
NUILÁRÓLKELLE woÍrnm A lJoclszrxÁrr
Ungvór Gyulal

A HM intenzív reformfolyamatínak eryü jelentős felad aát az anyagi, tech_

nikai, egészségiigyi biztosítás, ennek keretébeu az anyagbeszerzés, a tárolís, ellá-
tas, szili6s tovitüí a tutatás -fejlesztes, a benüázásésazekérdéselrkel rbszefiiggő

penzügyi terveés, gazdálkodás, információ-ír8nÉs és gépi adatfeldolgozí§ in-
tegrílt rendszerének kialakítása képezi.

Az ilyen jellegű feladatokat integráló rendszert nevezik a nyugati hadsere,
gektr9n L)GISTTIK/NAK , és mint ahogy az nálunk már megszokott, mo§t ezt

kívánjuk kialakítani és bevezetni a Magyar Honvédségnél is.

.Nem a törekvés helyességét kívánom vitatni, sőtlJelen írásomban éppen arra

kívánok rámutatni, hogy ennek szíikségességét felismerve 20 éwel ezelőtt nílunk
is megkezdődött a logisitikai - bár nem így neveztiik - felfogású integráció elméleti

kidolgozí§a.

L9T2_bnegycikksorozat indította el a gondolatot, felvewe az anyagi_tech_

nikei biztosításban részwevő szolgálatok integrációjának sziilségességót. Ennek
hatásáraindrrlt beabivatalo§kidolgozói munka.Azakkorianyagtervezésicsoport-
főnök helyettes dr. Bencsik István mk.vőrgy. (akkor ezds.) vezette munkacsoport

lét éo nluit 
"sl 

tudomáDyos munka keretében dotgozta ki az integráitATB átfogó

rendszerjavúladt. Ez a munkat976-7lfolyamán a katonai felxivezetés döntése

értelnnében csak a technikai szolgiilatokra szűkítve Kovács Tamás mk. ezds, veze-

tésévet folytatódott.Végeredrnényként 1979-ben a 9.gl,ho._nái létrejött a kísérleti
szen,ezet és beindult a közel 5 éves gyakorlati kísérlet.

A téma feldolgozására két körütmény inspirált. Egyrészt mert 1984-től a ki_

dolgozói munkát irányítottam, másrészt mert mindezidáig az integrációt csak ne-

gativ kritika érte, a pczitív eredményekről senki nem beszél. N{indebból eredően

igr,érzem be kell nnutatni, hogv mi volt az indíték, a cél, milyen körülmények, fel-
tÖelek. korlátok és lehetőségéú t<OzOtt tellett megvalosítarri a katonai feisovezetés

döntését és annak eredrnényes megvaiosításat, milrven objektív és sarbjektív té_

n,v-e zők bef olyásol ták.

1 Dr, Ungvár Gyrrla nyá. mk. vezérórnag},, a hadtudomány doktora
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Mi tette szükségessé az integrációt
&mivolta él?

Afegrverzetí, a pínélm - gépjírnűtechnilai szolgálatésa javító szervekin-

1egÉcíója a h9ni lQvédelmí és a szírad6ldi rrtétacsapatoknáI §zervezetibt
1963-tólarr}étamérn6lrműszrtíszrígá,litlror€t€ü€omqvalónrltéseredménye-
senműlódött 1975 utfu rrgrrncz az igény jel€n *e,zltt l aarulaWi c sapao*rtat
i\ mJytlsk @vaUn ká okawlt:

l.) Afegrcrzetir€ndsz€r€kbqrmq[atíroálíváltakmPo<itís

A f,c6rverzeti esztrözöL tötrbsfoe hcdoó atvían építve, önjáró
jel€nt m€, beépített Líradóesdó#cl és qrre bmydultabb vezérlő ete,ktrmi-
kíval.U5ranat<t<m

2.> A hcdoó alvíz é§ a felépímény csapatszíntű technikai *"*ra*
rmdszere alapletően eltérő volt (a fqlvrati felépítmény időnorma, a
hordoó elváz telixítnénporma alapon keriilt technikai ki§uolgílá§-
ra), ebből eredően:

- azesdcögö|.-tchiloikb@álásmiitt-dudlid&eeste&kiatikfozésbö.
amiFl€offieo növelte a kflbfoeLet is,erve* ell e:úe

- az esztözöt technihi állepota a hcdoó és a felépítmény tekint€téb€n
soha nem volt egyenszilírd,aivel mís volt a kiszolgíJísi fokozatok
trrtalmimáysfoa enne* kövgk@en

- a komplor esztöz egészét illetően a techniloi hadrafo8hatóoíg a kívánt
szinten sohanemvolt biamított hozójórutt ehha, íé8, ho&|i

a fegruerzeü, a píncámaépjárnű é§ más javítómííbelyek szervezetében
párfu zrmmn negiíenrő etemellrrpacitfoa knaszrr{httqn vít, u5nanaldor
egres tetiiletelrca (nínprki, v,€rivtrmi híradó) jaűtókapacitís hiány
j€[€ntl<ezett núndqekqs úlnenőea

eltérő volt a saolgílrtok gazdáí.odá§i, allíatr]ezdítí§i torábbó a hrdoó
alvíz, e @ített híne edrözöl(, a f@ítmény, a fqrruzeti rÉszrrözép és

u5utalísánakreodwqntrmatíyá}L aniigea glzda§ígtalan
rclt
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Vegezetiil, egy sor teriilet r l€gfel§óvezeté§ szintji:D irs dublírozott á§ ltfedett
volt ami pl. az altatrész-, e fenntartísi myatb€§Erréú- és lc§dettépát illetően
rendkíviil gazdasígtalanvolt.AHI§ bekeé§háború§technikai biámítís, a t€ch-
nikai infrastnrktúdlis h,íttér kiépítes, a szatemberkópzés és elmztís tervezése és
szrrlezíxr' eltérő szempontolq ér&lrck atapjín töft€nl A penz sen a rdlis igé-
nye,kne.k megfelelőenvolt osztvr" Mígqyes ágazetok álltndó penzhiánnyal kíiz-
ködtel, egresck e§et€stónt pnzrrló trzóílkod,í§t fdytrttdc

Ezen alapindokok vetették íel az integríctó sziilségeségét, amelyet a
9gl.ho.-nál több éves csepati<ísórbt előzött meg. Ennelt sorón keríiltek fetszínre
azoka ryakorlrtiproblénáIq amelyet<ct rz integÉciólrrretébcn lfrígt efd§őve-
zetés megoldani, ésamelyfolyametlenyegób€n hatev ú^tt a H^,akaő ik üeltbn
valósultmeg.

- Azelsóütembcn: l9E3nnmbeébeaHMszintealétreixtaFqy..-
verrti és Techn*ai Fú§opoíúőoobfu, rmdy az FVSZ, a POGJMU, a W. és a MU.
Technikai szolgá|stoLatvmta alírendeltségéba

- Amísodlkütcmbcn: 1985. mírcius l-vel aHDS és bdt. törzse,lmél
iutegrílodtak a technikai szolgálato& a HM-ben kirtrldtott elveloek megfelelóen.

- Ahrrmrdlkütcmbcn: l9E5.decenber 3l-[aho.,aszintűte€bnikaí
volgálatolrvalamint agl. éshlc z-rl<techniteíbiamítástvfoző§zeryei, tovíbbl
a ho., e. jaűtó műhelyek te$s integríciója lett v€grehsjtvr.

- A ncgyedlk ütcmbcn: l986-19E7 íolyrnín lett vfore.hajtvi rz ellító
kö4ontokkeretében összevont központi raktírak, jaűtobázisot<, a szattanintézc-
tek és a katonai ítvétel (a KÜM) ágazati szerveinek íntegúciója.

- Azötödlkütcmbcn: 1990-199l folyamón jöttlétreazAny€i-
Tecbnikai F,őcsoportfchök§ég, amely már a REVA, a híradó teónilai és repülö
műszaki szolgáIatokat is magába foglaló Haűtechnikai Csoportfőnölseg kereté-
bcnintegríltaazágazatíATBszerveitésaHadtípC.soportfőnöksfukeretébenmű-
ködő szolgálatokat, mely utóbbibót végül is öníllósult aa egészségügyi és n
közlekedési szolgálat.

MÉvolÉ a tulajdonképpeni atapdE?

- Áz anyagí-techníkaí biztosíaÉ§b&§ - ágazati és funkcionális rendsaerbeg
- résztvevő szervek (szatteriiletek) tevékenysegi íolyamata vezetéséeek eprseges
saemléletű, eg;rszemélyí lelelosséggel történő össryonása, - egrkézbe való &gre-
vonása me§ett - a racionáis vezető és vegrehajtó szervek kialakítása;
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Valamennyi szakterületet átfogóan a békeésháborúsTB, azMfeladato&
és a szat<kiképiÉs te,rvezésénelr, szervezésónek, iíínyí!ísának & ellenőrzésének
integrálása;

- Komplor technikai biztosítísi rendszer létrehozísa;

Gazdaságo§b€§zerzés, készletképzés ésellátás;

Összcvont élirányos penzgazd,ítkodís;

- Jobbkapacitís-kihasználásmqteremtése;

- AIIDSfrzenfenntartásiköltségeinekcsökkent$e;

- A technikai hadrafoghatóság feltételét képező folyamatos íizemkészseg
minden szaktechnikát érintő eryenszilárd biztmítísa-

Ennek keretébcn rz rlíbbt rászfeledetok fo3almazódtrk meg:

Minden szinten egységes, racionális, a feladattal arányos, profilti§ztítotl
technikai írányultságú, ágazati rendszerben működő szervek kialakítása, levá-
lasztva és összevonva a funkciooílis feladatokat, az anyagellátíst és gazdílkodást

A csapatszintű int€rált javítószsrveknél - adott létszámon belü - a párhuza-
m(§ szervezetek megsziintetésével, a felszabadutó lét§án átcsoportosításíval a
gyengébb sze,rvezeteket meger&ítve, egyenszilírd,ígazati biáosítí§ kialakíüása.

Egrséges, minden tecbnikai ágazatra kíterjedő időnorma alapra épüő komp
le:< technikai-kiszolgálási rendszer létrehozísa és bevezetése.

A csapatszintű okmányolás racíonális csökkentése, a javítóanyag igénylési"
e[ítási é§ elszámolási rendszer egységesítése.

A csapatszintű alkatrészraktárak köaetlen műhelyhez való kapcsolásával az
adminísztratív vezetési rendszer eryszerűsítése.

A központraktárak profiltisztítása, az inküTencia felszámolása, az egrse}es
féléves ellátísi rendszer bevezetése.

Az ell,ító központok létrebozísa.

Azegységesatkatrészkódrendszerkídolgozísa, és ennekatapján abeszerz§
a raktári készletképzés a központi és csapatnyitvíntartís, az igénylés és az ell6úás
szímítógép€§ adatfeldolgoó rendszerének kislakítí§a és bevezetése.
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Az ágazati katonai iizemi átvétel (a küM) szervezetek ibszevonása, azáwétel

racionális létszám kialakítása.

A mérésügyi szolgálat létrehozísa.

A csapatszintű összevont t'nzkeret és anyaggazd,Álkod,ís bevezetése.

A K+F központi irányítás alá vonása.

A technikai vonzatú beruházísok @atratizál[ fg|ügreletének létrehozísa.

Ú3 rcsae*epzesi elvek kialakítísa-

Az integrált hóboós TB rendszer kidolgozása.

A HD§ szintű komplex javítás profilírozott rendszerének kiatakítá§E.

A technikus tisztek ma88§ebb fokú továbbképzésének megteremtése érdeké-

bÉn a zMkA Fegyverzettechnikai Tanszékének létrehozíg,az egyetemi vintű
mérnökképzés beindítása.

A felsorolt élkitűzések 1985_ 1990 közöt 80%_ban eredményesen megyaló_

*rluk Alegzökkenőmentesebben,leggrorsabbanéslegeredményesebbencsapat-
<;inten, a jávítoszerveknél történt ínegazátállás. Kevésbe volt zÖkkenőmentes a

: ol1,amat a kö zépz,intővezető törzsekben, és a legnebezebb volt a szemléleffáltís

r fábő szinten, amineknem csak tradicionális, hanem sokesetben egzivtenciális-

;resztízs okai is voltak.

A felsorolt élkitűzés€k közü: az egrséges kód; ellátási norma; számítogépes

l rilvántartás és a féléves ellátási rendszer kialakítását nem sikerÜt megvatósítanÍ.

F nn ek bizonyos értelemben időhiány volt az ok^,ebkíl eredően pedig megalapo-

:ottan kidol§ozott koncepcióhiányvolt a háttere. Elkövettiik azt a hibát, hogy az

rgazati miiláOO sr,ímítogépes rendszerprogramokat - azzal a felkiált,ással, hogy

.uF 
"gr "giségeset 

aoigózunt U _ elvetettiü, de ennek előfeltételeit nem terem-

,.,ilit iu|n áel éveűvisszavetettük a sámítógépes iaformációrendszer és

i, ia f eldotgozás meryaiósítását

fu{i§y*n §z€rv-ezé§i fuib&k törtéaitek és nai

há{'ráitaaea*í_;ikit#z#sei*"r**g,="a$ó§ítá§át?



í8azatokszakmaifelelóségénekmegharyósamellettintegrólvalettekahadműve-
leti, az'Iu'é§ a küépzési feladatok tervezése, sznmezíx,,irónyítísa, tovíbtú az
anyagi, penzügri és a szemétytigyí terüetek.

Az I.-m. ütem tényegében csak szervezeti integrációt jelentett (és egy sor
részteriiletm jelent mfo ma is)!

A műt<ödési folyamat-iútegúció kiittkulí§ít etxkorban az integúcióba be-
vont szo!álatok eltérő §zervez€ti §truktúííja, kialakult miíködésí rendje (áge za 1i,
fUnkcionális), abeszerzésben@ezri,ip*tarónyok),azellátísbrn,afels&éscsa-

rytszintú gazűlkod,ísbnn (norma késdet érték ún. "babpénz', effektív Saz), a
íenntartás rendszerében (kiszolgálás, javítás), a javítószervekkapa,citáaíban, nem
utolsmonbanpedigamegfelelőfelkeszíiltségűszakemberáüonánybanmutltkozó
aránytalan eltérések akaűl yaztá/r-

Hosszú időre kiható, indulóhibíja volt az integróciónak avertikílisan és bo-
rizontílisan eltérő szervezeti struktúra-kialakítís és ebbdl eredően a vezetési
rendben kialakult belső ellentmondís.

Az I-Itr. ütemben a technikai szolgálatok integrációjábol kimrr6d1 6 Hírrdó
Technlkrl §zol3ÉIrt, r fclderítő ás zevrró tcctrnlxr, vatamint a Repüló Mér-
nök Músakl Szolgllrt (RMI\,§Z), hír gazd,ílkodási és tevékenységi felügyele-
tiik koordinációe joggal a FVTFCS{hatískörébe lett utalva.

AzRMMszkimaradása nem jelentett gondot, de a Híradó Technikai Szolgó-
latkimaradása a III. ütemben márproblénát okozott, us/ani§:

A ltr. ütem a már integrált szervezetű ho.e. csapatműhelyeket teljes egésá-
ben a ho.e. FvT h. alárendeltsegébe utalta, híradó+echnikai szakember azonban
nemvolt aFVTh. törzsében. MivelaHíradóTecbnilai SzcúgíIatfegrvernemi aló-
rendeltsqbenmand, aHM-től lefeté a csapatok, ésfőleg a javítosárvetfelél,er-
tikíli§En é§ horizontáIisan is keücís vezeté§ jöü létne, ami iengeteg bonyodaknat
okozott, és jelentóen hátráltetta E működési integríció kialalíúsít, főteg az egy-
ségesítési élkitíízéseket i§etően.

, 
Is9n bonyotult helyzetet teremtett, hory bír az aayagbeszerzés és eltáús ter-

vezóselelettválasztva atecbnikaiszolgáIatokról,aze!trÁtóra*tÉrattovábbra ísága-
ztti alárendeltségben maradtak, akik az alkatrész-beszerzést és eIlátist
változaÜan rendben végezék- Az iryrazlrtok vóltozaüanul felettek a technikai álla-
poÉért, deafenntartásibeszerzésekhezpenzkerette! nem rendelkeztek,csakígényt
terveztek Afunkcionális feladatok ógazatokrói vaióleválasztísa erecnenyátént
a felelcbsfu és a lehet&ég szétyáva, a tulajdonképpeni végél eredményességre
volt negatív haüíssal. Ez a fon átkbetyzet 1 99 1 -}ren, az eredeti áltapot vissza,állítísa
utínsziíntmeg.
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Az évtizedes kialekult rendtöl eltérő funkcionólis feladat-ítrendezés és
&szevon§ amely előrenutatónrt ígérkezett, Deltr minden területen hozta meg a
vírtpozitíveredmenyelct.Azanyaggazdílkodtsugyanintegrálvalett,deamitet-
d vírtunh az egÉégt§lrcd, az anya3ellátí<i normarendszer, ennek szímítógépo
bítiere - mint a csapet - és Lözponti nyilvíntertás gépe§ítósén€L feltétele - sejnm
nindrníi3 nen velooult neg, pedig nyolc év eltelt.

Ez els&orben abból eredt, hogy az öt technikai (fuazati) szolgílat három év-
tizcd dltt kiatakult nyilvántrítí§i, itény'ésí, ellítísi, elszímolísi, jelentési és se-
bjtítésirendszere teljceneltérővo|Lrmclyheznindegyikszolgílatcsökönyösen
rrgesdodot

Azegnég€§ítést nehezített€ rz is, bo6r avolt (ven)NTK (nepbadseregi ter-
lé!rkód),nenzrtrödVSZ-kód(MrGztlVSz-tr8c§?ítolqrkíkbeszíllítóinkvol-
trl, nen igeo tútottit be), ipari tcrnólrlóü fqrvcrncni kód és rajzszím alapján
b történt igenytes (é§ l€§z mft NAlt}kód b); Ez azonbm nem volt elfo, minden
i$zat mís kodrendszerrel dolgozott: Vsz-kódrendszerrel történtek az import-
i§nlé§ek,NTI(-kódonfutottazellátís,igénylés,nyilvántartís.Mindezekmellett
kifünt, hogy egy és qyanezon rlkatrész (mint jqvítoanyag), amely több szolgólat
clu!ísi nomenklatúríjába" is szerepelt, mís és mís kódszímon futott (föeg az
elcktronikai allltré§zek). A felmérésck kőzÁ 40 ezer ilyen alkatrészt tártak fel,
rmlyelet8-10-12 je$/,űkod§ámon,esetenkéntnforközpontiraktírisüírolt,re-
gisztrált és szerzett be.

I3ypéldóul: basonló típt§ú és kaprcitású altkumulítorokat szerzett be - saját
§bye verint - a műszakí, a vegyivédelmí, a 1únélc - és gépjárnű technikai és a
fe3rerzetiszolgílatis.Deugranígyvoltaszerszímgépekkel,agumiabroncsokkEl,
tcö88€l,dróttalstb.,hog.ycsakanagyobbéskisebbértékeketemlíts€m,deamelyek
;rsresseében milliárdcnarysígrendű inkurenciát hoztak létre. Ezekfelmérése,
a profiltisaított raktárakközötti átrendezése, a beszerzés és raktározískialakítí-
sr 3 evet igényelt, de az egrséges kódrendszer kislEkítí§ít meg mindig nem tette
leh€tővé.

Nagrvonatakban a felsorolt problémák gátolták a műkiidesi integráció kiala-
i{rnti{t, amit újabb és újabb szervezetiváltozísok,létszÁmcsökkentés€k ismétel-
rco risszavetettek és alapvető nyitott kérdésként hssrták azt a problémát, hogJi
oá,v feladatokvonhatók össze ágazati és funkcionális rendszerbe, ehhez nilyen
sarv,ezeti struktúra és vezetési rend mondható optimálisnak

Mindernellett Ez alapvető élkitűzések, amelyek mint említettem megvalósul-
l,, k rz int9gráció egyéb pozitív eredményeket is elkönyvelhet.
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Az úJ védelml elveknek és tgényeknek megfelelóen:

közel 400 "M'és közel60 'B' szewezeíi elem szűnt meg;

az anyagi-technikai biztosítís 'IvI" létszÁmát 1400O fővel , 'B' léíszámet
z1600 f ővel csökken tettiiki

több ezer tonnával csökkent aközpontilag tírolt anyagi készlet;

ennek megfelelően csökkent a hadsereg és a központi'TVí" szállítókapacitás;

megsziintetttik a HD§ szintű anyagi lépcsőt;

az ellítőkőzpontok alárendeltségébe vontuk a HDS szintű ágazati
raktíralot;

új alapokra helyezttik a háborús anyagi biztosítás elvi és gyakorlati
rendszerét,kíalakíwaegrúttalaltiszer-javadelmez-ásiokújbelsőtisszetételét
és amo4ókfozlet új tépcsőzésí rcndjét

Egyéb vonetkoztlsben:

közel2Mrd Ft értékú inkurrencia kertilt értékesítésre:

létrejöttek az ellátóközpontok;

bzerzk,készJetképzes,tárolásetlátísszempontjábolprofiltisztíkletteka
központiralíáralq

a IIDS -t - mint kor,ábban közbeestí vezetési szintet -azirua az ellátfuban
megvalcutt azigény'és és ellátás, központi raktár és csapat direktkapcsolat;

1988-ban bevezetésre került az egységes 6 fokozatú komplex technikai
kiszolgálási rendszer;

a HKSZ -i akkumutátorok gazdaságtalan csepptöltése helyebe a szÁtaz
akkumulátor biztosítísi rendszer lépetu

a két éves tartós üírolís helyett m€kezdődött az 5 éves tartos konzerválás és
tárol,ísbevezetése;

létrejöüek a profilírozott IIDS szintű komplex javítás új szervei;

a csapatműhelyek 35-40 %-től 55ó0 7o-ra növelték rendeltetésszerű
alaptevékenységiiket, az áfed&ek és a felesleges kapacitások megvűntek,
a grengebb kapacitá§ok létszánilag is meger&iidtelg

létrejött a mérésügyi szolgálat, a méréstechnikai biztosítás rendszere;

40%*alesiil:kentatechnikaiszolgáIatokanyagnyilvántafüási,elvámolási,
igény'€si adminisztníciója;
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- kido§ozísra és kiad.ísra kerüt az integílt szolgálatok műk<idési útmutaója;

- kiad.ásrakerütnhaditechnikaieszköziikújeg/§€sellenőrásiésértékelési
útmutstoja;

- jelentcis létszímcsrjkkent&sel az integrált KÜM 1990-re MITI néven az
orszíg egyik legkvsiifikÁltebb Minő§égtanl§ító Intézetévé nőtte ki mn8áq

- l985-bn létrejött a ZVíKAFegyverzettecbnikai Tanszéke, 1987-ben a
BME-en beindult a technikus ti§ztek mérnök képzís:

- létrejött a Gazd,ílkod,ási Hivatal.

Az öttidik ütemben az An5agl-Technlkrl Fócsopofiffuölrség megatakutásá-
val akorátrbiágazatokmelletta Hadltcchntkrl CsoportferökségbcvonvaaRepülő
MűszakiSzolgálatotésújelemkentlétrehoana-mmtmáraHíradóésREVAtechnikai
Szdgálatot is magába foglaló - Elektronlkrt Szolgúlatot is, megvatóflilt a tecbnikai
ágazatokteljesszervezetiintegrációja"AHedtttpCsoportfónökségésazágazatfőcs*.
porf&óks€i alárendelésével pedis létrejött azAnylgl Techntkrl Szol3{lrtok tel-
Jeslntegrócló§

A hadtápból kiválva önálló elemként jelent meg a Közlekedésl és ez Bgész-
ségügyl Szolgálet, ami véleményem szerint - egy már régen megérett - akut prob.
léma megoldá§ít jelentette.

Történelmilegvisszatekintveezekképe:ztékaztntegráció nyolcévesszemezé-
si folyamatának tartalmi lényegét. Kétségtelen, hogr voltak melléfogások, de
csszességében kétségbevonhatatlanul túlsúly képez:o.ek a pozitív eredmények.

Hogyantovább?

Melyek a nyitott kérdések, a rendezetlen problémák, továbbá azon szervezési
dóntések, amelyek helyességét gyakorlatban még nem igazolta vissza az élet, és
rmivel a logisztikai felfogásnak rés szervezeti értelmezésaek a jövőben is szembe
}cllmajdnézni.

Az anyagi-technikai integrációba bevont két nagy terüet a TECHNIKA és a
iL{DTAP csak szervezetileg lett iisszevonva, mtíktjdési integráeiójukról nem be-
szélhetiink.Nem islehet, mert más mindkétszakcsoport tevékenységénekazaJap-
\ etó taítalms. A technikai szolgálatok a maguk sirakterületén anyagi és technike,i
rriaosítíst isvégeznek.Ahadtápon beliil azüzemanyag, azélelmezésiésarubázati
wolgálat alapvetően csak anyagi biztosítástvégezéxezazágazatiésafunkcionális
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rend§zer jövó:bení kialakítísáben is komoly gondot fog jelenteni, amelyben az
alapvető problém,ít a TECHNIKAI ESZ(öZ mint ANYAG fogalmi értelrnezése,
a mozgatás, tárolás, technikaifenntartás szempontjábolvalóbesorolísa fogiaké-
pezni.upanis a rakéta is anyagha szíllítják a nrbízat is aa demicsoda kíilön@
van mfo vállítís közben is. Mint eszköz technikai hóttérigényrö mór nem is szól-
va. Gondolom nem kell maryaráznom.

A Közlckcdésl Szolgítrt alapvető feladata a csapat- és az anyagszíllítís. Te-
kintvg, fuo€y1központi raktáraknakésa csapatoknakisvan sajátszíllítókapacití-
sa és csal f nagy anya8- és csapatmozgósok történnek vasúti sállítással, már
korábbm is felvetődött, ho6/ a ködekedési szolgrílatot a vezértar al,írendeltségébe
kellene szervezni. Ez is egy olyan probléma, amit a nyrrgati lelfogás a logisztika
szerves részeként kezel. De az is elképzelhető, hogy a beke közúti szíllítá§ széWálik
a Ködekedési Szolgálattól és csak háborúban integúlodnalc

AzBgész§gügyt §zolsú|at egy abszolút sajátman speciális és önálló felada-
tot old meg. Ha viszont az egészségügyi szolgálat az integrált szewezett&ze, az
egész tevékenysfoet, mint Íntegriliegészet A}.IYAGI-TECHMKAI-EGÉSZ-
sÉ,oÜcyl tizicitasna* iltewe grűjtőfogalomként IIADBIZToSITÁS-nak volna
cászerű nevezni. Nem tudom miért nem tudunk egy, a tevékenységi és feladat fo-
galmat lefedő és ltifejező ma3yar elnevezést találni, miért kell a logisztikít erőltet-
ni?

Ha az eddig kialalillt integráción belüi ágazati összevonásokat tekintjiik E
fv., a pqjmű., a mű., E w., a hír., technikai szolgálatok integrációjónak helyesse!ét
az élet mír igazolta, a repülőmrűszaki szolgálat bevonását meg nem. Ez utóbbinak
aze|krlmazótólvalólwílasaísamegmaisvitatott.Alépéshelyességeazéletáltal
gyalorlatilagmfonem igazoltsepro, se kontra.Bár a logisztikánaknyrgaton ezis
szervesrésze.

Egyesszakteriiletekágazatonbelüiösszevonásarakéta,lokítor,feg5frer,mű-
srer,lőszermár megtörtént.Értelemszedien lehet@.van további iisszevonásra,
úgrmint a műszaki harcanyag a lőszerrel, a műszaki technika a pínélos technikí-
val,stb.

Mír rfoen felvetődött, mint abogr a lőszer nem választható el a fegyvertől,
ugyanú5r azüzemanyag sem a pánélos- ésgépjármű technikítól. Ha az élelmezés
a ruhízat (a vegyivédelmi vedcírrrhízatot és felszerelést is ideérWe) , és az egé§z-
§é8ugyi szolgálat integrálódna, kialakulna a biztosítási tevékenység profiltiszta
E M BER és TE CH N I KA irányulsíga

Továbbra is alkalmazóí kezelésben maradt a feldedtő & a zavatí technika,
amely egyértelműen összevonható lehetne a híradó tecbnikával, de tovább menve,
a híradó, a feldedtő, a zavaró- és lokátortechnikai, valamint az autom atiz.íltveze-
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{
il-

tési rendszerek a REVA é a w. míIszerteónit<a az elektronikíba volne értelme-

;;1iign-1"t.sFáható. Tévedés volna azonban 121 fuinni, hogy ez szakenberigény

csökkenést jllentene. A szakma _ a szalteriilet _, az ennek megfelető szakem_

Érrs""y raiozatlanul megmarad, sőt specifikáltan e6ne előtérbe keriil,

M I N D E N I N TE GRÁ LH A Tó, L^GI szrl KÁBA v oN H ATó yagl ne_

vezzék, aminek at<ar iűú!' 1SAK A S?ÁKMA NEII.A szakma, a szalértelem a

rűcio",iris integrícióuan is meg kell, hogy jelenjen. §őr afunkcíoníti§ tsgol§íg_

i"r "ráy*"" 
nő-a szakemberigéoy ir. Bór_T utóbbivat sokan nem értenek egyet,

i*Áiű 
", 

eredméoyességlei ez az ilapfeltótele. Alény_eg csak aa ho§r t mér-

nökiíllom,ínyrenaeltátéssárűen".t r"tik"raé*r*afoglalkozzon,agrzdasí-

iiprrúc-ú"r a közgazdíszok, t badmiiveleti kérdése!&el ped€ elsíhorban a

Lion,ít. e gy.korht Jjnos nem ez Jelenleg meg sokrz.ítfedés és kevfubé éliró_
o}* 

" 
szar<ÖnUerr<iUasznóIás, eárt nagr a kapaciláshiíny, Ebbenp€nr:ze s §zem-

láet,afelfogásésnemutolsósorbanakfuzésiigényésazelcztísvoltahibís,Főleg
híradótechn'ikai vonalon volt és van Plentős lemaradás,

Ennekjellemzőpeld,íjakéntemlíüctem,ho'gyamíqy5.badseregnélfegy-
verzetívonalon 1985_ben 52 mérnök dolgozott, a híradótechnikai szolgálatníl

csrk 1 fő mérnök volt rendszeresíwe a tör;ben. Ebhít eredően a híradótechnikát

iuetően a naoosztály javítómíihelyekben is csak kisjavításra voltak képesek akkor,

emüor egyes fegrverzeti és pánáos eszközökön nÁr közepjavíLíst vegeztek Erre

,Á"*oött 
", 

űor,ami -"6eg;zésem, hogr a javítoszerveknél a javítísi kapaci_

tás nem volt egvenszilárd es ez etsttnrta" nemi szervezeteklétszímkiilönbségé_

ből, banem felkészütégékíl, képességéüíl eredt,

óriesi niuen ak iélem a Hdirechnikai Fejlesaési Főnökség megsziinteté_

sét, főleg a várhttó tívlati kooperációs fejlesztés és korszerűsítési tevékenység fel-

iutLteö tiir.rében. Ennek felxbzintü hiányít igen megfogjuk érezni. Igaz, h€y 1
f*r irao|ite"" is a logisztika iszertezctkerelében jeteník meg nyuglton, de a mi

i;J;;.í"k nagysígi, a hazai ,hadiipar, és beszerzósi tehetősegek adottságai

rükrébei szeri"tá rft, 
"agy 

HM szervJzeten belül volna a belye, mert a tevékeny_

á úor-a, é§ iíányuttJ;át tekinwe más o. BIzTo SíT,IS és tttós a K+F.

Az ATFcsF_€ megalakulásakor jelentős létszímcsökkentéssel egyidejűleg

.ry r"irr*zeti áúakí"tás és ágEzaton beliili racionális iisszevonás is vfore lett

ű;;. A funkcionális tevétenyig euaek 11ósazatokr9l ^v_alólevílasztísíval 
és

összevoná§var érirányosan fúda-torientátt szervezetek jöttek tétre, Ez nna már

..gr"lelő kiiodulósi alapja lehet egy log,isztíkaí felfogású biztosítási rendszer ki_
-piftjo"n amelyben üá"* tevéÉnykgeket azono§ rendszerben ketl végezni,

Fhhg2 yiszoat eg;r egrséges rendszert ieUiani, liOolgozni, amüez.viszont időt i§

kell adni. Időnk, én ugfgondolom , v&n, semmit sem kell elsietni. fuk tényező,

,-Jy."gn" úgi:ozőtő űúgrmond logisztikai rendszer ldépítéséhea ma meg is-

."rá"o ]p.tűul E jövő rccűikEjs. Eátóbbi 1995 utín fog csakkialakulni" Ter_
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veinklehetnek, igények is,dereálisan kellszembenézni gazdasági lehetőségeinkkel
§.

A iövő EMBER - és TECHMMiránFlt§ígú IuDBIzTosrT.ls-i (éD,

ry"_. szerint Íg;r nevezném, mert hiszen alapvetően a harcoló csapatok, r IIA-
D_{_-y:||"t emberek és a tecbnika alkot -anyagi, technüai, egészségíig i BIZ -
TosI TÁs-áLtól van sá) JLENDSZE'R kidolgoá§íníl elvileg (elemeltitetttn;
adaptálhatólehetanyugatihadserqlogisztikairendszerfelfogása,demindenkép-
pen cs"k a maryar sajítossígok (a MH nagrsígrendje, nemzeqazdasígi háttérú-
zisa) és az eddigí integróciós folyamat negatív és pozitív i"pasrtil"t"inak a
figyelembevételével és felhasmílásával. Tchrlt ncm kctl nuliíról lndítenl és
nem kell míndíg mindent, ami már egyszer kiatakutt é§ es€tleg jól is műkiidik, szét-
verni, elvetni - mert hogy ez is magyar sajátmsíg -, de én nem ilyen értelemben
utaltam erre az előbbiekben.

AzMH jÖvóbeniAlB-nak rendszerét, feladatít, ebbó|l eredően szervezeti ki-
alakítá§át, nagyságrendjét (mely szervek kerülnek majd abba bevonásra), tevé-
kenységi teriileteit, an,ak me,gfelelő strukturális tagoltságát véleményem szerint
csak annak fiiggvényében lehet majd meghatározni és kiaiakítani, áa véglegesen
isttlrlt,t lesz q, MH:

- 3"é§ "}ví'lérzáma;

- szenrczetistruktúr,íja;

feladata;

- diszlokíciója;

- haditechnikíja és annak infrastruktúrája;

- mozgósításirendszere;

- készletképzésielvei;

- a kiképzés rendszere és annak technikai háttérígénye;

- a technikai beszerzés, fenntartás hazai és külföldi háttér aránya;

- azanyagellótás nemzeti bízis alapja;

- az Üzemeltető és az üzembentartó hivatásos és közatkalmazotti állomány
aránya, technikusi, mérnöki ib§zetétele, stb.,

_ _ 
öszertiggasuen mindeza honvédetmi alapelvekkel ésnemzetgazdasígí lehe-

tőségeinkkel.
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