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„A vegyivédelmi mozgó ellenőrző-javítórészlegek 
munkájával kapcsolatos tapasztalatok 

a hátországvédelmi csapatoknál" 

Zámbó B. Endre mk. alezredes 

Az MN HAVP funkcionálása óta eltelt időszak lehetővé teszi, hogy az 
irányítása alá tartozó csapatok vegyivédelmi műszaki-technikai kiszolgálásáról, 
a 2. számú vegyivédelmi műszaki szemlék tapasztalatairól véleményt adjunk. 
Tesszük ezt annál is inkább, mert a témával kapcsolatban több ponton érintkezö 
határfelületeket képező (pl.: tárolási, készletezési, feltöltési, szállítási, ellenőrzési 
stb) feladatai vannak a hadtápszolgálat vezetőivel, képviselőivel. 

A cikk keretében egy megközelítő, és nem túlzottan részletezett képet 
szeretnénk nyújtani a vegyivédelmi mozgó ellenőrző-javítórészleg munkájának 
sokrétű és változatos tervezéséről, szervezéséről, valamint végrehajtásáról. Rá
mutatnánk részben azokra a problémákra is, amelyek felszámolása, vagy meg
oldása az említett szakmai részterületen végzett további munkánk tartós sik~
rének (eredményességének) kiindulása lehet. 

A továbbiakban a mozgó ellenőrző„javítórészlegek: 

- működésének szükségességéről, meghatározóiról és feltételeiről; 
- ténykedésének tervezéséről és előkészítéséről; 
- gyakorlati munkájának lefolyásáról; és 
- munkájuk értékeléséről 

fejtjük ki mondanivalónkat. 

A mozgó ellenőrző-javítórészlegek működésének szüksé
gességéről, meghatározóiról és feltételeiről 

A hátországvédelmi csapatok közvetlen és közvetet vegyivédelmi szakirá
nyítási feladatainak végrehajtásában a mozgó ellenőrző-javítórészlegek megkü
lönböztetett helyet foglalnak el. Ez részben az alárendelt és a szakirányítás 
alá tartozó csapatok területi elhelyezkedéséből, részben az állandó - és a rö
vidkészenléti idejű csapatok, szervek vegyivédelmi szakmai feladataiból adód
nak. Hozzájárul mindehhez még az is, hogy a vegyivédelmi szakanyagok 
döntő többsége a kijelölt raktárbázisokon kerül tartós tárolásra, szakmai mű-
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szaki-kiszolgáló állomány nélkül, vagy csökkentett műszaki-kiszolgáló állomány
nyal. A szakanyagok hadihasználhatóságáról, komplettségéről, karbantartottsá
gáról, továbbá a vegyivédelmi gépek és szakfelépítmények technikai átállásá
ról, viszont kizárólag csak a műszaki szemlék adják a legátfogóbb (de ugyan
akkor a részletekre is kiterjedő), legmegbízhatóbb és legelfogadhatóbb (meg
alapozott) információkat. Tekintettel arra, hogy a műszaki szemlék a tárolási, 
az anyagmozgatási (pl.: az együtt tárolhatóság, a felesleges anyagleadás, a vé
telezés) helyzetre vonatkozó kérdésekre is kiterjednek, így a hadtápszolgálat 
közvetlen, vagy közvetett érdekeltsége már jobban belátható. 

A mozgó ellenőrző-javítórészleg (mozgó vegyivédelmi javítóműhely) idő
szakonkénti feladatait a vegyivédelmi szakmai utasítások rögzítik, amelyek 
végrehajtására kötelezettek. Működésük szükséges azonban még a tekintetben 
is, hogy a műszaki kiszolgálás, a javítás helyi körülményeire, lehetőségeire, vagy 
azok kizárólagos központi utaltságára, a javító-alkatrészegység készletek mennyi
ségi és tartalmi elégségességére, vagy megváltoztatására tájékoztatást kapjunk. 

A rendszeres működés szükségességét indokolja továbbá az is, hogy minél 
több megbízható adattal rendelkezzünk a pcriódikusan (évenként) ismétlődő 
tervezéshez. Ezzel mintegy előre érzékeljük a várható műszaki-kiszolgálási 

igényeket, s átgondoltabbá tehetjük a rendelkezésünkre álló mozgó ellenőrzö
-javítórészlegek területi és időbeni alkalmazását. 

A mozgó ellenőrzö-javítórészlegek működését alapvetően a mindenkor 
objektívan ható tényezők határozzák meg, azonban a szubjektív tényezők sem 
hányoznak. 

Objektíven ható tényezők: 
- az ellenőrző-javító körutakra rendelkezésre álló naptári idő; 
- az éves központi feladatok; 

a műszaki-kiszolgálásra bejelentett (tervezett) igények; 
a személyi és technikai feltöltöttség; 

- ellenőrzési és javítási kapacitás (norma). 

A szubjektív tényezők azonban már nem foglalhatók ilyen egyértelmű 
csoportosításba, mivel azok az objektíven ható tényezőkön keresztül éreztetik 
hatásukat. Ilyen lehet például az átgondoltság, vagy megalapozottsdg tényezője. 
A feladatok meghatározásánál ezek a logikus időrendiség mellőzésében, vagy 
a személyi és technikai feltöltöttségből eredő teljesíthetőségek figyelmenkívül 
hagyásában, vagyis a fölé-, az alá- és a rátervezésekben jelentkezhetnek. A vég
rehajtásban pedig ideges kapkodást, feszültséget, feleslegesen ismétlődő plusz
munkát, vagy éppen a nemkívánatos lazaságot eredményezhetik. 

A mozgó ellenőrző-javítórészlegek eredményes működése sok feltételtől, 
illetve tényezőtől (azok összehangoltságától és együttes hatásától) függ. Ezek 
közül a következőket emeljük ki: 

- a részlegvezető (parancsnok) szakmai ismeretei, tapasztalata, személyi-
sége; 

- a szakjavító állomány összetétele és előképzettségi. szintje; 
a szakjavító állomány szakmai gyakorlati tapasztalatai; 
az általános és speciális rendeltetésű ellenőrző-, illetve javítóeszközök. 

felszerelések technikai állapota és korszerűsége; 
- az ellenőrzési-javítás munkakörülményei; 
- az elszállásolás és étkeztetés. 
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A felsorolásból kitűnik, hogy ez valóban nem tartalmazza az eredményes 
működést biztosító valamennyi feltételt. Ennek ellenére úgy ítéljük meg, hogy 
ha csak a felsorolásban szereplő feltételeket tesszük kedvezővé, már akkor 
jelentős előrelépést tettünk a műszaki szemlék sikeres végrehajtása érdekében. 

Természetesen azt is meg kell mondanunk, hogy a kedvező feltételek meg
teremtése, létrehozása terén még sok a tennivalónk. Például az elszámolás és 
étkezés biztosítását - mint feltételt - vizsgáljuk meg egy kicsit részletesebben. 
A raktárbázisaink helyzete eléggé közismert, vagyis ott a szakjavító állomány 
épületeiben pihenésre történő elhelyezése, főtt-étellel való napi egyszeri étkez
tetése (honvédségi, vagy üzemi konyhai áron) nem, vagy csak esetenként és 
igen sok utánjárással biztosítható. 

Az ellenőrző-javítórészleg általában 6-8 fő, vagy ennél kevesebb. A prob
léma megoldását jelenthetné egy „ALFÖLD" típusú lakókocsi vontatmány
kénti rendszeresítése. Ezáltal időszaktól, helytől, távolságtól függetlenül a rész
leg elhelyezése, pihentetése, tisztálkodása, sőt a melegétellel való - legalább 
napi egyszeri - étkeztetése is megnyugtató megoldást nyerne. 

Szintén érdemes a részlegvezetövel kapcsolatos feltételt boncolgatnunk. A 
tapasztalatok azt mutatják, hogy kellő számú, felkészült és gyakorlati tapaszta
talattal rendelkező részlegvezető kiválasztása nem mindig sikerül. Részben azért, 
mert vagy a szakmai felkészültsége, vagy a kellő tapasztalata hiányzik, részben 
azért, mert a rendszeres szolgálati út (havi 10-12 nap, vagy ennél is több), a 
felelősség és a viszonylag alacsony illetmény kategória nem teszi vonzóvá ezt 
a beosztást. A jelentkezők közüli választási lehetőség mivel tehát nem nagy, 
így előfordul, hogy nem a legjobb felkészültségű és a legkedvezőbb személyi 
adottságokkal rendelkező egyén kerül ebbe a beosztásba. Ahhoz, hogy ezen 
feltétel kedvezőségét létrehozzuk és biztosítsuk, mind az előkészítés, mind a 
feladatvégrehajtás időszakában gyakori segítő ellenőrzésekkel formáljuk a be
osztást betöltőt, a követelményeknek minden tekintetben megfelelő részlegve
zetővé. 

A feltételek közül még egyet részletesebben vizsgáljunk meg, mert a tapasz
talatunk az, hogy ennek jelentőségét nem az azt megillető helyen kezelik. Ez 
tulajdonképpen nem más, mint a szakjavitó állomány szakmai gyakorlati tapasz
talatainak figyelemmel kísérése. A sorállományú szakjavitó katonák havi kikép
zését, illetve továbbképzését a kiadott szakmai program meghatározza. A ki
képzés rendszeresen végrehajtásra is kerül. Ennek keretében azonban nem, vagy 
csak elvétve kerül feldolgozásra, elvi alátámasztásra - a kiképzők által - az 
előző ellenőrző-javító körút kapcsolódó, vagy aktuális szakmai problémái, észre
vételezései, következtetései esetleg a ténymegállapításai. Pedig ezek segítenék 
legjobban elő a szakjavítóknak a nemtudástól a tudáshoz, a kevésbé pontos 
tudástól a megbízható, a kombinatív képes tudáshoz, a bizonytalankodástól, a 
magabiztossághoz való eljutását. A szakkiképzési program tartalmi előírásai 
ugyanis nem dogmák, hanem olyan térnakeretek, amelyek nem nélkülözhetik 
a gyakorlat megerősítő visszahatását, és csak ebben az esetben van érdemi, 
ismeretfejlesztő jelentőségük a szakjavitók számára. Amennyiben viszont a gya
korlati tapasztalat változtatást sürget a havi kiképzések tartalmában, úgy ezt 
vonakodás nélkül meg kell tenni, hisz a szakjavító sorállományt a ma elméleti 
és gyakorlati munkáján keresztül, a holnap feladataira is felkészítjük. 
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A felhozott példák vizsgálatából - a további elemzésektől eltekintve -
belátható, hogy a mozgó ellenőrzö-javítórészlegek működésénél a kedvező fel
tételek létrehozásában és folyamatos fenntartásában van a legtöbb tennivalónk, 
hogy az eddigi eredményeinket még pozitívabbá tegyük. 

A mozgó ellenőrző-javítórészlegek ténykedésének terve
zése és előkészítése 

A mozgó ellenőrző-javítórészlegek tevékenységét gyakorlatilag az a köz
ponti terv határozza meg, amelyet évenként a parancsnokság vegyivédelmi osz
tálya készít el és jóváhagyás után (a januári hónapban) kiadásra kerül a végre
hajtó intézet felé. 

A tervben meghatározott feladatokat az intézet szakági felelőse el!enőrző
-javítórészlegekig lebontja, és az intézet éves (vagy időszakos) naptári tervébe 
beállítja, mint 1., 2., 3., ..... n számú vegyivédelmi mozgó ellenőrzö-javító
körút. A részlegek előkészítésére, felkészítésére vonatkozó közvetlen feladato-
kat pedig a heti (kétheti) részletes kiképzési tervekben határozza meg. -

A következőkben mind a tervezéssel, mind az előkészítéssel kapcsolatos 
munkát írjuk le részletesebben. 

A tervezést minden alkalommal megelőzi az adatgyűjtés és a szelektálás. 
Ennek keretében vesszük figyelembe a felterjesztett, műszaki-technikai kiszol
gálásra vonatkozó igényeket, az előző műszaki szemlék tapasztalatait, a rendel
kezésre álló naptáriidőt, a kiképzett szakállományt és a felszereltséget. Az 
adatgyűjtéshez a szakmai elöljáró azon meghatározásait és elvárásait, továbbá 
a parancsnokság azon feladatait, amelyek igénylik, esetenként szükségessé teszik 
a műszaki szemle végrehajtását, kiemelten kezeljük. Az adatgyűjtés tehát azok
ból az objektíven ható tényezőkből táplálkozik, illetőleg azokra épül, amelyek 
a részlegek működését alapvetően meghatározzák. A szelektálást is ezek figye
lembevételével hajtjuk végre. 

A műszaki tervezésnél kezdetben az jelentette a legtöbb gondot, hogy az 
ellenőrző körutakra, egy viszonylag egyenletes havi leterheltséget tudjunk ki
alakítani. Ezt azáltal oldottuk meg, hogy a csapatokat, intézeteket és szerveket 
sikerült olyan önálló csoportokba összehozni, illetve ezeken belül annyi kör
utat kialakítani, ahol a munka leterheltség közel azonos havi időintervallumot 
igényelt. A munkánk lényege itt arra irányult, hogy a szakanyagtípus-csoportokra 
(pl.: egyési vegyivédelmi eszközök, csapatmentesítő eszközök stb.) mennyiségi 
meghatározásokat végezzünk minden önálló csoportnál. A kapott számadatokat 
táblázatba foglaltuk és összevetettük az ellenőrző-javítórészlegek napi teljesítő
képességével (napi 8 tiszta munkaórát véve alapul). Ez arról győzött meg ben
nünket, hogy a jelenlegi viszonyainak (a szervezeti keretekből, a létszám viszo
nyokból stb. adódó problémák) között a tömeg vegyivédelmi szakanyagok (pl.: 
csapatgázálarc, összfegyvernemi védőkészlet) és a csomagolt mentesítő anyagok 
tételes ellenőrzésénél, csak szúrópróbaszerű ellenőrzéseket (bevizsgálásokat) tu
dunk végrehajtani. A nukleáris műszerek, a vegyivédelmi gépek, szakfelszere
lések és az egyedi (speciális) szakberendezések vonatkozásában pedig, a meg
levő teljes mennyiséget ellenőriztethetjük. Továbbá átgondoltuk azt is, hogy 
a műszaki szemle során mely szakanyagokra hajtassunk végre helyszíni javítást. 
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Beláttuk, ebben m'indig az játszik meghatározó szerepet, hogy az ellenőrzött 
csapat feladatai megoldásában mely vegyivédelmi szakanyagtípusok nélkülözhe
tetlenek, vagy jelentősen befolyásolók. Altalánosan kialakult gyakorlat, hogy 
a tömeg vegyivédelmi szakanyagok helyszíni javítását (elegendő cserekészlet és 
tartalék alapján) nem szorgalmazzuk, de a bejelentett, erre vonatkozó igények 
alapján elrencfeljük. A helyszíni javítást egyébként valamennyi műszerre, szak
felszerelésre, vegyivédelmi munkagépre kiterjesztettük. 

A részletesen elmondottakat összegezve az 1. számú táblázat mutatja be, 
eltekintve a pontos megnevezések és számszaki adatok felsorolásától. 

A tervezés további feladatainak tartottuk annak megvizsgálását, hogy a 
részlegek igénybevétele a valóságban hogyan is alakulhat. Erre olyan táblá· 
zatot készítettünk, amelyben a csoportosításnak megfelelöen feltüntettük a csa
patokat és a raktárbázisaikat. A részlegek napi kapacitása és az ellenőrizendő 
szakanyag mennyiség alapján meghatároztuk a várható munkanapok számát, 
amelynek összege megadta a csoport összmunkanapját. Egy körútra számítható 
havi 10-12 naptári nap alapján, a csoport körútjának számát, a megteendő 
útvonal szerint a felhasználásra kerülő kilométert tudtuk megtervezni. Ennek 
érzékeltetésére a 2. számú táblázaton mutatunk be egy részletet. 

Az érdemi tervezés, az elvégzett feladatok alapján, tulajdonképpen meg
alapozottságot nyert, s ezt követi az intézkedés elkészítése a végrehajtó felé. 
Az intézkedés szöveges részében meghatározzuk: 

- a műszaki szemlék szervezésére vonatkozó feladatokat; 
- a műszaki szemle végrehajtási követelményeit; 
- az ellenőrzött csapatokkal való együttműködést; 
- a visszajelentési (tájékoztatási) kötelezettségeket. 

Az intézkedés mellékleteként - táblázatos formában - adjuk meg a kör
utak számát és az ezekhez tartozó csapatokat, a végrehajtás tárgyhónapját és 
a munkanapok számát. Ugyancsak táblázatban adjuk meg azoknak a szaktech
nikai anyagoknak (eszközöknek) a készlet számát, amellyel az ellenőrzésre ke
rülő csapatok el vannak látva (a tömeg vegyivédelmi szakanyagokra és a fogyó 
hadianyagokra ezek nem vonatkoznak). 

Az intézkedés jóváhagyása után, annak kiadásával egyidőben tájékoztatjuk 
(ügyiratban, vagy távmondatilag) valamennyi érintett csapatot (intézetet, szer
vet) a 2. számú vegyivédelmi műszaki szemléről, meghatározva a csapat azzal 
kapcsolatos feladatait, a szemle tárgyhónapját és időintervallumát (pl.: szep
temberben 4 naptári nap). 

A tervezés konkrét stádiuma ezzel lezárult és következik a szervezési fo
lyamat. (A folyamat elnevezést, vagy megnevezést találjuk itt célszerűbbnek 
a feladatok helyett, mivel minden egyes körút szervezése új részfeladatok meg
oldását jelenti, magába foglalva az előző körút tapasztalatait is, és ez mind
addig tart, amíg az egészévre, vagy kiképzési időszakra meghatározottak mara
déktalan végrehajtásra nem kerültek.) 

Az intézkedés kiadása és a csapatok tájékoztatása után a szervezési folya
mat tulajdonképpen két területen indul meg, szinte egyszerre. Egyik területen 
a részlegek felkészítése, a másik területen a műszaki szemle előkészítése folyik. 
Az előző a részleget kiküldő intézetnél, az utóbbi a csapatoknál történik. 

Az előkészítés, illetve a felkészítés részfeladatok sorozatából álló munka~ 
folyamat, amelynek leírását (előírásait) az 1975-ben 589 kltsz.-on kiadott 
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,,Ideiglenes segédlet a vegyivédelmi anyagi-technikai biztosítási feladatok végre
hajtásához" pontró.lr.pontra tartalmazza, ezért ezek részletezésével itt nem fog
lalkozunk. Tapasztalatunk azonban az, hogy a szakági anyagfelelősök egy része, 
a megbízott anyagfelelősök túlnyomó többsége nem ismerte a vegyivédelmi 
műszaki szemlével kapcsolatos teendőket, így az előkészületek sem lehettek ki
fogástalanok. A szervezési hiányosságok viszont kedvezőtlenül befolyásolták a 
végrehajtást, amely a szakfeladatok elnagyolását (pl.: oxigénlégzö készülékek, 
speciális laborfelszerelések ellenőrzése elmaradt) és a pontatlan visszajelzéseket 
(téves információkat) eredményezte. Az kétségtelen, hogy a közel százas nagy
ságrendű vegyivédelmi szakanyagféleség műszaki kiszolgálására, szabályoos tá
rolására, máról-holnapra nem lehet felkészíteni egy általános katonai alapkép
zettséggel rendelkező raktárvezetőt. Ez azonban nem lehet hivatkozási alap 
arra, hogy a műszaki szemle előkészítését - szakmai .ismeretek hiányában - ne 
a megfelelő eredményességgel hajtsák végre. A probléma megoldását abban lát
tuk, hogy a raktárvezetők évenkénti szakmai továbbképzésének keretében vissza
.:.visszatérjünk a- vegyivédelmi szakkérdésekre, s így fokozatosan, de egyben fo
lyamatosan is, megszünetetjük azokat a buktatókat, amelyek az eredményes 
végrehajtást gátolják. A hadtápszolgálat egyetértését és segítőkészségét bizonyítja, 
hogy a raktárvezetők továbbképzési programjában, igényük szerint 3-4 órát 
biztosít erre a célra. Ennek eredményeként már sikerült lényeges előbbre lépést 
tennünk, s az előkészítésre vonatkozó feladatok végrehajtása egyre gördüléke
nyebbé teszi a műszaki szemlék lefolytatását. 

A szervezési feladatok kölcsönös egyeztetését (a csapat és az intézet egy
más között), valamint a szervezés egész folyamatát minden bizonnyal jól segíti. 
„A vegyivédelmi mozgó ellenőrző és javítóműhely munkájának megszervezése 
és irányítása" című cikk (megjelent a Honvédségi Szemle 1975/12. számában), 
amely a feladatok tételes kifejtésével a gyakorlati magvalósításokra ad haszno
sítható útmutatásokat (utalásokat). 

A mozgó ellenőrző-javítórészlegek szakmai felkészítésére és a körutak elő
készítésére vonatkozó tapasztalataink egyre kedvezőbbek. Az intézet katonai 
és szakági vezetése összehangoltan és célirányosan, az intézet egyik föfelada
taként oldja meg a szervezési folyamatból adódó teendőket. Ma már azon az 
úton haladnak, hogy a műszerekről, a szaktechnikai felszerelésekről, az automata, 
vagy félautomata berendezésekről önálló szerviz-lapokat fektetnek fel, amelyek 
segítségével (az eddigi ellenőrzési, javítási, hitelsítési, beszabályozási stb. be
jegyzések alapján) jó közelítésű következtetést tesznek a várható szaktevékeny
ségre, az el':iendő javítóegységkészletekre, az ellenőrzések, a javítási techno
lógiák ismereteinek felelevenítésére. A részlegvezetők már nagyon jól tudják, 
hogy a gyakorlati végrehajtás sikeressége a felkészítés minőségétől, átgondolt· 
ságától jelentősen függ, ezért a szervezési folyamat alatt törekednek az alapos 
munkára. 

A részlegek közvetlen felkészítéséhez ugyan nem tartozik, de ezúton is 
szeretnénk véleményünknek hangot adni, hogy a részlegparancsnokok vonakod
nak bizonyos pénzösszeget (pl.: 1000,- Ft) mint készpénzhitelt magukkal vinni. 
(Tudomásunk szerint a pénzügyi utasítások és intézkedések erre lehetőséget biz
tosítanak.) Pedig nem egyszer előfordult, hogy a tömítőanyag, vagy néhány 
alkatrész a javítóegységkészletből elfogyott, s bár valamennyi a kereskedelem~ 
ben megvehető lett volna, mégis az intézetből kellett mindazt kiszállítani, hogy 
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a feladatot befejezzék. A kérdésfelvetés másik oldala pedig az, ha bármely 
javítóműszer, vagy berendezés meghibásodik, úgy ennek megjavítására (pl.: 
GELKA, vagy Finommechanikai Ktsz. útján) csak azért nincs lehetőség, mert 
akkor és ott a részlegvezetőnek, a szükséges pár száz forint nem áll rendelke
zésére. Ennek megnyugtató rendezése szintén egy olyan részterület, ahol az 
előbbrelépés, csak a további átgondolt munka eredményeként jöhet létre. 

A szervezési folyamat területeiről és néhány fontosabb kérdéséről adott 
áttekintésből jól érzékelhető, hogy az idetartozó időszakos, vagy meg-meg
ismétlődő tevékenységek jelentősége, nem engedheti meg azok elhanyagolását, 
felszínes kezelését. 

A gyakorlati munka lefolyása 

A mozgó ellenőrző-javítórészleg a szakmai feladatát tulajdonképpen csak 
abban az esetben kezdhetné meg az adott helyszínen, ha ott az előírt (megha
rozott)előkészületek megtörténtek. A valóságban viszont előfordul - a szakmai 
hozzáértés hiányára hivatkozva - , hogy az előkészítés elmarad, a szükséges 
segédmunkaerő nem biztosított, és a raktárvezetőn kívül nincs senki, aki a 
részlegnek segítséget nyújtana. Ebben a helyzetben óhatatlan, hogy a részleg 
tevékenysége - a rendelkezésre álló munkanapok miatt - csak a legfontosabb 
részterületekre (pl.: a nukleáris műszerek, a vegyivédelmi gépek, szakfelszere
lések ellenőrzésére) irányul, vagyis az átfogó ellenőrzés elmarad. 

Természetesen ez sem a csapatnak, sem az ellenőrzőnek nem lehet kedvező. 
Részben azért, mert a raktározott anyagok tényleges technikai állapotáról, kész
letezettségéről, a bekövetkezhető változásokról, a haladéktalan tennivalókról 
elégséges és meggyőző információkat nem szerzünk; részben azért, mert a csapat 
törzsében, a szakanyagfelelősben - a tények feltárásának és az észrevételezések 
hiányában - kimondva, vagy kimondatlanul, hamis megelégedettséget kelt
hetünk. 

Szeretnénk nagyon világosan és egyértelműen tisztázni, hogy a 2. számú 
vegyivédelmi műszaki szemle lefolytatása nem vegyivédelmi anyagmozgatás, 
nem vegyivédelmi anyagkarbantartás, nem szakmai konzultáció, hanem műszaki
-technikai ellenőrzés, helyszíni javításokkal egybekapcsolva. Ha a műszaki 
szemlét tehát nem így fogjuk fel, akkor annak lefolytatásától sem várhatunk 
kedvező eredményt. 

Gyakran tapasztaljuk azt, hogy a részlegek munkájával kapcsolatos érdeklő
dés tanúsítás elmarad a szakági anyagfelelösök és a megbízott anyagfelelősök 
részéről. Ilyenkor nem azt hiányoljuk, hogy nem kellő intenzitással, szinte lé
pésről-lépésre utasítgatják a részlegvezetőt, vagy a szakjavítókat munkájukban, 
hanem azt, hogy a részükre is fontosat, hasznosat, vagy éppen megtanulni valót 
nyújtó ellenőrzést nem érzik magukénak. Pedig a GSzP akkumulátorok keze
lése (töltése, kisütése), a laboratóriumok készletezettségének megállapítása, a 
speciális vegyivédelmi berendezés üzembehelyezése nem egy gyakori esemény 
a tartós tárolású szakanyagoknál, vagyis sok gyakorlati ellenőrzési fogás el
sajátítható, amelyek más alkalmakkor hasznosíthatók. Különös figyelmet kellene 
arra fordítani például, hogy a törzskönyvekbe a bejegyzések pontasan kerüljenek 
be, hisz a bejegyzések mind az eszközről (műszerről, berendezésről, szakgép
járműről), mind a végrehajtott ellenőrzésről hű képet kell, hogy adjon. 
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A gyakorlati tevékenység befejező része a jegyzőkönyv készítése. Hang
súlyozzuk, hogy a jegyzőkönyvet okmányként kell kezelni, s megőrzése a követ
kező 2. számú műszaki szemléig szükséges. A jegyzőkönyv fontossága ellenére, 
azonban nem minden csapatnál kerül megőrzésre. Az évenkénti, vagy két
évenkénti szemlék, így alig-alig épülhetnek az előző megállapításokra, tapasz
talatokra. Enélkül viszont a középtávú előterjesztések, tervezések nem lehetnek 
eléggé megalapozottak. 

A jegyzőkönyv minden esetben három példányban készül. Ebből· egy pél
dányt (1. sz. pld.)azMN HAVP vegyivédelmi osztálya, egy példányt (3. sz. 
pld.) az ellenőrző részleg kap, és egy példány (2. sz. pld.) a csapatnál marad. 
A jegyzőkönyv a lefolytatott szemle számszaki adatait (miből - mennyit), és 
szöveges formában a megállapításait tartalmazza. A jegyzőkönyvet a pk.-i zára
dék fejezi be, amely az ellenőrzött csapatparancsnok (vagy helyettese) véle
ményét, teendő intézkedését tartalmazza. 

A jegyzőkönyvvel kapcsolatban még fel kell hívnunk arra a figyelmet, 
hogy az abban tett megállapodások némelyike (pl.: a selejtítésre, cserére tett 
javaslatok)mégnem tekinthető lerendezettnek a szemle befejezésével. Ezért a 
jegyzőkönyv ezekhez csak kiindulást jelent, de a további eljárásokat leértéke
lés, káreljárás, selejtítés stb.) a csapatnál kell végrehajtani, és a szükséges je
lentéseket, igényeket ezzel kapcsolatban a szakmai elöljáróhoz kell felterjesz
teni. 

A feladat-végrehajtás értékelése 

Az egyik legfontosabb feladatunk - az egész kérdéskomplexumon belül -. 
hogy a beérkezett jegyzőkönyveket elemezzük, értékeljük, illetve ennek alapján 
a szükséges intézkedéseket megtegyük. 

A jegyzőkönyvek szakmai adatainak elemzett értékeléseiről grafikont 
vezetünk - havi időintervallumokban -, amelynek segítségével kimutatható, 
hogy a tárgyhónap befejeztével, mely főbb anyagféleségekből mennyi az ellen
őrzött, a meghibásodott, a javított, a cserére, a selejtítésre javasolt. Egy másik 
grafikonon pedig 0/o-os arányban vetítjük ki mindezt, az összkészlethez viszo
nyítva. A műszaki szemlék befejeztével ezekből a grafikonokból sok hasznos 
előrejelzés olvasható le. (Pl.: a selejtítés számértékéből, illetve a 0/o-ából az anya
gok öregedésére, tárolási, karbantartási, ellenőrzési problémákra; a cserékböl a 
szavatossági idő lejártára, a szakmai hozzáértésre, széria problémákra; a javí
tásokból a kezelés elsajátítására, az ellenőrzések rendszerességére, alaposságára, 
gyakori típushibákra, különböző alkatrészek beszerzésére stb. következtethetünk) 

Az intézet vegyivédelmi javító alosztályvezetője viszont, a kitöltött szerviz
lapok alapján készíti a grafikont. Ebből szintén szemléletessé válik, hogy adott 
eszköztípusok hányada hibásodott meg, illetve egy másik grafikonból a jelleg
zetes hibák gyakorisága hogyan alakul. lgy megközelítően pontos előrejelzések 
állíthatók össze a várható alkatrész fogyasztásról, az adott eszköztípus további 
rendszerben tartásának műszaki és költségvetési problémáiról, az intézet bázisán 
végrehajtható javítások folytonosságáról. 

Amennyiben a grafikonokból, egy ötéves időintervallumra, majd összesí
tést készíthetünk, úgy annak már egy tervidőszak előkészítésében perdöntő ha
tása is lehet az alkatrészigények, gyártásfelújítások, rendszerbentartások srb. 
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meghatározása szempontjából Ugyanakkor a grafikonokból, bizonyos közvetett 
következtetések is levonhatók a szakjavító állomány kiképzésének és tovább
képzésének célirányosabbá, hatékonyabbá tételére. 

Befejezésként - a tárgyalt témában - nem tartjuk célszerűnek egy végleges 
összegezést adni, hisz tapasztalataink mintegy három év anyagára támaszkod
nak, így a részletkérdések még nem kristályosodhattak ki. Bizonyos megnyil
vánulások és előrejelzések viszont arra engednek következtetni, hogy: 

- a műszaki-technikai kiszolgálás fontosságát mindjobban értik és érzik 
a csapatoknál; 

- a vegyivédelmi anyag és eszköztípusokban a helyszíni és az intézet bá
zisán történő javítások növekvő tendenciájúak; 

- a megnövekedett ellenőrzési és javítási igények kielégítésére a jelenlegi 
műszaki-technikai kapacitásunk (parancsnoksági és intézeti) már nem látszik 
elégségesnek; 

- a javítóbázis, a mozgó részlegek, a vezető, irányító szervezetek kor
szerűsítése sürgetőbb, mint ezidáig bármikor. 

Bízunk abban, hogy a szakterületünkről leírtak megértéssel találkoznak 
mindazon szolgálatoknál, amelyek közreműködésével az együttes tevékenysé
günk még eredményesebbé válik. 

(2 db táblázat melléklet a folyóirat végén található.) 
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