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Az anyagi-technikai biztosítás integrációja celkitúzéseinek és a ma

már harminc éves integrációs folyamat főbb eseményeinek áttekintését
időszerú feladatnak kell tartanunk.

A csapatoknál, parancsnokságoknál és intézeteknél, valamint eryéb
katonai §zeívezeteknél az elmúlt két évben megtörtént az anyagi-tech-
nikai szolgálatok (ágazatok) szervezeti integráci§ja. Az anyagnemfelelő-
si feladatoktól mentesíteit általános gazdasiági tevékenységekre megala_

kított szervezeti elemek működésével, valamint a számviteli folyamatok
egységesítésével jetentós előrelépé§ történt a csapatok gazálkodási tevé-

kenységének működési integrációjában is. Ezzel jelentós szakaszhatár-
hoz étkeztúnk az immár több évtizedes folyamatban, mely s2akasz lezá-
rulásával újabb integrációs feladat előtt állunk. A HM Logisztikai Prog-
ramíroda aiapréndelteteséből köiismeíten a központi gazdaságirán}ítás-
ra is kiterjedó - az anyagi-technikai biztosítáit magában foglaló -logisz_
tikai rendszer kiépítése lehet a feladatunk a közeljövóben.

Célszerű tehát e határon megállva áttekinteni és értékelni az integ-
rációs folyamat eddigi menetét, összevetve annak eredménlt a kitúzótt
élokkal és következtetóst levonni a további feiadatokra. Ezen cél eléré-
séhez egy üsszatekintő elemzessel kívánok hozzájárulni.

Elismerem ugyanakkor, hogy ery ilyen igényí áttekintes nem lehet
objektív. Nincs ugyanis olyan jóváhagyott okmány, direktíva vagy pa-

l Dí. Tuíák Ján6 ez€de§, c. e8J,el€rni docens, a BKEvéieleílgazda§á8,ran Tülszékénókvezetóje.
. A cíú az Ánya8i-technikai integráció é§ a.§ápat8,azdákodás c. kfiferencián elhangzoü elóadá§

§zerte§z€tt váJtozata.
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rancs, amely az anyagi_technikai biztosítá§ integlációjának végső celjait,
és az ahhoz vezetó út szakaszait e5tetlen programban megtratározta vol-
na. Volt (talán még levéltárban van is) olyan átfogó elemó és célmeg-
határoó tanulmárry - ezt 1976-78 idószakban készítette egy arra függet-
lenített HM szintű bizottság (talán eryeseknek ismerős az iATBlK cso-

Port' me9nevezés), - amely nemcsak helrzetelemzést, hanem programot
is tartalmazott, azonban a tényleges integrációs folyamat ettóljelentósen
eltéró élok és módszerek szerint folytatódott, szakaszosan, új még új abb
akaratok, célkitűzések szerint.

Bármennfre is fájó talán, de be kell ismernűnk, hogl mindaz amit
az anyagi-technikai bizto§ítá§ integrációjának nevezünk, kételyekkel és
feszültségekkel teli, néhányszor a tagadás állapotáig is eljutó ellentétek_
kel, ellenérdekekkel terhelt folyamat, amely idószakonként meglódult,
lépett egyet-kettőt, majd a tudatosés folyamatos vezérlés hiányában stag-
náló helyzetbe kerülve sokzor előre nem píogramozott metódusok és
élok szerinti irányba mozdult ismét tovább.

Különben mivel maryarázhatnánk (ha nem az akarat és a céltuda-
tosság hiányával) az integrációs folyamat ilyen hosszú idószakra történő
elhúzódását, s azt, hog/ ma sem biztosítottak teljességükben az ehhez
megkívánt feltételek, horymég ma isütatható a élkitűzések helyessége,
és az integráció érdekében tett intézkedések eredményessége.

Természetesen mindamknak, akik ezen folyamat szervezésében és
végrehajtásában felelósséggel rendelkeznek, el kell gondolkodniuk
azon, horymiből ered az akarat hiány? Ne ítéljünk könnyen, ilyen hosszú
idón át fennálló problémák okait részletesebben is elemezni kell.

Kezdjük talán a végiggondolást sz int€ráció célkltúzésének értel-
mezésével.

Ehhez előbb e5l kis etimológiai bevezető engedtessék meg. Az in_
tegráció a maryar értelmezó kéziszótár szeint "Hilön úlló részek vala-
me Iy nagtobb egé szbe, e gségbe való beille szkedése, beleolv add s a." Egsza-
vas szinonímával: beillesztés, egnégesítés va5l talán leginkább reánk vo-
natkozóan: egyesítés.

Úgy vélem triviális kifejtés, hogy az anyagi-technikai biztosítás
komplex rendszerét tekintjük a 'hagloó b egésznek" és akülön álló része\
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amelyek ebbe eryesítendó\ e5rségbe foglalandók az anyagi-technikai
ágazatok (szolgálati ágak).

Miért merüIt fet azonban egróltatón ezen egtesítés lgénye?

Talán korábbi "/al lönólló részek" r.iem atkottak valamiféle jól működő
egészet? Talán a 20 éwel eze|ótti, önállóan tevékenytedó feglvememi
és szolgálati ágak nem biztosították az anyagi+echnikai, pénziigli, src-
máyi á eryéb feltételeket az adott fegtvememi-szolgálati ági feladatok
ellátásához?

Mindezen kérdésre határozott igennek kell felelnünk! Igen, régeb-

ben is működött a rendszer. Igen, az e5les fe5tvememi és szolgálati ágak

saját ellátó-kiszolgáló álományukkal mindenirányú biztonsággal rendel -

kezve fennakadás nélkiil tevékenykedhettek

Miért kellett akkor mégis az integrációra gondolni? Mi volt a hiba,

a javítandó a korábbi rendszer múk<i,désében?

A f6 ok nagyon is nyilvánvaló (ma már kevesebb indoklást igényel):

az elkülönülteriműködó, fejlódó anyagi-technikai szolgálatok fenntartá-
sa e$rzerűen túlzottan költ§éges, drága.

Ugyanis valamennyi feryvernem és szolgálati ág feladatának zavar-

talanvégzéséhez abban látott (és néhány talán még ma is csak abban lát)
biztosGkot, hogy az anyagi-technikai szük§égletei ellátásához mind
komplexebb képességű, sqiát atárendel§égbe tartozó eróket és eszkö-

ákei biztosítson. Íry ahány fegruernem és szolgálat fónökség, annl ter-
vező, beszetó, eilátó, tároló, szállító, üzemeltetó, javító-karbantartó,
nflvántartó és más eryéb kapacitás került kiépítésre. Az egres ágazatok
vézetői gondtalanul aludhattak, megvolt a bármikor és bármire utasítha-

tó saját ápparátus - kerül amibe kerül. A hadseregekre elkölthetó pénz
azonban mindig is véges. A gondos vezetés felismeri: a harcképasség nö-
velése, a kiképzés színvonalának emelésg a feryverzeti-technikái íend,
szer fejlesztésg a személyi ellátás lehetőséginek bóvítése fonto§abb, mint
a pazáfló, de kényelmas szervezeti-múködési rendszerek íneg!art{§9.
Térmészetesen megfelelő merészség is kell a honvédségegészc ér.deké
ben megsérteni a megerósödött résérdekeket, és komoly szakmai felké-
szültség is szülrséges a jobb, hatékonyabb működést eredményezÓ szer
vezeti rend kialakítására vezetó iráqok megszabásához
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További okok közül kettő kiemelhet6:

- a haditechnikai fejlődés során bővülő eszközcsoportok
(pl: rejtjelező, REVÁ. mérésü#, stb.) újabb éJ újabb
anyagi-technikai ágazatok képződését generálva előbb-
utóbb egyszerűen a számoss?g miatt -vezethetetlenné

teszik az anyagi_technikai biztosítást;

- a vezethetóségveszélyeztetésének másik iránya: a külön
irányokba fejlő{ó, öntörvényeikben mind jobban meg-
erősödó ágázatok részerdekeit mind erőteljesebb érvé-
nyesítésével veszélyeztetik vagy legalább is a mind terje_
delmesebb, bürokratikusabb apparátusaikkal lelassítják
a katonai vezetés központi akaratának érvényesülését.

Megközelítően ezek megoldása képezi az anyagi-technikai integrá-
ció alapkérdését.

A fó célkitűzés tehát abban foglalható össze, hogy a haditechnikai
fejlődés során törvén}szerűen diveigáló irányban fejlődő anyagi ágaza-
tok elkülönített technikai eszköz-, anyag- és pénzkészleteinek, á szállító,
tároló, javító kapacitásainak, valamint tervéző, ellátó, nflvántartó és
eryéb gazdasági munkaerőállományának konvertá|hatóbb felhasználása
tártalékokat §zabadítson fel, tegye olcsóbb{ kezelhetőbbé, összefogot-
tabbá és yezethetóbbé az anyagi-technikai biztosítást. Ez a cél megha-
tározta e5lben a módszert is: olyan szervezeti mego|dást kell találni, ami
e§Ázerűbb és rugalmasabb, olcsóbb és takarékosabb, valamint a közpon-
ti erységes érdeket képviselő akaratnak tágabb teret ad, mint a réizér-
deket szem előtt tartó ágazati struktúra.

Ebből kiindulva valamennf integrációs "hultám'' lényegében a ha-
tásköri-szervezeti változtatásokat tartotta el§ődleges kérdésnek, így vált
az anyagi-technikai integráció a ki kit győz meg (vag/ g/őz le) kérdésévé,
elfeledve, hogy a szetvezeti összevonás (átalárendeléJ) még csak eryi,k,
de korántsem a leglényegesebb feltétele a hatékonyabb műkódé§nek.

Iu ismét eg kitérés szükséges, megvbsgáIva mi is az integráció lényege.

Már korábban említettük, hogy az integráció az e5négtie foglalás,
az egységbe való összeolvadás szinonimája. Ez az egységesúlés nfllván-
valóan nem merül ki a részek változatlan egymás mellé réndelésénel, ha-
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nem az esnégesülő részek funkciójukat is módosíthatják, hiszen most
már nem ery önál|ó erységként,.hanem valaminek a részeként kell sze-
repelniúk. Konkrétabban: az ágazati tazsgségek helyett az eg&z egy-
ery működési feladatcsoportját ellátó funkcionális részegnégeknek kell
az új rendszert alkotniuk. Ezt nevezzük a múködés lntegrálásána\ nás
sóval funkcionálls integrációnak - §zemben az egyszerű szervézeti
összevonással, ami a működést változatlanul hasrja. Korábban, az önálló
ágazati rendben az anyagi+echnikai szervek szewezésében az ágazati
struktúra volt az elsődleges és ezen belül múködtek az eryes funkmnális
tewező,beszetá, ellátó stb. részapparátusok, az integrált sztrvezetben
pedig a funkcionális szervezési elv kerül előtérbe, és azon belül érvénye-
sül - helyesen egl, a hagyományos ágazati profiloknál célszerűbben tagolt
- anyagnemfelelósi struktúra.

Az így integrált anyagi-technikai biztosítási §zervezet termé§zetesen
feltételezi az új múködési rend szabályainak kidolgozását, annak begya-
koroltatását, az állomány új elvek szerinti továbbkép zéséí, majd az egész
alapképzés megfeleló módosítását, és természete§en az együttmúködés
új rendjének hatáskóri szabályozását is.

A működés integrálásának alapvetó feltétele íry az amnos gazdasági
tevéken5tégek módszertani egrségesíűsc Az ágazati ktilönállás uglanazon
tevékenységi körökben eltérő kategóriákat, működést és fogalomrend-
szert isprodukált. (Gondoljunkpl: a technikai ki§zolgálásba és a javítások
vagy a készletek kategorizálásában előfordult eltéró fogalmakra.)

Eltérő volt példád az alkatrész_ellátás rendszere, a javításba vétel
technológiája vary a nf lvántartási formátumok használata.

Ezétt azintegráció további fő élkitűzése volt a gazdasági tevékeny-
ségek módszertani egységesítése - természetesen az ésszerűség; az e5les
termékcsoportok es/üttkezelhetőségének határain belül.

Iényegében az integrációs törekvések fő élkitűzéseit át is tekintet-
tük. L{átható, hogy ennek érvényesítése új sze||emú gondolkodást, fele-
lősségvállalást és felkészítést igényel. A mindenkori egész (dd.;hdt., hds.,
MH) érdekei meg kell , hog5l haladják az érthetően részérdekekért fele-
lős ágazati törekvéseket. Ez az új érdekstruktúra gyengíti az ágazatiha-
tá§kört, fokozatosan üsszafejleszti annak rendelkezési, működési kóreit,
ami végsősoron az ágazat teljes szervezeti beolvadását is eredményezi.
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Érthető emberi reagálás tehát a korábbi ágazati fetelősségben gondolko-
dó, ana speciálisan felkészített és abban egzi§ztenciát találó személyek
részéról az elIenérdekeltség az integrációs folyamatban. Ahol és
amennf ben zavarok mutatkoznak az integrált szervezetek kiépítésében
és működésében, ott és olyan mértékben erósördik fel _joggal _ a kritika
az integrációs törekvésekkel szemben, növe}szik a nosztalgia a korábbi,
önállóbb ágazati működés iránt.

Ez tükrözódik az ATB integrációjánsk tiirténetében is:

- az elsó kísérlet 19í1-63-ban történt az ATB ágazatok közd§
vezetés alá vonására a HM Anyagi-Technikai Fócsoportfőnökség meg-
alapítrásával. Ezt - a csak HM szinten érvényesülő törekvést - a Mas/ar
Néphadsereg 60-as években megkezdett fegyverzet korszerúsítése
összehangolt vezetésének szülrséglete indokolta, azonban a központi
funkcionális vezetó szervek kiépítésének hiányában az ágazati érdekek
két év alatt szétfeszítették a FCSF-ség kereteit;

- a következő kísérlet az 1968-as új gazdaság irányítási rendszer
kidolgozásához kapcsolódott, amikor is az ATB rendszerének teljes
módszertani átgondolása igen jelentős fejlódést eredményezett a Mas/ar
Néphadsereg gazdálkodásában (gondoljunk a csapatok önálló költség_
vetési gazdálkodásának bevezetésére, a költségveté§i üzemek kialakítá-
sára vagl a kisegítő gazdaságok kifejlesztésére §tb.). Ezzel eryidőben
napirendre került az AIJB szerveznti-irányítrási rendjének konzerűsítése
's ('Közponf' fedőnév alatt), de a fokozatosan erósödő ágazati érdekek
érvényesülése nem vezetett végső döntéshez;

- 1972-ben a hadtáp vezetés terjesztette eló az ágazatok íntegá-
ciójáravonatkoá - a' grand hadtdp" megnevezéssel illetett - javaslatokat,
amelyek lényegében a vietnámi háború kapcsán az amerikai logisztikai
szolgálatról sz€rz€tt ismeretekre épültek. A "Szin]<ron" -nak elnevezett
kidolgoó munka elvei elfogadásra kerültelg azonba a bevezetést - felté-
telezem, személyi kérdések miatt - a vezeté§ elhalasztotta;

- jelentós esemény volt, hory a rendszerszrmlélet elterjedés&el
ezen időszakban kezdődött meg az ATB szervezés-elméleti elveken
alapuló rendszerfelmérése. Elsóként 1971-ben az MNVK AGTCSF,
majd 1972-73-ban az MNHF I. helyettes vezetésével több 10 fós csoport
dolgozott az ATB múkridési rendjének információ kapcsolatokig lemenó

94



feltérképezésében, a működési funkció lehetóségeinek feltárása érdeké-

ben. Ezén felmérések és fotyamatelemzések feltárták az NrB áEazatai-

ban közösen modellezhetó tevékenységeket, elemezték azok erységesí-

tésének lehetőségeit, lényegében így elvi alapot adtak a funkcionáli§

integráció végrehajtrásához;

- a 70-es évek elsó felében - központi döntés hiányában - a Hadtáp
lépett a szevezeti integráció megvalósításában. Területi elv szerint (lak-

tanyaman, helyórségekben) összevonták az a7onos funkciójú hadtáp

szeivezeteket, megalakíWa a laktanya, illetve helyórségi hadtápok rend-

szerét;

- a korábban megkezdett rendszerelemzéseken alapulva a 70_es

évek második felétől ké1 nary "típus' gaÁi|kodási rendszer alakult ki a
HM szintjén: a hadtáp, illetve a feg5,Tlerz€t-technikai típusrendszer, Ezen
ágazatcsóportok ga"dálkodá.i fogalomrendszerét, módszereit és eljárá,
.iit a t.*i"éstől á nyilvántartásig egségasíteni i5lekeztek, erőteljesen
épíWe a mindjobban elterjedő számítástechnikai eszközök alkalmazásá-

,á. a tet kiaúkuló gazdáikodási rendszerhez eryéb felsószintű gazdál-

kodó szervek szabadilhatározás alapján csatlakoztak (pl.: Kik.FCSF-ség
a hadtáp, a REVA SZF-ség a fegrverzet-technikai típusrendszert válasz-

totta);

- nag5l erővel indított integrációs kezdeményezés törtéft79'76-78-
ban, az M}.iVK AGT CSF-ség vezetésével. Ery HM szintű függetlenített
csoport - amelyre a bevezetóben már utaltam - részletes elemzés alapján

töb-b változatban alakított ki programot a ATB integrációjára. A javasla-

tok fó változatának lényege a fegyverzeti-technikai szolgálatok integrá-

cióját élozta, azzal az indokkal, hory ezen ágazatcsoport_integrációját
"1ei kell hozni" ahadtáp ágazatok integráltsági szintjére, mely után lehet-
iéges a két nag5l ágazatcsoport további egyesítésben előre lépni. Az erre
vonatkozó döntés azonban közel 6 éüg elhúzódott, a halasztás okát az

akkori miniszter a VSZ-en belüli partnerségi kérdésekkel indokolta.
(Záújelben jepem meE, hogy a Szovjet Hadseregen, belü| éppen a1

igSO-as evet elején történt meg a fegrerzeti é§ technikai ágazatok
összevonása, az erységes feglverzeti-technikai szolgálat kialakítása.);

_ ebben az időszakban az előző koncepcióra hozott döntés hiányá-

ban, mintegy kísérletképpen a volt 7.gl.hadosztálynál (Kaposvár) meg-

kezdődött az egyesített technikai szolgálatok (ETSZ) és az egyesített
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javítóműhelyek (EJM) működtetése. Ezen kísérlet számos nehézséggel
küszködött: néhányágazat (hir.,re.) eleve kimentette magát a kí§érleÓ?I.
A központi szervek húzódkodása miatt a kílsérleti szervezeteknek saját
maguknak kellett kidolgozniuk a működái_ és feladatren jüket, beleéir
ve a hián}zó, , egységes szabályozókat is. Ez a kísérlet elhúádott a
feryverzet-technikai integráció 1984_ben bekj,vetk eze:ít legalizálá"sáig;

' - tehát azúj áilomás 1984, amikor is mind a HM, mind a csapatok
szintjén bevezetésre került négl ágazat: a pc.gjmű., &., mű., w. integrá-
ciója. Ez felerősítette a két gazdálkodási típusrendszer kiépülését és úgl
mutatkozott, hogy az anyagi-technikai biztosítás rendszere tartósan e kéi
egnnrással vetélkedő és e5úttmúködésre kevéssé hajlandó ágazatcso-
portra tágozódik (hadtáp-, illewe feryverzet+echnikai);

_ hosszabb szünet után _ a komplex integráció gondolata már-már
kihunyni látszott _ amikor 1990-ben a HM ás az ÚH parancsnokság
különválása lehetőséget adott az anyagitechnikai ágazatok integrálásá-
nak újabb lépésére: megalakult a 17 ágazatotvezérlő MH ATFCSF-ség.
Ez a szervezeti összevonás adott lehetőséget a csapatok egységes anya-
gi-technikai szolgálatának és a parancsnok anyagltechnikai helyetlesi
beosztásának megaIakítására.

Mint látható, az ATB integráció valós indokok alapján - a gazdasá_
gos.a!,Pa1 műlidó és erységesebben vezethető anyagi{echnikai szolgá-
lat kiépítése érdekében - kezdeményezett folyamat, amit azonban rész-
érdekek és nem egpzer szubjektív akaratok is jelentósen befolyrásoltak.

Megállapítható ugyanis, hog egl-ery integrációs törekvés kez<lemé-
nyezése mögött mindig nevesíthető az a személy, aki felvállalta volna az
integrált szewezet ve?Été§ét (ne feledjük el, ei miniszterhelyettesi be-
o§,íá§sal járt) és erót is érzett magában az integráció folyamaúnak leve_
zerlésére. Iry a 60-as évek második fetében megemlítheiő Fehér Ferenc
vezérórnagt, a volt pc. és gimú. technikai §zolgálatfónök, a 70-es éves
évek elején §zűcs István és Damó László vezéiórnaglok, az MN Had-
tápfónökség vezetői, majd az évtized közepetól Kiss Sándor vezérőmagt
és Bencsik ktván ezredes az MNVK AGTCSF-ség vezetói. (Mint ismert
végül is Kiss altábornagt ntiniszterhelyette§i beosztásban, mint a 17 ága_
zatot magában foglaló ATFCSF-ség vezetője mehetett nyugd{ba.)
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Megítélésem szerint a ti§zteletre méltó eryéni teljesílmények - ame-

lyek lépésenként vitték etőre az integráció elakadó szekerét - sokkal
eredményesebbek lehettek volna, ha a rhindenkori hónvédelmi miniszter
és más vezetó személyek (a HM KT tagjai) is megfeleló akarattal és kö_

vetelménytámasztással kezelték volna az anyagi-technikai biztosítás ve-
zqt&i-, s7gíve7gti- és műktidési korszerrisítésének feladatait. Talán ma

sem lenne haszontalan tovább gondolni ezt a kérdést, hiszen a csapatok-
nál elért integrációs szinttel szemben a központi tagozatban lemaradás

tapa§ztalható. Nem tisztázott az ágazati felsőszintű gazdálkodó szewek
jövője, kapc§olataik a létrejövó új funkcionális központi gazdálkodó szer_

vekel (lásd: Gazdálkodási Hivatal vary HM ö. Beszerzési Osztály). Nem
biztosított továbbá a központi hadmúveleti tewezés (I{VK) gazÁasági
vezetésben való felelőssége, nincs egnzemélyi gazdasági felelős az MH
Parancsnolrságon , tisztázatlan a HM (Vedelémgazdasági Főosztály) és

az MH Parancsnokság ezirányú hatásköre - bár mindezen kérdések talán
e5r más cikkek témái lehetnek

Végül megemlíthetó, hos/ az integrátt anyagi-technikai liztoiítá§
nem mai maryar sajátosság. A Maryar Királyi Honvédség e5rséges Gaz_

dasági Hivatalai vagy például az USA feryveres eróinek logisztikai rend-
srcre sem a nálunk (szovjet példa alapján) kialakult ágazati elkülönülést
tüközik. De elviekben más jellegű a Bundeswehr példája, ahol is béke
idószakban (aBW részét képezó) polgári szewezetek látják el a hadse_

reget. Mindez új távlatokat nyiwa elóttünk arra mutat, hory sámos végig
gondolandó kérdés található még az ATB integrációja tökéletesítésében.
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