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pakocs zoltdn|

A Magyar Honvédsóghez hasonlóan a belga hadsere gben, a száraz-
fóldi haderőnemnél is folyamatban van a megváltozott feladatokkal kap-
csolatos új kovetelményeknek megfelelő harci öltözet és egyes felszere-
lési cikkek fejlesztése. A fejlesztés kezdeményezésére jelentős befolyá-
soló tényezőként hatott a hadműveletek újra értékelése, a haderő struk-
turális átszervezése, a humanitárius akciókbanvaló részvétel és nem utol-
só sorban a használók kifogásai és igényei,

I. A v á|toztatás szükségessége

Abelga szárazföldi haderőnem katona á1lománya általjelenleg hasz-
nált harci ö|tözet az 1960-as évek elején került rendszeresítésre. Ez az
öltözet a haderőnem által a rendszeresítés idején igényelt követelmé-
nyeknek megfelelően lett kialakítva. A kialakítás során meghatározó
szempontként vették figyelembe a várható, lehetséges harc lefolyásának
helyét, valamint a harcot megvívó egységek jellemzóit. Aiapvetó elkép-
ze\és azvolt, hogy - szükég esetén - a harcot Közép-Európában, gépe-
sített egységekkel fogák megvívni, a személyi állomány mozgása gépesí-
tett eszközökkel történik.

Az 1980-as óvekben több irányból merült fel a változtatás igénye és

megkezdődtek a fejlesztési törekvések. Például 1985-ben az egyik kato-
nai főiskola parancsnoka a harci öltöny továbbfejlesztésére eg1 belsó
tanulmány elkészítését kezdeményezte. A tanulmány lényege az volt,
hogy nem teljesen új öltözetet kívántak, hanem az addigi alapokat meg-
tartották és a régi ruházati cikkeken új követelményeknek megfelelő
átalakításokat, módosítá§okat terveztek végrehajtani. Bár a fóiskola ja-
vaslatainak nem volt jelentős visszhangja, a tanulmány elemei közül
néhányat figyelembe vettek az első új modellek kialakításánál.

l Pakocs Zoltán alezJedes, MH RsZF-séB,8azdálkodási fótiszt

8l



Az egységek parancsnokságuk éves jelentéseiben terjesztették fel
elöljáróik részére a harci ruházattal kapcsolatos észrevételeiket, kifogá-
saikat, valamint konkrétjavaslataikat arra vonatkozóan, hogy a különbö-
ző cikkeken hol, mit kellene javítani. A jelentésekben egyre több prob-
léma merült fel, a növekvő számú panaszok és kifogások 1991-ben érték
el acsúcspontot, Ekkor határozták el, hogy a harci ruházat korszerúsítése
és egyéb felszerelési cikkek modernizálása irányába lépni kell.

A fejlesztési elgondolást erősítette az a tény is, hogy a katonák
működési köre is változáson ment keresztül. Következésképpen szüksé-
gessé vált, hory jobb felszerelést biztosítsanak a részükre, az addigiaknál
magasabb színvonalon lássák el őket.

A szárazföldi haderőnem kijelölt egységeinek a humanitárius műve-
letekben (Afrikában és a volt Jugoszláviában) való részvétele felszínre
hozta a rendszerben lévő felszerelés hiányoságait. A hiányosságok fel-
számolása és a résztvevők igényeinek kielégítése érdekében soron kívüli
beszerzéseket kellett végrehaj tani.

A humanitárius akciók új feladatként való jelentkezése, illetve egyre
gyakoribbá válása tehát §zintén új követelményeket támasztott a ruházati
szakanyagokkal szemben és ezen a téren is elkerülhetetlenné vált a jobb
minőségű ellátás. Kiemelt figyelmet kellett fordítani arra, hogy a tevé-
kenlséghez meglegyenek a megfelelő mennlségú és kívánt minőségű
cikkek.

2. Tanulmrány kidolgozása

Az elózóekben említett okok hatására a szárazföldi haderőnem
vezérkaránál döntés §zületett a harci öltözet cserqének szükségességé-
ről. 1991. októberében a szárazfö|di haderőnem vezérkari főnöke a

vezérkar tewez.ési osztályának állományából megbízott egy tisztet a harci
ruházat és felszerelési cikkek fejlszetésével kapcsolatos tanulmány kidol-
gozására.

A megbízott tisztnek a harci öltözet fejlesztési irányrának, valamint
az öltózetcsere lehetőségeinek a megállapítása, a jövőbeni szükségletek
megvalósíthatóságának a tanulmány ozása, e|emzése, értékelése volt a fó
feladata. A feladat végrehajtását segítették a szárazföldi haderőnem
egyéb szolgálatai által e témában már megvalósított munkálatok eredmé-
nyei, a korábbi években elkészített tanulmányok, logisztikai, Ksérleti,
teszte|ési eredmények, minóség vizsgálati, átvételi tanulmányok. Mind-
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ezek következtetéseiből - a terv megvalósításának meggyorsítása érde-
kében - minden hasznos információ felhasználásra került.

Azon műszaki jellemzők meghatározása céljából, amelyeknek a fel-
szerelésnek meg kell felelnie, készült egy feltételezett hadműveleten
alapuló résztanulmány is. Meghatározták, hogy a különböző egységek-
nek milyen elsőbbséget élvező szükségletei vannak békeidóben, esetle-
ges háborúban, valamint humanitárius akcióban való részvételkor, Figye-
lembe vették azokat a szempontokat és kidolgozták azokat a minőségi
jellemzőket, amelyeknek a ruházati anyagoknak és felszerelési cikkek-
nek különböző föIdrajzi és időjárási viszonyok között meg kell felelniük,

A tanulmány kidolgozása során a kúlönböző feglvernemeket felkér-
ték felszerelési szüIségleteik és azok minőségével kapcsolatos igényeik
felmérésére. A felmérés eredményének felhasználásával készült egy ki-
mutatás, amelynek összeállításakor figyelmbe lett véve az is, hogy rnivel
kell, illetve kellene felöltóztetni a katonákat ésjelenleg milyen cikkekkel
rendelkeznek. A kimutatás tartalm azta a nlházati anyagok és felszerelési
cikkek minőségével kapcsolatos követelményeket is. A beérkezett ada-
tok feldolgozásakor természetesen voltak közös vonások és voltak fegy-
vernemenként különbözőek. A kialakított minóségi követelményeket
végül a szóvetséges haderőnemek hasonló megoldásaival hasonlították
össZe.

A tanulmány elkészítésével megb untt íiszt tapaszta|atszerzés céljá-
ból tájékozódó látogatást tett a szcivetséges haderőknél, Franciaország-
ban, Angliában, Hollandiában és Németországban, valamint felvette a
kapcsolatot az USA személf felszerelési szakértóivel is.

Az elkészült tanulmányt véleményezés céljából bemutatták a fel-
használóknak, valamint a különböző haderőnemeknél meglévő "tanul-
mányi" irodáknak.

A minőségi követelmények kidolgozása után a szárazfóldi haderő-
nem szervezete, illetve létszáma alapján a mennyiségi szükségletek ke-
rültek meghatározásra. A költség számításokat, valamint a folyamatos
megvalósítás lehetőségeit financiális szempontból a pénzügyi szakem-
berek végezték, illetve véleményezték.

A komplett tanulmány 1993. januárjában készült el és jóváhagyásra
a szárazföldi haderőnem vezérkari főnökének helyettese útján felterjesz-
tésre került a szárazföldi haderónem vezérkari fónöke részére. Mindkét
személy néhány szempontot még meghatározott a tanulmány kiegészíté-
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se céljából. Az űj harciruházat és felszerelési cikkek kialakításával kap-
csolatos kidolgozott program, a kiegészítések és módosítások végrehaj-
tása után 1993. márciusában nyert jóváhagyást.

3. A felterjesztési program

A program nég fejezetból és a szúkséges mellékletekból áll, amely-
ben a bevezetés útemezésének megfelelően a cikkeket három kategóri-
ába csoportosították.

Az elsó fejezet általánosságokat, a második fejezet a z 1. számú kate-
góiába sorolt, pioitást élvező cikkekel, a harmadik fejezet a fontossági
sorrendnek megfeleló 2. és 3. számú kategóriába sorolt cikkeket, míg a
negyedik fejezet az ü5nezetéssel kapcsolatos témákat íaítalmazza.

a.) Az 1. fejezetben van rtigzítve a harci öltözet deí'iniciója, a program
célja és minden olyan fontos téma, amely szükséges a program megérté-
séhez.

A jelenleg rendszeresített harci öltözettól való megkűlönböztetés
érdekében az új öltözet a tábori öltözet nevet viseli, amelyet mint a har-
colók által használt ruházati anyagoknak ós felszereléseknek az összes-
ségeként deiiniáltak.

A tábori öltöZet bevezetésével kapcsolatos terv célja alapvetően
olyan modern öltözet és felszerelés beszerzése, amely megfelel a rendel-
tetésszerű használatnak és minden olyan kövctelménynek, amely hatás-
sal van a viselésre, továbbá a külónbőzó óghajlati viszonyok között kü-
lönböző harcászati feladatok végrehajtását segíti, a tevékenységet nem
akadá|yozza.

Az új ruházattal szemben támasztott követelmények m eghatározá-
sánál figyelembe vették a jövőbeni harcászati feladatok és a küldetések
(Kijzép-Európában k[asszikus harc, humanitárius műveletek, békefenn-
tartó és békéltető akciók, rendfenntartó és a fogadó országot támogató
műveletek, az érinteíí országba irányuló segélyakciók) követelményeit.
A harcászati követelmények és - ezeknek megfelelően - az alábbi minő-
ségi ismérvek: ballisztikai veszély elleni védelem, tűz-, hő_, nedvesség- és
hideg ellenivédelem, oltalom a vegyi és bakterológiai vcszélyekkel szem-
ben, mozgékonyság garantálása, viselési kényelem javítása, funkciónak
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való
nek.

megí'elelőség különbóző szakterületeken feleljen meg az igények-

A minóségi szükégleteket a használat funkciója szerint külön üzs-
gálták a gépesített lövész (ezekkel egy csoportban a felderító, múszaki,
légvédelmi íijzér), a harckocsizók, a támogató, a logisztikai egységek és

a törzsek vonatkozásában, a cikket három csoportba sorolva aszerint,
hogy melyek azok amit a katona magán visel, magával visz és egyes ese-
tekben felvesz, valamint magával visz, de nem vesz fel.

A különböző vizsgálatok eredményei és az elernzésekből levont kö-
vetkeztetések alapján a felszerelési cikkeket nágl csopol-tba sorolták:

(1) ú; cikkek, melyek még nem voltak rendszerben, de be kell sze-
íeznl:

(2) meglévő cikkek javítása, módosítása, fejlesztése;

(3) még használható cikkek, melyeket rendszerben kell tartani;

(4) használatból véglegesen kivonandó cikkek.

Az új cikkek bevezetésére vonatkozóan fontossági sorrend alapján
három kategória került kialakításra.

b.) A 2. fejezet az 1. kategóriába csoporto§ított cikkek jellemzőit
tartalmazza.Ide sorolták azokat a ruházati anyagokat ós felszerelési cik-
keket, amelyeket úgy ítéltek meg, hogy lecserélésük feltétlenül és sürgő-
sen szükséges, beszerzésüket a lehető leggyorsabban kell végrehajtani.
Ezek a cikkek: harci sisak, sapka, golyoálló mellény, esőköpeny, téli ka-
bát, téli alsó, harci zubbony, harci nadrág, ing, deréköv, hátizsák, hálózsák
védőhuzat, matrac.

c.) A3. fejezet a 2. és 3. kategóriába csoporto§itott cikkekjellemzóit
tartalmazza,Ide sorolták azokat a cikkeket, amelyek még megfelelnek
rendeltetésüknek, de szükséges a kicserélésük. A csere sürgősségi foka
alacsonyabb, nem olyan hangsúlyú, mínt az 1. kategóiás cikkeknél. Acík-
kek minőségének javítása, fejlesztése egy későbbi időpontban, de meg-
hatáíozott hatáirődig szűkséges, illetvc elkerülhetetlen. A beszerzés a
rcndszerben lév<j crkkek elhasználódásának függvényében a készletek
frissítése és az utánpótlás során va ló su! meg. A 2. kategóiába sorolt cikkek
a harci fülvódri, személyi sátor, nyári ós télisapka, evőcsésze, tábori evő-

85



eszközkészlet, felszerelést védő zsák, kulacsvédő, vágószerszámtaríí,
karbantartó anyagok, tisztálkodási készlet.

d.) A 4. fejezet az új cikkek rendszerbe kerülésével kapcsolatos fel-
adatokat tartalmazza.

A beszerzés két módon valósul meg:

(1) Külön vásárlások történnek a humanitárius akcióban résztvevók
ellátása érdekében. A humanitárius akciókban való részvétel gyakoribbá
válása miatt a vonatkozó beszerzéseket gyorsan kellett megvalósítani, a
cikkek tesztelését megkiilönböztetó figyelemmel, kiemelt feladatként a
szokásosnál rövidebb idő alatt hajtották végre.

(2) A fejlesztésre kerülő cikkek kis szériában kerúlnek legyártatásra
- 3-4 modellt vásároltak minden cikkből -, amelyek alkalmasságát a
felhasználók csapatpróba keretében értékelik. A tesztelési eredmények
alapján döntenek a végleges változatokról, majd elkészítik a műszaki
leírásokat,

e.) A mellékletek a rendszeresítésre tervezett cikk€kűl, a bevezetés
időpontjairól, a költségkihatásolriról és az elláüással kapcsolaíos elgon-
dolásokról készített s ámvetéseket ípirÍalfiazzáIr-

Az 1. kategóiába sorolt új cikkekkel történő ellátás az elkészült
ütemterv alapján még ez évben kezdódik és - a tervezett kóltségvetés
realizálódása esetén - 1998. év végéig fejeződik be.

Az előzőekben leírt részletes elemzésekből levont következtetése-
ken és széles körű információk feldolgozásán alapuló, lehetóségekkel
összhangban lévó fejlesztési folyamat, bár nagyon sok hasonlóságot tar-
talmaz a Magyar Honvédségben alkalmazott fejlesztési folyamattal, új
ismereteket is ad ahhoz, hogy a tapasztalatok a kialakult rendszerünkben
érdemben felhasználásra kerülhessenek.
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