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A Magyar honvédség míndenoldalú biztosításának részét kép,ző anyagí-
technikai biztosítás páncélos és gépjármű ígazati feladatait saolgdluííinölsé§
szintű szervezetelátja el.Végzi ezaíyegnemfelelősi hatískörébetartozótánctat-
pm és kerekes harcjárművek, a gépjírművek e pótkoc§ik és áramforrás aggregá-
torok, a komplex haditechnikai eszközök bázis járműveinek fejlesztésével,
rendszeresítésével, ítvételével, ellátásával, az eszközök tizemeltetésével, technikai
kiszolgálásíval, javításíval és kivonísíval kapcsolatos integrált, az eszközök üze-
meltetésének szakmaí irónfitísíval, felügyeletévet kapcsolatos ágazati feladato-
kat. Főanya3felelőse a gépjórműtechnikai esz*özök mobil kiszolgáló és vontató
eszközeinek

Eza tevékenységbeke időszakban többmint4000 dbharckocsi ésp6ncélozott
harcjármű,mintegy25.000dbgépkocsiésközel16.000dbárramforrásaggregátor
anyagi techníkai biztosítísára írányul.Háború§ műktjdés esetén a gépkocsiállo-
móny a nemzetgazdasígbót biztosításra kerüőkkel megduplázódík.

A Főnökség műkiidési tediletéhez kapcsolódó hare- és gépjármű-technikai
esz-kÖzállomány mai iisszetételének kialakulását a korábbi éwizedek katonai- és
gazdasígpolitikai döntéseíbatfuozzákmeg. Az 1960-as évek végéig a hazaí ipar a
le3fontosabb gépjárműtechnikai eszközszállítója volt a hadseregnek. Ennek az
időszaknakvoltak termékei - a móg ma is rendszeriinkben lévő - Csepel D 344, 556
gépkocsi típusok, a győri }víl/G fiúl gyárott D 442, ésD 944 pánáomü szíilítő
harcjármű típusok, továbbá a HAB és IIAD típusú áramforrás aggregátorok.

Bár ezek20-.30 éves rendszerbentartása a hadsereg dicséretére válik, erkölcsí
elavulásuk és fizikai elhasználodásuk fő okai a honvédség techníkai eszközei mára
kialakult korszerűtlenségének

A gépjárműtechnikai eszközíllomány mai heterogén összetételéhez a volt
varsói §zerződéshez, annak egységes fegrverzeti rendszeréhez való csatlakoá-
sunkis jelent&enhozzíjárult.Ahadseregrészéretörtént importgépjárműbeszer-
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zéxr',k'viszotryIagos olcsósóga' (nem, tudni, hog)r mivel keüett íizctni értíik), a
komplex haditechnikai eszközök beszerzésénél és bózisjármű típsának befoly,í-
solhatatlangí8a, sz e8l]r§éges feg)rverzeti rendszerbe való illeszkedés prefeÉlása
eredményezte azt, hogy gépjírmű áltományunk többféle relációMl, soldéle típus-
bol és évjáratból átl.

Ehhez mégaza hibís gazdaságpolitikai döntés is hozzájárrrlt, hogy a volt
KGST-n belüi grártásszakoeod,ásra való törekvés miatt (melyet - tapasztalataink
szerint - Maryarországon kívül az országok nem vettek komolyan) a hazai teher-

tíst alapvetően beszüntették, a páncélozott harcjámrűgrártásra, to-
vábbfejlesztésére (még a fejlesztő kapaciUís szerény mértékii fenntartására sem)
egyetlen fillért §emvoltak hajlandók fordítani. Felszámolásra keriilt a gyártó ka-
pacitísok jelentős része, de mindazok a szellemi munkahelyek is, amelyek egy li-
cenc vásárlás, vagy gyírtási együttmíikiidés kimunkálása esetén ma reálisan,
ki§€bb beruházásokkal újraindíthatók lehettek volna

Gépjárműveink nary részének jelealegi korszerútlenségét a hadsereg köve-
telményi rendszere és a polgári életben felgyorsrrlt technikai fejlődés erednényez-
te. A speciális katonai követelményekhez való merev ragaszkodás (esz-közeinknek
azészaki sarki viszonyoktól a trópusi körtilményekig meg kellett felelnie) olyan
konstnrkciókat, műszaki, technikai és eryéb megoldásokat eredménye ztek, atng-
lyek speciálissá, esetenként jelent<ísen költségesebbe tették a gÁrtmányt.F-zt a
polgárivásírlóknemvoltakhajlandókmegfizetniésnemvettekilyengépjárművet
saját felhasmálásra, így a katonai és polgári gépjármű konstrukciók ninél na-
gyobb azonossígánakkívánatoselvétől eg;ne inkíbb elszakadtunk.Akatonai igé-
nyekszerintryártott gépjárműveknekarendszerbentartási ideje - a költségvetési
keretek sziiküése miatt - eg;ne nőtt, a kivánatoonak (10-15 év) esetenként a két-
háromszorosára.Apolgáriéletbntapasztalt4-10évesüzemeltetési időtfigyelem-
be véve még szembetírinöbb az időeltérés. A sok típusnál kényszerűen többször
meghosszabbított rendszerbentartási idő alatt a típus ryártása megszünt, a kifutá-
sig tervezett javasítóanyagkészletek elfog;rtak, a tecbnikai kiszolgálás eszközeit
átalakították,deabevonulókezelőállományszímáraiseg;rreismeretlenebbeklet-
tekarégitípuwáltozztok.Apolgáriéletidőközbenegyrekorszerűbbgépjárművek-
hez jutott, ezeka, hadsereg rendszerében nem jelentek m€, üzembentartásukról
tapasztalatokat nem szereztünk, "M" esetén történő bevonulásuk jelentős techni-
kai kiszolgálási és kezelési problémákat vetett fel. @. korszerű gépjárművekhez
korszerűdiagnosztikaieszközökgyártásíraálltakrá,ezekazonbanmárnemvoltak
használhatók a régi típusokhoz.)

A vovjet konstrukciójú harckocsikat, lánctalpas pánélozott harcjárműve-
ket, és ezekbízisán kialakított küönleges eszköáordozókat több országból im-
portáltuk. (A költségvetési keret rendelkezésünkre állása esetén éppen kitől
lehetett beszerezni.) Ezen qzkőzök rendszerbentarüísára általában 20-30 évet
terveztiink azzal, hog;rmeghatározott időközönként /10_15 évl valamilyen szintű
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javításuk ftözép vagy nagy) alkalmával korszerűsítésiikre is sor kerü. Ezzel szem-
ben a meglévő harckocsünagy töm€ét jelentő T-S5Atípusok (öbbségiik életko-
ra 30 év) ryötfiénél keriilhetett csak sor modernizálásra, ezen kíviil parancsnoki
harckocsinvalóótalakítístörténtminimálismennyiségben.Al,ánctalpaspánélo-
zott harcjórművek (BMP-l, Gvozgyika, MILB) beszerzése jelentős minőségi el-
őrelépésvolt,deezekel§ődarabjaiis 14évesek,korszerűsítésiikpedigcsakat*ívlati
tervekben szerepelhet.

A kerekes pínélozott harcjórműveink több§égét adó, a óO-as évek vegén a
hazai ipar íltal gyártott Páncélozott §zíUító harcjrírművek €SZI-k) mára már
igen korszerűüen, rendkíviil nary technikai kiszolgátási igényű és a szíllított állo-
nány részére csupán a kézi fe.grverek elleni védelmet nyujtó eszközzé váltak. To-
vóbbfejlesztésükre a többszöri próbálkoás ellenére sem megfelelő műszaki
megold,ís" sem gazdasígi lehet&ég nem volt. A jelenleg túliizemeltetett, több§égé-
ben fizikailag elhasználódott konstrukció felújítással törtenő helyreállítása nem
élszerií, de a gyírtó kapacitás megsziinése miatt ma nem is lenne rá mód. Rend-
szerben tartísuk ideje alatt néhánn alkalmazísi köríiket Mvítőváltozat (felderítő,
pa,rancsnoki, megfigrelópont) kialakítísára keríilt sor. Az egyéb, kiilönleges esz-
köáordozókéntímportbólbeszerzettkerekespánélozottbázisjárművekiserköl-
csi és fizikai teljesítőképességíik határán v&nnak, túliizemeltetéstik nagy anyagi
Éfordításokat igényel. A kerekes harcjárművek 80-as évek végén beszerzett típu-
sa /BTR 80/ ma még korszerűnek tekinthető.

Áramfonás aggregátoraink jelentcís mennyísegben hazai gyártísúak, a rend-
szedinkben lévő típusféleségek szÁmát tekintve viszont az importból beérkezettek
a meghatározók Az eszközök több mint fele 15 érmél öregebb. Gyakorlatilag sem-
milehet&égíinknemvolta jelenleg többmint l00féletípusúáramforrásaggregá-
tor rendszerbekerülésének esökkentésére, mert a szovjet importbeszerzések
'olcsósóga' nemkedvezettahazaígyártásnak,afeg;ruerrendszereketpedigahoz-
á kialakított (többségében egyedi) áramforríssal szíllította az importőr.

Néhány erőtlen ke.zdeményezőlépést tett;int a hazai áramforrás aggregáto-
rokkorszerűsíté#reláwezérlésszinkron járatád,deat'nzüryilehetőségekkor-
lítozottú8a miatt a jó nűszaki negold,ísok csak egy, a kéxíbbiekben kialakrrló új
gyártísban valósuthatnak meg reálisan.

§zolgálatunk tevékenységében jelentős hetyet foglal el az anyagnem felelcísi
köriinkbe tartozó harc- és gépjárművek technikaí kiszolgálása stabil és mobil esz-
közeinek biaosítísa, fejlesztése, iizemfenntartása. Ezeket mindezideig hazai fej-
lesztéssel és hazai gyártíssal biztosítottuk. relenleg a mobil eszközök
(miíhelygépkocsik)harmadikgenerócióját "koptatjul{ ,Migamásodikgeneráció-
nál a bízisjármű Cs€pel D-344 vagy 346 és a felépítmény @ZF) is hazaí grártásbol
sámazott, a harmadikgenerációnál a bázisjárművek (DAC 665 és IJRÁL 4320
típusok) csak importbó! voltak beszerezhetők. A műhelygépkocsikat csatádelv

l28



alapjón a bízisjármúre könnyen felszerelhetőKF-2felépítményekben fejlesztet-
tiik ki, és mindenkor a kor szinvonalának megfelelő és a solféle gépjárműtípushoz
még illeszkedő, szakszeríi munkavégzés biztosíLílíra elka lmas eszközökkel szerel-

tiik fel. Ezekre az esziözökre is jellemző a fizikai elhasznál&lás, de az eg;ne újabb
gépjárrnű diagnosztikaí esz,közökmegielenésével azerkölcsikopás ís sámottevő,
így folyamatos fejlasztésiik nem elhanyagolhaó.

Hogyrn prognmztlzálhotó e Jelentegl helpet megvíltoztstá§s?

A közúti személygépkocsijaink és autóbuszaink elhasználódási időtartama
(személygépkocsiknál 6 év, autóbuszoknál 10 év), megepezik a polgári életben ta-
pasztaltakkal. Itt arendszersített típusok is azonosaklehetneka nemzetgazda§ág-
úan alkalmazottakkal. Ma, amikor a líberallzílt kerqskedelem a világ bármely
részéb<íl lehetővé teszi a beszerzést, a műszaki követelmények te§esüése esetén
kizál$fug 6 pénzügyikorl,átok determiníljóLarelációt. személygépkocsiknál é1-
szerünek látszik folytatui a már rendszeriinkben megielent VW Golf és Passat tí-
pusok beszerzését, de a gyor§ elhasználódást figyelembe véve (6 év), a váltáskor
saímításbavehetőkaz időközben felfutóhazaiszemélygépkocsiryártás típusai ís.

kisautóbuszoknál továbbra is az import beszerzés §w'típusok) látszik fenn-
tarthatónak, míg a naryobb autóbuszoknál - a hazai autóbuszgyártás fennmaradá-
sa e§etén - a hazaibeszerzéstkell továbbra is előnybenrészesíteni.

Terepjáró személygépkoc,siknál, a 0,5 t tömeg sállításíra alkatrnas terepjáró
tehergépkocsiknál, zárifelépítményt hordozó hasonló kategóriájú bázisjármű-
veknél - hazai gyártís hiányában - a jövőben is import beszerzéssel kell saámolni.
Ez keleti és nyugati relációból korszerű típusokból történhet. Lényggcs követel-
ménykéntkellfigyelembevenni,hogyminélszélesebbfelhasználhat&ágiterüetre
legyen alkalmaáató a beszerzósre kerülő típus.

Köáti és terepjáró tehergépkocsikat, felépítmény és különleges eszköáor-
dozó bázisjárműveket ahazai ipar fővállalkozísiban gyártott, családelv alapj,án

kifejlesztett, a polgári életben is széles körben alkalmazott, korszerű típusokbÓl
kell rendszeresíteni. Ez a skála 1,5 tonna terbelhetcí.ségtől22tannátg2,3 ill.4 haj-
tott tengelyű, minél eg;rszerűbb konstrukcíójú ésminél kisebb technikai kiszolgá-
lási ígényű gépkocsik bázisán valósulhatna met, Mivel a hazai
tehergdpkocsisrárüá, t"áltítása miatt a sámítísba vehető vállalatok (RÁBA, Cbe-
pel) elmaradása igen nagy, mind a korszerű konstrukciók, mind a gazdaságos gyár-
tásí szinvonal tekintetében, ezért licencvásírlá§, vagy gyártási e,gyüttműk<idés
alapjánlátjukmegvatósíthatónakahonvédségigényeinekkielégítését.Ezenszem-
pontjaink megvalóaulása esetén célszerű tovíbbgondolní a polgári vagr honvédsé-
gi tulajdonú gépkocsik lizingelési lehetűroégeit, illetve a futott kilométerektől és a
gyártástól eltelt időtől függően, arányosan értékcsökkent gépkocsík értékesítésé-

L29



neklehetóégeit isfigyelembevevőfenntartási rendszerkialakítáxít.Hazaigyáttő
esetén a folyamatos alkatrész, részerység és fődarabgrártás, ezek raktároáú, ja-
vító bázisok létrehozósfl és fenntartása is a fővállatkozó feladata lehetne. Háborús
felkésziilési problémáínkis enyhiilhetnének apolgíri élettel azonm gépkocsipark
esetén. Bir a honvédséget eddig egységes zírt felépítménnyel ellátó gyártókapaci
tás megsziint, és jelenleg ilyen eszköz nem áll rendelkezésr e, ahqzili gyártás más,
korábban ís műkodő bázisokon megszervezhető. Azegyéb speciátis felépítmé-
nyekre (daru, ÜzemanyagtöltŐ,vízsz6llító, mentesítő stb) isfellelhetőhazaifőváL-
lalkozó.

Áramforrás aggregátrokat alapvetően a polgári kereskedemi forgalombót
@azai gyártásból vagy importból) lenne célszerű beszerezni a katonai igények sze-
rinti specifikációval. A típusféteségek csiikkentése érdekében fontos lenne a már
rendszeresített áramforrás aggregátor típusok kötelező alkalnnazásínak megköve-
telése új eszköz vagy fegruerreldszerek beszerzése esetén.

ÍJj, korszerű harckocsi típus beszerzésének elmaradása esgtén elkeriilhetet-
len anemzeti szint nagrtöbbségét adóT55Atípuskorszerűsítése. Ennekelsősor-
ban a tűanezetés, a mozgékonysíg fokozísa és táchnikai kiszolgálás csökkentésére
kell irányulnia. A ma még elfogadható korszerűségi s2intűnek tartott T 72 ésT 55
AM típusok modernizálása is sziikségessé v á/l/r- az eneóforduló tájékán.

A lánctalpas harcjárművek @MP, Gvozgyika, egyéb lánctalpas eszköáor-
dczők)azenedfordulóraelveszítikamaikorszerűségiszintjiiket.Modernizálásuk
akkor tovább nem halasztható.

A kerekes harcjárművek közü az import beszerzésű BTR-80 korszerűsítése
csak az ezredfordrrló után esedéke,s. A hazai gyártásból szÁrmazőD-944 IPSZdrt
típusok, melyek zömét adják a rendszeríinkben lévő eszközöknek, ma már tovább
nemüzemeltethetők.Ahazaigyántőbázisújraszervezél*,agyárásbeindításakor-
szerűújtípusbólmacsaklicencvásírlásbólsármazókonstrukcióval,esetlegryár-
tási kooperációval biztosítható. A beruházási igény jelentős, viszont a hazai
gYártás, az alkatrészellá!ás és javítás biztonsíga mághátározó a rendszerbentartás
idejealatt.

A szolgálat anyagaemfelelősi, iltetve szakanyagfelelfui körébe tartozó harc-
1g:pjarqttecbníkaieszközökésáramforrásaggregátorokjelenlegihelyzstét,to-
vábbá a fejlesztéstikre vonatkozó etgondolásokat ennyíbeakívántam bemutatni.
Ezen szkőzökkel kapcsolatos döntésnél mindenkor céIszerű figyelembe venni,
hogy szárazföldí csapataink, de kiszolgálás tekintetében a légierő ózközeinek mo-
bilitása ii ezek hadrafogható állapotban tar!fuánakfüggvénya Bár a honvédelem
korszerűsítési elgondolásíban a prioritást élvező haditechnikai eszközök kőzé a
gépjárművek nincsenek besorolva, nélkiilük illewe a kor szinvonalát jelentő gép-
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J,

járpűtechniksi eszköziik fejleszté§e nákül t<orszerii hadsereg kialakítása elkéP-
zelhetetlen.

Acikkkorlátozott terjedelmemíattnemfoglalkozüa pánélm- ésgépjármű-

technikai szolgálatok tevékenységével, miíkfiésiürendjével, a fe.nntartási anyog-

biaosítási folyamrtokkal, a szakterület felsőszíntű gazd,Ílkod,Ísi feladataival, az

iizemeltetéskBvetelmenyrendszereibdolgozísínalqatechnikaikiszolgálási, javí-

tásirendszerek}ído[oási,bwezrtésipro§émíival,aszakáüománykiképzésifel-
adataival. -Eze& lésfrbi citckék téllrái lehetn2k
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