
ANYAGI-TECHNIKAI BIZTOSÍTÁS ELMÉLETE

A MAGYARHONVÉDSÉC ANYAGI-TECHNIKAI BZTOSÍ-
rÁsI nrNoszBnp És uűróoÉsBKIEMELTEN A NEMzBT-- 

?ezónsÁot nnöponnÁsor IcÉNysnvÉTEI-ÉvEL

Holló§ Néndor, Zsiborás Jdnos, Barulyi Ferencl

A tanuhnány (cil<k) vitaanyagnak készült,

A szezők készek a témával kapcsolatos
pórbeszédre. Sztvesen fogadjuk ha a hoz,
zóértő szakemberek e folyóiratban észrevé,

tekil<kc| j av aslataíld<al segttenek e problé,
makör telj es kibontás ában.

Szerl<csztőség

A Maryar Köztársaság biztonságpolitikája, a honvédelem alapelvei

és követelfrényei alapján éfogadott katonai védelmi elgondoJás a saJát

nemzeti erókre, eszk8iökrealapozottvédelmi hadművelet előkészítését
és megvívását követelik meg.

A Maryar Köztársaság fe5iveres erői alkalmazásának_feltételeit a

mindenoldáú biztosítás keietein belül kell megteremteni. Ezen biztosí-
tási forma alkalmazói oldalról a hadmúveleti (harc) biztosítás\ az ellá,
tási, kiszolgálási oldatról az anyagi-technikgi biztosítást (ATB) foglalj a

magába.

Az anyagi-technikai biztosítás az adyagi, technikai, egázségügyi és

közlekedéii ágazatokhoz taítozó szolgálatokon keresztül valósul meg,

l Hoíó§i Nándor mk.vezéróma8y, MH Aíy88,i-Technuik6i fócsopoítfónök MH Paíanc,sookhe-

lyette§), z§ibo.ás Jáno§ atezrede§, Báraíyi FereDc ilez,edqJ, MH Anyati-Te.hnikai Fóc,sopqt-

f ónók§ég tsrvezési o§áátyvezetóhetyette,§, itletve kiem dI l6v.ző f &kú.
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Az anyagi_technikai biztosítás feladatait az anyagi-technikai vezető
szervek elvi irányításával a hadműveleti-harcászati magasabbegységek,
harcászati magasabbegységek, egysógek, alegységek, szakcsapatok anya-
gi-technikai biztosító szervezetei, valamint az ellátást és a biztosítási fel-
adatokat végző k özépirányítő szervek és a nemzetgazdaságból kormány-
zati szinten e§/eztetett és kijelöIt erők ós eszközök hajtják végre.

Kiindulva a napjainkat jellemző és feltételezhetően hosszabb ideig
fennálló helyzetből könnyen belátható, hogy egy esetleges agresszió
nemcsak klasszikus módon alakulhat ki. hanem korlátozott katonai te-
vékenységgel egy eszkalációs folyamat eredményeként is. Az anyagi_
technikai biztosítás szaMgi feladatait is az eszkaláció ütemében kell
kiszéIesíteni, természete§en mindig készen állva a legfeszítettebb, a tel-
jes haderő mozgósításával á alkalmazásávat együttjáró követelmények
teljes ítésére.

A konfliktus fokozása az ATB feltételeinek megteremtésére kedve-
ző esetben egy olyan időintervallumot ölelhet fel, amikor várhatóan le-
hetőség nyílik az ország feglveres védelme érdekében szükséges anyagi
javak beszerzésére, gyártására és a harcolók igényenek megfelelő de-
centralízálarfua.

A honvédelmi alapelvekben bekövetkezett gyökeres változások és
az ezt követő szenezeti módosulások az anyagi-téchnikai biztosítás el_
veiben és követelményrendszerében is változásokat követeltek. Alapve-
tő volt, ho$l a fegyveres küzdelmet honi területen a nemzeti erőkre és
eszkőzökre alapozva kell előkészíteni és megvívni.

Nem részletezve a kidolgozott, a csapatok anyagi-technikaí biztosí-
tására vonatkozó alapelveket, ezekból kiragadva csak azokat elemzzik
a teljesség igénye nélkül, amelyek kapcsolódnak, vagy kapcsolatba hoz-
hatók a polgári közigazgatással.

Alapvető elv - és ez biztosítási rendszer működésének alappillére -
a nemzetgazdasági erőforrásokra történó táma§zkodás elve, melynek
tartalma, hogy, a hadműveletek megbízható anyagi-technikai biztosítása
érdekében a korlátozottan rendelkezésre álló erők, eszközök kiegészül-
nek a közigazgatási régiók területén található eróforrásokkal.
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Fontos elv a terűleti ellátás elve, mely abban nyilvánul meg, hogy az

adott katonai szervezet sávjában, körzetében, alkalmazási területén lévő
erőforrásokat, szolgáltatásokat tervezzük felhasználni a Magyar Hon-
védség által kidol gozotl, nemzetgazdasággal szemben támasztott igények
keretein belül.

A csapatellátási tagozatbal alapelv a gépesített hadtest aulonómi-
ájának elve, mely tartalmában biztosítja a területén a számára kijelölt
honvédségi és nemzetgazdasági ellátási források önálló hatáskörben, ter-

vezésben és koordinálásban történó felhasználását.

Avázolt elveknek történő megfelelés szülségessé teszi a honvédség

anyagi-technikai szervezetei, a nemzetgazdasági szervezetek, polgári
közigazgatási szervek közdtti eryüttműködést, amelyet három idószak-
ban jól behatárolható tevékenységi területekre lehet deíiniálni. Ezen
időszgkok a béke idősza\ minősített (ve§zélyeztetettségi) időszak és a

közvetlen fegyveres küzdelem időszaka.

A továbbiakban szeretnénk rámutatni az együttműködés főbb tar-

talmi kérdéseire a jelenleg meglévő gondokra, problémákra, a mutatkozó
feszültségek megszüntetésének általunk lehetségesnek tartott módóZa_

taira.

A honvédség anyagi-technikai biztosítottságát je|en|eg az jellemzí,

hog;l a főbb technikai eszközökből központi tartalékok korlátozottan áll-
nak rendelkezésre. Ezek a közepes harckocsik, néhány tüzérségi és hír-
adó eszköz. Ahazai gyártású gyalogsági fegverekből meglévó tartalékok
- a hadilétszámon felül - lehetővé teszik a tervezett létszám ellátását. A
harcbiztosító és kiszolgáló eszközökból számottevő tartalékok nem áll-

nak rendelkezés re. A nemzetgazdaságból előállított, átadott technikai
eszközök utáni fenntartási készlet nem, a jaűtó kapacitás csak szükség-
szerűen áll rendelkezésre.

Jelentős mértékű nemzetgazdasági igénybevételt tervezünk gépjár-

mű-technikai eszközökből (a hadiszükséglet 46%a -át), va|amínt szállító-
és futárrepülőgépekből (a hadiszükség|et 60-65Vo,át).

Az anyagltechnikai biztosítást végrehajtó szervezeteknél jelenleg

rendelkezésűnke áll központi tagozatban a sz€mélyi á||omány 377o-a,

a technikai eszközök 227o-a. Csapattagozatban a szeméIyi állomány
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AVo-q a ter,hni|ai eszközök4}7o-a. Ezen számadatok jól tüközik, hogy
a hadrendnek megfelelő hábonis szervezeti struktúra felvételéhez na5l
tömegű személyi, anyagi és technikai eszköz feltöltés, illetve kiegészítés
szúkséges, melyet részünkre a honvédelmi törvény, s más szabályzók
alapján csak a nemzetgazdaság tud biztosítani.

Anyagi biztosítás körébe tartozó egrüttműkiidési feladatok íartal-
mi kérdései:

Táblázatban (1.sz.vdzlat) szemléltetni Kvánjuk, hory a szülséglet-
hez viszonyítva milyen arányban állnak rendelkezáünkre anyagi készte-
tek haderőnemenként, illetve központi tagozatban. Látharó, hogy elég
jelentős anyagi készlet és technikai eszközhiányunkat a lemzetgazdasá[-
ból kell biztosítani. A jelenlegi helyzetben egles anyagból és technikai
eszközból a meglévő lffiVo feletti érték a haderőcsökkentés után kiala-
kult helyzetet tükrözi. Ezen eszközöket és a hozzájuk tartozó anyagi
készleteket még meglévőnek kell tekintetni de a szükségletben már nem
számolhatunk vele.

Az arányokból kiolvasható, hory ha - terveinkkel ellentétben - nem
lesz elegendő idő a hiányok pótlására, akkor milyen gondokkal kell szá-
molnunk. Ugyanakkor az is belátható, hory a konfliktuskezelés során -
egészen a honvédség teljeskörű alkalmazásáig - mégis lehet egy olyan
mozgá§terünk, melyben az eszkaláció gorsasága függvényében manóve-
rezni tudunk a tényleges igényeknek megfeleló készleteinkkel.

Ebben a vonatkozásban üzsgálva helrzetünket azonban az is meg-
állapítható, hory a készletek nagrcágát a legnaglobb felhasznátás íigye_
lenbevételével kell terveznün\ meghatároznunli, mivel zömében im-
port anyagok, amelyek már az eszkaláció során nem, vagy csak részben
biztosíthatók és erősen függnek a külpolitikai helyzet alakulásátó|. Mind-
ez alnaflgelmezteti a kormányzati és a katonai vezetést, továbbá a szak-
szolgálatokat, hogy nagy előrelátással, körültekintéssel elemezzék dón-
téseiknél a rendelkezésre álló nemzeti eróforrások felhasználási lehetó-
ségeit, annak érdekében, ho$l viszonylag rnegnyugtató biztonsággal le-
hessen ellátni a harcoló és más terüIeten biztosítási feladatokat végző
csapatokat.
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Az anyagi készletek rendeltetésüknek megfelelően ellátási tagoza-
tonként kerülnek megalakításra és m agukba foglalják

- a hadászati szintű készleteket;

- a hadműveleti szintű keszleteket és

- a harcászati szintú (csapat) készleteket.

A Maryar Honvédségnél a különböző anyagnemekből a készletek
megalakítását 337911997.számű kormányhatározattal elfogadott, az or-
szág honvédelmi felkészítésének átfogó követelményrendszere szabá-

lyozza napokban kifejezve, amelynek narysága mintegy 24O ezer tonna
anyagmennyiséget j elenthet.

Csapat és g.hdt. szintű ké§zleteink anyagnemtől függóen biztosítják
a hadművelet, illewe harcfeladatok azonnali megkezdését, és 3-5 napi
harctevékenység anyagszülrségletét (mintegy 50.000 t). Ezen készletek a
csapatok döntő többségénél a harckészültségi intézkedésekben megha-
tárózottak szerinti lépcsőzéssel a helyszínen, illetve tárolótér hiányában
"M" utalványon a központi raktárakban rendelkezésre állnak. Ez utób-
binál a gondot azok időbeni decentralizálása jelenti.

A hadműveleti szlntű készlet a §eregtest tagozatban létrehozandó
olyan mobil anyagmennyiség, amelynek rendeltetése, hogy biztosítsa a
hadsereg védelmi hadművelete és a hadművelet végére elrendelt készlet
teljes anyagszükségletét, a harcászati szintű készletekkel eryütt. Békeál-
|apotban ezen készletek a hadászati készlet részét képezik, azoktól nin-
csenek elkülöníw e, azt allesz,élyeztetett§égi időszakban kell a hadműve-
leti vezetés rendelkezésére bocsájtani, részben vasúton és közúton szál-
lítva, részben pedig a hadműveleti területen lévő stacionér honvédségi
és nemzetgazdasági bázisokon megharyva.

A hadászati (központi) készlet a katonai felsóvezetés részére reh-
delkezésre álló és igénybe vehető anyagmennfség, olyan rendeltetéssel,
amely biztosítja a beszerásekkel ö§áangban az ellátást, a tartalékképzést,
illetve ezeken belül a hadműveleti készletek megalakítását, valamint a
hadműveletek anyagi szükségleteit. Hadászati készleteink tárolási helye
és nagyságrendje szolgálati áganként változó.
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_ _. A csak a honvédségnél használatos anyagok és eszközök (feglver,
lőszer, harcanyag és speciális berendezések) tárolása kizárólag honvéd_
ségi kezelésű raktárakban, bázisokon történik.

Mindazon anyagnemek, amelyek felhasználása nem csak honvéd-
séghez kötött (élelem, üzemanyag, javítóanyagok) részben honvédségi
raktárakban, döntő részt nemzetgazdasági bázisokon kerülnek tárolásra,
és folyamatosan a nemzetgazdasági termelésből kerülnek átvételre azok
az anyagi eszközök, melyekból hazai ryártási lehetőséggel számolhatunk.

A fenti készletek nagysága és összetétele, mint az arányokból is ki-
tűnik idóben és mennfségben korlátozott anyagfelhasználást tesz lehe-
tóvé, illetve egye§ anyagféleségekből csak a nemzetgazdaságból igénybe
vett termelőkapacitások leköté§ével, felhasználásával valósítható meg a
honvédelem érdekének megfelelő teljes mértékű anyagi-technikai biz-
tosítás.

A honvédségi objektumokban (raktárakban, bázisokon), illetve
részben a nemzetgazdaság bázisain honvédség részere tárolt anyagi kész-
leteket a haditevékenpégeket megelőzó időszakban (központi döntés

- a hadműveleti készletek megalakítása;

_ a készletek mobilizálása (közúti, vasúti és folyami eszközökre);

- az anyagok felhasználókhoz történő közelítése;
_ a készletek veszélyeztetett irányból, illetve teíületről tórténó

kivonása,.az agresszor által mért csapások várható következményeinek
csökkentése érdekében.

Aszéttelepített készIetekzömét hadműveleti területen kívül helvez-
zük el, kivonva azokat a hag,ományos feg5ruerekkel mérhető csapások
alól.

. . . 
A honvédelmi alapelvek és követelmények, valamint a piacgazdaság

kialakulása szükségessé teszik a honvédség háborű anyagisztikségletét
biztosító eddigi tervezési, finanszírozási rendszer megváltoztatását. A
megvívandó háború várható időtartama, az azt megelőÁ veszélyeztetett-
ségi időszak bizonlalansága a hadiipari termelés felfuttatása siempon!
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jából nem megítélhetó intervalluma, az ország hadszjntérré (részeiben
'hadműveleti 

térületté) válása, a kezdeti időszakban íeltételezhető légicsa-

pások arra vezetnelg hogl:

- a hazai hadiipari termelés felfuttatására, abból adódó készlet-ki-
egészítésre, háborús utánpótlásra azonnal nem számolhatunk;

- a honvédség háborús szükégleteit alapvetően a már békében a
honvédség raktárai6an és a nemzetgazdaságban kialakított védelmi ké§z_

letekből sitikséges kielégíteni, úgynevezett " ralaárhábotúra" kell felké-
szülnünk.

AnemzetgazAasági kapacitások és tbrrások igénybevételének válto-
zatai, az igénybevétel formái az alábbiak szeint valósulhatnak meg

1.) Azonnali igénybevétel.

2.) Aveszé|yeztetettségi időszakban a nemzetgazdaságmozgósítá,
sának 7átállításánák/ ütemében történó folyamatos igénybevétel.

3.) Tartós igénybevétel az agresszió elhárításának folyamán,

A csapatok ellátása a korábban vázolt e|látási rendszerben _(rend-
szerekben) az ellátás alapvetó forrásaitól a felhasználóig az e|Iátás al-

rendszeréi képező és annak érdekében szervezett vasúti, közúti (esetleg

vízi, légi és csővezetékes) ellátási szállítással valósul meg.

Az ATB másik kiemelt feladata a technikai biztosítás, amely az üze-

meltetés és fenntartás, a helyreállítás rendszerét foglalja magába.

A helyreállítás azon feladatok végrehajtásának összessége, amelyek
a harc és harccal kapcsolatos tevékenységek során keletkezett eszköz-
veszteségek egy rázének pótlását a javítás feltóteleinek megteremtésé-
vel, a meghibásodott technikai eszkózök felderítésével, vontatásával a
javítások végrehajtásával és a visszatérítéssel teremti meg.

A javítások alapvetően a sérülés hell,színén, vagy annak közelében,
ille&e ; különbözóiagozatokban telepített, működtetett szakjavító mű-

helyekben, javító alegységek, erységek települési helyén és a központi
javitó üzemekben, illetve a nemzetgazdaság javító bázlsain kerülnek
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végrehajtásra. Elgondolásunk szerint alapvetóen stacionér bázisokra te-
lepülve, azok kapacitását kihasználva működnének. A nemz etgaadaseg
bázisán a honvéds égánkjavttól<apacitá§án íelüt íő javítási igény'ként szá-
molunk

- rakétatecbnikai eszközök javítása 300,000 munkaóra

_ repülógép és helikopter javítá§a q)0.00O munkaóra
(honvédség kapacitás hiányrában)

- harcjármű naryjavítás

- gépjármú naryjaűtás

- technikaközepjaűtrása

600 db

4.500 db

5.500 db

- híradótechnikai eszközök nagyjavítása 1.500db, melyeka prog-
nosztizált ve§zte§ég_hányadból a honvédség erőivel és eszköieivei nem
j avítóhatók.

A nemzetgazdasági javító kapacitások felhasználásának időszaka a
veszteség keletkezését és a javításí helyte történő eljuttatás idejét figye-
lembe véve, alapvetően az agresszió elhárításának időszakában kezdőd_
ne_és folytatódna a teljes helyreállításig. Sajátossága ezen tevékenpég-
nek, hory a nemzetgazdaság bázisán helyreállított eszközök visszatéríté-
sével igen kis darabszámmal lehet §ámvetni.

^ Az egészségüg5ri biztosítás a személf átlomány harcképességének
fenntartásárairányul. Magába foglalja a §ógyíó-kiűritó, közegészsegü§/i-
hygiéniai és járványvédelmi biztosítást, valamint a t<imegpusitító fJgyve-
rek, ipari katasztrófák elleni védelem egészségüryi rendizabályait.--

_ 
A rendszabályok sikeres megvalósításának feltétele, hogy acsapatok

egészségüryi biztosítása erységes szervezési elvek alapján töiténjen, egl-
séges nézetek alakuljanak ki a sérüléselq megbetegedések -.gétOreG-
rő[, a kiűrítés, ryórykezelés elveiről. A megvalósításához a hónvédség
egészségügri szolgálata, az áltami egészségüryi szolgálat, a helyi közigazl
gatási szervek erői és eszközei szoros együttmüködése szükéges.

. 
Az egészségügi szolgáIatok kiemelt feladata a gyógyítÓ-kiürító biz-

tosítrás, melynek összhangban kell állnia a korszerű ÚaUorú jellegevet és
megvívásának körülménveivel.
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Az agresszó elhárítá"a időszakában vívott fegyveres küzdelemben a

p.ogoo*rlirálh"tó egészségügyi veszteség a védelmi harctevekenység9k
intenzitásától, az agresszor erejétól, a védelem müszaki kiépírcttségi fo-

kától függóen 30-60 000 fő naryságrendú lehet.

A honvédség jelenlegi kapacitása szakosított szakowosi ellátásra és

rehabilitációra vónatkozóan a fenti létszámhoz Üszonyíwa igen csekély,

Álandó katonai kórházban es szanatóriumban !O-?-ÜVo ,"M" eset&t íel,
átlításra kerülő tábori kórházakban további25-50% ellátására van lehe-
tóség egyidóben. Igy belátható, hory az állami egéslég9§, szolgálatra
milyén 6her hárull-Ez azt jelenti, hóry mintegl30-357o-banválik szük-

ségessé a sérültek ellátása a nemzetgazda§ág bázisán - termé§zetesen a

szíkséges személyi állománnyal és felszereléssel eryütt -, amely mintegy

1.6ü)-1-.8fi) fő owost, 170-200 fó s/óryszerészt és 3.3ff)-3.500 fő közep-
képzettségű egésxégügd szakállományt jelent.

A köztekedési biztosítás a csapatok harctevékenysége érdekében
végzett szátlítások, közúti mozgások, valamint,a harctevékenpég anyagi,

te;hnikai és egészségügyi biztosítási feladatai végrehajtását elősegíó
anyagi-technikái alrendizer. Magába foglalja a közlekedési hálízat elő-
kéizítését, üzemeltetését, a sállítóeszköók katonai szállítások végre-

hajtására való kiválasztását, elókészítését, a katonai §zállítások tervézé-
séi, szervezését, irányítását, vatamint az anyagmozgatás és rakodásgépe_

sítés megszervezesét.

A közlekedési biztosítás kiterjed a nemzetgazdaságközúti, vasúti,

vízi és légi közlekedési ágainak katonai élú komplex igénybwételének
tervezésére és a végrehajtás irányítrására.

A mlnősített idószakban konkét rendszabályok alapján elsósorban
a polgárl közlekedésl szenek bevon ásírval történilc

_ a közlekedési hálózat felkeszítese, a teljesítő és életképességét
növelő feladatok (delták, kitéró( megkerülőutak, dublőrhidak építése)
elvégzÉsei

- a szállítóeszközök (vasúti, közúti, űzi) előkészítése, §nűjtése
(vasúti kocsik, TS usályok összevonása), vasúthálózat üzemeltetése;
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_ a közlekedési szakanyagok, szaktechnikai eszközök és javító
készletek beszerzése és az azoikál történő ellátás.

A katonai gépkocsiutak üzemeltetését - a feladattól függóen diffe-
renciáltan - a közúti komendáns csapatok, központi tagozatban a hely-
reállítását a közúti komendáns c§apatok felügyeletével a polgári közúli
helyreá|lító osztagok hajtják vegre katonai támogatiá§ mellett. E feladat.
ra hadmúveleti területen a honvédség műszaki csapatai is bevonásra ke_
rülnek.

A vázolt elveknek tórténő megfelelés szükségessé teszi a Magnr
Honvédség anyagi-technikai szenezetei, illetve a nemzetgazdasági szer-
vezete& polgári közigazgatási szervek közötti egüttműködés! amely
főbb tartalmi kérdései, a jelenleg meglévő gondok, problémák, a mutat-
koá feszültségek megszüntetése a következőkben fogalmazható meg.
(Az eryüttműködés főbb területeit és tartalmát a 2.sz. vizlar szemlélteti)

A béke időszakban az eryüttműködés megvalósítását a felső vezetés
szintjén (HM, MHP-ság) kell megvalósítani.

Ezen időszak alapvető tartalma a honvédség készletébe nem lévó,
de a különböző időszakokban szükséges anyagok, eszközök és szolgálta-
tások igényeinek felmérése és ezek pontosítása.

. _Apontosítá§ok során problémaként jelentkezhet, hogyaz anyagi jet-
legű_szolgáltatások (éIelmezés, ruházat, mosatás, javító anyag) ileny-Ue-
vétele már a minősített időszakot megelózően, békében, a ryáitó és izol-
gáltató nemzetgazdasági erységgel szerzódések megkötésével rendezhe-
tő, melynek jelenleg a törvénl feltételei még nem iisztázottak.

A honvédság,által megfogalmazott igények eg5l része korábban meg-
tervezett biztosításon alapul, melyről visszaigazolással eddig nem rendel-
kezünk.

. Vannat olyan technikai eszközök, műszerek, melyek gyártása, javí-
tása speciális követelményeket kell, hog5l kielégítsen s ezeÉcsak megha-
tározott, felkészített technológiával rendelkezó üzemekben gyárthaiók,
javíthatók (műszaki+echnikai eszköák, veglivédelmltechn'ilai eszkó-
zök, műszerek, hitelesítő eszközök). Ezeknél bizonyos nehézségként
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merül fel 
^znn 

gazdasági eg},ségek kijelölése és felkészítése, amelyek
ezen feladatokat képesek megoldani.

Nagyszámú adatszolgáltatásra van szüksége haditechnikai, hadtáp,
egészségüryi és közlekedési szolgálatainknak, már a béke állapot idősza-
kában a meglévő ryártó,javító és szolgáltató kapacitásokról, ezek területi
elhelyezkedéséről, a minősített időszakban számításba vehetó kapacitá-
sokról. További információ igénye merül fel részünkól a veszélyes anya_

gokat gyártó üzemekről, az ott gyártott anyagokról, ezeknek az emberi
szervezetre gyakorolt hatásairól, semlegesítésükről, illetve mente§íté-
sükről.

A fentiek alapján szükségesnek látjuk azokat a nemzetgazdasági
erőforrásokat már békében kijelölni, amelyek felhasználását a minósített
időszakban tervezni lehet s minősített időszakban az illetékes tárcákkal
eg5rüttmúködve kijelölni a felhasználásra legmegfelelőbbeket, firyelem-
be véve a honvédség csapatai tevékenységi körzetét.

A legnaryobb gondot abban látjuk, hory a honvédség csapatainak
béke diszlokációja alkalmazásuk várható irányai á körzetei a katonai
kerületek területi elhelyezkedése, valamint a régiók körzethatárai nem
fedik egymást, ezért szükéges már a béke állapotban az igényekbizto-
sításának tewezését úry alakítani, hogy az elérhető legnagyobb szinten
elégítsék ki a honvédség csapatai anyagi-technikai szü}ségleteit.

Az igények négl bbtosítási forráshoz kötődnek:

- rögzített ipsri kapacitáso\ amely alatt azon, az országban meg-
lévő, leköthetó ipari kapacitásokat értjük, amelyek a Magyar Honvédség
hadiszükségleteinek feltöltéséhez, a háborús veszteségek és a felhaszná-
lrások pótlásához szükségesek;

- különbiiző áltani tartaléko\ melyek a Maryar Honvédség ha-
diszükségleteinek feltölté§ét, a háborús szűkségletek kielégítését szol-
gálják a különböző nemzetgazdasági szerveknél meglévő készletekből;

- a íemzetgazdasággal szemben támasztott egyéb lgények a Ma-
ryar Honvédség hadiállományra tőrténő feltöltésének s mintery kéthe-
tes teljes létszámú ellátásának, a felvonulásnak, valamint a hadiszülrség-
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let megalakításának zömmel polgári rendeltetésű termékekre vonatkozó
szűlségleteiből állnak;

- import lgénye\ amelyek a Magyar Honvédség fenntartási és
hadikészleteinek, feltöltéséhez a készletképzéshez beszerzendő techni-
kai eszköxiket és anyagokat foglalják magukba.

Jelenlegi tewezési fcilyamatainkban a íögzített kapacitás, valamint
az állami tartalék igénybevételénél a veszélyeáeteít§égi időszakra ma-
ximáIisan 6 hónappal, a hábonús id6szakra 1 hónappal számolunk A
veszelyeztetett§égi időszakban a kapacitások és a tartalékok igénybevé-
tele a felmerült igények nag,ságától függően, azzal párhuzamosan foko_
zato§an történik. Háborű időszakban, az időtartam rövidsége miatt, a
napi szük§égleteken felül nagy volumenű kapacitás. tartalék igénybevé-
telét nem tervezzük.

A hábonút követő helypáltításra terveink szeriní 6 hónappa| sá-
molun\ melyidőtartath alatt megtörténhet a háborús veszteségek és fel-
használt anyagok pótlása, a megsérült technikai eszköók javítása, hely-
reállítása.

A fentieken kívűl különós firyelmet kell fordítanunk béke állapot-
ban a Magyar Honvédség kijelölt állománya kataszffifa elháfitásba tör-
ténó résztvételének anyagi-technikal biztosííására, működóképessé-
gük fenntartására. Ez terveink szerint jelentheti a veszélyeztetett terü-
|eten polgári objektumok, ellátási forriások, egészségügyi intézetek és
közlekedési háló zat igénybevételét a kölcsönös együttműködés alapján.
Mindez szükségessé teszi a katasztrófa-helyzetre kidolgozott terveink fo-
lyamatos egyeztetését.

Néhány gondolaí a vezetés kérdésköréről és a további egüttűktidés
jevításának útjaiól:

A honvédség békediszlokációjának megfelelően a békeállapotban
már kialakult személyes kapcsolat létezik a polgári kö zigazgatás és aka-
tonai szervezetek közótt. Az alkalmazási területeken ezt a felvonulás
végrehajtása során szük§éges kiépíteni § az eryüttműködés érdekében
célszerű mindkét fél számára meghatározott tartalmú kötelezó táiékoz-
tatást előími. Ezen belül a katonai § zervezet részéte -szülrséges mérték-
ben - a megoldandó feladatairól, a p olgáriszerv részÉre az adott területen
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igénybevehető, illetve igénybevételre kijelölt polgári erőforrások hely-
zetéről, kapacitrásuk esetleges módosulásáról, a polgári lakosság és a csa-
patok ellátásának egyeztetett helyzetéről, az infrastruktúra működteté-
séról.

Felhasználásra te w ezzik az any agi-technikai vezetés elósegítése ér-
dekében a saját híradóhálózattal é§ ezek szolgáltatásaival rendelkező
olyan polgári vállalatok híradái lehetóségeinek (telefon. telex, telefax)
igénybevételét, mint a MATÁV, a MAV és a MOL Rt. Az ezekhez való
hozzáférhetőség lehetósége azonban további eryeztetést igényel.

Az eryüttműködési területek és szintek általános rendjének e5rik
változata lehet, hog5l a tábori hadsereg, a légvédelmi parancsnokság, a
területvédelmi és budapesti katonai kerületparancsnoksági szintek
eryüttműködnek a régiók köztársasági megbízottaival; a terülefuédelmi
kerületparancsnokságok a régiók köztársasági megbízottaival és a me-

ryékkel; a területvédelmi ezredek a meryékkel; a gépesített hadtestek a

sávjukban lévó megyékkel, kiemelt városokkal és adandár harctevékeny-
ségi körzetében |évő közigazgatási szervekkel.

Célszerűnek tartjuk a meghatározott §zintű katonai vezetók általá-
nos felkészítését ezen tevékenységek jobb megismerése, előkészítése ér-
dekében. Az anyagi-technikai szolgálat területén a dd. anyagi-technikai
fónöki szinttől tartjuk indokoltnak a felkészítést.

Javasoljuk megvizsgálni a kártalanítási kötelezettség megvalósításá-
nak technikai oldalát. A kártalanítás megoldható a háborűs pénzgazdál-
kodás terhére, de utólagos elszámolással, hivatalos hadrendi bélyegzőve|

ellátott' ELIsN,fi,RvÉ,NY" vagy más okmány felhasználásával. melynek
konkrét formai és tartalmi követelményeit á a garanciákat eryüttmű-
ködve a polgári területi honvédelmi igazgatással ki kell dolgozni.

Szükéges kialakítani a minősített időszakban elszámolás alapját ké-
pező normatívákat (bérleti díj, szolgáltatások ellenértéke, stb.)

A katonai és polgári szervek közúti együttműködés során kiemelten
szükéges kezelni a feg5nleres küzdelem idószakára vonatkozó, a csapa-
tok alkalmazási területén a polgári objektumok honvédség által történő
igénybevételének szabály ozását (iskolák, művelődési házak, javítő ize-
mek).
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Természetesen fontos elvként javasouuk figyelembe venni - a gaz-
da§ág további működásének és a lakosság ellátásának folyamatos fenn-
tartása mellett - s honvédségi lgénybevétel elsőbbségének elvét.

A fentiekben vázoltakvalós, meglévő problémákat tükröznek, ame-
lyek feldo|dására való törekvést az anyagi-technikai biztosítás és a nem
ze|gazdaság legoptimálisabb közelítáét, a susros "élő' együttmúködést
továbbra is napirenden kell tartanunk,
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