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1. Aveg5riv&lmi anyagi-tecinikaibizto§ítá§feladatai

A vegyivédelni anyagi-technikai biztosítás feladata mindazon anyagi- és

techniloi feltételek megteremtése és folyamatos fenntartísa amelyek a csapatok
békeműktidésé,hez, a veg/ivédelmi lrll*éryzí§beaa személyi áüoníny és a technÍ-
kai eszköók harcképességének fenntartísáhoa valamint a harc vryibiztosÍ!ÍsÍ-
nak vqrehaj tásíhoz sziiksfo esek

A vegyivédelmi anyagi-rcchnikai biztosítís al apvaö taÉkeallségi lórei:

a csapatok ellátísa veryivedelmí rendeltetésű anyagoktal és eszkÖzÖkkel
" (anyagibiaosíÉs);

,- a vegrivédelmi rendeltetésű eszközök állandó iizemképességének bizto,
' sítísa(techniklibiztosítís);

- azEnyagi-techniloi biztosítís integÉ,ltfeladatainakmepatósítása-

Avegyivédelmi anyagí-tecbnikai biaosítás feladatrendszenébe utalt funkci-
onális ésveryivédelmi szolgílatok rendeltetésébőladódó feladatokmind avfore-
hajtó óllományt, mind a bevonható tecbnikai eszkőzőket tekintve §zoro§an
kapcsolódnakm,ísfegrvernemekésszolgál*íőryalrrendaaésszerirxi,ílleneharc-
biaosűófeladuailnz:

- Avegyi-, sugárfelderítő eszközök - haderőnemenként és seregtestenlént
egrseges alkalmaási elvekszerint - az egrséges feldedtő renszerrészét képezilc

- Áz egyéni védetem alapeszkö rei{gárÁlaro bőrvédő eszközök egyéni su-

_ s,íradagmérők, fegruer vegyimentesítő csomag, stb.) a katonák egyéni felszerelé-
séhez tartoznak;

l Gáspárlánmmk.órnagy,LoltodyAttilaalezredes,
MH Vegyivédelrni Technikai Szolgálatf óttö*ég
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- a csapatmeítesító; a tíizoltőds más vegyivédelmi eszközök (önteolvasós
sugáradagmérők, a járművekbenlévőkollektívvedőesz.közök, oxi§énlégzők apa-
rancsnoki harcjárművekben elhelyezett szabelderítő eszközök stb.) a raj, a keze-
Iőszemélyzel vagy a harci techníka rendszeresített eszközei, fegyvernemtől
függetlenü.

- Avegyivedelni biztosírás komplexumának azon résát, mely megalapo-
zott & §okoldalú szakmai felkészüttségek, valamint bonyolultabb tirhnikai hátte-
ret követel, a vegyivédelmi szakcsapatok hajtják végre saját szaktechnikai
es*özeikkel

,Avegyivédelmieszközrepdszer alkdmas kell, hogl leglen:

- a személyi állomány védelmére a mérgző-, sugárzó-, és gójtófegrverek
hatósaiellen;

- aveg3ri-, sugár-, és tűáelyzet felmérésére, az adatokg;újtésére, továbbí-
tására, és automatiált feldolgozására, valamint a csapatok megbízható és ryors
értesítésére (kiilönfu tekintettel a bekeidcíszaki vegri- és nukte.áris balesetelhád-
tási feladatokra);

- a csapatok, haditecnikai - és más eszközök valamint anyagok vegyi- és
sugármentsítésére, valamint a szennyezés forrásainak felszámolására, katasitrófa
elhádtísi feladatok ellátá§ára;

- azellenséggrújtófeg5rerekkel történőmegsemmisítésére;

- ánúzőkffiöktétesítésére;

vatamint tüzek olüís.íra, lokal izáiásár a.

Ezen feladatok szalazení és gyors végrehajüásához otyan szaktechnikai esz-
közök rendszerben tartása sziikséges, anu$lek

- a kor színvonlán őllva, azeurópai követelményeknek és szabványnak
megfelelnek;

- üzemeltetésiésfenntartásiköltségealacsony; :

- egYverűenkezelhetőek' 
^^-..:-^_^t.^aa^..!.. ,- hatékonyan, többcélúan és megbíáatóan üzemeltethetők;

- ki§ karbantartási és üárolási ráfordítást igényelnek;

- hosszú távon rendszerben tarthatók;
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- me8felelnekakiilönbözíkörnyezefiedelmielőírá§oknart

1.1. A veglvédelml enlngl btztmíüls

Avegyivédelmi anyagi biztosítás élja, hory a rendelkezésre boc§ított költ-
ségyetési keretek ésszení felhasználásával létrehozza és fenntartsa a c§apütoknál
a vegyibiaosítási fetadatok vegrehajtá"*ínak dologi és tárryi feltételeit.

A veryivédelmi anyagi biztosíüísban megval ó§lrlő íőbb tevékenységek

- A had.íszatí, hadműveleti és harcászaü követelmények valamint az állo,
mánytábla és a hadinorma alapján meghatározott szíikségletek megállapítása;

- A.rendelkezésrebocsátottpénztiryikeretekfigyelembevételévelközép,
és rövidtávú költségvetési tervek készíté§e;

- Részvétel a Magyar Honvedég hoaszú tíw fejtesztési prognózisainak
kialakítáúban;

- Azimportbólésahazaigyártísbolszírmazőeszfőzőkésanyagokbeszer-
zése, a költségvetési terv végrehajtísa;

- A nemzetgazda§ági termelő kapacitísok anya8i készletek igénybevéte-
lenek szakígi tervezése;

A rendelkezésre álló késdetek elcztása, és a csapotok rendelkezésére
bocsítása;

* Azanyagokgazdaságosfelhasznílása,afeleslegessévált,varynemjtvít-
ható eszközök, anyagok selejtítése, hasmosításra vagr értékesítésre való átedá§e.

1.2. A vegytvédelml technlkrt blztmfttb

Ave5rivédelmi tecbníkai biztosítás a ve,grivédelmi rendeltetésű eszközök ál-
landó tizemképessógének (használhatósígínak) biztosítísát jelenti, amety:

- a technikai kiszolgílás fogásainak vegrehajtásíval;

- a sziilaéges javítísok elvégzÁével;

az üzemeltetés (használat) és a javítísok tervezésével és elszámolásóval
érhető el.
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2, A vegyivédelmi rendeltetésrt esdröznendszer és
problémái

Avegyivédelmi teónikai eszközök reodszer-elvű fejlesztése során a honvéd-
ség feladatiban beáltt változásol&al iissáangban az alábbi vegrivedelmi esz-köz-
rendszrt* kBühek kia]atrdsra:

- telepítettésmobilvegyi-,sugárfeldedtőrendszer;

- egyéni és kollektívvédőeszközök rendszere;

- veryi-, sugár- és időjárás-felderítő eszközök rendszere;

- mentesítőeszközrendszer;

- kö'diisítő esz.köók és anyagok rendszere;

lángszórók és gújtóanyagok eszközrendszere;

- tűryedelmieszközrendszer;

- a technikai kiszolgálás, javítás és hitelesítés esz}özeinek rendszere.

Az új eszközrendszerek alaptípusainak kiatakítása során kiemelt firyelmet
fordít aszolgálat arra, hogyezen eszközökatkalmasak legyenekkatasztrófa-elhá-
dtási feladatok eltátásíra.

A vegyivedelmi technikai eszközök fejlesztése a korábbi években jórészt ha-
zai bázison történt - esetenként licencvásárlássat - ígyjelenleg azadósság törlesz-
tés keretében nemn sámolunk vegrívédelrni rendeltetésű eszközök áwételével,
sőtfel§zeretnénkhívniafiryelmetarra,hogyakiilönbözőhaditechnikaieszközök-
be beépített vegyivede|mi rendeltetésű eszközöket nem tartjuk élszenínek átven-
ni, eg;rrésa alacsonyműszaki színvonaluk, másrésá a hazai rendszerben tartás
megoldhatatlansíga miatt

A veryívédelrni technikai eszközpark soron lévő korszerrísítését úgy kívánja
aszolgálatmegoldani,horyavegyivédelmieszközökteréntovábbraisah azaigán-
tású (éshazai fejlesztésű) eszközökszámalegyen ameghatáraző,ésezekalkossák
a vegyivédelmi eszközrendszer alapját.

A hazaí beszerzés elxkltegessége azonban megítélésünk szerint nem jelenthet
megalkuvást a technikaí színvonal teriiletéuEzért csak ott számifunk magyaí ter-
mékekre ahol az európa,i normáknak megfelelő minóégű terméket képes a ma8yar
ipar szállítani. Európai normáknak a NATO áttal elfogadott mintíségbiztosiiasi
rendszert(ISO9000),ésaNATOkörnyezeállóságíszabványrendszeréttekintjíik
Annálamagyariparvállalatnál,aholezeknemteljesíthetotottelsőiépéskéntmeg-
oldást jelenthet a hazai <isszeszerelés vagy licenc alapján történő gyárüá§.
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§zakterüetiinkön gondot jelent, ho6r a korábbi évek haryomínyos veryivé-
delmi beszállítói az átalakulás, a privatiáció, a termékszerkezet megújítís gond-
jaival kíiszkiidnek, és helyzetiiket tekinwe felelősseggel nem építhetünt rájuk
olyan mértékben mint amit a §zükségessé víló beszerzésel és az M feladatok meg-

oldása sziilaégessé tenne.

Ennek megfelelően a szolgálat feladatánaktekintjtik E bagyománys kapcso-
latok tovíbbi fenntartísín túl az új üdeti pertnerekk€re§é§ét.

A korábbi évek vegyivedelmi élú fejlesztései következtében jelentős meny-
nyiségű vegrivedetmi rendeltetésű eszköz és metodila, egyéb szelle,mi kapacitás
hn|mozódottfel.Enneknemkisrészeamegváltozottköriilményekközöübaszníl-
hatatlan, fenntartísut semmiképpen sem indokolható. F"mellett jelenttb értékek
elvesztésével kell szímolnunk az ítmenetileg beszűkiilő források miatt. Az állam-
igazgatásban és az iparban történő átszeryezé§e,k és újraszerveződések miatt a ha-
zaíhadiiparravalóodafigyeléscsökkent,másfuazatifeladatokaközpontitervezés
háttérbe szorulásíval elnyomják ezeket. Ezen tényezők a hadsereg ellátásíban és

az'M" készsá:gfenntartísóban átmeneti, de nem kizírt, hogy hmszan tartó gondo-
katjelenthetnek

A Magyar honvédséggel szemben támasztott követelményeket kielegítő kor-
szerű vegyivédelmi esz}özrendszer megteremtésénél problémát jelent a hazai ipar
és a miigötte jelentevő fejtesztési kapacitás helyzete is.A hazínkban bekÖvetkezett
változísok miatt a korábbi színvonalú termékeket még csrikkent mennyisegben
sem igényli sem a hadsereg, sem a polgári vedelem. Az élvonalban levő színvonalú
termékek kifejlesztését pedig a piac helyzete nem teszi lebetővé, Ennek járulékos
következménye az, hogy ezen ágazatok képviselői egpészt ellenpropaganűt fejt
lenekkimindenmegvalósulófejlesztésselkapcsolatban,másrésztnagasszínvona-
lúnyrgatitermékekgyengeutínzatívalpróbálnakbetörniamagyarpiacra.Ennek
jellegzetes megnyilvánulása a magyar nukleáris múszergyírtók drámai hangvéte-
lű, széles körben terjesztett felhívása, és szervezetbe való törömiilésiik.

3. Vegyivédelmi technikai szolgálat fejlesztési eredményei

A bóke vegyivédelmi biztosítás feladatrendszerén belü kiemelt feladatként
kezeljiik - 6[gzí8os Nukleáris-bateset Elhárító R.endszer részeként, a Maryar
Honvédség Sugárfigyelő-, és jetzőrendszerén belü az orságoo korai nukleáris ri-
asztási vegyivédelni információs rendszer üzemeltetéét. Az automata korai ri-
asztó rendszer biztosítja a Magyar Köztársaság területén e vegyi-, sugár-, és
tűáelyzetre vonatkozó adatok méréset, továbbítását és feldolgozásít. A rendszer
megbíáató információkat nyu; t az oís7ág tertiletén kialakult természetes radio-
aktív sugárzásról, a mérési helyekenmért lokális meteorolfuiai adatokról, és az
adatok birtokíban sziikséges prognózisok elkészítését teszi lehetővé.
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A veryifegyverek és a mérgezőharcanyagok fejlődése megköveteli az ezen
fejlődésnek megfelelő szintű kémia analítikai módszereket használó, valamint a
radiologíai analízis tertiletén az elrnúlt években bekövetkezett jelentds váltoá§o-
kat firyelembevevő, azezekettámogatómríszerparkot és a megfetelő eszközöket
alkalmazó korszerű veg;rivédelmi laboratórium kialakíuíút. Tekintettel arra, hogy
a szomszédos országok közü többen rendelkeznek vegyifegyverrel, valamint fel-
mérve az orságos katasztrófa elhádtó rendszerben a hadseregre háruló feladato-
kat olyan llr{vAtrllr{ laboratórium kerüt kialakításra, amely lehetővé teszi a
szakértői feladatokat eilátó kémiai és a radiologiai laboratóritrm önálló, autonóm
műkiidését.Alaboratóriumtlkalmasbékébenipari,természetikatasztrófákésve-
szélyes hrrlladékok mintáinak, kémiai és radiológiai vizsgálatára.

Sajnmercísenkorlátozoü szervezeti lehetcíségei jelenlegveszélyeztetik afel-
adatok követelmény színtű, időben történő végrehajtísát.

A Magyar Honvédseg repüésbíaonságának firyelembevételével a tűzoltő
gépkocsik terÜletél 2-3 éwel ezelött elkezdett korszerűsítésnek köszönhetően a
repüőtéri gyorsbeavatkozítőzolíő gépkocsi rendszerbe áttítá§E és olasz-magyar
kooperációban történő gyárüísa megkezdődött. Ezen járrrű segítségével a korize-
rű reptilésbiztonsígi előírások tűryedelmi biztosítása a jövőben megoldható. Az
eszkÖz fejlesztése ás gyártí§a során sikeríilt kialakítani azokat a módszereket és
eljárásokat, amelyek lehetővé tették a korszerű nyugati és hazai technika öWözé-
sót.

4. A vegyivédelmi technikai szolgálat néhány probtémája

Avegyivédelem szómára alapvetően fontos feladat a Magyar Honvédség tel-
jes szemé$ átlom;ínyára kiterjedő egyén ivélijuzkőzváltísi feladat. Ennek meg-
kezdése és következetes végigvitele elodááatattann{ y{11 , mivel:

Magraroiszígon 3-4 éve lem történik tervszerű egyéni védőeszközgyár-
tás, valamint több mint 5 éve atapanyaggrártás. A bazai gsrátrtáts újraindítása az
iparban bekövetkezett váltoaások következtében nem lehetséges.

- JelenlegaMagyarHonvédségnél jelentőshiányvan azegyénivedőesz-kii-
zökbóll, az eszközök megha!ározó részénél megindultak az elöregedési folyamatok

- AMagyar Honvédségnél korábban rendszeresített egyéni védőeszközök
korgefihlernévóItalc

- a 60-as évek technikai színvonalát képviselik;

- viselhetőségiik a hazaí klímaviszonyok mell ett2-3 6rai
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- abazai- liepnc alapján történő - g;rírUískonfekcionálási
modellje nem teljesen felel meg 8 maryaf antropologiai
eloszlásnal<;

- védőképességiikazáetkorralrobamosanromlrlc

- am&gezőharcanyagokfejlesztésébenelérteredményeket
nem sikerüt a vegyivédelmí szolgálatnakkövetnie, a hazai
vedőesz.köz fejlesztési kísérletek kudarcot vallottak;

- alkalmazási lehetőségeik a jelent& személyi állomány
veszteséget is elviselő tömeghadsereg szemléletet tükrözik

- Természetesen figrelembe kellvenni,ho6ra jelenbeszerzésilehet&ógek
nincsenek arányban a nyugati árszínvonallal, ezért egr hossá távú megoldás kép-
zelhetőcsakel, amelysorán elstíként a klemelt Jelentóségű feladatokat megol-
dó:

- légimozgékonyságúalegységek,

* a Demzetközi bekefenntartó erők kiképzési bázisai és alegységei,

- a katasztrófa elhárítási feladatcsoportba kijelölt alegységek szemé$
állományának védelmét kívánja a szolgílat megoldani, tekintettel ez€t
kijnl et l en v es zéI y q,a t s ég ér q

- akőrlyezőorságok terüetén Lírolt mérgező harcanyagok ésl

- a hazai és a környező országok területén található atomerőművelq valamint
veryiipari komple>nrmok esetleges ipari katasztrófája által;

- €nellett fokozott minftilg11 idói§zaki igényt támasztunk a nemzetgazdasággal
szemben.

Akéúíűzaltő készülékek - amelyekből aMagyarHonvédség igénye megha-
ladja a 150.000 darabot - a gyártástól sámított húsz évig tarthatók rendszerben,
ezért folyamats pótlásuk sziikséges. Az ózon lyuk kialakulásáért részben felelős,
és így nemzetközi tiltó egyezmény hatálya alá estí halonnal oltó készüékek hasz-
nálatát - a montreali egrezmény értelmében - 2000-ig be kell sziintetni. Ezen esz-
közök más oltóanyaggal töltött készíilékekkel történő felváltfuit meg kell kezdeni,
ennek hatóságilag engedélyezettv{itő típusa ma még hazánkban nem létezik. Fi-
g;relembe véve a váltás jelent& költségkihatását, előre látszik, hogy a feladat meg-
oldása jelentős költségvetési feszültséget fog okozni.

A teljesítőképesség fenntartása és a feladatok zökkenőmentes, folyamatos
végrehajtása érdekében a mobil vegyivédetmi műhelyek melett sziikségesnek lát-
sziknéhánystacionermiíhelykialakításais.Ezeksámánakésiisszetételénekmeg-
határoása a jelenlegfolyó kutatómunka befejezése után kerü megfogalmazásra.
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A kuuúrunlca eI enzései al apj ú4 fi gyel embvév e:

- aMagyarHonvédsegbazai alkalmazísábol adódólehetőségeket;

a hadry}rvító srerveine* éslapacitás§nrlr nagyméí.tÉ}ű csölckeotéséq

- a technítai eszközök bonyolultsigÉnak növekedését;

a jaűtó soráüományszatjavítási feladatokra - a jelen kiképési rendszer
melleü - való alkatnatlanságá§

- valamíntgazdaságimegfontolásokat

Mmc}wításiéstecnnikaikiv{ál,ísífelrdaúotiparibázirml&ánunkmegddaui
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