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MH HAmÁP ANYAGI-TECTINIKAI KoR§zERÚsfuÉ-

sÉNBrroNcrpcrón
MH íICSF-ség aenői kihösségel

A Maryar Honvédség hosszú távú anyagi-te€hnikai korsze-
rűsítése során kidolgozásra került a hadtáp fejlesztési koncepciója is. A
modeniálási koncepció kidolgoásánóI abból indultunk ki hogr:

- az MH szervezetében meglévó hadtáp-technikai eszkóáket és
anyagi készleteket továbbra is a maximális kihordhatóságig rendszerben
tartsuk, ezek üzemeltetéséhez és hadrafoghatóságához minden feltételt
biztosítsunk, illewe amennyiben arra lehetőség van, az eryes eszközöket
és anyagokat korszerűsítsük;

- az anyagi-technikai konzerűsítéshez miné| teljesebb mértékben
veryük számításba a hazai védelmiipari (haza beszerzÁi) lehetóségeket.

A koncepció kialakítá§ánál külön figlelmet érdemel, hory ilyen jel-
legú és tartalmú hadtáp hadseregfejleszté§i terveómunka most került
elvégzéste előszir az utóbbi évtizedekben. E<ldig az alapkövetelmények,
tervezési módszerek meghatáromttak voltak a VSZ sztivetségből és az
állami tervezési rendszerból adódóan. Most az önálló védelemre képes
korszerű haderő megteremtéséhez szükséges koncepció kialaktása volt
a cél a hadsereg vezetése által megszabott követelmények alapján. Ilyen
értelemben az elvégzett nunkn tartalmóban úJszerű volt, m€ akkor l§,
ha fázlsal formallag lény€e§en nen ls különböztek a korábbi 5rakor-
!attól.

Fi§lelembe véve a téma aktualitá§át es az iránta megnyilvánuló
nagÉokú érdeklődést, ismertetjük a hadtáp szolgálati ágak fejlesztési
koncepciójának lényegét

l A szeflf,i munkac,.opoít tagjri Yoltak Ma8yar Péterálezíede§, Jó§vai Attila.lezrede§,Anda
AIpád slezíede. é. Taká6 il31ó Dk"nlezred€.
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1, Az Üzemanyagszolgálaítechnikai eszközeinek fejlesztése

Az üzernanyag szolgálat korszerűsítése kiterjed a szervezeti egysé-

gekre, az alka!mazandó üzemanyagokra és kiszolgáló technikára. A fel-
sorolt három szakterüIet közül - mivel a szolgálat új üzemanyag nomen-
klatúrája az év ,tégére kialakul - most csak a technikai eszközökkel fog-

lalkozunk.

A szolgálat a fejlcsztési koncepció kidolgozása során elsődlegesen a
jelenlegi technikai szintet vette alapul.

A legfontosabb eszközök műszaki állapotát az 1. sz. diagramm érzé,
keltcti. A diagrammból látható, hogy a szolgálat tecbnikai eszközeinek
zöme - egyes eszközcsoportoknál lM Vo-a mind technikailag, mind er-

kölcsileg elavult. Több eszkózcsoport eléérte azt a tűréshatárt, amikor
eredeti rencleltetésénck ellátására már paramétereit tekinve technikai-
lag alkalmatlan, [cnntartásuk rendkívül gazdaságtalan, javításuk megold-
hatatlan.
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Az üzerlran}a§s-zol$álat tectrrrikai
eszközeinek állapclt^a
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A meglév6 rdottságokon túl a fejlesztési lrdnyelvek nég az alábbl
szempontokra épülnelc

- a Magyar Honvédségnek nincsenek az ország határain túl kato-
nai erőkkel, eszköákkel elérendó éljai. Ebból következóen nem szük-
séges a támadó jellegű hadmúvelelhez, az ország terep és klimatikus
viszonyaitól eltérő feltételekhez kialakított eszköók létrehozása;

- a szolgálat eszközei döntő többségükben - bizonyos megszodtá-
sol<kal - "béke körülmények k)zött' - a neíuotgazdaságban hasonló terü_

leten alkalmazottakkal megegyeznek. A gazdasági racionalitás követel-
ménye, hory ezrn eszközők a hazai és nemzetközi szabványokriak és

elóírásoknak megfelelóen a polgári "bev etésre' is alkalmas kiütelben
készüljenek;

- az ország politikai és gazÁasági nyitottsága lehetőséget terem-
tett, hogy az ismeretszerzési és beszerzési források a ülág csaknem
valamennf országára kiterjedjenek;

- a nemzetgazdaságban kialakuló versen}helyzet kedvezó alapot
teremt a honvédségi megrendeléseknek

A fejlesztési elképzelések kialaKtásánál a technikai eszközök jelen-
legi állapotán túl a másik döntő §zempont 8 nemzetgs7daság teherbíró
képessége volt, amely alapján, valószínűsíthető, ho5l az évtizsdközepéig
nincs lehetóség még megkezdeni sem az eszközök tömeges lecserélését.
195-ig terjedó időszakban csak eryes különösen fontos területeken -

például katonai repülőterek üzemanyag-ellátó rend§zerei - kerülhet sor
technikai korszerűsítésre, illetőleg új, modern eszközök beszerzésére.

Ha a technikai eszközök f6bb csoportjainak helyzeíét és a fejlesz-
tési irányokat elemezzül az alábbi mególlapítósok tehetőlc

1. ÜzemanyagtartáIyok

Áló, hengeres üzemanyagtartályaink a központi üzemanyagraktá-
rainkban es állandó repülőtereinken találhatók, térfogatuk 200-2000 m'
kózottváltozik. A teljes tárolási kapacitás 53.000 m', telepítesük 1950-es
évektől 1987-ig történt.
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A tartálypark 90 Vo-a elöregedett, konstrukciójában elavult, bizton_
ságtechnikájában korszerűt|en. KüIönösen vonatkozik ez az áIIandó rc-
pülőterek űzemeltctését biZtosító tartályokra.

Alapvető feladat az eIavult tartályok kivonása a rend szerből és ezzel
párhuzamosan a tovább üzemelőknóI a biztonságtechnikai rendszerek
kiépítése.

A biztons ágtechnikű terülelén követelmé ny:

- nagypontosságú és érzékeny szintsjelzők beépítése (gyors adat-
feldolgozást biztosító számítógépes csatlakozás lehetósége);

_ a tartályok környezetében ásványolajtermékeket érzékelő szon_
dák elhelyezése;

- hatékony passzív és aktív korrózióvédelcm alkalmazása;

_ . _- _ a tartáIyokhoz csatlakozó csővezetékrendszcrek könnyű és gyors
feltárását lehetővé tevő telepítési mód kialakítása;

- üzembiztos szcrelvények és szivattyúk beépítése.

A tartálypark kiépítése hazai g5lártással megoldható, de a bizton-
ságtechnikai elemek (szintjelző, gázérzékelő szoida, stb.) beszcrzésénél
nyugati importtal számolunk,

2. Üzemanyagtöltőátlomások

. . _A.Yuryu._il9nvédség kezelésében működő közcl 500 űzemanyag-
töltő-állomás 50 %-a muzeális értóket képvisel. A beépített kútoszloptik
nagy_részének gyártása már nem folyik, javításuk aIkátrészhiány követ-
kezlében egyre nehézkcsebbé válik. Kútosz|opot a hazai ipar nern gyárt,
ezáltal űj típusok beszcrzését külföldről tervezzük.

3. Szivattyúházak és technológiai berendezések

Központi űzemanyagraktáraink és áIlandó repűlőtereink üzem-
anyagre_ndszerének igen fontos cgységei a szivattníházak és egyéb tech-
nológiai berendezések.
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A központi üzemanyagraktárak szivattyúházai részben, míg a repü-
lőterek szivattyúh ázai te'ljes egészében elal,r:ltak, elöregedtek, felújításra
szorulnak. A csatlakozó repülógépfeltöltö rendszerek ma még működó-
képesek, de mivel alapvetően a volt NDK-ból beszerzett berendezések-
ből állnak, ezáltal javításuk egpe nehezebbé válik, meg kell kezdeni ki-
váltásukat.

Az új típusú erységek megvalósításakor támaszkodtunk a NATO-
ban, illetőleg Maryarországon a hasonló berendezéseket üzemeltető
polgári cégek tapasztalatára és fejlesztési terveire.

4. Üzemanyagtöltő gépkocsik

A Magyar Honvédség meglévő üzemanyagtöltő gépkocsiparkja sem
minőségi, sem mennyiségi szempontból nem elégíti ki a követelménye-
ket. A gépjárművek korszerűsítésre alkalmatlanok, javításuk elsósorban
alkatrészhiány miatt megoldhatatlan, A jelenleg rendszerben lévó kb.
100 db Csepel 346D típus gyakorlatilag használhatatlan. Az egyéb típu-
sok megközelítóleg 50 Vo-a üzemképtelen. 1993-tól m egkezdődött az
URAL-375 és MAZ 500 típusok fokozatos selejtítése. Az igények kielé-
gítése külföldi beszerzéssel, vary hazai típus kifejlesztése és leryártása
útján oldható meg,

A hazai fejlesztést és a külföldi beszerást egymással párhuzamosan
kívánjuk futtatni. Terveink között szerepel a konténerjellegű szakfelé-
pítmény kialakítása, amely alváztól elválasztva is képes űzemelnl Mind
kijlföIdi, mind a haza gúrtás esetén a le§ontosabb technikai paramáerek
azonosak:

paraméterek Üzemanyagtöltó gk. Re.üza. töltő gk.

Futómű kialakítása
Motor
Tartálytérfogat
Szivattyú

I(iadó töm|ők száma

terepjáró
dízel
ó-8 m3
önfelszívó
400 l/perc telj.
4

§tandart
dízel
8-20 m3
önfelszívó
400 l/perc telj.
2 (1 töltőfej,

1 töltőpisztoly)
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5. ÜzemanyagszíIlítópótkoc§tk

Az 1,25 m3-es uUínfutólq amelyek 1í}65-ben kerültek rendszeresítésre,
jelenleg már elavultalg kivonásuk várhatóan 195-ig befejeződik. Levál-
trás9ka és a, még rendszerben bvő 2,5 - 5 tonnrás pótkocsik fokozatos
póüására 2,5-5 tonnás korsrerű hazai gártású potkocsik rendszerbeállítrását
teőle7ziik

A pótkocsival szemben tómasztott kgfontosabb múszaki paraméterelc

paraméterek 2,5 tonnás 5 tonnás

Tartálytérfogat
Szerelvények
Szivattyí
kiadó tömlók száma

2-3m3
szűró, átfolyásrnéró

kézi
2

5m"
szúró, átfolyásméró

kézi
2

Teímészetesen a fejlesztések, a beszerzési tervek realizátása csak
megfeleló költségvetési fedezet biztosítása esetén kezdhetők meg.

2. llz élelmezási szolgálat szakanyag fejle§ztá§i koncepciója

. . 
Az MH élelmezési szolgálata anyagi-technikai elátottságánakjelen-

legi helyzete az utóbbi időben úry értékelhetó, hogy a komplex ányagi
e_ll{lottság és a technikai eszközrendszer a laktanyai, valamint a táúoii
élelemellátás.feltételeit alapvetóen biztosítja. Mind az anyagi ellátottság,
mind a technikai eszközrendszerek együttes megléte a feliétele annai,
hogl az élelmezési szolgálat a katonák élelmezését mint alapvető bioló-
giai szükégletet és fontos politikai_hangulati tényezót "marádéktalanul''
teUesíteni tudja.

A tábori élelemellátás technikai eszközei döntően a támadó jellegú
hadrnűveletek (harcok) anyagi biztosítását szolgálták Ennek a félatlit-
nak alárendelve lettek kialaKwa a szükségletek, valanrint az eszközök
műszaki paraméterei. A fejlesztési koncepóió kialaKtásánál ezt a szem-
pontot felülvizsgáltuk, elképzeléseinket ennek megfelelően alakítottuk
ki.
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1. A szaktechnikal biztosítás

A laktanyai élelmezésben használatos konyhagépek és felszerelések
múszaki színvonalát a hazai polgári ryártó vállalatok fejlettségi szintje
hatátoua meg. E területen ery-két eszközt kivéve (pl. mosogatógép,
rozsdamentes tálcák), külön fejlesztési igénnyel a szolgálat nem lépett
fel, felismerve, hory a hazailag 5rártott felszerelési eszközök alapvetó
igényeinket kielégítik Ezzel szemben a tábori élelmezési ellátás műsza-
ki-technikai színvonalát a szolgálat igénye szerinti műszaki-fejlesztési
programok határozták és határozzák meg a jövóben is. A jelenlegi fej-
lettségi szint bázisain lehet a következó évek rázletesebb műszaki-fej-
lesztési élkitűzéseit meghatározni, illetve a további célokat prognoszti-
zálni.

A tóboi éIelmezési tech,nikai eukjzökct és felszereléseket funl<riójuk
a l apj ó n c s op orto s ft otnlc

- ételfőzési és kisznlgálási (melegítés, fózÁ, szállítás, kiosztás);

- űzellátási(szállítási,tárolási);

- kenyérellátási (sütés,szállítás)l

- hús és romlandó élelmiszer-ellátási eszközcsoportoka.

Étetf6zés és kiszolgáttis eszközel

E csoport legfontosabb eleme a 69 M mozgókonyha. A jelenlegi tel-
jes szükséglet rendelkezésre ő|l. Hazai termék, alkatrész utánpótlása
megoldott hosszú távon. Minimális korszerűsítést 1995{ól tervezűnlq
mely a hőszigetelés és az égóberendezés tökéletesítésére, valamint a kor-
rózióvédelem fokozására irányul. 10 éven belül új eszköz kifejlesztését
nem t'ervezzük. A még rendszerben levő 52 M mozgókonyha már miisza-
ki-technikailag erósen elavult. Rendszerből való kivonása 2000-ig meg-
történik, javítása, konzerűsítése nem célszerű, az e|használódás ütemé-
ben kiselejtítjük. A még használható, állományfelesleges eszközöket ki-
képzési célokra használjuk.
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Az ételkiszolgálást biztosító,14 literes hőszigeteit ételhordókból a
tefes feltöltéssel rendelkezünk, Ujbóli beszerzésüket csak 2ün uún, tí-
pusváltás nélkül tenezzük. Üzemben tartá§uk feltetelei biztosítottak.

A üíbori vízellá&ís alápe§zköze a DAC665 T típusú 5000 literes víz_
sállító gépkocsi. Román import, alkatré§z ellátása egyelőre megoldott,
felépítménye jó technikai színvonalú. Vezérkarfőnöki döntés alapján ke-
rült rendszerbe 1986-ban. 2000-ig a tábori vízellátás technikai problémáit
megoldja úgl, hory a már nem korszerű, elavult CS-346 D 3500 literes
vízsállító gépkocsik teljes kivonása 2000-ig megtörténik.

A CS-346 D tipizál|vízszállítő gépkocsik kiváltását, pótlását, egy új
típus rendszerbe állításával tervezzük megvalósítani. Az eszköz alapkö-
vetelményeinek, paramétereinek meghatározásánál a hordozó eszköz
alaptípusának ismcrete hiányában (mely a Páncélos és Gépjárműtechni_
kai Szolgálatfőnökség nomenklatúrája) a szakszolgálatot érintő kérdé_
seket vettünk figyelembe.

A zászlóaljak tipikus vízszállító eszközs az 1000 tiíeres vizsállítő
utánfutó, melyekből 2000-ig 100 db-ot tervezünk beszerezni. Üzemben
tartá§uk 2000 után is megoldható, hazai gyártmány. Javításuk során a
korszerűsítés is végrehajtható. Az alegnégeknél tárolt ó0 llteres vizszát_
tító ládák megfelelóek, melyekke| a 100 literes elasztikus víztartályok
(bolgár import) a selejtítés mérvében pótolhatók.

A tábori kenyóreltátíst illetően a sütés alapeszköze a Tdbori Mozgó
Sútőüzem. 198ó_ban került rendszerbe. Üzemben tarthatósága még
mintegy l5 évre tehető, hazai ryártmány. A|katrész ellátása, javíthatósá-
ga biztosí]tott. Hosszú távon ilyenjellegű eszköz beszerzését szolgálatunk
nem tervezi.

Mindezen felüI a Ma5lar Honvédség alkalmazási elveiben beáIltvál_
tozások következtében az eszköz létjogosultsága a polgári bázisok eset.
leges kiesésének pótlására korlátozfi ik.

A kenyérszállítás fő eszköze a ZIL t30 G közúti alvázra épített 3
1onnás kenyérszállító gépkocsi 1981-ben került rendszeresítósre. Üzem-
ben tarthatósága még mintes/ 10 év. tij eszköz beszerzés e l995-2UX)
között esedékessé válik. Az új eszköz kiválasztásánál alapvetó szempont,
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hory ne térjen el a polgári életben alkalmazott eszközöktől. Döntőszem-
pont a hordozó jármű alaptípusának kiválasztrása.

Az alegységek kenyérszállító, tároló eszköze a hőszigetelt kenyer-

szállító ládá, melyek üzemben tartá§a 200o-ig bizto§ított. Javításuk, pót_

lásuk megoldott. Hazai gártmány.

A hús és romlandó élelmiszertk tábori körülmények közötti bizto-
sítása csak a higiérriai követelmények maradéktalan betartá§ával oldható
meg. Ennek féltétele a hűtőlánc megtartá§a a romlandó élelmiszerek

§/áitásától a foryasztóig, varyi§ a főzőpontokig, il|etve a katonákig. Erre
áikalmas a 4 tonnás ZIL 130 G alvázra épííett hűtógépkocsi, Hasonlóan
a kenyérszállító gépkocsihoz, mintery 10 évig még rendszerben tartható,

de pűlólagos beizérzése (más alvázon) már 1995 és 20ü) közótt esedé-

kes. 1A tékekészlet nem éri el az indokolt 50 %o-os szintet.) Az új típus
kiválasztásánál itt is alapvetó szempont, hogy a felépítmény és a haszná-

latos hűtóaggregátor ne térjen el a polgári életben alkalmazottól. Ezzel
a választással mégoldható az eszköz folyamatos szervizelése, külön javí-

tószervezet létrehozása ez esetben nem szükséges.

I1j eszközként kerültek alkalmazásra az 500 kg-os hűtőutánfutók, ame-
tyet tOteg a zászlőatjak hűtési igényeit hivatott kielégíteni. Várható
üzembentartásuk mintery 20 év. Gyártásuk, javításuk hazai bázison meg-

oldott.

A kenyér-, illetve vízszállító ládához hasonlóan az alegységek ren-
delkezésére áll az 50 kg knpacitású, hűtdakkumuláíorokkal ellótott hű-
t6- (termo§z) láda, mely eszköák még szintén 10 éÜg rendszerben tart-
hatók.

2. Az élelnrezési szaksnyag-blztosítás

Az élelmiszer, mint §zakanyag, biztosításának korábbi gyakorlaában
1990-1991 - ben ryökeres változtatást hajtottunk végre. Eryfelől az elő-
írt 45 napos készletmennyiséget csökkentettük, össze§ségében 22 napra,

15 napi központi és 7 napi csapatkészletre, másfelől a főleg konzervekre
épülő napi javadalmazások helyett hagyom6nyosan főzhetó élelmi-
sierekből álló készteteket hoztunk létre. Mindkét változatnak elsósor-
ban penzü5ri okai voltak, de mindenképpen szükségtelennek tartottuk
a szövetségi rendszerben köteleóen elóírt 45 napos készlet meghatáro-
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zását. Mindkét változtatás célszerúségét és gazdaságosságát az eltelt rö-
vid idószak eryértelműen igazolta.

Élehiszerkészleteink teljes mértékben az élelmiszergazdaságban
gyártott és termelt anyagokból tevődnek össze. Emiatt beszerzésük álta-
lában technikai gondot nem okoz, viszont a glakori és esetenként nary-
mértékű áremelések rendkívül nehezítik - 1993-ban már valószínű, hogy
lehetővé sem teszik _ a pénznorma vásárlóértékének korábbi szinten tú
tását. Altalános tendenciaként figyelhetó meg, ho§/ a szűkös pénzűgi
források miatt a fogyasztási szerkezetben is negatív tendenciák mutat_
koznak. Az egészségtelenebbnek tartott szénhidrát és szírfogyasztás nö_
vekedése tapasztalható, mivel ezen tápanyagokat tartalmazó élelmi-
szerek o|csóbbak a táplálkozásélettanilag értékesebb zöldség és gyü-
mölesféléknél, tejtermékeknél, illewe hús_ húskészítményeknél. E fo-
ryasztási szerkezet pozitív irányí megváltoztatása csak egy későbbi idő-
szakban, jobb gazdasági lehetőségek között valósítható meg. A honvéd-
ség birtokába kerülő élelmiszerek minőségi mutatói megfelelnek a min-
denkori termékszabványoknak, amely alapfeltételét képezi a megfeleló
minőségű élelemellátásnak. A központilag tárolt élelmiszerek minőség-
megóvása a szavatossági idón belűl a központi tárintézetekben lényegé-
ben megoldott, bár a tárintézs,tek ery része sürgős felújításra szorul, az
anyagi lehetőségek függvényében.

A készletek lépcsőzése megfelelóen illeszkedik az igéayelrÁez. Az
e$/éni záíolt korszerűsítése befejeződött. Az 1 napi Hideg javadalmazás
(3 db konzerv) összetétele igény szerint változtatható. A főzhető tartós
élelmiszerekből álló javadalmazrásokhoz a romlandó élelmiszerek köz-
vetlenül a diszlokációnak megfelelően biztosítottak, lényegesebb beszer-
zesi problémák nélkül.

Az élelmezesi szolgálatok 'M" szakanyag-ellátási rendjét a íagozati
elláíás (felülrő1-1efelé), míg a békeellátást 8 területi el|áíás rendszere
jellemzi. Elgondolásunk helytálló volt arra vonatkoóan, hory a háborús
szakanyag_ellátást közelítettük (és ezt tovább kell folytatni) a békében
jól bevált területi ellátás rendszeréhez.

Az élelmiszergazdasággal (FM és g5rártó vállalatok) való korrekt
kapcsolat erre még inkább lehetóséget nyújt, ametlyel maximálisan élni
kell. A készletek cseréje időben megoldható. Rendelkezünk több mint
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100 féle konzervkészítmény ryártásteehnológiájával, melyek alapján a

ryártó vállalatok igényeinket ki tudják elégíteni.

A laktanyai élelmezésben használatba kerüló konyhagépek és f€I-

szerelések műszaki-technikai fejlesztését az adott idószak polgári élet-
ben használt és onnan beszerezhető (folyamatosan fejlesztett, vas/ im-

portált) eszközök fejlettségi szintje határozza meg. A megfelelő eszköz
iiválasztását a kapacitás, kezelhetóség és a konzerűségi mutatók hatá-

rozzák meg. Különleges, speciális igénnyel e területen nem, c§ak a töme-

gétkeztetésben általánosan használt eszközökkel számolunk.

Összességében: Az élelmezesi szolgáIat fejlesztési elképzelése az új

helyzetból adódóan alapvetóen a nemzetgazdaság bízisára alapozva
megvalósítható. A szolgálat fejlesztésében függő kérdés a speciális gép-
járművek hordoáeszközeinek típusmegjelölése, mely a szolgálatfónök-
ségünket meghaladó döntést igényel.

Az élelmezési szakanyag-biztosítrás a neríLzetg^zdaság bázísár a ala,
pozva - megfeleló pénzeszközök megléte mellett - minden tekintetben
megoldható, A minőségi fejlesztés realizálásának kifejezetten pénzűryi-
gazdasági feltételei vannak.

Nem kifejezetten szakszolgálati, de az élelmezési ellátásban rendK-
vül meghatározó tényező, hogy az utóbbi évek beruházásainak elmara-
dásával, pénzüryi fedezetei hiányával tovább romlott a konyha, étkez-
rleblokkok állapota. Amennfben a távlati fejlesztés terén minőségileg
eredrnényt akarunk elérni, ezen objektumok felújítása elengedhetetle-
nül szúkséges.

3. A ruházati §zolgálat §zakanyag fejlesztéso

Az MH öltözeti rendszerének megítéIése

A Maryar Honvédség jelenlegi öltözeti rendszerét 1965-ben a Hon-
védelmi Bizottság ha5rta jóvá, és az akkor hozott döntések alkotják az
óltözeti rendszer ma is érvényes alapjait.
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Az elte|t időszakban katonai ruházatunk - bár összhatásában lénye-
gileg nem változott - §ok tekintetben továbbfejlődött, korszerűbb alip-
anyagokkal és cikkekkel egészült ki.

Ielenle§ öltözeti rendszeünk az alábüak szeint tagozódilc

- hadi (békében 5nkorló), amely lehet

- általános,

- ejtőernyős,

- repülőhajózó,
- repülőszereIő,

- hadihajós,

- köznapi,
- ünnepi,
- kimenő
- díszelgő ( amely magába foglalja a központi dísze5,ség és zene_

kar, valamint a rendfenntartó alakulatok öltözeteit).

A/ Az egres öltözeti íípusok főbb jeltemzói, továbbfejlesztésük
§zűk§€ge§ségét motiváló tényezők

Hadl- (gakorló) öltözeí

Az általános és különleges öltözetek szütségszerúen megfelelnek
rendeltetésüknek. Réteges felépítésüknél fogva változékony iaO.iaras es
hőmérséklet mellett is megfeleló komfortérzetet nyújtanak, azonban az
áItalános öltözetnél a felsőruha alatti rétegek le-, vary felvétele körül_
ményes, nem véd eléggé a csapadéktól, a lángtól, a tapádó szennyeződé_
sektőI, szabásában, rejtő tulajdonságaiban nem igazodik aszükéges mér-
tékben a megváltozott harci technikához, és harci könilményekhez. Kü-
lönösen az általános hadiruhdzat marad el a modern össziegyvernemi
harc követelményeitól, a feryvernemek (gépesített lövész, harckocsió,
tüzér, légvédelmi tüzér) alkalmazásának sajátosságaitóI.

A hadi- (ryakorló) öltözet problémái főleg szembetűnőek nemzet-
közi összehasonlítósóaz, a fejlett hadseregek haionló rendeltetésű ruhá_
zatához q felszereléséhez viszonyíltva.
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Jelenleg hiányzik a szoros funkcionális kapcsolat a hadiruha és az
egléni málhafelszerelés, illetve a tábori rendfokozatok fomája és elhe-
lyezé§e között.

A csapadék elleni védelmet a repülószerelőknél és az ejtóernyósök-
nélvízhatlan zubbonnyal és nadrággal, a többi állománykategóriánál eső-
gallér-sátorlappal oldottuk meg.

Köznapl öltözet

Változatai megfelelő mértékben igazodnak a hasonló rendeltetésú
polgári ruházathoz, azonban összehasonlítva más hadseregek öltözeté-
vel megállapíthatÓ, hory nem tüközi a nemzeti jelleget,amag)arkatonai
öltözködés hagyományait.

Afelhasznált alapanyagok minósége mutatja a magyar textilipar kor-
látozott lehetóségeit és ennek megfele|ően egyes anyagok kielégítőek
(pl. tropikál, batiszt, stb.), más anyagoknál visszatéró gondotjelent a mi-
nőség folyamatos biztosítása (ballonszövet) vag5l a viselési tulajdonságok
(gyűródésfeloldódás, szennyeződési hajlam, bolyhosodás, stb.) elvárt ja-
vítása,

Ünnepi öltözet

Az ünnepi öltózet jelenleg c§ak az ing színében tér el a köznapitól.
Ez a megoldás gazdaságos ugyan, de nem fejezi ki kellő mértékben az
ünnepélyességet, eryszerűvé teszi az öltözetet.

A kimenő- és díszelgó öltözetek színükben, fazonukban illeszked-
nek a rendszerben levő egyéb ruházathoz.

A Magyar Honvédség általános fejlódése - a harceljárások, a hadi-
technikai eszközök változása - a pénzügri lehetőségek, a bekövetkezett
rendszerváltás, s nem utolsó sorban a viselési tapasztalatok szütségessé
tették, hogy egyes követelményeket pontosítsunk, másokat újra fogal-
mazzunk és olyan elgondolásokat dolgozzunk ki, arnelyek hosszabb táwa
meghatározzák a katonai öltözetek fejlesztésének fő irányait.

A célok meghatározásánál figtelembe vettük - ajelenlegi fejlesztési
eredmények mellett - azokat a közeli és távolabbi jövőben várható kuta-
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tási és műszaki lehetőségeket, amelyek biztosítják egy magasabb köve-
telményszint kiel égítését.

Mindezek íiglelembevételével az MH ruházati rendszer.e - komp-
lexen megkezd€tt - korszerűsítési folyamatának továbbvitele biztositja
öltözetünk átfogó fejlesztésé! alapJaiban új, a mai kor követelményei_
nek megfelelő ruházati cikkek kialakííását

B./ Az öltözet feJlesztés elképzelései

A Magyar Honvédség öltözeti rends zetét az alapokmegtartiása mel-
lett - mintery 15 éves távlatban - a felhasznált alapanyagok minóségének,
az öltözetek célszerűségének és esztétikai küllemének együttes javításá-
val, a nemzeti és a katonai öltözködesi hagyományok ápolásával úgy cél-
szerű átalakítani és továbbfejleszteni, hory az minden szempontból meg-
feleljen a korszerű harc követelményeinek, a modern harci technika al-
kalmazásának, a szolgálati feladatok ellátásának. Ezen belül az eryes öl-
tözeti kategóriák a kiképzés, a napi tevékenpég, a laktanyán kívüli tar_
tózkodás, valamint az ünnepélyes alkalmak szerint élesebben különüIje-
nek el egymástól.

Fej|esztési elgondolásaink kialaKtásánál fis/elembe vettük a kato-
nai felsóvezetés követelményeit, a c.§apatok összegezett véleményét és
javaslatait, a HM politikai államtitkára által létrehozctt Ruházat Fejlesz-
tési Szakbizottság véleményét, valamint a közvéteménykutatás eredmé_
nyeit. A célok és határidők meghatározásához (korlátozó tényezóként)
felmértük az ipar jelenlegi lehetőségeit és várható fejlődését.

Hadi- (gakorló) ruhózat

_. _ 
A hadi- (ryakorló) öltözet kialakítása meg kell ho§/ feleljen a meg-

újuló technikai felszereltségnek, a várható harcászati, alkalmazási kövé-
telményeknek, a Magyar Honvédség fegyvernemi, szakcsapati sajáto§sá-
goknak.

Az öltözeti rendszer fejlesztésében egr új modern hadi- (ryakorló)
ruházat kialakítása meghatároá szerepet játszik, fontos szakmai feladat_
nak tekintjük.
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A hadiruházat íejtesztésének cétját a szolgálat a ruházat feryver-
nemi §ajáto§ságokat tükröző kialakííásában, az á|talános védőképes_

ség fokoásában, minóségi és vise|ési iulajdonságainak jaűtásában ha-

tározta meg.

Ennek megfelelően 1989-ben egy sáles körű, valamennyi feglver-
nemet érintő réprezentatív felmérést, közvéleménykutatást vég9ztünk,

ahol ajelenlegi általános had! (glakorló) ruházat cikkeivel szemben fel-

merülivalaménnyi problémát értékeltük. Ezzel párhuzamosan kikértük
a használók véiemerryét (sor- és hivatásos állományét eryaránt) egy alap-

jaiban új gakortóruirázati rendszer cikkeinek formai kialakításával, cél-

szerúségével kapcsolatban.

Mindezek firyelembe vételével kerültek kialakításr^ az úi, tereptar-

ka, általdnos hak, @lakorló) ruhózat egyes elemeinek prototípusai,
amelyekből - egyrészi az INNOVATEXT Kutató és Fejlesztó Vállalat
klímákamrájábán élőalanyos, másrészt az É,pítéstudománf Intézetnél

" műteremben" végzett vizsgálatsorozatok, illetve számítógépes feldolgo-
zások alapján - kiválasztásia kerültek azok az alapanyagok és konstruk-
ciók, amellek összesített funkciójukat tekintve legjobbnak bizonlultak,

Az így kialakított - a téli, az átmeneti és a nyári időszaknak megfele-

lóen - több variációs viselési lehetóséget biztosító komplex ryakorlóru-
házati rendszert, továbbá az ehhez szervesen kapcsolódó málhamellényt
és málhazsákot a köznapi és társasági öltözet cikkeivel esúttbemutattuk
az MH Vezetői Tanácsának, a HM Kollégiumának, valamint az Ország_

gyűlés Honvédelmi Bizottságának.

A fejlesztés során végzett széles körü üzsgálatok és az eryéves csa-

patpróbá eddigi tapasztalatai azt bizonyitják, hory a fejlesztési célként
meghatározoti követelményeknek az új hadi- (gyakorló) ruházat kisebb
szerkezeti és minőségi problémákkal megfelel.

A minóségi korrekciók és utófejlesztések után 1994-ben terv szerint
megkezdjük az új hadi (g5rakor|ó) ruházat cikkeinek ryártáselőkészítését,
illeive ryártatását. Bevezetését a jelenlegi ruházat elhasználódrásának üte_

mében tervezzük végrehajtani.

A csapatpróba eddigi tapasztalatai szükségessé teszik - és az MH
Vezetói Tánácsa 1992. május 25-i ülésén döntött róla - a feguememi sa-
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játosságolcat tüloöző mús ruházatok kialawtásút is , amelynek következ-
tében a hadi- (ryakorló) ruházat típusai tervezetten a következók lesz-
nek:

Lsktanyri öltözet:

- SZCSP, LP, BKKP alárendeltek teljes állománya részére
(Békeidóben)

Átahnos badi- (gyakortó) öltözetl

- területvédelmikatonaiszervezetek,
- központiraktárak-bázisokállományarészére

(B és M idószakra eryaránt)

Tercpíarka hadi- (gyakorló) öltözet:

- Parancsnokságok állománya, harcoló, harcbiztosító és har-
coló csapatok kiszolgáló alerységei állománya részére

F€kete harckoc§i ző őltözet

- hk. és önjáró tü.lg.kezelók, vo. és nehé.z mű.gép.kezelők
részére

Speciálts feldedtd öltiizet (tereptarka) !

- önálló feldedtő katonai szervezetek állománya részére, az
Eje.aeg.kivételével (B és M idószakra)

Qitőernyős öltözet (tercptarkr) 3

- Eje. alerységek állománya részére (B és M idószakra)

Repülóbajózó öltözet (zöld):

- repüló hajóó állomány résáre (B és M időszaka)
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Repülószereló ruba (t€r€ptarkn) !

- repülőszereló állomány B és M időszakra

Hadihqiós öltözet (sötétkét):

- hajóó állonány réxúre (B és M időszakra)

Köznapi és társasági öltözetek

A korábbi katonai ruházatokból, öltözködé§i szoká§okból átvehetó
haglományok úry kerültek kiválasztásra, hogl azok haryománypótlók
tegyenek, u5lanakkor megfeleljenek a mai kor öltözködési kultúrájának,
üselési szokásainak, s a nemzeti haglományokat kifejező elemek pedig
a mai modern technológiákkal és alapanyagokbó| tömeggyártással előál-
líthatók legyenek.

Ennek megfelelően az öltözködési haryományainkb ól a"táboi bar-
za" színt és a legjellemzóbb formai kialakításokat, szabászati megoldáso-
kat aikalmaztuk minden változatná!, Az egyes fegrvernemek megkülön-
böztetésére a hagyományos fegivernemi színeket használtuk fel a gallér-
ra kerülő rendfokozati jelzéseknél.

Köznapi ruházat

Színe tábori barna, ülágosdrapp inggel és barna kiegészítókkel. A
zubbony a haryományoknak megfelelően nérygombos, a zsebek kül§ő
hólosak, enyhén ívelt zsebfedóvel.

A felsőkabátok - posztóköpeny, 4/4-es ballonkabát, esókabát és a
megengedett 3/4-es téliesített ballonkabát - v.áltozatlan szabással, csak a
rendfokozatok elhelyezésének megváltoztatásával maradnak rend-
szerben.

A női köznapi kosztüm é§ a hosszú, illetve röviduijú blúzszíne, sza,
bása, valamint viselési módja igazodik a férfiakéhoz, a többi ruházati
cikk- a rendfokozatok áthelyezését kivéve - változatlan marad.
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Társasági öltözetek

A kötelezd tÉrsaságl öltözet zubbonyának színe tábori barna a tábor-
nokok, a tisztek rázÉre egyatánt egsoros kiütelben. A repülő és hadi-
hajós tiszti állomány kék színű társasági ruhát fog viselni.

A tiszthelyettesi állomány önálló társasági ruhát nem kapna, részére
a tábori barna köznapi ruházat (megfelelő megkülönböztető díszítáek-
kel) szolgálna ünnepi üseletként is. A tábornokok és tisztek az öltöny
mindkét vállán aranyzsinórt üselnek. A nadrág erységesen fekete, olda-
lán piros paszpollal. A repülő tábornokok a tár§asági és köznapi öltőze-
ten erységesen ülágoskék paszpolt, illetve lampaszt, a repülő tisztek a
társasági öltözet nadrágián szintén ülágoskék paszpolt üselnek. Az öl-
tözet fehér inggel, fekete zoknival, cipővel, nyakkendóvel és fekete er-
nyő§ sötétbarna (illetve sötétkék) tányérsapkával egészül ki.

A megengedett íársa§ági öltözet zubbonya fehérvary sötétzöldszínű
lesz. Formailag megeryezik a kötelező tánaságival. A üselők eryéni iz-
lésének megfelelően fekete csokor-, va§/ haglományos n}akkendóvel
viselhető.

A n6i kötelezó és megengedett társasági öltözetek alkalmazkodnak
a féríiakéhoz.

Firyelembe véve az állomány jelenlegi ellátottságát, a meglévő kész_
leteket és a szolgálat anyagi lehetdségeit a Honvédelmi Miniszter úry
döntött, hogy az új ruházat a jelenlegi öltözetek elhasználódásának üte_
mében a kötelez6 társasdgi öltözet elsódlegességével kerüljön beveze-
tesre.

A szolgálat - az előzóeknek megfel elően - anyagi lehelőségeinekfüg-
vényében - elvégzi a 5lártáshoz szülséges műszaki anyag elókészítését,
illeWe amennyiben a szükséges kóltségfedezet rendelkezésükre áll 1993.
II. félévébena gártás megkezdését.
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