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Gdspór Tibor|

A íenti témában a Magar Hadtudomónyi Társaság Hadi-
technikai SzakosúálJa és Száradóldi Tagozata szemezésében
1994. június 01-jén vitafórum kcrült levezstésre Székzqíehéná-
ron, a 47. Fejer javító zőszlóaljruál.

A vitaforumot dr. Fehérvái Tamás mk.vezérőmagl, az
MH haditechnikai csoportfőnöke (MH ÁTFCSF H), a Hadi-
technikai Szakosztály elnöke nyitona meg. A házigazda, Rába
Imre mk. vezérőmag1 a szárazföldi cs apatok parancsnokának
anyagi- technikai helyettese hangsúlyozta a vitafórum jelentó-
ségét. Megallapította, hog) a téma nag)on aktuális, tekintettel
a haditechnikai eszközök jelenlegi helyzetére. A technikai ki-
szolgóIás és csapatjavítds területén olyan gondok vannak,
amelyek megoldása sürgős beavatkozást igényel. A teendő in-
tézkdeseket jól alapozhatja meg a jelenlegi vitafórum.

A vitaindító előadást Dr- Gáspár Tibor mk alezredes, tar-
totta. Az előadás szerksztett változatát az alábbiakban közöl-
jük

Szerkesztőség

A technikai kiszolgálás, csapatjavítás feladatai, lehetőségei,
korszerű módszerei

A jelen vitafórumunk célja a haditechnikai biztosítás meghatározó
részétképező technikai kiszolgálás és javítás aktuális kérdéseinek meg-
ütatása.

t Dr, Gásp& Tibor ínk.al€zrede§, MH szcsP-§á8 ATF-Sé8, mb. Teívezó osnáiyyezPLő
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Ugy gondolom, hogy a tisztelt olvasók előtt a hadsereg jelenlegi ha-
ditechnikai helyzete, mint a vitafórum alapvető kérdése, kellóen ismert.
Ezért az eszközökkel kapcsolatban csak néhány alapvető összefüggést,
néhány számadatot szeretnék ismertetni.

A haditechnikai eszkcjzök - és ebből következóen - a technikai ki-
szolgálás és csapatjavítás helyzetét, csak komplex módon, az adott kör-
nyezetben lehet objektíven üzsgálni. Az objektív vizsgálatnál figelembe
kell venni:

- magáL a haditechnikai eszközt, mint a technikai kiszolgálás és
csapatj avítás célobjektumát;

- a folyamaiokat végzó embert, a haditechnikai szolgálatok szakállo-
mányát;

- a folyamat vezetési rendszerét;

- a végrehajtási folyamat infrastruktúráját;

- a javító szervezetek helyzetét.

A haditechnikai eszközeinkről jelenleg ősszességében megállapítha-
tó, hogy kritikus helyzetben vannak, A meghatározó, fegyverzeti eszkö-
zókre vonatkozóan a Katonai Logisztika folyóirat 19932. számában a
kóvetkező összegzett megállapítás jelent meg:

"Ósszességében megállapítható, hogl a MH rendelkezik a szükséges
mennyiségű alapvetó fegNenettechnikai eszközze l. Ielentós részük techni-
kai állapota leromlott, üzemidejük a vége felé jár, javítóanyag és alkatrész
ellátásuk nem, vagl nehezen biztosítható, gdftásuk - és ezzel ipai javítási
hátterük - megszún4 ígl tov ábbi rendszerbenlatásuk feltételei megnehezül-
tek, Egt részuk az ezredíordulóig rendszerben tűrtható, kisebb hányaduk
modemizáIható, fehiljítható. Mindebből kóvetkezik, hog néhány tenileten
ele ngedhetetlen a technikai eszközök v dltás ának mielőbbi megkezdése."

Az utóbbi időben egyre nyíltabban kerül a felszínre a haditechnikai
eszközök valós helyzete. Erre csak egy példát had említsck: az SZCSP
Haditechnikai Főnökség által lefolytatott témavizsgálat eredményeként
felszínre került, hogy a T-72 harckocsik milyen helyzetben vannak. A
közel téléves erőfeszítésekkel sem sikerúlt visszaállítani a kívánt hadra-
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foghatósági százalékot. Jelenleg a hadrafoghatóság összességében 80 7o
körül van, de a kiképzési besorolású eszközöknéI aííg 50 %o.

Az elmúlt hónapokban megjelent "Á honvédelem négy éve 1990-
1994." címűkönyl szerzői a következőket rögzítették:

"A technikai dllapot romlásának megakadáIyozására a korábban fel-
halmozott tartalékolg alkatrészkészletek felhasználása is szül<ségessé vált.

A fenntartási anyagazdálkodás páratlan erőfeszítéseire volt szül<ség

az eszközpark üzemképességének szintentartás ában. A beszerzési feltételek
megnehezülése mellett, a fenntartásra igénybevehetó elóirányzatok evról-
évre nomináléttékben is csökkentelq mindezek következtében a Magnr
Honvédség eszközei döntő hányadát tekintve, egl technikailag túlilzemel-
tetett, ug)anakkor alul kiszolgalt haditechnikai eszközparkkal rendelkezik

KöItségvetési helyzetiinN a nélkülözhetetlenül íontos amortizációs cse-
rék végrehajtúsán túl, nem tette lehetóvé haditechnikai fejlesztési progra-
mok beindítását, új haditechnikai eszközök beszerzését és rendszer-
beállításút. Ez alól a tendencía alól a hazai légvédelmi repülőcsapdtok
technikai színvonalában minősé§ v áltozóst eredményezó MIG -29-es repü-
Iógépek rendszerbe állítása a kivétel."

Azt hiszem, az elmondottak ülágosan kifejezik haditechnikai eszkö-
zeink jelenlegi helyzetét.

A technikai biztosítás folyamatában résztvevő szakállomány helyze-
te alapvetően megeg;zezik a hadsereg azonos kategóriában lévó állomá-
nyahe|yzetével, de szül<séges néhány köüIményre felhívni a figelmet:

- a szakállomány feltöltöttsége folyamatosan, az utóbbi időben ugyan
lassuló tendenciával, de csökken. Ez nem azért van, mert sokan mennek
nyugdíjba, vagy megválunk a felkészületlen, fegyelmezetlen munkatár-
saktól, hanem azéít, meít a jól felkészült fiatal szakemberek keresnek
maguknak lényegesenjobb megélhetést a polgári szférában. Jelenleg két
javítózászlóalj|étszámának megfelelő szakállomány (tiszt, tiszthelyettes)
hiányzik;

- a haditechnikai szolgálatok mérnöki, tiszti állománya több vonat-
kozásban is hátrányt szenved a parancsnoki állománnyal szemben. Ezek
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közül a legfontosabbak a következők: alacsonyabb beosztások, rosszabb
munkafeltételek, nehezebb előmenetel, kisebb elismerési lehetőség,
stb.;

- az integrációs és átszervezési folyarnatok alaposan összekuszálták
a jól felkészült kollektívákat, felkészült szakemberek kerüItek a szolgá-
laton lívülre, illetve más területekől kerültek tisztek, tiszthelyette§ek,
közalkalmazottak a szolgálathoz hiányos szakismerettel. Jelenleg nincs
megfelelő szakmai továbbképzési rendszerünk ezen hiányosságok felszá-
molására.

A technikai kiszolgálás és csapatjavítás vezetésének rendszeréről
röüden a következők nondhatók el

A technikai biztosítás, azon belül a technikai kiszolgálás és csapatja-
vítás irányítása az anyagi-technikai integrált rendszerben valósul meg. Az
integráció eddigi tapasztalatairól már sok írás jelent meg, több fórumon
napirendre kerültek ezek. Is/ és itt ezzel nem kívánok foglalkozni. Az
integráció elónyei mellett ezen a területen - a megkezdődött integrációs
folyamatok be nem fejezése miatt - tóbb feszítő gond is jelen van. E'ze&
a következők:

- azintegrált javitószervek vezetésének kérdése; az ágazati irányítás,
még a haditechnikai főnök koordinációja mellett sem biztosítja a javító
szervezetek hatékony vezetését és kapacitásuk teljeskörű kihasználását;

- a jelenlegi szeryezeti felépítésből adódó alárendeltségi viszony a

kapacitás szétforgácsolását eredményezi. A hadseregszintű feladatokat
ellátó javítószervek a katonai kerületek alárendeltségében nem, vagy
csak jelentős plusz energia eredményeképpen teszik lehetővé a hatékony
munkaszervezést és eredményes kooperációt a többi javítószerwel;

- a be nem fejezett integráció szemléletes példája az elektronikai
szolgálat területén fennállő helyzet, a dandár, ezred szinten végre nem
hajtott integrálás;

- az iltegrá|t szervezetek kialakításánál nem sikerült szervezetüket
- az ismert létszámkorlátozások miatt - a szükséges kapacitásokhoz kiala-
kítani. Jelenleg a csapatok nagy részénél, minden tagozatban kapacitás-
hiány van. Az 1992. évben végrehajtott felmérés szerint ez minteg5l 350
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ezer munkaóra. Az azóta elrendelt feladatokat (HIT kiterjesztése, a gép-
járművek kcirnyezeivédelmi vizsgálata, stb.), valamint technikai eszkö-
zök öregedését, a gyári és nagyjavítások elmaradását figyelembe véve
jelenleg ez a hiány mintegy 450 ezer munkaórára tehető.

A technikai kiszolgálás és csapatjavítás inírastukfiiráj át vizsgálva sem
lehetünk elégedettek Több olyan alakulatunk van, ahol még az sincs biz-
tosíwa, hogy a haditechnikai eszközök mindegyike - méretei miatt - be-
férjen a javítóműhelybe.

A műhelyfelszerelések elavultak, elhasználódtak, A polgári életben
már meghonosodott korszerű javító és diagnosztikai eszközök hiányoz_
nak. Jelenleg szinte semmi lehetőség sincs ezen a helyzeten való változ-
tatásra. Csak a helyi kezdeményezések maximális kihasználásával lehet
valamit javítani, a meglévó állapototkat legalább konzerválni, a romlást
megakadályozni.

A javító szervezetek helyzetéről már áttételesen szóltam. Összessé-
gében a felsorolt negatívumok (létszámhiány, az állomány megbecsülé_
sónek, elismerésének hiánya, az irányítás ellentmondásai, az infrastruk_
túrális gondok) mind a javítószervezeteknél csapódnak le, gátolva ered_
ményes tevékenységüket. A javítószervek tevékenységét, egy 1986-ban
kiadott MN FVTFCSF-i intézkedés szabáIyozza általában- Ez a szabá-
lyozás már alapvetően rászolgált a felülvizsgálatra.

Végig menve a technikai kiszolgálás és csapatjavítás kérdékdrt be-
folyásoló tényezőkön, még egy lényeges kérdésről feltétlenül szólni kell.
Ez az eglséges technikai kiszolgólási rendszery ami a Magyar Honvédség_
nél csapatszinten 1987-ben került bevezetésre. A tervszerű fenntartási
rendszer hatfokozatú, melynek első négy fokozata egységes technikai ki-
szolgálásokat, az ötödik és hatodik a tervszerű megelőző.javításokat fog-
lalja magában, azt hiszem ez mindenki előtt ismert.

A rendszer lényege és célia volt a bevezetéskor:

- az eltérő fe|építésű, időtartamú és periódusú ágazati kiszolgálások
eglséges rendszerbe foglalása;

- a technikai kiszolgáló és jaűtó állomány koncentrálása;
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- a technikai kiszolgálási és javítási feladatok tervezhetőségének
biztosítása,

Ery éwel ezelőtt egyetemi doktori értekezésemben így értékeltem
a rendszer működését:

"Az eltelt évek tapasztalata naglobb részt i4azolta a várakozásokat, az

öregedő technikni park mellett javult a technikai kiszolgilások szervezett-

sége, hatásfoka."

Alapvetóen nem cáfolva önmagam, meg kellett állapítanom, hogy az

elmúlt egy évben gyökeresen megváltoztak a technikai kiszolgálás felté-

telei a cűpatokn ítl és ezek aváltozások az eddigi eredmények megtartá-

sát már ném teszik|ehetővé- Ezek a váItozások a következók:

- nőtt a kiképzés intenzitása, az elmúlt évben több volt a kiképzési
feladat, mint az é|őző években A jelenlegi kiképzési rendszerről - mé-

lyebb elemzés nélkül - megállapítható, hogy nem "technika barát" (ez a

tendencia az ismert üzemanyag hiány miatt ebben az évben csökkent);

- a kapacitáshiány leginkább a technikai kiszolgálás végrehajtását

súlytja. A légtöbb csapatnál, amikor az üzemképtelen eszközök tömege

váijávításra, nincs idó a még üzemképes technikai eszközzelíoglalkozni,
Peisze ez a szemlélet odavezet, hogy a még üzemképes, de a technikai
kiszolgálás folyamatából kimaradt eszkóz, holnap már az üzemképtele-
nek számát fogja szaporítani;

- a gyári- és nagyjavítások drasztikus csökkentésével megbomlott a

technikáikiszolgáláii rendszer. A technikai állapot helyreállítása - ami a

további biztonságos üzemeltetés alapja - gyárijavítás hiányában nern tör-
ténik meg, így az eredetileg logikusan felépített rendszer felborul;

- aránytalanul sok munka hárul a javí tőzász|íaljakra, min t kózépszin-
tű javítószervekre. Egyrészt a csapatok irányából fokozott igény jelent-

keiik a segítségre, mert sok helyen a csapat javítószewek önerőből nem

tudnak mágbírkózni a hadrafoghatóság bíztosításának kóvetelményeivel.

Ennek okii a következók: létszám és szakértelem hiánya; az öregedő
technikával nő a kiszolgálási és javítási igény; a kezelőállomány felkészü-
letlenségéből eredően - mivel nem csak a mi szolgálatunknál vannak gon-

dok - nő a kiképzési feladatok technikai biztosításával kapcsolatos fel-
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adatok időszükséglete is (eszközök felkészítése, lövészetek biztosítása,
illetve túlbiztosítása, stb.). Másrés zí az elmaíadt gyári- és nagyjaűtásokat
a krizépszintű javítószerveknek kellene pótolni, amihez a kapacitásuk -

figyelembe véve a már említett szervezési gondokat is - kevés;

-jelentős a fenntartási anyagok hiánya, ami megnehezíti a szervezett
javító tevékenységet.

A fentiek alapján felmerül a kérdés, hogy a technikai kiszolgálási
rendszerhez történő merev ragaszkodús, vagl valami más rend szerinti szük-
sé9szeni j avítást céIszerű-e alkalmazni?

Véleményem szerint a megoldást a következőképpen l€hetn€ m€g-

találni:

- csapatszinten mindenképpen helyre kell állítani az egységes tech-
nikai kiszolgálási rendszer 1-4. fokozatának végrehajtását, mégpedig
azért, hogy az igénybevételhez kapcsolódó technikai kiszolgálások vég-
rehajtásra kerüljenek (az I-2. fokozat nem igényel kapacitást, csak kö-
vetelménytémasztást) és a hadrafoghatóságról pontos képünk legyen az
által, hogy minden eszkóz - a használattól függetlenül - legalább évente
egyszer szakjavítók kezébe kerül. Ezen utóbbi feladat végrehajtásához

viszont kapacitást kell felszabadítanunk, biztosítva a technikai kiszolgá-
lási műveletek elvégzéséhez szikséges idót. A kapacitás biztosítás mód-
jairól később, a javaslatok megfo galmazásáná| szőlni fogok;

- ajelen helyzetből kiindulva az 5. és 6. fokozatot időlegesen, vagy a
jelenlegi technikai eszközök jelentős részére vonatkoztatva, véglegesen
el kell hagyni (a felesleges tervezés elhagyása csökkenti az adminisztrá-
ciót). Helyette egy valós technikai állapoton alapuló, a várható rend-

szerbentartási időt figyelembevevó, az összes középszintú javítószerv ka-
pacitását egységes szervezésben, központilag irányított rendszerben
megvalósuló, szükség szerinti javítási rendet kell bevezetni. Ezt felfog-
hatjuk egy válság-menedzselési programnak is.

Ajelenlegi, már szinte kilátástalan helyzetből a kilábalás érdekében
a következőket javaslom a technikai fejlesztés mielőbbi megkezdésének
szüks é ge s s é ge me llett :
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- a szervezeti hiányosságok megszüntetését, konkrétabban: a hadi-
technikai főnökégeken belül létre kell hozni a javító szervezetek haté-
kony irányíiásának szervezeti feltételét, egy technikai biztosítási osztályt
(alosztályt), melynek vezetője a HTF helyettese; koncentrálni kell a ja_
vítószerveket, bizto§ítva az egymás közötti hatékony kooperációt, mun-
kamegosztást, jobb kapacitás kihas ználását; az elektronikai szolgálat te-
rületén dandár, ezred szinten be kell fejezni az integrációt;

- felül kell vizsgálni a technikai kiszolgálási rendszert. A már emlí-
tetteken túl az egyes fokozatok gyakoriságát és a végrehajtandó műve-
leteket is meg kell vizsgálni és a felesleges előírásokat törtilni kell, ami
bizonyos kapacitás megtakarítást eredményez;

- meg kell szabadulni a felesleges, erkólcsileg elavult, fizikailag el-
használódott, már alaprendeltetés szerint nem használható eszközöktől,
ezeket ki kell vonni a rendszerból. Továbbá meg kell szabadulni azoktól
az eszközöktől is, amelyek helyett a nemzetgazdaságból adott esetben
korszerúbbek biztosíthatók. A "mozgósítási-zárolt" eszkőzók egy íészét
át kell csoportosítani, javítva ezzel a béke ellátást;

- a lehetőségeink határain belül, a jelenleg meglévő kapacitások és
kezdeményezések komplex rendszerbe foglalásával el kell készítenünk
saját erővel a hiányzó alkatrészeink jelentős részét;

- intézkedésekkel és megfelelő szabályzíkkal védetté kell tenni a
szakjavító állománl. Az lehetséges, hogy egyes kategóriákná1 feszültség-
geljár, de fel kellvállalni, mert a mai helyzet sem jobb. A technikus tiszt-
helyettes egész héten kint van a gyakorlótéren é§ biztosítja a technikai
eszkdzöket a kiképzéshez és szombaton szolgálatba lép, mert neki is kell
szolgálatot adnii

- tovább kell szorgalmazni a sorállományú szakjavító állomány kivál-
tását közalkalma zotti, vagy szerződéses állományra;

- felül kell vizsgálni a javítószervek jelenlegi szervezési elvek alapján
kialakított struktúráját. Ajaűtószervekre erőszakolt r aj, szakasz, század,
zászlóalj szervezet béke állapotban sok negatívummal jár. Csak néhány
raj-, szakasz-, századparancsnok beosztása és rendfokozata ktitött az ál-
talános rend szerint függetlenül attól, hogy az adott feladatkör elvégzé_
séhez esetleg nálunk mérnöki ismeretek kellenek, míg máshol (nem aka-
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rok senkit megbántani), de tiszthelyettesi felkészültség is elég. Vissza
kellene térni műhely, részleg, esetleg javítóüzem megnevezésekhez és
szervezeti felépítésekhez a béke szervezésben;

- megfelelő és hatékony felkészítósi, továbbképzési rendszer kiala-
kítására van szükég a jelenlegi isrnerethiány megszüntetése és a maga-
sabb ismeretek megszerzése érdekében. Már most kell gondolnunk arra,
hogy a technikai fejlesztés nem csak eszközöket jelent, h anem az azokat
kiszolgáló és javító szakállománl is feltételez, ami nem jön létre az egyik
napról a másika;

- a lehetőségekhez mérten korszerű anyagokat, eszközöket és mód-
szereket kell meghonosítani;

- meg kell szervezni a haditechnikai szolgálatok szakállománya véle-
ményének, javaslatainak az összeglrűjtését, meghallgatá§át. Erre nas/on
jó a jelenlegi ütafórum, de még több hasonló kellene. Abból kell kiin-
dulni, hogy ahol a gondok vannak - ez pedig alapvetően a csapatoknál
jelentkezik - esetleg jó ötletük van a megoldásra is. Jó példa erre a légi-
mozgékonyságú alerységek eszközeinek kialakítása.

Összefogla|va az elmondottakat megállapíthatjuN hop helyzetünk
válságos, de ha a haditechnikai szolgilatok szakállományát sikerül konk-
rét célok érdekében csatasorba állítani, akkor a jelenlegi pénaelen helyet-
ben legalább azt el tudják émi, hogt a meglévő eszközeink meghatdrozó
részével a technikai hadrafoghatósúg bizto§ítható lesz.

A vitainditó elóadástlóletően Bánszki Isnán mk őmagl, a SZCSP
Fegwerzenechnikai Szolgílat megbízott dlosztályvezetője korrefetárumá-
ban a javításoknál alkalmazható korszerű, illetve a hadseregben újszerű
módszerekről, technológiákról adott áttekintést, Rusz lózsef mk alezre-
des az MH PCGTFSZ-ségmémökfőtisztje a hosszú időtartamú tárolásba
helyezés aktuális kérdéseit, a jelenleg folyamatban lévő Ksérleti tárolá-
sok tapasztalatait és a témában fol},tatott kutatásának eredményeit is-
mertette.

A korreferátumokutÁn Wdák András mk alezredes a 47. Fejér javí-
tózószlóalj parancsnoka bemlfiatta a zászlóalj tevékenységét, majd a ü-
tafórum résztvevói megismerkedhettek a javító objektumokkal és azok-
kal a speciális feladatokkal (riasztóberendezések gyártása, légimozgé-
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konyságú alerységek részére harceszközcjk kialakítása, stb.), amelyeket
a javítási feladatok mellett végez a szakállomány.

A bemutatót vita követte, A vitában sorrendben felszőlalt Dr. Fe-
hérvái Tamás mk. vezérőmagl, Dr. Ungvár Gyula nyá.mk. vezérómagl,
Szabó Béla nyá. alezredes, Geller Isnán nyá. mk. vezérőmagl, Modok Fe-
renc mk ezredes, Antal Kiroly mk ezredes, Kilmán Gyula mk. alezredes,
Dr. Szilárdi Imre nyá. mk. ezredes, Boros Géza őmagt, Dobos Endre mk.
százados, Virág Lajos mk alezredes, Kőszegi Györgl mk. alezredes, Rába
Imre mk vezérőmagt.

A felszólalók tóbbsége egyetértett a vitaindító elóadásban elhang-
zottakkal. A főbb megá||apítások a következők voltak:

- a technikai kiszolgálási rendszert csapattagozatban feltétlenül fenn
kell tartani, de ahhoz, hogy a rendszer működjön, változtatások szüksé_
gesek-

A változtatások kérdésében már eltérő véleményck is megíbgalma-
zódtak, változtatni kell a jelenlegi fokozal,ok tartalmán, idószakosságán;
nem minden eszközre alkalmazható az egységes technikai kiszolgálási
rendszer, egyes eszközöknél a gyártó előírásait kell elótérbe helyezni.

- a technikai kiszolgáló rendszer csapattagozatú működéséhez biz-
tosítani kell a felt ételeket. Ezek az alábbiak: azizemeltetés és üzemfenn-
tartás felelősségónek pontosítása; az a|egységpar ancsnoki állomány hiá-
nyának megszüntetése; a technikai kiszolgáláshoz szúkséges fenntartási
anyagok, a műveletek végrehajtásához az idó biztosítása;

- a magasabb szintű technikai kiszolgálások (5., 6. rK) igényét to-
vábbra is számon kell tartani, de alkalmazkodva a lehetóségekhez, az
eszközók zöménél szükségszerű javíiást kell végezni;

- a csapatoknál lóvő, erkólcsileg és fizikailag elhasználódolt, rrem
használható cszközöktől meg kell szabadulni, ezeket kikellvonni a rend-
szerből;

- az előrelépést nem csak a pénz h alározza meg.Több olyan tcrület
van, ahol a szellemi kapacitás jobb kihasználsával is lehetne eredményt
e\érni. Ezek a következók: hatékony kooperáció a javítószervek között;
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megbízható információs rendszer kialakítása a meglévő eszközök fel-
használásával, a technikai kiszolgálás és javítás ráfordításainak pontos
kimutatása minden szinten, a gazdaságossági elemzések érdekében.

Összességében a vitafórumon résztvevők egyetértettek abban, hogy
a jelenlegi helyzetben a kiutat c§ak a szellemi kapacitás mozgósítása je-
lentheti.

Á vitdforumot követóen a Zrínyi Miklós Katonai akadémia Haditech-
nikai Tanszékének kzdeményezésére a Maglar Hadadományi Társaság
Szórazfoldi Tagozatával közöse4 egl elméleti-glakorlati kutatócsoport jött
létre a téma további hltatása érd,ekében.
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