A sérülések, meghibásodások mértékét a program a technikai esz-

közök általános állapotának, harcképességének, mozgásképességének százalékos csökkentésével jelzi. Az általános állapot csökkenésének függvényében határozza meg a javítási időt, a javíthatóság helyét, szintjét. Ez lehet: kisjavítás zászlóalj, dandár,
hadtest szintű; középjavítás; nagyjavítás. A javítandó eszköz figyelembevételével megadja azt is, hogy milyen javító anyagra van
szükség a javításhoz.
A program a szimulálható tevékenységekhez széleskörű építőelem adatbázissal rendelkezik. Ezek között túlnyomó többségben vannak a logisztikai támogatáshoz közvetlenül, vagy közvetve kapcsolódó logisztikai
elemek. Azok paraméterei (pl. képzettség, súly, térfogat, csomagolás
módja, harcászati technikai adatai, stb.), katonai szakértők javaslatai alapján kerültek beállításra és a program ezek figyelembevételével generálja
alkalmazhatóságukat, tárolásukat, szállításukat, felhasználásukat. A logisztikai építőelemek:

•

logisztikai létesítmények;

•

különböző logisztikai szakállomány;

•

logisztikai szaktechnikai eszközök;

•

a különböző szakanyagok I.- IX. anyagosztályba sorolva.

A logisztikai támogatás funkcionális területenként
A programmal, a logisztikai támogatást csak az alapvető és kapcsolódó szimulációs tevékenységek alkalmazásával együtt lehet végrehajtani. Ezek közül ki kell emelnem, mint alaptevékenységet, a mozgást földön, levegőben, vízen, elemi egységekkel és alakzatban, az őrzés –
védelemhez szükséges felderítést, különböző fegyverekkel a tüzelést, a
létesítmények kiépítéséhez fontos műszaki munkákat, a szóbeli kommunikációt. Ezeket nem részletezem, csak a logisztikai támogatás szimulációs lehetőségeit kívánom bővebben ismertetni funkcionális területenként, a teljesség igénye nélkül.
Ellátás:
A gyakorlatra létrehozott szervezeti struktúrához, a tervezett feladatnak megfelelően beállítható a kötelékeknél, a személyi állománynál,
technikai eszköznél képzendő, tárolandó, szállítandó készletek mennyisé85

ge. Az ellátási tagozatok sajátosságait figyelembe véve az anyagi készletek tárolhatók állandó jellegű, tábori, mobil és hevenyészett raktárakban,
tárolókban, szállító eszközökön.
Létrehozhatók és működtethetők logisztikai (ellátó, javító, tároló,
stb.) bázisok, táborok, ahol nem csak a szaktevékenység végezhető, hanem megoldható az őrzés- védelem, a szakállomány elhelyezése, pihentetése, a technikai eszközök elhelyezése, a forgalomszabályozás, EÁP működtetése. A bázison belül, de attól függetlenül is telepíthető tábori
lőszer-, élelmezési ellátó pont, sátortábor, mobil üzemanyag kút, tartály,
fürdető hely.
A technikai eszközöknél, a személyi állománynál, a részükre meghatározott lőszer, üzemanyag, élelmiszer készletek ellátó ponton, szállító
járműről kiegészíthetők, feltölthetők egyenként és kötelékben.
A személyi állománynál végrehajtható a tisztaruha csere, idényruha
csere, részükre főtt étel készíthető, az a szavatossági időn belül a személyi állománnyal megetethető. Megoldható a fürdetés, a szennyes ruha mosása, javítása. A vízellátáshoz működtethető szivattyú.
Térképi objektumként működtethető gyár, javító üzem, raktár, mosoda. A halottakat el lehet temetni térképi objektumként és az építő elemből létrehozható temetőben.
Üzembentartás
A sérült, meghibásodott kerekes, lánctalpas, repülő, vízi és más
szaktechnikai eszközöket, fegyverzetet a programban a sérülés mértékének figyelembevételével, lehet javítani javító üzemben, javító bázison,
zászlóalj, dandár, hadtest szintű javító alegységnél. A javításkor, a javítandó eszközhöz szükséges javító anyag fogy, az eszköz általános állapota javul. A sérült eszköz a javítás helyszínére vontatható, vagy közúton,
vasúton szállítható. A technikai eszközök tárolására, térképi objektumként létrehozható nyílt, félig fedett és fedett tároló.
A repülőtereken végrehajtható a repülő eszközök mérnök – műszaki
kiszolgálása, felkészítése különböző feladatokra. Kialakíthatók a típusnak
megfelelő függesztési változatok, végrehajtható az átfegyverzésük.
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Mozgatás – szállítás:
Az anyagok, eszközök, csapatok, személyi állomány (katona, civil)
szállíthatók közúton, vasúton, hajóval, légi úton kirakással, kidobással.
A szállítás történhet nem csak egyedi eszközökkel, hanem szállító eszközökből létrehozott kötelékkel, vasúti szerelvénnyel. Az anyagok rakodhatók gépi eszközzel, kézi erővel, raktárból szállítóeszközre, szállítóeszközből raktárba, szállítóeszközből szállítóeszközre. A szállított anyagokról szállítólevél állítható ki, a szállítóeszközök ponyvázhatók. A kiberakodás során alkalmazható gépi eszköz a szállító konténer, daru, rakodó gép. A közúti szállítás alkalmával megszervezhető, végrehajtható a
szállító oszlop fegyveres védelme, a forgalomszabályozás, menet közben
a szállítmány ellenőrzése, a járművek átvizsgálása.
A program, a gyakorlat működési területén, a kiinduló és célállomás megjelölésével, a szállítmány paramétereinek megadásával javaslatot készít a szállítás útvonalára. Figyelembe veszi a szállító eszközök
összsúlyát, az útvonalon lévő hidak, utak teherbírását, a települések kikerülésének igényét, az utak minőségét. A szállítási időt befolyásolják a
szállító eszközök mozgási sebességének paraméterei, az időjárás, a látási
viszonyok. Eltérő a maximális sebesség aszfalton, javított földúton, mezei
úton, terepen, havas és nedves, sáros úton. A repülő eszközök mozgására
hatással van az időjárás, elsősorban a szél sebessége, iránya.
Működtethető vasútállomás, kikötő, repülőtér, ahol végrehajtható a
ki- berakodás, átrakodás, a szállítmány tárolása.
Műszaki- katonai elhelyezési támogatás (tábori infrastruktúra)
A személyi állomány elhelyezésére szervezeti elemként, vagy térképi
objektumként létrehozható tábor, fogolytábor, sátortábor, épület, laktanya, polgári elhelyezési objektum.
A program lehetőséget ad arra, hogy a gyakorlaton résztvevők egyegy kötelékről, a logisztikai támogatás szempontjából fontos statisztikai
adatokat lekérdezzenek a személyi állomány, a technikai eszközök harcértékéről, az anyagi készletekről.
Természetesen, a nagy vonalakban ismertetett szimulációs lehetőségeket a gyakorlat tárgyától, témájától, jellegétől függően célszerű alkalmazni. Alkalmazásuknak akkor van szerepe, jelentősége, ha az befolyásolja a parancsnok döntését, a feladatok reális időbeni, eredményes
végrehajtását. Valószínű, hogy egy harci cselekmény tervezésénél, irá87

nyításánál a lőszer és üzemanyag ellátás, egy harcból kivont alegység felkészítésénél pedig a pihentetés, a készletek feltöltése, a sebesültek gyógyítása, a sérült technikai eszközök helyreállítása kap fontos szerepet.
Ugyanakkor a felsorolt szimulációs lehetőségek nagy részének alkalmazása nélkül is lehet szimulációs gyakorlatot levezetni. A személyi
állomány életképessége, a technikai eszközök alkalmazhatósága, az
anyagi készletek szintje a gyakorlatvezető döntésének megfelelően, szimulációs tevékenység nélkül is helyreállítható. Ez csak egy pillanat műve, így azonban a törzskiképzésen résztvevők az egyik legfontosabb feltételrendszer megteremtésének figyelmen kívül hagyásával gyakorolják be
a tevékenységre vonatkozó elhatározás kidolgozását, a végrehajtás irányítását, ami teljesen életszerűtlen. A törzsek felkészítése csak akkor válhat
teljes értékűvé, ha kihasználva a program lehetőségeit, a logisztikai támogatás szimulációs végrehajtásával teszik azt a valóságot megközelítővé.

Szimulációs logisztikai törzsvezetési gyakorlatok, gyakorlások
A logisztikai vezető állomány, a különböző szintű logisztikai parancsnokok, törzsek a szimulációs rendszert többnyire az adott katonai
szervezet parancsnoki és törzsgyakorlásain ismerték meg, ahol mint
gyakorlók vettek részt. Valószínű, hogy a jövőben is ez lesz a jellemző,
hisz a logisztikai támogatás nem öncélú tevékenység, mindig valamilyen
katonai szervezet érdekében kell megszervezni, végrehajtani. Ez természetesen korlátozza a logisztikai törzsek önálló felkészítését, gyakorlását,
azonban a szimulációs rendszert kiszolgáló ARTIFEX TRÉNIG Kft
Szolgáltatói Igazgatóságán a civil operátorok mellett több tíz éves
szakmai tapasztalattal rendelkező nyugdíjas katonák dolgoznak, akik a
gyakorlatvezető igénye, követelménye szerint képesek bármilyen szervezet tevékenységét alájátszani a gyakorló logisztikai törzsnek.
Így a lehetőség adott ahhoz, hogy logisztikai zászlóaljtörzsek önálló
gyakorlás keretében feldolgozzák például, egy harcból kivont alegység
pihentetésének, feltöltésének, a sérült technika helyreállításának megszervezését, végrehajtásának irányítását, vagy a logisztikai körletek, bázisok berendezését, működtetését. A repülőtereken a logisztikai, a repülő
mérnök- műszaki zászlóalj törzse szimulációs gyakorlat keretében növelheti felkészültségét a repülőtér működtetésének, a repülő eszközök bevetésre, újra bevetésre történő felkészítésének megszervezése, végrehajtása
terén.
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A logisztikai ezred már több alkalommal vezetett le számítógépes
gyakorlatot, amikor is a nemzeti támogatás részeként, nagy távolságú
szállítási feladatok megszervezését, végrehajtásának irányítását gyakoroltatták a szállító kötelék törzsével. Az ezrednél ebben az évben telepítették
a MARS rendszert, ami tovább bővíti a számítógépes felkészítésük lehetőségeit, akár kisebb kötelékek esetében is.
A Szárazföldi Parancsnokság logisztikai főnöke számítógépes
szimulációs rendszergyakorlaton dolgozta fel a csapatok átcsoportosítását
hadműveleti területre, a szállító eszközök komplex alkalmazásával. A
gyakorlat hasznos tapasztalatokat adott a kontingensek missziókba történő kiszállításának megszervezéséhez.
A Nemzetvédelmi Egyetem logisztikai tanszéke 2006. évben többnemzetiségű szimulációs gyakorlatot hajtotta végre. Az utóbbi években
egyre gyakoribb a többnemzetiségű gyakorlat. 2007. évben a Tisza zászlóalj részére levezetett számítógépes szimulációs gyakorlaton négy ország katonái vettek részt.
A logisztikai törzsek számítógéppel támogatott, önálló, hatékony,
életszerű felkészítése megoldható Várpalotán a MARCUS rendszerben, de kisebb feladat estében, a legjobb a helyőrségekben telepített
MARS rendszer igénybevétele. A komplex felkészítés érdekében hatékony megoldás lehet a két rendszer összekapcsolása. A gyakorló logisztikai törzs a helyőrségében dolgozik a MARS rendszer számítógépes
munkahelyein, ott valósul meg a logisztikai tevékenységek szimulációja.
Várpalotán, a MARCUS rendszer munkahelyein pedig, a Szolgáltató
Igazgatóság végzi az alájátszói feladatokat.
Számítógépes szimulációs gyakorlat tervezése
A szimulációs gyakorlat levezetésének is egyik meghatározó és elsődleges feladata, a gyakorlat megtervezése. A szimulációs gyakorlat,
gyakorlás megtervezéséhez is ugyanazokat az okmányokat kell elkészíteni, kidolgozni, mint egy hagyományos parancsnoki és törzsvezetési gyakorlathoz, de az alaphelyzetet, a gyakorlatra létrehozott saját, ellenséges,
baráti, semleges, civil szervezetek teljes struktúráját be kell vinni a számítógépbe, a szimulációs térbe. Ezt a Szolgáltató Igazgatóság alkalmazottjai végzik a gyakorlatot tervezők követelményei szerint.
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A tervezés folyamata, a teljesség igénye nélkül:
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•

Az elöljáró parancsnok által kijelölt gyakorlat vezető meghatározza a gyakorlat célját, típusát, szintjét, a működés területét.

•

A Magyar Köztársaság területét tartalmazó digitális térképen ki
kell választani a működési területet, ami dandár szintű gyakorlat
esetén általában 100x100, zászlóalj szintű gyakorlaton 40x50 kilométer nagyságú. Amennyiben a hazai földrajzi viszonyoktól eltérő területre van szükség, a kiválasztott térképi területen, térképszerkesztéssel az igénynek megfelelően módosítható, újraszerkeszthető a növényzet, a vízrajz, a közlekedési hálózat, a települések. Létrehozhatók épületekkel, sátortáborral, raktárakkal (térképi
objektumként, vagy az építőelemekben lévő létesítményként) laktanya, repülőtér, különböző rendeltetésű tábor, raktárbázis, polgári
létesítmény, de más objektumok is. Megteremthetők a katasztrófahelyzetek feltételei (pld. árvíz, ipari létesítmény robbanása).

•

Írásos anyagként ki kell dolgozni a gyakorlat levezetéséhez szükséges terveket. Ezek közül, a szimuláció szempontjából a legfontosabb az esemény- és incidens jegyzék. Ezek alapján vezethető
az ellenerő tevékenysége, az incidensek végrehajtása. Előre betervezhetők automatikusan bekövetkező események.

•

A programban meglévő építőelemekből fel kell építeni a résztvevő csapatok szervezeti struktúráját, amit a már meglévő típusszervezetek alkalmazásával lehet és célszerű egyszerűsíteni. Ehhez a
korábbi gyakorlatokra kialakított, a Magyar Honvédség csapataira
jellemző szervezeteket elmentettük, azok bármikor előhívhatók, a
szükséges korrekciókkal felhasználhatók. A struktúra nagyságának kialakításánál, a gyakorlat célján kívül figyelembe kell venni
a meglévő számítógépes hálózat, a szerver kapacitását.

•

A struktúrában kialakított szervezetek, szervezeti elemeket el kell
helyezni a digitális térképen, ki kell alakítani a kiinduló helyzetet,
amihez alkalmazható a vázlatkészítés, térképszerkesztés méretarányos jelek felvitele is.

•

A gyakorlatvezető elgondolása szerint be kell állítani a gyakorlás
idejét, időtartamát, napszakot, évszakot, a meteorológiai viszonyokat (hőmérséklet, láthatóság, csapadék, szélirány és sebessége,
hó, jégvastagság, stb.).

•

A katonai művelet kezdetén szükséges beállítani a résztvevő felek
egymáshoz való viszonyát (ellenség, barát, semleges), ami a gyakorlat közben módosítható. Ez befolyásolja egyes szimulációs tevékenységek végrehajtását, végrehajthatóságát.

•

Meg kell tervezni a számítógépes munkahelyekre a struktúrában
lévő szervezetek kiosztását, aminél figyelembe kell venni az
egyes munkahelyeken egyszerre elvégezhető feladatok mennyiségét, amit összhangba kell hozni a levezetési terv, az esemény-, incidens jegyzék időrendjével. Figyelembe kell venni, hogy a számítógépes munkahelyeken azonos időben, egy elemi egységnek,
vagy egy köteléknek csak egy parancs adható ki. Kis méretarányban, egy időben csak egy területen lehet az eseményeket megfigyelni, parancsokat kiadni, ami korlátozhatja a munkahelyre kiosztott, nagy területen tevékenységet folytató szervezet irányíthatóságát.

A gyakorlatot tervezők gyakran, a már jól kidolgozott, a számítógépen rögzített, eredményesen végrehajtott gyakorlatok anyagát saját célkitűzéseiknek megfelelően módosítva, továbbfejlesztve felhasználják. Észszerű megoldásnak tartom azt is, amikor a korábbi gyakorlatokat
tudatosan tovább folytatják más kiképzési célkitűzéssel és feladattal. A
támogató, kiszolgáló zászlóaljak törzseinek, a törzsgyakorlás tervét célszerű egy korábbi, harcoló alegység gyakorlatának anyagára építeni.
Számítógépes szimulációs gyakorlat levezetése
A szimulációs gyakorlat végrehajtása, levezetése eltér a hagyományostól. A gyakorlatot természetesen a gyakorlatvezető irányítja a levezetési terv szerint. A végrehajtás legfontosabb jellemzője, hogy a gyakorló törzsek nem közlésekre reagálva végzik feladatukat, hanem a
számítógépes munkahelyekre kiosztott alárendelt szervezetek tevékenységét kell a valóságot megközelítő körülmények között irányítani. A szimulációs térben a gyakorlatvezető elgondolása szerint folyik az ellenerő
tevékenysége, bekövetkeznek a feladat végrehajtását befolyásoló különböző incidensek, események. A gyakorló törzsek a számítógépes munkahelyeken dolgozó alájátszók jelentéseiből kapnak információt a vezetett
szervezetek helyzetéről, a feladatok végrehajtásáról, a bekövetkezett
eseményekről. A jelentések alapján hozzák meg döntéseiket a további tevékenységre, feladatokra.
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A szimulációs gyakorlatnak három fontos helyszíne, munkahelye
van:

•

Gyakorlatvezetői számítógépes munkahely.

•

A gyakorló törzs munkahelye.

•

A gyakorlatra létrehozott szervezetek számítógépes, operátori
munkahelyei (saját, ellenséges, baráti, semleges erők).

Gyakorlat vezetői (DISTAFF) számítógépes munkahelyen, a szimulációs térben a gyakorlatvezető minden, a rendszerbe kapcsolódott
összes operátori munkahelyen lévő szervezet munkáját látja, folyamatában képes áttekinteni az összes alárendelt elemi egység, kötelék tevékenységét. Ezen a munkahelyen – a gyakorlat célkitűzéseinek megvalósulása érdekében – lehetősége van beavatkozni az eseményekbe, különböző
beavatkozásokkal befolyásolhatja a gyakorlat lefolyását. A gyakorlatra
létrehozott szervezet minden elemének kiadható és visszavonható parancs, módosíthatók az elemi egységek, kötelékek, létesítmények, objektumok helye, állapota. A gyakorlatvezető incidensjegyzék alapján határozza meg az ellenerő tevékenységét, de a gyakorlat lefolyását figyelembe véve a tervtől eltérően is adhat részükre feladatokat.
A gyakorlatvezetői munkahelyen, a szimulációs rendszerhez csatlakozva, létrehozható több monitoring munkahely, ahol a gyakorlatvezető
segítői folyamatosan figyelemmel kísérik a szakterületűknek megfelelő
tevékenységek végrehajtását. A látottak alapján tudják értékelni, elemezni, a gyakorlatvezető útján befolyásolni a szaktevékenységek végrehajtását. Monitoring üzemmódban ellenőrzik általában a felderítő, tüzér, repülő, légvédelmi, logisztikai szaktevékenységet. Ezeken a munkahelyeken nem lehet parancsot kiadni, nem lehet beavatkozni a szimulációba.
A gyakorló törzs munkahelye nincs közvetlen kapcsolatban a számítógépes munkahelyekkel, a valóságban sem látja, hogy mi történik az
alárendelt szervezeteinél. A törzs, a térképet és más vezetési okmányait
vezetve, külön helyen dolgozik. A gyakorlatra létrehozott, a számítógépes
munkahelyekre kiosztott szervezetek felé a parancsnok elhatározását,
intézkedéseit híradó eszközökön, egy közbeeső, úgynevezett alájátszó állomány útján közvetítik, amit az operátorok a program nyelvére lefordítva visznek be a szimulációs térbe, illetve rajtuk keresztül kapnak információt a feladatok végrehajtásáról.
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Az operátori munkahelyeken csak az oda kiosztott alegységek részére lehet parancsot kiadni. Tevékenységüket, az előzőekben leírtaknak
megfelelően a gyakorló parancsnok elhatározását figyelembe véve, az
alájátszók irányítják. Az alájátszók a gyakorlat szintjének megfelelően
század, üteg, szakasz, vagy rajparancsnoki szerepkörben dolgoznak az
operátor mellet és hoznak döntéseket, elhatározásokat az adott számítógépes munkahelyre kiosztott szervezetek tevékenységére. Így a szimulációs gyakorlat az ő felkészítésüket is szolgálhatja, szolgálja, de a tevékenységük megítélése nem lehet szempont a gyakorló törzs értékelésekor.
Az alájátszók határozzák meg a számítógépek operátorai részére, hogy az
általa vezetett egység milyen feladatot, mikor és hogyan hajtson végre.
Az operátorok, akik a MARCUS program kiváló ismerői, a szimulációs
térben végrehajtatják a vezetett egységgel a meghatározott feladatokat.
Minden parancs végrehajthatóságát a számítógépes terep- és harcászati kiértékelő rendszer ellenőrzi, és alkalmasság esetén hajtja végre
azokat. A veszteségszámító algoritmusok ezen kívül meghatározzák, feljegyzik és meg is mutatják a kilőtt, megsérült harcjárműveket vagy sebesülteket. Tehát, a „papír háborúkkal” szemben, itt a szemben álló erők
tevékenységének következményeként, a program – a valóságot megközelítően – veszteséget generál. Vagyis a szimulációs térben minden tevékenységet, feladatot a valóságnak megfelelően kell megtervezni és végrehajtani.
Az alájátszók a döntéseikről, a végrehajtás eredményéről, annak körülményeiről, a bekövetkezett eseményekről, a hatáskörüket meghaladó
kérdésekről jelentenek a gyakorló törzsnek, akik a jelentések alapján folyamatosan értékelik a kialakult helyzetet és a kitűzött cél elérése érdekében, az eseményekre reagálva, szükség szerint újabb parancsokkal befolyásolhatják, befolyásolják a feladat végrehajtását. Ezért rendkívül
fontos a gyakorló törzs és az alájátszók közötti információáramlás pontos,
részletes meghatározása. Tehát, a MARCUS program segítségével a
gyakorló törzs, az elhatározásban meghatározott feladatok végrehajtását
szinte életszerűen irányítja, sőt irányítania szükséges, mivel a szimulációs
térben a saját csapatok, az ellenerő, illetve más, incidenseket létrehozó
erők ténylegesen, egymásra hatással végzik tevékenységüket. Úgy gondolom, hogy a hagyományos gyakorlatokhoz képest ez, a szimulációs
törzsgyakorlást, a már leírt pozitívumokon túl, érdekesebbé és izgalmasabbá is teszi. A gyakorlatvezető is reálisabban, objektívebben képes
megítélni a gyakorló törzs tevékenységét.
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A gyakorlat teljes egészében rögzítésre kerül, ami a gyakorlat célja,
a feldolgozandó oktatási kérdések szempontjából fontos részek visszajátszásával, a gyakorlatvezető részére lehetővé teszi a gyakorlat részletes
elemzését, objektív értékelését.
Nyugdíjasként, hetedik éve dolgozom az ARTIFEX TRÉNING
Kft Szolgáltató Igazgatóságnál, Várpalotán. Így a munkatársaimmal
közösen az eddigi gyakorlatokon már sok tapasztalatot szereztem a szimulációs rendszerek alkalmazása terén. A tapasztalatok meggyőztek arról, hogy ez a törzsgyakorlások leghatékonyabb, költségkímélő módszere. Bátran állíthatom, hogy a parancsnokok nagy része megkedvelte és
egyre gyakrabban igényli a szolgáltatásunkat a törzsek felkészítésének
támogatásához. A logisztikai vezető állomány azonban ezt ritkábban veszi igénybe, pedig szinte életszerű helyzetekben gyakorolhatja a logisztikai támogatás megszervezését, végrehajtásának irányítását.
Az ARTIFEX TRÉNING Kft által készített szimulációs programrendszer leírását tartalmazó Kézikönyv segítségével, a munkatársaim
tapasztalatait is figyelembe véve foglaltam össze röviden a MARCUS/MARS szimulációs rendszer lehetőségeit, előnyeit a vezető, kiemelten a logisztikai vezető állomány felkészítésében. Fontosnak tartottam felhívni erre figyelmüket, azzal a szándékkal, hogy arra buzdítsam
őket, hogy a logisztikai törzsek korszerű, hatékony felkészítéséhez, öszszekovácsolásához bátrabban vegyék igénybe a szimulációs rendszert.
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SZAKTÖRTÉNET
A HADIIPARI TERMELÉS IGÉNYKIELÉGÍTÉSI
PROBLÉMÁI AZ EURÓPAI HADSZINTÉREN
SZEMBENÁLLÓ HADERŐK SZEMPONTJÁBÓL
(1939-1945)
Turcsányi Károly1

Bevezető
Egy hadviselő állam (nemzet) esetében a haditechnikai eszközök
gyártását – ezáltal a haderő haditechnikai-eszközigényének kielégítését
– a folyóírat hadiiparral foglalkozó előző két számában vizsgáltam.
Ezekből következik, hogy a háború végső kimenetelét az ipari
kultúrabeli,- illetve technológiai korlátok, a helytelenül vagy megkésve
meghozott felsőszintű vezetői (honvédelmi irányítási, védelempolitikai)
döntések mellett hosszabb távon elsődlegesen a hadiipari kapacitások
lehetőségei határozták meg. A lehetőségek következhettek az adott
(hadi)ipar fejlődési sajátosságaiból, a korlátozott kapacitásokból, a
meglévő kapacitások kihasználatlanságaiból, a (hadi)ipar mozgósítási és
termelés szervezési problémáiból, az iparban foglalkoztatottak felkészültségéből és utánpótlásuk megoldhatóságából és egyes meghatározó
nyersanyagok illetve energiahordozók beszerezhetőségéből. A továbbiakban ehhez a témakörhöz tartozó kérdéseket tárgyalom részben
általában, többségében azonban egyes nemzetekhez kapcsolódóan.

1. Kapacitás korlátok és kapacitás kihasználási problémák
A német hadiipari termelés felfuttatását nem megfelelően hangolták
össze a mozgás-centrikus hadi kultúra alapvetően a háború korai
szakaszában megmutatkozó magas haditechnikai-eszközigényével,
továbbá a korlátozott hadiipari kapacitások és erőforrások mellett is
megengedték a fő harceszközök gyártási projektjeinek megkettőzését és
párhuzamos futtatását. Utóbbi éppen a harckocsigyártás területén vezetett
rendkívül kedvezőtlen eredményekhez.

1

Prof. Dr. Turcsányi Károly nyá. mk. ezredes, ZMNE egyetemi tanár.
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Az amerikai haderő esetében kapacitáskorlátról egyáltalán nem
beszélhetünk. A brit haderőre vonatkozóan ez már nem mondható el,
miután a német bombázások és a rakétatámadások a hadiipari termelésben fennakadásokat okoztak. Ezek csak időszakosak voltak és
semmiképpen sem korlátozták számottevően a haditechnikai eszközgyártást.
A szovjet politikai vezetés 1941-ben, a német támadást követően, a
hadiipari tömegtermelés megszervezése mellett döntött. „A prioritások
rendkívül világosak és meghatározottak voltak amikor valamennyi
forrást maximálisan néhány termék előállítására fordították.”2 A
tömeggyártás eredményessége néhány alkalmasnak ítélt típus rendszeresítésén és kizárólagos, nagy darabszámú gyártásán alapult3. 1942
végétől – a felállítás alatt álló harckocsi magasabbegységek alapharckocsijaként alkalmazott T-34 közepes harckocsi nagy darabszámú
tömeggyártásának előtérbe kerülése miatt – megtorpant és egy évet
szünetelt a szovjet nehéz harckocsi program. A szovjet katonai felső
vezetés a nehéz-harckocsi gyártás csökkentése és gyökeres átszervezése
mellett döntött, hogy a nagy mennyiségű T-34-esre támaszkodva
harckocsihadtesteket és – hadseregeket szervezhessen. A KV-1-es nehéz
harckocsit gyártó Cseljabinszki üzem 50%-ban T-34-es közepes
harckocsik gyártására állt át, míg a fennmaradó kapacitást pedig a
csökkentett tömegű – közepes harckocsikéhoz „közelített” paraméterekkel rendelkező – KV-1 Sz gyártására állították át 4. A nehézharckocsi program 1942 végi leállítására vonatkozó döntés bizonyos
szempontból hibásnak volt mondható, mivel a szovjet csapatok
Leningrád térségében már harcban álltak a Tigris harckocsikkal, majd
1943 januárjában egy felrobbantott példányt is megvizsgálhattak. Így
tisztában lehettek a fenyegető veszéllyel. Ugyanakkor a közepesharckocsi-program 1943-as felfuttatásának egyetlen lehetséges útja a
típusválaszték szűkítése volt. Ez a döntés akkor nem hozta meg a várt
eredményeket. Amíg az 1941-es termelési eredményhez képest a

2 Ránki György: A II. világháború gazdaságtörténete. Közgazdasági és jogi kiadó, Budapest, 1990. 98. és 167. o.
3 Szabó Péter – Számvéber Norbert: A keleti hadszíntér és Magyarország 19411943. Puedlo kiadó, Budapest, 2001. I. k. 108. o.
4 Zaloga – Kinnear – Aksenov – Koshchavtsev: Stalin’s Heavy Tanks 19411945. The KV and IS Heavy Tanks. Concord Publications Company. 2002 Hon
Kong, 7. o.
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legyártott T-34-esek számát 1942-ben megnégyszerezték, addig – a
nehéz-harckocsi program megszüntetésével – 1943-ban mindössze 23%os termelés-növekedést értek el 5.
A nehéz-harckocsi gyártás leállításának ugyanakkor messze-menő
harcászati következményei voltak. Hatására az 1943. évi kurszki
csatában a szovjet harckocsicsapatok – a brit segélyanyagból kapott
eszközök kivételével (301 db Churchill nehéz harckocsi) – nem rendelkeztek nehéz harckocsikkal6. A kurszki csatát a szovjetek közepes
harckocsik tömeges bevetésével vívták meg. A magas veszteségek
ellenére a hadvezetés a hadműveletet sikeresnek értékelte, ugyanakkor
tagadhatatlan, hogy a közepes harckocsik veszteségei igen magas értéket
értek el. Ez megoldás keresésére ösztönözte a szovjet hadvezetést.
Egyrészt a szovjet oldalon harcoló brit Churchill harckocsik alacsony
veszteségaránya, másrészt a német nehéz-harckocsi típusok harci sikerei
arra ösztönözték a szovjeteket, hogy felülvizsgálják a nehéz
harckocsikkal kapcsolatban 1942-ben kialakított elutasító álláspontjukat.
A Kurszknál bevetett Tigris harckocsik jelentős veszteségeket okoztak a
szinte kizárólag közepes harckocsikból álló szovjet harckocsicsapatoknak, miközben csak alacsony veszteséget szenvedtek el 7. A szovjet
harckocsik összes vesztesége megközelítette a 32%-ot, a legkritiku-sabb
szakaszon bevetett 5. gárdaharckocsi-hadseregé pedig elérte az 50%-ot,
ami szöges ellentétben állt a nehéz-harckocsikat is bevető német
páncéloscsapatok 13%-os átlagos veszteségével8. Ezek a veszteségek
elkerülhetők lettek volna, ha a szovjetek a német nehéz-harckocsik-kal
szemben saját nehéz-harckocsijaikat is felsorakoztathatták volna. A
magas harckocsiveszteség-arány az egész 1943-as évre érvényesnek

5 Tim Bean – Will Fowler: Szovjet harckocsik a II. világháborúban. Hajja és fiai
könyvkiadó, Debrecen, 2004. 169. o.
6 Christer Jorgensen – Chriss Mann: Hadászat és harcászat: harckocsi hadviselés. Hajja és fiai könyvkiadó, Debrecen, 2002. 125. o.
7 Roger Ford: A Tigris harckocsi. Hajja és fiai könyvkiadó, Debrecen, 2000. 72.
o.
8 Christer Jorgensen – Chriss Mann: Hadászat és harcászat: harckocsi hadviselés. Hajja és fiai könyvkiadó, Debrecen, 2002. 126. o., továbbá Szabó Péter –
Számvéber Norbert: A keleti hadszíntér és Magyarország Puedlo kiadó, Budapest, 2001. II. k. 19. o.
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bizonyult és az év folyamán elérte az 1:5 arányt9. (Habár a harckocsi
veszteség-arány 1941-ben és 42-ben is magas volt, az nem a közvetlen,
harckocsi-harckocsi elleni harcnak, hanem a hadműveleti szintű
bekerítéseknek, a totális német légi fölénynek, a helytelen harckocsialkalmazási elveknek és az elavult típusok gyors, tömeges harcképtelenné válásának volt a következménye). A közepes harckocsik
magas veszteségei a szükséges védettség mértékének átértékelésére
késztették a szovjet hadvezetést. Az 1942-es, kizárólag közepes
harckocsik gyártását célzó koncepció felülvizsgálata az ISZ nehézharckocsi-program megindításához vezetett. A nehéz-harckocsiprogramot csak 1943 végén indították el ismét. 1944 elejétől jelent meg
nagyobb mennyiségben a KV-85 és az ISz sorozat 10.
A nehéz-harckocsi-program leállítása következtében felszabaduló
gyártókapacitás jóval kevesebb közepes harckocsi kibocsátását tette
lehetővé, mint amekkora harcászati veszteség a nehéz-harckocsik
alkalmazásának hiánya miatt létrejött. 1943-ban a kizárólag közepes
harckocsik alkalmazásán alapuló harceljárás eredményeképpen – az
átlagos harckocsiveszteség-arány 12:5 volt. Az 1944-es évre – az új
típusú szovjet nehéz-harckocsi tömeges megjelenése következtében ez az
arány mintegy 20%-kal jobb lett, 1:4-re változott. 1945-re – amikor a
szovjet haderő már nagyobb mennyiségű harcba vethető ISz-2 nehézharckocsival, illetve az ezekre szervezett 34 nehéz-harckocsi-ezreddel és
néhány önálló dandárral rendelkezett – az 1943-as veszteségarány
mintegy 80%-kal javult és elérte a kiegyensúlyozott 1:1,2 arányt 11. A
visszatérés a közepes és nehéz-harckocsik párhuzamos gyártásához, a
harckocsiveszteségek gyors csökkenésének az egyik legfontosabb
tényezője volt.

9 Christer Jorgensen – Chriss Mann: Hadászat és harcászat: harckocsi hadviselés. Hajja és fiai könyvkiadó, Debrecen, 2002. 140. o.
10 Tim Bean – Will Fowler: Szovjet harckocsik a II. világháborúban. Hajja és fiai könyvkiadó, Debrecen, 2004. 123, 137, 170.
11 Tim Bean – Will Fowler: Szovjet harckocsik a II. világháborúban. Hajja és
fiai könyvkiadó, Debrecen, 2004. 170. o. továbbá Szabó Péter – Számvéber Norbert: A keleti hadszíntér és Magyarország 1941-1943. Puedlo kiadó, Budapest,
2001. II. k. 224. o.
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A szovjet haderő haditechnikai eszközválasztékát tehát hiába
szűkítették időlegesen egy bizonyos típus-szám alá, a hadiipari termelés
volumenét tovább már nem tudták növelni. A nehéz harckocsi gyártás
példázza, hogy a harctevékenységekhez szükséges típusválaszték
csökkentése kockázatos beavatkozás volt, amely súlyos veszteségekhez
vezetett. A típusválaszték racionális megválasztása viszont hosszabb
távon a hadiipari kapacitás-kihasználás magas szintjét eredményezte.
A magyar haderő esetében a (hadi)ipari kapacitások fejleszthetőségének határai a háború folyamán abban mutatkoztak meg, hogy a
jelentős mennyiségű pénzügyi forrás mozgósításával sem volt tovább
növelhető a haditermelésbe bevonható ipari kapacitások mennyisége.
Ilyen kapacitások létesítésének – számos egyéb korlátozó tényező mellett
- egzakt módon meghatározható átfutási idő minimumai voltak, amelyek
termelőüzemek létesítésénél és új technológia egyidejű bevezetésénél
több évet is jelenthettek. A magyar hadiipari kapacitások egy részének
német lekötése súlyobította ezt a helyzetet.

2. A német hadiipar mozgósítási és termelés-szervezési
problémái és azok hatása a keleti hadszíntéren
1. Ellentmondás a harckocsi igény és a gyártási lehetőségek
között
A szervezet és a harceljárás által támasztott harckocsigyártási igény
Egy közelítő számítással meghatározható a német páncélos-csapatok
nagybani harckocsi-igénye. 1941-ben a német páncéloshadosztályok 160
helyett 200 harckocsit igényeltek volna, míg a gépesített gyaloghadosztályok is igényeltek 45-45 harckocsit. A páncéloshadosztályok számát illetően elmondható, hogy további két páncéloscsoport felállításához – a
tartalékképzéstől eltekintve - legkevesebb négy ilyen egységre lett volna
szükség. A 25 páncéloshadosztály támogatására összesen legalább
ugyanennyi gépesített hadosztály kellett volna a rendelkezésre álló 13
helyett. A rendelkezésre álló („van”) és a szükséges („kell”) darabszámok így az alábbiak szerint alakultak:
Van: 21 páncélos hadosztály (21x160 harckocsi) és 13 gépesített
hadosztály (13x45 hk.), összesen 3360 eszköz.
Kell: 25 páncélos hadosztály (25x200 hk.) és 25 gépesített ho.
(25x45 hk.), összesen 6125 eszköz.
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A különbség: 2765 eszköz, ami a rendelkezésre állónál 82%-kal
több harckocsit jelentett.
A különbség – a tulajdonképpeni hiányzó harckocsimennyiség –
hozzávetőleg az 1942-es harckocsigyártás (4137 db) és az 1940-es harckocsigyártás (1959 db) közötti különbséggel azonos12. Megállapítható tehát, hogy ha 1942 tavasza helyett másfél évvel korábban, a Szovjetunió
elleni háború megindításáról hozott döntés idején, 1940 őszén-telén hoznak döntést a harckocsi gyártókapacitások mozgósításáról, akkor a hiány
jóval kisebb mértékű lett volna.
2. A német hadiipar mozgósítása
A különböző nemzeti hadi kultúrák esetében eltérő volt az ipar mozgósítás-igénye, az iparral szembeni termelés-ütemezési elvárás.
A németeket jellemző mozgás centrikus hadi kultúrában a gazdaság, ezen belül különösen az ipar már a háborút megelőzően igényelte az
erőforrások mozgósítását (lásd Ludendorff iparmozgósítási elképzeléseit). A háború kezdetére felfejlesztendő haderőnek pedig elvileg azonnal
rendelkeznie kellett a háború megvívásához szükséges teljes haditechnikai eszközmennyiséggel. Az elméletileg is megalapozott elvárásokkal
ellentétben a második világháború 1939-1942 közötti kezdeti szakaszában – amely a háborút kirobbantó Németország számára a legaktívabb
támadó fázis volt – a német ipart csak fokozatosan mozgósították és állították át hadiipari termelésre. Ebből következően a „hadiiparuk a háború folyamán sohasem tudott elegendő fegyvert gyártani”13.
Németországnak lényegesen jobban fel kellett volna készülnie a háborúra, mint az I. világháborúban, és ehhez a fegyverkezési iparok fejlesztését már a háborút megelőzően, titokban meg kellett volna kezdeniük. 14 A korai mozgósítás helyett az ipar teljes mozgósítása csak a

12

Ránki György: A II. világháború gazdaságtörténete. Közgazdasági és Jogi
Könyvkiadó, Budapest, 1990. 163. o.

13

Szabó Péter – Számvéber Norbert: A keleti hadszíntér és Magyarország 19411943. Puedlo Kiadó, Budapest, 2001. 106. o.

14

Ránki György: A II. világháború gazdaságtörténete. Közgazdasági és Jogi
Könyvkiadó, Budapest, 1990. 13. o.
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háború közepén, 1942 áprilisában következett be.15 A legalább részleges
iparmozgósítás elmaradását nem magyarázza semmi, csak a politikai
koncepció. 1939-41 között a köztes, kompromisszumos mozgósítási fokozat is alig valósult meg.
Ludendorff 1935-ben a „Totális háború” című könyvében megfogalmazta a következő háború esetén követendő stratégiát, amelyben a
kezdeményező jellegű, rövid lefutású villámháborúban és a rövid idejű,
részint már a háborút megelőző, és totális iparmozgósításban határozta
meg a siker feltételeit. Elképzelései középpontjában éppen egy véres, teljes gazdasági kimerülést eredményező, elhúzódó háború elkerülése állt.
Ugyanakkor a polgári politika joggal vethette fel, hogy 1918-ban éppen
Ludendorff két éves totális mozgósítása vezetett el a tömegek radikális
forradalmi megmozdulásáig. Így a kialakuló „villámháborús” elképzeléseknek volt néhány vitathatatlan és mindenki által elfogadott gazdasági
előfeltétele, de korlátja is. Egyrészt világos volt tehát, hogy már a háborút megelőzően szisztematikus munkával kell felkészíteni a német gazdaságot a háborús termelésre, másrészt, hogy a hadiipari mozgósítás
társadalmi kockázatokkal jár, és hogy a polgári társadalom leterhelésének mértéke nem lehet olyan nagyságrendű, amely az elégedetlenség felszításával veszélyeztetné a belpolitikai stabilitást. Egyértelmű volt tehát,
hogy egy reális német hadiipari mozgósításnak előkészítettnek és gyorsnak, ugyanakkor – bármit is követeljen a hadsereg – ezúttal korlátozottnak, egyfajta konszenzusos középutat keresően mértékletesnek kell lennie. Az előkészítettség területén voltak jelentősnek tekinthető eredmények (tartalék-képzés, hadiipari kapacitások kialakítása, hazai erőforrások gazdaságosabb kihasználása, nyersanyag-megállapodások a környező államokkal, stb.), mégis, a mozgósítás elmaradásának későbbi negatív hatásait is figyelembe véve, csak részben fogadhatom el Ránki
György megállapítását: „Németország jól fel volt készülve a háborúra”.16 Németország csak egy sikeres villámháborúra volt jól felkészülve.
A harckocsi igényre bemutatott nagyvonalú számvetés figyelembevételével, arra is csupán némi fenntartással.
A polgári politika számára kulcsfontosságú kérdés az volt, hogy
mikor kell megkezdeni a hadiipar mozgósítását? A békeidős termelés
15

Ránki György: A II. világháború gazdaságtörténete. Közgazdasági és Jogi
Könyvkiadó, Budapest, 1990. 157. o.
16

Ránki György: A II. világháború gazdaságtörténete. Közgazdasági és Jogi
Könyvkiadó, Budapest, 1990. 16. o.
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körülményei között előállított haditechnikai eszközmennyiség ugyanis
elegendőnek bizonyult a gyenge lengyel haderő szétzúzásához, majd –
némi kockáztatással – a nyugat-európai hadjárat megvívásához, a némettel legalábbis azonos kategóriába tartozó francia haderő legyőzéséhez is.
A hadiipar mozgósítása 1939-ben tehát még elkerülhető volt, nézetem
szerint Ránki György megállapítása erre vonatkozhat. Ugyanakkor az
Anglia elleni hadműveletek (amely a Lengyel megszállás után szintén
hadat üzent Németországnak és részt vett a Franciaországi hadjáratban
is) már egy nagyhatalom hadereje elleni bonyolultabb viszonyok közötti
katonai tevékenységet feltételeztek. Az 1940 nyarától tervezett Szovjetunió elleni támadás pedig az anyagigényes kétfrontos háború megkezdését, illetve egy Németországnál lakosság és terület vonatkozásában többszörös, haderejét és erőforrásait tekintve a legszerényebb becslések
alapján is azonos, vagy nagyobb ország elleni katonai tevékenység megkezdését jelentette. A haderő anyag-és eszközigénye így 1940 nyarától jól
prognosztizálhatóan növekedett és elérte, majd meghaladta a hadiipari lehetőségek maximumát.
A hadiipari mozgósítás szempontjából reális utolsó határidő tehát
1940 novembere, a Barbarossa hadműveleti terv aláírásának időpontja
volt. Ennek ellenére a német hadiipar további másfél éven át – a háború
döntő szakaszában – a békeidős termelési szintet alig túlhaladóan működött. A német haditermelés a saját ipari kapacitásaihoz mérhető teljesítményt csak 1942-től produkált. „Ha az 1942. január-februári termelést
100%-nak vesszük, akkor ugyanaz év júliusára 53%-os növekedést értek el, 1943 júliusára 229%-ot, 1944 júliusára pedig 322%-ot. Ezt nevezte Albert Speer fegyverkezési csodának”17. „A hadianyag-termelés
gyors növekedése 1942 elején kezdődött és 1942 nyarára már jelentős
teljesítményt ért el. Mivel korábban számos üzem nem használta ki maximális kapacitását, viszonylag könnyű volt figyelemreméltó eredményeket elérni”18.
A késleltetett mozgósítás negatív hatása már az angliai légi csata
vadászrepülőgép rendelkezésre állásában megmutatkozott. Az 1942-44
között havi több ezer darab repülőgép gyártására képes német ipar 1940ben még csak havi néhány száz gépet termelt, ami nem volt elegendő a

17 A harmadik birodalom hadviselése. Hajja és fia könyvkiadó, Debrecen, 1996.
48. o.
18 Ránki György: A II. világháború gazdaságtörténete. Közgazdasági és Jogi
Könyvkiadó, Budapest, 1990. 156. o.
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veszteségek pótlására. A német légierő veresége nem kis mértékben ezzel
volt okolható19. A mozgósítás hiánya azonban akkor érthetetlen igazán,
mikor 1940 őszén tervek készültek és döntés született egy jóval nagyobb
ország, a Szovjetunió megtámadásáról. A német hadiipar még decemberben utasítást kapott, hogy fokozza a szárazföldi fegyverzet, főleg a
harckocsik termelését. A valóságban azonban a hadianyag-termelés még
mindig alárendelt szerepet játszott a lakosság igényeinek kielégítésével
szemben, így a németek – kisebb megszorításokat leszámítva, pl. élelmiszerjegy – továbbra is békegazdaságot működtethettek”20. Tehát valós
iparmozgósítás ekkor sem történt.
Hitler – a nyugat-európai hadjárat kétségtelen sikerein felbuzdulva –
a Barbarossa hadművelet anyagigényéről úgy nyilatkozott, hogy „beszüntethetem a fegyvergyártás folytatását az ipar legnagyobb ágazataiban, mivel meggyőződésem, hogy ma nem létezik olyan ellenség, amelyet ne tudnánk felmorzsolni a rendelkezésre álló fegyverkészleteinkkel”21.
A mozgósítás elmaradása, amely egyértelműen politikai okokra vezethető vissza, homlokegyenest ellenkezik a villámháborús stratégia igényeivel, amelyek a háborút megelőző gyors és totális ipari mozgósítást
fogalmaztak meg. A késedelmes mozgósítás miatt a német hadigazdaság
a hadműveletek defenzív fázisában, 1944 nyarán érte el a termelési csúcsot. Ekkortól viszont a termelés a szövetséges bombázások és a munkaerőhiány miatt már megállíthatatlanul és folyamatosan csökkent, ami a
haderő haditechnikai igénykielégítési folyamatának egyértelmű zavarát
eredményezte.
3. A német hadiipar harckocsi kibocsátásának vizsgálata
A német mozgás centrikus hadi kultúra és a villámháborús tervek
megvalósításának alapját a harckocsik képezték. A harckocsi gyártás
mennyisége és a gyártott harckocsik minőségképessége a hadászati siker

19 Edwin P. Hoyt: Göring és a Luftwaffe. Victoria Könyvkiadó, Budapest, 1994.
125-126, 167 és 170. o.
20 Szabó Péter – Számvéber Norbert: A keleti hadszíntér és Magyarország 19411943. Puedlo Kiadó, Budapest, 2001. 7. o.
21 Grecsko, A. A. (főszerk.): A második világháború története 1939-1945. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1977. 138. o. IV. k. 571. o.
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egyik alapvető haditechnikai tényezője volt. A haditechnikai eszközhiány
ezen a téren a többi fegyvernem haditechnikai-eszközhiányánál is fokozottabban jelentkezett.
A hadviselő államok harckocsigyártása a világháború időszakában –
az egyéb páncélozott harcjárművektől eltekintve –mennyiségi sorrendben
az alábbiak szerint alakult:
Német hadiipar: 23 681 db harckocsi22

(21%)

Szovjet hadiipar: 76 827 db harckocsi 23

(70%)

Brit-amerikai hadiipar: 110 641 db harckocsi 24 (100%)
A brit-amerikai harckocsigyártást 100%-nak véve, a németek ennek csak mintegy egyötödét állították elő. Ez szélsőségesen alacsony érték. A németek a szovjet harckocsigyártáshoz viszonyítva is rendkívüli
módon elmaradtak. 1942-ben kezdték meg a kiváló minőségképességű
Párduc nehéz-harckocsik gyártását, amikor Németország a saját ipari bázisán túl a megszállt Európa forrásaival és termelési kapacitásával is rendelkezett. Ipari kapacitása így ebben az időben az amerikait is megközelítette. A kapacitások alapján elvárható harckocsi-termelésről a szakirodalom tehát joggal beszél elmarasztalóan. Nem kétséges, hogy a háború során a németek jóval kevesebb harckocsit gyártottak, mint azt a
nyersanyag-készleteik, munkaerő- és a technikai, valamint tudományos
lehetőségeik lehetővé tették. Nagy-Britannia a főbb fegyverek tekintetében egészen 1943-ig felülmúlta Németország termelését, annak ellenére,
hogy az angol gazdaság kisebb volt. A Szovjetunió viszont, mely a német
sikerek következtében átmenetileg még Angliáénál is gyengébb gazdasági háttérrel rendelkezett, 1942 és 1945 között másfélszer annyit termelt, mint a németek, holott „Németország támaszkodhatott Belgium,
Franciaország, Luxemburg és Norvégia gazdaságára, illetve majdnem
a teljes európai szén- és acéliparra, valamint a fent említett országok
gépgyártására és gazdasági tartalékaira. A német gazdaság termelése

22 Ránki György: A II. világháború gazdaságtörténete. Közgazdasági és Jogi
Könyvkiadó, Budapest, 1990. 163. o.
23 Tim Bean – Will Fowler: Szovjet harckocsik a II. világháborúban. Hajja és
Fia Könyvkiadó, Debrecen, 2004. 169. o.
24 Ránki György: A II. világháború gazdaságtörténete. Közgazdasági és Jogi
Könyvkiadó, Budapest, 1990. 185. o.
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mindezek ellenére nem változott. Az 1941-es fegyvergyártási szint csak
kicsivel múlta felül az 1939-est”25. Ennek a kedvezőtlen eredménynek a
kialakulásában több tényező is fontos szerepet játszott. Kiemelem ezek
közül az eltérő termelési kultúrákat, az elfoglalt területek ipari kapacitásai
kihasználásának nem egyszerű és emellett időigényes szervezési folyamatát, a németekénél többségében jóval alacsonyabb termelési minőségképességet és nem utolsósorban az erős ellenállási mozgalmakat (pl. Franciaországban és más meghódított területeken is).
A második világháború folyamán a legkevesebb harckocsit tehát a
német hadiipar gyártotta. Ez a jelenség a villámháborús stratégia fő hadjáratánál, a Barbarossa hadműveletnél ütközött ki leginkább, mivel ekkor kerültek szembe először egy nagy földrajzi kiterjedésű ország ritka és
időszakonként alig járható út és vasúthálózatával, időjárási viszontagságaival és jelentős haderejével. Alapvetően a támadást végrehajtó német
haderő túl gyenge volt az előtte álló feladatokhoz, különösen harckocsikban és repülőgépekben. 26 A bevetett hadosztályok számát tekintve a támadó fölénye mindössze 1,2 : 1 arányú volt, ha azonban a harckocsicsapatokat és a repülőegységeket, illetve azok technikai mutatóit vizsgáljuk, kiderül, hogy 1942-1943-ra a harckocsikban és repülőgépekben a
mintegy háromszoros mennyiségi fölény a védők oldalán jelentkezett27.
Ennek nem feltétlenül kellett volna így lennie, ha 1940-től mozgósítják a
hadiipart.
1943-44-re a német harckocsigyártást mozgósították ugyan, de a
szövetséges bombázások már gátat szabtak a hatékony ipari termelésnek. Az angol és amerikai légierő 1943-tól szinte teljesen uralta a Harmadik Birodalom fölötti légteret. „A szövetséges bombatámadások mintegy 35%-kal vetették vissza a német harckocsigyártást”28.

25 Matthew Hughes – Chriss Mann: A Párduc harckocsi. Hajja és fiai könyvkiadó, Debrecen, 2000. 41-42. o.
26 Christer Jorgensen – Chris Mann: Hadászat és harcászat: harckocsihadviselés. Hajja és Fia Könyvkiadó, Debrecen, 2001. 56. o.
27 Szabó Péter – Számvéber Norbert: A keleti hadszíntér és Magyarország 19411943. Puedlo Kiadó, Budapest, 2001. I. k. 13. o.
28 Matthew Hughes – Chriss Mann: A Párduc harckocsi. Hajja és fiai könyvkiadó, Debrecen, 2000. 47. o.
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A nehéz-harckocsi programoknál igen rosszul használták fel kapacitásaikat. Jó példa erre a két nehéz-harckocsi program párhuzamos futtatása. Richard Ogorkiewiczet, a harckocsi-hadviselés elismert szakértőjét idézve: „A németek legnagyobb hibája az volt, hogy nem tudtak az
oroszokhoz hasonlóan egy vagy két megfelelő harceszköz előállítására
koncentrálni. Ez volt harckocsifejlesztésük legnagyobb hibája”29. A
harckocsigyártás Párduc nehéz-harckocsi típusra korlátozása esetén a
legyártott 1900 db Tigris és Királytigris helyett hozzávetőleg 4000 db
azonos – ha nem nagyobb – harcértékű Párduc harckocsi lett volna előállítható. „Egy Tigris gyártásához szükséges munkaóra két Párduc
harckocsi előállítására lett volna elegendő. A 250.000 birodalmi márka
költségű Tigris több mint a kétszeresébe került a 117 000 márka költségen előállított Párducnak”30.
A harckocsik számszerű hiánya a páncélos-magasabb-egységek
szervezeti kialakítását és a páncélos-hadviselést stratégiai szinten is
érintette.
Az 1941-es évben egyértelműen bebizonyosodott, hogy a Pz. III. típus védettsége és fegyverzete már nem elegendő az új szovjet
harckocsitípusokkal szembeni hatékony harcra. Azonban mivel a hadiipari termelést 1939-41 között békeidős szinten tartották, nem tudták időben megvalósítani az alapharckocsi típusváltását a harckocsicsapatoknál. „A tűzerő, a páncélvédettség és a mozgékonyság terén
minden akkor rendszerben álló német páncélos alulmaradt a szovjet T–
34 és KV típusokkal szemben”. A német páncélos ezredek még 1941
második felében sem rendelkeztek a harckocsik közötti összecsapásra
alkalmas harcjárművekkel. A növekvő mennyiségben bevetett szovjet
T–34 és KV–1 harckocsikkal szemben ennél fogva mind nyomasztóbb
haditechnikai hátrányba kerültek. Az alakulatokra nehezedő szovjet harcászati nyomást a fölényben lévő német harcvezetéssel, a Luftwaffe Ju
87 zuhanóbombázó repülőgépeivel, valamint a 8,8 cm-es légvédelmi lövegek és a tábori tüzérség harckocsik elleni alkalmazásával tudták csak
elhárítani. A német hadiipar csupán 1942–1943-ban rendezkedett be
olyan harckocsik és rohamlövegek tömeggyártására, amelyek az ekkor már tömegesen előállított szovjet harckocsikkal szemben a tűzerő,

29 Matthew Hughes – Chriss Mann: A Párduc harckocsi. Hajja és fiai könyvkiadó, Debrecen, 2000. 47. o.
30 Roger Ford: A Tigris harckocsi. Hajja és fiai könyvkiadó, Debrecen, 2000.
16. o.
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a páncélvédettség és a mozgékonyság tekintetében is felvehették a versenyt. Az első 5 cm-es hosszú csövű (L/60) löveggel felszerelt Pz. III J
harckocsit 1942 elején szállították ki a keleti hadszíntérre, de ez a harcjármű még mindig csupán 400 méterig tudta felvenni a küzdelmet a szovjet T–34 és KV harckocsikkal. A német páncéloscsapatok az első hosszú
csövű harckocsiágyúval felszerelt, s a T–34 hatékony ellenfelévé váló Pz.
IV (F2 és G) harckocsikat csak 1942 tavaszán kapták meg”31.
A harckocsi gyártás mozgósításának (termékkibocsátásának) alakulása
1940-41-ben a német harckocsigyártás – akárcsak az egész hadiipar – termelési lehetőségeinek átlagosan mindössze harmadát használta ki. A villámháborús hadászati elgondolás pedig leginkább ezzel lett
volna sikerre vihető.
1.sz. táblázat
A német harckocsigyártás és gyártókapacitás
mozgósításának mértéke (1940-1944)

Termelési év:
1940
1941
1942
1943
1944

Gyártott mennyiség:
1959
3245
4137
5996
8344

Mozgósítás
mértéke:
24%
39%
49%
71%
100%

A táblázat bizonyítja, hogy 1940-ben a potenciális termelési szint
negyedét, majd a következő évben a felét sem érte el a harckocsigyártás.
Az 1942-es mozgósítást követően a harckocsigyártás már reális értékeket
mutatott32. A hadiipar 1944-es termelési szintjét ugyan 100 %-nak

31 Szabó Péter – Számvéber Norbert: A keleti hadszíntér és Magyarország 19411943. Puedlo Kiadó, Budapest, 2001. 103 és 105. o.
32 Ránki György: A II. világháború gazdaságtörténete. Közgazdasági és Jogi
Könyvkiadó, Budapest, 1990. 163. o.
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vesszük, de ehhez hozzá kell tenni, hogy ekkor már a bombázások
mintegy 20%-kal visszavetették a termelést, illetve hogy az 1850 rendkívül költséges nehéz-harckocsi (Tigris és Királytigris) helyett 1943-44ben 3700 Párduc lett volna gyártható. A nyolcezer darabos éves
termelési értéket e három akadályozó körülmény (mozgósítás hiánya,
kettős nehéz-harckocsi-program, bombázások) ellenére érték el, ami
igazolja a harckocsi gyártás felfuttatásának valós lehetőségeit. A legfelső
(politikai) vezetés helytelen döntései, a haderő szükséglet és a hadiipari
kapacitások közötti éles ellentmondás és 1941-1942-ben a potenciális
termelési lehetőségek kihasználatlansága az igény-kielégítési folya-mat
kiegyensúlyozatlanságaira, azaz súlyos zavarára utalnak.
3. A tehergépjárművek és a páncélozott lövészszállító járművek
alacsony mennyisége, mint a német gépesített gyalogság mozgékonyságának korlátja
A német harckocsi-hadviselés sarkalatos pontja volt, hogy a mélységben gyorsan mozgó páncélos-magasabb-egységeket – a katlanok létrehozása érdekében – megfelelő létszámú gépesített gyalogságnak kellett követnie. Már a francia hadjáratban is több esetben problémát jelentett a gyalogság lemaradása, a keleti hadszíntér viszonyai között – az
addigi hadszíntereknél nagyobb földrajzi méretek miatt – ez a probléma
még fokozottabban jelentkezett. A Barbarossa hadművelet folyamán a
német haderőnek volt néhány jelentős hiányossága is. A hadosztályok
zömét az állománytáblájukban megállapított mennyiséghez képest csak
alig, vagy szinte egyáltalán nem látták el tehergépkocsikkal. 1941 júniusában a 153 német hadosztályból csak mintegy 31 hadosztálynyi kontingenst szereltek fel teljes mértékben gépjárművekkel. A német csapatok
mintegy 600 ezer gépjárművel, és több mint 557 ezer lóval kezdték meg a
„Barbarossa” hadműveletet. A gyaloghadosztályok tüzérségének zöme
fogatolt volt. A több tucat különböző típusú gépjármű alkatrészellátása és
gyors javítása csaknem megoldhatatlannak látszott. A német gyalogság
1941 nyarán heteken át napi 25 kilométert menetelt, és így sokszor fáradtan harcolt. A gyorsan mozgó alakulatoktól lemaradt csapattesteket a
jobb minőségű utakról leparancsolták, mivel a harckocsik nem nélkülözhették ezeket. Ezredenként egy századot átmenetileg kerékpárral láttak
el.33 A gépjárműhiány tehát rendkívül súlyos volt. „A német szárazföldi
haderő 157 gyaloghadosztályból, 21 páncéloshadosztályból, 13 gépko33 Szabó Péter – Számvéber Norbert: A keleti hadszíntér és Magyarország 19411943. Puedlo Kiadó, Budapest, 2001. 103-104. o.
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csizó gyaloghadosztályból, hat hegyi-hadosztályból, kilenc biztosító
hadosztályból, egy lovashadosztályból (összesen 207 hadosztályból) és
három gépkocsizó gyalogdandárból állt”34. A 21 páncéloshadosztály
gyalogsággal történő hatékony követéséhez legalább ugyanennyi gépkocsizó hadosztályra lett volna szükség, ennek viszont csak a kétharmada
állt rendelkezésre. A legnagyobb számban alkalmazott Opel Blitz 3 tonnás terepjáró tehergépkocsiból 1937-1944 között mindössze 113 000 darabot gyártottak35. Hasonló darabszámot adtak át a különféle Ford teherautókból is. A 41 M Klöckner – Deutz tehergépkocsiból 1941–1944
között mindössze 10 850 darabot gyártottak36. A német hadiipar által
előállított tehergépkocsik alacsony számát leginkább más hadviselő államok termelési paramétereivel összevetve érdemes megvizsgálni. Az amerikai ipar 2 500 000 teherautót adott át a haderőnek, és még a gyalogság
mobilitását lovassági egységekben és magasabb-egységekben alkalmazott
több százezer lóval megoldó szovjet haderő is 314 000 eszközt kapott a
hazai ipartól és további 376 617 külföldi tehergépkocsit tartott rendszerben37.
A páncélozott lövészszállító harcjárművek előállítása a harckocsik
gyártási költségének mindössze töredékét tette ki, termelési darabszámukat mégsem futtatták fel a szükséges mértékben. Ez azért nehezen érthető, mert - a páncélos- és páncélgránátos hadosztályok alapvető haditechnikai eszközeként – a harckocsik után ez volt a német páncélos hadviselés
másik alapeszköze. A lövészpáncélosok gyártását már 1939-ben megkezdték, 1940-ben és 41-ben mégsem indították be tömegtermelésüket38.
A legelterjedtebb közepes lövészpáncélos-típus már Lengyelországban is
harcolt 1939-ben, ám ekkor még csak 69 darab állt rendelkezésre, majd

34 Szabó Péter – Számvéber Norbert: A keleti hadszíntér és Magyarország 19411943. Puedlo Kiadó, Budapest, 2001. 8. o.
35 Bonhardt – Sárhidai – Winkler: A Magyar Királyi Honvédség fegyverzete.
Zrínyi, Budapest, 1989. 227. o.
36 U. o. 222. o.
37 Szabó Péter – Számvéber Norbert: A keleti hadszíntér és Magyarország 19411943. Puedlo Kiadó, Budapest, 2001. I. 111. o. továbbá Ránki György: A II. világháború gazdaságtörténete. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest,
1990. 194. o.
38 Matthew Hughes – Chriss Mann: A német páncélgránátos. Hajja és fiai
könyvkiadó, Debrecen, 2002. 21. o.
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1940-ben is csak 355 darabot gyártottak39. Csak a hadiipar 1942-es mozgósítását követően értek el eredményeket az olcsó harcjárművek gyártása
területén. „1941-ben egy legyártott lövészpáncélosra átlagosan 4-8 német harckocsi és rohamlöveg jutott 1942-től az előállított lövészpáncélosok mennyisége is jelentősebben megemelkedett (így) ez az érték 1942ben 1:2 arányra javult”40. A termelés 1943-ra ért el reális értéket, mivel
ebben az évben az 1940-es termelés huszonkétszeresét, 7780 db-ot gyártott az ipar41. Természetesen itt sem az 1943-as termelési adat a meglepő,
hanem az 1940-es.

4. A magyar hadiipar jellemzői, a termelési lehetőségek és a
haderő igények összevetése
A magyar hadiipar háborús felkészítését 1937-től - az 1936-38 évi
spanyolországi polgárháborúval, az olasz haderő abesszíniai agressziójával illetve a német haderő Ruhr-vidéki bevonulásával párhuzamosan
– a nemzetközi biztonságpolitikai helyzet feszültté válásával összhangban, illetve a magyar revíziós törekvéseknek megfelelően, megkezdték.
A magyar gazdaság az 1936-37-es évet jól zárta, a nemzeti jövedelem 10,7 %-kal nőtt. Ezzel lehetőség kínálkozott a haderőfejlesztési
program elindítására42. A kormány elfogadta a katonai vezetés által benyújtott tervet és 1000 millió pengőt biztosított haderőfejlesztési célokra,
amit 5 év alatt használhatott volna fel a hadsereg. Az erről szóló határozat
az 1938. évi XX. tc.-ben jelent meg. Ennek értelmében 600 milliót közvetlenül haderőfejlesztésére, míg 400 milliót az ország hadiiparának, védelmi-infrastruktúrájának, légoltalmának, stb. növelésére szántak. A törvény felhatalmazta a kormányt, hogy adók kivetésével és kölcsönök
felvételével teremtse meg a szükséges pénzügyi fedezetet.

39 U. o. 83-84. o.
40 Szabó Péter – Számvéber Norbert: A keleti hadszíntér és Magyarország 19411943. Puedlo Kiadó, Budapest, 2001. 105. o.
41 Matthew Hughes – Chriss Mann: A német páncélgránátos. Hajja és fiai
könyvkiadó, Debrecen, 2002. 85. o.
42 Horváth Csaba – Lengyel Ferenc: A délvidéki hadművelet 1941. április.
Puedlo Kiadó, Budapest, 2002. 9. o.
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A rendelkezésre álló, illetve kialakítás alatti haditermelési kapacitásokat az alábbiak képezték:

•

Repülőgép-, löveg és harckocsigyártás: Weiss Manfréd Művek
Rt., Csepel; Magyar Waggon és Gépgyár, MÁVAG DiósgyőrGyőr;

•

Repülőgépgyártás: Dunai Repülőgépgyár Rt. Csepel; Pestszentlőrinci Ipartelepek Rt. ;

•

Harckocsigyártás: Ganz Rt.;

•

Tüzérségi vontató: Hoffer Rt.;

•

Fegyvergyártás: Danuvia Rt., Fémáru Fegyver és Gépgyár (FÉG)
Rt. ;

•

Távmérők, távcsövek, lőelemképzők, híradástechnika: Magyar
Optikai Művek; Standart Rt. ;

•

Aknavetők, ellátóeszközök – Első Magyar Gépgyár (EMAG) ;

•

Vegyipar, robbanóanyaggyártás: Nitrokémiai Ipartelepek (Balatonfűzfő);

•

Kőolajipar: Budapest, Szőny, Almásfüzitő és Pét;

•

Vas- és acélművek: Weiss Manfréd Rt. (Csepel, Diósgyőr, Ózd,
Rimamurány).

A magyar hadiipar felfutása 1938-ban vette kezdetét, majd 1939ben, a háború kitörésekor, haladéktalanul megkezdték a gazdaság mozgósítását is.
A mozgósítás intenzív volt. Az 1939. II. tc. alapján a jelentősebb
üzemeket szinte kivétel nélkül hadiüzemmé nyilvánították. A rendelkezéssel elsősorban a haditermelés munkaerő-szükségletét biztosították,
mivel a munkahelyhez kötötték a munkásokat, tisztviselőket. A munkaerő
szükség szerinti kényszerátcsoportosítását is lehetővé tették. A haditermelést folytató üzemek élére teljhatalommal rendelkező katonai
parancsnokokat neveztek ki.
A hadigazdaságra átállás érdekében kidolgozták és működtették a
jegyrendszert és a különféle fogyasztási korlátozásokat. A fontosabb
élelmiszerekből csak a megszabott fejadag volt megvásárolható. 1940-től
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bevezették a cukor- és zsírjegyet, 1942-től a tejjegyet 1943-tól a húsjegyet. A háború érdekében átalakított magyar gazdaságban 1938-tól, de
főként 1941 nyarától az állam vált a legfőbb megrendelővé, beruházóvá
és vásárlóvá. Az állam háborús kiadásai átlagosan a nemzeti jövedelem
25%-át tették ki évenként43. A mozgósított magyar hadiipar 1943-ra érte
el termelési csúcsát44. A nehézipar 1943-ban 35%-kal termelt többet,
mint az utolsó békeévben. A bauxittermelés az 1938-as szintről 1943-ig
200%-ra, a szénbányászat a nyolcszorosára, az olajkitermelés – az 1937től meginduló kőolajfeltárások (Budafa, Lovászi, Hahót, Lendva-Újfalu)
nyomán – a tizenhatszorosára nőtt. A magyar hadiipari mozgósítás eredményességét az 1938-as és az 1943-as termelési adatok összevetésével a
2.sz. táblázat jól szemlélteti.
2. számú táblázat
A 100 munkásnál többet alkalmazó üzemek számának és
termelési értékének felfutása (1938-1943)45
Ter 100 fő alkalm. Részarányuk Termelési érték A termefeletti üzemek a teljes ipari
melési
lésfelfutás
(pengő)
száma
év
mértéke
termelésből
az 1938-as
szinthez
képest
1938
494
65,8%
2 014 923 000
100%
1943
601
73,5%
6 378 914 000
316%

43 Dr. Ravasz István: Magyarország és a Magyar Királyi Honvédség a XX. századi világháborúban 1914 – 1945. Puedlo Kiadó, Budapest, 2000. 122. o.
44 Szabó Péter – Számvéber Norbert: A keleti hadszíntér és Magyarország 19411943. Puedlo kiadó, Budapest, 2001. II. k. 237. o.
45 Berend T. Iván–Ránki György: Magyarország gyáripara. Akadémiai Kiadó,
Bp., 1958. 87. o.
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A növekedési tendenciák értékelésekor figyelembe kell venni, hogy
az üzemek számának növekedéséhez – az iparmozgósítás és a beruházási
programok mellett – a visszacsatolt területek is hozzájárultak. Hasonló
eredményt ad a munkáslétszám elemzése is.
Ugyanakkor fokozódott a gazdaság német igények miatti leterheltsége. A háború elején a németek elsősorban a mezőgazdasági
termékek és a hadiiparhoz szükséges nyersanyagok kivitelét szorgalmazták. Az 1940. július 20-án Budapesten megkötött egyezményben
Magyarország vállalta 200 ezer tonna búza és kukorica, 100 ezer tonna
egyéb takarmány kiszállítását Németországba. A fokozott igények kielégítése érdekében 1943-ban 1 milliárd pengős mezőgazdasági fejlesztési tervet léptettek életbe46. A mezőgazdaságban a háború kezdeti
szakaszában bevezették az állami rendelkezést a terménykészletekre,
majd fokozatosan kiterjesztették a beszolgáltatási rendszert, ami egyre
inkább a termelés szerkezetének szabályozását célozta. Kötelezővé tették
pl. bizonyos ipari növények termesztését. A beszolgáltatott termények
értékesítésére központokat állítottak fel, s utánuk maximált hatósági árat
fizettek.
A hadiipar – különböző formákban – egyre nagyobb német megrendeléseket kapott. 1942-ben termelésének már nagyobb része jutott a német hadseregnek, mint a magyarnak. Kialakult a német haderő számára
végzett bérmunka rendszere, amelyhez a németek rendelkezésre
bocsátották a szabadalmakat, licenceket, terveket, esetenként anyagokat
is. A magyar hadiiparra gyakorolt német hatás az elvonások szempontjából negatív, ugyanakkor az átadott technológiák szempont-jából pozitív
volt. Kétségtelen, hogy a német tőke egyre fokozottabban hatolt be a
magyar gazdaságba, elsősorban a repülő-gépgyártásba, továbbá az
alumínium- és az olajiparba. A németek 1944-re a hadiiparon keresztül
gyakorlatilag a teljes magyar gyáripar felett ellenőrzést gyakoroltak.
Folyamatosan zajlott a magyar hadiipari kapacitások racionalizálása.
„Az egyes üzemek termelő kapacitásának fejlesztése mellett a magyar
katonai vezetés számos olyan kisebb-nagyobb üzemet is igyekezett
bevonni a haditermelésbe, amelyek résztevékenységek elvégzésére
képesek voltak. A hadiüzemek 1942–1943. évi jegyzékén – az 1939-ben
is már létezetteken túl további 1370 hadiüzem szerepelt. A hadvezetés a

46 Dr. Ravasz István: Magyarország és a Magyar Királyi Honvédség a XX. századi világháborúban 1914 – 1945. Puedlo Kiadó, Budapest, 2000. 121. o.
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termelékenység növelése, a jobb munkaerő-gazdálkodás és a munkafegyelem megszilárdítása érdekében számos szervezési intézkedést is
hozott. A centralizálás jegyében felállította a Hadianyaggyártás Országos Felügyelőjének hivatalát és a Hadianyaggyártás Hadbiztosságát”47.
A hadiipari termelés 1943-ra elérte lehetőségeinek határait. A
termelés ekkortól egyre inkább elégtelennek bizonyult és 1944-45-re már
képtelen volt kielégíteni az igényeket. Ugyanakkor ezt a termelési
elégtelenséget csak a tengelyhatalmak általános katonai és gazdasági
helyzetének függvényében lehet reálisan megítélni. Hiába ért el a
magyar hadiipari mozgósítás elismerésre méltó eredményeket, hiába
növelték és racionalizálták sikeresen az ipari kapacitásokat, ha:
1. A katonai vezetés – akárcsak a német – rövid, egy-két éves
háborúval számolt;
2. A magyar katonai és politikai ambíciók, a technikai színvonal, a
felállított katonai erők nem egy világméretű konfliktusét, hanem
a szomszédos országok haderői elleni tevékenység céljait szolgálták;
3. Sem a gazdaság, sem a haderő nem volt felkészülve olyan óriási
erő- és eszközelvonásra, illetve veszteségekre, mint amit a
Kárpát-csoport és a 2. magyar hadsereg keleti frontra küldése és
alkalmazása jelentett;
4.

A német haderő Moszkva alatt, illetve a Kaukázusban és
Sztálingrádnál elszenvedett veresége, a Don-kanyar katasztrófája,
a német-olasz haderő afrikai pusztulása katonailag meggyengítette a tengelyhatalmakat;

5. Európa gazdaságára – beleértve hazánkat is – ekkorra a nyersanyagok és erőforrások széles körű hiánya volt jellemző, amit az
egyre szervezettebbé váló szövetséges bombázások, folyamelaknásítások, stb. csak fokoztak.

47 Szabó Péter – Számvéber Norbert: A keleti hadszíntér és Magyarország 19411943. Puedlo kiadó, Budapest, 2001. II. k. 237. o.
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Számos általános érvényű negatív tendencia fékezte tehát a magyar
hadigazdaságot. Ugyanakkor kétségtelen, hogy a magyar hadigazdaság
1943-tól már stagnált, fejlesztése, további mozgósítása kudarcot vallott, a
haderő igényeit egyre kevésbé elégítette ki. „1943-ig bezárólag a magyar
katonai vezetés a gyalogság nehézfegyvereinek és a tüzérség löveganyagának növelése mellett két páncélos-, egy gépkocsizó gyaloghadosztály és egy légvédelmi tüzérdandárból álló páncéloshadtest
felállításával számolt. Az újonnan felállítandó seregtestek felfegyverzése
és felszerelése, illetve a már meglevők megerősítése, hiányaik pótlása
azonban megoldhatatlan feladatok elé állította a hazai hadigazdaságot.”48. 1943-tól, a hadigazdasági realitásokat figyelembe véve, a
haderő szervezetfejlesztésének egyik alapvető irányvonalát a lovasság
hadosztályszintre fejlesztése képezte! Mindez a hadiipari-termelés
gépesítésben betöltött elégtelen szerepét jelzi.
A magyar hadiipar 1943-as megtorpanását nem háríthatjuk kizárólag a külső gátló tényezőkre. A fejlődési folyamat alapvetően belső
tényezők hatására szűnt meg. M. Szabó Miklós a második világ-háborús
magyar hadigazdaság és hadiipar elemzésekor rámutat, hogy az alapvetően agrár-megalapozottságú, gyenge iparral rendelkező ország
esetében a rövid távú intenzív iparfejlesztés (tőkebefektetés, pénzügyi
intézkedések, támogatások) történő felfejlesztése – legyen az bármilyen
jelentős – „nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket (mivel) a magyar
katonai vezetés nem vizsgálta megfelelő alapossággal a magyar
gazdaság objektív lehetőségeit, az ipari háttér megalapo-zatlanságát.
Úgy vélte, hogy bizonyos fejlesztési hitelek és licenc-vásárlási költségek
átvállalásával kitöltheti magyar szerszám-gép-gyártás fejletlenségéből
adódó űrt.”49. Jelentős összegeket felemésztő beruházásokkal sem
lehetett rövid idő alatt korszerű hadsereget teremteni, bár az újabb és
újabb pénzügyi erőfeszítések lehetővé tettek bizonyos fejlődést. M. Szabó
Miklós hangsúlyozza továbbá, hogy az addig elfogadott nézetekkel
szemben ennek „elsősorban nem pénzügyi okai voltak!”50. A kormányzat – a főként agrárgazdaságra épülő, gyenge ipari kultúra, a megfelelő

48 U. o. 121. o.
49 M. Szabó Miklós: A Magyar Királyi Honvéd Légierő elméleti – technikai –
szervezeti fejlődése és háborús alkalmazása 1938-1945. Zrínyi, Budapest, 1999.
286-287. o.
50 Uo.
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ipari-gazdasági háttér hiányában nem tudta elkölteni az iparfejlesztésre
rendelkezésre álló pénzt. Az elköltött és befektetett, jelentős pénzösszegek sem hasznosultak az elvárt mértékben, mivel „hiába fordítottak
az illetékesek horribilis összegeket licenc-vásárlásokra az alapvető
hiányosságokat nem tudták kiküszöbölni”51.
A háború utolsó szakaszában már valóban a külső tényezők hatottak
a magyar hadiipar teljesítőképességére. 1944-től a szövetséges bombázások fokozatosan csökkentették a termelést. Ebben az évben az 500
munkásnál többet foglalkoztató üzemeknek már közel 70%-át érte
közvetlen bombatámadás, illetve ezek közvetett hatásaként az üzemek
különböző mértékű károkat szenvedtek52. A vas- és acéltermelés csak
1944 júliusától esett jelentősen vissza.
A német megszállást követően fokozódtak a megszállók igényei is.
A megszállás után, 1944. június 10-én megkötött gazdasági egyez-mény
következtében megtörtént a magyar gazdaság teljes betagolása a németek
irányította hadigazdaságba. Magyarország vállalta, hogy leállítja több
magyar fejlesztésű fegyver gyártását, hadiipari kapacitásának meghatározott részét elsősorban repülőgépmotorok, híradóeszközök és légvédelmi fegyverek gyártására állítja át, valamint hadiüzemei egy részét
birodalmi területre telepíti. Németország kötelezettséget vállalt, hogy a
Honvédség részére fegyverszállítások formájában pótolja az így le nem
gyártott magyar hadianyagot53.
A bombázások miatti átszervezés, szét- és föld alá telepítés hatására
az ipari objektumok védettsége növekedett, így a termelés 1944 őszén
bár lassan, de ismét kezdett felfutni. Jelentős mértékben gátolta a termelést az, hogy a hadi helyzet alakulása miatt visszaesett a nyersanyagellátás. Nem volt vas, acél, szén és ötvözőanyag.

51 Uo.
52 Pataky Iván – Rozsos László – Sárhidai Gyula: Légi háború Magyarország felett 41-42. o.
53 Dr. Ravasz István: Magyarország és a Magyar Királyi Honvédség a XX. századi világháborúban 1914 – 1945. Puedlo Kiadó, Budapest, 2000. 121-122. o.
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A magyar hadiipar II. világháborús működésének vizsgálatából
három következtetést vontam le:
1. A hadigazdaságra való átállás folyamata, a hadiipar-fejlesztési
program, majd a mozgósítás üteme és mélysége a magyar gazdaság általános állapotához képest mintaszerű volt;
2. A hadiipar 1938-1943 közötti teljesítmény-növekedése és teljesítménye jónak ítélhető, ugyanakkor a hadiipari kapacitás –
minden szakszerű intézkedés és jelentős beruházás ellenére 1943-ra elérte fejleszthetőségének végső határait;
3. A hadiipari kapacitások hazai felhasználásának lehetősége 1943tól erőteljesen és fokozódó mértékben csökkent.

Összegzés, következtetések
A második világháború során – az európai hadszíntér történéseivel
összefüggésben – a folyóiratban egymást követő 3 cikkben elemeztem az
amerikai és a brit, a német, a szovjet és a magyar hadiipar fejlődését és
jellemzőit, a haderők hadiiparokkal szemben támasztott termelési igényeit, valamint a teljes igénykielégítési folyamat meghatározó elemei
(politikai igény, haderő igény, /hadi/ipari mozgósítás és termelési lehetőségek, a haditechnikai eszközellátás szerepe a haderő alkalmazásokban)
összhangját illetve ellentmondásait. A konkrét elemzéseket elsősorban a
szárazföldi haderőnél meghatározó harckocsik vonatkozásában végeztem
el. Az igénykielégítési folyamat problémáit jelen cikkben vizsgáltam, de
az összegzésben és a következtetések megfogalmazásánál tekintettel
voltam az előző közlemények tartalmára is.
Az iparosodás sorrendisége – az első cikkre visszautalva – összefüggést mutatott a II. világháborúban az európai hadszíntéren jelentős
szerepet játszó három nemzeti hadiipar termelési karakterisztikájával.
Megállapítottam, hogy az amerikai hadiipar közepes gyártási minőség
mellett nagy mennyiséget állított elő, míg a német esetében kis mennyiségű eszközt gyártottak magas gyártási minőség mellett. A szovjet tömeges hadi kultúra hadiipara nagy mennyiséget gyártott alacsony gyártási
minőség mellett. Ezek a megállapítások természetesen a jellemzett iparok
egészére és nem egyes fegyvernemekre vagy haditechnikai eszköztípusokra vonatkoztak. Ugyanakkor meghatározó hatást gyakoroltak a haditechnikai igénykielégítés teljes folyamatára.
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Számottevő tényező volt a hadiipar rendelkezésére álló erőforrások
nagysága és milyensége, annak a geostratégiai pozíció és gazdaság által
determinált lehetőségei. Az elvégzett vizsgálatokkal megállapítottam,
hogy a brit-amerikai (jellemzően anyag-centrikus hadi kultúrák) esetében
szinte csak a munkaerő területén mutatkozik szűkösség, a német
(mozgás-centrikus hadi-kultúránál) szűkösen állt rendelkezésre minden
erőforrás, de azt időlegesen képes volt a minőségi és specializált termékekkel ellensúlyozni.
A német és a szovjet hadiipar termelése és gyártási minősége
egyértelműen következett az iparosodási folyamatok és a két kontinentális hadi kultúra, a tömeges és mozgás-centrikus közötti különbségből, amely megmutatkozott haditechnikai eszközei minőségképességének eltérésében is. A németeknél a hadiipar részéről nagy
mennyiségben, magas minőségszinten rendelkezésre bocsátott optikai
eszközök és rádióberendezések segítségével megvalósíthatták a hatékony
felderítést és arra támaszkodva a gépesített erők elsőkénti harcba vetését,
majd a rugalmas harcvezetést és a mélységben önállóan tevékenykedő
gépesített erők számára szükséges információs- és vezetési háttér
biztosítását. Mivel jó minőségű optikai eszközök és rádióberendezések
tömeges előállítására a szovjet hadiipari kultúra nem volt képes,
egyszerűbb eszközök alkalmazásán alapuló harceljárásokkal volt
kénytelen operálni, amelyek a gyalogsági harcfelderítésen és a gyalogság
tömeges alkalmazásán alapultak. Harckocsigyártásuk ugyanakkor kiváló
minőségképességű eszközöket bocsátott a haderő rendelkezésére.
Mindezek alapján megállapítottam, hogy:
1.

A harckocsicsapatoknak a mozgás-centrikus hadikultúrával
adekvát harckocsi eszközellátása a reális igényeknek több
szempontból, illetve időszakonként nem felelt meg. Ez azonban
nem a hadiipar kapacitásproblémáira, hanem a teljes igénykielégítési folyamat más területeken fellépő zavaraira vezethető
vissza.

2.

Az brit-amerikai hadiipar esetében a közepes termelési minőség
mellett, a tömegtermelés bevezetésével képes volt kiszolgálni az
ország elsődleges védelmi érdekeiből fakadó igényeket, sőt
segélyek szállítását is biztosította.

3.

A szovjet tömeges hadi kultúra alacsony, de a feladatok
ellátáshoz elégséges minőségszinten termelő hadiipara képes
volt teljesíteni elsődleges célját és rendkívül nagy tömegű
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haditechnikai eszközt gyártott a haderő számára. A világháború
második felében a német harckocsikkal versenyképes minőségképességű harckocsikat fejlesztettek ki és gyártottak, mind a
közepes, mind a nehéz-harckocsik kategóriájában.
4.

A magyar hadiipar mozgósítása, a termelési kapacitások kihasználása, a hadiipari K+F tevékenység a lehetőségek figyelembevételével igen magasra értékelhető. Az ipari háttér a hadiipari
termelés felfuttatását 1943-ig tette lehetővé. A németek magyarországi hadiipari kapacitás lekötései különösen az 1944-es
megszállást követően erősen lerontották a hazai felhasználás
egyébként is csökkenő lehetőségeit.

Felhasznált irodalom:
1. Ránki György: A II. világháború gazdaságtörténete. Közgazdasági
és jogi kiadó, Budapest, 1990.
2. Berend T. Iván–Ránki György: Magyarország gyáripara.
Akadémiai Kiadó, Bp., 1958.
3. Grecsko, A. A. (főszerk.): A második világháború története 19391945. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1977.
4. A honi hadiipar és külkapcsolatai századunkban, (szerk.: Kovács
Vilmos), HIM, Budapest, 1998, ISBN 963 7037 21 7.
5. M. Szabó Miklós: A Magyar Királyi Honvéd Légierő elméleti –
technikai – szervezeti fejlődése és háborús alkalmazása 19381945. Zrínyi, Budapest, 1999.
6. Christer Jorgensen – Chriss Mann: Hadászat és harcászat:
harckocsi hadviselés. Hajja és fiai könyvkiadó, Debrecen, 2002.
7. Matthew Hughes – Chriss Mann: A német páncélgránátos. Hajja
és fiai könyvkiadó, Debrecen, 2002.
8. A harmadik birodalom hadviselése. Hajja és fia könyvkiadó,
Debrecen, 1996.
9. Turák-Fodor-Nógrádi-Király: A védelemgazdaságtan makrofolyamatai, Hadigazdaságtan, Tankönyv, BKÁE, Budapest, 2003.

119

10. Dr. Ravasz István: Magyarország és a Magyar Királyi
Honvédség a XX. századi világháborúban 1914 – 1945. Puedlo
Kiadó, Budapest, 2000.
11. Zaloga – Kinnear – Aksenov – Koshchavtsev: Stalin’s Heavy
Tanks 1941-1945. The KV and IS 12. Heavy Tanks. Concord
Publications Company. 2002 Hon Kong.
13. Szabó Péter – Számvéber Norbert: A keleti hadszíntér és
Magyarország 1941-1943. Puedlo kiadó, Budapest, 2001. I. k.
14. Tim Bean – Will Fowler: Szovjet harckocsik a II. Világháborúban. Hajja és fiai könyvkiadó.
15. Matthew Hughes – Chriss Mann: A Párduc harckocsi. Hajja és
fiai könyvkiadó, Debrecen, 2000. Debrecen, 2004.
16. Bonhardt – Sárhidai – Winkler: A Magyar Királyi Honvédség
fegyverzete. Zrínyi, Budapest, 1989.
17. Pataky Iván – Rozsos László – Sárhidai Gyula: Légi háború
Magyarország felett.
18. Edwin P. Hoyt: Göring és a Luftwaffe. Victoria Könyvkiadó,
Budapest, 1994.
19. Roger Ford: A Tigris harckocsi. Hajja és fiai könyvkiadó,
Debrecen, 2000.
20. Horváth Csaba – Lengyel Ferenc: A délvidéki hadművelet
1941. április. Puedlo Kiadó, Budapest, 2002.

120

SZEMELVÉNYEK A KÜLFÖLDI KATONAI
FOLYÓIRATOKBÓL
A NÉMET KFOR ERŐK LOGISZTIKAI ZÁSZLÓALJA
Lits Gábor1

A KFOR logisztikai zászlóalja volt 2007-ben a Bevetési Kontingensben a Többnemzetiségű Task Force South legnagyobb német köteléke. Feladata a Koszovóban lévő 16. Német Bevetési Kontingens készenlétének, működésének és kitartó képességének anyagi biztosítása
volt. Ez mindenre vonatkozó ellátást jelentett. Kiterjedt, valamennyi az
élethez szükséges anyagi javaknak, élelmiszereknek honi területről és
európai országokból való ellátásától az ipari és ivóvíz ellátására, valamennyi felszíni tábor üzemeltetésére.
A zászlóalj feladata volt még ezen kívül a bevetett erők támogatása a biztosítási feladatok ellátásában, átkelőhelyek ellenőrzése, járőrözés járművel és gyalogosan, erőszakos cselekedeteknél a tömegek
megfékezése.
A zászlóalj hat különböző képességű és összetételű századdal rendelkezett, melyek különböző táborokban kerültek elhelyezésre. Központi
állomáshelye az Airfield-i táborban volt, Prizren-től Ny-ra. A 8. Hegyi
Logisztikai Zászlóalj volt a felelős 2007. februártól júniusig a KFOR
16. Német Bevetési Kontingens Logisztikai Zászlóaljának rendszerbe
állításáért. A zászlóalj 2007-ben hat hónapon keresztül teljesített feladatot.

A logisztikai zászlóalj összetétele és főbb feladatai
A törzs és ellátó század, a zászlóaljtörzzsel és az ellátó részlegekkel
felelős volt a zászlóalj teljes ellátásáért. Itt vették, jelezték és összesítették az ellátó és irányító feladatokat, amelyek magukba foglalták úgy a
zászlóalj saját ellátását, mint a vezetési, irányító feladatokat is. A logisztikai teljesítményfokozás fordító korongja a bevetés központú logisztika
teljesítése volt. Felelősen leírták és meghatározták az időarányos szükség-
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let biztosításának rendjét valamennyi német egység számára, és ahhoz
igazították a gyártóktól az igazgatási hatóságokon keresztül a koszovói
kiskereskedőkig a legszélesebb spektrumokban is az igényeket.
A századon belül az (ORF)2 szerszám – eszköz szakasza különleges részegység volt. Ez a szakasz üzemeltette és működtette az ORF
zászlóalj kerekes és lánctalpas járműveit és kezelte az anyagait
Casablanka táborban Suva Reka-ban. Az ORF zászlóalj miután ez az
egység sikeresen előkészítette és biztosította a szükséges eszközöket és
anyagokat sikeresen végrehajtotta feladatát és 2007-ben terv szerint elhagyta Koszovót. (Ezzel a szakasszal és feladatával Az infrastruktúra a
külföldi alkalmazás fontos feltétele c. cikkben foglalkozik részletesen jelen írás szerzője).
Létszámát tekintve legerősebb a javító század volt Füssenből. Ez a
század a javító feladatok ellátására mindenféle képességgel, eszközzel és
anyaggal rendelkezett. Ez átfogta valamennyi kerekes és lánctalpas járműnek, rádiótechnikai eszköznek, fegyvernek, áramtermelő aggregátornak, fűtő és klímaberendezésnek a karbantartását és javítását valamint a
sérült, elakadt járműveknek a mentését.
Különleges kihívást jelentett, még az alkalmazás kezdete előtt, egy
mindenre kiterjedő általános műszaki-technikai ellenőrzés és vizsgálat
eredményes végrehajtása, valamennyi Koszovóban lévő német egységnél.
A század büszkén tekint a bevetés, alkalmazás során végrehajtott
több mint 58 000 eredményes javítással eltöltött munkaórára.
Az utánpótlást végző század, Füssenből- felelőssége volt mindenféle anyag, árú biztosítása, amire csak az alkalmazási térségben szükség
lehetett. Pótalkatrészeket, ruházatot, üzemanyagot, ivóvizet és élelmiszert
szállítottak valamennyi bevetésben lévő katonának. Ezen kívül, a napi
szükségletnek megfelelően, ellátták az egységeket napi piaci és kiskereskedelmi árúkkal, anyagokkal is. A Tábori Posta Szolgálat ellátása is az
ő feladatukat képezte. A 16. Kontingens működése alatt 196 tonna levelet, csomagot és egyéb otthoni küldeményeket kézbesítettek. Ez megfelelt
kb. egy 60 000 lakosú város napi forgalmának. Sürgős árúk esetében a
német szállító légierőt vették igénybe.
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Különlegesség volt a logisztikai zászlóaljon belül a Többnemzetiségű Logisztikai Egység (MNLU)3. Ez az egység több nemzetiségű erőkből, svájci, osztrák és német katonákból tevődött össze. A többnemzetiségű logisztikai egység német katonái túlnyomó többségben Landsberg
am lech helyőrségből kerültek alkalmazásra. A négy bevetési hónap során ez az alegység, minden említésre méltó esemény, probléma nélkül,
összesen több mint 25 000 km megtételével, a víztől a harckocsiig, mindent szállított a katonáknak amire csak szükségük volt.
Különleges képességekkel rendelkezett Sonthofenből az ABV Felderítő és Mentesítő Század. Azon koszovói cégek felügyelete és ellenőrzése mellett, akik veszélyes anyagokkal dolgoztak, magas szintű mentesítési képességekkel rendelkezett. Az ABV Mentesítő Század egyik
legfontosabb feladata a víztisztítás volt, valamennyi német tábor számára.
A vízellátás biztosítása, ivóvíz minőségben, éppen a meleg tavaszi és
nyári hónapokban kiemelt elsőbbséget élvezett.
A német táborok és a külső őrhelyek üzemeltetéséért és működtetéséért a Tábort Üzemeltető Század volt felelős. Ez a század Speyer-ből
kerül kihelyezésre. Tevékenysége kiterjedt valamennyi lakó és egészségügyi konténerre, csarnokokra és irodákra, utakra, biztosító berendezésekre, a világításra és áramellátó berendezésekre. Kiegészítő feladatként ebbe a századba integrálták a tábori tűzoltó szolgálatot is. Korszerű
tűzoltókocsikkal voltak felszerelve, felelősek voltak a táboron belül a
tűzvédelemért, tűzoltásért, szükség esetén azonban a táboron kívül is bevetették őket, mint pl. Prizren körzetében egy gyári tűz oltásánál (lásd az
idevonatkozó képet).
A Tábort Üzemeltető Század, a tábor biztosításához, erre a célra
kiképzett őrző-védő kutyákat is alkalmazott, melyeket kifejezetten erre a
célra képeztek ki.
Hasonlóképpen a Tábort Üzemeltető Századhoz tartozott a kifejezetten humanitárius jellegű infrastruktúra javítására alkalmazott Műszaki
Gép Szakasz is, amely közvetlenül a Multinational Task Force-tól került alkalmazásra. Ezzel ez a század rendelkezett a legnagyobb és legsokrétűbb feladatokkal a zászlóaljon belül.

3

MNLU=Multinational Logistik Unit= többnemzetiségű logisztikai egység
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Egyéb végrehajtott katonai jellegű feladatok
A megerősítő erőknek, így a Logisztikai Zászlóaljnak is, az általános feladataik mellett, olyan feladatokra is, mint áteresztő ponton történő
ellenőrzés, járőrözés, tömegoszlatás, képesnek kellett lenniük, ami azt is
jelentette, hogy a lázadó embertömegek ellen különleges (sajátos) taktikát
és védőfelszereléseket kellett alkalmazni. Ezek az erők főként a Javító és
az Utánpótlást Biztosító Századoktól (JUBSZd) kerültek kijelölésre és
a minél gyorsabb bevethetőség érdekében légi szállítással is alkalmazták
őket.
Azért, hogy ezeknek a követelményeknek megfeleljenek, megalapozott széleskörű kiképzésre és személyi erőfeszítésre, erőbedobásra volt
szükség. A zászlóalj katonái, a nők és férfiak is, gyorsan igazolták, bizonyították, hogy a logisztikai feladatok mellett, erre a feladatra is alkalmassá váltak. A hadműveletek, bevetések és gyakorlatok során igen magas színtű motiváltsággal, professzionális szinten teljesítették ezeket a
feladatokat is. A német tábori vadászokkal és az olasz Carabinierikkel
végrehajtott gyakorlatok lehetővé tették számukra a több nemzetiségű kötelékben való alkalmazást is.

A zászlóalj humanitárius jellegű tevékenysége
Fenti feladatokon kívül a KFOR Logisztikai Zászlóaljának katonái, a nők és férfiak, intézkedésekkel és személyes tevékenységükkel is
bekapcsolódtak a térség kulturális és szociális problémáinak a megoldásába. A szoros együttműködés a Loyola- gimnáziummal,- amely egyike
volt a bármilyen vallású és etnikumú gyerekek számára, egy német pap
által vezetett, irányított oktatási intézménynek Koszovóban – egyre intenzívebbé vált. A zászlóalj kötelezettséget vállat, „naponta nyitott ajtó
formájában” a gyermekek gondozására és ellátására. Az ország számos
politikai és gazdasági képviselője is képviseltette magát ebben a tevékenységben.
A Recane-i Kolping Kiképző Központban vezetői továbbképzést
tartottak, hogy „megvilágítsák a fiatalok munkaerő piacra való jutásának lehetőségeit”.
Ezen kívül számos gyűjtési akciót kezdeményeztek a tartományban,
mindenekelőtt a gyermekek támogatására. A katonák és a helyi cégek
összesen 4500 Eurot gyűjtöttek a régió iskoláinak a támogatására.
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A zászlóalj egyéb tevékenysége
A külföldi alkalmazás a Logisztikai Zászlóalj számára, képesség,
ismeretszerzés és kiképzés vonatkozásában is olyan hasznot hozott,
amely az otthoni napi kiképzés során csak igen magas ráfordítással vált
volna lehetségessé, mint pl. a légi átrakások, az őrző védő kutyák alkalmazása stb. A kinti szolgálat alatt, kezdettől fogva változatos kiképzést
iktattak be a napirendbe, mint pl. éleslövészetet, egészségügyi kiképzést,
vagy riadógyakorlatokat.
A magas fokú biztonsági intézkedések ellenére különleges élményt
nyújtott, egy, a táboron kívül végrehajtott un. „Havasi Gyopár Menet”,
amelyen több mint 400 katona, nő és férfi, vett részt. Ez igen nagy jelentőségű volt, egyben rávilágított a helyi lakosság szimpátiájára a velük való összetartozásra.
Egy „hegyi menetgyakorlat” Prizren környékén nagyon szívesen
fogadott változatosságot jelentett a 8. Hegyi Logisztikai Zászlóaljtól ide
kerül katonák számára. Azok a katonák, pedig akik Németország északi
sík vidékeiről kerültek a zászlóaljhoz, itt ezen a hegyi meneten fedezték
fel szimpátiájukat a hegyek iránt. Ezeken kívül lehetőséget biztosítottak a
katonáknak vidéki utazásokra, hogy a tartomány kultúráját, történelmét
de a szépségét is megismerjék.
Rövid összegzés
Ez a bevetés valamennyi katonának és civilnek komoly igénybevételt, kihívást jelentett. A 16. Német Bevetési Kontingens KFOR Logisztikai Zászlóalja maximális terheléssel végezte el feladatát és bizonyította
(igazolta), hogy a szakmai feladatokon túl kitekintésre is képes, teljes feladatrendszerben gondolkodik és képes közösségben cselekedni. Ez a képesség lényeges előfeltételét jelentette a bevetés során a sikeres feladat
teljesítésnek. A katonák, nők és férfiak, büszkén tekintenek vissza az elért eredményekre.
Felhasznál irodalom:
• Europaische Sicherheit 2007/9 Karsten Kiesewetter alezredes
KAFOR logisztikai zászlóalj parancsnokának beszámolója alapján.
• Stratgie und Technik 2007/ május.
• Truppendienst 2006/1.
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AZ INFRASTRUKTÚRA
A KÜLFÖLDI ALKALMAZÁS FONTOS FELTÉTELE
A külföldi katonai alkalmazás, a katonai feladatok ellátása mellett,
lehetőséget kínál más emberek és kultúrák megismerésére is. Ugyanakkor megköveteli a katonáktól az új környezetbe való gyors eligazodást.
Külön követelmény a magas színtű kiképzettség, a kreativitás, mindenekelőtt az előre nem látható kihívásokra történő gyors és hatékony reagáló képesség. Ez fokozottan érvényes az Infrastruktúra4 területére is,
amely komoly feltétele az alkalmazott erők megfelelő feladat teljesítésének és túlélő képességének.
Hosszabb időt külföldi bevetésben működő katonai egységek számára – legyen az akár csak zászlóalj erejű is – tábort kell építeni. Ezek a táborok igen gondos tervezést, szervezést, előkészítést és hosszabb építési
időt igényelnek. A tábor létrehozásához szükséges erő nagysága, a tábor
nagyságrendjének megfelelő, általában azonban egy megerősített század
erő. A külföldi bevetéshez szükség van tehát egy felszíni táborra, amelynek nagysága az ott elhelyezett erők nagyságától, tevékenységétől és felszereltségétől függ és igen magas szintű logisztikai ráfordítást igényel.
Mindezek a tényezők többé vagy kevésbé függnek természetesen az alkalmazási térségben meglévő hasznosítható infrastruktúrától is.

Infrastruktúra honi területen
Honi területen, belföldön a katonai egységek többnyire a meglévő
katonai, illetve a bérelt polgári Infrastruktúrára támaszkodnak. Ha
mégis sátorban kell élniük, az többnyire csak rövid ideig tart. Hosszú ideig történő elszállásolásuk szilárd épületekben, laktanyákban történik.
Ausztriában és más fejlett országokban is magától értetődik, hogy a konnektorból jön az áram a csapból folyik az ivóvíz. Mindezek igazak a honi
területen végrehajtott gyakorlatokra is.

4

Infrastruktura: Valamennyi intézményesített és anyagi berendezés melyeket a
létezésről való gondoskodás és a gazdasági fejlődésbe bevonnak
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Infrastruktúra külföldön, (a „Casablanka” tábor példája
alapján)
Külföldi alkalmazás során minden alapvetően más. Miután az egység külföldi elhelyezésre került, mindent, saját erőből kell biztosítani.
(Mindezek a problémák a továbbiakban az osztrák KFOR erők példáján
kerülnek leírásra, megvilágításra).
Az osztrák KFOR erők szervezetszerűen rendelkeznek egy Felszíni
Tábort Üzemeltető Szakasszal Suva Reka-ban (Kosovo). A szakasz illetékessége kiterjed az osztrák KFOR teljes elhelyezési körzetére Koszovóban és Macedóniában. A fő figyelem a többnemzetiségű, trinacionális
„Casablanka” tábor a Task Force „Dulje” fenntartására és gondozására
irányul.
A tábort az egykori gumigyár területén létesítették, Ausztriából,
Németországból és Svájcból kb. 900 fő elhelyezését biztosítja. A tábor
infrastruktúrája az 1999-ben létesített konténerrendszerű építési módra
valamint a gyár régi épületeire támaszkodik.
Az áramellátást 19 db egyenként 250 KVA áramfejlesztő gépcsoport biztosítja, melyek havi üzemanyag szükséglete kb. 100 000 liter diesel olaj (téli hónapokban olykor 200 000 liter). Az aggregátorok optimális kihasználása érdekében a gépcsoportok négy computer vezérelt
szinkronizáló berendezéssel vannak összekapcsolva. Minden egyes
szinkronizáló berendezés naponta 2 500 kWh irányít (összehasonlításul:
egy átlagos háztartás napi fogyasztása kb. 24 kWh).
A vízellátás négy saját építésű tábori kútból történik, kiegészítve
egy hozzátartozó víztisztító berendezéssel, amelyet a svájci kontingens
üzemeltet.
A Tábort Üzemeltető Szakasz fő feladata: A tábor elektromos
árammal és vízzel való ellátása, a tűzvédelem, (tűzoltás), minden konténerrendszerű építmény és az osztrák kontingens által használt szilárd
építmények javítása, valamint a tábor biztosítására szolgáló valamennyi
berendezés karbantartása, fenntartása és javítása.
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Tagozódása és a rajok feladatai
A Tábort Üzemeltető Szakasz teljes létszáma 35-40 fő. Tagozódása:

•

szakasz törzs;

•

építő-műszaki raj;

•

technikai raj;

•

energia raj;

•

tűzvédelmi, tűzoltó raj.

A szakasz törzs: a parancsnokból, a parancsnok helyettesből, egy
gépkocsi vezető - műszaki rajzolóból egy műszaki gépkezelő altisztből és
segítőiből áll.
Az építő-műszaki raj: ács, asztalos, lakatos, bádogos szakképzettségű szakemberekből tevődik össze, műhellyel és a tábor építéséhez szükséges mindenféle gépi felszereléssel és kézi szerszámmal rendelkeznek.
Ennek ellenére, a különleges katonai eszközök és kívánalmak miatt, számos feladatot, tanult szakmájuktól eltérő ismeretek és képességek alapján
kell végrehajtaniuk.
A technikai raj: négy altisztből és több gépkezelőből áll. Üzemanyagtöltő gépkocsival, több darus és billenős gépjárművel, traktorokkal,
árokásóval „Bobcat” darus rakodóval, vontatóval és számos a műszaki
munkagépekre szerelhető különleges munka, kiegészítő és pótelemekkel
rendelkeznek. Ezeken kívül a raj, különböző hó eltakarító, hókotró gépekkel is fel van szerelve, miután télen a zászlóalj teljes felelősségi területén a hó eltakarításért ők a felelősek.
Az energia raj: négy elektrotechnikussal felügyeli a már korábban
említett áramfejlesztő aggregátorokat és szinkronizáló berendezéseket,
valamint a tábor elektromos hálózatát.
A tűzoltó raj: öt fő hivatású tűzoltóval biztosítja a tábor tűzvédelmét,
beleértve a tűzmegelőzés feladatait is. Ezen kívül katasztrófa elhárítási
feladatokat is végrehajtanak, pl. gépjármű baleseteknél, táboron belül és
kívül is.
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Képzettségi előfeltételek
A hazától távol, veszélyes háborús térségben végrehajtott feladatok,
valamint járművekkel különleges eszközökkel való felszereltség, azokkal végzett munka, a széleskörű és sokrétű katonai ismereteken túl jelentős mértékben feltételezi magas színtű polgári ismeretek és képességek meglétét is.
Jóllehet a katonai műszaki képzés széleskörű általános technikai ismereteket biztosít, a jogi normák és előírások az ilyen jellegű munkák
végrehajtásához állami szinten vizsgázott szakembereket követel. Például
a fő hivatású tűzoltóknak is polgári szinten szerzett képességekkel kell
rendelkezniük. A tábor fő hivatású tűzoltóinak a munkáját – szükség esetén – önkéntes tűzoltók segítik, ez mintegy 50 fő az osztrák és a svájci
kontingens állományából. Az ehhez szükséges ismereteket az osztrák katonák a Korneuburg-i ABV elhárítási csapatiskolán szerzik meg.
Miután villany-, víz-, gázszerelő, ács, kőműves és bádogos szakirányú képzés a hadseregben nincs, ezeket a feladatokat polgári szakképzettségű Milic (sor) katonák látják el.
A javító tevékenység kiterjedése
Egy „Casablanka” nagyságú és típusú tábor infrastruktúrája a magas színtű bevetési tevékenységek és ennek következtében a különösen
nagymértékű elhasználódás miatt is állandó karbantartást és javítást
igényel.
Ezen feladatokhoz kell számolni mindenekelőtt a személyi állomány
szálláshelyeivel, a parancsnoki és iroda helységekkel, raktárakkal és műhelyekkel, a konyhával és a mosodával, valamint az ellátó, sport és szabadidő eltöltésével kapcsolatos objektumokat. Hasonlóképpen ide kell
számítani a közlekedési hálózat fenntartását. Ez magába foglalja az úthálózat állandó javítását és építését, téli hónapokban a hó eltakarítását,
poros nyári hónapokban a tábor útjainak a portalanítását locsolással. Kiemelten nagy figyelmet kell fordítani minden olyan berendezés karbantartására, amelyek a tábor biztonságát szolgálják.
Fenti néhány kiemelten fontos feladat ellátása mellett szinte alig
marad erő a további kiegészítő, másodrendű feladatok ellátására. Ezért
erre készült külön tervek alapján a műszaki csapatiskolán keresztül meghatározott feladatokhoz megfelelő felszereléssel ellátott külön építési
erőket szállítanak a bevetési térségekbe.
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A tábor üzemeltetésétől a tábor építéséig
A Tábort Üzemeltető Szakasz számára, különösen nagy kihívást jelentett a zászlóalj erejű harcászati tartalék bevetése és a bevetett alegységek támogatása 2004 tavaszán, amikor Koszovó egész területén forrongások, zavargások törtek ki. A 9. AUCON/KFOR keretében egy megerősített zászlóalj erejű tartalékot állítottak fel. Már a tervezés fázisában ismertté vált, hogy a zászlóalj gyors kihelyezése nem csak logisztikai kihívás és próbatétel, hanem infrastruktúra vonatkozásában is igen nagy ráfordításokat, pénzt, erőt és eszközöket igényel. Egy ilyen erejű kötelék
számára már igen nagy táborra van szükség. Ezen kívül a lehetséges táborhelyen, a nagy mennyiségű gépjárművek számát és típusát az ehhez
kapcsolódó megnövekedett forgalmat és a terület aljzatának igen nagy
megterhelését is figyelembe kellett venni.
A Bevetési Századok személyi állományának valamint a hozzájuk
kapcsolódó vezetési és ellátó erők eszközök és a csökkentett erejű zászlóaljtörzs elhelyezése Drash típusú sátrakban történik. Ezen kívül a
TACRES bevetése igen nagy mennyiségű ellátó berendezést igényel,
hogy a bevetett erők önállóságát biztosítsák. Ide tartozik az élelmezési
ellátás, több étteremmel és az ahhoz szükséges nagy konyha is.
Szükségesek továbbá többek közt hűtőkamrák, feldolgozó és tároló
helyek, a mindenhová kiterjedő vízellátás és egy nagy teljesítményű
szennyvíz elvezető rendszer. Szükségesek továbbá egészségügyi objektumok hideg és meleg vízellátással, amelyek a nagyságrend miatt igen jelentős kihívások.
Az önállóan elhelyezett és működő erőknek ezen kívül szükségük
van javító, helyreállító és tábort üzemeltető elemekre, beleszámítva több
időjárástól védett üzemi berendezést is. Hasonlóan alapvetően fontosak a
századok raktárai, tárolói, valamint az üzemanyag töltő helyek és a gépjárművek védett parkolóhelyei.
A keletkező nagy tömegű hulladék és egy önálló elhelyezésű zászlóalj szintű csapatnál fellépő probléma tömeg szintén nem elhanyagolható
nagyságrendet képvisel.
Ezeken kívül szükség van vezetési objektumokra és berendezésekre
is, amelyek szintén jelentős helyet és energiaforrást igényelnek.
Mindezeknek az objektumoknak, berendezéseknek az üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen egy nagy teljesítményű, megbízható független
áramellátási rendszer. Itt nem egyszerűen néhány kábeldobról, elosztók
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és csatlakozók felszereléséről van szó, hanem egy magas színtű energia
hálózatról és az ehhez szükséges áramtermelő egységekről.
Ugyancsak alapvetően szükségesek a tábor védelmét szolgáló építmények és berendezések valamint az önállóságból adódóan saját tűzoltó
erők elhelyezésével és alkalmazásával is számolni kell.
A Drash típusú sátrak és a konténerrendszerű ellátó elemek lehetővé teszik egy tábor rugalmas és gyors felállítását. A Drash típusú sátrak esetében három különböző nagyságú modul sátorrendszerről (sátorcsaládról) van szó. Az egyes modulok viszonylag egyszerű módon
egymáshoz építhetők, a felállítás során könnyen kezelhetők. Egy sátor
felállításának időtartama kb. 10 perc. A duplafalú kivitelezés lehetővé teszi a hatékony klimatizálást, fűtést és szellőzést. Univerzálisan mindenféle módon alkalmazhatók pl. egészségügyi objektumként, rendelőként, tábori kórházként is.
Egy tábort fel lehet építeni Drash sátrakból, ha a feladat megengedi a csapatok támogatásával. A felépítéséhez a katonákon kívül azonban
szakemberek is szükségesek. A szakembereket jó részt ugyan műszakiak
biztosítják, mégis tanult polgári szakemberek, szakmunkások (villanyszerelők, kőművesek ácsok, asztalosok, lakatosok, bádogosok stb.) is szükségesek.
Más hadseregek rendszereivel kapcsolatos tapasztalatok
A „Casablanka” tábor esetében többnemzetiségű táborról van szó, a
tábor elemeihez valamilyen módon minden náció hozzájárult. Külföldi
alkalmazás során megfelelőnek bizonyult, igen jól bevált a svájci konténer rendszerű víztartály, valamint ugyancsak a svájci üzemanyag tartály
integrált töltő hellyel és a fekália gyűjtőtartály, amelyet a német erők alkalmaznak.
Probléma volt viszont, hogy az egyes nemzetek rendszerei nem voltak egymáshoz kapcsolhatók. Ez igaz volt pl. a különböző méretű csővezeték rendszerekre, az áramellátás terén a különböző hálózati csatlakozókra valamint nem minden konténer típust lehetett megfelelően rögzíteni
a teherautókon a szállító egységnél
A 2004 tavaszán bekövetkezett forrongások következtében a bevetett erőknek olyan helyeket megfigyelő pontot is állandó jelleggel el kellett foglalniuk, amelyeket mások már elhagytak, vagy csak ideiglenesen
foglaltak el. Ez ugyancsak számos infrastrukturális intézkedést követelt.
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Többek közt át kellett venni egy a német Bundeswehr által elhagyott
megfigyelő helyet, azt át kellett alakítani és megerősíteni. Ennek során a
TACRES tábor építésénél nyert tapasztalatok igen hasznosak voltak,
mert az osztrákok más hadseregek eszközeinek nagy részét hasznosították, mindenekelőtt az útépítés vonatkozásában.
Külföldi tapasztalat egyenlő bevetési harci tapasztalattal!
„…minden katonának szolgálati ideje alatt legalább egy külföldi
szolgálatot végre kell hajtania…”
Hat hónapos külföldi bevetés hozhat olyan tapasztalatokat amely különösen a katonák vezetése és a műszaki feladatok terén – honi területen végrehajtott gyakorlatokból nem szerezhető meg.
A szoros együttlétből – a nap 24 óráján keresztül – olyan kihívások,
próbatételek adódnak, melyek otthoni gyakorlatokon nem jöhet létre,
nem keletkezhet. Elfutásra, elmenekülésre nincs lehetőség, vállalni kell
a kihívásokat és ezeket egymás közt kell megoldani. Már csak ezért is
kell minden katonának szolgálata alatt legalább egyszer külföldi alkalmazásban részt venni.
A jövőben a szárazföldi erők és a műszaki szakcsapatok katonái
egyre nagyobb számban fognak részt venni külföldi bevetésben.
A kiképzés következetessége, törekvések a jövőt illetően
Egy zászlóalj nagyságú katonai erő külföldi alkalmazása során, mint
jelen példában az osztrák KFOR erők tevékenysége Koszovóban, egyértelműen kiderül a tábor elemek karbantartásának a fontossága. A Tábort
Üzemeltető Szakasz tagozódása és ereje személyi és anyagi vonatkozásban is a meglévő infrastruktúrára támaszkodott.
Az osztrák szövetségi kormány azon szándéka, hogy a jövőben több
katonát küld külföldi alkalmazásra, szükségessé teszi, hogy a kiképzés és
felszerelés tervezésénél az ilyenfajta építési elemeket és építési módokat
is számításba vegyék. Az ide vonatkozó feladatok nagy száma és a jelenlegi technikai színvonal a katonák számára is megköveteli a polgári ismereteket és képességeket, mindenekelőtt az improvizálás a rögtönzés
területén. A jogi normák és előírások kétségtelenül ellene szólnak az
ilyen jellegű eljárások kizárólagos alkalmazásának. Ugyanakkor azonban
a polgári jellegű szakismeretek és képességek éppen a külföldi alkalmazások során lényegesek és elkerülhetetlenek. Azért, hogy ilyen jellegű
munkák keretében a jogi előírások is problémamentesen be legyenek tart134

va, a szükséges szakismereteket integrálni kell a katonai kiképzésbe, polgári jellegű képzettséget is kell biztosítani és szakmaként elfogadni.
Hivatásos katonák kiképzése
A felkészítés keretében a műszaki csapatiskolán, jelenleg folyamatban van egy megalapozott rendszerű kiképzés az üzemeltetést végző katonák számára. Ennek ellenére egy villanyszerelői beosztás ellátásához
villanyszerelő szakmunkás bizonyítvány felmutatása szükséges. Csak ezután szabad a katonának az alkalmazási körzetben az elektromos berendezéseket szerelni és üzemeltetni Az ehhez szükséges kiképzés nagy
energia ráfordítást igényel és nagyon drága is. Milic(sor)katona esetében
külföldi alkalmazása során ez a képzettség a Bundesheer számára alig
hasznosítható, mert a katona leszerel és viszi a szakmáját magával. A
Bundesheer számára a hasznosítható idő akkor lenne több, ha a Milic
katonák a külföldi szolgálat után hivatásossá vagy szerződésessé válnának. Ez azonban nemcsak a villanyszerelőkre, hanem minden más olyan
szakmára is érvényes amelyek külföldi szolgálat során szükségesek.
Egy további szükséges lépés lenne a külföldön alkalmazott műszaki
munkagépekre történő képzés. Ezzel lehetne a katonáknak a szükséges
ismereteket és tapasztalatokat megszerezni és a bevetés során egyfajta
minőségnövekedést is elérni. A katonáknak ezen kívül meg kellene ismerniük pl. a rendszerben lévő konténereket azok alkalmazását a tábor
felépítésében, az elektromos- és egészségügyi objektumok felszerelését
és berendezését valamint a modul rendszerű (Drash-sátor) építési módokat. Ehhez kétségtelenül nagy mennyiségű és sokféle felszerelés és megfelelő kiképzési tangépek szükségesek.
Tisztképzés
A tiszteknek külföldi bevetés (alkalmazás) során tisztába kell lenni
az építési előírásokkal, utasításokkal, az érvényes építési módokkal. Az
erre való felkészítés egyik alternatívája lenne, hogy honi területen a normáknak és építési utasításoknak megfelelően hazai eszközök felhasználásával tábor építési gyakorlatok végrehajtásával készülnének fel erre a feladatra.
A katonák altisztek és tisztek ilyen jellegű felkészítésével lehetne
már a konkrét feladat végrehajtása előtt, megfelelő képességet, jártasságot szerezni egy külföldön bevetett katonai egység számára szükséges tábor infrastruktúrájának a létrehozásában.
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Strategie und Technik 2007/május.
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TÁJÉKOZTATÓ – INFORMÁCIÓ
A MAGYAR HONVÉDSÉG HAJTÓANYAG BESZERZÉSÉNEK VIZSGÁLATA, A GAZDASÁGOSSÁG ÉS A KŐOLAJ
VILÁGPIACI FOLYAMATAINAK TÜKRÉBEN
Babos Sándor – Szathmári Gábor1

A HM FLÜ Tudományos Tanács
és a Katonai logisztika c. folyóirat
Szerkesztősége 2008. évi I. félévi közös
pályázatán díjazott tanulmány.
Szerkesztőség

1. Előszó
A mai globalizált világunk mozgatásában az elsődleges szerepet a
tőkepiacok mellett, a rendelkezésre álló energiahordozók töltik be2. A
globalizáció nem más, mint a gazdaság illetve a gazdasági folyamatok
nemzetköziesedése, amely nem tekinthető XX. századi jelenségnek sokkal inkább az emberiség fejlődésének velejárója. A mai világgazdaságban a hangsúly a javak, a szolgáltatások, a munka, a tőke és a technika
áramlására tevődik. A globalizáció fókuszpontja maga a gazdaság,
vagyis annak egyre nyitottabbá és integráltabbá válása, melynek működési alapját bizonyos szempontból az energia képezi.
Az energia megtermelésének és elosztásának szabályozása valamennyi ország számára létkérdésnek tekinthető. Ezért az energia (energiahordozók feletti rendelkezési jog) gyakorlatilag minden egyes állam működési feltételének alapját képezi. Különösen igaz ez olyan kicsi és
nyitott nemzetgazdaságú országokra – mint Magyarország – melyek
nem rendelkeznek jelentős mennyiségű fosszilis energiahordozóval. Ez
a kitetettség gyakorlatilag a totális függőséget jelenti hazánk számára, to-
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Babos Sándor hadnagy, MH Logisztikai Ellátó Központ.

Szathmári Gábor hadnagy, MH Veszélyesanyag Ellátó Központ.
2

Babos Sándor Péter hadnagy: Az európai unió Gázenergia függősége Katonai
Logisztika 2007/1. szám p.280.
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vábbá tekintettel az Országnak a világgazdaságban betöltött súlyponti
helyzetére ezen a pozíción érdemben nem tud változtatni.
Társadalmi megközelítésben a mai ember nehezen tudja az életét elképzelni energia nélkül. Nem biztos, hogy megfelelően képes értékelni a
rendelkezésére álló energiaforrások jelentőségét, továbbá nem képes annak hatékonyságának elemzésére, hiszen létezését, illetve a korlátlan
hozzáférést természetesnek veszi.
Dolgozatunk témájában az energiahordozók közül kizárólag a kőolaj
szerepére térünk ki, mely mind az „állami szektor”, mind a „polgári
szektor” működésének alapját képezi. Elemzésünk fő célkitűzése a honvédség üzemanyag-ellátásának hatékonysági vizsgálata, mely nem kerülhető meg világgazdasági kitekintés nélkül.
Adam Smith,- aki a közgazdaságtan egyik legnagyobb képviselője szerint az állam feladata meghatározott tevékenységre korlátozódik: „az
uralkodó első kötelessége megvédelmezni a társadalmat más független
társadalmak erőszakoskodásától, és támadásától”3.
Ahhoz, hogy a honvédség – mint ahogy Stiglitz a tiszta közjavak
példájaként4 említette – biztosítani tudja az állam által ráruházott védelmi
feladatok ellátását, szükséges a rendelkezésre álló haditechnikai eszközök
számára biztosítani a folyamatos mozgás képességét, amelynek elengedhetetlen feltétele a szükséges nyersanyagok – benzin, gázolaj, jet stb. –
megfelelő szintű, továbbá időben történő rendelkezésre állása.

2. A kőolaj világpiacai ára
2.1. A kőolaj világpiaci árát befolyásoló jelentős biztonságpolitikai események
Az energiahordozó készletek földrajzi eloszlása egyenetlen az egyes
régiók között. Történelmi példák igazolják, hogy azon országok, amelyek
jelentős mennyiségű energiahordozókkal rendelkeznek, ezt a képességüket fel tudják használni a saját, illetve a világgazdasági folyamatok befolyásolására.

3

Smith, Adam(1940): Vizsgálódás a nemzetek jólétének természetéről és okairól. Magyar Közgazdasági társaság, Budapest, II.kötet, p.205.
4

Joseph E. Stiglitz: A kormányzati szektor gazdaságtana, KJK Kerszöv, 2000
p330-335.
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Az első jelentősebb világpolitikai esemény a II. világháborút követően a szuezi válság volt, melynek eredményeképp gazdasági szempontból a kőolajárak kisebb ingadozásokat eltekintve számottevően nem változtak. Kiemelkedő eseménynek tekintendő a Yom Kippur háború5,
illetve az azt közvetlen követő 1973-as olajválság, mely hatására a
nyersolaj hordónkénti ára gyakorlatilag egy év alatt megkétszereződött,
20 dollár/hordó árfolyamról 40 dollár/hordó árfolyamra növekedett. A
következő politikai szempontból viszonylag rövidnek tekinthető nyugodt
időszakot felváltotta az évtized végén 1979-ben kirobbant iráni iszlám
forradalom.
Ezek az események gyökereiben rengették meg a nyugati gazdaságokat s rávilágítottak arra, hogy az országok gazdaságai az energiaellátás
tekintetében is sebezhetőek.6Az árak hirtelen növekedése óriási bizonytalanságot keltett, melyet tovább tetőzött az iraki-iráni, valamint az 1990es évek elején kitört Öböl háború, a 2001. szeptemberi amerikai terrortámadás, valamint az iraki nukleáris fegyverek miatti kirobbant konfliktus
2004-ben.
A legutolsó s talán legfontosabb világpolitikai kihívásnak az iraki
krízis tekinthető, hiszen Irak és a bizonyos fokig embargó alatt álló
szomszédos Irán rendelkezik a bolygón, a bizonyítottan rendelkezésre
álló kőolajtartalékok 9,5%, illetve 11,4%7-ával. Ezen arányok hűen tükrözik az arab világban felmerülő biztonságpolitikai tényezők magas fokú
kockázatát a kőolajárak tekintetében.

5

Más néven a IV:arab-izraeli háború.

6

Egyes országokban lásd Németország a takarékos felhasználás érdekében korlátozásokat vezettek be a személyautó használat terén.(páros illetve páratlan
rendszámú autók közlekedése).
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http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports
_and_publications/statistical_energy_review_2007/STAGING/local_assets/down
loads/pdf/table_of_proved_oil_reserves_2007.pdf /letöltés ideje 2008.04.02./
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1. számú ábra
A nyersolajárat jelentősen befolyásoló tényezők 1947-2007

Forrás: http://www.wtrg.com/oil_graphs/oilprice1947.gif/
ideje 2008.04.02.

/letöltés

2.2. A kőolaj világpiaci árát befolyásoló jelentősebb gazdaságpolitikai események
2.2.1. A kőolaj világpiacai árának alakulására ható gazdasági
események 1950-2002 között
Tekintettel arra, hogy a pályázatnak nem a kőolajárakat befolyásoló
tényezők bemutatása, értékelése a fő célkitűzése, azonban nem kerülhetjük meg rövid bemutatásukat, hiszen bizonyos fokú közgazdasági, világgazdasági, világpolitikai események ismerete elősegítheti a beszerzendő
üzemanyag-források kockázatainak megismerését.
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A II. Világháborút követően Bretton Woods-ban arról tárgyaltak a
szövetséges hatalmak közgazdászai, hogy milyen feltételek mellet lehet
megteremteni egy új nemzetközi pénzügyi rendszer alapjait8. Keynes,
mint a vezető közgazdászok egyike a 19. századi aranystandardhoz való
visszatérést szorgalmazta. A gyakorlatban az amerikaiak akarata érvényesült9 és bevezetésre került a dollár-arany standard, melynek legfőbb jellemzői közé tartozott még a világ pénznemei és a dollár paritása. A rendszer bár kezdetleges volt ellátta a vele szemben támasztott követelményeket, de politikai és gazdasági nyomás következtében felbomlott10.
Esetünkben azért fontos az ismerete, mert a világ kőolaj-kereskedelme, a
kőolajpiacon jelenlévő határidős ügyletek valutaneme a dollár. A rendszer hatására az 1970-es években a világ országai gyakorlatilag az USA
hitelezőivé váltak, mígnem az amerikaiak felmondták a dolláraranyparitást 1971-ben, melynek hatására a dollár leértékelődött 1973tól, s eredményeképp hozzájárult a nyersolaj árának a mérsékléséhez,
így „csak” 15 USD -ről 42 USD –ra történő hordónkénti emelkedéséhez. Az 1980-1985 között az Irak-Irán közötti háború mellet a dollárra
nehezedő felértékelődés tovább növelte a kőolajárakat, mely 1985-ben tetőzött 68 USD/hordónkénti áron.
A következő gazdasági sokk, amely a fosszilis energiahordozót jelentősen érintette az 1997-98-as Ázsiából kiinduló pénzügyi válság, ami
egy pénzügyi spekuláció illetve turbulencia következménye, melynek
hatására a feltörekvő ázsiai országok is megtapasztalhatták a transznacionális monopolkapitalizmust.11 A gazdasági hanyatlás – egyes helyeken a termelés visszaesése – az országokat a tőkepiac liberalizálására valamint a gazdaság nyitására kényszeríttette. Artner szerint a válság
előidézője nem csak az országok belső gazdasági sajátosságaiból – intézményrendszer fejletlenségéből -, hanem a globalizáció velejáróiból is
fakad. Ennek a kívülről generált válságnak a célpontjai az államilag ve-

8

A közgazdászok között egyetértés volt abban, hogy stabil árfolyam alapja kell,
hogy képezze a nemzetközi pénzügyi rendszer alapját.
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Dr. Madár Péter-dr. Schepp Zoltán- dr. Szabó Zoltán. dr. Szebellédi Istvánifj. dr. Zeller Gyula: Pénzügyek alapjai Unió Kiadó 2002.
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A rendszer összeomlását elsősorban az árfolyam-korrekciók nem végrehajtása,
és az úgynevezett „n”-ország problémája okozta.
11

Artner Annamária: Délkelet- Ázsia: Válság után, alatt, előtt? Magyar Tudomány 2002/7 p856.
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zérelt piacgazdaságok voltak, melynek leküzdésére az érintett térség jobban beintegrálódott a világgazdaság vérkeringésébe, mely gyakorlatilag
magával hozta a függőség erősödését. A nagymértékű recesszió hatására
a nyersolaj ára a vizsgált időszakban az 1997-es januári 25 dollár/hordó
átlagárról 1999 januárjáig 10 dollár/hordó átlagárra csökkent.
Az évezred első recessziója jóval nagyobb mértékű volt, mint az azt
megelőző. A 2001. szeptemberi terrortámadáson felül, a triád – azaz a 3
legfontosabb gazdasági térség – közül az éveke óta stagnáló Japán gazdaság dekonjunkturális időszakba lépett az USA-val együtt. Az USA-n belüli fogyasztáscsökkenés az erősen exportfüggő Délkelet-ázsiai országok
gazdasági hanyatlásához vezetett. A gazdasági visszaesés viszonylagos
gyorsasággal 2 év alatt lefutott. Az átlagos hordónkénti kőolajár a vizsgált időszakban 32 USD-ről 20 USD-re esett vissza, ami 38%-os csökkenést jelent.
2. számú ábra
A Brent nyersolaj havi átlagos árának alakulása 1988-2007

Forrás: EXON
2.2.2 A kőolaj világpiacai árának alakulására ható gazdasági események 2002-2008 között
A 2001-2002 között gyorsan lezajló gazdasági visszaesést követően
a világgazdaságban a pozitív befektetői környezet biztosította a stabil növekedést. A grafikonon látható növekedés nem gazdasági sokkok eredménye, sokkal inkább a feltörekvő gazdaságok – Kína, India – növekedési igényét tükrözi.
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A kínai gazdaság teljesítménye alapján a második legnagyobb gazdasági régió 2007-ben12 az USA után. A gazdasági növekedés világviszonylatban is kiugróan magas 11,4%-os. Kína kőolajban, mint nyersanyagban megfelelő szintű tartalékkal rendelkezik, de ettől függetlenül
3,19 millió hordó olaj a napi szükséglete gazdaságának „mozgásban” tartásához13, ami fokozatosan növekszik. India is hasonlóan a fent említett
országéhoz képest népessége, területe és gazdasága alapján akár világgazdasági régióként is jellemezhető. India gazdasági növekedése 2007ben 8,5%-os14 mértékű volt. Olajimportja a kínainál kevesebb, de a világ
fogyasztását figyelembe véve is jelentős napi 2,1 millió hordóra tehető.
Ezek illetve a feltörekvő gazdaságok óriási keresletnövekedése eredményezte alapvetően az árak növekedését, melyet még az olajexportáló országok kapacitásbővítése sem tud (tudott)15 ellensúlyozni. Mindezeket figyelembe véve a kőolaj hordónkénti ára 2006 nyarán elérte a 75 dollárt.
A kínálati szűk keresztmetszeten segített az exportáló országok kapacitásbővítése, ami csak rövidtávon eredményezett megoldást. Gyakorlatilag az árnövekedést ez sem volt képes megállítani, csupán a növekedés mértékét csökkenteni. A lélektani határként emlegetett 100
USD/hordó jegyzési árfolyamot 2008. január 4-én érte el a WTI16,
amely mindössze kb. 1,5 USD-vel maradt el reálárfolyamon az Irak iráni háború idején mért maximumtól. A keresleti-kínálati tényezőn kívül az árak növekedését a dollár gyengülése17 is okozta, amit elsősorban
az amerikai jelzálogpiaci turbulencia eredményezett.

12

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html

13

Ezen teljesítmény ékes bizonyítékaként szolgál Majoros Pál a Világgazdasági
régiók című könyvében írt jelzője, miszerint Kína a világgazdaság motorja.
14

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html

15

Természetszerűleg nem érdekük az árak csökkentése, hiszen óriási bevételt jelent számukra, azonban egy esetleges gazdasági világválság a termelő országok
számára is óriási kockázatot jelent.
16

West Texas Intermediate.

17

Az euró/dollár árfolyam 2007.november 15-én 1,3383, 2008. január 4.-én
1,4735-re erősödött, végül ugyan tartósan nem de lélektanilag sikerült áttörnie az
1,6-os szintet 2008. áprilisában.
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3. számú ábra
A Brent, a WTI, és Dubai árának alakulása 2008-ban

Forrás: http://omrpublic.iea.org/ /letöltés ideje 2008. 04. 15./
Összefoglalóan elmondható, hogy jelenleg a kőolaj drágulása a belés biztonságpolitikai feszültségek, a feltörekvő országok növekvő kereslete, a spekulációs hatások, valamint a dollár-euró árfolyam alakulásának
együttes következménye.
2.3. Magyarország piaci hajtóanyagárának alakulása 2008-ban
Az elmúlt néhány hónapban drasztikusan emelkedtek az üzemanyag árak Magyarországon, ami az egyre kiszámíthatatlanabb és
emelkedő világpiaci árak következménye.
A legnagyobb mértékű áremelkedés 2008 március hónapjához18 köthető, amikor gázolaj bruttó 6 Ft-tal, majd egy héttel később még 3 Ft-tal
(február végén már 4 Ft-tal nőtt) míg egy héttel később az ESZ-95-ös autóbenzin (február végén már 2 Ft-tal nőtt)19 is követte.

18

http://www.vezess.hu/hirek/megint_benzinaremeles_jon/13823/
http://www.vezess.hu/hirek/megint_dizelesek_szivnak/13453/

19
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Egyes elemezők, és spekulánsok20 szerint a nyár végére elérhetjük
a 350 Ft/liter üzemanyag árakat is, ami lássuk be, nem kizárható.

3. Hajtóanyagok helyzete a Magyar Honvédségen belül
A Magyar Honvédség hajtóanyag ellátása négy fontos típusra
korlátozódik, melyek a következők:

•

Autóbenzin (ESZ-95 ólompótló kálium adalékkal).

•

Gázolaj (Speciális minőségű).

•

JET-A1 repülőpetróleum (továbbiakban JET-A1).

•

(Repülő benzin).

Az utóbbiból a Magyar Honvédség felhasználása minimális és ritka21, éppen ezért a vele történő hatékony gazdálkodás a szűken tervezhető
igények miatt nehezen vagy egyáltalán nem megoldható.
Jelentős megtakarítás és költséghatékony gazdálkodás az előre kalkulálható, nagy mennyiségben és rendszeresen igénylésre kerülő anyagok
–autóbenzin, gázolaj és a JET-A1 repülőpetróleum – esetén érhető el. A
fent említett három anyagból a Magyar Honvédség 2007-es megrendelése megközelítőleg 12.951.800 liter volt, melynek anyagonkénti megoszlását a következő diagram szemlélteti:

20

Az OPEC elnökének 2008.április 28-i nyilatkozata alapján elképzelhető az olaj
akár 200 USD/hordó árfolyama is.
21

A repülőbenzin (RB-100LL) felhasználása speciális eszközök igénybevétele
esetén valósul meg.
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4. számú ábra
Felhasznált hajtóanyagtípusok megoszlása

Motorbenzin
4%
Gázolaj
26%

JET-A1
repülőpetróleum
70%

Amennyiben megvizsgáljuk a világ más hadseregeinek üzemanyag
felhasználását, akkor látható, hogy ha nem is ugyanezek az arányok, de a
felhasznált hajtóanyag mennyiségek alapján kialakult sorrendet látva első
helyen ott is a JET-A1 (NATO Kód: F-34) áll, ezt követi a gázolaj
(NATO kód: F-54) és az autóbenzin. Példa erre az Egyesült Államok
hadseregének 2006 és 2007. decemberi kimutatása.
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5. számú ábra
Az USA hadseregének 2006. évi hajtóanyag felhasználásának
típusonkénti bemutatása22

A fenti diagrammból is jól kitűnik, hogy a legnagyobb mennyiségben felhasznált hajtóanyag a JET-A1, majd a szárazföldi és tengeri típusok követik. A JET üzemanyag nagy mennyiségű felhasználását a repülőeszközök fogyasztása eredményezi. A nagy távolságú szállítások egy
része (a határidők miatt) légi úton történik.

22

http://www.brdisolutions.com/web%20pages/News%20Center/Feature%20Articl
es/December%202006.aspx
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6. számú ábra
Az USA hadseregének 2007. évi hajtóanyag felhasználásának
típusonkénti bemutatása23

M a rin e
D ie s e l
12%
E le c tric ity
12%
Fuel
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3%

Jet Fuel
52%

N a tu ra l
Gas 8%
Coal
S te a m 2 %
1
%
A u to A u to O th e r
D ie s e l G a s 0 .3 %
1
8%

A diagram vizsgálatakor egyértelműen kimutatható, hogy a JET
üzemanyag teszi ki az USA összfogyasztásának döntő hányadát. Figyelemmel arra, hogy a fenti ábra a kőolajszármazékokon kívül tartalmaz
más alternatív energiaforrásokat is, ezért a megértéséhez elengedhetetlenül szükséges a 2006. évi felhasználást mutató ábra ismerete.
3.1 Az üzemanyag ellátás rendje
A Magyar Honvédség üzemanyag kiszolgálási rendszere a katonai
szervezetek igényei alapján működik. A csapatok igényeinek kielégítése
természetbeli és pénzbeli ellátás formájában valósul meg. A természetbeli
ellátás során a katonai szervezetek a raktárakból, illetve a polgári vállalatok által kiszállított üzemanyagból gazdálkodnak.

23

A NATO Csővezeték Bizottságának (NPC) 2008. márciusi ülésén az USA beszámolója alapján.
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A közúti gépjárművek (elsősorban személygépkocsik és kisbuszok)
esetén lehetőség van külső kártyás üzemanyag tankolásra, melynek kiadásait az erre a célra meghatározott központi költségvetésen keresztül
finanszírozza a Magyar Honvédség. Az üzemanyag szolgálat törekvése,
hogy a külső kártya használatot az ésszerűség keretein belül visszaszorítsa. Ennek elsősorban gazdasági indokai vannak, mivel az elmúlt évek tapasztalatai alapján a külső kártyás üzemanyag beszerzés és a természetbeli ellátás között több 10 Ft árelőny jelentkezik literenként az utóbbi
javára.
3.2. A hajtóanyagok igénylésének rendje a csapatoknál
A katonai szervezetek az igényeiket szolgálati úton a tárgyhó első
felére vonatkozólag a tárgyhót megelőző hónap 20-ig24, a tárgyhó második felére a tárgyhó 05-ig az Ellátó Központ részére megküldik.
Az igénylésnek tartalmaznia kell a hajtóanyag megnevezését, menynyiségét, a szállítás heti ütemezését, valamint a katonai szervezetnél az
átvételre kijelölt személy nevét. Az igényelt hajtóanyagok betárolását minőségi és mennyiségi átvétel előzi meg.
Amennyiben a tárolt készlet szintje eléri a jelzőkészlet szintjét, akkor még 30 átlagos napi felhasználásra elegendő hajtóanyag van, és gondoskodni kell ennek feltöltésére a fenntartási készlet szintjére. A tartályban tárolt hajtóanyag megoszlását a következő készletmodell szemlélteti:
Üzemanyag készletmodell

Fenntartási készlet

24

Max. készlet szint

Csapat törzskészlet
10-30 napi fogyás

Jelzőkészlet szint

Nem csökkenthető készlet

Min. készlet szint

293/2001 MH ÜSZF szakutasítása a hajtóanyagok kiszállításáról.
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Veszélyesanyag Ellátó Központ (VEK)
A Magyar Honvédség katonai szervezeteitől beérkezett hajtóanyag
igényeket az MH VEK havonta 2 alkalommal (rendkívüli igény esetén
azonnal) telefaxon vagy/és elektronikus formában megküldi hajtóanyag
fajtánként az összesített igényeket az MH Összhaderőnemi Parancsnokság (MH ÖHP) és a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség
Anyagi Technikai és Közlekedési Igazgatóság Ellátási Osztály (HM
FLÜ ATKI Ellátási Osztály) részére.
3.3. Szállítási szerződés tartalma és fontos pontjai25
A Magyar Honvédség katonai szervezeteinek hajtóanyaggal történő
ellátása egy három évet átölelő szállítási szerződéssel valósul meg. A jelenleg érvényben lévő szerződés 2007. január 01-től 2009. december 31ig érvényes és éves lebontásban tartalmazza a megrendelhető hajtóanyag
mennyiségét típusonként (mely mennyiségektől + 20% és – 50%-ban eltérhet a megrendelő).
A szállító által meghatározott szállítási ár a következők szerint
tevődik össze:

•

ESZ-95 és téli gázolaj esetében: az aktuális hónapot megelőző hónap PLATT’S Rotterdam FOB BARGES alapon, jegyzésnapok
középértéke átlagán (USD/tonna), + a térségre jellemző felár – beleértve minden szállítási költséget is- (USD/tonna), átszámítva
HUF-ra az azonos időszak MNB USD/HUF napi középárfolyamának havi átlagával (Ft/tonna), átszámítva a teljesítéskor mérendő,
15°C - ra kompenzált fajsúllyal (Ft/liter) + jövedéki adó + ÁFA.

•

JET-A1 repülőpetróleum esetén: az aktuális hónapot megelőző
hónap PLATT’S Rotterdam FOB BARGES alapon, jegyzésnapok középértéke átlagán (USD/tonna), + a térségre jellemző felár –
beleértve minden szállítási költséget is- (USD/tonna), átszámítva
HUF-ra az azonos időszak MNB USD/HUF napi középárfolyamának havi átlagával (Ft6tonna), átszámítva a teljesítéskor mérendő,
15°C - ra kompenzált fajsúllyal (Ft/liter) + ÁFA. (A JET-A1 repülőpetróleum tekintetében a Magyar Honvédség jövedéki adómentessége miatt mentesül az adófizetési kötelezettségétől).

25

A HM FLÜ, a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és az MH VEK között létre jött 25081/06-10/79-01-0HA számú
szerződés.
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A táblázat a beszállító 2008. januári havi árait tartalmazza a fent
leírtak alapján:
A

B

C

D

E

MNB dev.
Sűrűség
Ár
közép
g/cm3 Ft/liter
USD/HUF

F

G

H

Jöv.
adó
Ft/liter

NK
ár
Ft/liter

Havi
ár
ÁFAval
Ft/liter

0

144,17

173,00

Termék

Jegyzésár
közép
USD/t

Ajánlati
felár
USD/t

JET-A 1

880,19

159,00

173,86

0,798

144,17

Gázolaj

831,15

169,00

173,86

0,810

140,85

88,90

229,75

275,70

ESZ-95

799,47

129,00

173,86

0,755

121,87

103,50

225,37

270,45

Az igényelt hajtóanyag szállítása a kijelölt katonai szervezethez
anyagfajtától függően történhet vasúton, közúton és a technológiai lehetőségek függvényében csővezetéken keresztül. Mindhárom esetben szigorú minőségi, mennyiségi és dokumentálási előírások vonatkoznak az átvételre.
3.4. A fenntartási készletekkel történő költséghatékony gazdálkodás
A fenntartási készletekkel történő gazdálkodás azt jelenti, hogy a
hajtóanyag ellátás központilag történő rendeléssel valósul meg, a felhasználó igényeinek, esetleges eltérő igényeinek megfelelően (hadgyakorlatok, kiképzések stb.), az aktuális beszerzési ár figyelembevételével.
A hajtóanyag árak az aktuális hónapban emelkedő tendenciát mutatnak – az MH az előző hónap speciális átlagára alapján kapja a hajtóanyagot az aktuális hónapban (ld.: 3.3. fejezetben foglaltak) – akkor célszerű
nagyobb mennyiségű hajtóanyagot rendelni. Ellenkező esetben fordítva
célszerű dönteni, minél kevesebb hajtóanyagot rendelve.
Fontos megjegyezni, hogy például a 2007-es évben előfordult autóbenzin, gázolaj és JET-A1 esetén is közel 10 Ft / l árváltozás is kimutatható két egymást követő hónapban, míg a legmagasabb és a legalacsonyabb ár között körülbelül 17 % (lásd autóbenzin) vagy JET-A-1 esetén
megközelítőleg 19 % volt a differencia26.

26 A 2005 évi áradatokat figyelembe véve az autóbenzin esetében 30 %-os, míg
JET-A1 repülőpetróleum esetében 60% -os árváltozást lehet kimutatni.
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Árváltozás táblázat:
Hajtóanyag árváltozások 2007. évben

Dátum

Január
Február
Március

156

156

Autóbenzin/ESZ-95 (Ft)

Gázolaj (Ft)

JET-A-1 (Ft)

liter

kg

%

liter

kg

%

liter

kg

%

235,58

312,03

0,1%

234,44

280,77

-1,8%

135,51

169,81

0,6%

238,72

285,89

1,8%

138,73

173,85

2,4%

Nem történt hajtóanyag rendelés.

Április

253,19

335,35

7,5%

Május

263,39

348,86

4,0%

241,2

288,86

1,0%

142

177,94

2,4%

Június

272,74

361,25

3,5%

242,59

290,53

0,6%

144,84

181,50

2,0%

Július

271,58

359,71

-0,4%

249,97

299,37

3,0%

151,64

190,03

4,7%

Augusztus

264,53

350,37

-2,6%

249,41

298,69

-0,2%

150,28

188,32

-0,9%

Szeptember

261,82

346,78

-1,0%

251,71

301,45

0,9%

152,2

190,73

1,3%

Október

263,86

349,48

0,8%

259,1

310,30

2,9%

157,07

196,83

3,2%

November

262,24

347,34

-0,6%

259,78

311,11

0,3%

161,11

201,89

2,6%

273,84
December
havi
átlag
változása
1,6%
(%)
január
és
december
16,2%
havi árkülönbözet (%)

362,70

4,4%

281

336,53

8,2%

177,98

223,03

10,5%

1,7%

2,9%

19,9%

31,3%

Árváltozás diagramm:

December

November

Október

Augusztus

Július

Június

Május

Április

Szeptember

Motorbenzin
Gázolaj
JET-A1 repülőpetróleum

Március

Február

300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100

Január

Ft/Liter

Hajtóanyagár változások 2007-ben

Hónapok

A fenti táblázatokból kiderül, hogy az autóbenzin vonatkozásában
négy alkalommal (április, május, július és december), gázolaj vonatkozásában három alkalommal (július, október, december) és JET-A1 vonatkozásában két alkalommal (július és december) voltak drasztikus áremelkedések. Mindhárom hajtóanyag vonatkozásában az emeléseket megelőző
hónapokban előre látható volt az aktuális hónap hajtóanyag árának növekedése.
3.5. Források és havi árak összehangolása
Akkor beszélünk költséghatékony gazdálkodásról, ha a cél a lehető
legnagyobb mennyiségű készlet beszerzése az optimális (általában legalacsonyabb) ár mellett. A Magyar Honvédség üzemanyag beszerzésénél akkor beszélhetünk költséghatékonyságról, ha a katonai szervezetek
igényeit, a rendelkezésre álló tároló kapacitásokat, a rendelkezésre álló
forrásokat és a beszerzésre tervezett hajtóanyag árát a lehető legoptimálisabban hangoljuk össze.
Valljuk be, hogy ez nem könnyű feladat, hiszen vagy nincsenek birtokunkban kellő információk a piaci helyzet, illetve a szükségletek megítélésére, vagy nincs biztosítva elegendő forrás.
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A 2007-es évben a rendelkezésre álló forrás az alábbiak szerint
alakult:
Éves keret

1 200 000 000
240 000 000

Éves bruttó keret összesen
1 440 000 000
(január 1-én)
Megrendelések
536 921 586
JET-A1
43 982 654
144 840 000
725 744 240
JET-A1 összesen
RB-100
5 136 180
5 214 720
4 399 440
14 750 340
RB-100 összesen
339 626 000
Gázolaj
26 339 000
ESZ-95
Diszpók összesen:
1 106 459 580
333 540 420
Maradvány:
Megtakarítási kötelezettség
40 600 000
D211
193 000 000
D402
233 600 000
Megtakarítás összesen
Maradvány
összesen
99 940 420
(2007.július 1-én):
(adatok Ft-ban)
A fenti táblázatból kiderül, hogy a Magyar Honvédség 2007. június
1-ig (fél év alatt) felhasználta a rendelkezésre álló előirányzat jelentős részét.
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Ezt követően a hiányzó (év elején megadott éves igényeknek megfelelő) előirányzatok a következők szerint kerültek biztosításra:
Felhasználási engedély
kiadásának dátuma
2007.09.18
2007.09.28
2007.12.14
2007.12.18

Összege (Ft)
100 000 000
600 000 000
100 000 000
100 000 000

Összesítve az év végéig biztosított és felhasználható forrásokat, a
következő összeget kapjuk:
Év elején jováhagyott bruttó keret:
2007.09.18-án engedélyezett
2007.09.28-án engedélyezett
2007.12.14-én engedélyezett
2007.12.18-án engedélyezett
Megtakarítási kötelezettség feloldásával mindösszesen:

1 440 000 000
100 000 000
600 000 000
100 000 000
100 000 000
2 340 000 000

Ebből az összegből megközelítőleg 200.000.000 Ft a 2008-as év terhére vásárolt hajtóanyag egy részének a mennyiségét fedezte. Fontos
megjegyezni, hogy az üzemanyag kiszolgálás egy olyan folyamatos ellátást és biztosítást igényel, ahol nem január 1-től december 31-ig kell tervezni, hanem minden év elején egy induló készletet kell biztosítani a
honvédelmi szervezetek részére (ez az induló készlet a Magyar Honvédség minimum egy havi átlag felhasználásának felel meg).
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4. A Magyar Honvédség 2007. évi hajtóanyag (gázolaj, autóbenzin és JET-A1) rendelései
A következő táblázat a Magyar Honvédség 2007-es hajtóanyag
rendeléseit tartalmazza havi lebontásban:
Hónap
Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október
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Hajtóanyag
típus
Gázolaj
JET-A1
Autóbenzin
Gázolaj
JET-A1
Autóbenzin
Gázolaj
JET-A1
Autóbenzin
Gázolaj
JET-A1
Autóbenzin
Gázolaj
JET-A1
Autóbenzin
Gázolaj
JET-A1
Autóbenzin
Gázolaj
JET-A1
Autóbenzin
Gázolaj
JET-A1
Autóbenzin
Gázolaj
JET-A1
Autóbenzin
Gázolaj
JET-A1
Autóbenzin

Megrendelt
mennyiség
(Liter)
0
0
0

Egységár
(Ft/liter)

234,44
135,51
235,58
n.a
n.a
n.a
NINCS
RENDELÉS n.a
n.a
n.a
0
238,72
4 180 000
138,73
0
253,19
0
241,2
0
142
100 000
263,39
1 400 000
242,59
1 000 000
144,84
0
272,74
0
249,97
0
151,64
0
271,58
0
249,41
400 000
150,28
147 800
264,53
0
251,71
0
152,2
20 000
261,82
784 000
259,1
2 300 000
157,07
150 000
263,86

Ár (Ft)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
579 891 400
0
0
0
26 339 000
339 626 000
144 840 000
0
0
0
0
0
60 112 000
39 097 534
0
0
5 236 400
203 134 400
361 261 000
39 579 000

Hónap

Hajtóanyag
típus

Gázolaj
JET-A1
Autóbenzin
Gázolaj
December
JET-A1
Autóbenzin
Mindösszesen 2 368 918
2007-ben:
33427
November

Megrendelt
mennyiség
(Liter)
0
0
0
1 180 000
1 200 000
90 000

Egységár
(Ft/liter)
259,78
161,11
262,24
281
177,98
273,84

Ár (Ft)
0
0
0
331 580 000
213 576 000
24 645 600

A fenti táblázatot elemezve jól látható, hogy a hajtóanyag rendelések
nem feltétlenül az egységárak növekedéséhez, sokkal inkább a felhasználási engedélyek kiadásához igazodnak.
A következőben elemezzük ki a 2007. év negyedik negyedévének
hajtóanyag rendeléseit és készítsünk el egy, az árváltozások figyelembevételével történő optimálisabb rendelést (azzal a feltétellel, hogy a rendeléshez szükséges felhasználási engedély biztosított).
4. 1. 2007. év negyedik negyedévének egy alternatív, költséghatékony hajtóanyag beszerzése
4.1.1. Piaci hajtóanyag árak változásai
A piaci hajtóanyag árak 2007 novemberében drasztikus emelkedésnek indultak28. Az áremelkedés első üteme 2007. október 31-én (szerdán)következett be, amikor a benzint 4 Ft-tal és gázolajat 6 Ft-tal emelték. Az ezt követő, második ütemre november 14-én (szerdán) került sor,
amikor a benzin 3 Ft-tal, a gázolaj 4 Ft-tal emelkedett, mely hatására – és
töltőállomások eltérő árai miatt – a magyar gázolaj és benzin árak elérték
a lélektani 300 Ft-os határt. Egy héttel később november 21-én (szerdán)
újabb áremelésre került sor, amikor a gázolaj ára újabb 4Ft-tal nőtt. A
hónap utolsó szerdáján (november 28-án) még 3 Ft-tal nőtt a benzin és 6
Ft-tal a gázolaj.

27

A megrendelt mennyiségnél kerekített érték került feltüntetésre és nem a ténylegesen kiszállított mennyiség, ezért adódik a számszaki eltérés.
28

http://nol.hu/kapcsolodok/480960/
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Ősszegezve 2007 november hónapjának hajtóanyag árváltozásait29
megállapíthatjuk, hogy négy hét alatt a benzin 14 Ft-tal míg a gázolaj –
melyből a Magyar Honvédség felhasználása jelentős - 20 Ft-tal került
többe a civil töltőállomásokon.
4.1.2. .Az üzemanyag-beszerzések alakulása 2007-ben
Hajtóanyag Megrendelt
Egységár
típus
mennyiség (Liter) (Ft/liter)
Gázolaj
0
234,44
Január
JET-A1
0
135,51
Autóbenzin
0
235,58
Gázolaj
n.a
Február JET-A1
n.a
Autóbenzin
n.a
NINCS
RENDELÉS
Gázolaj
n.a
Március JET-A1
n.a
Autóbenzin
n.a
Gázolaj
0
238,72
Április
JET-A1
4 180 000
138,73
Autóbenzin
0
253,19
Gázolaj
0
241,2
Május
JET-A1
0
142
Autóbenzin
100 000
263,39
Gázolaj
1 400 000
242,59
Június
JET-A1
1 000 000
144,84
Autóbenzin
0
272,74
Gázolaj
0
249,97
Július
JET-A1
0
151,64
Autóbenzin
0
271,58
Gázolaj
0
249,41
Augusztus JET-A1
400 000
150,28
Autóbenzin
147 800
264,53
Gázolaj
0
251,71
SzeptemJET-A1
0
152,2
ber
Autóbenzin
20 000
261,82
Hónap

29

Ár (Ft)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
579891400
0
0
0
26339000
339626000
144840000
0
0
0
0
0
60112000
39097534
0
0
5236400

A piaci árak változása maga után vonja az MH kedvezményes beszerzési árainak növekedését is.
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Hajtóanyag Megrendelt
Egységár
Ár (Ft)
típus
mennyiség (Liter) (Ft/liter)
Az év elején jóváhagyott (1.440.000.000) - Megtakarítási kötelezettség
(233.600.000) felhasználásra került
Gázolaj
784 000
259,1
203134400
Október JET-A1
2 300 000
157,07
361261000
Autóbenzin
150 000
263,86
39579000
A 2007.szeptember 19-én és 28-án kiadott összesen 700.000.000 Ft-ból
600.000.000 Ft felhasználásra került és november hónapra 100.000.000 Ft
felhasználható előirányzat maradt.
Gázolaj
0
259,78
0
November JET-A1
0
161,11
0
Autóbenzin
0
262,24
0
Gázolaj
1 180 000
281
331580000
December JET-A1
1 200 000
177,98
213576000
Autóbenzin
90 000
273,84
24645600
A december hónapban megrendelt hajtóanyag előirányzata a december 14-én
és 18-án kiadott összesen 200.000.000 Ft illetve a már szeptemberben kiadott
és el nem költött 100.000.000 Ft-ból áll.
Mindösszesen 2007-ben:
2 368 918 334
Hónap

4.1.3. Hajtóanyag árak
A decemberi hajtóanyag árak jelentős növekedést mutatnak, amire a
piaci hajtóanyag árak változásaiból már előre lehetett következtetni november hónapban. Az alábbi táblázat a novemberi és decemberi autóbenzin, gázolaj és JET-A1 árváltozásokat mutatja:

Hónap
November
December
Eltérés (Ft):

Autóbenzin/ESZ-95
liter
262,24
273,84
11,6

%
4,4%

Gázolaj

JET-A-1

liter
%
liter
%
259,78
161,11
281 8,2% 177,98 10,5%
21,2
16,9
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4.2. Alternatív rendelésből adódó megtakarítás
Amennyiben a december hónapban megrendelt hajtóanyagok novemberben kerülnek megrendelésre akkor jelentős költségmegtakarítást
érhetünk el. A kalkulált megtakarítást hajtóanyag fajtánként és összesítve a következő táblázatok szemléltetik:
November

Gázolaj
JET-A1
Autóbenzin

1 180 000
1 200 000
90 000

259,78
161,11
262,24

306 540 400
193 332 000
23 601 600

December

Gázolaj
JET-A1
Autóbenzin

1 180 000
1 200 000
90 000

281
177,98
273,84

331 580 000
213 576 000
24 645 600

Hajtóanyag fajta
Autobenzin
Gázolaj
JET-A1
Mindösszesen:

November
23 601 600
306 540 400
193 332 000

December
24 645 600
331 580 000
213 576 000

Eltérés
-1 044 000
-25 039 600
-20 244 000
-46 327 600

A fenti táblázatból kiderül, hogy a felhasználási engedély időben,
2007. november hónapban történő rendelkezésre állása esetén 46.327.600
Ft megtakarítást realizálhatott volna a Magyar Honvédség.
Figyelembe véve a drasztikusan változó árakat és a Magyar Honvédség néhány hónapra előre tervezhető üzemanyag felhasználásait, az ésszerű megrendelésekkel jelentős megtakarítás érhető el az alábbi lehetőségek együttes, jól koordinált használatával:
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•

A megfelelő finanszírozás megválasztása, illetve a finanszírozási
lehetőségek kihasználása.

•

Naprakész, megbízható információ a katonai szervezetek felhasználásáról és szabad tárolókapacitásaikról.

•

Fizetős elektronikus vagy nyomtatott előrejelző adatbázisok használata a kőolaj világpiaci árának meghatározására.

5. A hajtóanyag beszerzési lehetőségei költségvetési, finanszírozási szempontból
Az üzemanyag beszerzés forrása jelenleg költségvetési támogatás,
ezért szükséges pár gondolat erejéig a költségvetési támogatás finanszírozási oldalról történő jellemzése.
A HM költségvetési fejezet tekintettel az Államháztartás működési
rendjéről szóló 217/1998. Kormányrendeletben foglaltak alapján30 a Magyar Államkincstár (MÁK) a fejezet részére – figyelemmel az aktuális
támogatással biztosított költségvetési előirányzatra – a költségvetési támogatást a fejezet elsődleges előirányzat-felhasználási keret számlájára
aktuális havi bontásban utalja. Tekintettel a HM tárca finanszírozási sajátosságára – amely kétlépcsős – a rendelkezésre álló időarányos költségvetési támogatás összegét a MÁK a HM Közgazdasági és Pénzügyi
Ügynökség (KPÜ) által kezelt elsődleges előirányzat-felhasználási keretszámlára utalja, míg a másodlagos kincstári számlára- honvédelmi szervezetek kincstári számláira - kérelemre a HM KPÜ Finanszírozási osztálya utal.
Az időarányos havi ütemezéstől a fejezet előrehozási kérelemmel élhet a Magyar Államkincstár felé31. Példaként említendő a honvédségnél
rendszerben álló Gripen vadászgépek bérleti díja, mely figyelemmel az
évente esedékes összeg volumenére illetve a szerződésben vállalt fizetési
határidőre a kincstári engedélyezi és biztosítja a támogatást.
Tekintettel a hajtóanyag-beszerzés kiemelt előirányzatára (dologi)
költségvetési szempontból a honvédelmi szervezet vezetője saját hatáskörben előirányzatokat csoportosíthat át32 feladatok között, mely összeggel egyidejűleg a Magyar Államkincstárnál a bejelentett kötelezettségvállalásokat módosítani szükséges, ezáltal biztosítható a szükséges
„szabad forrás” – a Magyar Államkincstárnál lekötött, de még el nem

30

217/1998.Korm. rendelet 109§. (1)-(2) bekezdés.

31

A kincstár csak kiemelten fontos kötelezettség esetén engedi meg az időarányos teljesítéstől való nagy mértékű eltérést, azonban elvi akadálya nincs annak,
hogy ezt a lehetőséget akár hajtóanyag beszerzésre is kezdeményezze a tárca.

32

A költségvetési előirányzatok saját hatáskörben történő átcsoportosítások rendjéről szóló 79//2007. HM utasításban foglaltak figyelembevételével.
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költött támogatás – rendelkezésre állása. Ezért változatlan alcímen a
kincstár a szabad előirányzatot „csak” cím/alcím kiemelt előirányzat
bontásban likviditás céljából vizsgálja.
Ez az átcsoportosítás lehetőséget ad arra, hogy a fejezet figyelemmel
a honvédelmi szervezetek hajtóanyaggal történő ellátásának igényére illetve a korábban említett világgazdasági, világpolitikai események és
azok által a kőolaj világpiacai- és beszerzésre kerülő hajtóanyag árváltozásainak lekövetésére.
A gazdaságosság szempontja összetett, egyrészt vizsgálható menynyiségi, másrészt a rendelkezésre álló források illetve a feladatok függvényében.
Amennyiben a honvédelmi szervezetek éves összesített hajtóanyag
igényére biztosított előirányzatot konstansnak vesszük, abban az esetben
a keletkező „logisztikai” megtakarítás kizárólag a beszerzési határidő
kockázatának, az esetlegesen felmerülő tárolás költségének, a beszerzési
árnak, illetve a felhasználási területnek az együttese függvénye. Ebben az
esetben a megtakarítás változatlan – évenkénti azonos – költségvetési előirányzat mellett kizárólag mennyiségi (pl. benzin, gázolaj) szemléletű lehet adott évben, melyet a következő évben a beszerzési ár növekedésének
„ellentételezésére” lehet fordítani felhasználás szempontjából.
Másrészt a beszerzésre kerülő hajtóanyag mennyiséget vesszük
konstansnak, abban az esetben egy nagyobb mennyiségű beszerzés – átcsoportosítással pótlólagosan biztosított előirányzatokkal, akár következő
évi nominális értékű visszapótlásával – esetén a tapasztalati illetve a világgazdasági trendek figyelembevételével költségvetési előirányzat takarítható meg, mely tekintettel a tárca feszített költségvetésére rövidtávon
(minimum 2 költségvetési év) egyéb forráshiányos feladatok finanszírozására használható fel.

6. Összegzés
A publikáció bemutatta a Magyar Honvédség hajtóanyag-beszerzésének gazdaságossági oldalát a világgazdasági folyamatok tükrében.
A leírt világgazdasági események, a spekulációs pénzmozgások, továbbá
egyes biztonságpolitikai események ismerete elősegítheti a beszerzések
(ár)hatékonyságát.
Számszerűsítve bemutatásra került ezen ismeretek gazdaságossága,
miszerint a beszerzési igények, a rendelkezésre álló források, illetve a
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felhasználási ütemek összehangolása – figyelemmel a rendkívüli helyzetekre is – megtakarítást eredményezhet. Ez az összehangolás természetesen nem veszélyeztetheti a Magyar Honvédség működőképességét, csupán érzékeltetni lehet vele, hogy bizonyos tényezők együttes alkalmazása
elősegítheti a gazdaságosság jellegének az erősítését.
A számszaki példákon keresztül akár logisztikai – mennyiségi
szemléletű-, akár pénzügyi – költségvetési támogatás – megtakarítás is
elérhető a publikációban számvetetteknek megfelelően. Tekintettel arra,
hogy a megtakarítás elérése a dolgozatban említett tényezők együttes
rendelkezésre állása esetén valósulhat meg, azonban nem zárható ki, hogy
ez az érték a későbbiekben pozitív illetve negatív irányba is elmozdulhat.
Mindezeket figyelembe véve a gazdaságosságot tovább erősítheti a
döntéshozók időben történő megfelelő mennyiségű és minőségi információkkal való ellátása. Ezek az információk (prognózisok) nem csak a
Magyar Honvédség belső információs rendszerén, hanem más külső
forrásokból is rendelkezésre állnak (pl. platts).
A jövőben a lehetséges megtakarítások érdekében különösen nagy
hangsúlyt kell fektetni a beszerzési források biztosítására, hogy a hajtóanyag vásárlása a megfelelően megalapozott árprognózisokhoz igazodjon, ezzel elősegítve az erre a célra biztosított előirányzat még optimálisabb felhasználását.
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