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Előre kell boc§ájteni, hogy e téma természetébo:l adódóan kontrétunok is-
mertetésére, a kiilöntiiző összefiiggésekadatokkal történő bizonltísára kevésbe
nyílik mód, viszont lehetőség kínálkoztk az összefiiggések általános megfogalma-
zÁsít a, tz értelmezési problémák megyálaszolásíra.

AMagyar Köztírsasíg biztonsígplitikai elveibóil és koncepciójábol eredően
azelműt éveksorón a honvédelem teriileténmélyrehatóváltoásokkezdődtekel.
Aváltoásolot olyrin döntőtényezőkindukílták,minta nemzetközivíszonyokát-
alakulása,azellenségképmegsainése,amelyekkeltisszhangbanelőtérbekerütha-
zánk szuverenítás.ínak, területi sérthetetlenségének megóvása

Az orság védelmi felkészítésének részeként felgyorsult a Maryar Honvédség
szervezeti korszerűsítése, védelmi jellegének eróítése, az alaprendeltetésből adó-
dó feladatai feltételrendszerénekmegteremtése. E folyamat érvényesiil napjaink

ryakortatíban éseddigi eredményei közé tartozikahadsereg tímadó jellegűharc-
esz.közeinek kivonása, megsemmisítése, a szíradóldi csapatok struktúrájenak ki-
alakít-ísa, új sze§re?ati elemek rendszerbe átlítása, ahadműveleti követelmények
kimunkálá§a és új szabílyzatokban történő rtigzítése, a felkészítés konkrét felad&-
tainak megfogalmazísa.

Az eddig elvegzett feladatok csupín a kezdetet jelentik, amelyek értéke mégis
jelentős, mivel azok alapul szolgáInak a további lépesek megtételéhez.

A bonvédségen beliili váItozísok eryik döntő állomásaként jelölhető meg a
Magyrr Honvédség úJ harckészültségl rendszerének klalrkítóse és beveze-
tése, amelynek legfőbb jellemzője az önállóság mellett aa hogy k:zfuílrybazínk
védelmi szempontjait figrelenbe véve szüetett. Altalános jellemaíit tekintve a
harckészültség új rendszere feladatorientált, rugalmas felépítésű,lehetőseget
nyújt a sziikséges és etégséges készenlét fokoásíra, időnonnái reálisak továbbá
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fígrelemte veszi a n€mzet8azda§í8 lehet&égeit, biztosítja a békeíllapotról töíté-
nő áttérés küöntriiző változatok szerinti végrehaj tásít.

A harckésziilsQi rendszer es.ik fontos eleme e herckészültség enyagl-
technlkel blztmítti sa.

A megfogalmazásMl kitíjn,lí hory a korábbi idő§zakban önálló hadtáp és a
feg)ruerzet-technikai szervezetek inte.8rációja révén az új harckészütségi rend-
szerben nár anyagi-technikai biaosítás valósul meg.

Ennek megfelelően a harckészütség hadtípbiztmításót, valamint a fegrver-
zet-tecbnikaiszaluígib'ztosítísokatszabályoáintézledésekazújHk§ztendszsr
ha!álybalépesévelegyidejűtqmegszúntek,ugyanal&orazokategyegységes,önál-
ló anyagi-technikai biztosítísi szabílyozás váltotta fel.

A hrrckészültség rnlagl-technlkel blztmíttMnck lényege a hadisztik-
ségtet szerinti technikai esz*özök és anyagok hadrafoghatóságának, illetve badi
hasznólhatóságának fenntartása, a csapatok előírt készenlétének biztosítása, a
meghatírozott %ész§égíi8yi és ködekedési rendszahílyok végrehajüása. Ezen be-
lü a harckészütség anyagi-technikai bizto§ítá§án ak f ötú ös s2aaúi :

*t Felsószlnten

- a csapatok részére szükséges anyagi készlet§zintek megállapítása, a
késdetek megalakítísa, lépcsőzésének megh atár ozása:

- az előí]rt techniloi hadrafoghatósíg szervezeti, üzemeltetési, javítási
hátterének megteremtése;

- a központí ellátó szervezetek harckészütségének tisszehangolása az MH
szintű ellátási feladatokkal;

- a béke ellátási utalís rendszerének olyan irán/ú kiépítése, hogy az
alkalmas legyen a harckésziiltségi feladatok v€í€hapasenal iaoszaicara
§
a helyszínen nem tírolható technikai esz.közö} és anyagok központi
tárolásának szabályozása, ugyanakkor az előírt időir belüli t<iaaás
feltételeinek biaosítása;

- a különböző készenléti fokozatokhoz kapcsolódó anyagí-technikai
biztosítísi rendszabílyok meghatározísa;

- az"IVí" anyagi-technikai helyzet jelentés és feldolgozás rendszerének
csapatoktól az anya8nemfelelős MH szintű szolgálatfőnökségekig
terjedő kialakítísa és működtetése;
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- a harckészíilt§eg idő§zskában jetentkező katonai ködekedési és szíllítási
feladatok végrehaj tásának előkészítése;

- a személyi óllomíny egé§z§égi íltapota negóvásíval, hlrc{é9e.1ryqe
fenntartisával, a Óapatok Úűkfiési területei közeggszségüsri C,
járványvédelni feladaüivat kapcsolatos írányítísi tevékenység véry76*64

- mindezek mepalócítísa érdekében a harckészültség anyagi_tec}nikai
biztosítísínik tervezéséhez t tartalmi és formai követelmények
meghatározísa, a tervek kidolgozísónEk inínyíüí§a és eüen&zése,

b./ C§rpsttr8ozrtbu

a tecnhikai eszközök hadrafoghatóúgínEk előírt szinten, tlrtása, az
anyag készletek hadihaszníIható§ág]ínak bizt6ítá§a;

- az anyagi_techníkai biztositő szewezetek felkészítése, a feladatok
vforeúaj-tásínak begyakorlása, a kiilönböző csoportok íllományának
összekovócsolása;

_ a mozgósítós anyagi_technikai biztosíüísi feltételei me€ter_emtése, a
bevon]rló tartaiéLos állomíny felszerelésének, ellítísínak, a
nemzetgazdasígi teóníkai eszktiziikíwételénekbiamítísa;

- a bekében nem étő katonai szervezetek megalakítísíval kapcsolatos
anyagi_tecbniloi bizto§ítá§i feladatok vegrehajtísának előkésátése;

- a harckészültségi intézkedésekben meghatározott anyagi-technikai
rendszatÉlyok végrehajtásínak megtervezése;

- a szakanyagok és eszközök tervszerrü frissítése és karbsntaítá§a;

- speciális szaldeladatok (rakétatechnikai, repüőműszakí, etektronikai)
vegrehajtísi feltételeinek m€teremtése:

- az "M" anyagi-tecbnikai jelentések kidolgoása (hiíny, feleslegek
megáüapítása) és felterjesztése;

az anyagí+echnikai harckészüt§fu i te, wokmányok naprakészségének
folyúaicbíamítása;

A felsorolt főbb összetevőkbol adódó fcladatok és azok vforehajtí§ínak kö-
vetelményei els&ltegesen a harckésziiltsfu anyagi-technikai biaooításít szabályo-
zó alapiniéz}edésben kediltek meghatározísra, anely töbt vonatkozásban eltér a

koúbbi basonló jeltegű szabílyozísoktól.

Az érvényben lévő szakíntézl<ed&tlszt§tu,a harckésziiltség anyagi-techni-
kaibiztosítísínakalapfggalmait(szíikségszerintmqújíryaazolot),továbbíegr-
be ötvözi valamenn/í fapcsolódó szakterület szabályozásít. A felső szintű
§zakintézkedé§ egyik fő erénye, hogy kizírólag abban jelennek meg az elrendelt
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anyagi készletszintek, továbhí azokmegalakítási éstépcsőzési követelményei.En-
nek előnye elsftorban a váltoaísok gyors és rugalmas követéseben nyilvínul meg.

Mósik lényeges pozitívum, hogy a szakintézkedés bír tetjeskörűen szabályoa
ugyanakkornemveszi el azalárendeltekkel rendelkezőparancsnokságok, kőzép-
bánt'tő szentezetek résdetes - alárendeltjeik sajátosságait és lehetóégeit firye-
lembevevő -szahílyozásánalr jogát.Ezzelkapcsolatbanazeddigi tapasztalatoiazt
mutatjók,hogyarégibeídegzrilésekméghatnakéssokesetbenazérintettparancs-
nokok kevésbéélnek a jelen intéz*edésben felkínált lehetőséggel, sok esetben to-
vábbra is feltilről várják a résdetes szahílyozíst.

A kíilöntliiző szakvélemények arra utalnak, horykonkrétan megfogalmazott
rendszabályok,amellékesmagyarázatokkiiktatásaaszakintézkedéstegyértelmű-
vé, könnyen kezelhetővé teszi,ezíltal a harckészütég anyagi-technit<ai biztosí-
üísi feladatai életszerűen, jóI terveáetően jelennek meg.

Az eddigi tapasztalatok szerint sikeríilt elkeriitni a korábban egyes biztosítási
ágakra jellemző túlszabályoást, valamint megakadályozni a nem kellően me3ala-
pozott biztosítási követelmények érvényesítését.

Fontos kiemelni, hory a felső szintű szakintézkedés, mint keretszahályoás
nem törelrszikvalamennyi korábbi elem tagad,ására, sőt a személyi álloman-y és a
technikai eszközök biaosítása terén a jól bevált funkcionális elemek, okmányok
továbbélését és használatát &ztönzi.

Így az anyagi-technikaí biztosításon belü a szakíllomány által zömében is-
mert tartalmúésformátumúokmányoktovábbi alkalmaásáranyíliklehetóég.Ez
a harckészütséganyagi-technikai biztosítási feladatai teruezésénél,a küönúző
nyilvántartásokvezetésénél, a számvetések kidolgozásáná! összefqlalóan, az
anyagi-technikai bizto§ítás előkészítésénél jelent egy olyan stabil alapot, amely
hozzájárul a rendszer mííkiidőképességéhez.

Aharckészütseganyagi-technikabiztosításátszahály ozőintélkelésekegyes
iisszefüggéseibőltöbbkövetkeztetéslevonásáranyílikléhetősÉ:g.Ezek közül a-ieg-
lényegesebbek

a kiilöntiiző ké§zenléti fokozatokhoz kötött anyagi-tecbnikai biamításra
vonatkozó rendszabályok össáangban vannaki biztosítandó katonai
szervezet részére mqlatározott haíckryzíilt§*i feladatokkal

- a harckévütségi rendszcr rugalmassága lehetővé teszi és kellő időt
biaosít a megalatítással, feltöltéssel, összekovácsolással kapcsolatos
anyagi-teóÜnÚ,ai tiaosit,esi feladatok végrehajtására. E téren i"srnrrrég
csak eges helyőrsfoekben (ott ahol tötlb katonai szeívezet m€atakurá§a
tervezett) és néh.ány olyan bekeszervezettel műkiidő csapatnál fordrrl elő,
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amelyek felelőssége esí, v€y töb békéb€n aem áő katoníi sulrczr;t
megalakításáraiskiterjed"Aza&uesetbentúlzsífolttívátóhdyrőrsfo$ben 1
figyelembe véve a megalakítási körleteket is - elsősorban az ellátási
k&iilnényet( a pihentaési leha<íÉge& valamint a tísztílkodási és ery&
feltéte|ek romolhatnak

- vannakazérvénybenlévő intéz}edé§€kneka jövőtalapozó, előremutató
követelményei i§. E§/ik ilyen a hadiszükrégletre biztmított techniksi
esz}özök és anyagok tírolási követelménye, amely jelenleg alapvetően
csat<satit*ségn9gold,ósokkalteljesíthető.Ahelyszínentörténőtírolásnak
MII összességében még nincsenek meg a feltételei. Több katonai
§zeryezet taktanyai úrdo&apacitá§ hún}4íbrn nen lépes a helyszínen
tárolni mínden anyagót é§ €§u}özét, amelynek köveüeztében előtérbe
keriil az TV{' utalványon törtenő biacítís;

Bár ellenőrzéseink tapasztalatai nem eg§lr esetb€n azt bizonyítják, horyfelté-
tel megléte esetén sincs akarat a helyszíni tórolísra, mivel így 'lví" utalványon tá-
rolt anyagi-technikaikésdéteket iltetően nem terheüazadott katonai szervezetet
a nyilvántartás, elszámolás, karbantartás, frissítés, ellenőrzés és elszímoltatás
konkrét felelósége;

- az űzőlr&al<eztetéstoáüí vmzata, hograz !Iví' utalvány tlrpián tiirténő
biztosíüís (készletek kiadásának, illetve vétele zíl#nek tisszehangolása
etöé§zítfoc) jel€nl€gi nagí§ág€ndjét tekintve feliihizsgálatot igéDyel }vía
.mÁr,az tí" utalványm történő bztmítá§bsn a kíyánatc és meg etviselhető

l.:arány a kiizponti ellátó szervezetek rwására kárman eltolódott, annak
eilenére $o61r a megvtínt sariezete} objektumaiban bizmym mennffiü
tárdókapaciufo szabadút fel

A központi tagozatban meglévő raktárbázis felvevőképessége ertísen lecsök-
kent" amit elxísorban a küönböző szemezéxi ciklusok során megsziint katonai
szervezetek bevont készleteinek központi tárolása idízett elő.Ezen tűnenően a
technikai esz-közök és anyagok Tví" utalványon történő biztosítása számos olyan
ellentmondást sziilt, amelyekre a jelen szabílyozísok nem adnakválaszt.

A szakintézkedés minden biaosítási feladat megoldá§ára - objektív okok mi-
att - jelenleg nem adbat választ. Ilyen peldául a harckésziiltség anyagi-technikai
biztosításín belü a tartalékos állomány hediruházati ellátása, amely a jövőt te-
kinWe az eryedi szabílyozás igényével jelentkezik. Ennek eryik döntő oka a szíik-
ségespendedezethiányábanrejlikAmegoldáseléréséigezenatérenisszámotkeü
vetni a meglévő lebet&égekkel és azokból kiindulva élszerű a követelményeket
megszabni, megteíemwe e zzel akonktét szabályoók kimunkálísának feltételeit.
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kedések előírásai firyelembe veszik az MH technikai eszközeinek átlapotát, a fej-
lesztés lehetséges változsteit, irányait. Reílisan szímolnak a nemzetgazdasígi
lehetőségekkel (szakállomány, techníka lebiztosítÁsa) és erőforrásokkal. Ezek fi-

elével kerülteL kiatakításra a kíilönböző arányszámok paraméterelq
norm,íL és mutatók, amelyek természetesen nen átlandóak módosítísuk a gazda-
sígi feltételek változísával biaosított;

- vfoezetiilaharckésziiltsfoiii$zefüggés€kből adódókövetkeztetéselüez
tartozil§ hogy a szabílyozások döltően a vQrehajtís egy valószínrísíthető vátto-
zatít - a feladatok egrmásra épített, €JE]í§tól fiiggő megold,ísát - feltételezik a
§zakígi biztosítások tervezíx*;nő döntően a helyzet eszt<alátód;ísíval szímolnak
Felvetődhet ezzel szemben mós víltozatok realitísa is, amelyekre természetesen
mísképpen ketl felké§ziitni.

Aharckészíiltség anyagi-technikai biztosításínak leglényegesebb ii§szefug-
géseit, az azokból levonható következtetéseket - az alapgondolatokon túlmenően -
mfohossz.n tehetne taglalni.Atéma azonban divatoaszóhasznátattal élve'kevés-
bé publíkus" ezíltal a mondanivaló sokszor a sorok között, vary es/tgy gondolat-
ban kizírólag jelzésértél&el jelenhet meg

Bíua abban, hogy a formai €§zköók a cíkket olvasó szakemberek gzámfua
nemhomályosítját<elamondanivalót,a jövó'benisszíikségesnektartomaharcké-
sziiltégbiztmítísi kérdései tudományo§ igenyű feldolgozísínak fotytatísát. Ez-
zel elérhető lenne, hqgy ezen terüet mélyebb ih§zefüggé§ei megismerése íltal a
harckésziittség anyagi-technikai biztosíOásíban éirntett áüonínyvéleményeit ki-
fejtse, gondolatait az rúj szakmai kiadvíny hasíbjain egmással megossza,
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