
A további fejlesztés lehetőségei: 
1. Problémát okoz, hogy a bruttó bevételből képezhető 30''u-os prémiumalap nem elég ösz

tönzö. (Ez szerelönként átlagosan havi 400-500.- l't többletjövedelmet eredményez.) 
Az eltelt 3 év tapasztalata iguolp, hogy ezt 60"o-ra kellene felemelni. Ezzel a személyi ösztön

zés is növekedne és megszűnne az indokohtlanul magas 600o-ban meghatározott rezsiköltség. E 
javaslattal valamennyi belügyi szerv vezetője egyetért, ahol ilyen jellegű szolgáltatást végzünk. 

2. Növelni kívánjuk az MSZMP. az Állami Tűzoltóság. a Vám és Pénzügyőrség, a Munkás
őrség. az IM �fegyei Bíróság, a különfelc büntetésvégrehajt.ísi tcstületek, a Katonai Cgyészség, a 
HM központi és területi szcrve1, a Magyar Néphadsereg tulajdonában levő személygépkocsik javí
tási arányát. 

'\. E szolgáltatásunkat 1986. évt61 tovább kívánjuk fejleszteni azzal, hogy ún. időszakos 
műszaki vizsgáztatást is váll.ilunk. 

Szentpéteri Gyula r. ezredes elvtárs szakterületünket érti:kelve az együttműködési tapasztala
tokról többek között megállapította: 

- elvekben: tisztázott, jó 
- gpkorl,1tban: esetenként bürokratikus. a döntések, az engedélyek mag.is szinthcz kötöttek, 

a szakosztályi napi koóperáció nem érvényesül 
Például az elmúlt idöszakban angolai delegációt fogadtunk, melyhez M 1 db tárg}alóbuszunk 

kevésnek bizonyult. Kb. lO telefon után Paulin Béla r. ezredes elvtárshoz irányítottak, aki megkért. 
hogy kérésemmel néhány sorban forduljak C7inege elvtárshoz. E körben azt hiszem nem kell mél
tatni, hogy egy szolgi1lati úton miniszteri szinten törté-nö lcvélváltús annyi időt igényelt volna. mely 
alatt az angolai dekgáció elhagyta volna Magyarországot. A t,írgyalóbusz igényünket a SZOT-gép
kocsi előadójával történt telefonváltásra kielégítette. 

Volt amikor trailcrt kértem 1 napra ( vont.ttó nélkül), dc az ötödik telefon ut.ín tovább nem 
kísérleteztem. mert féltem. bog} ez ügyben is a honvédelmi miniszternek kell írni. Helyette szintén 
telefonra a Ganz-Mávag adott trailert, térítésmentesen vontatóval együtt. 

Meggyózódésem. hogy a mai tanácskozás egyik fö credménye lesz, hogy jelcnt<Ís sikcreinket 
továbbfejlesztjük, az együttműködés nehézségeiből pedig okulunk. 

Dr. Peták elvtárshoz hasonlóan javaslom. hogy a közép- és alsóbb szintű vezetők rendszeres 
találkozójára kerüljön sor. E két-, vag} többoldalú szakosztályszintű megbeszélésekkel a szerv tar
talékaiban rejlö lehetőségeket jobban fd tudjuk tárni. 

Javaslom, hog} a munkatanicskoúsokat az évcs munkatervünkben is rögzítsük. 

13. G)ii1;�1 J\11"1/ ro,,g, ,d,zru/1J 
B.\1 i\11)".f!.Í 1.1 T1dmil,u Cr11pr,rtfrí11i;k,,r: TedJ11il,IÍ Orzld/i 

1mtrí;i 

A Csoportfőnökség Technika, Osztálya sz:ímos ponton kapcsolódik a Magrar \léphadsereg 
különböző szerveihez és a többi t,írsszcnvcl is igen élénk kapcsolatunk van. 

A kapcsolatfeln'.:tel oldaláról csatlakozom Pet.ík ekúrs javaslatához egr más aspektusból. 
mégpedig az információcsere mélyítése céljából. Arra gondolok. hogy a BM viszonylag kis meny
nyiségű anyagmegrenddéseket ad fel eszközfejlesztésci sor.ín az 1parv.íllalatoknak. Ezek teljesítése 
nem ritkin azért hiúsul mcg. mert a megrendelt mennyiség oly kevc:s. hogy nem érdemes vele fog
lalkozni. Célszerű lcnne a kis darabszámú e�yedi fejlesztéseket Jobban összehangolni. Javaslom, 
hogy a legközelc:bbi hadtápértekezlcten azokról a fcjlcsztésekról. amelyek iránt több szerv részéröl 
érdeklődésre lehet számítani egy kis technikai bemutató szen·ezésérc kerüljön sor. A technika, 
bemutatók akkor is hasznosak, ha csak ilyen nagy idöközönként követik is egymást, mint az érte
kezletek. 
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Pi'/d,íkat hozni mm nehéz: 
A 9 mm-cs grakorló jelző pisztoly-lőszer jelenleg kizárólag az FRE-nél használatos. A kikép

zés során a fegyver harcszerű működtetésének eredménye - a speciális lőszer révén - lemérhető a 
támadó félen. A ruhá�aton megjelenik a kilőtt festékfolt, ami feltünteti, hogy a közbeavatkozó 
rendőr vajon jól tudná-e használni éles körülmén}ek között fegyverét. E kiképzési módszer a rend
őr testi épségét védi, az intézkedés hatásosságát a gyakorlás szintjén példázhatja "vér nélkül". 

A rendőrségi célra kifejlesztett, egyedi eszköznek tűnő könnygázszóró gumibot iránt például 
országos érdeklődés mutatkozott, ami rendkívül hasznos a megrendelt darabszám, az egységár 
leszorítása és az utánpótlás tervszerűsége szempontjából. 

A megkülönböztető jelzéseket használó gépjárművek száma országosan emelkedik, így forga
lomban a rendőrség és a katonai rendészet az, amelyik háttérbe szorul, mivel a jelzőkészülékeik 
nem rendelkeznek a többitől eltérő paraméterekkel. Olyan gépjármű megkülönböztető komplett 
berendezés kialakítását tervezzük a sajátosan rendőri, katonai rendészeti célra, amely sokkal Jobban 
felhívja a figyelmet, és kizárólag a fegyveres testületek használhatnák. 

A FRE speciális feladatot ellátó egysége számos olyan technikai felszereléssel van ellátva, 
amely sainos csak tőkés országból szerezhető be. Néhányról azonban igen gyorsan megállapítható, 
hogy hazailag is elő lehetne állítani tőkés fizetőeszköz nélkül, vagy igen kis hányad ráfordítással. 
Ilyen rl. a fém kutató készülékek, a tömegoszlató feht<:relések. Ezeket akkor van értelme gyártani 
és akkor van bennük „üzlet" más szooalista ország megkockáztatom; más piacok irányában is, ha 
már ,1 fejlesztés során együttműködünk. 

Eztkkt! mirilwém mex azt "Jdt dr!utwldl, hof.J d !tgkozelebhi erttkezlet111 111111Jmkippt11 kerít.r1111J. 
!tht/1„rtl(tl <1zo11 q,yJi fejlerztirek b,11111/<1/,Írilrd. ,muf;rril IÍ,I!) 11/jiik. k11kr;í11br é,dtk/(;déJrt t,mh,11.rz,í1111,1. 

Zárszó 

Szwt/1étm Gp1L1 rmdor ezmltf 

A ht1z1g.1zdd jogd11 111egkírérln11 111t11 t'rtekezlt11111k ldp<1rzt,d<1t.11t 17Hztl(tZlli. 
A közel 4 és fél órás vita alapján megítélésem szerint az értekezlet hasznos volt. Úg}' érzem, 

nagyon szerencsés időpontban került rá sor. Ez nem a rendező házigazdák érdeme, valójában egy 
tervtdőszakot zárunk, s egy új tervidőszak kezdete indokolja, hogy mérleget vonjunk mt történt a 
legutóbb, annavölgyi értekezlet óta. Indokolja továbbá ezt az is, hogy időközben megjelentek 
olyan dokumentumok, amelyek - ha nem is alapvetően -. de megváltoztatták az eddigi együttmű
ködésünket. Együttműködés korábban is volt, azonban e dokumentumok azt lényegesen kiszélesí
tették és megkönnyítették, mivel pontosan behatárolták azokat a területeket, amelyeken kötelessé
günk az együttműködés. Úgy gondolom, hogy a hozzászólásokat nem szükséges egyenként érté
kelnem, vagy reagálnom rájuk, mert akkor ez még egy ekkora értekezletet igényelne. A közös 
vonásokat azonban megkísérlem összegezni, annál is inkább, mert véleményem szerint az értekez
leten egr-két kérdésben dönteni kell, hiszen újabb öt é\ múlva kerül sor csak a következő megbe
szélésre. 

A hozzászólók valamennyien megerősítettek bennünket abban, hog}' minden területen látnak 
további együttműködési lehetőséget. Senki sem nyilatkozott úg}, hogy most már kimerítettük az 
összes tartalékainkat és csak azt kell tenni, amit eddig tettünk. �1indenki őszintén szeretné, hogy ez 
az együttműködés gyümölcsöző és Jobb legyen. 

Egyetértés van abban is minden jelenlevő között, hogy alapvetően új dolgokat együttműkö
dc::sünk folyamán nem kell kitalálni, hanem a meglevő form,íkat kell megtölteni és a m,Ír elhatáro
zott intézkedéseinket szigorúan be kell tartani. 

Természetesen nyitva áll az út minden új ötlet és javaslat előtt. többször elhangzott, hogy az 
információt, a kölcsönös tájékoztatást javítani kell. Ez az Anyagi és Technikai Csoportfőnökség 
beszámolójában is benne van. 
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