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KATONAI LOGISZTIKA

pARANcsNoKI És Tönzsrr,q.DtrÁrÉx TApAszTALATAI

Dobó Pérer, Baranyi Ferenct

Az MHP-ság éves felkészíté§ tervének megfelelőm március hónapban
az MHP-ság és középszinfii vezetó tönsek bevonásával parancsnoki és
törzshadij áték került levezetésre.

A beállított téma modellezése során szerzett tapasztalatok az új szer-, vezetekösszekovácsoLisán nil, a gazdasági környezetben bekövetkezett mó-
, dosulasolg a harceljárásokváItozósa a további logisztikai szetvezési és ter-

vezési feladatolcra lényeges hatást glakoroltak

A teljesség igenye nélkil fogalmazódott meg cikkiink, melynek célja az
általánosítható tapasztalatok közreadása.

A parancsnoki é§ törzshadijáték íémája volt:

Az MH teljes készen|étbehelyezésének és a hadászati-védelmi had-
műveletének előkészítése.

Cé|ja volí:

- az MHP és a bevont törzsek gyakoroltatása a védelmi hadművelet
előkészítésében;

- a létrehozott új parancsnokságok begyakoroltatása, összekovácso-
lásának biztosítása;

- az í;j szervezetű katonai szervezetek alkalmazási elveinek model-
lezese.

A fenti célkitúzések alapján került m€ghaűroásra a hadijátékba
beyont logisztikai szakmai állomány gtakoroltatási célja is.

l DoM Péter vezérórna8,y, MH Anya8i-technikai fócsopoítfónök-hoíyette§, Bafanyi Feí€nc alez-
redes, MH ATFCJF-Sé8 Hadmúveleti és Kiképzé§i osztáy, kiemell fótiszt
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MH p arancsnol<s ág szintj én :

- az MH ATFCSF-ség szolgálatfőnökségei hadászati, hadműveleti
ismereteinek bővítése;

- a minósített idószak szakági feladatainak elemzése, a megszervezés
gyakoroltatása;

- a készenlét fokozása, szakági feladatai ryakorlrása a tervezés és
együttmúködés kérdéseiben;

- a védelmi hadművelet logisztikai biztosítása megtervezése, meg-
szervezése kérdéseiben a jártasság növelése.

Hadtest és hadosztály szinten:

- a központi logisztikai biztosítási rendszerre alapozva az új struktú-
rájú logisztikai szervek működésének modellezése;

- a háborús szakutasítás tervezet előírásai alkalmazhatóságánaküzs-
gálata;

- a vez,etési rendszer változása miatt bekövetkezett módosítások
alapján a munkacsoportok célszerű kialakítási rendjének vizsgálata;

- a csapatszintű szállítás centralizált és decentralizílt megszewezé-
sének vizsgálata;

- a biztosítási rendszerbe belépő új ellátási elemekkel való együtt_
múködési kérdések tanulmányozása.

A kitűzött céljaink elérése érdekében több előkészítő rendezvényt
és foglalkozást szerveztünk és yez€ttünk l€. Ezek közül néhány fonto_
sabb:

1.) Az MH ATFCSF hadászati-hadműveleti szakkiképzési csoport-
j ában rneghívott előadókkal elrnéleti felkésátest haj tottunk végre. Ezen
belül kiemelt figelmet fordttottunk:

- a hadműveleti előkészítés újszerű kérdéseire, elveire;
- a minósített idószak feladataira;

- a készenlét fokozása és azűjharckészűltségi rendszer összehango-
lására és ennek logisztikai biztosítására;



- a nemzetgazdasági szervekkel való együttműködés gyakorlatának
elemzésére.

2.) A középszintú vezető szervek logisztikai főnökségeivel konzul_
tációkat vezettünk le, ahol a háborús vezetési csoportosításokat, a kidol-
gozandó okmányok tartalmi, formai kérdéseit egyeztettük.

3.) AHM Védelmi Hivatal szervezésében Kecskeméten, a Bács-Kis-
kun meryei közg5nilés elnökének részvételével öt megye Védelmi Bizott-
sági titkáraival konzultáció és feladategyeztetés került végrehajtásra.,

Gyakorlatilag a parancsnoki és törzshadijáték kezdetére néhány elü
kérdés kivételével felkészülésünket elvégeztük, tisztázódtak azok a fe-
szüItségforráso\ amelyekkel a "tényle4es" hadmúveleti helyzetben kü-
lön is kellett foglalkoznunk.

Tisztázatlan volt é§ maradt is a hadijáték befejeztével az 7998-as
hadrend alkalmazásának a szervek eltérő megközelítésében értelmezett
harcértéke, a prognosztizált technikai, anyagi háttér, valamint a nemzet-
gazdasági teljesítő kapacitások kompatibilitásának megítélése.

Talán kevésbé érthetőek az elózőek, de egy ilyen jellegú feladatnál
nem elegendő csak a szervezeti kerelek eglségesítése, elengedhetetlenül
szükséges a követelmények reális hátterének elem2ése is, ami egy pers-
pektívikus szÉíyezetí rendnél még csak fikció lehet űavító szervezetek,
nemzetgazdasági infrastruktúra, stb.), mivel a háborús adattárakés szám-
vetések a reális kapacitásokat tartalmazzák

Ha§znosítható tapa§ztalaíok

A végr€hajtott hadijáték összességében rávilágítoű arra, ho§/. az
ilyen űpusú feladatokra szükség van, nem csak a törzsek összeková-
csoltságának javítása érdekében, hanem hozzájárulnak a hadmúveleti
tervezés reálisabbá téte|éhez, a ténylege§ anyagi-technikai helyzet
sámbavételének követkeitében kényszerűen rnegielenő korlátok felis-
meréséhez, ezek feloldási útjainak és módjainak feltárásához.

Ahadijáték céljai között nem szerepelt a védelmi hadművelet konk-
rét megtewezése, megszervezése, megvívása előtti időszak feladatainak



tényleges kidolgozása, de ezeket az etápokat pontosan a logisztikai biz-
tosítás feladatrendszerének egymásra épültsége miatt nem lehet kihagy-
ni.

Itt olyanokra gondulunk, mint az erők rejtett növelése, a készenlét
fokozása, a felvonulás és ezen feladatokkal eryidőben megvalósuló fo-
lyamatok következetes végigiáíszá§a, a folyamat akadályainak és követ-
kezményeinek számbavétele, a reális helyzetértékelés és elhatározás
meghoZatala érdekében.

Különösen sok gondot okoz a logisztikai biztosítás rendszerében,
annak reálfolyamatában a hadműveleti időugratás, ugyanis az anyagi-
technikai (logisztikai) biztosítás időszakonkénti lépcsőfokai, egymásra
épültségük miaít nem léphetők át és nem hag5rhatók ki,

Vissza-visszatérő gond, hogy az idő rövidsége miatt csak elnagyolva,
a fóbb összefüggések elemzésével foglalkozunk az adott hadműveleti fel-
adat keretei között. Elfogadunk olyan eseményeket végrehajtottnak,
mint a katonai szervezetek mogósítása, "M" összekovácsolási feladatok
végrehajtása, a készenlét elérése, a felvonulás végrehajtása és az alkal-
mazási körletek elfoglalása,

Úgy gondoljuk, nem kell azt bizonyítani, hogy míg idóben idáig elju-
tunk, mennyi olyan feladat, esemény következik be, amelyek alapjaiban
megkérdőjelezhetik a béke helyőrségben előzetesen kialakított elgon-
dolások, biztosítási rendszerek realitását.

Konkrét példával élve a hadműveleti feladatban megfogalmaztuk,
hogl a nemzetgazdasá§ igenyek kielégítése 4 hónappal a feltételezett had-
műveleti i.dő előtt megkezdódtek és teljesítésük idóarányos, a hadmúvelet
kzdetére be is fognak fejeződni. Már amikor ezt kényszerűségből megfo-
galmaztuk, tisztában voltunk azzal, hogy ez irreális beállítás, de nincs és
nem is volt módunk lemodellezni, hogy akkor még lesz e lehetóség im-
portra vasl sem, lesz e gyártókapacitás vagy sem,

Mégis, hory induló adatok legyenek, kénytelenek vagyunk irreális-
nak tűnő feltételezésekből kiindulni, míg ha idóugratás nélkül végigját-
szuk az eseményeket, az akkori realitásokból kiindulva szerezhetnénk
meg azokat a tap aszta|aíokat, amelyek ftgelmen Hvül hagása egy adott
szituációban katasztrófát okozhat.



Igen fontos tapasztalat, hogy a Magyar Honvédség Parancsnoksága
önállóan, a hiányzó anyagi héttér miatt nem tervezhet tevékenységet. A
gazdasági rendszer megváltozása, a tórvényi szabályzók ígény|ik a HM
Védelmi Hivatal és a Megtei Közgttilések illetékeseinek bevonósát is a ter-
vezés és a logisztikai biztosítás végrehajthatósága érdekében.

A hadijáték bebizonyitotll az anyagi-technikal szolgálat területén
a jelentegi béke és háborús szervezeti keretek módorsíási szükséges'sé-
gét:

- az elö§árói megerősítés szükéges az alsóbb tagozatok ré§zére, mi-
vel ilyen szertvezetük nincs;

- felsőszintű vezető szerv csapatvezetési funkcióval foglalkozik;

- nemzetgazdasági kapcsolatokat kell fenntartani, de ery-két szemé-
lyes szolgálatokkal ez nehezen megvalósítható.

A fentiekból logikusan következi\ ha a megerősítésre szánt erők,
eszközök az alkalmazókhoz vannak szervezve kettős eredményt érünk el:

- nincs szükség átalárendelésre;

- a felsőszintű vezetes feladatköréből a csapatvezetési funkció kike-
rül.

A készenlét fokozása csak abban az esetben valósítható meg a konk-
rét anyagi szükséglet megléte esetén is, ha azok (tároló, kiadó szerveze-
tek) minimum az ellátandó szervezetekkel egyidőben, de jobb, ha elóbb
kerülnek feltöltésre, kiegészítésre

Az "M" szakállomány minőségi biztosítása és a hadmúvelet legkü-
lönbözóbb irányokba való kialakulásának esheíősége szükségessé teszi
a meghag5iás, a hadkiegészítés és a mozgósítr{s rendszerének hasonló
tervezési, szervezési elvek szerinti megvalósíását. A nemzetgazdasági
igérryek kielégítése csak akkor lehetséges, ha a fenti elveket következe-
tesen alkalmazzuk, már a béke állapot időszakában a tervezáben, de
különösen érvényt szerzünk ennek a végrehajtás során.

A felvonulás közlekedési biztosítása jelenlegi rendszeréból a nem
kelló hatékonysággat működtethető ellenőnő óteresztő pont századok kj-



váltása §zükségszerűen jelentkező igény. A rendelkezésre álló közúti ko-
mendáns erők szeíve7-elileg ezen íeladatnak megfelelnének, rendelkez-
nek mindazon feltétellel (diszpécser pontok, forgalomszabályzó őrsök,
híradó erőkés eszközök), amelyek biztosíthatják ezen feladat szen€zett,
feszesvégrehajtrását. Ehhez az ellenőrző áteresztő pontszázadoklétsÁ-
mánál kisebb, béke állapotban felkészített közúti komendáns eűk len_
nének szükségesek.

A közúti mozgásokra a meglévő Úthálózatból kijelölt katonai gép-
kocsiutak rendszerére, berendezésére, fenntartására is hatást gyakorol-
tak a MH középtávú átalakítása során bekövetkezett változások. Acsök-
kentett §zervezeti és létszámkeretek miatt kevesebb lehet ajól berende-
zett katonai gépkocsiút hossza, ezzel szemben nő ajárórözéssel felügyelt
út nagysága. A hagtomúnyos kózponti és csapatutak rendszerében beren-
dezésre kerülhetnek a csapatutak teljes hosszban, míg a központi tagozat-
ban a felüglelet lesz a jellemzó.

Az anyagszállítások területén a vasút működőképességének megőr_
zése, a kirakó állomások működtetése meghatároz6bbá vá|í a csökken-
tett kózúti szállító kapacitások miatt. Ezek alkalmazása elsősorban a
nagytömegű, homogén anyagfajták (műszaki, eródítési, lőszer és üzem_
anyag) területén [ehet jeIentős.

Újszerűen alkalm azha!ók az átrakő zászlóaljak. Feladatrendszerük
kiegészülhet - az átrakó körlet rnűködéséig - a sérült technika 5nijtőhe-
lyeken felhalmozott, elszállításra váró technikai eszközök berakó állo-
másokon történó berakásával.

A szá llítá Si íe ladat o k cenír alizá]'í, decentralizált tervezési, szeTl ezési
módszere alkalmazását tovább kell üzsgálni. Bármely módszer alkalma_
zását is vizsgáljuk, az eryértelműen |átszlk,hogy a szállító szakembereket
bármelyik tervezési folyamatot is vesszük figyelembe nem lehet nélkü_
lözni.

A közlekedési biztosítás szerves r€szét képező csapat és anyagozál-
líttís csak egységes rendszerben valósulhat meg. A feltételek megterem_
tése - szállítási ágazatok tárgyi és személyi szükégleteinek - tervezése,
az űtháíózat fenntartása, helyreállítása, a nemzetgazdasági erőforrások
honvédségi célú felhasználása, a koordináció a felsőszintű vezetó szerv
felelósségével kell, hogy megvalósuljon.



Az anyagi biztositiás területén az új hadműveleti elvekhez és harcel-
járási módokhoz igazodva ajelenleg érvényben lévő - még aVSZidejéből
örökölt - hadi és felhasználási normákat át kell alakítani.

A honi területen végrehajtott tevékenységet, azok intenzitását i§ fi-
gyelembe véve újragondolandó a készletképzés naglságrendje is.

A felhasználásinormák és a készletképzés új alapoka helyezáének
vezérgondolata lehet az adott csapat, adott feladatra történő önállósítá-
sa, anyaggal történő ellátása. A megalakítandó,készlet nagyságát a kö-
vetkező feladatokat is fig]elembe véve szükséges meghatározni, termé-
szetesen e§I megbízható nagyságrendű tartalék ké§ztet kialakításával.

Az anyagellátásban továbbra is meghatározónak tekinthetók- a rak-
tárak számánakvárható csökkenése miatt - az anyagtároló és üzemanyag
tároló kiadó körzetek. Ezekre az ellátás mellett jelentős szerep hárul a
központi készletek széttelepítése érdekében is.

A technikai eszközökjaűtási rendsz€re átalakításra szonrl, A csa-
pattagozatban meglévó javító szervezeteket a helyszínen végrehajtható
kisj avítások elvég zésér e, a köúpjav ítások2O -30 Vo - os vé grehaj tására kell
felkészíteni.

A középjavítás át nem fogott részét és a nagtjavítást, teljes egészében
a nemzetgazdaságra kell átterhelni, természetesen megteremtve ennek sze-
mé lyi és tárgli feltéte lrendszerét.

Az eszközök javításának ilyen szükégszerű megosztása a javító-
anyag-ellátásban is új problémákat vet fel. Béke állapotban csak az MH-
ban használt technikai eszközök után felhalmozott javítóanyagbí| eI kell
látni az igenyeknek megfelelően a polgáijavító bázisoknt ls, melynek rend-
szere még nem kiforrott.

A nemzetgazdaságból biztosított technikai eszközök iavít^sára az
MH szervezetei sem szakállomány, sem javítóanyag tekintetében nincse-
nek felkészülve, várhatóan ezen eszköxik kisjavítása is a nemzetgazda-
sági eróforrásokra terelődik át.

A klasszikus értel€mben yett tagozatokon áthúzódó vontatási utak
módosulnak. A szeívezeti változás követkéztében vontatási utakat csak



a gépesített hadosztály tagozatban szükséges működtetni, a sérúlttech-
nikai g5nüjtőhelyról elszállítandó technika berakó állomásig.

Az egészségügyi biztosííás területén a segélynyújtás mérve közelebb
került a csapatokhoz. A csapatszintű új egészségüryi szeF&zetek tevé-
kenységének modellezé§e alapján lehetővé válik, hogy zászlóalj szintű
egésxégügyi szakaszoknál életmentő első orvosi segély, míg dandár szin-
tű egésxégüg5ri századoknál életmentő szakorvo§i §egély nyíjtsunk a sé-
rülteknek, ezzel is nóvelve a túléles esélyeit.

A harcoló csapatok tevékenységi körzetének nagyságát figyelembe
véve az egészségügd dandárt célszerű mego§ztva alkalmazni, olyan
igénnyel, hory a szállítási távolságok ne nőjenek, de a telepített tábori
intézetek a harctevékenpégtól megbízható távolságban, biztonságosan
tudjanak működni.

Mind-e mellett felvetódött az egáxégügyi dandár szervezeti és mű-
ködési rendje újragondolrásának szülségessége, mivel az adott harctevé-
kenységi területen az infrastuktúrától fúggően előtérbe kell helyezni az
egészségügli szervezetek táboi jellegű elhelyezésével szemben a Etaciona
búzisokon történó működtetés feltételeinek megteremtését.

A vezetési pontok rendszerének átalakitása, az anyagi-technikai fő-
nökségek létszámának drasztikus csökkentése alapjaiban mffo§ította a
logisztikai Yezeté§t.

Módosítani kellett a szárazföldi csapatoknál a hadtest és hadosztály
sánten a munkacsoportok összetételét a funkciókat. A váltásos mun-
karend bevezetésére egy-egy szolgálat területén (műszaki-technikai
szolgálat, veryivédelmi-technikai szolgálat, üzemanyag szolgálat, ruháza-
ti szolgálat, élelrnezési szolgálat) nincs lehetőség.

A gépesített hadosztály szinten a terveó csoportok létrehozását
nem teszi lehetővé a tervező a|osztály kettó fós létszáma.

Kiemelkedő jelentőségú feladattá vált az egyúttműkiités m€§zer-
vezése és folyamato§ fenníartása. Ezen tevékenpégben markánsan két
igény fogalmazható meg. Az eryik a belsó ellátó, ellátandó szervezetek
közti folyamatos egnittnűködés, a másik a kiilső nemzetgaÁasági erő-
források igénybevételével kapcsolatos feladatoktervezé§e és szervezése.
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Az elhelyezési szolgálat beintegrálódása óta első ízben gyakoroltak
a logisztikai vezetó szervek ilyen összetételben. Figyelembe véve az el-
helyezési szolgálat több irányú tevékenységé't - a béke objektumok üze-
meltetésének továbbvitele, lakásfenntartás, tábori elhelyezési szak-
anyagbiztosítás - szükseges a háborús szenezetük felülüzsgálata, mó-
dosítása, 

^z 
úwnevezett " elvonuló" elhe|yezési szolgálatok kialakítása.

A parancsnoki és törxhadijátékon felmerültek nem konkrétan a lo-
gisztikai biztosítás feladatkörébe tartozó eryéb kérdések is. Ilyen az e|-

hunytakkal kapcsolatos tevékenységek átfogó üzsgálata. A jelenlegi sza-
bályozás ezt az anyagi-technikai főnöki hatáskörbe utalja. A módosult
szewezeti keretek (új szervezetek), mint a humán és lelkészi szolgálat
megjelenése, értelemszerűen felveti a hatáskörök és feladatok átrende-
zésének igényét, és az anyagi-technikai szolgálatok ezen feladat alóli
mentesítését.

A parancsnoki és törzshadijátékon 
^ 

Yizsge]€.t í"árgyát képezte a há_

borús anyagi-technikai szakutasítás t€rvez€t alkBlmazhatósága. A ta-
pasztalatok egyérteműen igazolták, hogy az abban lefektetett elvek jók,
alkalmazhatóak, természetesen a szervezeli vá|íozásokból adódó módo-
sítások figyelembevételével.

Összességében megállapítható, hogl a parancsnoki és törzshadijá-
ték l€yezetésejól szolgálta az átnrenei időszakban is a törzse\ a logisz-
tikai vezető szervek összekovácsolását, A tapasztálatok é§ azok feldol-
gozása rávi|ágított olyan korlátokra és szűkségszerűenjelentkezó prob-
lémákra, melyek m€gotdására a haderőáíalakítás folyamatában szá-
molnunk ke|l.
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A DÉI§zLÁv vrirsÁc eÉKÉs npxopzÉsÉnrr vÉc-
nrrrerrÁsÁr nzrosíró Bnóxgron) LoGIszTIKAI

nrzrosírÁsÁNer IIELyzETE

Komondi Mórlonl

Több szerző közreadta már tapasztalatait, észrevételeit az IFoR te-
vékenységében résztvevó Ma5rar Műszaki Konting€n§ felké§zítóséről,
tevékenységéről, melyekkel messzemenóen egyetértek.

Ismereteim szerint azonban nem készült a Délszlávválság békés ren-
dezésének végrehaj tását biztosíó (IFOR) erők magar vonatkozású lo-
gisztikai biztosításái elemző dolgoza! mely több, mint a magyar műszaki
kontingens biztosítása.

Ezért és az IFOR tevékenység félidejéhez éwe alkalom Knálkozik
a végrehajtott feladat áttekintésére, a más nemzetiségű ás a magyar kon-
tingens logisztikai bizto§ítása tapa§ztalatainak megvonására, melyet az
alóbbiakban me4teszek

1.) Időrendi áttekintés:

Az Országg5rúlés 112l 1995. (XII.2.) határozatával hozz,áiárulá.l,ár ad-
ta, hogy a délszláv válság békés rendezését szolgáló megállapodás végre-
hajtását biztosító IFOR erók egységei Ma§larország területén átvonul-
bassanak, átmenetileg állomásozhassanak és ennek keretében repülógé-
pei az ország|égterét, valamint kijelölt repúlőtereit igénybe vehessék.

Az Országgyűlés 71411995- (XII.12.) határozatában pedig engedé-
lyezte, hogy az IFOR erők kötelékébe a Kormány korlátomtt|étszámű
- nem több, mint 500 fős - magtar nűszaki konting€nsí alakít§on meg,
készítsen fel és küldjön ki alkalmazási területre.

l KoínondiMáítooezredes,MHHadtápcsopoítfóntjk-helyenes
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Az Országg5nilés döntése alapján a Ko rmány 235017995-határozatá-
ban felvállalta a Magyar Köztársasá grésmételét azIFOR erők feladatai
végrehajtásának biZtosításában.

Ennekérdekében felhatalmazta a honvédelmi és a külügyminisztert,
hogy az érintett miniszterek bevonásával megállapodjon az IFOR-ban
résztvevő államok kormányaival az átvonulás, az átmeneti állomásozás
és a pénzügyi kérdések tárgyában - továbbá tárcaközi munkabizottságot
hozott létre a Békebiztosító Erőkkel kapcsolatos feladatok koordinálá-
sára, melynek vezetője a HM katonai ügyeket felúgyelő helyettes állám-
titkára lett.

Ezzel egyidőben a HM Elektronikai lgazgatóság keretében, a
SOFA Egyezmény Dí2. pontjával összhangban Logisztikai Igazgatóság
kerűlt létrehozásra, amelynek feladata - az egycsatornás ellátási rend ke_
retében - valamennyi gazdasági kihatással, térítési igénnyel járó polgári
és katonai jellegű IFOR szükéglet szerződéses rendezése.

A honvédelmi miniszter az57lí995. számú utasításában intézkedett,
hogy az IFOR erőkkel kapcsolatos feladatok végrehajtása érdekében az
MHPK-a hozzon létre MH Operatív Csoporto! (MHOCS) amely a fel_
adatok végrehajtásával megbízott amerikai szakórtőkkel, valamint a
Határőrség, aVám_ és Pénzügyőrség Orságos Parancsnoksága, az 0r-
ságos Rendőrfőkapitány§ág, a Kormányzati Frekvenciagazdálkodási
Hivatal és a I-ogisztikai lgazgatóság kijelölt szakembereivel szorosan
együttműködve _ térítési igény esetén a Logisztikai Igazgatóság útján
megkötött szerzódés alapján - tervezze, szewezze, koordinálj a az IFOR
erők átvonulásával, átmeneti állomásozásával - ideértve az állomásozás
ideje alatt az IFORszervezetek felkészítésétés az IFOR tevékenynéghez
szükséges vezetési, logisztikai feladatok ellátását is - továbbá az ország
légterének és kijelölt repülőtereinek igénybevételével összefüggő, Ma-
glar Honvédséget érintó feladatokat.

Egyben meghatározta, hogy az MHOCS vezetője a Kormány
235011995. (XI.22.) határozata 4. pontjában létrehozott MH parancs-
nok-helyettesi beosztást betöltő személy, aki részére biztosítani kell
mindazokat ajogokat és feltételeket, melyek lehetóvé teszik a feladatok
folyamatos és zökkenómentes végrehajtását.
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A honvédelmi miniszter 58/1995. (HK 31.) HM számú utasításában
intézkedett az IFOR kötelékben résztvevő magyar műszaki kontingens
megalakítására, felkészítésére, felszerelésére és mindenoldalú biztosí-
tására.

A Magyar Honvédség Parancsnoka a 6917995. számú intézkedésé-
ben 1995. december 07-én intézkedett az MHOCS létrehozására, tevé-
kenységének mindenoldalú biztosítására. Törzsének állandó állománya
a Honvéd Vezérkar Szemlé|ők elhelyezési körletének bázisán került el-
helyezésre.

Az MHOCS vezetője: (Kormdnyhatározat alapjón) Bíró Béla altábor-
nagl, MH PK helyettes, fügetlenített beosztással látja el feladatát. Az
MHOCS vezetó áItalános helyettese: Mráz Isnán dandártábomoN Had-
műveleti Főcsoponfőnök első helyexes (megbízással). Az MHOCS vezetó
anya§-technikai helyettese : Komondi Máton ezredes, MH hadtápcsoport-

főnök helyettes (megbízással). Az MHOCS vezető műszaki helyettese: Dr.
Tompa János dandártábomok, MH műszaki főnök (megbízással). A töns
főnóke: Forgó József ezredes (függetlenítex beosztússal). Áz MHOCS tör-
zsének állományát a HW Szemlélők teljes szervezete képezte, kiegészítve
az MH SZFCSF-sé7 a ZMKA műszaki tanszé$ az MH RELEFCSF,ség
és az MH REK állományábóI 1-1 fóvel (eredeti beosztásuk alól ideiglmesen

felmen*e).

Napjainkra ezen állandó állomány - a feladatok csökkentésével ará-
nyosan - csökkentésre került.

Az MHPK-a 70i 1995, számú intézkedésében meghat ározta amaglar
múszaki kontingens létrehozásának, felkészítésének, felszerelésének és
mindenoldalú biztosításának Magyar Honvédséget érintó feladatait, egy-
ben felső szintű irányííását az MHOCS-ra ruházta.

A felsorolt fontosabb határozatok, utasítások és intézkedések mel-
lett termé§zete§en több alsóbbrendű FCSF-| CSF-i és fónöki intézkedé-
sek jelentek meg az IFOR tevékenységgel kapcsolatban, melyek részle-
tezése itt és most nem szúkéges.

Az 6l1alam kiemelt jogszabályok keletkezési időpontjait és a valós
tevékenység beindítását figyelembe véve megállapítható, hogy rendkívűl
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szoros időrendet követelt meg eZ a feladatsorozat úgy ajogalkotók, mint
a végrehajtók részéről.

2.) Az IFOR erök magyarországi áwonulrása és áímeneti állomá-
sozása logisztikai biáosításának helyzete

Az MHOCS vezető állományával még a szükéges döntések megho-
zaía|a előtt (7995. november 13-án) megkezdtük az amerikai munkacso-
porttal a Magyar Honvédség laktanyái, repülóterei és gyakorlóterei
szemrevételezését.

Többszöri pontosítás és eryeztetó tárgyalás (ismételt szemrevétele-
zés) után az amerikai fél azt kérte, hogy Taszár repülóteret és Kaposvár
Füred-II. laktany át azigény szerínti létesítményekkel ideiglenes haszná-
latra bocsátsuk rendelkezésükre az ameríkai IFoR erők átvonulásának
biztosítása, illetve az óket ellátó logisztikai bázis kialakítása céljából,

Mint tudjuk, a későbbiekben az "IÍ-i dandár" részére a pécsi elhe-
Iyezés, illetve az amerikai katonák kiképzésére a tatársz€nts/örg/i s/a-
korlótér igénye is felmerült, mely szintén kielégítést nyert.

Ez a kérdés - melyet a magyar Kormány elfogadott és utasította
MHPK+ az igény kielégítésére - egy sor azonnali intézkedés és rendsza-
bály bevezetését tette szükségessé.

Iníézkedni kellett a Taszáron állomásozó 31. hc.repülőezred béke-
múködésének ideiglenes módosítására, harckészültségi feladatának át-
szervezésére, készültségi szolgálatának megszűntetésére, állományának
(köztük az alapkiképzést végző újoncállomány), harci-technikai eszkö-
zeinek átcsoportosítására az akkori MH Légvédelmi Parancsnokág más
alárendelt katonai szerveihez - nem utolsó sorban az igényelt objektu-
mok kiürítésére, anyagok átcsoportosítására és a létesítmények átadásá-
ra az amerikai fél részére.

Kaposvárott hadműveletileg kisebb volumenú, szerkezeti összetéte-
lében azonban bonyolultabb feladatot kellett megoldani. Négy katonai
szervezet (KKP+ág, vb.z., elló. és javító z-ak) felszámolását és egl új
katonai szervezet (Logisztikai Ezrcd) felállítását, két laktanya állomá-
nyának, haditechnikai eszközeinek és anyagi készleteinek egy laktanyába
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való átcsoportosítását, két béke gazdálkodást folytató katonai szervezet
egy gazdálkodási rendszerbe történő összevonását kellett végrehajtani
nem több, mint egy hét alatt.

A feladatokaí bonyo|ítotía egy felől, ho5l felső szintú döntések, uta-
sítások, intézkedések megjelenése előtt - szóbeli parancsra - kellett meg-
kezdeni az átcsoportosítást, másfelől a rendkívül rölid idó rtriatt csak az
érintett állomány áldozatvállalása volt a biztosítéka a határidő betartásá-
nak.

Utólag értékelve a tevékenységet megállapítható, hogy mindkét
helyórségben rendkívűl fegyelmezett, felelősségteljes hozzáállással ha-
táridőre megteremtették az átadás feltételeit. A sietségben termé-
szetesen becsúsztak hibák is, azok azonban nem voltak szándékosak és
kijavíthatatlanok.

A létesítmények átadás-átvétele §orán az amerikai fél egyfeló| nagy-
fokú megértést és korrektséget tanúsított, másfe|ől roppant óvatos, ha-
logató taktikát alkalmazott. pl.: az eredetileg kijelölt objektumokat és
berendezési tárgyakat g]akorlatilag "csont néIkijl" átvette, de okmányilag
jóval késóbb rendeződött. Vagy fokozatosan növelte objektum igényeit
mindkét helyőrségben, de főleg Taszáron. Vagy nagyon sürgősen (éjjeli
riasztással, hétvégén) kértek ágybetéteket, olajkályhákat, va§ágyakat,
légkondícionáló berendezést, stb. - amikor leszállítottuk (Bp., Karcag,
Miskolc) nem volt átvevő, több napig az alakulótéren tárolták azokat.

Végül is mire a főerók felvonultak, a helyzet normalizálódott mind-
két helyórségben. A bérlemények, szolgáltatások, kölcsönzési díjak ki-
alakult rendszere működik, a szerződéses kötelezettségeke t és a pénz-
ügyi elszámolásokat a Logisztikai Igazgatóság egyre " olajozottabban"
yéEú.

A Magyar Honvédség központi és a csapatok készleteiből biztosí-
tottuk: a pihentetési anyagokat, az irodai berendezéseket, a konyhai be-
rendezáeket, mosdó es WC konténereket. Mindezekért a havi bérlai költ-
sé.g Taszáron 904-78ó Ft, Kaposváron 167,ó80 Ft, Táborfatván 171.201 Ft.
Agmemű anyagok összésen: 12.202.800 Ft. A Magar Honvédségkészleté-
ből a kölcsönanyagok havi bérleti díja mindösszesen: 13.446.467 Ft.
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Az elhelyezési objektumok és létesítmények bérletén és a fent em-
lített anyagok, berendezések kölcsönzési díján kívül a Maryar Honvéd-

, ségnek más alapvető költségvetési bevétele nem származik az amerikai
IFOR eróktól.

; Azamerikai fól szolgáttatísait többségében magyar áltampolgárok
és cégek végzik Pl,:

Szállítás : polgári vállalatoktól igényelnei< teherautókat, trélereket,
iizemany ag szállító gépj ármúveket.

Épftkzés: útépítést, taszári lőszerbázis építését, taszári repülótér,
laktanya, kaposújlaki repülőtér kerítés építését magyar cégek és vállal-
kozókvégezték

Rakodás: vasiti,közúti rakodáshoz maryar darukat és gépkezelőket
vesznek igénybe.

Üza.el]átás: aMOL végzi (fóleg Dombóvár telephelyról) Maryaror-
szágon és Boszniában is a hajtóanyag ellátást.

L1lm.eltátás: Magyarországról csak zsemlét, tojást, ásványvizet sze-
reznek be. A konyh ai személyzet8D Vo-a magyar állampolgár. (Táborfal-
ván sajátos).

Ruh.ellátás: mosatást magyar vállalattal végeztetik (sajnos nep a
Centrál Mosodák RT-vel).

Gjmű.bizt.: A Maryarországon használt autóbuszokat és személy-
gépkcsokat 90 %-ban maryar cégektől bérlik. A gépjárművezetók - ame-
rikai gépjárművön is - többségében maryar állampolgárok.

Összességében az 1995. decetnber 08 - 1996. június végéig az ameikai
fél megközelítóleg 35 MiUió USD fizetett ki Maglarorczágon munkadíj, bér-
leti díj, anyagköItség és szállítós címén az óllamnalc, vóllalatoknak és váI-
lalkozólolak
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Az IFOR erők forgalma Magyarországon összesítv€ az 1996, június
30-i helyzet alapján:

a.) Légiforyatom: belépett: 2195 repülőeszköz
kilépett: 2119repülőeszköz
átrepült: 144 USA 158 orosz repülőeszköz

Mo-n tartózkodik: 76 (5O rc.,'26 hel.) repülőeszköz.

b.) Gépj órműforyalom: áthaladt 1121 gépjármúoszlop, mintegy
22,250 db gép-és harcjárművel.

c.) Vasúti forgalore; USA 384 vasúti szerelvény

É.aO. 32 vasúti szerelvény

Maryar 6 vasúti szerelvény

Eryéb 29 vasúti szerelvény

Ósszesen: 451 vasúti szerelvény

d.) Személyi forgalom: belépett 62.914 fő
kilépett 58,954fó

Mo-n tartózkodik: 3.9ó0 fő

A fenti jelentós forgalom lebonyolítása rendkívűl fegyelmezett és
összehangolt munkát igényelt úg5l a tárcaközi bizottságban, mint az
MHOCS állományába beosztott szervektól és a konkrét forgalmat irá-
nyító-, ellenőrzó-, végrehajtó állománytól. Természetesen e területen is
voltak"bakik" , tirelmetlenségek és meg nem értések, de a felmerülő gon-
dok, problémák operatív lerendezésére minden fél és szervezet partner
volt.

Nagy pozitívumként értékelhető , hogy az eddigi magyarországi
IFOR forgalom jelentősebb baleset (tömegszerencsétlenség) nélkül ke-
rült tebonyolítá§ra, a maryar közlekedésben alapvetó és tartós fennaka-
dást nem idézett elő, a kisebb kártárítési és javítrási-helyreállítási igenyek-
től eltekintve megvalósult a"bekes egmás mellett éIés".

Az IFOR főerók felvonulásával az eryúttműködés csúcsidőszaka be-
fejeződött, napjainkban a napi ellátási, kiképzési feladatok bizto§í-
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tásában való igény szerinti segítség valósul meg, s megkezdtük az év végi
kivonással kapcsolatos tervező, szervezó munkát, mely szintén csúcsidÓ-

szaklesz, de mai ismereteinkés reményeink szerint tervezhetőbb, idóben
jobban összehangolhatóbb feladat lesz.

Összességében úgy ítélhetó meg, hogy az IFOR erők áWonulásához
és átmeneti állomásoztatásához az ígény szerilti logisztikai feltételeket
biztosítottuk. Jó együttmúködés alakult ki a felvonulás logisztikai bizto-
sítását irányító u-éiikai tö.zs és a Maryar Honvédség között. Önzetlen
segít§éget nyújtottak és nyújtanak napjainkban is a magyar műszaki kon-
tingens logisztikai felkészítése és biztosítá§a terét Az itt tartózkodás
anyagi vonzatát, a Magyar honvédség költségvetésére gyakorolt - remél-
hetőleg pozitív - hatását ma még nem lehet pontosan megmondani. Az
IFOR magyarországi jelenlétének erkölcsi eredményei katonai szem-

pontból már ma sem vitathatók, bízom benne, hogy ez sem politikailag,
sem pedig össztársadalmilag nem lesz vitatható,

3.) Az IFOR kötelékben résztvevő magyar műszaki kontingens
logisztikai biztosításának helyzete

A maglar rnűszaki kontingens (továbbiakban: kontingens) az 1. fe-
jezetben fe|sorolt határozat, utasítás és intézkedések figyelembe vételé-
vel a Magyar Honvédség hadrendjében ideiglenes katonai szervezetként
a 4.g.hadtest (korábban (SZCSP) parancsnok kózvetlen alárendeltségé-
ben 1995. december 14-én alakult meg.

Állományát önkéntes jelentkezőkból kiválasztott tisztek, tiszthe-
lyettesek és szerződéses tisztesek alkotják. Szewezetébe kontingens pa-

rancsnokság, műszaki zászlóalj, törzs- és logisztikai század tartozik.

Az alkalmazási területre elvonuló állomány felszerelésének kialaki
tásához, technikai eszközei összeállításához kikértük az IFoR szakem-
berek vélemónyet és ezt, valamint a magyar lehetőségeket figyelembe
véve tettünk javaslatoí az MH parancsnokának, aki a szükséges módo-
sítással jóváhagyásra felterjesztette a honvédelmi miniszteínek E;zt azért
fontos kihangsúlyozni, hogy minden egyes ellátmányi anyag é§ technikai
eszköz miniszteri döntésen alapul, azt nem egy€s szolgálati személyek
erőltették a kontingensre.
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Az 7995. december 15. - 1996. január 16. közötti felkészítés ideje
alatt Szárdevóban egJreztettii{( a kontingens logisztikai biztosításának
elgondolását a Szövetsees Gyorsreagálású Hadtestparancsnokságával,
melynek lényege volt, hogl:

- a logisztikai biztosítást saját erőinkkel és eszkőzeinkkel, a magyar
nemzeti erőforrásokra támaszkodva, heti kétszeri (kedd, péntek) után-
szállítással - alapvetően konténercserés módszerrel - tervezzük;

- a nemzeti ellátás érdekében Előretolt Logisztikai bázist létesítsünk
Kaposváron a 64. Boconádi Ellátő Ezred bázisán, ahonnan az után- és
hátraszállításokat vé gezzik;

- a logisztikai ellátásban az induláskor nem kívánunk igénybe venni
sem IFOR, sem hadtest, sem horvát szolgáltatásokat;

- a magyar műszaki kontingens Horvátországban, Okucani település
mellett konténertáborban kerül elhelyezésre.

Elgondolásunkat a hadtest vezetése elfogadta, azzal egyetéített, s
gőzeróvel beindult a polgári megrendelés, gyártás, konténertábor építés
és nem utolsó sorban a logisztikai t ámogató század szervezése Kaposvá-
rott.

Természetesen elgondolásunkat nem tudtuk olyan gyorsan és zök-
kenőmentesen megvalósítani, mint ahogyan azt kialaKtottuk és elfogad-
tattuk Nag0n sok polgái és katonai szervezet és még több, a feladat ér-
dekében elkötelezett ember összehangolt és felelősségteljes munkájára volt
ahhoz szül<ség hogt:

- elsó ütemben 1996. j anuár 76-17 -én az előkészítő részleg;

- második ütemben 1996. január 30-31-én a főerók négy katonavo-
nattal - az alkalmazás körzetében lévó táborhelyre felvonuljon.

I-egfőbb gondot a különliiző katonai szervezettől vezényelt techni-
kai eszközök átvéte|e, illetve különbiiző hiányosságok miatti át nem vé-
tele okozta. E téren nem volt tapasztalható megfelelő felelósségérzet az
útbaindítók részéról.
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Nagy nehézségek árán, szinte az utolsó pillanatban azért csak ösz-
szeállt a kontingens anyagi és technikai szüIséglete, mellyel elvonultak.

Az előkészító részleg rendkívül rossz időjárási üszonyok között, szí-
vós, embert próbáló munkával teremtette meg saját tábori elhelyezési
feltételeit, s n}^íjtott nagy segítséget a végleges táborhely kialaKtásában.
Nagy tapasztalat a jövőre nézve, hogy határozottabbán meg kell követel-
ni a konténerek szd mozását és a konténerjeglzéket, s annak egy példányát
az e|őkészítő résileg parancsnokának át kéll adni. Ha ez így történt volna
jelen esetben is, akkor nem kerestek volna olyan anyagokat, melyekből
nagyobb mennyiség a helyszínen velükvolt. Bizton állítom, hogy anegatív
hangulati problémák több§ége is blkerülhető lett volna.

A kezdeti nehéxégek után - a főerők megérkezésére,- azonban fel-
épült a konténer tábor a kiegészítő objektumokkal, melyben az állomány
elhelyezáe kissé ugyan szűkös, dejobb a sátortábornál, a komfortérzetet
pedig javítja a fűtés, az állandó hideg-meleg víz és az elektromos áram
hiztosítása.

A üszonylag nagy távolság miatti ellátás biztonsága érdekében a
kontingensnél magas a tartalék készletek szintje, ami még romlandó éle-
lemből és ivóűzből is az 5-6 napos önálló - beavatkozás nélküli - tevé-
kenységet biztosítja.

A kontingens felvonulását követóen a logisztikai alapelgondolást -

a miniszter úr előzetes engedéIyével - ellátási és hangulatjavító intézke-
désekkel módosítottuk.

íp,

- 2 db új IVECO mentőautót biztosítottunk a helyszínre;
- a hajtóanyag ellátást hetyi (horvátországi) beszerzésre tettük át;

- elláttuk a teljes állományt a meghatározott fel§zefeléseken felül:
- négy színnyomású gyakorló ruhával,
- személyenként 5 db pólóval és 5 pár nyári zoknival;

- minden gyakorló ruházatra felvarrtuk a magyar nemzeti pajzsot;

- IFoR jelvényeket biztosítottunk a katonai veryesboltba;
- a visszaérkező állománynak személyenként tulajdonába adunk 28
Eft értékű ruházati anyagot.
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Afelmenilő többletköltségeket alapvetően az ellátó köZpontok biz_
tosították-

A kontingens logisztikai e|látása:

a) Élm.eltátás:

- romlandó élelem és ivóűz heti kétszeri, nem romlandó élelem két-
hetenkénti utánszállítással (elenleg vizsgáljuk a kenyérgyártás horvát
alapokra helyezésének lehetőségét, gazdaságosságát);

- ételkészítés a helyszínen a kontingens szakács állományával, a kon-
tingens parancsnok által jóváhagyott étlap §zerint, mely alapján az után-
szállítást végezzük;

- büféáru ellátás a Balaton Füszért készletéból, bizományban, kato-
nai vegyesboltként üzemeltetve, készpénz nélküli, személyi mágneskár-
tyás kiszolgálási, illeWe térítési rendszerben.

b) Üza. Etlátós:

Kezdeti időszakban a teljes hajtó- és kenőanyag szükséglet - igény
szerinti - utánszállítással történt, napjainkban a hajtóanyagot a Beszer-
zési Hivatal útján kötöttszerzódés alapján egy horvátországi olajfinomító
vállalat szállítja igény szerint a helyszínre, a kedvezóbb beszerzési ár mi-
att.

c.) Ruh.ellátás:

- ruházati szükséglet a kontinges csere készletéből, igény esetén a
logisztikai támogató század tartalék készletéből utánszállítással van biz-
tosítva;

- mosatás, vegytisztítás egyéni rendszerben (ami aztjelenti, hogy eg5l
katona egy "zacskóóaz" összekészíti a tisztítandó íuhá zati anyagokat, azt
konténerben bazahozzák, a Centrál Mosodák RT kitisztítja, következő
héten visszaviszik).

d-) Eü.ellátás:

- eű, anyagellátás igény szerinti utánszállítással;
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- járóbeteg- ellátást a kontingens segélyhelyén szakorvosok (1 fó se-
bész, 1 fő belgyó gyász és 1 fő fogszakorvos) végzik;

- szakorvosi (kórházi) ellátás Okucani polgári kórház (itt kezelték,
illetve műtötték az eddig egyetlen súlyos balesetet szenvedett Bera Imre
szerz.őrvezetőt), Tuzla amerikai tábori katonai kórház, Pécs Honvéd
Kórház, Bp. Központi Katonai Kórház;

-betegszállítás: helyben, közúton a 2 db. új IVECO és 2 db UAZ
típusú sebesültszállító gépjárművel, szükség esetén amerikai sebesült-
szállító helikopterrel, illetve a szentkirályszabdjai harci helikopter ezred
állományából kijelölt sebesültszállító helikopterrel.

e.) Haditechnikai e llátós :

Anyagszükséglet biztosítása a kontingens cserekázletéből, szúkség
esetén a logisztikai támogató század tartalék készletéből.

í.) Javítás:

- kisjavítás a kontingens javítószak asz szeíyezetsz,eíű eróivel a hgly-
színen;

- a közép- és nagyjavítást igénylő technikai eszközök javítása - esz-
közcserés módszerrel - az utánszállítás rendszerében idehaza történik.

g-) Híradás:

- h ivatalos ügyek i ntézÉsére avezeíő állomány rendelkezesére áll egy
műholdas, három postai és kettő honvédségi telefonvonal, az állomány
magánbeszélgetéseit a táborba telepített kártyás postai telefon biztosítja;

- az állomány levelezését, postai érték á csomagküldeményeit a lo-
gisztikai támogató század (Kaposvári postafiók bérleménnyel) bonyolítja
le.

h.) Elhelyezés:

- az elhelyezéshez (karbantartáshoz, takarításhoz) szükséges anya-
gok biztosítása a kontingens készletéból és igényszerinti utánszállítással;
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- a tábor területének bérletéért, az elektromos áram szolgáltatásért,
a használati víz biztosításáért, a szennyvíz- és kommunális szemét elszál-
lításáért téítést fizetünk az illetékes horvát szerveknek.

Az általam többször idézett logisztikai támogató századról itt és most
annyit kell tudni, hogy a 64. Boconádi Szabó József Logi§ztikai Ezred
bázisan, a Magyar Honvédség parancsnoka által jóváhagyott'ÁIlomány-
jegzéld' alapján szervezett ideiglenes alegység eddig jól megfelelt alap-
rendeltetésének.

Atámogatő század,7996. január 23. és június 18. között 44 tervezett
és 2 soronkívüli szállítást hajtott végre. A szállítások során 406 db tech-
nikni eszköz 178.400 km-t futott Magyarországon és Horvátonzágban
balesetmentesen.

A század beszerzett nyilvántartott, előkészített, vámolíatot! ki-
sállított és áíadott a kontingens részére:

_ 278,2 t élelmezési anyagot,

- 27,0 t ruházati anyagot,

- 792,4 t üzemanyagot,

- 138,1 t elhelyezési anyagot,

- Z3,3 t műszaki anyagot,

- 27,7 t géplátműanyagot,

- 0,2 t híradó anyagot,

- 7,07 t fegyverzeti anyagot,

- 7,2 t egésxégügyi anyagot,

- 2,55 t tábori po§ta anyagot,

- 34,24 t kantin anyagot,

- 60,0 t faanyagot,

- 29,'7 t egyéb anyagot,

Mindösszesen: 765 t anyagot.

(A kontingenstől hátíaszá||ított212 t anyagot és 43 db technikai esz-
közt.)

A kontingens rés zére a századbeszerzeít 49.939.893 Ft értékű anya-
got és e§zközt.
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Kifizetett: _ személyi juttatásra: 95.903.000 Ft-ot,
- TBjárulékra 40.496.000 Ft-ot,
dologikiadásra: 270.453-000Ft-ot.

Összességében megállapítható, hogy a maglar múszaki kontingens
logisztikai bbto§tá§a minden vezetó és végrehajtó katonai szervezet fel-
adatrendszerének a középpontj áb an ál|. A logisztikai biztosítás megnyug-
tatóan és beglakorlottan múködilg a tómogató század az alaprendelteté-
séből eredő feladatokat jó szinten látja el. Alogisztikai biztosítás színvo-
nala eredményesen hozzájárult a kontingens feladatai végrehajtásához
és pozitív megítéléséhez.

Gondként jelentkezik, hogy jóváhagyott IFOR ktiltségvetéssel sem
az ATFCSF-ség, sem a 4. g.hdt.p-ság, sem a Logisztikai Ezred nem ren-
delkezik, így a gazdasági-pénzügyi folyamatok teljesítésének oldala nem
elemezhetó.

4.) Következtetések

Ahhoz képest, hogy a Maryar Honvédség, ezen belül az Anyagi-
Technikai Fócsoportfőnökég csak minimális NATO 5/akorlati ismere-
tekkel rendelkezett és mindkét feladathoz csak rendkívül róüd idő állt
rendelkezésre - bec§ülettel és tisztességgel megszerveztük és biztosí-
tottuk az IFOR erők logisztikai szükégleteit.

Példaértékú együttműködés valósult meg az IFOR erők átvonulásá-
ban és átmeneti állomásoztatásában érintett társ fegyveres- és polgári
szervek, valamint az MHOCS között.

A Magyarországon tartózkodó IFOR erők teljes állománya korrekt,
baráti magatartást tanú§ított, lehetett és lehet velük jól eg5rütt dolgozni.

Ery jövőbeni hasonló feladat esetén - amennyiben a körülmények
lehetővé teszik - célszerűbb több idót biztosítani a felkészülésre, a kó-
zépirányító szerveket előbb be kellvonni a szervezésbe, a biztosított kólr
ségvetési fedezetet előbb, már a gyári megrendelések időszakában az i|-
letékes szakzolgálatok rendelkezésére kell bocsátani.



Minden vezetési szinten érvényt kell szerezni az egyszemélyi pa-

rancsnoki felelósségnek, s minden beosztású személynek be kell tartani
a szolgálati utat, mert enélkül értetlenség, felesleges idegesítés és ideges-
kedés válik uralko dővá, a szer:tezettség helyett a szervezetlenség látsza-
tát kelthetjük mások előtt.

Befejezésül szeretném hangsúIyozni, hog a helyzet értékelés nem egl
befejezeu folyamatot, hanem eg félidós tevékenységet ölel fel- Egl olyan
szeméIy szahnai felelósségel átérzea magánvéleménye, aki az első perctől
napjainkig résznesz az IFOR erők lo§sztikai biztosításának tervezésében,

szervezé s ébe n és irányítú s ában.
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A NATo LOGISZTIKAI ALAPELVEI És Br^lÁnÁsqr
Mc3r9)l

A szerkesztőséT a jövőben új rovatot indít " NATO logiuti-
ka" címmel. szónükaink szeint ebben a rovatban tesszük
közzé a lIWEuro-atlanti Integrációs Munkacsoport (I-4)

elvi anyagait, a NAT1-\ogivtilcával foglalkozó tanul-
mányokat, cikkeket. Az új rovat indítósával szeretnénk
hozzájóruIni a NATO-hoz való kózeleüs szalanai felada,
taihoz, a kompatibilitás és interoperabilitás logisztikai kö-
v etelmé nye ine k e lv i m e ga l ap oz á s á hoz.

Szer]íeszthé8

1AdokumentumotazEüro-atlantiInte8rációsLo8isaikaiMunkacsoponfordította.szakmaila8
ellen6.ize dr. szenes zoltán ezredes

1.) Bevezetés

A Szövetség Uj Stratégiai Koncepciója, a Katonai Bizottság (MC)
Direktívája a Szövetség Stratégiai Koncepciójának Katonai Végrehajtá-
sára, a NATO Haderó Struktúrák és a NATO Megerősítési Koncepciója
mind hatással vannak a szövetséges erők logisztikai támogatásáfa. A Vé-
delmi Tervezó Bizottság (DPC) az érvényben lévő logisztikai alapelvek
és eljárások felülvizsgálatát és ha szú}séges, a logisztikai támogatá§i kon-
cepciók átalaKtását kérte. A Felsőbb Szintű NATO I-ogisztikai Ertekez-
let (SNLC) az 1992. április 9-én tartott üláen elfogadott egy, "A logisz,
tÜi ahpálvex és eljánás a Szövetség Új stratégiai KoncePciójának és

a NATO Haderő Struktúrák fényében" címú jelentést.

Az SNLC jelentése a NATO Katonai Stratégiájának és Haderó
Struktúrájának kulcsfontosságú jellemző részeit elemzi, továbbá azok ki-
hatásait a jövő logisztikai alapelveire és eljárásaira. A jelentés lényegé-
ben kiemeli azt, hogy az onzágok és a NATO szervek kollektíven felelő-
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sek a NATO többnemzetiségű tevékenpégeinek logi§ztikai támogatásá_
ért, továbbá azt, hogy a nemzeteknek egyénileg vagy együttműkódési
megállapodások útján kell biztosítani a NATO részére békeidószakban,
illetve válságvagy háború esetén átadott erőik támogatására a logisztikai
erőforrásokkal történó ellátiást, beleértve a stratégiai mozgékonyság, a
szállítás és az erők mozgatása megfelelő biztosítását. A szövetségnek
gondo§kodni kell arról is, hogy a NATO Parancsnokok megfelelő ellen-
őrzési jogkörrel rendelkeznek bizonyos logísztikai eszközók felett.

Ismervén azt a tényt, hogy nincs egyetlen hivatalos, a NATO logisz-
tikai alapelveket és eljárrási módszereket tartalmaá, a NATO által jóvá-
haryott dokumentum, a létező megállapításokat különbözó forrásokból
lehetett eredeztetni. A két fő dokumentum:

1.) A NATo Tanács 7952. február 23-i Határozata, amely a szóvet-
ségen belül a következőképpen állapította meg a logisztikai támogatás
biztosítását: "A nemzeti haderó-komponensek logisztikai támogatásának
a felelőssége általában az éintett nenaetek hatóságainak a felelőssége ma-
rad. A koordinációért ennek ellenére a I egfelsőbb ParancsnolE valamint
a megfelelő szinni alórendelt parancsnokok felelősek".

2.) A Hosszútávú Védelmi Program Munkacsoport 1978. évi Jelen-
tésének 'B" Kiegészítése, amely 16, a Felhasználói Logisztikára alkal-
mazható, "logisztikai alapelvel" állított fel. Ezeket az elveket különféle,
más forrásokból g5nijtötték össze, de túlnyomórészt a Miniszteri Útmu-
tatóból á a Katonai Bizottság dokumentumaiból tevődnek össze.

2.)Cé|

Ennek a dokumentumnak a célja logisztikai alapelvek és eljárási
módszerek útmutatóként történő kidolgozása a NATO és a nemzeti ha-
tóságok számára, logisztikai koncepciók, struktúrák és eljárási módok
kialakítása érdekében.

3 .) Logisztikai alapelvek és eljárások

Miközben azok közül az alapelvek és eljárási módszerek közül, amin
a NATO logisztikája alapszik, sok továbbra is érvényben marad, az is
elismert tény, hogy az új politikai és katonai környezet nem csupán a már
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IéteZő e|jáíási módszerek hangsúlyeltolódását követeli meg, hanemszük-
ség van néhány új alapelvre és eljárásra is. Á szövetségben a következő
Logisztikai Alapelveket és Eljárásokat kell betartani:

A.) tngisztikai Alapelvek

7.) Responsibility : Felelóssé|. A nemzetek és a NATo hatóságok
kollektíven felelősek a NATO többnemzetiségű tevékenységeinek lo-
gisztikai támogatásáért.

2.) Provision 
= 

Ellátós biztosítása: A nemzeteknek e5lénileg vary
együttműködési megállapodások útján kell biztosítani a NATO részére
békeidószakban, illetve válság vagy háború esetén átadott erőik támoga-
tását, a logisztikai erőforrásokkal történó ellátását.

3.) Co-operation = E?tüttműködés., A nemzetek és a NATo hatósá-
gok kózötti eryüttműködés létfóntosságú jelentőséggel bír.

4.) Authoity = Joqkör: A megfelelő szintű NATo parancsnokot az
erőnek a leghatákonyabb módon történő alkalmazásához, illetve fenn-
tattásához a logisztikai eróforrások feletti, elégséges jogkörrel kell fel-
ruházni.

5.) Sufftciency = Alkalmass á8: Alogisztikai erőforrások szintjeinek
és elosztásának alkalmasnak kell lenniük a békeidőszak, illetve válság és
háború esetén szükséges katonai képességek biztosítására, a készültség,
harcképesség fenntartására és a mozgékonyság meghatározott szintjei-
nek kialakítására.

6.) Economy : Gazdasá4ossá+: A logisztikai erőforrásokat eredmé-
nyesen, hatékonyan és gazdaságosan kell felhasználni.

1.) Flexibility : Ru7alrnassá7: A harctevékenységet folytató alaku_
latok §zervezetszerű vagy részüke kiutalt logisztikai támogatásnak ép-
pen olyan dinamikusnak, rugalmasnak, mozgékonynak és rugalmas rea-
gálónak kell lennie, mint maguknak a harcoló alakulatoknak.

8,) Visibility : Láthatóság: Anemzetek által rendelkezésre bocsátott
logisztikai eszközökre vonatkozó információ nagy fontossággal bír a NA-
TO erók támogatásának hatékony irányításában és koordinációjában.
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B.) Logisztikai Eljárás

1,) Ceneral = ÁImlános

a.) A logisztikai támogatást, a logisztikai eszközök és a háborús fel-
használású cikkek béke ellátását, elhelyezését, valamint az idóbeni és a
folyamatos támogatását az utánpótlási és megerősítési képességnek az
egyensúlyával kell biztosítani,

b.) Az anyagok ós a szolgáltatások szabványosítása közvetlen beha-
tássalbír a harcképesség fenntartására és a harc eredményességére, ezért
azt meg kell valósítani. A minimális célkitűzés a főbb eszközök interope-
rabilitása (közös működtetése), a harci anyagi készletek csereszabatos-
sága és az eljárási módszerek egységessége.

c.) A logisztikai támogatási koncepciókat és eljárási módszereket az
aktuális erókhöz és a hozzájuk tartozó alkalmazási lehetőségekhez kell
igazítani,

d.) A logisztikai tervezést, beleértve a Befogadó Nemzeti Támoga-
tást (HNS) és a szállítás tervezését is, a védelmi tervezés szerves része-
ként, az eró és a hadműveleti tervezéssel azonos szinten kell végrehajta- .

ni.

e.) A NATO és a nemzeti logisztikai törzsek közötti hírközlési és

információs rendszereknek hatékony és kompatibilis csatlakozó felüle-
teket kell biztosítaniuk.

f.) A logisztikai jelentósi rendszernek elégséges átláthatóságot kell
biztosítania ahhoz, hory a NATO Parancsnokokat képessé tegye a fel-
adatuk végrehajtására és a fokozatos béke, válság és háborús szükségle-
tek összeegyeztetésére.

g.) A logisztikai támogatási szempontokat integrálni kell a rend_

szerek és eszközök tervezésébe és elóállításába.

2.) Responsibility : Felelősség

a.) A NATO Parancsnok a felelősségi területén belül meghatározza
a logisztikai követelményeket és koordinálja a logisztikai támogatá§t.
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b.) A NATO részére átadott erők logisztikai támogatásának végső
biztosítási felelőssége az egyes nemzeteké, amelyet számos módon lehet
teljesíteni, a más nemzetekkel vagy a NATO-val kötött megállapodáso-
kat is beleértve.

c.) A nemzetek egészen addig megtartják a saját erőforrásaik feletti
ellenőrzési jogot, amíg az tlyen erőforrásokat fel nem szabadítják a NA-
TO Parancsnok számára.

3.) Authority = Ioqkör

a.) A NATO Parancsnokok - a jóváhagyott szinteken - rendelkez-
nek azza| a jogkörrel, hog;l újra szétosszák a parancsnokságuk alá utalt
erők rószére a nemzetek által biztosított, meghatározott logisztikai esz_

közöket. A logisztikai eróforrások feletti jogkör átadásának a feltételei
és kikötései a Mellékletben kerültek meghatrároásra és az érintetterők-
hözltozzájárulró országok együttműködésének a tárgyát képezik.

b.) A NATO Parancsnok rendelkezik azzal a jogkörrel, hogy kiala-
kítsa a Befogadó Nemzeti Támogatás (HNS) körébe tartozó szükségle-
teket, két- vagy több oldalú tárgyalásokat kezdeményezzen, i|letve részt
vegyen ezekben, továbbá megkösse a Befogadó Nemzeti Támogatási
megállapodásokat. Teheti ezt a küldó nemzetek nevében, előzetes egyet-
értésük alapján akkor is, ha az integrált katonai struktúrán kívül kötött
megállapodások fog|ák a NATO országok erőinek eljárási folyamatait
irányítani. A felvonulási lehetőségek kúlönbözősége megkívánja, hogy a

Befogadó Nemzeti Támogatás tervezését általános oldalról közelítsék
meg. Az országoknak megfelelő támogatási kapacitást/képességet kell
létrehozniuk és a NATO hatóságokkal koordinálva kapacitás/képesség
orientált tervezést kell vegrehajtaniuk.

Mindamellett továbbra is léteznek majd olyan viszonyok, nevezete-
sen, de nem kizárólagosan a Reagáló Erők számára, amelyekben a Be-
fogadó Nemzeti Támogatás tervezését külön igények szerint lehet és kell
lefolytatni.

4.) Transportation = Szállttás

a.) A kózlekedesi rendszereknek és a szállítási erőforrásoknak ké-
peseknek kell lenniük az erók és a logisztikai eszközök egyidejű vagy
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eg]mást követó felvonultatására, a közlekedési - szállítási folyamat mó_
dosítására, a diszlokáció összehangolására, sót annak a megfordítására
is,

b.) A megfelelő szállítási képességet, a hozzáíaítoző kózlekedés-
szállítás irányító, koordináló á elsőbbségi rendszereket a katonai és pol-
gári erőforrásokból kell biztosítani.

c.) A nemzeteknek békében, válság vagy háború esetén a reagálási
idők teljesítése érdekében felkészült és gazdaságos hozzáférést kellbiz-
tosítaniuk a megfelelő polgári és katonai szállítási eróforrásokhoz és inf-
rastruktúrához.

d.) Az erők felvonulására, utánpótlására és kivonására rendelkezés-
re bocsátott katonai és polgári szállítási erőforrások felhasználását a
megfelelő szinten kell koordinálni, továbbá annak érzékenyen reagálnia
kell a NATO parancsnokok átfogó prioritásaira-

5.) Civil Resources : Polgái Erőíorrások

a.) A katonai és polgári erőforrások felhasználása között egy opti-
mális eryensúlyi állapotot kell kialakítani. A polgári eróforrásokat bár-
mikor ki lehet használni, ha azok ésszerű, megbízható, aktuális és költ-
ségkímélő jellegűek.

b.) Amikor az ésszerű, az erőforrások kettós felhasználását kell kö-
vetni a gyakorlatban. A védelmi jellemző tulajdonságokat, amikor az he-
lyénvaló és költségkímélő, be kell vonni a polgári eszközök és léte§ítmé-
nyek tervezésébe és létrehozásába, így téve őket képes§é arra, hogy meg-
feleljenek a katonai követelménynek, amikor az meghaladja a polgári
felhasználási előírást. Ezzel megegyezően, a katonai eszközök és rend-
szerek tervezésében is, ahol az lehetséges, számításba kell venni a polgári
alkotóelemeket és szabványokat.

c.) Az országoknak nemzeti törvényhozási programot és terveket
kell kialakítaniuk a polgári erőforrásoknak a válság korai szakaszában
történő felhasználásának a megkönnyítésére, különös tekintettel a Be-
fogadó Nemzeti Támogatásra, a szál|ításra, a felvonulással kapcsolatos
más eróforrásokra, az infrastruktúrára és az ipari támogatásra.
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6.) Cooperation = Eglütttnúktjdés

a.) A nemzeteken belül és a nemzetek között, a polgári és a katonai
§zektorok kózötti logisztikai együttműködéssel kell a korlátozott erőfor-
rások legmegfelelőbb felhasználására törekedni.

b.) Aminimumra kell csökkenteni az azonos logisztikai funkciók ket-
tósségét. A logisztikai eróforrások biztosításában és felhasználásában a
nemzetek közötti méltányos együttmúködési megállapodások és a köl-
csönös segítségnyiijtás megkönnyíti az egyes országok terhét. A több-
nemzeti§égű logisztikai eszkózállo mány létrehozását, a szerepkörre való
szakosodást bizonyos logisztikai területen, továbbá a köZös/egyesített
pénzügyi alapú eróforrásokat ott kell firyelembe venni, ahol azok a lo-
gisztikai támogatás biztosításában, különösen a többnemzetiségű erők
tekintetében, megfelelően hasznos és költségkímélő megoldrásokat je_
lentenek. A többoldalú vállalkozások támogatásában a NATO szerveze-
tek lehetőségét akkor kell igénybe venni, amikor az költségKmélő.

7.) Medical = E4ésaéglg

Az általános logisztikai alapelvek a legtöbb rendszab ályban azegész-
ségügyi támogatási funkciókra vonatkoznak. Ennek ellenére az egész-
ségügyi ellátás szervezését a különleges egé§zségügyi tényezők segít§é-
gével kell irányítani.

4.)Végrehajtás

A NATO Haderő Struktúráján belüli erők hathatós logisztikai tá-
mogatása alapvetó fontossággal bír a hadműveleti eredményeséggel kap-
csolatban. Ennek a célnak az elérése szempontjából kiemelkedő fontos-
ságú az ebben a dokumentumban lefektetett alapelvek és eljárások al-
kalmazása, amelynek összhangban kell lenniük a NATO Haderő Struk-
túra végrehajtásával.
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A NATO Paranc§nokoknak, a logisaikai erőforrások újraszét_
o§áási jogköre

MeIIékIet az MC 319-hez

1.) Átatános

a,) A nemzetek által biztosított logisztikai erőforrások (belértve az
egészségüryi erőforrásokat is) a NATO Parancsnokok részére kijelölt
erők szerves Észei. Az egységeket és szervezeteket az előrelátható al-
kalmazásuk szerint kialakított, ös§zetartozó logisztikai struktúrával
együtt vonultatják fel.

b.) Elsósorban az adott nemzetek nyilhatnak az erőik szerves részét
képezó logisztikai erőforrásokhoz. Annak ellenére, hogy a NATO pa-
rancsnokok az előre nem látott hiányosságok leküzdése érdekében köz-
vetlenül irányíthatják a nemzeti logisztikai erőforrások újraszétosztását;
azíjtaszétosztás cé§a nem a nemzeti készletekben fennálló hiányok pót-
lása. Anemzetek az MC 55/3 dokumentumban előírtak szerint kötelesek
gondoskodni a saját erőik fenntartásáról.

c.) Az újraszétosztást nem szabad összekeverni az újraelosztással.
Amíg az újraelosztásra csak egy deklarált háborús szükségállapot esetén
és csak magasabb szinteken kerülhet sor, az újraszétosztás az alsóbb szin-
tú NATO Parancsnokok számára egy olyan logisztikai rendszabály,
amely lehetóvé teszi számukra, hogy nagyon gyor§an reagálhassanak egy
kritikus hadműveleti igény kielégítese érdekében.

2.) Kinek biztositják az újraszétosztási jogkört

Minden NATO Parancsnok a NATO dokumentumokban meghatá-
rozott logisztikai felelósségekkel és jogkörökkel rendelkezik. Az űjra,
elosztási jogkört a többnemzetiségű' erők NATO Parancsnokaira kor-

2 Ebben a dokumentumban !ö'bbnemzeti§égünek sámítanak azok az erók, amelyek e8y NATo
Paíancsooksá8 aIá tartoznak é§ állományukban e8ynél több nemzet erói ve§mek részt.

34



látozták, ame|y 
^z 

alabbiak szeint kiiLlönbözik a szárazföldi, a lé§ és a
ha dit e nger é s z e ti p a r an c s o ko k v ona tkoz á s ú b an :

a.) Szárazfoldi. A jogkört az Alárendelt Haderőnemi Főparancsnoki
szint alatti ös§zes NATO Szárazföldi Parancsnok megkaphatja.

b.) Légierő. A jogkört az Alárendelt Haderőnemi Parancsnoksági
szintű és az ez alatti összes NATO légierő Parancsnok megkaphatja.

c.) Tmgei. A jogkört a Többnemzetiségű Haditengerészti Eró
(MNMF) Parancsnokok és a Többnemzetiségú Haditengerészeti Eró,
Kötelék Parancsnoka helyett az őket támogató Többnemzetiségú I-o-
gisztikai Parancsnok(ai) kaphatják meg.

d.) Kvételek Ezt a jogkört aVédelmi Tervező Bizottság (DPC) meg-
határozási szerint, külön feladatok esetén , az egyes NATO szárazföldi,
légi, haditengerészti vagy egyesített erő, parancsnokok számára is bizto-
sítani lehet.

3.) Mit lehet újra széto§ztani

a.) A logisztikai erőforrások egy olyan képességet jelentenek amely
az eszközökből, személyi állományból, anyagi készletekból és szolgálta-
tásokból tevődnek össze. Alogisztikai tárgyi erőforrásokhoz a logisztikai
eszközök, anyagok, alkatrészek, készletek és fogyó anyagok-eszközök
tartoznak. A személyi állomány a kialakított logisztikai szervezetek állo-
mányára korlátozódik és mint egy szolgáltatás kerül újraelosztásra.

b.) Az újraelosztás tárgyátképező |ogisztikai erőforrások azok, ame-
lyeket a NATO Parancsnokok a hadműveleti feladat végrehajtása sz-em-

pontjából lényegesnek tartanak és magas fokú szabványosítással rendel-
keznek, pl: egységesek, csereszabatosak vagy inteíoperabilisek, Ezek a

következóket foglalhatják magukban, de nem korlátozódnak csupán a fel,
soroltakra:

- Egységes használatú cikkeket, mint például a lőszert, üzemanya-
got, eszköZöket, alkatrészeket, egészségüryi anyagi készleteket,
vizet, műszaki eszközöket és az élelmiszert.
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- Erységes támogató §zolgálatatásokat, mint az ellátást, szállítást,
élelmezést, karbantartá§t, helyreállítást é§ javítást, egészségüryi
szolgáltatrásokat, kórházi ellátást, mosatást és fürdetést és az
anyagmozgatás biztosítását.

c.) Kvételek és korlátozások

1.) Ez a jogkör nem vonatkozik az:

- Allandó }relyú létesítményekre.

- A komplett fegyverrendszereke.

- A polgári eróforrásokra, azok kivételével, amelyeket a Befogadó
Nemzeti Támogatás vagy más megállapdások/egyezmények sze-
rint biztosítottak, az ott meghatározott korlátozások figyelembe
vételével.

- A személyi állomány pótlására.

- A más megállapodások/egyezmények által szabályozott logiszti-
kai erőforrásokra.

2.) A következó korlátozásokat alka|mazzák:

- Az erók feletti jogkörnek a NATO Parancsnokok számára tör-
ténó átadá§át (ToA) megelőzően a nemzetek olyan logisztikai
erőforrásokat jelólhetnek ki, amelyek nem kerülhetnek újraszét-
osZtásra-

- Az újraszétosztás nem es/ rutin jellegű eljárás, hanem csak egy
ideiglenes megoldás egy hadműveleti feladat támogatásában, az
elóre nem látott hiányosságok leküzdáére.

- Az űjraszéto§ztás c§ak addig tarthat:

> amíg a hiány állapot meg nem oldódik, vag5l

" amíg a támogatott nemzet el nem tudja látni saját magát,
illewe

" amíg eg5l magasabb NATO Parancsnok meg nem oldja a
problémát.
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4.) Mikor kerűlhet sor a logisztikai erőforrások újraszétosztására

a.) Egy NATO Parancsnok számára biztosított újraelosztási jogkör
a parancsnokágához taítozí erők feletti jcigkör átadásával (TOA) lép
életbe.

b.) Ezt a jogkört az Eszak Atlanti Tanács vagy a Védelmi Tervező
Bizottság által békeidőszakban, válság vagy háború esetén irányított te-
vékenységek végrehajtása során lehet ryakorolni és csak a megszabott
feladat végrehajtásához szülcéges hadmúveleti szükségletre adott vá_
laszként lehet életbe léptetni.

5.) Hol juttatható érvényre az újraszéloszás

A NATO Parancsnokok újraszétosztási jogköre a hadműveleti kör-
zeteik határain belül elhelyezkedő logisztikai erőforrásokra korlátozó_
dik.

6,) Hogan lép hatályba az újraszétoszás

a.) A NATO Parancsnokoknak, ha az idő lehetóvé teszi, azíjraszé-
tosztást megelőzóen, ha nem akkor pedig a gyakorlatbani végrehajtást
követóen azonnal értesíteni kell az érintett nemzeti hatóságokat és az
illetékes NATO Parancsnokokat az újraszétosztási tevékenység(ek)ről.

b.) Az újraszétosztás szükségességének a megállapítása után a NA-
TO Parancsnoknak utasítani kell a megfeleló alárendelt nemzeti elemek
parancsnokait a logisztikai eróforrások átadásának végrehajtrására.

c.) Amint azt a hadműveleti helyzet megengedi az ezen jogkör alá
tartozó logisztikai eszköxjket a kapó ország vagy visszapótolja, vagy ha
az érintett nemzetek úgy egyeztek meg, kifizeti.

d.) Az újraszétosztási eljárásoknak összhangban kell lenniük a NA-
TO által kiadott irányelwel.
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IiADERo-FEJLEsZTEs

FoGALMAK,TÉNyEK És xnÁrÁsor e nepücyt
FORRADALOMBAN

Monográfia/

Csabai Gyargl|

" Á szerző a monográfiában (ket résxre bontva) a téma felvezetése és a
világlolitikni helyzet előrejebése utón vizsgólja a jövő hadviselésének bo-
nyolult kerdéskörét, kijlön kitérve a kihívásolca, a várható destabilizációs
tényezőkíe. Részletesen kibontósra kerül az információ uralkodó szerqle,
a szervezetek ö§szekapcsoltsóga, angolul a szinergia, a kötöttsé4ek oldása,
a növekvő civi]esítés és a harci technikai eszközók modembációinak alter-
natívái. A fentiekben az evoluciós és a revoluciós változósok eglaránt meg,
testesülneh véghatósuk pedig vitathatatlanul fonadalmi átalakulásokat
idéznek eIő a fegueres erőkben. Mindezekkel a Magar Honvédség átala,
Wásónál az illetékeseknek számolniuk szülrséges."

szerkesztősé8

"A haladás utat tör magának"
lAszerzől

I. REsz

1.) Történelmi előzmények

Korunkban a hadviselés természetében és lefolytatásában végbeme-
nó átalakulások nem kevésbé jelentékenyebbek a korábbiakban végbe-
menteknél. A politikai, társadalmi és technológiai fejlódések módosítják
a katonai eró szerepét a nemzeti á nemzetközi politikában és megvál-
toztatják a háboíú megvívásának módját. Azért, hogyválaszolni tudjunk

1csabaiGyörgyalezfedes,ahadtudománykandidátu§a,aHMs§até8iaiésVédelmiKutatóintézet
fómunkat&sa

38



a változások igen gyors iramára, az elóttünk álló kihívás csaknem ugyan-
olyan, mint amilyen az akkori kor, a XVI . és XIX. század Napólen szá-
mára nyújtott, varyis kihasználni a hadviselés ezen új korszakának lehe-
tóségeit, mégpedig úgy, hogy azok ne hassanak ellenünk és velünk szem-
ben.

Visszatéwe Napóleonra, aki az esernények alakításában jól ötvözte
a politikai és a katonai elemeket, 1805 nyarán rájött, hogy a "csatomán
történő átugrásí" tervei összeomlottak, csapatai pedig haszontalanui és
feleslegesen vesztegelnek az Angliával szembeni partszakaszokon.
Ugyanakkor Ausztria és Oroszors zág egyesítették erőiket és készen áll-
tak a fiatal francia császár megzabo|ázására. Poroszország kivárt, eluta-
§ította a szóvetséget az osztrákokkal és azoroszokkal, csatlakozását hoz-
zájuk akkor ter.vezle, amikor majd a franciákat a halálos döfés éri. Né-
hány hónap múlva Napóleon csapatai győzelmet arattak az osztrák és
orosz, és más nemzetiségű csapatok felett, akkor Napóleon egy merész
lépéssel katonai szövetséget kért és kapott Poroszországtól, amelynek
révénismételten uralta az európai hatalmi egyensúlyt. Az a mód, ahogyan
a francia császárelérte az események drámai fordulatát, ráirányítja firyel-
münket a hadügyben végbemenő forradalom speciális jellegének és az
abban rejlő, főként belsó kockázatok lehetőségének jelentóségére.

Napóleon meglátva azL, hogy angliai vállalkozása kudarcba fulladt,
seregét elnevezte Nag HadseregneN aztán keletre iránftotta és hosszú
menetelésbe fogott, azért, hogy Poroszország beavatkozása előtt meg-
verje az orsz és osztrák seregeket. A hadászati (vagy katonai stratégiai)
manóverek folyamán a császát a hadügyben kibontakozó forradalom
szinte valamennyi kínálkozó előnyét felhasználta, Kezdődött mindez az
általános hadkötelezettség bevezetésével, amelynek révén felállította a

tömeghad§eregeket és bátran kihasználta a polgárokra épített fegyveres
erő maximális küzdóképességének előnyeit. A császár ezt a vegyes fegy-
verzetű katonai e íőt 6gy mozgatta, hogy korának legfej\ettebb logisztikai
tervezését és végrehajtását valósította meg. Hadműveleteit a hadrászati
művelet meghatározó jelentőségének figyelembevételével hajtotta vég-
re. Így tett Austerlitznél is. Az ].805-ös hadjárat alapgondolata az volt:
szét kell forgácsolni az ellenfél eróit és csapást-csapás után kell mérni rá.
Napóleon ezekkel a ténykedésekkel lerakta a katonai tanok, avagy né-
zetrendszerek olyan alapjait, amelyek máig is érvényesek, sót a katonai
elméletben és gyakorlatban megha tározóak
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A francia császár, mint az előrelátás géniusza, a hadüryben végbe-
menó forradalom "glermekéveiben" lépett a történelem színpadára. Az
űl. "napóIeoni" hadügyi forradalom olyan újdonságokat honosított meg
mint: a polgárokból rekrutált vag5l verbúvált tömeghadseregeket; a nagy
hatótávolságú tüzérséget; az űl típusű logisztikai tervezést és támogúást.
Mindezek gyökeresen átalakították a hadviselés természetét, arculatát,
amelyek a 19. század folyamára, sót a20. századra is erőteljesen hatottak.
Napóleon hadműveletei a hadviselés új korszakának, ahogy a katonák
mondják, az igazi korszak hadviselésének olyan előfutárai voltak, ame-
lyeknek a végsó kiteljedése bekövetkezett a századunk elsó és második
ülágháborújában. Az 1805-ös őszi és téli hadjáratok eredményei pedig a
császárnak további tíz esztendeig biztosították a hatalom gyakorlását.

A napóteoni koiban a forradalmak a hadügyekben az"értéktik" mel-
lett látványosakis voltak. Ezért a következókben a napóleoni újításokat
általános megközelítésben és három alapvető mutátó szerint üzsgálom
és croportosítom, beleágyazom a hadviseléssel kapcsolatos folyamatok-
ba. Igy a hadviselésben az 5. századtól napjainkig a hadúgyi forradalmak
révén megjelent ún. szelektív újításokat: terület (elnevezés), újítás fajtája
és idópontja csoportosításban cz a lóbbiakban részletesen szemléltetem:

1.sz.óbra

SZELÉKTiV ÚJiTÁSOK A HAOVISELÉSBEN

Fsz rERULET UJlTAs lDoPoNT
1. Lovassáo kenoyelvas 5.század
2. Gvaloosáo dárda,lándzsa. pika 14. század eleie
3. TúzérséE aovü 15.század eleie
4. ienqerészet haiófedélzeti áow 16,század eíeie

Napóleoni kor tömeghadsefegek.
nagy hatóiávolságu
lú2érséd

18. század Vége és
19. század eleje

6. száraáóldi hadviselés puska, vasút, lávíró 19. század közepe-
véqe

7. h4tómúvek és
Dáncélzal

19. század vége

8. l. és ll. világháborL
kózött

haíEkocsi, íepülógép,
íadaa

20.száZad e|eje-
közeoe

9. Nukleáris eszkózók maghasadás, magíúzió,
rakélák

20. század kózepe

,l0.
Uj íizikai elven
múködö

halált nem okozó
feoweíek

2ooo.
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2.) A hadügyi forradalom kérdéskörének aktualitása és fogalma

A hadügyben zajló valóságos forradalom valójában ery ös§zetett ka-
tonai jelenség. A hadügri forradalmak a társadalmi és politikai átalaku-
lások olyan termékei, amelyek új katonai technológiák, új katonai struk-
túrák, új katonai doktrínák, új kiképzési módok és módszerek, stb. kiala-
kulását idézik elő.

A változásokat jól érzékelteti a harcmezó kiterjedésben az ókortól
az Öböl-háborúig a harcmezónek a megnövekedett méretei. A növeke-
dést bemutatja a 2. sz. ábra .

2.sz.óbra

A HARCMEZÓ K|TERJEDÉSE

A volt szovjet katonai elrnélet, fóként Ogarkov marsall vezérkari fó-
nök írásaiban és beszédeiben csak az új haditechnikai eszközök rend-
szerbeállítása révén indukált változásokat tekintette hadügyi forrada-
lomnak. A hadügyi forradalmat ugyan a tudományos és technikai forra-
dalomból származtatta, de a dialektikus materializmus szemlélete révén
a kérdéskör üzsgálatát nem ütte végig, íg5l megállt a kutatás folyamatá-
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ban, azt katonai-technikai forradalomnak tartotta. A változások irányát
érzékelteli a 3. sz- ábra.

3.sz.dbra

TALAKULÁST KlVAZ ÁTALAKULÁST KIVÁLTÓ ALAPELEM
És AVÁLToás IRÁNYA

A csak fejleu technológiával, az új harci technikai eszközzel nem le-
hetett és nem lehet háborút nydrni, Azonban az új technológia és a had-
művészet újszerű kombinációja idónként elsöprő elónyt biztosít(hat) egy
jól szervezett és keményen harcoló katonai erónek. Az ilyen jeltegű vál-
tozások kapcsán a többi félnek kettős lehetósége mar ad. Az egyik 6t az,

hory azonnal megkezdik vagy megkísérlik ug5/anazt a technológiát és
hadművészetet alkalmazni. A másik út szerint pedig kifejlasztik az azok-
kal szembeni eszközöket. Mindezek összhatása révén megváltoztatlák az
akkor éppen dokúinálisan "érvénybez" lévő hadviselési módokat.

Korunk a poszt-indusztnÉlis társadalomnak az információs korba
tiirténő átmeneti évek időszaka. Ezert a napjainkban zajló hádügyi for-
radalom magában foglalja az információs téren zajló forradalmat is,
amely megnyilvánul tóbbek között a precíziós harci technológiákban, az
érzéke|és tefén. A kor§zerű katonai erők hadműveleteiket a korábban

42



soha nem tapasztalt és forradalmijellegűnek túnő po ntossággal"precíziós
vag műtéti" szinten tudják végrehajtani. Mindezeket segítik a he\,rneg-
batározó múszerek és a képernyóvel felszerelt számítógépek, amelyek
által szolgáltatott adatok alapján szinte pillanatonként adhatók ki a he-
lyesbító, módosító paranc§ok és utasítások. Az Oböl-háború tapasz-
talatai alapján megnőtt a háború kezdeti időszakának fontossága. A fegy-
verek'pontossága és a megfeleló időben való alkalmazásuk óriási veszte-
séget és rombolást okozhat az ellenségnek, főképp amikor az mozgósítja
és elő-revonja (felfejleszti) etőiI, ezzel jelentékeny előnyhöz juttatja a

támadó felet. Egyes szakértők szerint bizonyos körülmények között a

háborús célok elérhetők elektronikus- és légi tevékenységgel, valamint
a fóldi és tengeri bázisú és indítású rakéták bevetésével.

A Magyar Honvédségben az Országgyűlés 2811995. számúhatároza-
ta alapján főként csak a rövid és kö zépíávű tenezésre összpontosítanak
és ez nem elég az elkövetkező 20-25 élre. Abból kifolyólag, hogy a je-
lenlegi hadügyi forradalom közepe táján vagyunk, egy poszt-nukleáris
forradalomban, vagyis amikor a hangsúly nem a nukleáris hadviselésre,
hanem a hagyományos, azaz a konvencionálisra helyeződik át.

Ezek a megállapítások egybek között abból is erednek, hory egyre
inkább a decentralizált információkon alapuló, mozgásban és változás-

ban lévő, olyan kibontakozásban élő társadalomban élünk, ahol a nem-

zetgazdaságunk interdependens a globális gazdaságtól, a nemzeti szuve-
renitástól a kölcsönösen függó politikai-katonai-gazdasági (és más) in-
tegrációk és koalíciók felé mozgunk, amelyek kapcsán az új katonai és

polgári technológiák drámai hatást gyakorolnak a jelenünkre, főképpen
a jövőnkre.

Mielótt megválaszolnánk a hadüryi forradalon fogalmá{ kiemel-
nénk, hogy a hadüglli forradalom kérdéseivel foglalkozó politikust, kato-
nát és kutatót a kérdéskör tanulmányózása gondolkodásra készteti: abiz,
tonság- és védelempolitika, a hadművázet, főként a hadüselés elvei és

a védelmi íervezés azon alapelvei és más kapcsolódó fontos kérdések
kórében, amelyek az eziedforduló utáni évtizedeket uralni fogják.

A kérdés az, hory mi is a hadügri forradalom: a hadviselés forra-
dalma-e, avary a haditechnika, fegrverze! harceljánás, a doktrína, a
struktúra, a kikéPzé§ és más terúleteken végbemenó forradalma\ ame-
lyekkel a háborút negvívják? Az elvégzett vizsgálatok alapján biztosan
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állithatju\ hogl mindkettő, mert valójában a kettő egJ,másra ható, ún.
interaktív.

Tehát megváltozik_e a hadviselés természete, a fejlett technológiájú
tábori hadsereg akkor, amikor hagyományos ember-ember elleni óssze-
csapások helyébe utat nyitottak a gerilla konfliktusok, a vegyes, reguláris
és nem reguláris háborúk, a terrorizmus, a nem-állami konfliktus számára
teret adtak az új információn alapuló katonai erőfeszítések.

Ahagyományos, ún. magas intenzitású háború isjelentékenyen meg-
változoít azőta,Ilogy az ellenség egyetlen döntő ütkóZetben kerüljön le-
gőúsre aharcmezőn

A korszerű háború számos eryidejű, magas fokú pontossággal vég-
rehajtott hadműveletbőt áll, amelyek során nagyszámú katonai és polgári
célt küzdenek le a harcfeladatok végrehajtása során.

A hadúgyi forradalom fogalmában kimondtuk, hogy létezik egy ún.
első és második típusú forradalom, amelyek - bizonyos esetekben -

összefonódnak, például az információs hadüselés technológiája megvál-
toztatja a harctevékenység menetét, máskor a két forradalom párhuza-
mosan zajlik, például olyan esetekben, amikor a magas fokú technológiák
képtelenek a gerilla hadviselésre, békefenntartásra, avagy béketeremtés-
re. A történelmi példák közismertek.

A monográfia megírásával az a célom, hogy a hadügyi forradalom
kérdéskörére irányítsam a figyelmet, továbbá felvázolj am, hogy az merre
irányít bennünket és a probléma-halmazból mit céL,zerű elengedhetet-
lenül figyelembe venni a védelem politikai és katonai tervezésében, ab-
ban a korban, amikor csak egy "/ápásre" vag5runk a halált nem okozó fegy-
verek megjelenésétől.

Kérdezern, lehet hogt az ezredforduló uüíni háborúk már ilyenek
lesznek?

A monográfiában a bevezetés, aktualitás, fogalom- és célmeghatá-
rozás után megvizsgálom a jövő hadüselésének kérdését a világpolitikai
helyzet előrejelzése alapján, majd annak kapcsán felmérem azokat a ki-
hívásokat, amelyekkel az elkövetkezó években szembesúlheiünk. Ezek
után öt olyan elv kerül meghatározásra, amelyek tervezési alapként vagy
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divatos szóval keretként ún. bázisul szolgálhatnak a Magyar Honvédség
katonai stratégiája (hadá§zata) részére. Ezek közé somlom:

1.) Az információ uralkodó szerepét;

2.) A szervezetek összekapcsoltságát, együttműködését;

3,) A kötöttségek lazítását, oldását, a megjelenő változásokat;

4,) A polgárosítást;

5.) A honvédség harci technikai eszközei modernizációjának válto-
zaíait.

Az előbb felsorolt alapelvek mindegyike külön-külön a hadviselés-
ben evolúciós változásokat teste§ít meg, együttesen pedig a hatásukban
forradalmiak.

3.) A világpotitika természetéről és a hadviselési módokról

A világpolitika egy olyan összetett rendszer, amely számos egymástól
függő és független tényezővel és változóval rendeikezik,valamínt azza|,
hogy az összes akció előre nem látható reakciókat vált ki. Ez megmutat-
kozik a konfliktusok számában.

A konfliktusok száma a világon:

1990-ben 31

1991-ben 29

7992-ben 29

1993-ban 28

1994-ben 27 volt,

Ma a világpolitika különösen ki van téve a"pillangó efkktusoknak".
Gondoljunk csak kicsiben a Berettyó "elolajosítására", nagyban pedig
Harkov " elszennyezé s ére".

A világpolitika kaotikus elemei közelebb állnak az elórejelezhetet-
len eseményekhez, mintsem a "megjósolhatóakhoz" . Az ezredfordulón a
lehetséges destabi|izál.ő tényezőket a következó ábra szemlélteti:

'l987-ben

1988-ban

1989-ben

35

_Jt)

32
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4Áz:íW

Destabilizáló, tényezők

1.) Migráció Keletről-Nyugatra és Délről-Északra.

2.) Orosz fegyveres erők állomásozása Oroszország határain kívül.

3.) Gazdasági problémák és - elmaradottság (átmenet).

4.) Atom- és hagyoniányos fegyverek elterjedése, embargó és szer-
ződések rnegszegése, fegyverkereskedelem.

5.) Területi konfliktusok.

ó,) Polgárháborúk.

7.) Ökológiai katasztrófák lehetóségei.

8.) Etnikai konfliktusok.

9.) Kózelkeleti és más regionális problémák.

10,) Terrorizmus, szabotázsok.

1 1.) Kábítószer- és drogkereskedelem terjedése.

12.) Vallási forradalmak.

13.) Létfontosságú energiaforrásokhoz való hozzájutás megakadá-
lyozása.

14.) Élelmiszer- és vízhiány,

A feglveres erők szerepének módosulása is terméke a globális világlo-
litika új típusú, azaz kaotikus természetének. Minden katonatiszt tudja,
hogy a fegyveres küzdelem a háborúnak, vagyis a magas intenzitású konf-
liktusnak az atributuma. Ennél fogva tehát a háború egy kaotikus vállal-
kozás. A fegyveres harc (küzdelem) folyamatában főképp olyan mozza-
natok és elemek uralkodnak, mint a visszacsatolás vagy az állandó füg-
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gőség a kiinduló feltételektől és véletlen, vagyis a szerencse. Emiatt a

technológiai és a hadviselés közötti kapcsolódási pontok kihámozása
azért nehéz, mert a technológia természete, jellege és annak a háborúhoz
való viszonya eg5,ínásra ható, kapösolódó és egymással felcserélhetó.

Vag/is a technotóyia és a háboni egtmásra hatása mindig is legalább
annyira önkényesnek és véletlenszérűnelg mint amennyire az elkerülhetet,
Iennek és slükségesnek volt o terméke.

Ekképpen úgy tűnik, hogya nemzetközi (benne a regionális) politika
jövőbeni alakulása, fejleményei,,a jóvő hadviselése és a háború hadmű-

veleti részkérdései elórejelzésében a fenti okoknál tbgva inkább a kao-
tikus, mintsem a lineáris formák kerülnék előtérbe. Azonban katonai ter-
vezóink az elkövetkezó egy-két óvtizedben a konfliktusok széles skálá-
jával és változó intenzitásával fognak szembesülni. Vagyis a világ- és re-
gionális politikábah, a nemzeti magatartásokban végbemenő, akárcsak
kisebb változásoknak drámai kihatásaik lehetnek. A hagyománlos had-
üselési módok átadják helyüket a csúcstechnológiára épülő harc (had-

művelet) radikálisan új formáinak és az irreguláris hadviselés eg].re ne-

hezebben átlátható formáinak. Amikor ezekhez a választ keressúk, a
közismert káosz modell olyan óvatosságra int bennünket, amely megmu_

tatja, hogy milyen mértékben lehetünk képesek befolyáso'lni a politikai
avagy katonai eseményeket. Ennélfogva ez n}ujtja a megfelelő keretet
arrá, hogy a Magyar Köztársaság nem tehet, ne tégyen semmiféle és meg-

határozó érvényú utalást azokra a lehetséges konkrót ellenségekre vagy

konfliktusokra, amelyekkel szembesülhet az elkövetkező egy-két évti-
zedben. Természetesen a felkészítést nem szabad elhanyagolni. Nem sza-

bad elvetni azt sem, hogy nagy (nagyobb) háború többé nem lehetséges
kultúrális tényezőkvagy egy globális gazdasági korszak beköszöntése mi-
att. Ugyanús/ vissza kell utasítani azt a nézetet is, amelyik azt sugallja,

hogy a nagy háborúk elkerülhetetlenek.

Egészen eryszerűen minden lehetséges.

Vagyis a biztonság- és védelempolitikának (az azon dolgozó civilek-
nek és katonáknak) ery olyan széles keretet kell találniuk, amelynek fel-
használásával képesek lesznek útmutatáSt adni a katonai tervezőknek a

katonai doktrína, az erőstruktúra, a szervezés és a beszerzés terén meg-

hozandó döntésekhez. Ebben a keretben és ezdltal a Magnr Honvédség
kepes lesz (vagl lehet) létrehozni azokat a képességeket (a megőrzéssel egle,
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temben) a szülöé4esnek tartott hadviselés szintjein, a kisebb hábonis mű-
veletektől a békefenntartásig és a kihívásol<ra adandó adeloát válaszig -
epedül, avagl a jövőbeni koalíción belül. A21,. századi Magyar Honvéd-
ség arculat{t és képességét a fentiek érvéryrqutíatásával lehet kialaki-
tani: az azonla| reagáló erók, a főerők és a tartalékos erők tagozódásá-
ban, mint komplex haderőstruktúrában és vcgyes hadkiegészítési rend-
szerben, nemzeti és import hadfel§zereléssel.

4.) A hadügyi forradalom §arkköve: az információ

A ma zajló hadügyi forradalom bázisát, avagy sarkkövét az informá-
ció képezi. Meg|egyezzük, hory ez nem új, mert a hadüselés sarkkövét
a múltban is az információ képezte, hiszen a dönté§hozatalban, a terve-
zésné| elsődlegességgel bír és mindez napjainkban még igazabb mint va-
laha.

Az információs korszakunkban folyó hadügyi forradalom egyik sajá-
tossága nem masban keresendő, mint abban, hory az egy olyan funkció-
nak tekinthető, amelyik a rendkívül gyors, pontos és széleskörűen terjedő
információkat az adott korszak katonai szervezeteibe viszi be azórt, hogy
azok ott elterjedjenek és ott felhasznáUák.

Mindenki axiomaként belátj a azt, hogy az információ a hadüryi for-
radalom sarkköve, Hiszen az ellenség (avagy ellenfél) felvonulásának és
elhelyezkedésének, illetve településének pontos ismerete szolgálhat
csak alapul a katonai hadmúveleteknek, harctevékenységeknek. Az el-
lenséges célok ismeretére egyaránt szükég van a csapásmérő csapatok
és preciziós-veárlésű (nagy pontosságú) lőszerek és rakéták számára. A
korszerű harc, hadművelet magas irama és üteme közepette a gyors in-
formáció rnegszerzése, az értékelés, az idóben történő továbbítás és az
ellenőrzés nélkülözhetetlenek a siker érdekében. Ezért a szemberl álló
íelek törekednek az infotmációs fölény kiharcolására, elérésére és megtar-
tására. Ez - egy változatban - a következőképpen nézhet kí. Miközben
megszerezzük a szül<séges információkat, eglittal megakadáIyozzuk az el-
lenséget abban, hogt ó is hasonlóan rendelkezzék rólunk szóló legiljabb
adatokkal. A katonatisztek ezeket a tényezőket napjainkban alaposan
ismerik. Így eryetértenek azza|, hogy az infornrációs korszakban a had-
viselés egy önálló katonai doktrínát (tant) kóvetel meg az információs
hadviselés részére.
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A hazai katonai tervezők, törzs- és szaktisztek az információs hadví-
selés doktrínájának (IHD) számos kérdésével szembesülnek a jcivóben.
Az egyik ilyen fontos kérdés a hierarchia. A fejlődés folyamán előtérbe
kerül a dóntéshozásban feleslegessé vált tagozatok leb oí|tása, ezzel egye-
temben a döntéshozatal áramvonalasítása, a döntéshozatal alsóbb szin-
tekre történő "levitele" azaz leadása, amelynek révén"ott döntenek min-
den esetben, ahol végrehajtják a feladatot", s ezáltal a kezdeményező ké.
pesség és a hatékonyság növekedésével lehet számolni, A parancsnoki
vezetés, az irányítás és az ellenórzés szempontjából a jobb információk
általában lehetővé teszik azt, hogy a legtöbb alapvető döntést magasabb
vezetési szinteken hozzák.

Hozzátehetjük, hogy a centralizált parancsnoki rendszerek igen se-
bezhetővéváltak azáltal, hogy a hadviselésben megjelentek azolyan nagy
pontosságú fegyverek, amelyek proliferációja feltünően gyors ütemben
folyik.

Az információs hadviselés esetleges doktrínája rámutat majd arra
a kérdésre is, hogy mennyi és milyen jellegű információt és információs
íechnológiát fognak a mai és a leendő szövetségeseink rnegosztani ve-
lün! illetve fordítva, mi velük Természetes a multinacionális avagy,ré-
gebbi kifejezést használva a koalíciós hadviselés irányzata igényli egy ma-
gasabb minőségi szinten folyó kommunikációt és interaktivitást, az infor-
mációcserét. Ehh eztáígyi fe|téte| is szükséges, mégpedig az, hogy a NA-
TO-tagországok átadják vagy eladják a legfejlettebb parancsnoki és irá-
nyítási eszközeiket, még a politikai és katonai kényszerítő körülmények
hiányában is.

Az információs hadviselési dohrína bizonyóra újra értelmezi a katonai
hírszerzés, a katonai feldeítés hadászati, hadmúveleti és harcászati tago-
zatainak béke és hábonis időszaki feladatait. Az íj technológiák a látha-
tatlanságig t'eloldják a hadműveleti tervezés, a hírszerzés és a katonai
felderítés határait.

|gaz, ezekke| az eszközökkel csak a vezető nyugati katonai hatalmak
rendelkeznek, s ha rendelkezésúnkle bocsájtják a harcmezőn oly égetó-
en fontos adatokat, akkor azok által nyújtott előnyöket a hadműveletek
során ki kell használnunk. ( Információ = gőze lem = hatalom. )
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Az információs hadviselési doktrínának foglalkoznia szükséges az
olyan kérdésekkelis mint a demolcrácia vagl a sajtószabadság. Amédiák-
ban is zajlik azinformációs forradalom, a tulajdonos váltás, a nézókeresés
és módosul a kiszolgálás. A műholdak felhasználása, a kisméretú kame-
rák, a behatoló vagy tolakodó technikák, az&zékelők (szenzorok) mind
szélesebb körben történő megielenése új lehetóségeket biztosítanak a
célirányos megfigyelés és a műsorszórás terén.

Az információs hadviselés új katonai szervezetek kiatakítását vonja
maga után. Egyes amerikai katonai információs szakértők az információs
hadtest felállítását javasolják a közeljövóben.

Hazai vonatkozásban az ilyen típusú kötelék, szakasz vagy esetleg
század méretbel szükséges és lehetséges.

Az ezredfordulóhoz közeledve a Maryar Honvédség tisztjeinek is-
merettárában egyre nagyobb helyet foglal majd el az irreguláis hadviselés
problémak)re, hiszen az abban való részvétel lehetősége egyre nő.

Az irreguláris hadviselés egy gyökeresen más típusú információs
hadviselési doktrínát igényel. Az információ megszerzése, birtoklása és
ellenőrzése a gerilla típusú vary alacsony intenzitású konfliktusban ép-
pen olyan fontos, mint a magas intenzitású háborúban. I-ónyegét illetóen
a gerillahadviselés nem tekinthető másnak, mint amelyben a katonai rej-
tőzködés, -keresés, -kutatás és e5l politikai kötelezettségvállalás köxitti
versengés vagy erőpróba folyik. Az efíé|e konfliktusokban a.z informá-
ciószerzés mellett a felek a poltitikai tárgyalásokat is szemmel tartják. A
nem hagyományos konfliktusokban felhasználható eszközök is mások
lesznek, azok alapvetően az emberi intelligenciára. a különleges erókre
és a korszerű érzékelőkre támaszkodnak Növekvő szerephez jutnak a lé-
lelaani hadművelaelg valamint a polgái eseményeket közlő hírkülönítmé-
nyek.

Minden korszakban, úry az információs korszakban üselt háborúk
is számos kockázatot rejtenek magukban. Az adatok megszerzésének
könnyebbsége ugyan nagyobb tömeget, ún. információdömpinget bizto-
sít, ami pedig a feldolgozásban és a disztribúcióban okoz nehézséget.

A számítógépek felhasználásával vezetett hadviselés és a számítógé-
pes c§apatvezetés válhat a jövőben a győzelemért folyó küzdelem zálo-
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gává, semminí az egyre önállóbb, e$/re nag]obb kezdeményezókészség-
gel rendelkező harcos erók.

A háború a valóságban egy kaotikus és kockázatos vállalkozás, az
információs tanok pedig a lineáris irányításon alapulnak, ezért kiszámít-
hatóak. A katonai tervezők sok nehézséggel számolhatnak a háborúban,
de a hadműveletek ritkán folynak a tervek szerint. Például egy elektro-
nikai vírussal is beláthatatlan kárt lehet majd okozni. Ezért a jövőbetl fo,
kozott mértékben és a múItbanindl +ondosabban kell tanulmányoznunk az
információs sebezhetőséget, a mesterséges holdak felhaszná|ásál, az
elektromágneses impulzusok elleni védelmet, a gerillahadviselés harcá-

szatát. Mert a magyar katona az ezredfordulón ezekkel szemben talál-
hatja magát, ugyanakkor a korai felismerés, a tanulás és az alkalmazás a

katonatömegek életét mentheti meg.

Meglátásunk szerint a jóvőben a döntésre rendelkezésre álló idó
csökkenését a vezetés-irányítás kérdéskörében |78I-2070 (múlrjövő)
idő intervallumban az 5- számú ábra taíta]tmazza.

51



5. sz. úbrct

AZ IDőTÉNYEZő És AvEZETÉs-rn fu{yírÁs
(1781-20r0)

Háborű Észlelés Tájókozódás Döntés Cselekvés
Tényező módja ideje ideje ideje

Fonadalmi háború trávcső hetek hónapok egy hónap
Yor}town,l78l (teleszkóp)

Polgárháboni távíró napok hetek egy hónap
Vicksburg, 18ó3

II. világháború rádió, órák napok egy llét
Bastogne,l9zl4 táVbeszélő-

vezetékes
eszközök

ÖUOt-mbrri közel a reális percek órIík egy nap
Kuvait Irak,199l idűöz

Jövő hábonija reáüs idő állandó azonnali egy vagy
(elkövetkező
koníliktus, 2010)

több óía

Az információ áramlására a peímanens körforgás lesz a jellemző.
Az információ körforgását a következő ábra szem7élteti.

6. sz ábra

A PARANcsADÁs - vrzBrÉs - IRI(NYÍTÁS FOLYAMATA
(KöRFORGÁSA)

Észr,nlÉs

CSELEKVÉS Tl$ÉKozóDÁs

Látható, hogy az információ megszerzése, feldolgozása, a döntés és a
cselekvés egyre kisebb időegységben fog megvalósulni, ami a parancsno-
kok és törzsek felkészítésében az úi módszerek meghonosítá§át igényli.
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Az információ más irányú jelentőségérc rámutattak a katonáink
részvéte|ével az 1995_ben megtartott nemzetközi gmkorlntok újszerű
tanulságai is. Az USA Lousiana államában 1995. augusztus 6_28. közótt
megtartoIt "Cooperative Nuget", valamint a Hódmezóvásárhelyen, illet_
ve az erdélf 4. román hadseregnél 1995. augusztusában és szeptembe-
rében végrehajtott közös gyakorlatok tapasztalatai azt igaznlják, hog a
Magyar Honvédség katonái képesek a" Pamterség a békeén" programban
előírt feladatok színvonalas végrehajtására, a nem hagyományos harcfe-
ladatok teljesítésére, azaz a békefenntartói, béketeremtői és békemeg-
tigyelői missziók ellátására. Lásd a magyar kontingens részlételét az
IFOR erókben. Ezek és más lépések megtételével honvédségünk meg-
kezdte az őj feladatokra való felkészülést, amely szervesen illeszkedik a
nemzetközi béke és biztonság fenntartásába és hazánk szuverenitásának
szavatolá§ába.
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A IIADERÓÁTALAKÍTÁ§ IIAT/$AI A GÉPBSÍTETT
IIADTFST HADMÜVELETÉNEK ANYAGI-TECHIKAI

BIZTOSÍTÁSÁRA

Mórtals Józsefl

A napjainkban fel5nrsult hadeűátalakitás a Maryar Honvédség
minden területén érzteti hatását, befolyásolja a szervezetek béke és há_
borús tevékenységének körülményeit, lehetóségeit. Ez természetes je-
lenség, hisz általában minden ésszerű vagy szükségszerű szervezeti mó-
dosítás, kisebb-na§/obb mértékkel hatássalvan a hadművelet, harc meg-
szewezésér e, megliv ásfu a.

A jelenlegi átalakítás okaival, ésszerűségével, szükégszerúségével
nem kívánok foglalkozni, csak a már bekövetkezett, illetve reálisan vár-
ható szervezeti változások hatásait vizsgálom az anyagi_technikai bizto-
sítás területén-

Az anyagi-technikai biztosítás me8yáltozotí körülményei

A hadsereg-hadtest vezetési szintek hadtest-hadosztály szintre tör-
ténő változtatásával minden vezetési szinten drasztikusan csökk€nt az
anyagi-technikai biztosííást vezető állomány, ugyanakkor nőtt a hadtest
közvetlen katona i szerrl ezetek száma.

A jelenlegi átalakítás után a hadt€st-tagozatban anyagi_íechnikai
szakcsapat - egy 1avítózászlóaljkivéielével - nem maradt, így a gópesített
hadtest ATF-nek nincs lehetősége az anyagi-technikai biztosítás érdemi
befolyásolására. A volt. g,hdt. anyagi-technikai sz,ewezetei felszámolás-
ra, a hadosztályoknál összevonásra kerültek egy logisztikai dandárba,
Hasonló integrációs folyamat van megvalósulóban a dandároknál is, ahol
a szakalegy§égek logisztikai zászlóaljba kerültek összevonásra, míg a gl.,
hk. zászlóaljaknál logisztikai századokat hoznak létre.

1 MárkU§ Józ§ef ezíedes, MH 4, cépesített Hadtest hadrápfónöke
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Hadoszíály szinten az integráció az anyagi-technikai biztosíttós le-
heíőségeiben váltoást nem okoz. A dandároknál is alapvetően az egész-
ségü§i biztosítás lehetősége bővült, zászlóalj szinten is orvosi ellátás biz-
tosítható.

A hadtest szintú, s zervezetszerűbiztosítási tagozat megszűnt, alsóbb
tagozatokban az integrációval a biztosítrás lehetősége üszont nem nőtt
olyan mértékben, hogy az ellensúlyozná a hadtest szintű javító, egész-
ségügyi, ellátó, szállító, közúti komendáns kapacitás kiesését.

A hadtest- és hadosztályparancsnokágokon megszűnt az anyagi,
technikai vezetési pont (AWP), az anyagi-technikai vezetési csoport fő
erőit a harcállásponton (H) kell telepíteni, a vezetés átvételére a tartalék
harcállásponton (TH) kell felkészülni.

Ahadosztályok állománya, összetétele a hadműveleti feladattól füg-
gően változhat, ugyanakkor a logisztikai dandár szervezete, anyagikész-
lete, lehetősége a meghatározott hadrendnek megt'elelő.

A hagyományos, mélyen lépcsőzött védelem mellett az anyagi-tech-
nikai biztosítás terén jóval nagyobb rugalmasságot igényel a csapatok te-
vékenységére, találkozó ütközeteke, harcokra épített védelem.

Harcanyagokból a csapatkészletek átlag2-3 (légvédelmi rakéta 6-7,
pct.rak.4-5) harcnap szükégl€tét biztosítják. Az e feletti felhasználás és
a csapatkészletek újbóli megalakítása, központi készletekből kerülnek
biztosításra.

A kizponti ral<íárak elhelyezked,ése az ország területén olyan, hogy
onnan - a hadművelet irányától függően egy-egy anyagféleség pótlása a
gépesített hadosztály szervezetszerű erőivel, eszközeivel idóigényes le-
het. Azért az MH ATFCSF-ség háború esetén az anyagi készleteket -
elsősorban vasúton - kirakó állomásra (KA), anyagtároló és kiadó kör-
zetekbe (ATKK) adja át az alsóbb t agozaL részére.

A hadtest kapacitását kiegészítő, az anyag uúánpótlás epik legfon-
to§abb bázisa a nemzetgazdaság. A nem csak honvédségnél használatos
anyagok (élelem, üzemanyag, javítóanyag) hadászati készleteinek döntó
részét, béke állapotban a nemzetgazdasági brázisokon tárolják.
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A nemzetgazdaságból bevonuló nagy számú gépjármű javítására
csak a polgári javító bázisok képesek.

Azállami egészségüryi szolgálat részérőljelentós számú kórházi ágy
és gyóglítókapacitás biztosítása válik szükégessé, mivel igen csekély a
szakosított szakorvosi ellátó és rehabilitációs kapacitás,

Összességében megállapitható, hory a haderóátalakítás, illetve an-
nakkövetkezményeként a hadműveletek megszervezésében, megvívásá-
ban bekövetkezett módosulás az anyagi_technikai bizíosítás fogalmát,
tartalmá! feladatrendszerét nem, azonban a v€zetés és végrehajíás kö_
rülményeit megváltoztAtta.

Mindezen körülménye\ lehetőségek felvetik az alábbiak szüksé-
gességét:

- A megváltozott helyzetnek megfelelően korrigálni kell az anyagi-
technikai biztosítás elveit, rendjét, tagozatonkénti tartalmát;

- Hadtest, hadosztály szinten a vezetés rendjét, ehhez a fónökség
személyi állományának csoportosítását felül kell vizsgálni és a lehetősé-
gekhez kell igazítani;

- Újra kell gondolni az anyagi-technikai (logisztikai) szervezetek ve-
zeté§ének íendjét.

Az anyagi-technikai biaosítás m egszervezése

Az anyagi_technikai biztosító szerYezetek csoportosítása, biztosí_
ási elemeinek létr€hozá§a:

Ahadműveleti terület üszonylag na5l szélességi kiterjedése, az aktív
védelem, a hadtest ellátási tagozat hiánya megköveteli a hadosztályok
autonómiájáí, ami igényli a rendszeresített anyagi-technikai feltételek
bővítését.

A hadosztály anyagi-technikai §zervezetek fő eűkifejtését a dandá-
mk harctevékenységi körzetében, illewe az ahhoz közelítő anyagi-tech-
nikai biztosításra kell hogy összpontosítsa. Fontos, hogy lehetóleg hát-

58



raszállítás (vontatás) nélkül, a helyszínen megoldható legyen a sérült esz-
közök kisjavítása, a sérültek lehetólegmár azegészségügyi századtól kór-
házba kerüljenek."Ezért a hadosztály eróinek, eszközeinek nagy részét
dandár tagozatban, illetve ahhoz közelítve kell hogy működtesse.

Az akíív védelem megköveteli az alyagi készletek mobilitását. Az
anyagtároló-kirakó körzetből (ATKK), központi raktárakból történő vé-
telezés - a rendszeresített szállítóeszközökkel - a hadosztály anyagi kész-
letek földre helyezését igényelné, ami viszont az előbbi követelmény tel-
jesülését korlátozná.

Az anyagi-technikai biztosítás előbbi követelmények szerinti végre-
hajtása - figyelembe véve a meglévó lehetőségeket, feltételeket - szüksé-
gessé teszi a hadtest és a hadosztályok )meg€rősítését.

A levezetett hadijátékok tapasztalatai, a lefolytatott konzultációk
alapján a hadtest megerősítésül kaphat 1-1 vontató, szállííő, 1-2 egész-
ségügyi zászlóaljat, 1-2 sebesültszállító, közúti komendáns századot, 1-2

ATKK-t, egésxégügyi-járványvédelmi alegységet.

Az előzőekben már megfogalmazotl autonómia biztosítása érdeké-
ben a megerősítők egy részét - a hadműveletben elfoglalt szerepüknek
megfeleló differenciáltsággal - a hadosztályok közvetlen alárende lt s é géb e
kell tovább adni.

Ugyanakkor ahhoz, hogy a hadtest ATF-nek is maradjon lehetősége
az anyagi-technikai biztosítás befolyásolására, ajavítózászlóaljmellett sa-
ját kézben kell tartani az egészségűgi, szállító alegységek egy részét, a
közúti kommendáns alegységet. Ezeket hadt€st anyagi-technikai bizto-
sitó csoportként, a hadtest harctevékenységi kórzet hátsó harmadában
kell múködtetni, a hadtest második lépcső, az ellencsapását végző cso-
portosítás biztosítására, a hadtest közvetlenek ellátására,a hadtest gép-
kocsiutak berendezésére, fenntartására, a váratlan feladatok biztosí-
tására.

A hadosztály logisztikai dandárát - figyelembe véve a széles arwo-
nalat - általában két irányba megosztva célszerű működtetni.

A dandár meghatározó állományát a hadosztály védelmének fóirá-
nyában, a másik ré§zét, mint dandár részleget a védelem másik irányában
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célszerű alkalmazni abarcészati zóna hátsó harmadában, a peremvonal-
tól mintegy 30-40 km távolságra.

Ez biztosítja a hadosztály szintű anyagi-technikai biztosítást végző
erók és eszkózök szélességében, irányokban történő megosztását, a hir-
coló csapatokhoz való közelítését.

A dandár megosztását természetesen befolyásolja, hogy milyen és
mennyi megerósító szakalegységet kap a hadosztály, továbbá a hadosz-
tálynak a hadművektre létrehozott szewezete, ami általában eltér a had-
rendtől.

A hadtest hadmúveleti felépítésében elfoglalt helyetól, szerepétől
függően csökkenthető, illetve megerósíthetó egymás terhére a két had_
osztály. EZt tovább bonyolítja, hogy a gl.dd-ok szervezete, harci technikai
eszköze is eltéró. A logisztikai dandár lehetősége, készlete viszont a had-
osztály hadrendjének megfelelő, Igy a megerősített hadosztály logisztikai
szeívezeíét alkalmassá kll tenni a melerő§ítésként átvett csapatok anya-
gil e c hnikai bbtosítú s óra is :

- A csapatkészlet et szállítóeszközzel eryütt ki kell egészíteni;

- Meg kell erősíteni a javítózászlóa|jat az alka|mazásra átvett, de a
hadrendben nem szerepló haditechnikai eszközcik javítására alkalmas
alegységgel;

- A létszám növekedésnek megfelelóen bővíteni kell az egészségüg5ri
biztosítás kapacitá§át.

Az anyagbiztositás:

Az anyagbiztosítás tervezését kedvezőtlenül befolyásolja, hogy hi-
ányzik a hadtest szintű ellátási tago zal.Eztrészbenellensúlyozzák a meg-
erő§ítésül átadásra kerülő ATKK-k és azok anyagi készletei.

Az előzóekben már hang§úlyoztam az el|átási, biztosítási tevékeny-
ség harcolókhoz közelítésének szükségességét. Ez iga z az anyagellátásra
is, ahol már régebben is alkalmaztuk a tagozat kiha§Iásos módszert. En-
nek érvényesítése még aktuálisabbá vált, a hadtest §zintű tagozat hiánya
és nagyszámú nemzetgazdasági forrás megléte miatt.
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A központi raktárakból, ATKK-ból közvetlenül a hadosztály logisz-
tikai dandár szállíthatja a dandárokhoz a szúkséges anyagi készleteket.
Akirakó állomások (KA) - különösen a hadművelet előkészítésének idő-
szakában - a gl. (hk,) dandárok, fegyvernemi csapatok érdekében mű-
ködnek. Az anyagellátásra kjjelólt nemzetgazdasági forrásokból a logisz-
tikai dandár vagy a harcoló csapatok vételeznek.

Az anyagellátás, az anyagáramlás, a harc során felmerüló igények
kielégítése ezzel ryorsabbá válhat.

Azonban ez nem tisztán a felülról lefelé történő ellátás elvének meg-
fe|elő tagozatkihagásos utánszáIlítás. Többnlre inkább közvetlen véte-
lezés, ami elsősorban a hadosztály tagozatban nagy leterheltséget jelent
az utánpótló aleglségek részére. Enyhíti leterheltségüket, hogy a dandá-
rok közvetlenül is vételeáetnek bizonyos anyagokat KA-ról és a nem-
zetgazdasági forrásokból. Az üszont a dandár §zintű ellátási tagozat ré-
szére jelent plusz terhet.

Ez az ellentmondás alapvetően abból adódik, hog5l tórekszünk a köz-
vetlen vételezés l ehetőségével gtorsítani az anyagáramlást, addig a szer-
vezetek továbbra is a fentről lefelé történó, szakaszos ellátási rend-
szernek megflelóen kerülnek kialakításía. Egy-egy ellátási tagozat szer-
vezete általában arra alkalmas, hogy az elveknek megfelelően az alsóbb
szintú ellátási tagozat részére végezze a szállítást. Ezze| egyidőben a vé-
telezésre már nem biztos, hogy elegendő a kapacitása.

A technikai biztosítás:

A szervezeti változásokkal a csapatszintű javítás feltételei alapvető-
en megmaradtak, azonban a középjavítá§t végző szewezetek a felére
c§ökkentek, a központi tagozatban felszámolásra kerültek.

Ezek a változások, lehetőségek a technikai biztosításra jelentős ha-
tással vannak:

- Tábori javítószewezeteknél a középjavítás lehetősége csökkent, a
kisjavításra korlátozódik;
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-Aközép- és nagyjaűtásra váró eszközöket központi vagy nemzet-
gazdasági javítóüzemekbe kell leadni, aminek vonzata a szállítási kapa-
citás növekedése;

- A közép- és nagyjavítások átfutási ideje meghaladja a hadmúvele-
tek várható idejét, így a csapatok az eszközök visszapótlásával nem szá-
molhatnak.

Ezeket íiryelembe véve a techniksi eszközök javításának rendje is
módosításra szorul-

Mivel a zrászlóalj logisztikai századánál nincs vontatóeszköz, ezért
es/ vontatási tagozat kimarad. A zászlőalj javítószakasza a sérülés hely-
színén kezdi meg a javítást. A dandár javítószázada javító-voltató cso-
portokkal segíti ezt a tevékenységet é§ a helyszínen nem javítható eszkö-
zöket a dandár sérült technikai gyújtőhelyre (STGYH) vontatja. Tovább-
ra is fontos elv marad, hogy a múködőképes fegyverzettel rendelkező
sérült harci technikát a tüzelóállásban (fedezekben) kell haryni, hory
tűzerejéve| részí vegyen a védelmi harcokban.

A hadosztóIy javítózászlóaljának hórmas feladata lehet:

- Javító-vontató csoportokkal segít a dandárjavítószázadának avon-
tatásban, a kisjavításban, illetve végzí a dandár műszaki-technikai eszkö-
zeinek javítását, mivel a dandárnál ehhez nincs szervezve jaűtó állomány;

- A dandárnál nem, de hadosztály szinten még javítható eszközöket
a hadosztály STGY-re vontatja és végrehajtja a javítá§ti

- A hadosztály szinten nem javítható eszközöket sérült-technika át-
adó pontokra vontatja (lehetőleg vasúti berakó állomásra), kózponti ja-
vításba történő átadáshoz.

A sérülttéchnika átadó pontról az előlJáró sz^l|ítja (elsósorban vas-
úton) tovább az eszközöket. Az elöljáró központi tagozat'vootatőzászl'ó-
aljai - figyelembe véve az eddig elmondottakat - részben támogatják a
hadosztály vontatási tevékenységét, másrészt a nemzetgazdasági és HM
bázisokra történó szállítást végzik
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Az egészségügri biztosítás:

A katonasérültek háborús ellátásának alapelve a rendeltetésszerű
kiürítéssel egybekötött szakaszos gyógykezelés. Mivel a sérültek élete a
megfelelő idóben nyújtott segélytól függ, a gyóryító-kiürítő biztosítás
megszewezésében az időtényező különösen fontos szerephez jut. Emiatt
kiemelkedő jelentőségű a segélyhelyeknek a sérültek keletkezési helyé-
hez történő minél közelebbi telepítése, fontos, hory az első orvosi segély
a lehető legközelebb legyen a sérülés színhelyéhez.

E tekintetben a h adeíőát|akjíás azegésxégűgyi biztosítás feltételeit
hadosztály, illetve csapat szinten összességében javítja. A sérültek gyors
orvosi ellátás mellett rövidebb idő alatt kerülhetneka legnagasabb szinű
ellótást nyújtó segelyhelyre, kórházba.

A sérültek már zász|őalj tagozatbaí, első orvosi segélyben (EOS)
részesülnek, dandár szinten pedig már szakorvosi segély alkalmazható.
A hadmúvelet során arra a megoldásra kell törekedni, hogy a sérültek
lehetőleg már a dandársegélyhelyról kórházba szállíthatók legyenek

A zásztóalj védókörletében keletkezett sérülteket a század sebesült-
gnij tő fészkekből, elsó szalsegély a dása úál az egésnégügti szakasz ntfti
ki saját eszközeivel, ahol a sérültek életmentő EOS-ben részesülnek-

Az egészségügli század súlesebbkörú ellátási feltételei révén a sérült-
áranrlás függvényében életmentő javaslattal szakorvosi segélyt (SZAOS)
képes biztosítani. A közvetlen kórh ázba szíllításboz az egeszségllgi zász,
lóalj és a megerósítésül adott kiürítő erőket célszerú igénybe venni. ,

A hadcxztály ege szségtj,gli zászlóalj, valamint a megeósítő egészségügi

zászlóalj ak szakoirvosi ellátást biztosítanak a hadosztály harctevékenpé-
gi körzetében elhelyezkedő csapatok sérültjei részére.

A hadosztály-segélyhelyek leüdté§éről, a végleges ellátás helyére tör-
ténő sérült kiürít ésről a felsószintú ellátási tagozatkell, hogy gondoskod-
jon.
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Az anyagi-technikai biztositás vezetése:

A MH ATFCSF által kiadott szakutasítás tervezet részletesen meg-
határozza az anyagi-technikai biztosítás vezetésének rendjét. Ennek tai-
talmi követelményei a haderóátalakítással alapvetően nem változtak. Az
elózőekben már jelzett körülmények miatt azonban a hadtest, hadosztály
parancsnolságokon az anyagilechnikai vezetési csoportok kialakításá-
ban, összetételében, telepítésében módosítani szükséges a követelmé_
nyeket.

A hadüáték során is bebizonyosodott, hogyajelenlegi szervezeti for-
mában, létszámmal az anyagi-technikai vezetési csoportok tisztán integ-
rált vezetési rendszerben nem működtethetők. Ezért hadte§t §zinten az
integrált és szakági vezetés ésszerű ötvözetével hármas tagozódású cso_
port lett kialaKtva:

Álandó munkacsoportok a Harcállásponton (H):

7.) Anyagi-technikai vezetési csoport (Központ) :

- hadműveleti tervező csoport;
- anyagbiáosítást és szállítást tervező csoport;
- információs részleg.

2.) Technikai biztosítást tervező, koordinóIó csopott

3.) Ellátúst és szolgaltatóst tervezó, koorünáló csoport, benrrc:

- hadtáp és elhelyezési ellátást tervező, koordináló csoport;
- egészségügyi ellátást tervező, koordináló csoport.

A Tartalék Harcállá§ponton (TTI) működik az anyagi-technikai ve-
Zetes átvételére kijelólt csoport.

Id.eiglenes jellegel létre lehet hozni:

- ellenőrző csoportokat;

- az elöljáró vezeté§i pontján települó ö§szekötő csoportot,
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Az anyagi-technikai főnökég ideális megosztása H és TH között
'76-24 Vo. A'f}{-ta a vezetési csopo rt kettő lépcsőben települ ki. Az anya-
gi-technikai biztosítás rnegszervezésének, megtervezésének befejezésé-
ig igen szűk létszámmal települ át, hogy megteremtse a működés feltéte_
leit. A tervező munka befejezését követően egázül ki a vezetésicsoport.
A csoport megnevezése is azt kivánja jelezni, hogy csak a vezetés átvé-
telének biztosítására képes, teljes értékű vezető tevékenységre csak ki-
egészítés után alkalmas. Létszámuk növelése csak a H-n települó anya-
gi-technikai vezetési csoport (ATVCS) működőképességének rovására
tórténhet.

A hadosztá|ynál a vezetési csoportok hasonló jellegű megosztására
kisebb, dandár szinten pedig külön vezetési csoportok létrehozására
nincs ászerú lehetőség. Alapvetően szalaigi vezetést kll megvalósítani.

Az anyagi-technikai biztosítás megszervezésénél alkalmazandó
munkarenden nem kell változtatni, aznnban az eges tevékenységek, ki-
dolgozandó okmányokat és tartalmát kell a lehetóségekhez, a feladatok-
hoz ésszerűen igazítani.

A változás az, hogy egyes vezetési munkacsoportok munkatérképet
nem vezetnek, nem készül önálló okmányként ATF elhatározás, az a
parancsnokoknak jelentett és jóváhagyott elgondolás. Nem kell anyagi-
technikai parancsot készíteni, illetve a szakcsapatnak harcintézkedést ki
adni. A fegyvernemi és szakcsapatok részére önálló szakintézkedés ki-
adása nem szüksé ges, a szalcfeladatoknt a kiadandó harcintézkedésbe be-
dolgozva kell meghatározni.

Újszerú a biztosítási terv, amely kettő önálló nllvántartott okmány_
ból kell, hogl áIljon:

- térkép "...anya§-íechnikai biztosítási terv a hadműveletre (harctevé-
kenységre)";

- " Ma gl arázó j e lentés".

Az okmányok, jelentések, intézkedések kidolgozrásánál a hadtest és
hadosztály szinten figlielembe kell venni, hogy a parancsnok nem hatá-
rozza meg harcintézkedésében az eg)el alacsonyűbb szint harcászati fel-
épftésa, az alárendeltek alkalmazdsának rendjét. Ugyanakkor az anyagi-
technikai biztosítiás megtervezéséhez, az anyagi-Lecltnikai szakcsapatok
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alkalmazási helyének meghatározásához, anyagforrások kijelöléséhez,
stb. feltétlenül szúkséges ismemi a hadtestparancsnolcságon a dandárol,
hadosztályál a zászlóaljak alkalmazásának re dja. Ez különösen fontos
a hadte§tparanc§nol6ágon, mivel az egyes dandárok között a biztosítás
szempontjaiból jelentós eltérés lehet és van (létszám, haditechnikai esz-
köz, biztosító szakalegnégek lehetőségei, stb.).

Ezért a hadosztályparancsnok elhatározásának megismeráéig az
anyagilechnikai biztosításra csak naglbani vagt kcret elhatározóst lehet
hozni. Az anyagitechnikai főnök szakintézkedéséből több konkrétum
hiányozhat.

Így a hadművelet anyagi-technikai biztosítására kiadásra kerülő 01.
számú intézkedés nem jelenti azt, hogy a biztosítás megtervezése befe-
jeződött. Csak a hadosztályparancsnok elhatározását követóen lehet azt
véglegesíteni, konkétabbá tenni, ami újabb szakintézkedés kiadásút
igényli.

A tervezés, feladatszabás kettős üteme természete§en ígaz lesz az
MH Any_agi-Technnikai Főcsoportfőnökségre is, az ATKK-k helyet, az
egyes KA-ra kiszállítandó anyagok fajtáját, mennlségét csak a hadtest
hadműveletének megtervezését kóvetően tudják konkretizálni.

köv€tkeztetések

Az eddig leírtakból következtetésként levonható, hogy a haderőáta-
lakítással az anyagitechnikai biztosítás fogalma, tartalma, a végrehajtás
elvei, a vezetés rendje nem módosul. Abevezetóben már leírt okok azon-
ban több tekintetb€n is megváltoztatták a bbtosítás körülményeit, lehe-
tftégeit, íeltételeit:

Az anyagi-technikai biztosítás elvbeiben módosultak a prioritások,
illetve egyes elvek érvényesülése erősödött, másoké gyengült.

- Prioritást kapott és erősödött a n emzetgadasági erőforrásokra va-
ló támaszkodás, a rugalmasság, autonómia és a konkrét feladatra történó
felkészítés elve;

- Továbbra is megmaradt, de gyengült a fentről lefelé történó ellátás,
a szakaszosság elve, erósödött a tagozat kihagyásos ellátás.
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Az anyagi-technikaibiztosít^ szen ezeti feltételei dandár, hadosztály
szinten alapvetően nem változtak, integrálódtak a §zakalegységek, ame-
lyek vezetése igényel más módszereket.

Ahadtest ellátási, bbtosítási tagozat hidnyában a hadmúvelet anya-
gi-technikai biztosítása mindenkor igényli a hadtest folyamatos megerő-
sítéiét a központi ellátási tagozatból szakalegységekkel, anyagi készle-
tekkel.,

Az anyagellátás forrásaiban a tábori ellátó bázisok mellett egyre na-
gyobb arányt képviselnek a közponü és nemzetgazdasó§ stacionér ío:'rá-
sok, amelyekkel az alsóbb szintű (dandár, hadosztály) tagozatok kerül-
nek közvetlen kapcsolatba.

A haditechnikai eszközök középjavításának többsége a hadműveleti
tagozatból áttevódik a központi tagozatba, ami növeli a szállítás volume-
nét, eszközigényét, szervezettségét. A hadművelet soíár, a javításba le-
adott eszkózök visszapótlásávaI a csapatok nem számolhatnak.

A szervezeti változással a sérültek mfu zászlóalj szinten orvo§ ellá-
tásban részÉsilnek és megnőtt annak lehetősége, hory a dandársegély-
helyről a sérültek közvetlenül a végleges ellátást biztosító helyre kerül-
jenek.

Az anyagi-technikai biztosítá§ integrált vezetési rendszerét hadtest és
hadosztály parancsnokságon fel ke\Iettváltani a szalaági tervezésen alapu-
ló vezetéssel, ennek megfeleló anya gi-techrikai v ezetéi csoportok kiala-
kításával. A létszámviszonyokhoz igazodva ésszerűsíteni kellett a veze-
tési okmányokat.

A parancsnoki elhatározás tartalmi sajátosságának megfelelően az
anyagitechnikai biztosítás részletes tervezáe, a feladatok meghatározá-
sa két lépcsős renlszerbez valósul meg.

Az anyagi-technikai biztosítás ezen új sajátosságait alapvetóen a kö-
rülmények megváltozása hozta létre. Ez a szükségszerűség viszont az ed-
digi beidegzódéseket félretéve, újszerú gondolkodiásra, ésszerűbb meg-
oldások keresésére késztette az anyagi-technikai vezetó állományt. En-
nek eredményeit figyelembe véve a haderőátalakítás hatását az anyagí-
technikai biztosításra összességében hasznosnak ítélem meg. Az újszerű
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megoldá§ok és§zerűek, igazodnak a hazai körülmények lehetőségeihez,
a hadmúvelet (harc) megvívásának sajátosságaihoz. Pozitív hatással van
a sérüItek ellátására, a technikai eszközök gyors helyreállítására, az
ésszerűbb Lewező, szervező munkára. A íeníiek alapján szüksóges az
alábbi változtatísokvógrehajíása a hadeűátalakítás további folyama-
tában:

- Az eddigi tapasztalatok is igazolják annak szükségességét, hogy í7-
ból létrehozósra kerüljön a hadtest szintú biztosítdlita4ozar. A hadtest had-
műveletének anyagi-technikai biztosítása megerősítő szakcsapatok nél-
kül nem oldható meg.

- Hadtest- és hadosztályparancsnokság anyagi-technikai főnöl<ség
^M' állományábláját úg) keII átalaWtan| hogl a "TII'-ra b megfelelő lét-
számti szakállományt lehessen bbtosítani. A"T'I1" -ra települő részleg ve-
zetéséíe rendszeresíteni kell az ATF h-i beosztást. Szükséges a szakte-
rületek létszámát úgy növelni, hogy biztosított legyen a nemzetgazdasági
eróforrások igénybevételének koordinálása, ezzel kapcsolatos együtt-
múködés megvalósítása és a szakcsapatok vezetése,

A hadosztály és d atrdár ellátó aleg)ségek szervezeteit alkalmassó kell
tenni az ellátó forrásokkal történő közvetlen kapcsolattartá§ra ,§. A j avító-
szervezeteknél - elsósorban a zász|óaljakná| - a várható szükségletnek
megfelelően növelni kell a vontatókapacitást.

A különböző gyakorlaton, hadijátékokon minden vezetési szinten
vizsgálni kell a logisztikai szervezetek vezetésének lehetőségeit és ki kell
dolgozni az integrált szewezetnek megfelelő vezetési rendszert.

A haderőátalakít ás következménye ként az anyagilechnikai biztosítás
terén szúl<ségszerűen vagl csak az ésszerűsítés miatt bekinetkezeu és vár-
ható változásokat a teljesség igénye nélkül összegeztem. Ehhez felhasmál-
tam a hadtestparancsnol{sá4on lev ezetett töns&/akorlás, hadijáték tapasz-
talatait, az anyagi-technikai fócsoportfőnöl<ségen e témában lefolytatott
koraultációN viták eredményeit, a Katonai Lo§sztika (ATB) c. folyóirat-
ban megj elent cikkeket.
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A HADERó Árppírps Ár,rnr, nrlourÁr,r vÁr,rozÁsor
A TEcHNIKAI nrzrosírÁsneN

Lovósz ZoltónL

Haditechnikai eszközökmennf§égénekváltozásáróI

A haderó átszervezése során szinte valamennyi tagozatban változott
a haditechnikai eszközök mennfsége, a különböző eszközcsoportok
erymáshoz viszonyított aránya.

Harcászati szinten általános tendenciaként jelentkezik a túzérségi
eszközök számszerű növekedése, esetenként minőségiváltozása. Hason-
lóképpen növekedés mutatható ki a műszaki gépeknél, felszereléseknél.

Átalában az a jel|emző azúj haditechnikai eszközarányok kialakí-
tására, hogy növekedett a védelmi jellegű eszközrik mennfsége, uryan-
akkor csökkent a támadó eszközök (harckocsik, lövészpáncélosok) szá-
ma-

Ezek a változások a különböző szintű katonai szervezeteknél sok
esetben más-más előjellel és különböző mértékben következtek be.
Eryértelmű és az egész hadrendet átfogó képet csak úry kaphatunk, ha
szintenként megvixgáljuk az eszközállományban bekövetkezett változá-
sokat.

A gépesített lövész (harckocsi) dandárok szervezetében a legjelen-
tósebb változások a harckocsik és a tüzérségi eszközök számszerú növe-
kedésében és minóségi változásában, valamint a műszaki biztosítás szak-
technikai eszközeinek mennyiségi növekedésében realízálódtak.

A harcoló csapatok állományánál, a 4+2-es szerlezeti formáció ál-
ta|ánossá válásával megnövekedett a harckocsik mennfisége. A megelő-
zó állapotokhoz képest az es.etlen n égy századből áll.ő harckocsi zászló-
aljjal szemben kettő, egyenként három-három századból álló harckocsi

1 Dr. Lová§z Zoltán alezíede§, ZMKA Haditechnikai Tanszék
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zrászlóalj kerüIt ki alakitásra. Ez a szervezési változás a harckocsik eseté-
ben 50 7o-os mennyiségi növekedést eredményezett.

A zászlóalj lüzérség minőségi fejlesztése következtében az eddig
rendszelben lévő 120 mm-es aknavetőket a na§/obb tűzerővel rendelke-
ző 122 mm-es tarackok váltották fel.

A dandár tüzérség azúj háborús hadrendnek megfelelően egy gép-
vontatású és ery önjáró 722 mm-es tarackos tüzér osztályból á|l. Ez a
változás az előző rállapotokhoz képest mintegy 50 7o_os növekedést ered-
ményezett a lövegek számában, ami eryben a tűzerő számottevő növe_
kedését is jelenti.

Közel hasoló nagyságrendű változrás figyelhető meg a páncéltörő tü-
zérségnél is. A vegyes páncéltörő űteg az átalakítás során osztállyá lett
felfejlesztve. Ez a különbözó páncéltörő eszközök esetében 50-100 7o-
o§ nóvekedéssel j árt.

A gépesített lövész dandárok eszközállományában bekövetkezett
változásokat az alábbi táblázat mutatja:

Eaközcsopon Mennyiség (db)

Régi új

Harckocsik

Lövészpáncélosok

Tüzérségi eszközök

páncéltörő eszközök

Légvédelmi eszközök

4t

143

42 ó0

81

20

52

20

62

l43

A gépe§ített hadosztáIy új hadrendi elern és új szervezeti forma a
haderóben. Feladatát, szeívezetét tekintve harcászati-hadműveleti ma-
gasabbegység. A hadrendben elfoglalt helyéből következik, hogy alapve-
tően a volt hadtest helyét foglatja el, annak szerepét veszi át. Az új had-
osztály állománya alapvetóen állandónak tekinthető, így haditechnikai
eszközállománya is állandó.
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A következókben egt összehasonlítás következi\ amelyben az úJ
hadosztály haditechnikai eszközeit összevetjük az eglkori hadte§t esz-
köálIonányával.

Euközcsopon Mennyisée (db)

Hadosztób

Harckocsik

Lövészpáncélosok

Tüzérségi eszközök

páncéltörő eszközök

Légvédelmi eszközök

249

510

285

|94

139

186

4z9

270

201

108

Az összevetésből kiderül, hory a hadosztály szintjén már jelentősen
csökken a harckocsik és a lövészpáncélosok mennfsége. A volt hadtest
eszközállományával közel azonos mennfségben vannak jelen a hadosz-
tálynál is a tüzérségi eszközök.

A különböző eszközc§oportoknál kialakult arányokat összegearc azl
láthatjuk, hogy a hadosztály haditechnikai eszközállománya, a volt had-
test állománya 85-X) Va-ának felel meg. A hadosztály és a volt hadtest
haditechnikai eszközállománya között meglévó kiilönbség értelemszerú-
en a harcképességek, a tűzeró, a csapásméró képesség területein is érez-
tetik hatásukat.

A gépe§ített hadtest az új hadrend szerint a Maglar Honvédség lpg-
magasabb szárazföldi seregteste. A hadrendben elfoglalt helye, a katonai
- védelmi feladatokban betöltött szerepe alapján, hadműveleti magasab-
begység (seregtest). Ebből adódik, hogy az új hadrendben a hadtest a volí
táboi hadsereg íeladatát veszi át. A]aprendeltetése, ho gy szervezelszerű
állományával - esetleg a megerősítésül kapott erőkkel - védelmi hadmű-
veleteket, ütközeteket vívjon meg önállóan vary a Magyar Honvédség
más haderónemeivel összhangban.

A gépesített hadte§t eszköállományát az alárendelt hadosztályo\
illetve a hadte§t közvetlen szervezetek eszközeinek összegzésével kap-
juk meg.
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Eszközcsopon Mennyiség (db)

Ilarckocsik

Lövészp.áncélosok

Tüzérségi eszközök

páncéltörő eszközök

Légvédelmi eszközök

Harci helikopterek

740

1530

580

1030

620

560

350

48

740

745

520

48

Az összevetés alapján megáIlapíthatő, hogl a szárazföldi csapatoknál
szinte minden eszközcsopomtáI számoftevó csökkenés követkzett be. Le7-
na&,obb a csökknés mérték a harckocsiknál, illene a különböző típusú
löv é s zpinc é l o s o kn á l, p á n c é lo zo t t s z á ll í tó h a rcj ú rmúv ekn é I.

Csökkent, de nem az e|őzőekhezhasonló mértékben a íüzérségi esz-
közök és a páncéltörő eszközök mennyisége is. Ez a válto zás a zászlóalj és
dandár szintű tüzérség megerősödésének, ug5lanakkor a magasabbegysé-
gekdrasztikus csökkentésének, mint ellentétes irányú és hatású folyama-
toknak az eredménye.

A különbözó eszközöknél végrehajtott összevetések végeredménye
alapján megállapítható, ho5l az új gépe§ített hadtest a régi tábori hadse_
reg eszközállományának mintegy a 7 5 Vo-ával rcnde|kezik. Ez a változás
hadmúveleti szinten is a harcképasségekben, a csapásrnérő képesség ere-
jében csúcsosodik ki. Ennek megítélése viszont már alkalmazói kompe-
tencia,

Az alkalrnaás, az üzemeltetés váltoá§airól

A Magyar Honvé dség átszewezése kilönösen a szárazf()ldi csapato-
klt érintette éízékenyen. Az eszkdzállománynál bek övetkezett v áltozá-
sok, a harcászati_hadmúveleti alkalmazásban is változásokat indukáltak.
A megváltozott lehetőségek szükégessé tették a feladatok korrigálását
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is. Átalános az a tendencia, hory a létszám és eszközmennfség csökke-
nésével arányosan változnak (többnyire csökkennek) a feladatok is.

Ez a csökkenés a feladatok tartalmában, méreteiben is kifejezésre
jut. A feladatok átértékelése, szükségessé tette a harcrend, a hadműve-
leti felépítés korrekcióját is.

Jelentős csökkenés következett be, mind a harcászati, hadműveleti
szintű védelmi csoportosítá§ok területi kiterjedésében, rnind a különbö-
ó szintő támadő kótelékek harcfeladatának mélységében.

Az ember és technika alkalmazásában bekövetkezett változások kö-
zül én most csak azokkal az újszerű alkalmazási módszerekkel és formák-
kal kívánok foglalkozni, amelyek elsősorban a haditechnikai eszközök
igénybevételénél, üzemeltetésénél jelentkeznek. Az üzemeltetésben be-
következettváltozások, aveszteségek keletkezésében várható új tenden-
ciák, a helyreállítás folyamatainál adódó lehetősógek elemzése lesz vizs-
gáIódásaim tárgla,

A manőverező jellegú harctevékenységek, az aktív védelmi harcte-
vékenységek, hadműveletek, a határmenti térségekben is már alkalmaz-
ható találkozóharcok, ütkózetek, a haditechnikai eszközt!k fokozott
igénybevételével járnak.

A válságkezelés sa,játságos feladatai, a kis erőkkel folytatott manő-
verezó jellegű határmenti harcok, az aktív védelem, a betört ellengég
kiűzésére irányuló támadó harcok, ütközetek, mind-mind rendkívül
"mozgásigényes" harctevékenységi formák. Ilyen körülmények kcizött a
haditechnikai eszközök számára nem a tömeges lőszer felhasználás, a
feszííetí Lűzlrezetés jelenti a legnagyobb igénybevételt, hanem a manő-
verek végrehajtása, a gyakori mozgás, az átcsoportosítások, a menetek.

Az üzemeltetés és az üzembentartás szempontjából lényeges válto-
zások várhatók a z akgségek önálló alkalmazásánalq mint alapvetó harc-
tev é k ny s é gi fo rm á n ak az előtérb e kerülésétől.

Ilyen esetekben az újszerűség elsősorban nem a haditechnikai esz-
közök üzemeltetése terén, hanem az üzemképesség folyamatos fenntar-
tá§ánál, a megsérült, meghibásodott eszközök helyreállításánál jelentke-
zik. A főerőktől és értelemszerűen a megfeleló "biztosítási hóttértől" íá-



vol, önállóan működó harccsoportoknál ez komoly nehézségeket jelenr
het.

Az alegrégek (harccsoportok) állományában működő logisztikai
szervezetek javító-vontató alegységeinek is fel kell készülniük az önálló
múkódésre. Olyan " egltagozato§' biztosítási rendszert kell kialakítaniuk,
amely a helyszínen felmerúlő helyreállítási problémákat (avítás, vonta-
tás, javító anyag biztosítás, stb.) meg tudja oldani.

Kötelékben működő katonai szervezeteknél ez a probléma általá_
ban nem jelentkezik, hiszen ebben ahelyzntben az alárendeltek élvezik
az elöIjáró tagozat biztosítási rendszerének támogatását.

A haditechnikai eszközveszteségek alakulásánál a veszte§égek ará-
nyai, mennfségi és minóségi mutatói tekintetében az előző idószakban
feltételezett és a törzsgyakorlásokon alkalmazott mutatók változatlanul
aIkalmazhatók a továbbiakban is.

A különbözó eszközcsoportok esetében egységek, magasabbegysé-
gek szintjén a harcászati-hadműveleti feladatkidolgozások során alkal_
mazott és az alábbiakban felsorolásra kerülő átlagos veszteségmutatók,
megítélésem szerin! továbbra is elfogadhatóak

Eszközcsopon Ves7teség (%)

Napi Hadmíivelei

Harcjárművek

Tüzeszközök

Biztosító eszközök

Kiszolgráló eszközök

10_15

8-12

5_ 8

3- 5

40_ 60

30_40

20 -3o
15 -20

A módszereiben és formáiban némileg változó harceljárások köver
keztében, bizonyos korrekcióka lehet szükég, a haditechnikai veszte-
ségek térbeli é§ időbeli elosztásával kapcsolatban eddig val|ott nézetek_
nél, A védelem aktivizálása, a határközeli térségekben kibontakoó tá-
madó harcok, €llenlökések, ellencsapások kóvetkeztében a veszteségek

74



területi eloszlása módosulhat. Jelentős mértékb en megnövekedhetnek a
veszteségek máí ezekben a határmenti térségekben is.

A harctevékenységek manőverező jellegének fokozódása is változá-
sokat hozhat a ve§zteségek területi eloszlásában. A különböző irányú és
jellegú manőverek következtében a veszteségek nagy területen, szét-
szórtan jelentkeznek. Ilyen helyzetben a veszteségek kezelése (vontatá-
sa, javítása) csak rendkívúl mobil technikai biztosítási rendszerrel oldha-
tó meg.

A helyreá,lütás lehetőségeinek váltoásáról

A harci atkalmazás során megsérült, meghibásodott haditechnikai
eszközök helyreállítása mindenkor a technikai biztosító szakalegységek,
erységek rendeltetése. A feladat méreteit döntő mértékben befolyásolja
a rendszeresített haditechnikai eszközok mennyisége, minóségi összeté-
tele. Ha a katonai szervezetek eszközállománya, alkalmazásának elvei
változnak, ez automatikusan változásokat indukál a haditechnikai eszkö-
zók üzemel tetése terén is.

Mint ahogy azt az e|őzó íejez,eibelis láthattuk, ilyen esetekben meg-

változik, illetve módosul a technika igénybevétele, változnak az üzemel-
tetési paraméterek, a ve§zteségi mutatók. Ahhoz, hogy a megváltozott
működési renddel adekvát technikai biztosítási rendszerjöjjön létre, kor-
rekciókat kell végrehajtani a jaűtó-vontató szervezeteknél is. A szakja-
vító állománynál végrehajtott változtatások, illetve az ennek következ-
tében változó helyreállítási lehetőségek arányban kell, hory leryenek a

megváltozott üzemeltetési g5lakorlattal.

A szükégletek és a lehetőségek szinkonjának megteremtésén túl a
szakjavító állomány alkalmazrásánál is korrekcióka lehet szúkség. A har-
coló csapatok megváltozott magatartásához, a változó eszkőzállomány-
hoz kell igazítani a javító-vontató alegységek, egységek alkalmazrását is.

A gépesített tövész (harckocsi) ászlóaljak szintjén bekövetkezett
változások, elsósorban a harci hatékonyság fokozását, az önálló feladat-
végrehajtás képességének, az önfenntartás, önellátá§ lehetőségeinek a
fejlesztését eredményezték. Ennek jegrében lettek kialakítva a zász|őa|-
jak anyagi-technikai (logisztikai) szervezetei is.
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. A zászlóalj javítószakasz a logisztikai század integrált részét képezi.
Allománya, felszerelése, az előző ál|apotokhoz képest sokat változott.
Eszkozállományát harcjármű-, illewe gépjármű karbantartó múhelygép-
kocsik, kerekes- és lánctalpa§ vontatók képezik.

A harckocsi zászlóalj javítószakasznál a tewezett legielentősebb vál-
tozás, a harckocsi vontatók számának növekedése. A renbdszerbe állított
két harckocsi vontató már reális lehetőséget teremt, avontatási feladatok
végrehajtására.

A szaktechnikai eszközö számának növekedése mellett jelentős lér
számváltozás is bekövetkezik. A gépesített lövész zászlóa|jaknál77 főre,
a harckocsi zászlóaljaknál 21 főre változik a szakszerelő állomány létszá-
ma.

A zász|óaljak önállóan, harccsoportokként történő alkalmazásának
lehetősége újszerúen veti fel a technikai biztosítás végrehajtásának kér-
déseit. Ilyen esetekben a technikai biztosítás különbözó feladatai (tech_
nikai felderítés, vontatás, javítás, visszatérítés) az egesz harccsoportra
vonatkoztatva értelmezendők, beleértve a megerősítőket is.

Önálló alkalmazás esetén, a technikai biztosításban a feladatok tel-
jeskörű megoldására kell törekedni. Ezalatt azt értem, hogy a rendelke-
zésre álló kapacitások teljes kihasználásával lehetőleg minden javítási,
vontatási feladatot végre kell hajtani, Mivel nincs elóljárói tagozat, nincs
"támoqató háttér", lényegében egytagozatos biztosítási rendszert kell mű-
kódtetni.

Ilyen helyzetekben rendkívül élesen vetődik fel a javítási prioritás
kérdése. Más hangsúlyt kap a kólcsónös vontatás, a szükségvontatók ki-
jelölése, a nem javítható, nem vontatható eszközök további kezelése.

Kötelékben történő alkalmazás esetében, a zászlóalj szintű technikai
biztosítási rendszerek továbbra is a dandárok technikai biztosítási rend-
szerébe, annak egyik alrendszereként műkődnek. Ebben a felállásban a
helyreállítás megszokott rendjén nem indokolt változtatni.

A gépesített lövész (harckocsi) dandár szintjén, az anyagi-technikai
biztosítiási feladatok végrehajtására, logisztikai zászlóaljak lettek kiala-
kítva. Az integrált logisztikai szervezetek közúl, most csak a javítószázad
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állományában bekövetkezett változásokkal, illetve a helyreállítási kapa-
citások változásával foglalkozom. Az átszervezés során a dandárokjaví-
tósázadai, sem a létsámot sem az eszköállományt tekintve nem yál-
toztak meg jeleníős mértékben.

Megnevezés Átlonuiny

Réct tri

Szakszerelő állomány

Műlrety gépkocsil

vontalók

167 tő

20 db

8db

l37 íő

22db

8db

A kis mértékben, de csökkenő létszámadatokat, §zembesítve a hadi-
technikai eszközök számának növekedésével, az ellentmondrás érákel-
hető. Valószínű, hory a helyreállítási szükségletekben és lehetőségekben
bekövetkezett kedvezótlen arányeltolódás a technikai biztosítás haté-
konpágának romlásátloz v ezeí. Ezt elkerülendó, növelni kell a j avítószá-
zad kapacitását.

Az új alkalmazási elveknek megfelelóen a dandároknak fel kell ké-
szülniük mind önállóan, mind pedig a hadosztály kötelékén belüli alkal-
mazásra. Önálló alkalmazás esetén - az előbb elmondottakhoz hasonló-
an, de magasabb §zinten - "egía?ozatos" biztosítási rendszert kell kiala-
kítani. Ilyen esetekben a helyreállítá§ folyamatait úgy kell megszervezni,
hory az átfogia a dandár szervezetszerű erőin túl a megerósítóket is.

Az alkalmazás alapelveiben, a működési paramétereken csak olyan
mértékű változásokat élszerű eszköz<ilni, amilyeneket a harcoló csapa-
tok újszerű alkalmazása megkövetel. Az alapvető harctevékenpégi faj-
ták esetében az eddigi alkalmazási elveken - megítélésem szerint - itt sem
szükéges változtatni.

Ennek szellemében ajavító eróket és eszközöket lehetőleg koncent-
últan dandár sérült technikai gűjtőhelyeken, a voítató erőket pedig, az
első lépcső zászlóaljak mögött, voztatócsoportokban célszerű működtet-
ni.
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Magasfokú manőverezessel járó harctevékenységi formák (vadász-
harc, ellenlökés, stb.) esetén, szükségessé válhat a technikai biztosítási
rendszer mobilitásának fokozása. Ennek érdekében az első lépcsóben
harcoló alegységek harcrendje mögé megfelelő erejű javító-vontató cso-
portok különíthetők ki. Ezekben az esetekben a helyreállítási tevékeny-
ség súlypontja a sérűlt technikai gyűjtőhelyről, a meghibásodások, a harci
sérülések helyszínére helyeződik át. (A dandár technikai biztosításának
rendsz,erét az 1., 2. ábra (vázlat) szemlélteti).

A gépesített hadosztályok szerepéről korábban már elmondtam,
hogy alapvetően a volt hadtestek feladatát vették át. Ez a megállapítás a
technikai biztosításra is igaz. A hadosztály lénvegében a hadtest biztosí-
tási feladatrendszerét örökölte.

Elemezve a hadosztály helyét a hadrendben, szerepét a hadmúveleti
(harcászati) feladatok végrehajtásában, adódik a következtetés, hory a
technikai biztosítá§ vonatkozásában is a legmagasabb csapattagozat. A
különböző szakfeladatokat vizsgálva láthatjuk, hogy a technikai biztosí-
tás vertikális feladatrendszerében körülbelül ugyanazt a helyet foglalja
el, amelyet erykor a hadtest töltött be. A legmagasabb csapatszintű tech-
nikai biztosítási rendszer, amely még valamennyi eszközcsoportra nézve,
teljeskörű technikai bizto§ítást nyujt.

A hadosztály logisztikai dandárában működó javítózászlóalj lehető-
ségeiről úgy kaphatunk teljes értékű képet, ha a kúlönbözó müködési
paramétereit, a létszámadatait, kűlön-külön megvizsgáljuk. Tisztázni kell
a létszámban, az eszközrendszerben bekövetkezett változásokat, a javí-
tó-vontató kapacitás várható alakulását. A helyreállítási lehetőségeket
szembesíteni kell az eszközállományban bekövetkezett változá§okkal.

EIső lépésben a javítózászltóalj eróiben és eszközeiben bekövetke-
zett váltoásokaí üzsgáljuk neg.

Megnevezés Áttonuiny

Régt úi

Szakszerelő állomány

Műhely gépkocsik

vontatók

594tő
76 db

2I db

604 fő

81 db

2ldb
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A számadatokból következik, hogy az átszervezés sor án a javítózász-
|óaljnál sem az állomány tekintetében, sem a technikai eszközök vonat-
kozásában nem következett be számottevó változás. Következésképpen
a javítőzászlőalj kapacitásadatai lényegében változatlanok. Az űj szak-
szereló állomány |étszámát alapul véve (cca. 500 fő), 10 munkaórával
számolva, a jaűtó kapacitás összességében eléri a napi 5000 munkaórát.

Az átszervezés során a haditechnikai eszközállományban bekövet-
kezett 10-15 Vo-os csökkenést összeve&e, a lényegében változatlan hely-
reállítási kapacitásokkal hasonló naryságrendú javulást fe|tételezhe-
tünk. végsősorban tebát némi kapacitás bóvülés várbató, mind a vonta-
tási, mind a javítási feladatok vonatkozásában,

A hadosztály védelmi harctevékenysége során, a j avító zászlőa|j erőit
és eszközeit, alapvetően sérült technikai 5nijtőhelyeken, illewe vontató
(javító-vontató) csoportokban célszerú alkalmazni. A sérűlt technikai

ryűjtóhelyet, az elsó lépcső dandárok harctevékenységi körzetei mögött
(esetleg azok hátsó határainak közelében), a harcérintkezés vonalától
számított 25-35 km-es mélységben lehet telepíteni. Ilyen mélységben tör-
ténő alkalmazás legalább ery napos folyamatos múkódést biztosít.

A vontató erőket a védelmi harc alatt alapvetóen az első lépcsóben
harcoló csapatok érdekében célszerű működtetni.

A vontatási úWonalak kijelölésénél is az eddigi gyakorlatot kell kö-
vetni. Mindegyik első lépcsóben harcoló dandár irányábarl frontólis von-
tatási lltvonalft, illetve a dandárok sérült technikai gyűjtőhelyeinek vo-
nalában pedig /ra ránt irányti vontatási útvonalat célszerű kijelölni.

A hadosztály támadó harca, illetve ellencsapása során a javító-von-
tató erőket a harcoló csapatokhoz fokozottabb mértékben felzárkóztat-
va lehet műkódtetni. A telepítés és az áttelepítés a támadás üteméhez, a
térnyerés mértékéhez kell igazítani.

A sérült technikai g5nijtőhelyet a veszteségi gócokban (ütközetbeve-
tési, áttörési terepszakaszon) célszerű telepíteni. Az áttelepítést, a csa-
patokhoz történő felzáíkóztatást a íámadás ütemétól függóen, általában
naponta egy alkalomrnal lehet végrehajtani. A üszonylagos védett§ég
biztosítása céljából legalább 15-20 km-es távolságot célszerű tartani, a
harcérintkezés vonalától.
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A hadosztály javító erőit a körülményektől, a kapacitásigény alaku-
lásától függően, elsősorban kisjavítások végrehajtására célszerú alkal-
mazni. Azokat a kisjavításokat kell hogy elvégezzék, amelyek a dandárok
kapacitásait, technikai lehetőségeit meghaladják. (A hadosztály techni-
kai biztosítás rendszerét a J., 4. úbra (vázlat) szemlélteti).

Tagolt harcrend esetén az alárendelt csapatok különböző irányok-
ban kibontakozó harctevékenysége során a hadosztály javító-vontató
erói is megoszthatók. Ilyen e§etekb en ajavítózászlóálj állományából von-
tatócsoportok, javító-vontató csoportok kűlöníthetők ki.

A gépesitett hadtest mint a legmagasabb szintű hadműveleti sereg-
te§t nem rendelkezik számottevő logisztikai szervezettel. Igy a hadtest
hadműveleteinek anyagi-technikai (logisztikai) folyamataira csak a for-
rásolg a különböző szolgáltatások és egyéb kapacitások elosztása útján
tud hatást gyakorolni.

Uryanez a helyzet a technikai biztosítás területén i§. A hadtest köz-
vetlen csapatok állományába tartozó fegyuerzetjavító zászlóalj alkalma-
zási kérdései még nem kellően tis ztázottak A zász|őa|j, a hadtest tago-
zatában történő alkalmzása esetén csak a fegyverzeti eszközök (dandá-
rok által el nem vé gezhető) kisjavitá§lr, kellő kapacitás tartalék esetében
köZépj a vítását képes végrehajtani.

Látható tehát, hogy a hadtest tagozat nem tud teljeskörű, minden
eszközcsoportra kiterjedő technikai biztosítást nyújtani. Ehhez hiányoz-
nak a megfelelő javító-vontató csapatok.

Elvileg elképzelhető olyan megoldás, hogy a központi logisztikai
szervezetek állományába tartozó vontatózászlóaljak részlegei, a hadtest
(esetleg a hadosztályok) érdekében végeznek vontatásokat, a hadműve-
leti területen. Ilyen esetekben a megerősítőként működő vontató erőket
a hadtest (hadosztály), illewe a központi technikai biztosító szervezetek
viszonylatában célszerű múkcidtetni. (A gépesített hadtest technikai biz-
tosítási rendszerét az 5. sz. ábra (vázlat) szemlélteti).

Ajavítóezred felállítása és működtetése, némileg átrendezné a tech-
nikai biztosítás elóbbiekben íelváz'olt modelljét. A javítóezred vontató
eszközeit és szakjavító állományát, egy ilyen helyzetben az egész hadmű-
veleti csoportosítás érdekében, hadtest tagozatban lehetne hatékonyan
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alkalmazni. Feladatát, elsősorban a kózépjavításra szoruló haditechnikai
eszközök, helyreállítása képezhetné. Alkalmazására a hadtest főerőinek
csoportosítása mögött 40-60 km mélpégben, a helyi nemzetgazdasági
lehetóségek kihasználásával kerülhetne sor.

A tanulmány terjedelmi korlátai, illetve a szükséges információk hi-
ánya, nem teszi lehetővé, hogy érdemben foglalkozzam a központijavító
tagozat feladataival, a működés elveivel, módszereivel. Ug5l gondolom,
hogy az alapelveken itt sem indokolt változtatni. A központijavító tago-
zat feladatát a jövőben is ipari kózép- és nagl,javítások kell hogy képez-
zék. Azmár alegfelső szintű szakmai vezetés kompetenciája, hogy ezek-
hez a feladatokhoz a megfelelő nemzetgazdasági kapacitásokat részben
a központi régióban, részben a különböző potenciális hadműveleti irá-
nyokban ( Lérségben) idóben lekösse.

Összegzésképpen megállapítható, hogy a haderő átszervezése során
a haditechnikai eszközók számában, a különböző eszközcsoportok ará-
nyában bekövetke zeííváItozások, az integrált logisztikai szervezetek kiala-
kítása új helyzetet teremtett a technikai biztosítás területén is.

Az átsz,ewezés eredményeképpen pozitív változás várható már az
alegységek szintjén is a technikai szakállomány, a javító-vontató eszkö-
zök számának növekedésétól. Mindenek elótt az alegységeknél működő
vontatók számának növelése hozhat lényeges javulást, Az ilyen módon
megerősödótt javító-vontató szervezetek megfelelő biztosítási rendszert
működtethetnek az alegységek, egységek önálló harci alkalmazása ese-
tén is.

Bizonyos anomáliák mutatkomak a dadárok technikai biztosításánál.
Itt a haditechnikai eszközállomány növekedésével nem tartottak lépést
a javító-vontató erók. Ennek következtében a harcjárművek, illetve a
túzérségi eszközök helyreállításánál kapacitás hiányra kell számítani.

A hadosztályok szintjén (a hadtestekhez viszonyítottan) bekóvetke-
zett eszközállomány csökkenés, il|etve a javítózászlóalj állományának
változatlanul hagyása végsó soron pozitív változást eredményezett. A
csökkenő eszközállomány az eryik oldalon, változatlan helyreállító ka-
pacitás a másik oldalon, ósszességébel a" biztos ítouság" minőségi javulást
jelenti.
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A csapatszintű javítási tagozatok, illetve a központi javitő sze,weze-
tek közötti kapcsolatot a központi vontató szerv€zeteknek, illetve a ja-
vítóezredeknek kell megteremteni e- Ezze| a módszerrel a technikai biz-
tosítás vertikumából, a hadműveleti szinten hiányzó láncszem pótolható.
Ennek a kérdésnek a megnyugtató lerendezése mégtovábbi vizsgálódást,
elemzést igényel.

Megítélésem szerint a haderő átszervezése mélyreható változásokat
indukált a technikai biztosítás szinte minden területén. A változó felada-
tokhoz igazodva, a j avító-vontató s zewezetek űjszerű alkalmazási elve!
nek, módszereinek és formáinak a megkeresése a technikai szakemberek
feladata.

Es ennek a munkának még csak az elején nralnk
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ANYAGI-TECHNIKAI BIZTOSÍTÁS

A MAGYAR HONVÉDSÉG RUHÁZATI GAZDÁLKODÁ-
SÁNAK IELLBMZŐ VONÁSAI

pakocs zoltón|

A Magnr Honvédség ruházgti gazdálkodása a személl állomány
ruházati ellátásához, a szolgálat hatáskórébe tartozó szolgáltatási szük_
ségletek kielégítéséhez szükéges szakanyagokkal, jóváhagyott költség-
vetési előirányzatokkal és pénzkeretekkel való gazdálkodási tevékeny-
ségek összessége. Magába foglalja a szükégletek tervezését, a szakanya-
gok beszerzését, a készletek megalaKtását, tárolását, elosztását, az állo_
mány fo\amatos ellátását, a szolgáltatások biztosítását, selejtezések vég-
rehajtását és a gazdálkodás elemzését, értékelését,

Két fő területe á központi és a csapatgazdálkodás. Az MH Ruházati
Szolgalatfónölcség mint felsőszintű gazdálkodó szerv és az MH Ruházati
Ellátó Központ, mint központi ellátó szerv központi gazdálkodási tevé-
keí|ységet, a katonai szerJezetek ruházati szolgilatai pedig csapatgazdál-
kodást folytatnak.

A ruházati gazdálkodás alapvetően pé nz-, illetv e pénake retgazdálka -

dás formájában valósul meg. Alapját az anyagtartalomban és értékben
meghatározott normák, normatívák, illetve felszámítható ruházati illet-
mények, valamint a jóváhagyott költségvetesi előirányzatok és pénzke-
retek képezik. A harckészültségi és mozgósítási rendeltetésű állandó
szinten tartandó készletek, valamint a sátor és hálóxák biztosítása azon-
ban természetben történik.

Szükségtetek tervezése

A szükségletek tervezésének célja, hogy a katonai szervezetek ren-
de]tetésszerű feladatának ellátásához a szüIrséges ruházati szakanyagok

1 Pakocs zoltán alezredes, MH Ruházaü szol8álatfőnök§é8,8azdálkodá§i fóüszt
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a megfelelő helyen, időben a szükséges mennyiségben és minőségben
biztosítonak legyenek.

Az MH szintű költségvetési tervet a ruházati normák, a létszám és

egyéb alapadatok, valamint a kiemelt feladatok költsé gei alapjánkbzpon-
tíés csapátelőirányzar szerinti bontásban a felsőszintű gazdálkodó szerv

tervezi- A katonai szervezetek az értékben meghatározott n ormák és a

fetuómítdsi jogcímek számadatai alapján felszámítják ruházati illetmé-
nyeiket, megtervezik azokfelhaszndlósát és - ezze| összefüggésben - költ-
ségvetési előirányzat szükségleteiket, amelyek biztosítása a jóváhagott
k<iltségvetés függvényében az elóljáró szervek útján történik.

A ruházati illetmények felhaszrrálását, a beszerzendó cikkek mennyi-

ségét, az e|végz,endő szolgáltatásokat beszenési tervekben és számvetések,

ben tervezík. A tervek kido|gozásakor alapvető szempontként az elóírt
követelményeket, a megoldandó feladatokat, a gazdálkodás tapasztalatait,

az elóző időszak főbb statisztikai adatait, a gazdálkodás elemzéséból le-
vont következtetéseket, az ellátandó létszámokat, a meglévő készletek
mennyiségét és minőségé! és a rendelkezesre álló ruhrázati illetmény össze-

geit veszik firyelembe,

A tervezés során kerülnek összehangolásra a lehetóségek (rendel-

kezésre álló illetmény) az anyag és szolgáltatási szükégletekkel, költség-

vetési előirányzat igényekkel.

Beszerzés

A katonai szerve zetek a beszenési tervekben, ilJreMe számvetésekben

tervezett adatok alapján készítik el megrendeléseiket, szerzikbe az e||á-

táshoz szükséges cikkeket, illetve kötik meg a szolgáltatási szerződése-

ket. A ruházati anyagokat, felszerelési cikkeket a pénzkeretgaz,dálkodás

keretében a közpóni eltótó szervtőI, az hodaszer és védőruházati cikke-
ket pedig a költségvetési előirányzat terhére a kereskedelemből szerzík
be.

A ktlzponti besiezések az előírt gazdálkodási irányelvek, az ellátan-
dók szükégletei, megrendelései, a meglévő készletek, a fogyásadatok, a

tewezen káltségvetési elóirányzatok és egyéb a beszerzésekre bató infor-

mációk figyelembevétel&el, valamnt a pályáztaűs során beérkezett aján-

latok értékelése alapján történnek.
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A pályázatok elbírálásánáI a döntésre kijelölt bizottság alapvetően
a termékek műszaki-minőségi paramétereit, a gyártási kapacitást, a mú-
szaki-technológiai hátteret, abeszerzési árat és a piaci megbízhatóságot
veszi figyelembe.

Készletképzés

A ruházati készletek harckészültségi (mozgósítási) rendeltetésű
nem csökkenthető, valamint a kiképzés és a működés folyamatos biztosí-
tását szo|gáló fenntartási kész\etekből tevődnek össze.

Anem csökkenthető készlet magába foglalja a béke és a tartalékos
állomány hadiruházati komplettjeit, a kiegészítő és egyéb normák cikke-
it, a csapat, tartalék és alkalmazási készleteket.

A fenntartási készletnek mennyiségben, cikkenkénti összetételében
és minóségben alkalmasnak kell lennie a feladatoktól, alkalomtól és idő-
járástól függő öltözeti, felszerelési, pihentetési szükégletek kielégítésé_
re, az elhasználandó cikkek pótlására, a tisztítással, karbantartással kap-
csolatos gserékre és az ellátás zavartalanságát biztosító tartalékolásra.

A katonai szervezetek ruházati összkészletén belül a ruházati anya-
gok és felszerelósi cikkek egy része (pl. sorállomány és sorkatonai beosz-
tású továbbszolgáló állomány hadiruházati komplettjei, pihentetési
anyagok) harckészültségi és íenntűrtási igényt is kielégít.

A csapatgazdálkodás során az elláíás és készletgazdálkodás alakulá-
sának folyamatos figyelemmel kísérését, a készletelemzések és a beszer-
zések tervezésének reálisabbá tételét minimális és maximális készletmu_
tatók alkalmazása segíti clő.

Elláttís

Az ellátási tevékenység magában foglalja a katonai szervezetek mű-
ködéséhez, valamint a személyi állomány kóvetelmények szerinti ellátá-
sához szükséges ruházati szakanyagok kellő időben, megfelelő mennyi-
ségben és minőségben a felhasználók rendelkezésére bocsátását.

A hivatásos és kózalkalmazotti állomány ruházati ell átása egéni gaz-
dálkodáson alapl:I.
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A hivatásos állomány e\őítt öItözetéhez szükéges cikkeket (közna-
pi, társasági, ünnepi, gyakorlóruházat, felszerelési anyagok) az évenként
meghat áí ozott ru h áz ati i l l etm é ny b ő l s aj át szúkégleteiknek me gfelelően,
egyénileg a katonai ruházati boltokból szerzik be.

A továbbszolgaló (szenődéses) állomány a beosztásának megfeleló
állománykategória szerintí ellátásban részesül.

A honvédsé§ közalkalmazottak évente ruházati költsé$éúésben ré-
szesüInelg a meghatározott munka-, illetve potgári ruházati cikkeket a
kereskedelemből veszik meg.

A sorállomány ellátása a kiképzéshez, a szolgálati feladatokhoz, a
szabadidő kulturált eltöltéséhez, az ídőjárási üszonyoknak megfelelő -
pénzkeretek terhére beszerzett - ruházati anyagokkal (kimenő-, gya-
korló- és sportruházat, á5inemű és felszerelési anyagok) természetben
történik Típusátót függóen a kimenőruházat általános és hadihajós, a

gyakorlóruházat általános, harckocsizó, ejtóernyős, repülőszerelő és ha-
dihajós lehet.

Az állományt - munkakörétól függően - a szolgálat ellátással, illetve
munkavégzéssel összefüggő veszélyek elleni védelme, egészsége és testi
épsége megóvása érdekében a munkavédelmi előírásoknak megfelelő, a
végzett munkához ténylegesen szükséges általános egéni védóeszközök-
kel is ellátjak.

Szolgáltatás

A ruházati szolgálat gazdálkodási hatáskörébe tartozó szolgáltatás
magába foglalja a ruházati anyagok rendszerben tartása érdekében vég-
Zett tevékenységeket, amely során az ellátottnak biztosított, hogy ruha-
neműjét szüksóglete szerint válthassa és mindig megfelelő öltözetbenje-
lenhessen meg,

A szolgáltatások igénybevételének gyakoriságát az általános higé-
niai és e sztétikai l<)vetelmény e k határozzák meg. Biztosítani kell, hogy az
óltözetek tiszták, jól karbantartottak legyenek, az elszennyezódött ruhá-
zati cikkek cseréje végrehajtható legyen.
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Aruházati anyagok meghatározott cikkeit a használók egéni]eg tar7-
ják karban, amelyhez a szü}§éges eszközöket és tisztítószereket a sorál-
lomány részére a katonai szervezetek ruházati szolgálatai folyamatosan
biztosítj ák.

A sorállomány mosási, karbantartási kötelezettségét meghaladó mo-
satási, valamint vegytisztítási igényeket komplex szolgáltatás (mosás,
vegytisztítás, vasalrás, javítás, szállítás) keretében a Centrál Mosodák RT
üzemegységei elégítik ki.

Selejtezés

A rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná vált, gazdaságosan
már nem javítható ruházati anyagokat és felszerelési cikkeket központi-
lag az MH REK raktáraiban vagy a katonai szervezeteknél selejtezik

Az MH valamennyi katonai szervezetére kiterjedő selejtezési hatás-
körre| az MH RSZF, illewe átruházott hatáskörben az Ml{REl( kijelölt
személyi állománya rendelkezilc

Külön intézkedésben meghatározott cikkeket az önállóan gazdálko-
dó katonai szervezetek hadtápfőnökei bizottságilag selejtezik.

A selejtezést a cikkek alapanyagától és jellegétól függően olyan -
mindennemű visszaélést kizáró - módon (pl. egyes részek lev.ágással,
szétdarabolással, összetöréssel, bélyegzéssel, lyukasztással, megsemmisí-
téssel, stb.) jelölik, hory a kiselejtezés ténye szembetűnően maradandó
legyen.

Elemzés és értékelés

A gazdálkodás elemzése és értékelése lehetóvé teszi a rendeltetés
szerinti feladatok és azok gazdasági-pénzügyi vonatkozásainak tudatos
és tervszerű egybevetesét, amely során megállapításra kerilnek a pozitív
és negatív tendeaciák, ezek okai, összefüggései és következményei.

A gazdálkodási év zárását követően a gazdálkodási időszak eredmé-
nyeiról, a feladatok teljesítéséról, az anyagi és pénzeszköók felhaszná-
lásáról, a gazdálkodás tapasztalatairól az önóllóan gazdáll<odó katonai
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szeruezeteb az alárendeltekre vonatkoáan az elöljáró szervek ruházati
sza|gálataí gazdólkodási be szá molót készítenek.

Abeszámoló a követkző íő terüIetelce teied ki: célkitűzések, fó fel-
adatok teljesítésének értékelése, költségvetési előirányzat gazdálkodás,
készletgazdálkodrás, személyi állomány ellátásának helyzete, szolgáltatá-
sok teljesítése, anyagi fegyelem alakulása, szakállomány felkészültsége.

A beszámolókban rögzített értékelés ek megfeklő információkat ad,
nak a gaz álkodási helyzet megítéléséhez és a soron következó felada-
tok, célkitűzések megfogalmazásához.
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A IIARcI(oc§ És Hencr,inuü FEGWERzET FEILEsZTE_
s6,m<rrmrÓsÉcBI

. Nagt Istvón|

A harckocsik és harcjárművek fegyverzete fejlesztésénél és korsze-
rűsítésénél figyelembe kell venni a szárazföldi csapatok részére megha_
tározott feladatokat és az azokból eredő igényeket, szükségleteket, aje-
lenlegi műszaki állapotukat, a külsó és belső lehetőségeket (kínálat, be-
szerzés, kooperáció, hazai gyártás, stb.), a gazdasági helyzet által beha-
tárolt fejlesztési források mennfségét.

A f e jlesztés (kor§zerű§íté§) §ziikségessége

A Magyar Honvédség 1417 db orosz, lengyel és cseh ryártmányú
harckocsival rendell<ezetl- A szerzÁde.s szr;i'nt az engedéíyezntt mennyiség
&15 db. A többletet jelentő 582 db korszerűtlen T-3zl-es, T-5zl-e.s á a leg-
elhasználtabb T-55A típusú harckocsik kivonása és megsemmisitése meg_
történt, ami - a rendszerben maradó eszközállományban - relatív tech-
nikai állagjavulást eredményezett.

A 2A46 típusú 125 mm--es (girostabilizált, töltőautomatával ellátott,
Iézertávmérős, osztott repesz-, kumulatív és űrméret alatti lőszerrel tü_
zelő) simacsövű löveggel §zerelt T-72--cs típusú közepes harckocsi fegy-
verzeti tulajdonságait tekintve - lőszerei, páncélátütő képessége, hatásos
lótávolsága, kiegészítő fegyverzete alapján - korszerű harckocsinak szá-
mít. A fenntartást, a hazai javítást, esetleges korszerűsítést biztosító al_
katrész- á javítóanyag el[átás esetén 201O-ig korszerűnek ítélhető,
rendszerben tartható. Ennek ellenére a harckocsi fegyverzetének üze-
meltetése során felmerült problémák ltöltóautomatL vezérlő blokk
(KR-175), stabilizátor vezérlő doboz (K-1), figyelőműszerek (TKN-3B
elektonoptikai képerősítője, inframűszerek) gyakori meghibásodása] azt
mutatják, hogy a T-72 típusú harckocsik fegyverzete működési megbíz-

l Na8y István mkórna8y, MH 4.Gépe§ített Hadtest ATF'-Sé8 Fe8yverzettechnikai szol8álat méí-
nök_f6tiszt
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hatóságát növelendő, további fejlesztése, illetve korszerűsítése szüksé-
ges.

A girostabilizált 100 mm-cs huzagolt csövű löveggel szerelt T-55AM
tipllsú " Kadivo" íűrvezető rendszerrel, lézertávmérővel és lézerbesu-
gárzás4rzékelővel ellátott, modernizált T-55A típusú harckocsik ke_
vésbé korszerúek. Egyesített repesz, tömör páncél- és űrméret alatti
páncéltörő lőszerrel tüzelnek, de a T-72 harckocsihoz üszonyítva a pán-
célozott célokkal szembeni hatásos lőtávolságuk lényegesen röüdebb és
páncélátütó kópességük is gyengébb. Az územeltetés tapaszta].atai azt
mutatják, hory a harckocsi legmegbízhatatlanabb pontja a Kladivo tűz-
vezető rendszer. A tűzvezetó rendszer meghibásodásairól, a legnagyobb
igénybevétel idószakában, 1989-1993. közötti időben állnak adatok a
rendelkezésünkre. A viz§gált idószak alatt a rendszeresített l44 db Kla-
divo tűzvezetó rendszerből az üzemelteíelttővtezető rendszerek 182 al-
kalommal alaprendeltetést befolyásoló (fődarabcserét igénylően), míg
57 alkalommal alaprendeltetést nem befolyásolóan hibásodtak meg. A
leggyakoribb meghibásodási forrás a tűzvezető rendszer elektronikája,
ami a hibák több mint a felét tette ki (57 Vo). Aíődarabok közül az elekt-
ronikai blokk (ballisztikai számítógép) meghibásodása magas (53 db,22
o/o) és az irányzőíávcsőé (39 db,25 Vo). Nem elhanyagolható a különbözó
adók (54 db,22 Vo), valamint a főtápegység (22 db,9 Vo) és a terminá|
(31 db, 12 7o) meghibásodási aránya sern. Mindezek arra engednek kö-
vetkeztetni, hogy a túzvezető rendszer nem megbízhatóan üZemeltethe-
tő, ami csökkenti az alaprendeltetésből fakadó feladatok végrehajtásá-
nak hatékonyságát.

A girostabilizált 100 mm-es huzagolt csövű löveggel szerelt T-55A
tipusú harckocsi\ a hatásos lőtávolságot és a tűzerőt figyelembe véve,
korszerűtlenek. A T-55 típusok rendszerben tarthatósága a volt NDK
hadseregének anyagaiból kapott alkatrészekkel 2000-ig biztosítottnak
ítélhetó. AT-55A típusok megfelelő színvonalon történő korszerűsítése
azonban elengedhetetlen, ha további rendszerben tartása szükséges.

A BMP-1 gya|ogsági harcjármű kettős rendeltetésú fegyverzetének
hatékonysága élőerők ellen kielégítő, de a páncélos célok ellen nern. Az
automata lőszerválasaóval, adogatóval és töltőrendszerrel ellátott 73 mm-
es simacsövű lövegének hatásos lótávolsága csak 1300 m. Kumulatív lő-
szere az aktív páncélvédelemmel szemben hatiástalan, a kézi veÁrl'ésű
9Ml4P1 (Maljutka) páncéltörő rakétájának találati valószínűsége ala-
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c§ony. Mindezek következtében a harcjármú harcértéke tűzeró szem-
pontjából gyenge. A fegyverzete korszerűsítésre (váltásra) szorul, de mú-
szaki állapotuk alapján a BMP-1 megfeleló javítóanyag és tartalék alkat-
rész ellátással, a jaűtások biztosítottságával 2005-2010-ig rendszerben
tarthatóak lehetnek.

A BTR-80 űpusí1 ker€ke§ pánélozott sállitó harcjármúvek 1988-
1989, folyamán lettek rendszerbe állíWa. Viszonylag újnak számítanak.
Nem páncélozott harc-, hanem páncélozott szállító harcjármű rendelte-
tésének megfelelő, üszonylag gyenge fegyverzetével, 2005-ig a szüksé-
ges alkatrészellátással rendszerben tartható. Fegyverzetét a BMP-I-hez
hason|óan célszerű, sőt szükséges korszerűsíteni.

A magyar gyártmányi pánélozott szállító harcjárművek, a D-944
típusú PSZH-k23 éve vannak rendszerben. A magyar fejlesztők és ipar
- kényszer szülte - próbálkozásának gyenge terméke. Mára már erköl-
csileg és fizikailag is elawltak. Üzembentartásuk 1997-ig csak nagy ne-
ltézségek áránbiztosítható. Eg/ kűlön program keretében 150 db PSZH
felújítrásra keríiLlt 1!E6-1988. folyaman, de ez gazdaságtalan kérynzermegoldás
volt. Az alkatrész utánpótlás megoldatlan. Mindezek alapján a PSZH-k
fokozatos kivonása elkerülhetetlen.

Ósszességében megáIlapítható, hogy mind a harckocsik, mind a harc-
járnűvek fegyverzetének fejlesztése és korszerűsítése elkerülhetetlen,
abban az esetben, ha a jelenleg rendszeresített eszközók rendszerbentartása
mellett tesszük le a voksot. Mint látható, néhány eszköz végleges kivo-
nása (D-944 PSZH) és naryfokú korszerúsítése (T-55A) szükséges. Az
aránylag korszerúnek mondható eszkózök (T-72, BMP-1 és BTR-80)
fegyverzetének korszerűsítéséhez fel kell használni a modern technika
vívmányait. A fejlesztést és a korszerúsítést az alapvető irányelvek alap-
ján szükséges megkezdeni és végrehajtani.

A fejlesztés (moderniálás) alapv€tő irányai

A ülágon viszonylag ryakori harckocsi- és harcjármű modernizálá-
sokat - számos műszaki és technológiai ok miatt - az alábbi, jellegüket
tekintve gazdasági megfontolások teszik indokolttá:

1.) Új harckocsi és harcjármú típusok kialakítása és sorozatgyártásuk
beindítása igen hosszadalmas és költséges folyamat.
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2.) Eg-eg kész, új típus előállítási (beszerzési) költsége minden
esetben többszörösen meghaladja a modernizálás költségeit.

3.) Napjainkban az erkölcsi kopás gyorsasága miatt olyan eszközök
is idő előtt kikerülnének a rendszerből, amelyeknek a kor követelménye-
it még kielégítő színvonaba "felhozá§d" lehetséges modernizálásuk útján.

4.) A szükséges és lehetséges esetekben az igen erős gazdaságga|
rendelkező nagyhatalmakis eredményesen alkalmazzák a modernizálást,
mint hadseregeik ütőképessége fenntartásának egyik módszerét.

A harckocsi és harcjármű fegyverzet általános fejlesztési elkép-
zelé§ei

A harckocsik es harcjárművek megítélése a harci tulajdonságaik (tűz_
erő, védettség, mozgékonyság) alapján történik, amiből kiemelve a tűze_
rót szeretném bemutatni - lehetőségeimhez mérten - a modernizálások
néhány meghatározó elemét. Alapvető feladatként jelentk'ezik a moder-
nizálások során a tűzeró növelése.

A harckocsik és harcjárművek tűzerejének meghatározásánál tóbb,
sok vonatkozásban e5lmással összefüggő tényező játszik közre. Ilyenek
a lövedék hatása a célban, a találati valószínűség, a íűzzel val'ó manóve-
rezés lehetősége, a tűz megnyitásához, illewe a további lövések leadása
közötti idő szükséglete és a fegyverzet technikai állapota.

Adott minőSégű fegyverzet és a kóvetelményeket a páncélátütő ké-
pesség vonatkozásában, kielégítő lőszertípusok megléte esetén tűzerő
vonatkozásában a legnagyobb jelentőséggel a találati valószínúség és az
első célzott lövés leadásához szükséges idő bír. Napjainkban a kutatások
fő iránya a nagyobb pontosság elérése.

A tűzerő növelése érdekében a következó változtatá sotkra karülhet sor:

- hatékony, modern tűzvezető rendszer beépítése;

- a tö i'egyverzet (lóveg) korszerűsítése (űrméret, töltórendszer, sta-
bilizálás);

- a harckocsik és harcjárművek légvédelmének megerősítése;
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- modern irányzó- és figyelómúszerek alkalmazása;

- a kiegészítő fegyverzet erősíté§e (gépágyi, pánéltörő rakéta, ak_
navető).

A korszerű tűzvezető rendszerek alkalmazása a tűzelókészítés ide-
jének minimálisra csókkentését szolg álja. Atűzelőkészítesi jellemzók azon
j ellemzők összessége, melyek megh al6r ozzák a cél teldedthetőségét, irány-
zását, a lövés leadásának előkészítését, valamint a célváltás sebességét.
Ezen jellemzők közé tartoznak: azéjszakai üzemmód me g|éte, azirányzási
távolság éjjel és nappal, a körkörös figyelés megléte, a parancsnoki figye-
lőmúszer és az irányzóműszer stabilizálási pontossága, a maximális irány-
zási sebesség mindkét síkban, a fő fegyverzet töltési ideje, stb.

A modernizálások másik fontos iránya a harckocsi és harcjármű lö-
veyek korszenisítésq illetve cseréje. A lövegek modernizálásának módjai
közül az automata töltóberendezésekkel és modernebb stabilizátorokkal
történő ellátásukat már említettük. A lövegek harcászati-technikai pa-
ramétereinek fejlesztése során egyre nagyobb figyelem ósszpontosul az
úrméretük növelésére.

Az új típusú lószerek kifejle§ztése fontos tényezóje a harckocsik és
harcjárművek harci hatékonysága növelésének. Aszolgálatban álló harc-
kocsik és harcjárművek hagyományos huzagolt csövú lövegeihez is és a
simacsövű lövegekhez is fejlesztenek és gyártanak új típusú lőszereket.
A lószerek kezdősebességének növelése mellett, elsősorban nagyobb ha-
tóerejű lőszereket alkalmaznak. A lőszer hatóerejének fokozását igen
nagy energiájú lőporok, valamint a páncélátütő vasmagokhoz új, az ed-
diginél tartósabb (wolfram, uráncarbid) anyagok alkalmazásával, továb-
bá a lőszer hosszúsága és átmérője arányának javításával érték el.

A harckocsik és harcjárművek légvédelmének megerő§ítése es/re
jobban nem elhanyagolható feladat, mivel ezen eszközök ellen gyaklan
kerülnek bevetésre a jelenleg legkorszerűbb páncéltöró rakétákkal ellá-
tott helikopterek, Egyértelmúen kimutatható, hogy még a legjobb harc-
kocsik sem nyújtanak kielégítő védelmet a helikopterekkel szemben.

A harckocsik és harcjárművek kiegészító (másodlagos) fegwerzetének
korsze rűs íté s e, fejlesztése szinté n hozzájáru| az eszközök tűzerejének nö-
veléséhez.
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A rendszeresített eszközeink korszerűsítése (moderniálása)

A Magyar Honvédség harckocsi es harcjármű állományának - glo-
bális szakmai értékelés szerint - mi ntegy I7 Vo-a, illeLye 33 qa-akoísze-
rúnek mondható (T-72, BMP-1), mintegy 78 %-a, íIletve L0 Vo-akevés-
bé korszerű (T-55AM, BTR-80), míg a megmaradt 65 Vo, ílleve 5'7 Vo

korszerűtlen (T-55A, D-944 PSZH). Ezen adatokból következik, hogy
az eszközállomány csereje, illetve a modernizálása elengedhetetlenül szük-
séges és ezen feladatokat mihamarabb meg kell kezdeni a gazdasági ü-
szonyok figyelembevételével.

Az anyagi (pénzügyi) vonatkozás figyelembevételével, de elsósorban
a szükségesség elvét szem elótt tartva kell a modernizálást (korszerúsi
tést) végrehajtani a rendszeresített eszközeinken.

A T-55A közepes harckocsi modernizálásának Mt lehetséges útját
látom, mivel a harckocsi alapvetően erkölcsileg is elalTrlt és rendszerben
tarthatósága 2000-ig biztosított.

Első vúItozatban amodemizálás teljesen gazdaságtalan mivolta miatt
ezen eszközök teljes kivonása lenne a legcélszerűbb változat. A korsze-
rűsítésbe fektetett pénzósszegeken célszerűbb lenne egy modern hadi-
technikai eszköz beszerzése, akár kisebb mennyiségben is, mivel a T-55A
harckocsi teljes modernizálása esetén sem közelítené meg a kor követel-
ményeinek megfelelő harckocsi típust.

A második váItozatban (figye\embe véve a szűk gazdasági lehetősé-
geket) a T-55A modernizáIásával még meghosszabbítható a rend-
szerbentartása addig az időpontig, amíg a gazdasági körülmények az esz-
köz leváltását lehetővé nem teszik. E változatbalegy részleges modemi-
záll1ls kerű|nevégrehajtásra, ami a harckocsi fegyverzete tűzerejének nö-
velésében kellene hogy megnyilvánuljon.

A túzeró növelésének elsődleges m ódja a íő fegyvetzet (löveg) mo-
dernizálása. A részleges modernizálás során törekedni kell a minél keve-
sebb fódarabcserére, ami azt is jelenti, hogy ajelenlegi 100 mm--es huza-
golt csövű lóveg nem kerülne cserére, azonban több szempontból mo-
dernizálható. Elsősorban a pontossága növelésének érdekében az ágyű-
csőre hókiegyenlítő köpeny kerülne felszerelésre, de ennél fontosabb az
ágyú lőszer-javadalmazásának átalakítása. Szükséges a jelenlegi lőszerek
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megtartása (gazdaságossági szempont) és így egy új, hatékony, modern
lőszertípus beszerzése, ez pedig a páncéltörő, szárnystabilizált, leválókö-
penyű, űrméret alatti nyíllövedék (APFSDS-T).

A tűzerő növelése szempontjából elengedhetetlen egy egyszerű, de
hatékony (a jelenleg meglévő figyelő- és irányzóműszerek bázisán) tűz-
vezető rendszer beépítése. Elsősorban szükséges ellátni a harckocsit egl
korszerű irányzótávcsővel, amelyben megtalálható a lézertávméró is,

Atűmezető rendszer és a korszerű nyíllövedék alapvetően egy olyan
szintre emelné a harckocsi tűzerejét és az első célzott lövés pontosságát,
amely egy védelmi célokra alkalmazható harckocsit adna.

Természetesen a harckocsikat el kell látni a helikopterek elleni harc-
ra alkalmas fegyverzettel (12,7 mm-es géppuska, vagy 20 mm-es külső
felfüggesztésű gépágyú), valamint többcélú gránátvetó csövekkel (köd-
és gyalogság elleni repeszgránát kilövésére alkalmas).

Összességében ezen nem túl nagt és gazdaságilag sem költséges átala-
Htással egl átmeneti idószakra kialakított harckocsihoz juthatna a Magtar
Honvédség.

A T-55AM köz€pe§ harckocsi már egy modernizált T-55A típusú
harckocsi, amely alapvetően mégsem nevezhető modern harckocsinak.
Az üzemeltetés során felmerült problémák miatt a harckocsi megbízha-
tóságát növelő korszerűsítések váltak szükségessé.

A T_55AM harckocsi 100 mm-es lövegéhez szintén szükséges a kor-
szerű nyíllövedék (APFSDS-T), valamint az AT-10 Bastion lézerirányí-
tású, kumulatív lövedék (páncélozott földi célok és helikopterek ellen)
beszerzése is. Ezzel egyidóben, miní a tűTlezető íendszer egyik hiányá
alrendszere, be kell építeni egy félautomata vagy automata töltórend-
szert, ami a keze|őszemé|yzet létszámának csókkentését is eredmérryez-
né.

AKladivó tűzvezető rendszer alapvetóen megfelel a tűmezeíő rend-
szerekkel szemben támasztott kővetelményeknek (felépítését tekintve),
de üzembiztonsága messze elmarad a korszerű tűzvezető rendszerekétől.
Ez elsősorban a Kladivó rendszer elektronikájának (TESLA cég a 80-as
évek végén készítette) javításával, korszerúsítésével (fóleg a ballisztikai
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számítógép) érhető el. A rendszer másik gyenge pontja azirányzótávcső,
amely a kor követelményeitól messze elmaradó TS2BJ2 irányzótávcső,
egy modernebb távcsőre történó cseréjével megoldható problémává vá-
lik. Fontos feladatként jelentkezik a tűzvezető rendszer részét képező
tiglelómúszerek és irányzóműszerek éjszakai üzemmódjának moderni-
zálása, amely a csillagfény--erősítésű műszerek beépítésével képzelhetó
el. A termovíziós rendszer beépítése nem nyújtana annyit modernizálás_
ban a T-55AM harckocsinak (mivel nincs értelme túlmodernizálni, hisz
nem túl sokáig tartható rendszerben), mint amennf ráfordítást igényel.

A T-55AM harckocsi légvédelmi géppuskájának (12,7 mm-es DSK)
cseréje és a harckocsi belsejéből történó vezérlésének kialakítása, figye-
lembe véve azt, hogy töltőautomata beszerelése esetén csökken a keze-
lők száma, elengedhetetlen feladatként jelentkezik.

Ósszességében a T-55AM harckocsi korszertisítése a felsorolt módon,
egl megbízható, korszerúnek mondható harckocsit eredményezne (tűzerő
szempontjából).

A T-72 közepes harckocsi modernizálásánál elsődleges szempont,
hogy teljes modernizálásával a kor követelményeinek megfelelő harcko-
csi kerüljön kialakításra, A fegyverzetét tekintve nem marad el sokban a
modern harckocsiktól.

A T-72 harckocsi modernizálása során a 125 mm-es 2A'46 típusú
§imacsóvű lövegéhez rendszeresíteni (beszerezni) kell a legmodernebb
lószereket, de elsősorban az orosz gyártmányú AT-8 Songster t'ípusú irá-
nyított páncéltörő rakétát, ame\,rrek indítására alkalmas az ágyú csöve
és helikopterek elleni harcra tervezték, A T-72 harckocsi légvédelmének
erősítése szempontjából ez elengedhetetlen.

A modernizálás során a TJ2 harckocsit el kell látni egy modern
íűmezeíő rendszerrel, amely a harckocsi tűzerejének és pontos§ágának
zá|oga. A tűnezető rendszer kiépítésénél fel kell használni a meglévó
alrendszereket (figyelő- és irányzóműszerek, lézertávméró, töltőauto-
mata, stb.), de azok modernizálá§a, szúkég esetén cseréje is elengedhe-
tetlen.

A harckocsi tigyelő- és irányzóműszereinek bázisán egy termovíziós
rendszert kell kiépíteni, amely biztosítja a kezelőszeméIyzet nappali és
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éjszakai firyelését és a belsó kommunikációt, valamint a feladatok meg-
oldásának dublírozottságát.

A harckocsi fegyverzet stabilizálását az irányító elektronika megbíz-
hatóságának nóvelésével (modern elektronika alkalmazása) kell megol-
dani, amelynek korszerűsítése jelenleg is folyik. Ez vonatkozik az auto-
mata töltőberendezéstvezétlő elektronikára is, míg a rendszer mechani-
kája jól működik.

A T-72 harckocsi nem rendelkezik azzal a képességgel, ame|y az
orosz elődnek számító T44B harckocsi, vagyis a légvédelmi géppuska
(12,7 mm--es NSZVT) harckocsi belsejéMl történő vezérléssel, amit szin-
tén meg kell oldani.

Ósszességében a T-72 közepes harckocsi modemizálásával a kor kö-
vaelményeit magas szinten kiíIé4ítő (űzeó szempontjábol) harckocsi nyer,

hető.

A D-9,14 páncélozott szállító harcjármű korszerűtlen, elavult fizi-
kailag és morálisan egyaránt, ezért modernizálásuk szükségtelen, kivo-
násukat sürgősen meg kell kezdeni.

A BTR-80 páncélozott sállító harcjármúsem nevezhető korszerű-
nek, ezért moder nizá|ását a tőzerő növelése irányába szükéges megkez-
deni.

A jelenlegi 14,5 mm-es KPVT és a 7,62 mm--es PKT géppuskák tűz-
ereje egyáltalán nem kielégító sem földi, sem pedig légi célok ellen, ezért
célszerű egy olyan feg5iver elhelyezése a harcjármű tornyán, amely mind-
két feladatra alkalmas, Ilyen fegyverek lehetnek a különbőző űrméretű
(20 mm--es, 30 mm-es, 35 mm-<s) gépágyúk, de esetleg nagyobb űrmó-
retek is (40 mm--es, ó0 mm--es). Ezen gépág5nikkal történő ellátást a je-
lenlegi fegyverzet meghagyásával, külsó felfüggesztés útján lehet megva-
lósítani. A külsó felfüggesztésű gépág,ú, párhuzamosítva ajelenlegi fegy-
verzettel, szükéges ery hatékony páncéltöró rakétarendszer elhelyezése
a harcjárművön, amely a páncélozott élok (fóleg harckocsik) elleni harc-
ban segíti a kezelőszemélyzetet.

Az ilyen módon megerősített fegyve rzeliíányzásátes mozgatrását egl
korszerű tűzvezetó rendszer bépítésével (pasáv infra firyelő és irfuryzn-

1,02



műszer, felliverstabl|izáló berendezés, optikai vagy lézertávmérő) kell
hatékonnyá tenni.

Ósszességében a BTR-80 póncélozott szóllító harcjármű eg jó űze-
rővel rendelkező eszközzé válhat a modemizálás után.

A BMP-I gralogsági harcjárnű jelenleg a Ma5lar Honvédség leg-
korszerűbb harcjárműve, de a további modernizálás elkerülhetetlen, mi-
vel a korszerú harc megvívása érdekében a tűzerő növekedése egyre fon-
tosabb szemponttá válik.

A jelenlegi 2A28 típusú 73 mm--es simacsöű löveg lőszereinek ha-
tékonysága nem túl meggyőzó és a harcjármű légvédelme is erősítésre
szorul, ezért a BMP-I harcjárműnél is alkalmazni kell egy külső felfüg-
gesztésű, párhuzamosított, de a lövegtő| függőleges síkban az irányzási
magasság növelése érdekében fűggetlenített, kis űrrnéretű gépágyú fel-
szerelését. A gépágyú űrmérete lehetóleg ne haladja meg a 35 mm-t és
így a túzryorsasága révén legyen alkalmas helikopterek elleni harcra is.

A BMP-1 harcjármű jelenlegi 9Ml4P1 (AT-4) irányítható,vezeté-
kes páncéltörő rakéta rendszerét fel kell váltani ery vezeték nélküli (rá-
dió-, v agy |ézerirányítású) rakétarendszerrel.

A harcjármúvet el kell látni korszerű íűzvez,etőrendszerrel, amely
magába foglalja a lézeftávmérőt és a passzív, vary termovíziós fis/eló-
és irányzóműszereket, valamint látómezö-stabilizált nappali figyelőmű-
szereket.

Ósszességében a BMP-1 harcjármű modembólásával egt világszínvo-
nalú galogsógi harcjárművet tudhatnánk a Magnr Honvédség állomá-
nyában.

A harckocsik (T-55AM, T-72) e,s a harcjárművek (BTR-80, BMP-1)
modernizálásakor lehetőséget kell teremteni arra, hogy alegység köte-
lékben lévő eszközök közül egy meghatározott mennyiség felszerelhető
legyen világító gránátok kilövésére is alkalmas, kis űrméretű (71 mm--es,

81 mm--es, 82 mm-es, stb.) aknavetókkel, valamint az eszkózökón lévő
ködgránátvetőkhöz más típusú (repesz, világító) gránátok is alkalmazha-
tóak lesienek.
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A Maglar Honvédség rendszeresített eszközeinek fejlesztésével (moder-
nizálásával) ősszességében egy korszerű harckocsikból (T-5sAM, T-72)
és harcjárművekből (BTR-80, BMP-1) álló eszközállomány hozható lét-
re, melyhez megfelelő beszerzési politikával olyan eszközök vásárolha_
tóak, amelyek kiegészítik, illewe javítják ezen állomány minőségét.

A modernizálás megvalósításának úljai

A modernizálás megvalósítá§ának útjait a Magyar Honvédségnél rend-
szeresített eszközök vonatkozásában a követkző pontokban lehet rend-
szerezni:

1.)A hazai korszerűsités, fejl€sztés és gyárüás felelne meg leginkább
a modernizálás végrehajtásának, mível ez az űí szo|gálna a legtöbb előny-
nyel. Elő§zör is a meglévő szellemi kapacitás (ami nem kevés) kihasznált_
ságának fokát növelve, megvalósítható lenne a rendszeresített eszközök
fejlesztési terveinek kidolgozása, a korszerűsítéshez szükséges doku_
mentációk, gyártási dokumentációk, technológiák elkészítése. Azonban
a jelenlegi hadiipari kapacitásokat figyelembe véve nem valószínű, hogy
a gyártás megvalósítható. A magyar hadiipar, mivel az utóbbi években
nem kapott megrendelésekei és így a termelése leállt, nem tudta megtar_
tani a szakembergárdáját sem. I5l tulajdonképpen a hazai gyártás meg-
valósításához újra kellene indítani a termelést, új szakembereket kellene
betanítani, ami elősztir is hosszú időt venne igénybe, másodszor pedig
nagyon nagy tókeigényŰ. Ezért a modernizálás során inkább alkalmazha-
tó lenne a fejlett, hadiiparral rendelkező országok által is preferált, licen-
cen alapuló gyártás.

2.) A licencen alapu|ó gyárüáshoz azonban arra van szükség, hogy a
magyar hadiiparba tőke (a jelenlegi gazdasági helyzetben külföldi tőke)
áramoljon és a licence ellenóben a kész termékkel fizethessen az ipar. A
licencen alapuló gyártás nagyon gyakori a fejlett hadiiparral rendelkező
országokban is, mivel a licence megvásárlásával felszabaduló szellemi ka-
pacitást más fejlesztési célok megvalósítására lehet átcsoportosítani és
alkalmazni. A licencen alapuló gyártásnak jó példáját szolgálja a külön-
böző fődarabok gyártása, illetve komplett eszközök gyártása vonatkozá-
sában néhány adat.
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A brit (nottinghami) Royal Ordnance cég által fejlesztett 105 mm_-es
huzagolt csövű ág5ót az USA-ban gyártották az M1 Abrams harckocsik
részére, míg Svédországbanjelenleg is gyártják az Strv-103B típusú harc-
koqsikszámára. Svédországban izraeli licence alapján gyártják az Strv-103B
harckocsi lövegéhez az APFSDS típusú nyíllövedéket, Japánban licence
al,apján glártják a Type 74 harckocsi számára a brit 105 mm-es harckocsi
ágnlt, valamint amerikai licence alapján a Daikin Industryégnél az APFSDS
jelzésű páncéltörő nyíllóvedéket.

3.) A koopenációs korszerűsítés, fejlesztés és gyártás tűnik a leggaz_
daságosabb útnak, de ez nagyban függ a modernizálás mértékétől és az
együttrnűkódő felek rhegállapodásában rögzített feltételektől. A koope-
ráció csak a kölcsönösség alapján, vagy a megfelelő kapacitások rendel-
kezésre bocsátás a űtján v áIhat gazdaságosság. Természetesen a harcko_
csik és harcjárművek gyártása és modernizálása során rengeteg tapasz_
talat és példa gyűlt össze.

A kooperációs fejlesztés példájaként hozható fel a brit Challenger
harckocsi irányámúszere, amelyet a Barra and Strond és a francia SAGEM
cégek fejlesztettek ki, vagy az olasz C1 Ariete harckocsi parancsnoki fi-
g]előmúszere, melyet az olaszok és a francia SFIM cég fejlesztettek.

A fent említett konkrét kooperációs fejlesztések mellett a kooperá-
ció olyan formája is létezik, amikor a fejlesztéshez szükéges fődarabok
beszerzésre (megvásárlásra) kcrülnek és beépítik a modernizálás során.
Ilyen példák teginkább a már jól bevált lövegek esetében találhatók, de
ez nem zárjaki más fődarabok vásárlását sem.

A kooperáció egyik módja lehet a már meglévő modernizálások (tel-
jes eszközre vonatkozó) beszerzáe. Ilyen lehetőség a T-55A típusú harc-
kocsik modernizáIásá|loz adott, mivel az ízrae|i páncélos csapatok állo-
mányában szolgálnak T-55 típusú modernizált harckocsik, amelyeket a
háborúk során zsákmányoltak. Aveszteségek pótlására ezeket a harcko-
csikat több lépcsőben módosították.

Ósszességében a Maglar HonvédségnéI rendszeresített harckocsik és
harcj árműv ek modembá!ásának útj ai eszközönként lehetnek váItozóak és
kombináltan is alkalmazhatóalg de minden esetben figelembe kll venni
a gazdaságossá§ tényezőket, valamint a gazdasági feltételek meglétét. A
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legjdrhatóbb útnak a kooperációs fejlesztés, korszeni§tés látszilg bbonyos
alkotóelemek maglar hadiipai glánásával.

Új eszközök beszerzése, miní a fejlesztés eg;rik módja

A jelen gazdasági helyzetet figyelembe véve és a közeljövő megíté-
lése alapján az új eszközök beszerzés&el (harckocsik és harcjárművek
vonatkozásában), mint a fejlesztés módjával, nem lehet számolni, de en-
nek ellenére nem szabad lemondani róla. Amennlben a gazdasági hely-
zet jalrrl és lehetóség nyílik új eszközök beszerzésére, akkor firyelembe
kellvenni azon igényeket, amelyeket ezen eszközökkel szemben támasz-
tanak a kor követelményei,

A túzerő vonatkoásában a következőknek kell megfelelniük a be-
szerzésre kerűló harckocsiknak és harcjárműveknek:

a.) Rendekezzen legalább 120 mm-es úrméretű simacsövű, páncél-
töró rakéta kilóvésére is alkalmas löveggel (harckocsi), 20 mm-től 60
mm-ig terjedó úrméretű gépáryúval (harcjármű).

b.) Á kiegészítő fegruerzete álljon 1-2 db párhuzamosított 7,62, vagy
1,2,7 mm-es géppuskából, ködgránáwetőkből (harckocsi, harcjármű),
20-24 mm-<s gépágyúból (harckocsi), 14,5 mm--es géppuskából (harc-
jármú) és 60 mm-es, vagy nagyobb űrméretű aknavetőból (harckocsi,
harcjármű), valamint korszerű vezeték nélküli, irányítbató pánéltöró ra-
kétarendszerból (harcjármű).

c.) Rendelkezzen helikopterek ellení harcra alkalmas légvédelmi esz-
közökkel (harckocsinál géppuska, gépág5ni, rakétalőszer).

d.) Leglen febzerelve korszerű, hatékony tűzvezető rendszerrel (ter-
movíziós éjszakai és látómező-stabilizált nappali figyelő- és irányzómű-
szerekkel, lézertávmérővel, digitális számítógéppel, fe5rventabilizáló (nary-
teljesítményű és pontos) rendszerrel, automata töltóberendezéssel).

e.)A fegaeaetéhez megfelelő mennyiségű és minóségú lőszerrel le-
gyen ellátva, ame\ek a legkorszerűbbek (APFSDS-páncéltörő nyíllöve-
délq lóvegből inűtható páncéltörő rakéta (harckocsi) és célközelben rob-
banó repeszlószer (harcjármú légvédelem).
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í,) A kiegészítő fegverzethez taítozó ködgránátvetók részére legyen
több típusú grálát beszerezhető és alkalmazható (gyalogság elleni re-
pesz, világító, stb.).

A felsorolt követelmények természetesen kiegészülhetnek a feladatok
fügvényében. A jelenleg gyártás alatt álló e§zközök közül ezen követel-
ményeknek nem minden harckocsi és harcjármű felel meg, de sok közel
á|lhozzá.

Amennyiben a Magyar Honvédség feladatait úg határozzák meg,
hory a jelenlegi eszközállomány bővítése szükséges, akkor a beszerzést
két irányban lehet megkezdeni.

A NATO kompatibilitás érdekeben abeszerzésre kerüló eszközöknek
a nyugati országok harckocsijai és harcjárművei felelnek meg, amennyi-
ben azt kívánjuk firyelembe venni, hory a jelenlegi eszközeinkkel kom-
patibilis eszközök beszerzésére van szúkségünk, akkor a keleti reláció-
ban kell gondolkodni.

Harckocsik beszeruése esetén keleti relációból csak a T-80-as típus
jöhet szóba, mivel az orosz hadiipar jelenlegi legmodemebb gyártott harc-
kocsija, amely megítélésem szerint nem marad el a jelenlegi korszerű
nyugati harckocsiktól, sőt bizonyos tekintetben előttükjár (automata töl-
tőberendeás, rakéta kilövésére alkalmas löveg és hozzá AT-8 Songster
rakéta). Nyugati harckocsik közül beszerzésre al]calmas a német Leopard-2
harckocsi, valamint a francia Lecler harclacsl, amelyek a modern elekt-
ronikájukkal (tűzvezető rendszer) felülmúlják a T-80-as harckocsit.

A harcjárművek b eszerzése sorál nywgati relócióban a német Mar-
der-2 gnlogsági harcjdlrmtl jőhetszóba, de megítélésem szerint a nyugati
harcjárművek e|maradnak a keleti (orosz) harcjármű típusoktól. Talán
még §zámítá§ba jöhet a írancia AI|D{-IOP 25 típusú harcjármft" azonban
tűzerő szempontjából az orosz BMP-2 harcjármű (30 mm-es cépásytl,
7,62 mm-<s géppuska, AT-4 és AT-5 rakéták) jobb. A BMP-2 harcjár-
művel azonos színvonalon említhető és íry a leginkább beszerzésre alkal-
mas nyugati harcjármű a svéd Stridsfordon CV 90 glalogsógi harcjármű
(40 mm--es gépágyú,7,62 mm--es géppuska,71 mm-es aknavetócsövek,
Bofors RBS 56 BILL rakéta).
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A D-944 PSZH-k és a T-55A típusú harckocsik rendszerból való
kivonása esetén el kell gondolkodni azon, hogy a megmaradó eszközök
(144 db T-55AM,729 db'I_72,142 db BTR-80 és 471 db BMP-I) ele-
gendőek-e a feladatok megoldására és a feladatokezen típusú eszközök-
re vannak--e szabva.

Ebben a vonatkozásában lehetséges olyan változat is, amelyben a
védelmi célokra nem feltétlen szükséges harckocsi beszerzésevagy olyan
eszköz beszerzése válik szükségessé, amely alkalmas mind a harckocsik,
mind a harcjárművek szerepét, feladatát felvállalni. Ez különösen akkor
szeren§á megoldás, ha a beígert (orosz államadósság fejében) BTR-aOA
páncélozott sállító harcjárműveket (30 mm--es gépág5ni és 7,62 mm-es gép-
puska) megkapjuk.

A harc koc s ik é s harcj árműv ek feladatának megoldására alkalmas esz-
közök közül elóször egy modern, talán az egyik legmodernebb harckocsit
emelném ki, a Merkava Mk 3. típusú izraeli harckocsít. Mint harckocsi a

világ egyik legkorszerúbb eszköze (120 mm-es simacsövű ágyű,3 dbl,62
mm--es géppuska, ó0 mm-es aknavető, Lűzvezető rendszer, nyíllövedék,
stb.), de egyben a páncéltest hátsó részében képes 10 fő könnyű felsze-
reléssel ellátott lövész szállítására. Ugyanezen kategóriába sorolhatóak
a BMP-3 (orosz) és az AMX-10 PAC 90 (fmncia) glalogsági harcjármű-
vekis, amelyek egyben tűztámogatásra is alkalmasak A BMP-3 harcjár-
mű fegyverzete (100 mm--es huzagolt csövú löveg, mely AT-10 Bastion
páncéltöró rakéta kilövésére is alkalmas, 30 mm--es gépágyű, 3 db 7,62
mm--es géppuska), valamint az AMX-10 PAC 90 harcjármű feg5rverzete
is (90 mm--es huzagolt csövű ágyú, 7,62 mm--es géppuska, 12,7 mm--es
légvédelmi gépprska) alkalmas tűztámogatás végrehajtására, valamint al-
kalmazható mint felderítő harcjármű is.

Ósszességében az új eszközök beszenése esetén, a gazdasági feltételek
megléte a legfontosabb tényező, de a beszerzések soránfigtelembe kellvenni
azokat a szempontokat, amelyeket a korszerű harckocsik és harcjárművek
felé támasztanak Beszenésre alkalmasnak leginkább a Merkava Mk 3.

harckocsit (izraeli) és a BMP-3 g,alogsá§ harcjármúvet (orosz) tartom.
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A MAGyAR HoNVÉDsÉGNEK Ár-er,'innNoBrr
HerÁnón Bnór .tmGI-TEcHNIKAI nrzrosí-

rÁsÁNer NÉHÁtrtv lrrufuIs rÉnoÉsB

Vógner BéIa|

A.)Alapelvek

A határőr csapatok a fegiveres erők rész€ként fontos f€ladatot tiil-
tenek be a Magyar Közüírsaság védelmében. A határőrség sajátos - ket-
tős szerepet - lát el az országbiztonsági, védelmi ren dszeében. Békeben
rendészai feladatkörben ellátja az államhatár őrzését, a határforgalom el-
lenórzését és a határrend íenntartásút, de emellett a veszély forrósokválto-
zásainak fügvényében vóItozó erősségel megtartotta katonai véd.elmi sze-
repét is, amelyet önállóa4 ilkue a haderő védelmi rendszerébe integrálód-
va grukorol. Ez jelentheti a Mag}ar Honvédség által végrehajtott hatáí-
biztosításban való reszvételt, illetve az országot ért agresszió esetén a
MH által |étrehozott határmenti védelmi rendszerbe integrálódva a Vé-
delmi harc megvívását.

Szabályzataink és a vonatkozó előírások rögzítik a határőrség és a v,e-

lük egúttműködő katona szervezetek feladatait az dllamhatúr biztosítása
és védelme érdekében. Rendkívüli állapot idején az ország feg5rveres vé-
delmi tervében meghatározott határvadász kötelékek a MH alárendelt-
ségében és védelmi rendszerében hajtják végre feladataikat.

A Honvédelmi törvény 24. paragrafusa 1. pontja szerint," renddvüli
áIlapot idején a határőség védelmi tervben meghatározott alegsé4einek a
vezetéle, a honvédség parancsnokának hatóskörébe keül"- Ahatfuőrség
katonai védelmi feladatokra történó felkészít6ének követelményeit a
}rVKF-e határozza meg.

A honvédségi c§apatokhoz át-alárendelt, a HVKF által _ a Belüry-
miniszter egyetértésével - meghatározott követelmények szerint felké-
szített hatáwadúsz kötelékck (osztag z., szd.) részt te.sznek a tervezett vé-

1 Vágner Béla alezfedes, ZMKA Hadtáp és Közlekedési tanszék
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delmi hadműveletben. Ez azt jelenti, hory honvédség alárendeltségében
az adott szintű (ho., dd.) összferyvernemi parancsnok elgondolrásának
megíe|e|ően harc t ev é kny s é ge k t v ív nak az összfegyvernemi vagy terület-
védelmi erók harcrendjében (általában biztosítási övben, illetve másik
irányban).

Hadmúveleti területen ez az á||amhatát védelmében, a szárazföldi
haderőnem felvonulásának és védelembe való átmenetének biztosí-
tásában történő részvételt jelenti, a határbiztosítás fenntartása és a meg-
erősített határőrizet mellett, amelyet a területvédelmi csapatokkal, illet-
ve a rendvédelmi erőkkel eryüttmúkódve valósitanak meg.

A határőr kötelékek alapvető harceljárása a kombinált védelem és
annak fontos elemei a halogató harc, valamint a vadászharc.

A határvadász századokat magasabb kötelékben (osztag, zászlóalj)
tervezik összefogni és alkalmazni, ezért lgazgató§ágotrként osztag (ász-
lóalj) tiirzseket hoztak létrt, S e törzsekbe beo§ztott állomány a napi
feladatai ellátása mellett készen áll, hogy a határvadász sa,{zadok óssze-
vont alkalmazása esetén ellássa az oszlag (zász|óalj) törzsben rájuk há-
ruló vezetési, irányítási feladatokat,

A feladatok, valamint a rendelkezésre álló erő figyelembe vételével
a hadosztáIy védelmí sóvjába 1-2 Határőigazgatóság erői és az oda átcso-
ponosítoü hatórvadósz zászlóaljak kerülhetnek (2-3), ame|yek felett az
összfeglvernemi parancsnok rendelkezik, azaz át-a|árendeltekként ve-
zetik harcukat,

A határvadász osztagok (zász|óaljak), önálló határvadász századok
minden e§etben összfegrvernemi dandár alárendeltségébe kerülnek.

Az át-alárendelés a határvadász kötelékek állapotít tekintve tör-
ténhet (mely naglmértékben kihat az ATB-ás méreteirt, rendjére):

- Teljesen feltöltött állapotban, megfelelő anyagi{echnikai készle-
tekkel, pihentetés után, átcsoportosítás nélki.il, harci tapasztalatokkal
nem rendelkezve;
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- Nem feltöltött állapotban, lefogyasztott anyagi-technikai készle_
tekkel, pihentetés, átcsoportosítás nélkül, harci tapasztalatokkal rendel_
kezve.

A kialakult helyzettől függően az áí-alártndelésre sor kerülhet:

- A háború kirobbanását megelőzó készenléti vagy háborús feszült-
ség időszakában, a kedvező c§oportosítás létrehozása érdekében;

- A védelmi hadművelet (harc) kezdetén vagy annak folyamán, a si-
ker biztosítása, kihasználrása érdekében.

Háború vagy hadiállapot idején a MH alárendeltségébe került szer-
vezet vezetése B §zárszföldi csapatok vez€tési rendszerében valósul
meg.

Az alárendeltség megváltozása esetén a magasabb készenléti foko-
zatba helyezéshez kapcsolódóan a twékerységek megszewezése, koor-
dinálása, a kölcsönös együttmúködés fenntartása érdekében határőr-
öSszekötő csoportok (HOCS), e,§etleg alacsonyabb vezetési szinten ösz -

szekótő tisztek 
^|kalmazására 

kerül sor, amelyeket már a békeállapot idó-
szakában kijelölnek és felkészítenek.

A leírt feladatok sokétűsége, az adott helyzethez igazadő válíoza-
tok megoldása a határbiztosítást és határvédelmet végrehajtó erők szer-
vezett anyagi-technikai biztosítását követelik meg.

B.) Az anyagi-technikai biztosítás követelményei, feladatai

Az ideiglenes hadműveletiharcászati át-alárendeltség, a harctevé-
kenységek irányításával párhuzamosan, az anyagi-technikai biztosí-
ásért való felelősséget is egyérteműen az adott szárazföldi csapat (had-
osztály, dandár) parancsnokára és törzsére ruházza át. Ez viszont felveti
akkor aZ anyagi-technikai biztosításra történő utalás igényét is.

A felelósség elvét figyelembe véve - az ideiglenesen hadmúveleti alá-
rendeltségbe kerülő határőr kötelékek anyagi-technikai biztosítását ille-
tően számos olyan kérdésre kell választ adni, amelyek meghatározóak.
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Ezek közül néhányat kiem€lve!

- Mikortól, s mílyen körülmények között és milyen céllal kerülhetnek
az adott határszakasz határór erői át-alárendelésre, milyen feladatokat
oldanak meg, hol és kivel, valamint mikor szűnik meg az át-alárendelés;

- Az át-alárendelésre kerülő határőr kötelékek milyen személyi,
anyagi, technikai, egészségügyi lehetőségekkel, feltételekkel rendelkez-
nek, s ez milyen biztosítási idóintervallumot ölel fel;

- Milyen a felkészültségük a szakfeladatokvégrehajtására, az együtt-
működés megsz,ervezésére, illetve az alárendeltségben való működésre;

- Hogyan célszerű és lehet kialakítani a folyamatos anyagi-technikai
biztosítást és az anyagi-technikai vezetés rendjét.

A fegyveres küzdelemre való felkészülés felvetett kérdéseire már a
békeállapot időszakában vá|aszt kell adni. A kialaKtott elvek és mód-
szerek gyakorlatba történő átültetésére továbbképzéselg gakorlások, ha,
dijútékoh valamint gtakorlaíolr keretében van lehetóség. A tényleges al-
ka|mazásra a válságkezelés elmélyülése, valamint a fegyveres küzdelmet
megelőző veszélyeztetettség idószakában, illewe a háború kirobbanása-
kor kerülhet sor. Sajátos feladatként jelentkezik a válságkezelési kérdé-
sek megoldása. Aválságkezelést jellemzi, hogy arra a békeállapot idősza-
kában kerülhet sor, amikor még az ország teljes veszélyeztetettségről nem
beszélhetünk.

A válságkezelés, mint katonai értelemben vett folyamat a Határőr-
erők tevékenységével veheti kezdetét, amelynek rendeltetése az ország
területére betórt kisebb fegyveres csoportok felszámolása, illewe blok-
kírozása. A határőr-erők a jelentkező íeladatokat határvadász századok
alkalmazásával oldják meg, a várható tevékenység függvényeben más ha-

társzakaszról, Haúárőr Igazgatóságoktól erőket, eszközöket csoportosít-
hatnak át. Ezen erőket az ölálló tevékenység időszakában a Határőr
Igazgatóságok Operatív Csoportjai, illetve az Országos Parancsnokság
állományából létrehozott Yiszonylati Parancsnok§ág vezeti. A határva-
dász századok technikája és felszereléseinek eg;y része a Magyar Hon-
védségtól került a határőrség állományába és ezen ezközök jaűtása és

pőtlása az érvényben lévő szerződések alapján a MH feladata- Ameny-
nyiben a határór erők az adott irányban, sávban nem képesek saját erő-
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ikkel, eszközeikkel a válság kezelést megoldani, akkor sor kerűlhet a
MH-től kijelölt erők kirendelésére. A helyzet bonyolultságától, súlyos_
ságától függően ideiglenesen (esetileg) sor kerúlhet át-alárendelésre,
me|y rugalmas anyagilechnikai bbtosítá§ megvalósítását, összefogását és
operatív intézkedések, rendszabályok meghozatalát igénylik.

A válságkezelés témakörén túllépve, a határór csapatok szükség és
rendkívüIi állapot időszakában kerülhetnek át-alárendelésre a MH
szervezeteíhez. Ezen erók alkalmazása határvadász oszta gként (zászlő-
aljként) és felelősségi körzet kijelölésével történik (lásd 1, 2, 3. számú
ábrát). A határór szervezetek át-alárendelése a MH kijelölt alakulatai
vagy alakulata részére elviekben tisztázott, mégpedigűgy,hogy az át-a|á-
rendelés csak a közös tevékenység idószakára vonatkozik.

Vizsgáljuk meg, hogl ezek a határőr kötelékek milyen biztosítási
rendszerben működne\ s milyen anyagi készletekkel és elláttási renddel
rendelkeznek!

Az ideiglenesen át-alárende|ésre kerülő határvadász kötelékeknek
tevékenységük anyagi-technikai biztosításához elsősorban letárolt kész-
leteik állnak rendelkezésre, melyek pótlása hatáskörükben jórészt csak
nemzetgazdasági eróforrásokra támaszkodva hajtható végre. A jelenlegi
rendszerben a határórség öná|ló ellátásra rendezkedett be, kivételt csak
a speciális, eddig nem használt felszerelések képeznek.

A határvadász oszíagok (zász|óa|jak) várható foglasztási irányszá-
mát 48 órában határozták meg. Aszükséges pótlást a területileg illetékes
Határőr lgazgatís ágok hajtjákvégre. Az ellátás folyamatosságának fenn-
tartása érdekében a Viszonylati Parancsnokság feladata további intéZke-
dések foganatosítása a §zomsádos igazgatóság(ok) vagy e5,éb kiegészi
tő erők bevonására.

A hadműveleti területre átcsoportosított határőr-erők elhelyezését
a helyileg érintett határőr igazgatóság hajtja végre objektumok kijelölé-
sével, előkészítésével.

Ezek az objektumok lehetnek
- Határórizeti kirendeltségre történő rátelepülés, esetleg az idqá-

rásfüggvényében félig tábori elhe\ezéssel (állomány egy része sátrak-
bankerül elhelyezésre); kerül elhelyezésre);
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- Uresen álló objektumok aktivizálása;

- Polgári létesítmények - iskolák, tornatermek, raktárak - ideiglenes
igénybevétele;

- A zász|óa|j századonkénti, külön helyen történó e|szállásolása,
amely azonban a vezetést megnehezíti.

1.) Anyagi biztosítás

a.) készletképzés

A hatáwadász kötelékek letárolt készleteit az ideiglenes át-aláren-
deléskor a 4. számú ábra tartalmazza. A határvadász osztag (zászlóalj)
páncéltörő rakétából, lőszerből, iizemanyagbóI, élelmiszerből és egléb
anyagokból alegség készleuel rendelkezik, amelyet a századok és az osz-
tag (zászlóalj) anyagszállító járművein, a harc- és egyéb járműveken, a
fegyverzet mellett és a személl állománynál csoportosítanak, szállítanak.
Ezek a készletek fogó és zárolt készletekre oszthatók.

Az anyagok időben és kellő mennlségben történó kiszállításáért
(lépcsőzéséért) a feladatot elrendelő elöljáró - szakanyag felelős szerve-
zetein keresztül - felelősséggel tartozik. Az anyagok kiszállítása az elöl-
járó (Határór Igazgatóság) alegységeitől (raktáraitól, kijelölt bázisaitól)
az oszlag (zászlóalj) ellátó alegységéig általában annak eszkózeivel: az
osztag (zászlóalj) ellátó alegségtől a század ellátó helyekig az osztag (zósz-
lóalj ) száIlító eszközeivel történik

Az osztag (zászlőalj) ellátó tagozatban csak élelmiszer (2 ja. hideg,
1 ja. főzhető,2 ja. kenyer) készleteket alakítanak meg.

A századnál |évő 1 ja. hideg élelem a katonáknak van kiosztva és az
1 ja. kenyeret a század anyagos gépkocsiján tárolják. Harcanyagokból a
századok rendelke znek az előírt készleíekkel. Műszaki- és vegivédelmi
harcanyagal - a robbanó anyagkivételével - sem az osztag (zászlóalj), sem
a Határőr Igazgatóság nem rendelkezik. Nagyonjól tudjuk, hogy a védelmi
harc sikeres megvívásának eryik meghatározó eleme a műszaki zárak,
aknamezők telepítése. A határvadász zászlőalj e feladatnak akkor tud
megfelelni, ha részére biztosítják hozzá a szükéges anyagokat. Ugyanez
a probléma vetődik fel a veryivédelmi harcanyagok képzésével kapcso-
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latosan, mert ennek hiányában előírt feladatait nem tudja teljesíteni vag5l
csak rossz hatásfokkal. At-alárendeléskor ezt a tényt figyelembe kellven-
ni az el|átó anyagi-technikai szolgálatnak.

Afenntartási anyag /épcsőzése alegységnél (eszkóz mellett) és Ha-
tátőr lgazgatóságoknál realizálódik.

A határvadász osztagnál (zászlóa|jnál) alkalmazott fegyverzettech-
nikai eszközcrk, harc- és gépjármúvek valamint aggregátor után számve_
tett javító és karbantartó anyagot a Határőr lgazgatóság komplettírozva
tárolja, szükség esetén biztosítja felhasználásukat (igénybevételüket). A
műszaki felszerelések közül csak a gyalogsági ásó van kiosztva, a többi
anyag az|gazgatóság raktárában kerül tárolásra, szállításhoz előkészíwe.

Az ellótósi anyagok közül az élelmiszer készletek megalakításra ke-
rültek. A személyi állomány ivóvizét kulacsban tárolja. Az osztag a víz-
Szükégletét ha a lehetőségek adottak, akkor vezetékes vízhálózatról biz_
tosítja. A víz ellátás biztosítására - az ellátó rajban rendszeresített - víz-
szállító utánfutóval kell tartalékot képezni és vízvételezó helyet kell ki-
jelölni, Ruházat vonatkozásában az egyéni ruházati felszerelésen kívül,
minimális tartalék készlettel rendelkezik az osztag (zászlóalj). Tábori el,
helyezési biztosítási anyagokat az lgazgatőság szállítja ki századonként
azok szállító eszközeinek bevonásával:30 fő részére 3 db pihentető sátrat,
1 db ralaár sátrat, amelyeket a századok telepítenelq továbbá 2 db sátorból
áIIó étekezősátrat berendezéssel az ello.bizt.szakasz telepít.

A gép- és harcjárművek rendelkeznek o.(z,) szinten 1ja. 500 km
megtételéhez szükéges hajtó és kenőanyaggal, aggregátor és mozgó-
konyhák 24 ótás izeme|tetéséhez szükséges mennyiséggel. Biztosítási-
ellátási feladatok végzésére az osztag (zászlóalj) tekintetében az ellátó
szakasz van szpwezlle,

b.) E ilát á si - sz állítá si rend

Lőszerellátás: A határvadász alegységek lőszerellátása a lőszer fel-
vételező helyeken történik. A felkészülés időszakában el kell érni a teljes
vagy elrendelt norma szerinti feltöltést, A harcjárművekhez gépkocsival
szállítják ki a lószert, ha ez nem lehetséges, azok váltott hátravonásával
vagy lő§zerellátó pontokon való ló§zer felvételezéssel kerülnek feltöltés-
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re. A gyalog§ági lőszereket a század lószerfelvételező helyeken rakják le
és onnan veszik át szaka§zonként.

Elelmezési ellátás: Ellátóraj a rendelkezésre álló eszkózökból (2 db
69 M MKO, 2 db tgk. vízszállító ufó) élelemellátó pontot (főzőhelyet)
telepít és biztosítj a a zászlóalj részére történő főzést és ételkjosztást, Ha
a századok elfoglalják támpontjaikat, az ellátás élelmezési ellátópontról
történikvételezéssel. Az Igazgatóság biztosítja nap v égén az osztag (zász-
lóalj) által felhasznált készletek utánpótlását, igénylés alapján.

Ruházai ellátás: A ruházatot mindig a felkészülés időszakában kell
az évszaknak és a feladatnak megfelelően biztosítani. A határvadász osz-
tag (zászlóalj) állománya az a|kalmazásí körletbe (felelősségi körzetbe)
az alapfelszerelését magával viszi a málhazsákjában. Az Igazgatóság a
meglévő készleteiből biztosítja a tisztaruhacserét igénylés szerint a zász-
lóalj részre. Fürdetést hetente kell biztosítani az Igazgatóság fürdetőhe-
lyén. Harctevékenység időszakában - annak szüneteiben - megszervezik
az állomány tisztálkodását (borotválkozás, fürdés, ruhacsere) megfelelő
ütemezéssel, csoportonkénti váltással hajtják végre. Az évszaknak meg-
felelő ruhaváltásra az osztag (zászlóalj) ellátó alegység település helyen
kerül sor.

Územanyag ellátá^r., A határvadász aleglségek üzemanyaggal való fel-
töltését a felkészülés időszakában hajtják végre, ismételt feltöltésre a
harc időszakában nem kerül sor, hiszen az egyszeri feltöltés biztosítja aZ

osztag (zászlóalj) napi harctevékenységének hajtóanyag szükségletét.
Ennek figyelembe vételével a felhasznált készletek pótlását általában
harcnap végén (éjszaka) vagy másnap végzik. A feltöltéshez szükéges
mennyiséget a Határőr lgazgatóság találkozási pontra kiszállítja.

A századok harcrendje mögött telepített üzemanyagtöltó helyről
(gépkocsiról) történik a gép- és harcjárművek feltöltése, a kisebb fo-
gyasztású gépjárművek készleteit kannázott üzemanyaggal pótolják.

2.) Technikai biztosítrás

A technikai biztosítási feladatok végrehajtására az Igazgatóságoknál
komplettírozott javító készletek vannak kialakítva, A szerelő állomány-
ból létrehozott javítócsoport(ok), adott esetben rátelepül a határvadász
osztagta (zászlóaljra). A századnál meghibásodott (sérült) technikai esz-
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közök pótlását cserével biztosítják. Az osztag (zászlóalj) erejét meghala_
dó vontatás esetén az|gazgatóságon 1 db vontató jármú áll rendelkezé_
sükre, igénylés alapján. A íneghibásodott technikai eszközök (gépjármű,
fegyverzet, vegyivédelem, stb.) pótlását cserekészletból biztosítják.

3.) Egészségüryi biztosítás:

Az osztag (zászlőaj) 1 db mentőgépkocsival rendelkezik. Századok-
nál2 fő egészségügyi katona van, akik képesek elsósegélyt nyujtani. A
század sebesültgyűjtő fészekból a hátraszállítást az egészségűgi részleg
mentóje, illetve a századszá|lító járművei végzik. Az osztagtól (zászlóalj-
tól) a sérültek els zál|ítása alapv etőeÍJ az |gazgatóság feladata (bevonha-
tók az osztag szállító eszközei is), de sürgős esetben a kijelölt kórházba
való szállítás céljából igénybevehetik az Országos Mentószolgálatot is. A
kórházi kezelést nem igénylők az I gazgatóságnál kerülnek ellátásra. Itt
mintegy 25 fős fektetó kapacitás van, a szükséges egészségügyi anyagi és
orvosi ellátással.

következtetés:

A fóbb anyagi készletek, a kialaKtott ellátási rend és a szervezet
nagybani áttekintése után megállapítható, hogy az át-alárendelés során
az anyagi-technikai biztosítás szűk keresztmetszetét a harcanyagok, a

romlandó élelem utánpótlás, a javítások, valamint az egészségügyi kiürí-
tés és ellátás kérdései jelentik az átvevő részére.

A következókben vizsgáljuk meg hog/an történik az osztag (zászlóalj )
anyagi-technikai bbtosítás a a gépesített hadosztályak (dandámak) törté-
nő át-alárendelés v égrehajtása után.

C.) Az anyagi-technikai biztosít ás megszewezé§€ és végrehajtása

Az összfegyvernemi és a határőr erók anyagi-technikai biztosító
szervezetei a határbiztosítás és a határvédelmi harcok idején, a harcrend
felépítésének megfelelően tagozódik. A határvadász osztag (zászlóalj)
anyagi-technikai biztosító alegységei az osztag (zászlóalj) védőkörleté-
ben települ, s végzjszakíeladatait.A század támpontokban be kell rendez-
nr lószer fúlkéket, sebesültgyűjtő fészket, lőszerfelvételező helyet.
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A zászlóalj uédőkörletében ki keII jelöln l': vízelosztó helyeket, haránt

és szállítási utakat.

Az eltótó szakasz élszerű csoportosításbta| lőszer, éIelmezési ellátó

Dontot. ijzenlanvas töItőhelyet hoziak létre, valamint működtetik a segály-
'helyet.' Ezekt"Í"§iieret 1élhelyezését) elsőlépcsős századok harcrendje

mágott, az osztag (zász|óal) figyelő - harcátláspont _közelében, 
illetve a

zaritouÍj ueaotoitet hátsó határa vonalában célszerű végrehajtani,

A szállítósi űtvonalak a gépesített dandár (g,dd,) települt (elhelyez_

kedő) zászlóalj kiszolgáló szákiszainak vonaláig az általános rendszerrel

megJgye"O.t,s innei a határvad ász századokig, a századnaktéke idő-

.ruiti'n rru.r"art útjai lesznek kijelölve, A fentiekeakjvnl ki kII jelölni

részülae:

- 2-3 utat az é|e|mezési e|látóponttól az ételelosztó helyekig;

- egy utat a pánéltörő tüzelőállásokig;

, ew utat a z^zlóalj-+egélyhelytől a század sebesültgy{jtő fészekig,

A határőr eiők anyagi-technikai szervezeteinek, állományának és

technikai eszköz.einek ietÍészíté,se a határőrségnélf<ialakított rendszere

,"áiioi itl.tCnit. Ugyanakkor sor kerülhet a szárazföldi csapatok anyagi-

i""rroitui törzsei rázeről _ a Yezérkar Fónökön keresztül _ kiegészító

i"ir.ériiieri r.tiu"telmények meghatározására is (pl, szaktechnikai eszkö-

"át 
terercsénet gyakoilása, egytlttrnűkoae*i területek feladatainak el-

saútrU.u, rrutarOriég ATB-i rendszer kompatibilissá tétele feltételeinek

kialakítása az MH irányában, stb1.

1.) Anyagi biztosítás

Ha a kijelölt határvadász kötelékek át-alárendelése még a háborús

tevékenység megkezdése előtt megtörtént, akkor az elrendelt készletek-

ket renOekézni Tognak, sőt az Igazgatóság ezen felül tartalék készletek-

iei is eltáthatja. Pioblémát jelenthit a készletek szintjének tartása, ha

háború, t"uéÉ"oy*ég idószakában kerül sor az át-alárendelésre, Ebben

a szituációban az eloíj árónak intézkednie kell az elóírt készletek megala-

Ú'araru, az anyagok soron kívüli kiszállítására, A készletképzést továb-

Uiuttun u rrutá*"udász osztagok (zászlóaljak) feladatához igazíwa szab-

ják meg a hadosztál} (dandár) ellátási rendszerén belül,
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Határőr lgazgaíősáEía í(Sajót és átcsopoftosított hatórv^üsz oszta-
gol<ra (zászlóaljakra))volatkoztatva eg5t Változat szsrilt egy napra a kö-
vetkező felhasználással teruezünk lövész lószer 0,5 - 0.8 ja; Pg-7V gránát
0.8 - 0.9 ja; Fagot rakéta 0.9 - 1.0ja: SZPG gránát 0.7 - 1.0ja; hajtóanyag
0.1 - 0.25 ja; élelem 1.0 ja; eryéb anyag 6-8 t; összesen: kb. 35 - 40 t. '

Ezen kötelékeknél, tehát dandár szintű készletekkel kell rende|kez-
ni, melyet az át-alárendelés időponljáig az alegységeknél létre kell hozni.
Aharc folyamán, a kialakult helyzet figyelembe vételével meghatározott
a fenntartandó készletek szintje, A felmerült szükségleteket a gépesített
dandár ellátási rendszerében kell kielégíteni. Az anyagok időben és kellő
mennyiségben történó kiszállításáért, a,fogyasztási norma meghatározá-
sáért az érintett ho. (dd.) ATF-c a felelős.

Áz ellátás fonásai lehetnek

- a határőr-erók béke és zárolt készletei;

- a határőr-erók béke alap ellátási forrásai (vállalatok, üzemek);

- a katonai szervezetek csapat és kiegészítő készletei;

- nemzetgazdasági bázisok;

- anyagtároló és kiadó körzetek, kirakó állomások;

- felhasználásra engedélyezett laktanyai készletek.

A kijelölt ellátási forrásoktól a határőr kötelékekhez történ'ő anyaq
ut ánsz á l lít á s v é gre h aj t hat ó :

- a hadosztály ellátási rendszerében a hado§ztály, dandár és a zász-
tóalj ak szállítóeszközeivel ;

- a határvadász kötelékek vételeztetésével, valamint kiszállítással.

A szállítósi íordulólq az ellátő forrásokat és a szállítási módozatokat
figyelembe véve, különbózőképpen alakulhatnak, néhány kilométertől
50-70 km-ig, A határvadász kötelékek anyagi készleteinek. a pótlását, ál-
talában a harcnap végén történő feltöltés keretében, napi ütemezéssel
kell megvalósítani. Terven felüli szállításokra akkor kerülhet sor, ha az
egyes irányokban a készletek zöme megsemmisül, illewe a határvadász
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kcitelékek bekeítése várható. Aváltás, feltöltés, átcsoportosítás céljából
kivont alegységeknél a készletek pótlását, kiegészítését a korábbi alkal-
mazástól (felhasználástól) függetlenül végre kell hajtani.

A harctevékenység folyamán, amennfben a felhasználás eléri a
meghatározott készletszint egy bizonyos százalékát (á|íalában 50-60 Vo)
vag5r a zárolt készletek szintjét, abban az esetben az elö|játó tagozaítóJ,
igényelni kell - a jelentés megtétele mellett - a hiányzó anyagokat.

Az át-alárendelés megszűnése előtt úgy kell a fehöltéstvégrehajtani,
hogy további tevékenpégüket az előírt készleteikkel kezdjék meg.

2.) Technikai biztosítás

A technikai kiszolg.llást a teladatra történő felkészülés időszakában
valamint avégrehajtás (harc) szüneteiben és annakbefejezése után szük-
séges végrehajtani.

A veszteségek a lövészfegyverek és a páncéltörő fegyverek körében
nagyobb számban, míg a gépjármű technikai eszközóknél kevesebb vár-
ható.

A technikai feldeitést az oszíag (zászlóalj) ATF-e szervezi és a zász-
lóalj, század harcrendjének első lépcsóje mögótt működtetett technikai
figyelőpontról irányítja. A technikai felderítés szorosan kapcsolódik a
sérült technika összegyűjtésének feladatához. A technikai felderítést ki
kell terjeszteni az ellenállási, halogató harc terepszakaszaira, támpon-
tokra, védőkörletekre, manőverutakra és a vadászharc körzetére.

A zász\ía|j javító raj csak kisjavításokat végez, az ezt me9haladó
anyag- és munkaigényű technikai eszközöket magasabb 1avítási szintre
átadja (ho., dd STGYH, polgári javítóüzem). A vontatás tórténhet fede-
zék mögé, sérült technikai gyűjtőkörletbe. A határvadász kötelékek sé-
rült fegyverzeti és meghibásodott gépjármú eszközei gépesített dandár
rendszerébe kerúlnek. Tórekedni kell a meghibásodott, sérült technikai
eszköxik pótlására lehetóleg cserével.

Vontatást a zász|őa|j javító rajából kijelölt vontatócsoport végzi. A
helyszínen nem javítható eszközöket ki kell vontatni a vontatási útvonal-
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ra, ahonnan azokat a dd., ho. javító-vontató alerységei a STGYH-re von_
tatják.

A Hatórór lgazgatósóq a íegveaeti és technikai eszközök eg részéből
a zászlóalj érdekében tatalélat képez. Ennek felhasználiása veszteségek
pótlását szolgálja, igénybevételét a Viszonylati Parancsnokság engedé-
lyezheti. Határvadász-kötelékek át-alárendelésekor c élszetű, ha az lgaz-
gatóság a tartalékból a zászlóalj re-szére egy meghatározott mennyiséget
átad. A javítási lehetőségek, az alkatrész ellátottság növelése érdekében
meg kell szervezni a üssza nem térülő veszteségekből a hasznosítható
fődarabok, alkatrészek kitermelését.

A gépesített dandár javító százada által a STGYH-en helyreállított
haditechnikai eszközökvisszatéítése a napvégén, illetve a feltöltés során
történhet. A technikai eszközök az elö§áró (helyreállító) tagozat átadási
pontra történő kiszállítás§al végzi, Itt a határvadrász kötelékek átveszik
és üsszajuttatják az alegtségekhez, a harcrendbe.

3.) Egószségügri biztosítrÉs

Az egészségügyi biztosítást a területi ellátá§ és a "magamra történő
kiüités" elve szerint kell végrehajtani.

Határmenti védelmi harc időszakában, egy Határőr lgazgatóságnál
- napi í5-20 Vo-os veszteséggel számolva (3 hv.o.) - 90 - 72O fó sérült
kiürítését és egészségügyi ellátását kell megoldani. Ez a létszám a ho.
dd-nál jelentkező sérült kiürítési és ellátási feladatát lényegesen befolyá-
solhatja.

A sérültek zöme várhatóan támpontokban, védókörletekben góc-
szerűen jelentkezhetnek, ezért a határvadász osztagokat (zászlóaljakat)
célszerű megerősíteni egészségüryi személyzettel és szállító eszközökkel
a ho. és a g,dd. erőiből. A század sebesültryűjtő fészkeket javasolt ellátni
egészségügyi csomagból kiegázító készlettel, lehetőség szerint meg kell
erősíteni felcserrel, egészségüryi katonával. Kiemelt firyelmet kell for-
dítani a sérültek kri rítési útvonalainal< a megjelölésére.

A határvadász századoknál a sérülés be|yél az egészségügyi ellátás
az elsősegélynyújtás. A sérülteket szrázad sebesültgyűjtőfészkekbe ryűjtik
össze, innen a zászlóalj-segélyhely eszközeivel a ZSH-re szállítják és ott
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első orvo§, illeae elsó szal<segélybm részesítik ltt történik a sérültek osz-
tályozása, továbbszállításra való előkészítése.

A ZSH-ről a sérültek hátraszállítása az elöljáró eszközeivel történik
a dandánegélyhelyre és ezután a gépesített hadosztály gyógyító-kiürítő
rendszerében kapják meg a szükséges egészségügyi ellátást.

Biztosítási feladatok ellátásakor az osztag (zászlóalj) segelyhely aleg-
fontosabb irányban tevékenykedő alegység harcrendje mögótt telepiiLl a
parancsnok elhatározásának megfelelően. A hadosztály (dd.) a kialaku|t
harchelyzet függvényében megerősítheti a határvadász köteléket orvos-
sal, sebesültvivókkel és sebesültszállító erőkkel.

D.) Anyagi-technikai vezetés

Az anyagi-technikai vezetés a határbiztosítás és a határvédelmi har-
cok idején - a harcászati vezetéssel összhangban - a dd. ATVP-ról törté-
nik, szoros együttműködésben az adott határőr szervezetekkel. Az
együttmúködési szinteknek megfelelően, az együttmúködés folyamatos
fenntartása, a tevékeqrségek megszervezése, koordinálása érdekében
határór összekötő csoportok (HÖCS), esetleg alacsonyabb vezetési szin-
ten összekötő tisztek alkalmazására kerülhet sor. I\rcn csoportok mű-
kfihetnelr:

- A Határórség Országos Parancsnokág, a Honvéd Vezérkar és a
gépesített hadtest parancsnokság között;

- A Viszonylati Parancsnokság és a gépesített hadosztály között;

- AHatátőr |gazgatóság és a dandár parancsnolrság köótt.

A határőr összekötő csoport különb őzőképzeltségű és felkészültsé-
gű (hadműveleti, felderítő, híradó, hadtáp, technikai, műszaki) tisztek-
ból, tiszthelyettesekból állhat.

Az összekötőcsoport feladatát az összfegruernemi törxben a szak-
mai elöljáró utasításai szerint látja el. A hadosztály, dandár törxének az
alárendeltségükbe került határőr erők anyagi-technikai helyzetéről nap-
rakész infomációval kell rendelkeznie.
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A határőr összekötó csoportoknak tájékozí8tó jelentést kell tenni
az át-alárendelt határőr szeívezft anyagi-technikai feltöltött§égéíől, le-
hetóségeiről,

CéIszerű, ha a jelentés az azzal egyidőben átadott, jegzőkönyv mel-
lékletét képezó - anyagi-technikai jelentésre van alapozva, melyet az
érintett Viszonylati Parancsnokság képüselóje kézjegyevel ellát.

A beérkező határór kötelék ATF-ét tájékoztatni kell a határőr erók
anyagi-technikai biztosításának elgondolásáról.

A napiAT-i összefoglalójekntéseket abatárvadász kötelékek az adott
dd. ATVP-ra jelentik. Ha szükséges híradó eszközök nem állnak rendel-
kezésre a közvetlen összeköttetés biztosítására, akkor a kapcsolattartást
összekötő tisztek útján kell megvalósítani.

A Magyar Honvédség és a Határőrség csapatai között szoros együtt-
működés kialakítása szükséges úgy békében, mint minősített idószakban.
AZ együttműködés területeit békében az 5. számú ábra Iarla|mazza.

Összegzésként megállapítható, hogy rendkívüli állapot vagy háború
időszakában a Magyar Honvédség alárendeltségébe került határór szer-

vezetek any a4i-technikai biztosítása a|apvetően szabályozott, az anyagi-
technikai biztosításhoz a meghatároó erőkkel és eszközökkel csak rész-

ben rendelkeznek. A jelenleg rendszerben lévő haditechnikai eszközök
vonatkozásában sok hasonlóság található, így fó ellátási ágak biztosítani
tudják a feladatok megoldását.

A közeljövő kiemelt feladatának kell elkönyvelni azt a célkitűzést,
hogy a határőrség kijelölt erőinek anyagi-technikai szewezeteit kompa-
tibilissá kell tenni az MH csapataihozvaló kapcsolódás érdekében. Mind-
ez megköveteli a határórség, a honvédség az országvédelmi rendszerébe
integrálódó más szervezetek tevékenységének, lehetőségeinek folyama_
tos vizsgálatát, modellezését, a szervezetek, a vezető szervek, törzsek,
személyek magasfokú felkészítését.

Irodalomjegyzék

1.) A MH Ideiglenes hadműveleti utasítiása HM l984,
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2.) AMHszárazíöldi csapatainak harcászatiszabályzata I. rész Had_
test, dandár., HM 1993.

3.) A határőrség h arc-szabályzata.Határőrség Országos Parancsnok-
ság1995.

4.) Az anyagi-technikai biztosítás alapjai. ZMKA Jegyzea. í993-
Nyt.szám: 7341217.

5.) Szakutasítás a csapatok háborús anyagi-techniaki biztosítására.

6.) A határórség helye, szerepe a magyar Köztársaság védelmi rend-
szerében, feladatai, szeryezeíe és tevékenysége. ZMKA Jegjzet. 7993.
Nyt.szám:841/0lS/Ea.

7.) A határvadász zászlóa|j alkalmazása felelősségi körzetben.
ZMKA J egzet. 1993. Nyt.sám: 3-612-30

8.) A Határőr Igazgatóság és szervezeteinek feladatai. ZMKA Jery-
zet. 1993. Nyt.szám: 7 34 B63.

9.) Knpus Gyula: Ahadseregnek ideiglenesen alárendelt határőr csa_
patok hadtápbiztosításáról. Honvédelem 7977. 2.sz. "T'

10.) Kiss Kilmón: A határórség időszerű feladatai. Hadtudomány :
7993B.szám

11.) 1993. éü CX törvény a honvédelemről.

72,) Gáspór Tibor: Az együttműködés lehetőségei a katonai kerület
(gépesített hadtest) és a működési területén lévő védelmi közi gazgatás,
rendőrsóg, határőrség és területvédelmi erők között az anyagitechnikai
biztosítás kérdéseiben. Katonai Lo gíszíika 7995 .2.szám

í3.) Baranyi Ferenc: A válságkezelésre kijelölt katonai szervezetek
anyagi_technikai biztosítása. Katonai Logisztika 1995. 1, szám

14,) Határórségi tanulmányok 199414. Határőrség Országos Pa-
rancsnokság. Nyt.szám: 3-2-4017994.
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4, 3L ábru
A MaE/a. HolY.dséghez ót lírcndel&rc kerüló hsüirvrdász

§ázldok anylgk€srl.&i

Músaki anvas db
]lan^í 5l 4

tj!í§z c§ákánv 27
.!balla 7 0_006

f.isze 7 0-0l
íűrÉsz 0,0oí

o.2

sdzadoíikénr rEndszcr.síictl f.gyvcízct m.nnyisé8c:

- l4,5 mm-cs KPVT géppusl(á J db ( PszH-ba beépítvc )
. 7,62 mm.cs KGKT 8éppuskr 5 db ( Psz}I-bn bééPítvc )
- szPG-9 HsN páncéhöídlövcg 3 db
- " FAGoT - páncalürró !at, rcndsrcr 3db
- 7,ó2 mm-es PKM gépPusk. 4db
- 7,62 mm-cs PKMsz téppuslá 4 db
- RPc_7 kézi oáncéltörd 8 dh
.7,62 mn-es ÁMMsz8éppisaoIy lo5 db
- PA ó3 M piszloly 14 db

MECNEVEZÉS
l-j. fc8yvcÉnként AlclvséE összcscn

É

450 1_o o_56 o.]4 1.1lí 0.96
M nl.: fi. l6szií 0 1.0 1.25 0.32 0_58

M !úló kézisráná( 2 1,0 l- .05
PG9 kum.: Uc-9 íco,sr. 1,0 0_1 0_]7 t_

mm-cs plsztolyló3zcí 4 1_0 1.1 0.0l3 2.1 0.m2
4] M ?_62 mm_6 |6szcr l50 l. o,26 .48

M tÁíh. kPr+rED. búíok 1.o

]9 M kl.: fi. ló§zcr 500 _0 1.2 0.o32 .7.2 0_06

l6szE t(m t.0 1.0 0.06 z, 0.12
v kum. fiánít 6 1,0

-FAGof' íakét. 8 1_o 1_o 0.1

ósszcscn: 1-39 6.59
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5, sz-. óbra

Együttmílködés tgrüetei a békeállapot
időszaMban

AT-i
E?§\c?r/Ú,k

fclkészitése a
várltató

biziosítí§i
feladatokra,

AT-i szervez€ti
strükblía

kalakítá§4
fejlcsztése.

ATB-ó

l€chnikai
€s*öÉinek
reíózer-
beállíldsa"

€gy§ége§ílése,

Hadszintér
cl6ké§zíté§oi

feladat-
íendszÁhez
java§latok

leadása.

Védelmi
tevékeny§ég

AT-i
bizto§ításanak

teívezése.

Anyacl
készlet§zintek

egy§égos
kalakíása

foglalkozá§ok
gyakoílá§ok
hadijátékok
gyakorlaok
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A TECHNIKAI BIZTOSÍTÁS ÉS eZ nCBSZSÉCÜCYI
nzrosírÁs AI.ApJAI ez oszrnÁr szövprsÉcI

IiADSER_EGBBN

Pohl Árpdd|

A cikk a szetzőnek a folyóirat
199612. számában megjelent tanul-
mánya (anya§ bbtosítás) folyatá-
sa.

Szerksztőség

l .) A technikai biaosítás alapjai, folyamata

A Bundesheer háborús anyagi-technikai bizto§ítá§ának egyik ága
a trábori javítís,

A területvédelmi koncepció idején a tevékenpégekjellegéből faka-
dóan a csapatok nagy része helyhezkötött terülewédelmi egységekből,
alegységekból állt, amelyeknek a várható ellenség erőfölénye miatt mi-
nimális lehetőségük volt a közutakon való mozgásra.

A rnindnyájunk által jól ismert osztrák terepüszonyok nen tették
szükségessé a sokoldalú, manőverező harctevékenységvégrehajtását, ki-
véve az ellenlökéseket.

A vadászharc jellegéből fakadóan rejtett mozgást és manővereket
követel meg, amit a vadásáarc-csapatok általában rejtetten, gyalogsági
harcra alkalmas terepen, gyalog hajtottak végre.

A technikai szolgálatnak a területvédelemhez kapcsolódó harceljá-
rások során, az öná|Iő tevékenység miatt üszonylag kisebb lehetőségei
voltak a he\,reállítási folyamat megszervezésére és végrehajtására.

1 Dr. Pohl /irpád ómagy, fóiskolai doc€ns, BJXMF hadtáp és pénzü8yi tanszékvezetó-h€lyettes
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Az új alkalmazási elveknek megfeleló határmenti védelemben már
lényegesen megnövekedett a technikai szolgálat kapacitása, hiszen nem
csupán a központi térség bázisaira, hanem az egész hátor§ág íámogaí]á-
sára is számíthaL A helyhezkötött csapatok zömének felszámolása után
a mozgékonyvadászerők kerültek túlsúlyba, ami a harcsikeres megvívása
szempontjából megnövelte a helyreállítás súlyát.

Az osztrák hadsereg összességében nem rendelkezik sok nehéztech-
nikával, feg5rverrendszerrel, gépesített magasabbegységeinek, aleglsége-
inek száma üszonylag alacsony, habár összességében nem mondható el,
hog a " Bundesheer light" e|képze|és számottevő támogatást élvezne.

Az osztrák szakirodalomban a technikai biztosítást (Materialerhal-
tung) háborús körülmények között tábori javításnak (Feldinstandset-
zung) nevezik. A tábori javítást a haditechnikai eszközök hadrafogható-
ságának fenrrtartása és helyreállítása céljából szervezik meg háborúban.

Az osztrák tábori javításhoz hasonlóan nég5,{okozatú a Bundeswehr
technikai biztosítási rendszere is, amely az alkalmazói szinten kétfoko-
zatú csapatjavításból, valamint a támogató szinten tábori javításból áll.

Az osztrák haderőben a technikai biztosítás feladata békében a ha-
ditechnikai eszközök előírt alkalmazhatóságának fenntartása és vissza-
állítása.

A békében végrehajtott technikai biztosításnak fő rendezó elvei a
takarékosság és a gazdaságosság, míg háborús körülmények között eló-
térbe kerül az időtényező, a kialakult helyzet a fő erőkifejtés összpon-
tosítása ós a rugalmasság.

A tábori javítás különböző fokozatai a biztosítás különböző tagoza-
tához kapcsolódnak (1.sz. melléklet).

Ajavítás fokozatainak szervezeti szintekhez rende|ése az alábbi kö-
ruImé ny e k ft gl e Ie mb ev é t e l év e l t ört énik :

- a feladat végrehajtásához szükséges, illetve rendelkezésre álló idó;

- a meglévő felszerelés;

- munkafeltételek;
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- a személyi állomány kiképzettségi szintje;

- a rendelkezésre álló alkatrészek-

A technikai biztosítás fontos feladata a prioritások kijelölése, melyet
az előljáró tagozat hatátoz meg az alárendelt részére. A prioritások az
alkalmazás szempontjából döntő jelentőségű eszközöke vonatkoznak

A tábori j avítás el ső fokozata aharctéi javítás (amawar rendszerben
az 1. fokozatú javításhoz hasonlítható), ami nem más, mint a harctéren,
a sérülés vary meghibásodás közelében az ellenség behatá§a alatt vég-
rehajtható javítási tevékenység. Magába fogJalja :

- a műszaki mentést;

- a kármegállapítást, a károk kéziszerszámokkal e,s a helyszínen ren-
delkezésre álló tartalék alkatrészekkel történő elhárítását.

A harctéri javítás t a kezelőszemélrzet, a szózad karbantartó mjokva&t
a zászlóalj előretolt javítócsoportjai hajtják végre.

Ha összehasonlítjuk az osztrák és magyar helyreállítás folyamatában
a javítások lépcsőzését, megállapítható, hogy a Bundesheerben a zászló-
alj tagozatra jellemzó tábori kisjavítás az 1. fokozatú javításhoz (kisjaví-
tás) hasonlítható azzal a me$egyzéssel, hory az osztrák rendszerben a

zász|óaljmárnemcsupánhelyszínijaütásokatvégez,hanemazászlóalj
anyagi-technikai alegységei települési körletében rendelkezik eg javító-
műhellyel.

A javítás követke ző szintje adandár és a hadte§t eg)arónt táboi nag-
javítás véqrehajtására képes. Ez azonban csak megnevezésében hasonlít
a maryar rendszerből ismert nag5{avítás fogalmához. Az osztrák haderó-
ben a dandár és a hadtest tagozaí egyaíár't javítószázaddal rendelkezik
és uryanazon javítási fokozat biztosítására alkalmas.

Az oszírák tábori nagyjavítás tartalmát tekintve a MH-el összeha-
sonlítva a 2. fokozatú javításhoz (kisjavítás) áll legközelebb.

A helyreállítási folyamatban a központi és a nemzetgazdasági szer-
vezetek végzik a búzisjavítóst, ami a mi rendszerünkben leginkább a 3.,

4. és 5. fokozatú javításhoz (közép- és nag5rjavítás) hason|ítható.
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Az elvégzendó javításokat a kdtikus javítási idó (Kritischer Instand-
setzungszeitpunkt) határozza meg. A kritikus javítá§i idő egy meghatá-
rozott tagozat javítóalerysége részére a kia|akult helyzetnek megfelelő-
en meghatározott időpont, amelyen belül'a javítási tevékenpégeket be
ke|l fejezni. Abban az esetben, ha ezen idótartam alatt a javító szervezet
nem képes a javítást végrehajtani, a sérült, meghibásodott technikai esz-
köz már egy magasabb tagozathoz kerül átirányítrásra. Ez az idő íábori
kisjavításnál (zászlóalj) 8 óra, a tábori nagyjaűtásnál (dandár, hadtest)
48 óra.

A bázisjavíást a központi javítószervek (raktárak) és polgári válla-
latok hajtják végre.

A haditechnikai eszköók vesztesége képezi a helyreállítás megszer-
vezésének kiindulási alapját (1. sz. táblázat).

l. számú tábláz.a A hrditechniksi eszkózök várható vcszteség€i

M€ nem térüló v.sacsé8 30 y"

Tábori naryjaütás és báásjavítás zo o/.

Tábori kisjavítrás 50%

A tábori javítás folyamata (2. sz. melléklet) a helyreállítási láncon
keresztúl, a meghibásodás vagy sérülés mértékétől függően, az al€g/sé-
gektól a központi tagozatig tart. A javítás alapvetően tagozatonként, a
meghatározott kIitikus javítási idő függvényében történik.

A századok karbantartó rajait két módon alkalmazhatják. Egyrészt
az alegységek harcíendjében a századparancsnok alárendeltségében ja_
vitócsoportonként, másré§zt - fóként védelemben - összevonhatják a
zászlóalj javítópontjára, ahol részt vehetnek a saját századuktól hátra-
vont sérült technikai eszközök javításában.

A századoknál a harctéri javítást alapvetóen a kezelőszemélyzel és
az alegység saját vag a zászlóa|jtó| kikülönített előretolt javító-vontató
szerve hajtja végre.
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A zászlóalj javítószakasz feladata végrehajtása érdekében két lép-
csőben települ, illetve elhelyezkedik A zásáóalj technikai tiszt a száza-
dok által a sérülés helyen elvégzendő harctéri javítások támogatása ér-
dekében előretolt javító_, valamint jayító-yontató csoportokat alkalmaz.

Az előretolt technikai biztosítási elemek fontos feladata a sérült
technikai eszközök felderítése, a hibamegállapítás, aminek a|apján meg-
határozzák a helyreállításhoz szükséges javítási feladatot.

A helyszínen nem jaűtható technikai eszközöket a zászlóaljjayító-
pontjára és a dandár §érült t€chnikai grűjtőhelyére (STGYH) vontat-
ják.

A STGYH csak elnevezésében hasonlít a MH csapatainál harcban
telepítendő hasonló technikai biztosítási elemekre. A Bundesheerben
dandár STGYH-éI a zászlóalj dedti fel és jelenti a dandár ATF-nek. A
STGYH-en javítási tevékenység nem történik, csupán meghatározott ja-
űtásra való besorolás felülvizsgáIatát hajtják végre, vagyis a magasabb-
eg5négek és a központi szervekjayitási alapja összeg5rújtésén€k megha-
tároiójetentőségú állomása, ahol a zászlóalj átadja a tábori nagyjavításra
és bázisjavításra szoruló eszközeit.

A tábori kisjavítást igénylő eszk<izöket a javítószakasz által telepített
zászlóalj jaűtópontra vontatják,

A sérült technikai eszközöket a STGYH-rőI a kijelölt vontaüísi és
sállíűsi utakon a kárbesorolásnak megfelelóen hátravontatják, illetve
trélereken hátraszállítják a dandár jayitópontjára vagl közvetlenül a
hadtest javítópontjára és a központi jaűtószervez€tekhez.

A sérült technikai eszköztik dandár szinttól történő hátraszállítását
alapvetóen vasúton tervezik.

A me&iavított technikai eszközeket vagy visszajuttatj ák az állomárry-
illetékes alegységekhez vagy - főleg a központi tagozatban - újraelosztás-
ra kerülnek.

A technikai biztosítás minden szintjén, előzetes felmérés alapján, a
kapacitások tervezésénél figyelembe veszik az adott körzetben lévő mú-
helye\ szervízei ipari létesítmónyek felhasználható lehetőségeit,
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A polgári infrastruktúra kapacitásainak kihasználása magába foglal_
ja a különböző haditechnikai eszközöket gyártó cégek bevonását is a
központi feladatokba. Ezen a terűleten Ausztria számára kedvező, hory
néhány alapvetó fontosságú eszközt a hazai ipar ggáít, íEy a termelés
átá ítása uúán ezen sérült technikai eszköók báásjavítása és alkatrész-
ellátása saját erőből biztosítható,

Összességében megállapítható, hogy a Bundesheerben is érvénye-
sülnek a helyreállítás olyan általános elvei, mint a priorilás, a helyszini
tevékenység a helyrcállító eűk decentraliálásának és koncentrálásá-
na\ a íokozatosság, valamint a folyamatosság elve.

2,) Az egészsÉlgúgyi biztosítás alapjai, f olyamata

Ausáriában az Átfogó honvédelem keretében az egésxégüryi szol-
gálatok (katonai és polgári) feladatait is részletesen megtervezték. A
Honvédelmi terv a Polgári honvédelemről szólő íejezeíben foglalkozik
az egészségügyi ellátással,

Az egészségügyi szolgálatoknak az Atfogó honvédelem minősített
helyzeteiből fakadó feladatai végrehajtása érdekében komplex koncep-
ciókat dolgoztak ki, amelyek g;nijtőnéven az "integrólt e4észségügli szol-
gálat" működesének alapelveit rögzítik.

Az"integrált egészségügti szolgilat" aHonvédelmi terv szerint 18 000
orvosra, 22 000 ápolóra, 4000 egészségügd technikusra és a meníőszer-
vezetek 12 000 íagiára számíthat. Ezt a kapacitást még kiegészítheti az
osztrák Vöröskereszt 25 000 kiképzeít tágia,"

Az egészségügyi ellátás minősített helyzetekben és katasztrófák ese-
tén történó biztosítása érdekében szövetségi szinten Egészségügyi keret-
tervet (Sanitátsrahmenplan) dolgoztak ki. A terv alapján a helyi sajátos-
ságok firyelembevételével a tartományok Tartományi egészségü5d ter-
vet (Landessanitátsplan) készítettek.

2 lándewerteidi8un8§plan l29.oldal,Bunde§kanzleramt, 1985Bécs
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A Bundesheer egészségügyi biztosításának alapja a csapatok alkal-
mazására vonatkozó Anyagi-technikai biztosítá§i koncepció és az
Egészségüryi keretterv.

Az egészségüg5ri biztosítás az anyagi-technikai biztosítás eryik ága,

amely magában foglalja az egészsegügyi ellátást (gyógyító-kiürítő bizto-
sítást), az egészségügyi anyagbiztosítást és az egé§z§égügyi szállí-
tásokat.

A csapatok alkalmazása során az egészségüryi biztosítás célja vala-
mennyi sérült, a részüke nyújtott első orvosi segély (EOS) után, a meg,
fele|ő végleges egészségügri ellátást nyújtó intézménybe való gyors eljut-
tatiá§a. Az osztrák szakirodalomban vegleges egázségügd ellátáson (Sa-
nitátsendversorgung) azt a folyamatot értik, amely a terápián és a gon-
dozáson keresztül a beteg végleges felgyóryulását eredményezi és bizto-
sítja telie§ felépüléséig való kezeléséí

Az egészségügyi biztosítás feladatrendszere magában foglalja:

- az alkalmazásra kerüló katonai szervezetek gógyító-kiüdtó bizto-
sítását a személyi állomány egészsége fenntartása, a sérültek és betegek

ryóryítása, valamint gyors visszatérése érdekében;

- a kialakult helrzet fúggvényében a polgári lakosság ellátásában va-

ló részvételt;

- az egészs;égigi szaktechnikai eszközök karbantartását;

- az előírt dokumentációk vezetését;

- az emberi jogok és higiéniai követelmények betartá§át;

- a halottak átmeneti elhelyezése feltételeinek megteremtését az
adott egészségüg5ri szervezetnél.

A gyógrító-kiürító biztosítás rend§zerében a segélynyújtrás általában
szakaszosan történik A segélynyújtások lépcsőzése a NATO-hadsere-
gekhez hasonlóan valósul meg, és jelentős minóségi eltérés van a maryar
rendszerhez viszonyíwa (2.sz. táblózat).
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A minőségi eltérést egyrészt az jelenti, hory Ausztriában és a NA-
TO-tagországokb an á|talában zászlóalj szinten már owosi segélyben ré-
szesülnek a sérültek.

Másik jelentős különbség abban mutatkozik, hogy a Szövetségi Had-
seregben a gyóryító-kiürítő biztosítás megszewezésének mindenkor ér-
vényes időtényezője a 6 órás határ (Sechsstundengrenze).

A 6 órás határ azt jelenti, hory az egészségüg5ri biztosítás megszer-
vezésénél arra kell törekedni, hogy a sérültek 6 órán belül eljussanak a
végleges egészségügri ellátást n5rrjtó intézménybe.

2. számú táblázat A §e8é|ynyújti3 lépcsózése r MH,ben és . Bund$-
hÉelban

lvtagyar Honvédség Bundesheer

Katona Ön- és kölcsönós scgély ön es bajtársi segély

SzizÁd Ön- és kölcsönös segély Elsó szakse8ély

Zás óalj Elsö szaksegély Elsó orvosi scgély

Dandlít Első orvo§i segély Szakorvosi segély

Hadtest Szakorvosi scgély,

vé8lcgcs eü. cllátás
kórházbart

Véglegcs eü. ellát is

Hadsereg Szakowosi segély
(gvógyultisig)

Véglege§ eü, ellátás

KözPonti eü.

5zervezetek

szakositott sza*orvo§i

scgély (gyógyulásig)
Végleges eü. elláLi6

Az osztrák elvek ugyanakkor a közepesen súlyos és a súlyos sérültek
esetén, a frontsebészet alapnormájaként elfogadják a szakorvosi segély
nyújtására vonatkozó 6 órás haüf,rt (the golden period of treatment)-

A segélynyúj tással szemben támasztott magas követelményt a külön-
bözó helyi háborúk tapasztalatai egyértelműen indokolttá te§zik.

Az oszírák szakirodalom a szakorvosi segély 6 órán belúl történő
nyújtásának szűkségességét egy konkrét példán keresztűlvizsgá|la (1. sz.

ábra).
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l. sámú ábrl Gyóryulási csélyck hrsi §érúlé! es€tén

G:ógiuhr v!|ó6?i.Gérr
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A grafikon a háborúban igen ryakori hasi sérülések esetében üzs-
gálja a szakorvosi beavatkozás jelentőségét. Megállapítható, hogy a ó
órán belűli szakorvosi ellátás 90 7o-os ryógnrlást eredményez, viszont
12 órán túli beavatkozás esetén a sérült túlélési esélye minimálisra csök-
ken.

A ryógyító-kiürítés biztosítás folyamata (3. sz. melléklet) a|apjárl
megállapítható, hogy a szakaszos §egélynyújtá§ és az egyszakaszos
glróg5rkezelés az osztrák rendszer működésének is alapelve. A sérültek
hátraszállítása a "magamra" elv szerint történik.

Az anyagi-technikai főnökök minden szinten személyesen szewezik
az egészségúgyi biztosítást, mivel osztrák felfogás szerint ez a katona
harckészségét alapvetóen befolyásoIó tényező.

A ryógyító-kiúrító biztosítás legals ó szakasza a század,, ahol a sérül-
tek ön- és bajtársi segélyben és etső szaksegélyben rÉszesülnek Az ön-
és bajtársi segély egJrré§zt a sérült saját maga részére végrehajtott, más-
részt a közelben tevékenykedó katonák elsősegélynyújtása. A sérülteket
a legközelebbi fedezékben gyűjtik össze, majd a közvetlen alegységpa-
rancsnokok intézkednek a sebesültgrűjtó fészekbe történő hátraszállí-
tásía-
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A század egészségii5ri részlege a századparancsnok figyelő pontja
közelében telepíti a sebesültg5nijtő fészket, ahol a sérültek első szakse-
gélyben részesülnek, ami az elsősegély kiegészítését, valamint a szál|ít-
ható állapot létrehozását foglalja magában.

Ha a zászlóalj orvossal erősíti meg a sziázadot, akkoraz itt nyújtható
segély kiegészül a sokktalanítással.

A sebesültgyűjtő fázekból, illetve a ászlróa[ gépjármű várakozó-
helyról a sérülteket a zászlőalj eszközei hátra§zállítják a zászlóalj-se-
gélyhelyry ahol első orvosi segélyben részesülnek, melynek celja az ál-
lapot stabilizálása és a szállíthatóság fenntartása.

A sérültek zász|óalj tagozatba történó hátraszállítására a rend-
szeresített sebesültszá|Iító technikai eszközök nem elegendőek, ezért
szállítógépkocsik is bevonásra kerülnek a sebesültek kiürítésébe. Apán-
élozott sebesültszállító eszközöket a sérültek harcmezőról való össze-
gyűjtésére alkalmazzák vag a századig vagy egyenesen a zászlóalj-se-
gélyhelyre.

Azászlőmlj elláási szakasz sok esetben a végleges ellátás elótti se-
gélynyujtási fokozat szintje, mivel innen a sérültek vagy a szakegéll
nyújtó dandársegélyhelyre vagy azonnal a végleges ellátást is nyujtó ka-
tonai és polgári kórházakba kerülnek. A végleges ellátást katonai és
polgári kórházak hajtják végre részben a hadtest egészségügyi ezred
szervezetében.

A dandársegélyhely már szakorvosi segélyt nyujt, de nem nyújt vég-
leges ellátást, mivel nem rendelkezik elegendő fektető kapacitással és
tábori jellegú szervezetként megfeleló mobilitással kell rendelkeznie.

A dandársegélyhely a fő erókifejtés összpontosításának megfelelően
egy Ásziúalj aipusú segélyhellyel megerósíthet egy zászlóa|jat.

A dandártól a §érúlteket a tartományi vagy a központi végleges el-
látást nyújtó intézményekbe szállítják

Osztrák elvek szerint a haderó rendelkezésére álló kórházi kapaci-
tásnak el kell érnie a mozgósított hadsereg létszámánaklü %o-át,
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EZt a szükségletet csak katonai erőforrásokból nem képesek kielé-
gíteni, viszont a polgári kórházaknak továbbra is el kell látniuk a polgári
betegeket.

Ezen ellentmondást oldják fel a központi megerősítő egésxégügyi
századokból telepített csatlakozó kórházak (Annexpital), amelyek a
már múködő kórházak fektető kapacitását bővítik.

Az "integrált egéuségügti szolgilat" koncepciója előírja a katonai
egészségüryi szervezeteknek, hovatartozástól függetlenül minden sérült
eIlátását.

A magyar rendszertől eltéróen nem a dandár, hanem a zászlőalj el-
látási szakasz képezi a gyógyító kiürító biztosítás döntő láncszemét, ezért
célszerű lehet részletesebb bemutatása is.

A sérültek hátraszállításának előzőekben bemutatott rendszere
alapján megállapítható, hogy a zászlóalj-segélyhely az az egészségügyi
biztosítási elem, ame$en minden sérült keresztülhalad.

A zászlóalj-segélyhely telepítése során elsősorban a rendelkezésre
álló polgári infrastruktúnát veszik igénybe és fóként települések alkal-
mas objektumaiban (pl. pincék) működtetik.

Belső felépítése kialakítása folyam án az osztályozás során megálla-
pított sérült ellátás sürgósségének megfelelő funkcionális elerneket ala-
kítanak ki (4.sz. melléklet).

A beérkező sérülteket elóször osztályozák (Sichtung), melynek so-
rán megállapítják az ellátás sürgősségi fokát (Dringlichkeitsgrad), az el-
látás fajáját, típusát és időtartamát, valamint a szállítás módjá! idejét
ós céljáí.

A sérülteket az ellátás sürgőssége szempontjából nég kategóiába
sorolják:

1. kategória: azonnali ellátást i génylők (kb 20 Vo);

2. kategória: halasztható beavatkozást igénylők (kb.20 Vo);

3. kategóría: ambuláns ellátásst igénylő könnyű sérültek;
4. kategória: halasztható beavatkozást igénylő súlyos sérültek.
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Az 1 . kategóióba tartozó sérültek a z osztályozás után a §okktalaní_
lóba kerülnek, ahol életmentő orvosi segélyben részesülnek.

A 2. kategórűba sorolt sérültek osztályozás után a íektetőbe kerül-
nek, ahonnan a lehetó leggyorsabban a megfelelő ellátást biztosító egész-
ségügyi szervezethez szállítják óket. Ezekre a sérültekre jellemző, hogy
életük nincs akut veszélyben, de ellátásuk időigényes műtéti beavatko-
zást igényel.

A 3. kategóia sérültjeit az ambuláns kötözóbe irányítjá§ ahonnan
megfelelő ellátá§ után vagy visszatérnek alegységükhöz vagy v&akozó-
helyen várják további hátraszállításukat.

A4. kategórűba azok a legsúlyosabb sérültek tartoznak, akiknek ke-
vés túlélési esélyük van. Fóként tüneti kezelé§ben részesülnek és külön
fektetőben lesznek elhelyezve, ahol biztosított a további felü§elet é,§ az
ismételt osztályozás.

A kompromisszumos medicina elvének megfe|elően ezen legutóbbi
kategóriába sorolt sérültek továbbszállítása az 1-3 kategóriába soroltak
érdekében nem történik meg azonnal. Kedvező esetben a szabad szállí-
tókapacitás függvényében a 4. kategória sérüttjeit is hátraszállítják.

A Bundesheer egészségügyi bizto§ítá§ának jellemző sajátossága,
hogy az "integráIt egésnégugti szolálat" keretében a katonai és polgári
egészségügyi szervezetek egymás kapacitásait kihasználva, azt eseten-
ként kiegészítve működnek.

Az egészségügyi biztosítás a területi ellátásra épül, de a határmenti
térségek infrastuktúrális elmaradottsága miatt fonto§ szerepet játszanak
a csapatok tábori egészségügyi szervezetei. Az ellátási lánc megszerve-
zése során a "magamra" elv szerint rendeltetésszerűen szállítják hátra a
sérü|teket, azaz" kenilik a sebesültek szol4álati úton tórténő íelteiesztését" .

Irgfontosabb alapelvként a 6 órás határ betartását és a sérülteknek
a végleges ellátást nyújtó intézményekbe való minél gyorsabb hátraszál-
lítását tekintik. Ennek megfelelően a szakaszos ryógykezelés egl,es .fo-
kozatai esetenként kihagyhatók.
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KITONAI MINŐSÉGÜGY

A KATONAI MNÖSÉGÜGY WELYZF.TE A KÖRNYBZÓ
OKSZÁGOKBAN

I.RÉsZ

Lakalos Is*d,n, Pólos Emitl

Cikkünkben a környező országok köréből olyan kiragadott példá,
knt mutatunk bg melyek jól szemléltetik a hasonló múlttal rendelkeó
országok megváltozott körülmények között tanúsított, a nemzeti és a ka-
tonai minőségúgryel kapcsolatos új magatartásformáját, gondolkodás-
módját, tórekvéseit.

Abemutatott országokat tekintve, azok eryben azon osak: mindegik
kijelentette a NATO-hoz való csatlnkozási szó lékát, mindepik a csatla,
kozásban lútja jövője bbtonságót, valamennyi ki nem mondott versenyben

óIl a többiekkel a csatlakozás elsősége szempontióból" még ha ennek csak
egl távoli jövőben van is realitása.

A cikksorozat Szlovénia, Románia, a Cseh Köztársaság katonai mi,
nőségügyi rendszeré! az elgondolásokat a frlozőfrát, a szervezeteket
i5tekszik bemutatni.

Sztovénia a felbomlott Jugoszláv Szocialista Kóztársaság (JSZK)
egyik utódállama. A JSZK a korábbi évtizedekben saját útját járva, a

térség valamennf volt szocialista országát megelőz,,te nyitott a Nyugat
felé, működött együtt a haditechnika különböző részterületein vezető
iparvállalatokkal. A minőségszemléletet már akkor meg kellett ismerni,
megtanulni, alkalmazni.

Románia és a Cseh-Szlovák Szocialista Köztársaság a felbomlott
Varsói Szerződés tagállamai voltak. A Cbeh Köztársaság a korábbi cseh-

1 Lakato§ l§wán mk tézrede§ HM BH Kere§kedelrni l8az8ató§ág, Pálos Eínil alezíede§ HM BH
RTo Gáályvezetó
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szlovák államszövetség feloszlásával jött létre. A két korábbi VSZ tagál-
lam minőségkultúrája egyértelműen kötódött aYSZ és a KGST minó-
ségkultúrájához. A katonai minóségüs/ terón meghatároó volt az EFE
TT követelményszabása, az egyes tagállamokban működő katonai minő-
ségüg5ri szervezetek vizsgálati eredményei, a tanúsítások megállapításai
a Bukaresti E|v alapján kölcsönösen elfogadásra kerültek. A katonai mi
nőségügy szervezetek a nemzeti minóségügy szervezetektól függetlenül
tevékenykedtek, nem érezték sem a szoro§ együttműkódés szükségessé-
gét, sem a kénlnzerét.

A függetlenné vált államok az eltelt néhány evben folyamatosan ke-
resik a továbblépés lehetőségét, keresik a lehetséges szöv€tségeseket,
kisebb és naryobb katonai-gazdasági szövetségekhez való csatlakozás le-
hetóségét. Mindegyikük számára a legvonzóbb az Európai Unióhoz, va-
lamint a NATO-hozvaló csatlakozás, a teljes jogú taggáválás lehetősége.

A meglévő szövetségek tagjaitól gyakran hangzik el, nem kell a teljes
azonosságra, a teljes egységességre törekedni; a vezetési rendszerek,
módszerek, a gondolkodás mód, a viszoryulás kompatibilitása, a közös
nyelv ismerete, alkalmazási képessége a csatlakozás legfontosabb felté-
tele.

A minőséglatltúra, a katonai minóségügl ennek a kompatibilitúsnak
m eghatározóa n font o s ré sze.

I. A Szlovén Köztársaság Honvédelmi Minisztériuma
Minőségügyi Rendszerének előkészítése

A Szlovén Kóztársaság Honvédelmi Minisztériuma valamennl té-
nyező megvíngálása után MlNÓSÉc rnoJnrr (Quality Project) vég-
rehajtásáról döntött. A projekt tartalmát illetően, az elgondolás kialakí-
tása során több rész projeld jöttlétre, melyeket egy-eg5/ kulcsfontosságú-
nak tekintett gondolat köré építettek fel.

Az 7992-1994 közötti idószakban a törekvés fő iránya a beszerezni
kívánt termékekre irányult, a termékekre vonatkozó követelmény-rend-
szert alkotó szabványokra és maguknak a termékeknek az ellenőrzésére.
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A termékorientált projekt végrehajtása után a vezetés felismerte,
hory a Védelmi Minisztérium maga sem nélkülözheti a saját tevékeny-
ségében a minőségszemléletet, nem haryhatja figyelmen kívül azokat a

tapasztalatokat, melyeket a minőségüg]r tekintetében az iparban, szolgál-
tatásban szereztek, azokban a szférákban megköveteltek. Ennek a gon-
dolatnak a jeryében egy projekt team analizálta, majd szintetizálla azokat
a legjobb tapasztalatokat, melyeket a gazdasági életben összegyűjtöttek
és megkezdődött az ismeretek fokozatos oktatása.

Az olaatá s -képzé s kereté ben :

- Kiképezték a felsővezetóket, valamennf szervezetnél;

- I-étrehozták a Minőségügyi Tanácsokat, a katonai és államigazga-
tási szervezeteknél, ilyenek pld. A Katonai Védelmi Minőségbiztosítási
Tanács, Polgári Védelmi Minőségbiztosítási Tanács, Polgári Szükségál-
lapoti Minóségügyi Tanács;

- Megszervezték valamennf beérkező, beszpízett anyag minősítő
ellenórzését;

- Kialakították a szállító (gyártó és szolgáltató) szervezetek felméré-
si, értékelési rendjét.

A Tanács típusú s zeívezetekesetében jól elhatárolták a minőségúgyi
illetékességet minden más területtól, így nem jóttek létre vezetési zava-
rok, nem keletkezett új vezetési szint, a vezető testületek jogköre nem
csorbult.

Az eredmények újabb kezdeményezéseket indítoxak el:

- Kialakították a minősít€tt termékek választékát, azon termékek
kórét, amelyeket elismert nemzeti vagy nemzetközi vizsgáló szervezetek
vizsgáltak, az eredmények alapján tanúsító szervezet tanúsított;

- Létrehozták a minósített szállítók nyilvántartását, ami a termékbe-
szerzések esetére a preferált §zállítók listáját jelenti; olyan szállítókat,
akiket valamilyen tanúsító szervezet az ISO 9000 sorozat valamelyik al-

kalmas szabványa szerint minősített, megfelelóként tanúsított, meghatá-
rozott termék gyártására alkalmasnak talált.
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7992-ben a hatályba lépett közbeszerzési törvény új kereteket te-
remtett a minőségverseny számára. A keresleti piac kínálati piaccá ala-
kult át, más, a katonai beszerzésekre nézve kedvezőbb feltételrendszer_
rel.

A gazdasági életben zql6 változások nem hagyhatták változatlanul
a Védelmi Minisztérium szewezetét, a vezetésről, a minőségről vallott
nézeteket, a kapcsolódó szervezetek munkáját sem.

A Vódelmi Tárca, mint szolgáltató §z€rvezet

Elsó hallásra igen szokatlan nézelte| találkozik a Tisztelt Olvasó: a
Szlovén Védelmi Minisztérium felismerte, hogy maga is ery szolgáltatiást
nyújtó szállító, aki a szlovén állam polgárai védelmi és a polgári kataszt-
rófahelyzetekben fennálló szükégleteit, elvárásait elégíti ki!

Amennyiben egy szervezet képes saj át magát szállítóként definiálni,
akkor képes értelmezni a7 adott szeN.ezetre a minőségirányítás külön-
bözó szakaszait, elemeit, eszközeit is. Igy az adott szervezetre értelmez-
hető a minőségbiztosítás, az ezt megvalósító minőségügyi rendszer is. En-
nek a világszerte legáltalánosabban elfogadott formája az ISO 9000 jel_
zetű szabványsorozat rendszermodelleket leíró tag|ai által definiált ini-
nőségrendszerek-

Egy róvid kitérőt tegyünk a szabványos minőségrendszerek és azok
tanúsítása gondolatkörében.

A szlovén nemzeti minőségügd rendszer eryes jellemzói

A szabványos rendszermodellnek megfelelően felépített tényleges
szállítói minőségbiztosítási rendszerek tanúsítása szerte a világon terjed.
Az 1994-es év végéig Szlovéniában is ryorsan növekedett a tanúsított
szervezetek száma, elérte a 130-at-

A minőségügy nemzeti méretekben való kiteljesedése megkívánja a
saját nemzeti vizsgáló, tanúsító szervezetek rendszerének kialakulását is;
ez Szlovéniában a Szlovén Minőség Társaság mint polgári kezdeménye-
zés formáj ában indult meg, egyben az Európai Minőségügli Szervezet (Eu-
ropean Organization for Quality, EOQ) tag'aként.
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A tanúsító szervezetek nagy kihívása a világon mindenütt az a kér-
dés, hogt ho! milyen gazdasógi, kereskedelmi kör, milyen piaci résznevők

fogadjók el az óItala kiadou minőségbiztosítósi rendszertanúsínány. Je,
lentősen javulnak a tanúsítvány piaci pozíció| ha a kibocsátó tanúsító
szervezet valamilyen regionális szakmai, tanúsítási szövetségnek tagja.

Európában korábban rnegalakult az Európai Minőség Hálózat fantázia-
nevet viselő, az európai tanúsító szervek államait tömörító szeíyezet az

EQNET (European Quality Network). A Szlovéniában rendszertanúsítvá-

nyokat kibocsátó Szlovén Minóség és Mérésügti Intézet színvonalas tanú-

sító tevékenysége erdményeképpen Szlovénia az EQNET tagia lett.

Aminőség ügyének teljes körű társadalmi ismertté tétele, fontossága

hangsú\ozásiéáekében, összhangban az európai törek,lésekkel, kidol,
gozták i Szlovén Minőség Díj követelmdryrendszeret, az adományozis rend-
jat. n aii feltételrendszere az Európai Minősé?irányítási Alapítvány (E.u-

iopean Foundation for Quality Management) követelményeivelösáang-
ban lévén, biztosítja annak nemzetközi elismertségét is. A díj súlyának
növelése érdekében, magas beosztású személyekból - több miniszter, az

ipar legjelentósebb vállalatainakvezetői - kerülta kiíró, elbíráló bizottság
ásszeáliításra, AD íj apályázokszámára elősór 1996-ban került kiadásra.

A ninőségszemtélet érvényesiiüése a Védelrni Minisztérium tevékeny-

ségében

A jelentős változásokon átment nemzeti környezet hatására a Vé-
delmi Minisztérium ú5l döntött, hogy a fentebb máí eg]szer bemutatott
gondolatnak - az á aÁpolgárok számára nyújiott védel€m, mint szolgál-

iatás - érvényesülése érdekében, saját szervezetében is érvényt szerez a

minőségszemléletnek.

A döntés után széleskörű, minőségügy tárg]^i oktatás, felkészítés
folyt, melynek eredmény e képpen :

- Minden alkalmazott aktív résztvevője a minőségrendszer kiépíté-
sének;

- A minóségrendszer a vezetési rendszerbe integrálódik;

- Elismertté vált, hogy a minőségendszer építésében meghatároá
fontosságú a vezetői elkötelezett§ég, a vezetői feladatok meghatározása;

l50



- A kiépítésre kerülő minóségrendszerek a különböző érdekeltségű
szewek, személyek érdekeit eryformán jól szolgálják és kielégítik;

- A dokumentált vezettísi rendszer követi az ISO 9000 család vonat-
koó követelményeit;

- A minőségirányítási rendszer alapja ajól működő minőséginformá-
ciós rendszer;

- A rendszer projektek végrehajtását azonos dokumentációs mód-
szerrel készítik elő, kézikönlvekbe foglalják, a projektete §zerint hajtják
végre1'

- A minőségjavítás érdekében állandóan újabb projekteket érvénye-
sítenek;

- A minóségbiztosítás nemcsak a termékek, szolgáltatások, szállítók
körére, hanem a humán kapcsolatokra is kiterjed!

Térjünk vissza arra a szokatlan gondolatra, miszerint a Szlovén Vé-
delmi Minisztérium úgl tekinti magtát, mint eg| szolgiltató, a szlovén'ál-
Iampolgárok számára szolgáltatást nyújtó sztállító, aki azok részére a védel-

mi és a polgái uül<séghelyzetben megnyilvánuló szül<ségletekt elégíti kL
Összhangban a NATO és a WEU vallott elveivel, a szá||ító és a vevő, a
szolgáltatást igénybe vevő között partneri kapcsolat van, partnerséget
kell kiépíteni,

A partnerség, a kölcsönös közösség vállalás megvalósítása érdeké-
ben, a Védelmi Minisztérium minőségképessége kialakítása érdekében,
ez év tavaszán a Szlovén Védelmi Minisztérium nyilvános ajánlatkérést
teLt közlé a Hivatalos Lapban, amelyben független minősító, auditáló,
valamint tanúsító szerv jelentkezését kérte, abból a célból, hogy a Mi-
nisztérium értékelő auditját hajtsa végre.

Tudott dolog, ho gy ha egy szervezet minőségüryi rendszert működ-
tet, akkor annak a folyamatos megfelelés biztosítá§a érdekében rend-
szeres belső minőségügyi felülvizsgálatokat kell minósített személyzet
bevonásával végrehajtani. A szúkséges belső szaksz-emélyzet biztosítása
érdekében megkezdódött a belső auditorok képzése, felkeszítése is.

Jelentős ftgelínet fordítottak a sok szervezeti elemet éintő íolyamatok
kritil<lls megvbsgóIására, a lchetséges feladat integróIásra. Az együttrhű-
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ködők közötti feladatmegosztás és annak következetes végrehajtása
megvalósítja a Kvánt minőségfunkciók rnegtervezését, megfogalmazá-
sát, amit a minóségügy QFD-val jelöl (Quality Function Deployment).

A módszeres felkészülés, a tudományos alaposságú célkitűzés való-
színűsíti, hogy a Védelmi Minisztérium az év végére megkapja az ISO
9001 nemzetközi minőségbiztosítási rendszermodell követelményeinek
való megfelelést igazoló tanúsíwányt.

A minőségjaűtás soha nem ér véget

Természetesen a tanúsítási eljárás és célkitűzés csak egy határkő a
minőség projekt végrehajtása során. A folyamatos minóségiavítás gon-
dolatának jeryében a további célok:

- A minőségrendszer fejlesztése, a minőségköltségek csökkentése;

- Hatékony eljárásrendek kidolgozása, érvényesítése, a szabványos
kóvetelményeknek megfeleló dokumentáltság biztosítása, a Minisztéri-
um Minóségirányítási Kézikönyvének kialakítása, érvényesítése a gya-
korlati munkában;

- A védelmi szolgáltatást igénylő állampolgárokban a szükséges és
elégséges bizalom keltése a Minisztérium és a védelmi erő minőségké-
pessége iránt;

- Kellő intenzitású és rendszerességű motiváció biztosítása a projekt
és a minóségrendszer valamennyi résztvevője számára a folyamatos fej-
lesztés érdekében;

- Szilárd alapokat és jól meghatározott követelmények elérését biz-
tosító képzesi programok kialakítása a rendszer szeméIyz,ete számátai

- A szükséges idó,a felmerülő költségek, az igényelt funkció adatai-
nak figyelembevételével, folyamatos értékelemzés végzése;

- A tanúsított rendszer kialakítása után folyamatos belső és külsó
rendszer-auditokkal a minőségirányítási rendszer fenntartásának moti
válása.
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Az 1996-ra teruezett célok elérése után, 1997-ben az eredmények meg-
szilárdítás a, az önértékelési technikák bevezetése, alkalmazósa követkzik

A rendszer 2000-ig szánt hosszú távú fejlesztése keretében a Védelmi
Minisztéúl,rn:

- Bevezeti a teljeskörű minőségirányítási rendszert, a TQM{ (Total
Quality Management);

- Kialakítja a NATO tagsághoz szükéges kompatibilitás é§ interope-
rabilitás igényének megfeleló képességeket;

- Átátható fejlesztések keretében javítja a védelmi és a kata§ztrófa_
elhárítási képességet;

- Korszerű katonai szabványokat honosít és érvényre juttatja a tar-
talmukat.

A minőségügyi rendszer létrehozásának cél_folyamat-e§zköz rend-
§zene

A védelmi Minisztérium minóségügyi rendszere létrebozása tárgyá-
ban ismertetett gondolatokat hárotn alap kérdés és az arta adható vála-
szot csoportosításával lehet összefoglalni.

A kérdések:

- MIÉRT tarténik valami;
- MI történil, mi a jellemző;

- HOGYAN érvényesül, fejti ki a hatását.

A kérdések sorrendjében néhány fő gondolatot áttekíi§te, a látható
összefügések:

= AZÉRT, hogy bizalom ébredjen a Védelmi Minisztérium minóség-
követelmények teljesíté§ét biztosító képessége iránt;

- tervezett és rendszeres tevékenységek folynak;

- a minőségrendszeren belül a szabvány követelményeinek
megfelelően dokumentálva és érvényre juttatva.
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= AZÉRT, mert a belső minóségbiztosítás (Internal Quality Assuran-
ce) bizalmat ébreszt az intézmény szeméIyzetében avezetőségiránt;

- az átíogő vezetési tevékenység minden megnyilvánulása, ami
megbatározza a minőségpolitikát, a célokat és a felelósségeket;

- minőségügyi rendszerrel, szervezési, szervezeti eljárásokkal
és struktúrával, eljárásokkal, folyamatokka! valósítja meg a
minőségirányítást"

= AZÉ,RT, mert a külső minóségbiztosítá§ (External Quality Assuran-
ce) bizalmat ébreszt a szolgáltatást igénybe vevőben az intézmény
minőségképessége iránt;

- a felhasználói igényeket tükrözó minóségkövetelmények;

- minóségtewezéssel és minőségszabályozással, a minőség-
rendszer elemeinek alkalmaziásával elégítik ki a minőségcé-
lokat és minőségkövetelményeket,

A csoportosításban felfedezhető a cél-folyamat-eszköz összefüggő
eg ttesének éruényesítése.

Néhány sót megétdemel az az állapot e§ feltételvizsgálat, melynek
szervezetre, folyamatra való következetes alkalmazásával a Szlovén Vé-
delmi Minisztérium a minőségrendszerét kialakitotta.

1.) Küldetés, rendeltetés, elgondolás, minőségpolitika, az ISO 9001
követelmény együtteséhez üszonyított helyzet.

2.) A kimenő szolgáltatás. Mit nyrijt a szervezet és kinek?

3.) Bejövő szolgáltatás. Mit kap a szervezet és kitől?

4.) A folyamatok irányítása. Hogy vannak a szeívezet folyamatai
szervezve?

5.) A szervezet folyamatainak aktuális állapota. Mennyire felelnek
meg ezek?

6.) A szervezet folyamatairól rendelkezésre álló dokumentumok.

7.) A szervezet folyamataiban alkalmazott dokumentumok.

8.) A szervezet által alkalmazott technikai berendezések, eszközök.

9.) Ismert problémák, megoldási javaslatok
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A minőségdokumentumok rtndszere

Mihden minőségrendszerben kulcsfontosságú szerepe van a minó-
ségdokumentumoknak Aminőségdokuméntumok rendszerének felépí-
tése a szervezetek felépítése hierarchiájának megfelelően, maga is hier-
archikus. Így ,an ez a Szlovén Védelmi Minisztérium és az alárendelt,
valamint irányítása alatt álló szervezetek esetében is.

Ennek megfelelően a Minőségkzik)nyv ek renl,szere :

- Felső vezetés Minőségkézikönyve;

- Az irányítási rendszer Minóségkézikönyve;

- A szewezeti eglségek Minőségkézikönyve.

YElí. arrÉ6
lűlóm/Ea

Összefoglalva: a Szlovén Köztársaság Védelmi Minisztériuma a mi-
nőségirányítás általános érvényű elveit alkalmazva, saját szervezetét ery
szolgáltatónak tekintve, elfogadott, nemzetközi mindőségbiztosítási
rendszermodellnek megfelelő minőségügyi rendszer kialakításába kez-
dett. A rendszerépítés folyamán figtelembe veszik a nemzeti minőség,
ügyben zajló eseményeket, valamint az ismert NATO követelményeket
is. A célok között a nemzeti á a n emz,etközi szervezetekkel való együtt-
működés képességének a kialakítrása szerepel.

a{lglEl.
,fur,t{.

'trllrr§ic

la,ovÉr tóz|í,ir§^_§,{c . vf,')rrJt rrNl§rtÉfiJil
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[I. A Román Nemzetvédelni Minisztérium minőségiigyi,
tanúsító akkreditráIó rendszere

A következó ország, amelyen belül a katonai minőségügy helyzetét
üxgáljuk, Románia. Az információ tartalom más lesz, mint a Szlovén
Köztársaság esetében látták a Tisztelt Olvasók; a súlypontban nem a Vé-
delmi Minisztérium szervezetében végrehajtott minőségorientált tevé-
kenység, hanem eg5l kűlönböző feladatok ellátására létrehozotí intéz-
ménfrendszer ismertetése helyezkedik el.

Az intézményrend§zer termé§zete§en a katonai minóségügyi felada-
tok végrehajtásának biztosítá§ára jött létre, szem előtt tartva azt, hogy
biztosított legyen a nemzeti minóségügyi szervezetekkel, a megcélzott
katonai védelmi szövetségek (NATO, WEU) minóségüryi szervezetei-
vel az érdemi, kölcsönös együttműködés.Románia is az elsók között volt,
amely célul tűZte ki a nyugat-európai és az atlanti katonai szövetségekbe
történő belépést, kezdettől fogva részt vett a Békepartnerség (Partners-
hip for Peace, PfP) programban és a Román Fegyveres Erők sikeresen
vettek rész több, NATO erőkkel közösen végrehajtott nemzetközi gya-
korlaton.

Az együttműködés szándékában, tettekben is megnyilvánult az
IFOR boszniai küldetése során, ahol a korábbi, ex-jugoszláviai tagálla-
mok területén folyik a béketeremtés.

A Román Fegyveres Erők szervezstében jelentős űjraszervezést, új-
jászeruezést kellett végrehajtani, annak érdekében, hogy a NATO köve-
telmények honosíthatóak legyeneki jelentősen kellett a technikai eszkö-
zök minóségi szintjét emelni, hogy a lehető legközelebb jussanak a nyu-
gati hadseregek színvonalához.

Követelmény ámasztrás a szá|lítókkal szemben

A katonai rendeltetésú termékek gyártásának összetett volta - a ter-
mékeknek a harckészültség biztosításában kifejtett, meghatározó jelen-
tősége, valamint az a tény, hogy a román feg5rveres erók NATO tagságra
való alkalmassá válásának az eszközállomány egyik kulcsfontosságú el-
méletét jelenti - számos szervezési tevékenységet és űj szabályozó é|et-
beléptetését igényelte.

156



A legnapobb újd,onsóg erejével azon követelmények megjelenése, köz-
zététele hatatt, amelyek a fegtveres erők számóra terméka, szolgáltatást
nyúj t ó szállítókkal szemben hatékony, megv alósítox múködő minőségbb-
tosítási rendszert (Quality Assurance System, QAS) írtak elő. A követel-
mények nemcsak a minőségbiztosítási rendszer létét, működtetáét ha-
tározzákmeg,hanem azt is, hogy a kialakított rendszert a Nemzetvédelmi
Minisztérium illetékes szewezeli elemével kell tanúsíttatni; tanúsított,
működőképes, hatékony minőségbiztosítási rendszer a követelmény.

Szokott dolog, hogy a megfeleló akkeditáló, tanúsító, felüryeletet
gyakorló szervezeteket tartalmazó, valóban redszer űen szew ezntl intéz-
ményrendszer valamilyen, általában beűszó megnevezést kap, így válik
ismertté a szakmai körben. Ilyen a magyar nemzeti akkíeditálás rend-
szere, a HUNAC, a német akkreditálási rednszer a DAR, stb. Aspeciális
katonai minóségüryi rendszerek nem ennyire közismertek.

A tanúsítás, akkreditrálás, felüryelet katonai testiilete

AZ ismertetett, szállítók minőségbiztosítási rendszerének tanúsítását
végző szervezetként a Román Nemzetvédelmi Minisztérium a nemzet-
közi és európai minóségügyi szabványokra alapuló Katonai Tanúsító,
Akkreditáló és Felügrcleti Testütetet hozott létrq angol megnevezésé-
vel Military Body for Certification, Accreditation and Surveillance, (OM-
CAs).

Az oMCAs a Nemzetvédelmi Minisztériumon belül került felállí-
tásra, azzal a cél és feladat meghatározással, hogy minősítse a Fegyveres
Erők számára terméket ryártó, szolgáltatást nyújtó szállítókat abból a

szempontból, hogy tanúsíthatÓ-e a rninőségrendszere, a termékei, vála-
mirrl az a személyzet, amelyik a minóségért felelősséget visel; akkreditál-
ható-e üzsgáló laboratóriuma, a kísérleti telep, a lőtér.

Az OMCAS szervezete az Európai EN 45000 szabványsorozat tanú-
sító és akkreditáló testületekre vonatkozó legtöbb követelményét kielé-
gíti. Természetesen, vannak a sajátosságból adódóan, az érdekek és ér-
dekeltségek eryensúlyában különbségek az OMCAS és a szállítók köxit-
ti kapcsolat tekintetében. Ezek a különbségek az OMCAS alapvetően
katonai jellegéból fakadnak; ebból a tényből következik például az akk-
reditá|ás és tanúsítás teljes költségmente§sége a kérelmező szállítóra
nézrte.
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Az oMcAs által akkreditálásra és tanúsításra csak azok a termék
és szolgáltatást nyújtók kerülhetnek, akik a Feryveres Erők tényleges
vagy jövőbeli szállítói.

Az OMCAS tevékenységét a Fepu eres Erők Beszenési és Logisztikai
Igazgatósága (Armed Forces Procurement and Logistics Department)
koordinálja, Az államtitkár, a katonai beszerzés vezetője, valamint a lo-
gisztikai igazgatóság vezetője jogosult arra, hogy kiadja, szüneteltesse
vary visszavonja az akkreditáló, illetve tanúsító okiratot.

Az OMCAS akkreditáló és tanúsító tevékenysége eli§mert nemzeti
és nemzetközi, valamint európai szabványokra és szabványsorozatokra
alapul. Ezek is az ISO 9000 sorozat, az EN 45,000 sorozat, a katonai ter-
mékekre vonatkozó szabványok, valamint a Nemzetvédelmi Minisztéri-
um speciális követelményei.

Az OMCAS tényleges gyakorlati tevékenysége kűlönböző eljárások
formájában folyik, amelyek két, az OMCAS tevékenységét alapvetően
meghatározó általános dokumentumra alapulnak. Ezek

- A tanúsítással kapcsolatos általános szabályok, a Nemzetvédelmi
Minisztérium szállítóinak minősítése;

- Minőségrendszerek, termékek és személyzet tanúsításával össze-
függő követelmények, vixgáló laboratóriumok, gyakorló és lőterek akk-
reditálásának követelményei,

Az OMCAS minósítő tevékenységét á|landő alkalmazottakkal ren-
delkező speciális iroda végzi. Az OMCAS biztosítja az auditorok (minő-
ségügyi felülvizsgálók) számára a szúlséges gyakorlati kiképzés lehetó-
ségét, valamint biztosítja a Nemzetvédelmi Minisztérium más igazgató-
ságain alkalmazott műszaki személyzet képzését is.

Az auditorok és a műszaki munkatársak egyaránt felsőfokú végzett-
séggel rendelkeznek, elméleti kiképzettségük és gyakorlatuk megfelel az
ISO 10011 (Requimentforqualitysystem audit; Minőségügyirendszerek
minóségügyi felülvizsgálata követelménye) nemzetköá szabványsorozatban
meghatározott feltételeknek.
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Az OMCAS rendszeresen felüryeletet gyakorol az általa akkreditált
vagy tanú§ított szállítók felett, annak igazolása érdekében, hogy az akk-
reditálási, valamint tanúsítá§i köVetelményeket az adott szállító idóben
folyamatosan, állandóan teljesíti. A felüryelet gyakorliás folyamán az OM-
CAS időszakosan felfüggeszti vagy véglegesen visszavonja az akkeditált
illetve tanúsított státuszt, amennyib en aszállító az a|apkövetelményektől
eltér. A szállítók kifogásolhatják az oMCAS döntését.

A tanúsítási tevékenység folyanata

Az OMCAS tevékenységének elsó lépése a minőségrendszer tanú-
sítása, mivel ez teremti meg a termék és §zemél}zet tanúsítrás alapfelté-
teleit. A szállító minőségrendszere tanúsításának a minősítő eljárás során
a következő lépései vannak:

- A szállító felkészülése a tanúsításra, az OMCAS minósítési doku-
mentumainak elkészítése, a szállító tevékenységi körének megfelelóen;

- A szállítónál végrehajtott előzete§ minősítő eljárás, a szállító minő-
ségdokumentumainak elemzése, vizsgálata;

- A helyszíni minősítő eljárás lefolytatása;

- A tanúsító okirat kiadása, felügyelet gyakorlása, újraminősítési el-
járás (meghatározott időközönként).

Nemzetközi es/üttműkiidés

Románia más országokkal közösen is gyártvédelmi célú termékeket,
Ezekben az esetekben a minőségbiztosítás kózös eljárását, a felügyelet
és ajogosultságok átadását kétoldalúan kell meghatározniés abban meg-
egyezni,

Románia ipara által exportra gyártott katonai termékek minósítését,

ryártásfelüryeletét, a saját feryveres erók számára végzett tevékenység-
gel teljesen azonos feltételek mellett hajtja végre az OMCAS.

Az OMCAS kész együttműködni bármály más országban folyó gyár-
tási és fejlesztési tevékenysógben, a termékminóség emelése, az adott
területen dolgozó személyzet képzettségének növeláe érdekében, a
kölcsönösség elve alapján.
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Az elmondottakat a l<jvetkezó óbra teszi még jobban érthetővé. Az
OMCAS országon kívülre mutató kapcsolatait a NATO AC25O Bizorr-
ság iriányában töíténő kapcsolattartás a Nemzewédelmi Mínisztérium

A rendszer saját ügyrendjét, a minősítési, tanúsítási alapkövetelmé-
nyeket az oMCAs illetékes szervezeti eleme határozza meg, végzi a mi-
nősítéseket és hajtja végre az okiratok kiadását.

A Cbeh Közüírsasíg katonai minő§égugyi rendszeréí a következő
szimban megielenő cikkiinkben mutatjukbe.

Áz oMcás TEvfi{ENYsÉGEt

B la,&YBrlÉl vEaro

t60



A Magyar Köztársaság kaíonai minóségügyi rendszerének
szabályozására hamarosan kiadósra kerül a Honvédelmi Miniszter úr
a katonai minőségügyi rendszer, a megfelelóség értékelése tárgyában el-
ókészület alatt levó rendelete, a katonai szállítók Rendszere kialakítá-
sára vonatkozó intézkedése,valamint a Katonai Minőségüryi Kézikönyv,
A jogszabályalkotás a nemzeti és nemzetközi keretekben egüttműkodést
bbtosító, HM és MH érdekeinek meffelelő és azt bbtosító rendszer létreho-
zására irányul.
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A MAGYAR LÓ§ZERGYÁRTÁS JELENLBGI }JELYZEÍE

Daróczi Nándorl

A Magyar Honvédség és a más fegrver€§ testületek fel§z-ereléséhez
taítozŐ íeplweüf,Í meglehetősen tarka képet mutat. Nem vállalkozha-
tom arra, hogy e színes és érdekes teíület teljes keíe§ztmetszetét bemu-

tassam. Ezért vizsgátódá§om a kézife5rvere\ elsősoban a pisztolyok és

gépkarabélyok lőszereit érinti.

A feg5ruerek vonatkozásában fennálló sokszínűség szerencsére nem

tükrözódik a szükséges lőszerek típusában. E területen a meghatározó

Iőszexípusok

- a 7,65 mm Browning,

- a 9 mm Parabellum,

- a 9x18 mm Makarov,

- a 43 M 7 ,62*9 gépkarabély lőszer.

A lőszerekről nem célszerű az alkalmazott lóporok megemlítése nél-

kül beszélni, már csak azért sem, mert a kettó elválaszthatatlan egységet

képez. A lőpor feladata, hory az elégetéséve|keletkező gáz révén a lö-

vedéket megfelelő pontossággal és energiatartalommal egy meghatáro-

Zott célba juttassa.

A lőpor minősítő üzsgálat.

A NATO lóporvizsgálati módszer, a fizikai-kémiai vizsgálatok mel-

lett, a ballisztikai üzsgálatok során a 600 m távolságban mért szórásképet
tekinti a lőpor minőiégét meghatározó eryik legfontosabb paraméter-

nek. Ha beiegondolunk mennyi feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hory
a 600 m-es szóráskép az előírásoknak megfeleljen, láthatjuk, naryon kö-

rültekintő módon jutottak el a szakemberek az említett ellenőrzési mód_

1DarócziNándoratez.ede§,HMBHMinó§é8bizto§ításil8az8ató§á8,Termékelenórzé§io§ááy
fóelóadó
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§zer kidolgozásához és alkalmazásáltoz. (Ez aizsgálati módszer a hazai
lőszergyártás területén még nem általánosan alkalmazott.) A 6ü) m-es
távolság - mivel ez az e||enőtz.ési módszer elsósorban gépkarabélyok ló-
szereihez használt lőporok üxgálatára vonatkozik - ezen feglruerek ha-
tásos küzdőtávolságát jelenti. A távolság csökkentésével a szóráskép ja-
lr.

A lőpor minőségéból eredő, a szóróskepet befolyásoló tényezők:

- torkolati energia szórása;

- a lövedék kezdósebességének szórása.

Ezek pedig szoros kapcsolatban vannak a lőporok homogenitásával.

Könnyen belátható, hogy több fizikai á kémiai paraméternek kell
az e|óírásoknak megfelelni, hogy a 600 m-es szóráskép a követelménye-
ket kielégítse.

Mint említettem ez a közvetett lőpor vizsgáIa_ti módszer Magyaror-
szágon még nem honosodott meg, de a NITRoKEMIA Rt. által előállí-
tott lóporok teljes egészében képesek kielégíteni a lőszerryártó, típrrs-

mennyiségi- és minőségi igényét.

Az eddig katonai célra legyártott lőszersorozatokat megfelelő ellen-
órzest és vizsgálatokat követően katonai műbizonylattal látták el. Az el-
következendő idószakban gyártásra kerüló lóporok katonai minóségfe-
lügyelete és minőségellenőrzése a megoldandó feladatok közé sorolódik,
mivel a létszámcsökkentés következtében a HM BH Minőségbiztosítási
Igazgatóság teímékellenőrzést végző személyi állományában lőpor-rob-
banóanyagos végzettségő szakember nincs. Ez a feladat ugyanakkor a

katonai minőségbiztosítás jól felkészült szakembereinek állandó jelenlé-
tét kívánja meg.

Az územi MEO vizsgálatai és ellenőrzései nem helyettesíthetik a

katonai gyártásfelügleletet és ellenőrzést, ennek a rendszerességét a
gyártás által megkívánt módon biztosítani kell.

Öss"egez"e: A jelenlegi minősítési problémák megoldása után, a

NITROKÉMIA Rt. biztosítani tudja a kézifegyverek lószergyártásához
szükséges, katonai megfelelóség igazolással rendelkezó lőporokat.
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Ezek utrin Íekintsük át magát a lő§zer§/ártá§t.

A mai hazai lős zeí gy álrtáls he|y zete,

A kézifegyverek lőszereit Magyarországon három helyen gyártották.
A Hajúisá§ Iparműveknél, a Bakony MúvelaÉl és a Mátravüéki Fémmű-
veknél. A Hajdúsági Iparművek gyártósorát beolvasztották, a Bakony
Művek berendezésit eladták vietnamnak.

Ez azt jelenti, hogl Maryarországon kézilőfegverekhez hadi célú
lőszergyártás csak az MFS Magar Lőszerpártó Kft.-nll folyik és más te-
rületen, belátható idón belül, nincs lehetőség ezen töltények gyártására.

A NIKE-FIOCCHI gyártmányismertetőjében uryan megtalálhatók
a Magyar Honvédség és a BM által is használatos lószerek, de ezek gyár-
tása nem Magyarországon történik, e miatt csak mint import beszerzési
lehetőség jóhet esetlegesen számításba.

Az MFS Maglar Lőszerpőrtó Kft. rendelkezik a gyártáshoz szüksé-
ges személyi és tárryi feltételekkel.

A személyi feltételek a több évtizedes gyártási tapasztalatok alapján
alakultak ki. El kell mondanom, hogy ezí a területet sem "kímétték" az
ipari szerkezetátalakítás hullámai. A karcsúsítás ellenére a Kft. vezeté-
sének sikerült megőrizni azt a munkás garnitúrát, amely, ha nary nehéz-
ségek árán is, a termékgyártásban meg tudja valósítani a szabványokban
előírt katonai minóséget.

A tárgyi feltételek legjelentősebb tényezői a technológiai színvonal
és a gépi berendezéselg amelyek az előírt karbantartás és rendszeres fel-
újítás mellett alkalmasak ajelenlegi egyenletes megb ízhatósággal, azigé-
nyeknek megfeleló minőségű lószer gyártására. A karbantartás és a fel-
újítás napjainkban i§ folyamatos.

Nagyobb problémát jelent az alapanyagok. a sárgaréz szalagok, az
ólomhuzal, stb. megfelelő, eryenletes minóségének biztosítá§a. Az 1980-
as évek végéig a szükéges alapanyagok gyártása KÜM ill. az MH MITI
ellenórzése mellett folyt, a szállítás katonai műbizonylattal töítént. Az
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azono§ vezető irányítása alá tartozó üzemegtrség termékének ellenőr-
zését-

2.) Az alkatrészryártó üzen (töltény, hüvelygyártás, lövedékgyár-
tás) minóségellenórzését a szerelde üzem gyártásvezető felüryeli, mivel
a les/ártott, az a|katrészgyártó üzem által késztermékként kezelt alkat-
részeket a szerelde üzem szereli végtermékké.

3.) A szerelde üzem_által legyártott töltényeket a műszaki igazgató-
hoz tartozó Ballisztikai Allomás minősíti.

A minóségellenórzési rtndszer értékelése:

1.) A MFS Maglar Iószeergyártó Kft. szabvány szerinti minőségbiz-
tosítási rendszert nem működtet.

2.) A ryártás felü5lelete és a termék megfelelóségének értékelése
szabályozott, minőségbiztosítási rendszere nincs tanúsítva.

3.) A műszaki feltételekben meghatározott követelmények teljesí-
téséhez kialakított minő§égbizto§ítási rendszer működőképes.

4.) Nincs a termelé§tól független, kizárólag a minóségért felelős ve-

zető.

5.) A Kft. minóségügy iránti elkötelezettségét a műszakl,igazgató és

a gyártásvezető igazgató alakítja ki.

6.) A Kft. minőségügyi kézikönyve főbb vonalakban kidolgozásra ke-
rült, fejezet megnevezése: "MFS Magar Lószerglártó Kft. minőség-
elknőnési renlszere."

7.) A Kft.-nél a vizsgá|atijegyzőkőnyvek adatainak belsó értékelése,
elemzése hiányzik, a helyesbítő tevékenységre nem fordítanak kellő fi
gyelmet, ezért jelentós eltérések adódnak az alkatrészek paramétereiben
és a lószer szórásképében.

A Kít. tulajdonosai és vezetói tudltóban vannak annalq hog mind a
belföldi, mind a külföldi piacon csak megbízhatóan műkj,tlő, tOkéletes mi,
nőségű terméH<el lehet rnegnaradni.
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Saját felmérésük és az általunk feltárt hiányoss ágok azt bizo-
nyították, hog5l szükéges a minőségbiztosítási rendszer felülvizsgálata, a
nemzetközi elvárásoknak megfeleló átalakítása, figyelembe véve az
AQAP 1(X) előírásait is.

Összegezve a tapasztalatok alapján az FMS Magyar IÁszergyártő
Kft. képes a foryatékos§ágokat felszámolni es alkalmassá válni a Magyar
Honvédségnél és a más fegyreres testületeknél jelenleg rendszeresített
kézifegyverek lószerigényeinek kielégítáére.

Tekintettel arra, hagl Magnrországon egedül ez a Kft. glórt kézifep-
verekhez lőszereka, védelmi érdekeink is a Kfr. fennmaradását, górtóké-
pes s égéne k megőnés ét üktá Ij á k
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A NATo hflNősÉGBlzTosírÁsI §zERvEzETE, sTRUK-
TúRAJA, FEIÁnATAI Bs nÉszvÉrup a
,penrr,{BnsÉc n eÉKÉÉnT pnoGRAMBAN

Dr. SzíJcs Bama|

Bevez€tés

Az elmúlt években felerősödtek azok a törekvések, amelyek a nem-
zeti á nemzetközi minóségügy korszerűsítésére, szabá|yozására, va|a-
mint a legkülönbözóbb szintű minóségbiztosítá§i rendszerek kiépítésére
és működtetésére irányultak.

Hazánban e törekvéseket elsősorban az Európai Unió jogharmoni-
zációs elvárásai indikálták, azonban az állami szerepvállalás mellett az
ipari és kereskedelmi szférában ténykedó gazdasági erységek érdekei is
azt diktálták, hogy a piaci megfelelőséget minél elfogadhatóbb módon
tudják bizonyítani.

A minőségüg rendkívül erós hatalmi tényező egy régió, egy otszág,
egy áEazat vagy termékcsoport megítélésében. Miután minden esetben
a reálszíérához _kapcsolódik, erósítheti vagy gyengítheti az adott terület
piaci pozícióit. Erdemes megfiryelni hogyan alkalmazzák eryes országok,
országcsoportok érdekeik védelmében a minóségügyi szigorításokat ás
más esetben enyhítéseket.

Nem történik ez m ísképp avédelmi tevékenység kórében sern. AN A-
TO minőségbiztosítási szervezete miközben általános elvek betartáát
támasztja tagországaival szemben, hírdeti, hogy széleskörú szabád-
ságfokot biztosít nemzeti rendszerük múködtetésében. Ez a kinfilatko-
zás aznnban nem szabad, hogy megtévessze a partnereket, íry minket
sem. A nagyvonalú elvárások ugyanis a jelöltektől szlgo rú belső szabáIyo-
zásokat, szervezeti és szeméIyzeti felkészültséget követelnek meg. Atisztelt
érdeklődőket a NATO minőségbiztosítási szervezetéról és programjáról
szeretném tájékoztatni abból a célból, hogy egyrészt munkájukhoz meg-

l Drszűcs Bama mk,ezr€de§, HM BH Minósé8,biáosítási i8az8ató
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találják a kapcsolódási pontokat, másrészt pedig bemutas§am az együtt-
működái lehetóségeinket a Szövetségi, illetve a tagor§zágok katonai
mlnostlo szeryelvel.

1.) A NATO minőségbiztosíttísi szeflrczete

A NATO vezetése harminc éwel ezelőtt deklarálta a tagállanok
védelmi képességének és az ellátó rcndszerek minőségének kapcsolatá-
ra, egységes szabályozására vonatkozó koncepcióját. Meghírdette a Szö-
vetség közcis biztonsága terén alkalmazásra kerüló szabványosított ni-
nőségbiztosítrási programoq amely eryben minden tagország nemzet-
gazdasági érdekeit is szolgálta. Előírta a NATO-ban rendszeresített esz-

közök minőségének és megbízhatóságának követelményeit a fejlesztés-
től a kivonásig terjedő folyamatokban. Irhetőséget biztosított a Szövet_
ség tagjainak a konstruktív és gazdasági együttműködésre a korszerűsí-
tések és beszerzések tewezésében.

Az egységesítés érdekében a NATO Nemzeti Hadfelszerelósi lgaz,
gatók Konferenciájának irányítasa alatt létrehozták a Minősógbiztosí-
trási lgazgatók Tanácsát NATO AC/250 Bizottsága néven. A Bizottság
elsódleges feladata: a tagorszá4ok minösé4biztosítási rendszerében egtsé,
ges szabályozók érvényesítése. E celból fogalmazza meg irányelveit, dol-
gozza ki a minőséggel és annak biztosításával foglalkozó dokumentáció-
kat, szabványosítja az eljárásokat, a kölcsönösen elfogadott tanúsítások
rendjét.

A NÁTO minősfubiztosűlőlsí szenwtavk felépítése
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A jövőben jelentősebb változást terveznek a §zervezet munka-
megosztásában és ennek megfelelően a struktúrájában is. A teryek szeint
Főcsoport megrlevezéssel műkjdk tovóbb az ACl250 Bbonság'A' és' B"
csoponta| valamint a megbízhatóságal fo§lalkozó önálló részlegel.

Az új szenezet íelépítése
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A"epl
DokuíEfltációk a§

Rjárások szaMlyoása

ktá*ö16l:
. dobmcürr;d( aq.íürit&
- loíú,yati (lüon i)
Di,tila§bialdt&

- Acelo ráit..yv
- PP .dniniÉrúnó
.l(ö.á

'B'6op!í
i-----------, Minóségbür6ílási
i mdszctck !.abályoása

Kidolspzó RHcg
Mcgbiártósá8 é
Krrü.tttúhüö§ár

F&.*őt*

. !r.sr.ü.
_ Fi.!i ürnyi,i6
. Iso 90001 6rit
. áü6.ériir}i,i3 .

Az Aclzso Bizottság, illetve a továbbiakban Főcsoport, éü két al-
kalommal szervezett ülésein koncepciós kérdésekkel és feladat megha-
tározással foglalkoák. Akét csoportnak és részlegnek elsősorban irányí-
tó szerepe van a Fócsoport részéról meghatározott feladatkörben. Acso-
portokvezetésére ery-e§l tagország minóségbiztosítási igazgatóját jelöl-
ték ki. Ig kapta meg Kanada a koróbbi WII. Alcsoport, az Eglesült K-
rályság pedig a IX Alcsoport vezetését.

A csatlakozásra készülő ún. partnerországok számára különcisen
fontos az "A' csoport tevéken}§égének ismerete. Ennek kapcsán szeret-
ném felhívni a íigyelmet a csatlakozásunk felkászülésének idószakában
elvégzendő feladatokhoznélkülözhetetleneryüttmúködésre, amelyet az
"A" csoport irányít, szervez és gyakorlatban is megvalósít. Konlcét példá,
val élve: eltől a csoporttól függ a NATO tagországoktól érkező haditech-
nikai eszkcizeink katonai minőségének biztosítása és a katonai exportra
termeló magyar gyártók és szolgáltatók piaci megítélése, termékeinek
elfogadása.
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2.) A NATO minőségbiztosításának e|vei

tudják érvényesíteni. A NATO-ban világosan deklarálták azt a téíryí,
amely szerint a védelmi képesség a védelmi rendszerek és eszközök mi-
nőségétől függ. Ebból adódóan a minóség mindenki ü ge,ezen belül pedig
kiemeh felelősség hárul három résztvevóre:

- A felhasználóka (alkalmazó és ellátó);

- A fejlesztőkre és beszerzőkre;

- A szállítókra (glártóka és szolgáltatókra).

Aminőség elérése érdekében a paítnerek kötelezóen eryüttműköd-
nek és információikat szükséges mértékben megosszák eg5rmás köótt.

Követelményként támasztják, hogy a minóség szabályozását mór a
tervezés, fejlesztés időszalaába4 tehót a lehető legkorábban el kll kezdeni.

-Az alkalmazó (felhasználó) megíogalmazza és definiálja az igényt,
továbbá elemzi, értékeli az üzemeltetés vagy felhasználás eredményit, a
kivitelezés megfelelőségét, észrevételeit pedig visszacsatolja a kormány-
zati (katonai) minőségbiztosítás szervezetéhez.

- A fejlesztő és beszerző előírja a műszaki és minőségi követlmények
specifikációit, meghatározza a felügyeleti és ellenórzési tevékenységek
típusát, terjedelmét és az eljárás rendjét.

A fejlesztés és beszerzés fo\amatához kapcsolódik a kormányzati
minőségbiztosítás feladata, amely a szerzódéses követelmények kidolgo-
zására, a szá|lító, i|letve terméke megfelelóségének felügyeletére és iga-
zolására irányul.

- A szállító felelős az ajánlatában leírtaknak való megfelelőségéért a
szerzódésben vállalt követelmények kielégítéséért, az átvéteke íeiraján-
lott termékek minóségéért. Ennek érdekében a szállító a minőség szabá-
lyozására fenntart egy olyan rendszert, amely követi az elismert nemzet-
közi gyakorlatot.
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Nemzetközi beszerzések minóségügyi szab ályozásáí a a NATO
AC250 Bizottság kidolgozott egy minőségbiztosítási dokumentum gar-
nitúrát (AQAP-kat) abbóI a célból, hogl egséges feltételek előírósával
segítse a NATO tagóllamok és szewezetek közötti kapcsolat kialakítósát és
bizalom erősítését egmás munkája iránt.

A szövetségi minőségbiztosítás a tagországoknál kifejlesztett és rnú-
ködtetett nemzeti (kormányzati) rendszerre támaszkodik. Ebből kiindul-
va ü§zont megköveteli a nemzeti minóségbiztosítási rendszerek NATO
kompatibilitását.

Az együttműködés minóségügyi területét NATO államok által rati
íikált Szabványosítósi MegáIlapoüs (STANAG soíozat) szabályozza.
Ezek közül kiemeltjelentőségű a nemzeti katonai minőségbiztosítás köl-
csönös elfogadásával foglalkozó STANAG 4107.

Annak elérése érdekében, hory mind a kivitelező, mind a megren-
delő ország részére elfogadható feltételeket alkalmazzanak, a társ STA-
NAG 4108 szabványosítiási egyezmény lépteti hatályba a használandó mi-
nóségbiztosítási kiadványokat.

Az AQAP kiadvónyok éruényességi körük szerint két rtpusra osztható;^

- Az első csoportba tartozó AQAP-k (szerződés típusúak) előírlák a

szállítónak (kiüteleónek) - terméke megfelelóségének garanciájaként -

minőségbiztosítási rendszer eMrt fokozatának működtetését;

- A második csoportba ún. útmutató típusú AQAP-k tartoznak, ame-
lyek általános információt tartalmaznak a minőségirányítás gyakorlati
feladatairól,

A NATO a fenti normatívákkal a követelmények azonos értelmezé-
sét teszi lehetővé a sállító és beszerző orság között, Szabályozott me-
chanizmuson keresztül műkódteti azokat a minőségbiztosítási szolgálta-
tásokat, amelyek egyik NATO ország kormányzati (katonai) szervei
nyújtanak a másik ország számára. Az átdolgozá§ alatt álló AQAP 170
támogatja a STANAG 4707-et,űg,hog megbízások és feladatok má§ik
országba történó delegálásának feltételeit hangolja össze. A minóségfel-
ügyeleti gyakorlat összehangolása biztosítja a megrendelő országot arról,
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hory a beszerzett termékének katonai minósége kívánt szintű ellenrőzés
mellett lesz garantálva.

Az ACí250Bizottság a közelmúltban dolgozía ki a NATO minőség-
biztosításának szabályozásárőI szóló új Szabványosítási Egyezményt,
amelynek címe:

"Az Áthmi Minósegbiztosítás kölcsönös elfogadása és a szövetségi
Minóségbiztositási Közlemények (AQAP) használata,"

Az Egezmény a megváltozott körülmények firyelembevételével a
Kölcsönös Allami Minóségbiztosítás folyamatait, fogalmait, eljárásait és
feltételeit tartalmazza.

Az Áilami Minóségbiztosítási szolgáltatásoka t a szállító országban
|évő Nemzeti Hatóság fogia biztosítani akkor, ha ezek ez AQAP követe!
mények bedolgozásra kerülnek a szerzódésbe.

A STANAG-ot nem azért hozták létre, hog5l korlátozzák akéívag
többoldalú megállapodásokat, hanem arra az esetre amikor a termékkel
vagy szolgáltatóval kapcsolatos kockazátát akarja csökkenteni a megren-
delő ország.

Az új STANAG értelmében az Álami Minóségbiztosítás2 egyrészt
az egyezmérryeken, másrészt az új AQAP 170-en alapszik, amelyek az
alábbi íőbb terüIeteket foglalják magukban:

- A biztonságos értékeléshez szükséges feltételek megjelölését;

- A megfelelőség tanú§ítá§át;

- A megbízó képviselőjének részvételét és illetékességét;

- Az eltérési engedélyeket és felmentési kérelmek üg5nendjét;

2 A NATo ta8orsá8ok Á!ami, vagy Kormányzati Minó§égbizto§ítá§á$ak (GoVERNMENT
oUAIITY AssURANcE) nevezik a karonai minósé8bizlosítási és annak szeívezeteit. Fóle8
a jövóben u8yanebben az éítelemben gyalcan fo8unk találkozni N€mzoti Ható§ág (NAT!oNAL
AUTHoRITY) me8nev€zé§§6l,
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- A kiszállítás eng edélyezését;

- A szolgáltatási kötelezettségeket é§ dúazást.

A fentieken Kvül a STANAG néhány olyan általános, de rendkívül
fontos elvet is rö gzít, mint például:

- Az Álami Minőségbiztosítás ellátása NATO tagországok körében
általában térítésmentesen történik;

- AzÁlami Minő§égbiztosítás §zakértője által kiadott Megfelelőségi
Igazolás nem mentesíti a szállítót felelőssége alól;

- A megrendelő minőségbiztosítási megbizottja részt vesz a hibák

kivixgálásában és képviseli a megrendelő érdekeit;

- A megrendelőnek biztosítania kell a hibák teljes körű leírását a

bizonyítékokkal vagy mintákkal eryütt-

Összegzésként megállapítható, hogy sem az új STANAG Egyez-
mény, sem pedig az adaptálás előtt álló új AQAP-170 nem ad választ arra

a kéidésre, hog! m iként kell a Kormányzati Minóségbiztosítást végrehay
íali. Ez a feladat minden esetben a megrendelő ország kötelezettsége
marad, neki kell megfogalmazni elvárásait, továbbá az alapvető területek

azonosításának feltételeit és körülményeit.

A fenti problémák megoldásához adnakjelentós segítséget a Szövet_

seg Megbízhatósági é§ Fenntarthatósági Kiadványok (angol nyelvű rö-
üdítése:ARMP).

Az AC250 Bizottságnak másik nagy tevékenységi körébe tartozik
ezeknek a speciális védelmi szabványoknak az elkészítése.

A NATO Minőségbiztosítási szervezete - felismewe a szabványok
harmonizációjának kulcsszerepét a megbízhatóbb, kisebb fenntartási

költségű berendezések beszerzésénél - irányként jelölte meg, hogy a ka-

tonai és polgári szabványok közelítsenek egymáshoz. Elónyben részesíti
az olyan roédéhi berendeásek beszerzését; amelyek nemzetközi polgári

szabványoknak (pl, rSO, CEN, IEC, CENELEC) felelnek meg. Mind-
ezek méilett kiegészító követelményeket is támasztanak, amelyek kielé-
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gítik a NATO megbízhatósági és karbantarthatóság igényeit és szükség-
leteit- A polgári és katonai felhasználásra és igénybevételre vonatkozó
minőségi és megbízhatósági követelmények kiilönbségének kifejezésére
szo|gá| a Szövetsé4esek Meqbízhatósá§ és Karbantanhatós ági Követelmé -

nyei sorozal, amelyet a "Nemzetek megállapodása az ARMP alkalmazá_
sára, közös projektek során, valamint kötelez€tts€g azok vállalására a
nemzeti keretekben folyó védelmi anyag beszerzésekbenn címú STA-
NAG Egyezmény |éptetett hatályba,

A NATO tagországok kereskedelmi szeryezetei elsősorban a szer-
ződéses követelmények megfogalm azásához hasznáIják az ARMPdoku-
mentumot, de a §zabványoknak nag]/jelentő§égük van kormányzati szer-
vek projektjeinek kidolgozásában is. Soron következő feladatunk a nyolc
ÁRMP lefordítósa, feldolgozása és az akvbíciós folyamatokba való fel-
hasznólása.

Az AC250 Bizottság csoportjainak munkájában minden tagország-
ból delegálnak szakértőket, amelynek eredményeként szabványaik haté-
konyan jelenítik meg a kapcsolódó területeken évek során felhalmozó-
dott §ok közös tapasztalatot.

Ezeket a szabványokat széles kórben alkalmazzák a tagországok
mind hazai, mind külfötdi beszerzéseinél. Altalános vélemény, hogy né[-
külözhetetlen segítséget jelentenek a projektek irányítói, a beszerzések
bonyolítói és a logisztikai feladatok teruezői számára az eszközök minó-
ségének, megbízhatóságának és fenntarthatóságának biztosításához.

3.) Magyar tapasztalatok a NATO Minőségbiaosítási szervezeté-
nek ré§zvételéről a Partnerség a Békéórt @fP) programban

Az ACIZ$O Bizottság kiemelkedő jelentőségú feladatot lát el nem-
csak a kulcsfontosságú minőségügyi programok kialakításában, normatív
dokumentumok kidolgozásában és bevezetésében, hanem komoly sze-
repe van a minőségpolitikai tanulmányok elkészítésében, a célok meg-
határozásában és a hozzátartozó nemzetközi együttműködési lehetősé-
gének feltárrásban is.

A Bizottság tudatában van a PfP program fontosságának és ennek
keretében a minőségügyben folytatott tanácskozások, konzultációk és
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dialógusok konstruktív előnyeinek. A program hozzájárul a NATO sza-
bályozók terjesztéséhez, a partnerországok katonai mínóségbiztosítási
rendszerének megismeréséhez, a tendenciák megértéséhez és befolyá-
solásához, valamint az együttműködés kiszélesítéséhez és állandósításá-
hoz.

A NATO hosszú távú céljai eléréséhez következetesen ismétlódő,
jól elókészített konzultációk Sorát szervezte meg. Hazánkba 1993 de-

cemberében érkezett az elsó minőségügyi szakemberekből álló csopor!
majd éves rendszerességgel látogatott hozzánk a NATO AC/250 Bizott-
ságának küldöttsége. Ez év májusában a NATO Központban szervezett

Minőségbiztosítási Igazgatók tanácskozására kaptunk meghívást. Eze-
ken a konzultációkon elsősorban a Szövetségi Minőségbiztosítás szerve-
zetéről, programjáról és gyakorlati feladatairól adtak tálékoztatást. Az
USA, Kanada, Franciaorszúg Norvégia képviselői bemutatták saját rend,

szereiknek azokat a területeit, amelyekre a leginkább jellemző a NATO
e g)s ége sített szab ályozóina k b et art á s a.

Az ACl250Bizottság tagai megismerték a magyar katonai minőség-

biztosítás szeívezetét, környezeti viszonyait és belső rendszerének fej-

lesztésére irányuló törekvéseket. Tapasztalható volt, hogy egyre inkább
partnereknek tekintettek bennünket és szinte saját ügyüknek érezték a
problémáink megoldását. Ennek köszónhetően jutottunk a teljes AQAP
iorozathoz, a STANAG eryezményekhez, több minóségprogramot, kö-
vetelményt, oktatási anyagot tartalmaZó dokumentumhoz és MIL-Q
szabványhoz.

Konkrét gyakorlati eredményként tartjuk számon felkérésünk és

megbízásunk teljesítését a Kanadai Kormányzati szervek részéről, ami-
kor egy Kanadában 5lártoit import termékünk katonai minősíté§ét térí-
tésmentesen elvégezték, Kanadai partnerünktől is kellő visszhangra ta-
lált az a kérésünk, hogy a többi tagország példa értékűnek tekintené ezt
a kózös munkát és hasonló módon vállalná minőségellenőrzési képvise-
letünket.

Az AC1ZíO Bizottság m€gállapította, hogy hazánkban szabályozott
minőségbiztosítási rendszer működik. Beszámolhattunk arról is, hogy a
Bizottságtól kapott ismeretanyag felhasználásával törekedtünk a NA-
TO-ban érvényesített normatívák adaptálására. Ennek értelmében ké-
szítettükel az a HM rendelet tervezetet, amely ajövőbenjogszabály alap-
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ját képezi a NATO STANAG Egyezményhez való csatlakozás feltételé-
nek kielégítéséhez. Mindezek mellett partnereink termé§zetesnek tart-
ják, hogy a NATO tagországokhoz hasonlóan nálunk is tükröződik szá-
mos egyéb sajátos nemzeti és nemzetközi körülmény.

Szükségszerűen felvetődött tehát a kérdés: az általanos követelmé-
nyek milyen mértéki eltérést engedéIyeznek a nemzeti minőségügli rendszer
működtetésében? A Bizottság vezetőivel megállapodtunk abban, hogy a
NATO követelményeknek való megfelelés érdekében csak úgy tudjuk
helyes irányba fejle§zteni rend§zerünket, ha rendszeresen kapunk útmu-
tatásokat és gyakorlati segítséget. Ezt az igényünket az alábbi körülmé_
nyek felüárásával fogadtrák eI:

- Az általunk követendó NATO szabályozó rendszer egy mozgó cél-
pontnak tekinthető, mivel az is folyamatosan változik a tökéletesíté§re
irányuló, konstruktív eryeztetések eredményeként (példaként említhetó
a nemzeti katonai szabávnyként kiadásra tervezett AQAP sorozat,
amelynek teljes átértékelésére mostanában hozott döntést az AC250
BiZottság);

- A NATO dokumentumok általános útmutatói nagyvonalakban ha-
tározzák meg a minőségirányítás feladatait, A tagországokr a bízzák a be-
vezetés módját, az alkalmazás ryakor|atát, a sz,ewez,et kiépítését, műkö-
désének szabályozását.

- A katonai minóségü!,y elvála§zthatatlan a hazai jog, szabvány és
szabályzat tendszerétől, ezért rninden országvédelmi minisztériuma köz-
vetlen környezetéból indíttatva alakította és alakítja minőségbiztosítási
programj át és rendszerét.

Ez a három kórü|mény egl sor olyan feladatot jelez, amelynek végre_
hajtásához az ACl250 Bizottság további együttműködő támogatására van
szükség.

A Bizottságvezetőivel egyetértettünk abban, hory a NATO eg5rséges

követelményrendszeréb€ csak ú§/ íudunkbeilleszkedni, programukkal
harmoniálni, ha ismerjük egyrészt a velünk szemben trámasztott konk_
rét elvárásokat, másrészt pedig a szabad mozgásunk kereteit Pragma-
tikusan megközelíNe ez azt jelenti, hog egy előaudithoz hason|őan az
AC/250 Bizottsággal kózösen célszerű lenne feltérképezni ajelenlegi ka-
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tonai minőségüglri rendszerünket á megvizsgálni a kompatibilis és nem
kompatibilis területeket.

A felülvizsgálat eredményeknt dóntést hozunk arról, hog a NATO
alapköv etelnényeinek érv é nye s íté s é hez milyen mértéhi v áltozá s indokolt.

A PfP program keretében előttünk ismertté vált dokumentumok,
valamint az ACl250 Bizottság vezetésének tanácsadásai támpontot szol-
gáltatnak arra vonatkozóan, hog az áta|akítás során mely területeknek
adjunk prioritást a NATO konform rendszer kialakításához szükséges
jogi és szervezeti feltételek megteremtéséhez.

Közös megítélésünk szerint a csatlakozáshoz való felkészúlésünk
két lépcsőben történik, Az első szakaszt átmeneti időszaknak tekintjük,
amikor néhány elkerűlhetetlen kompromisszumos megoldás még lehet-
séges, miközben elfogadására közösen kell lehetőséget teremtenünk.
(Ez idő alatt kell péIdául a NATO nornatívákat részünkre széIesebb kör-
ben felszabadítani, majd adaptóIni a HM és MH strukhirájába és tevékeny-
ségébe, ktt vagl többoldalú megállapodást kötni a STANAG Egtezmény
előkészítésének jeglében, bekapcsolódni a bbottsó§ csoportok munkájá,
ba).

A második szakaszban két alapdokumentum hatályba léptetése ké-
szíti elő a NATO szabályrendszerének teljes értékű bevezetését.

Tevékenységünk összefonódását az a kormányprogram teszi kü|ö-
nösen időszerűvé, amely a légvédelmi rendszerünk korszerűsitésére in-
tézkedik, A nemzetközi tendert elnyeró szál|ító a szerződésben vállalt
kötelezettségei teljesítésének felügyeletére, megfelelőségének igazolá-
sára, a kivitelező ország kormányzati minőségbiztosítási szervezetét
szándékozunk felkérni. Másik oldalról felvállaljuk a Magyarországon
végzett kooperációs munkák, továbbá egyéb haditechnikai export kato-
nai minósítését.

Nyilvánvaló, hogy ezek a feladatok széleskörú és folyamatos egútt-
működést igenyelneN amelyhez elengedhetetlenül szükséges a kölcsó-nös
bizalom, a músik fél kepességének és alkalmasságának elismerése. Nem
utolsó szempontként említhetó a beszerzésekkel kapcsolatos minőségi
kockázatok csökkentése, következésképpen az állami költsógvetés kí-
mélése.

179



A PíP progran kerelén belül az ACl250 Bizott§ág né§/ területen
jelezte íámogaását:

- Biztosítja a felkészülésünkhöz szükéges és adaptálható normatív
dokumentumokat;

- Lehetóvé teszi, hogy megfiryelőként részt vegyúnk a Bizottság, il-
letve csoportjainak munkájában;

- A továbbiakban is rendszeresen szeívezett konzultációkkal és ta-
nácsadással segíti a NATO követelményeket kielégítő jogi, szabá|yozói
és szervezeti struktúra kialakítását;

- Éitékeli felkészúltségünket és támogatja a STANAG 410'1, 4708
Egy ezmély ek érv ényesítését Magyarország vonatkozásában.

Befejezóskónt nem kerülheti el ligyelmünket azEurópai NATO tag-
államok képviselóinek az UNIO és NATO kapcsolatáról kifejtett véle-
ménye. Ez alapján úgy ítélhetó meg, hogy egpe szorosabb együttműkö-
dés alakul ki az UNIO és a NATO között. Bár az UNIO tagállamai és a
NATO országok nem teUesen azonosak, hiszen például nagy államok,
mint USA, Kanada nem UNIO tagok, mégis az UNIO és NATO érde-
keltségei sokban hasonlítanak. Az UNIO mozgatja a politikai, szociális,
pénzüg5ri integrációt és kibontakozóban van a közös védelem politikája
is, A NATO Európában múködtet egy Független Európai Program Cso-
portot (IEPG), amelynek célja kibóvíteni az európai védelmi eszközók
beszerzését és így szélesíteni az európai védelmi áruk piacát.

Az UNIÓ és a NATO mindszorosabb kapcsolatából logikusan kö
vetkezik az összefűggés a két szervezethez történő c§atlakoá§i tör€k-
véseink között. Minden egyes területen elért NATO harmonizációs
eredmény egyben az UNIO követelményeinek való megfelelőségünket
is jelenti, a felkészülésünket segíti.
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},ín JósÉGüGyI rözrBnÉl[yEr

Mikula Lószló, Pólos Emit|

A NATO ACI2SO Bizottság tanácskoztísán való részvétel

Dr. Szűcs Barna mk.ezredes a HM Beszerzési Hivatal minóségbiz-
tosítási igazgatója, Mikula László mk. alezredes a HMBeszerzési Hivatal
termékellenőrzés i osztály vezetője és Dr. Kende György mk.alezredes a
HM Haditechnikai Intézet tudományos igazgatója 199 6- 05.27-25. közstt
Brüsszelben részt vettek "Partnerség a Békóért" (Pfp) program kereté-
ben tervezett ACD50 Bizott§ág tanácskozásán.

Az ACl250 Bizottság a NATO Nemzeti Hadfelszerelési lgazgatók
Konferenciájának irányítása alatt működik, nemzeti Minőségbiztosítási
Igazgatókból tevődik össze.

A Bizottság feladatal A tagonzágok minóségbiztosítrási renszerei-
ben erységes szabályozók érvényesítése.

A NATO Központban rendezett tanácskoz áson az alóbbi országok
delegáCiói v ett ek részt :

NATO íagorságok közül: Meghívoítakl

- Belgium - Ausztria

- Dánia - Belorusszia

- Kanada - Bulgária

- Nagy Britannia - Csehország

- Németország - Litvánia

- Norvégia - Magyaronzág

1Mik§laLá§zlómk.alezreda§HMBHTermékellenórzé§osztáyvezetó,Pálo§Emilal€zrede§HM
BH Rendszertaúúsító o§ú.áBrr'eze,Ió
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-UsA - Moldáüa

- Románia

- Svédország

- Szlovákia

- Szlovénia

- Ukrajna

A tanácskoá§ célja vott A NATO minőségbiztosítási s zabályzóirtak
terjesztése, a tagországokban működó minóségbiztosítási szervezetek
megismerése, működésük és gyakorlati tevékenységük eredményeinek
kölcsönös ismertetése, a partnerországok katonai minőségbizto§ítási
rendszereinek megismerése, az együttműködés lehetséges sarokpontja-
inak feltárása.

A plenáris ülésen Kanada, Nagy Britannia, Franciaország, Dánia és

az USAképviselői taítottak előadásokat. A partnerországok közül Cseh-
ország, Magyarország és saját kérésre Szlovénia kapott lehetőséget nem-
zeti minóségbiztosítási rendszerének ismertetésére.

Magyarország képviseletében Dr, Szűcs Barna mk.ezredes "'A Part-
nerség a Békéért" programból származó előnyök a Magyar Közíársaság
Honvédelmi Minisztériuma Minőségbiztosítási Rendszerének fejlesz,
tésében" című előadása hangzott el.

Az elóadás főbb tgrtalmi részei:

1.) A PfP progíam adta lehetóségek felhasználása a hazai katonai
minóségbiztosítás területén.

2.) Jogszabály alkotó munka.

3.) Konkrét példán keresztül a kanadai minőségellenőrzés parner-
tevékenységének bemutatása maryar katonai import termék minősítésé-
ben.

4.) A katonai minőségbiztosítás elvei.
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5.) A Magyar Honvédség minőségügyi intézményrendszere.

6.) A magyar katonai és NATO minő§égbiztosítá§ jogharmonizáció-
ja.

7.) A katonai minőségbiztosítást szabályozó miniszteri rendelet is_
merteté§e.

8.) A Katonai Minőségügyi Kézikönyv kidolgozásának helyzete.

9.) lehetőségek és javaslatok a további egyűttmúködéshez.

A tagországok előadói elsősorban a NATO minőségüryi szerveze-
téről, programjáról és gyakorlati feladatáról adtak tájékoztatást.

Az USA, Franciaország és Dánia képüselói bemutatták §aját rend-
szereiknek azokat a részeit, amelyekre leginkább jellemző a NATO egy-
séges szabályainak betartása.

Említésre méltó az európai NATO tagállamok képviselóinek az
UNIO és a NATO kapcsolatáról kifejtett véleménye. Ez alapján úg5l ítél_
hető meg, hogy eryre szorosabb eg;üttműködés alakul ki az UNIO és a
NATO közdtt.

A NATO minőségbiztosítási szervezetében a jövőben jelentősebb
v áltoztat á st t ervezne k:

- Az AC12íO, a jövőben, mint Főcsoport "A" alcsoportjának tevé_
kenysége fontos számunkra, ahol minóségpolitikai kérdésekkel foglal-
koznak. Itt dolgozzákki az elveket, az egységes dokumentumokat, a m!
nő§égterveket, az AC/250 Kézikönlvét, szervezik a kapcsolatokat, a kép-
zést és vezetik a PfP adminisztrációját.

- A "B" alcsoport feladata a minőségbiztosítási rendszerek integrálá_
sa az ISO 9000-es 2. fázisainak katonai követelményekbe való beépítése,
a projekt vezetése és az életciklus személetű minőségirányítrás módsze-
reinek kidolgozása.

Érdeklódésre tartott §zámot az új Minósegbiztosííási Eg5rezmény
teírezete (új O,\ STANAG), amely arról szól, hogy a katonai megren-
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delések minőségellenórzésének és igazolásának feladatait milyen eljá-
rással és feltételekkel fogja ellátni a szállító ország nemzeti hatósága.

Az Egyezmény csak tagországokra vonatkozik, kibővítéséhez (pl.
hazánkra szólóan) politikai államtitkári szintű kezdeményezés szüksé_
ges.

Tekintettel arra, hogy az AC|2SO Bizott§ág vezetői személyesen is
jól ismerik a maryar katonai minóségügyi rendszer felépítését, szabá\o_
zottságát, továbbá konkíét kanadai példa is van az együttműkddésre,
ezért - mintegy a felkészülés jegyében - elósegítik a két vagy többoldalú
megállapodás megkötését.

Brit részról sok hasznos iniormáció hangzott el a NATO megbízha-
tósági és karbantarthatósági (ARMP) dokumentumokról, amelyeket el-
sősorban,beszerzéseltre irányuló projel<tek kitlolgozásánáI és lo§sztikai fel-
adatok tervezésénél szül<séges alkalmazni.

A szekcióülések egy-két NATO tagország és két-három partneror-
szág résnételével konzultáció formájában folytak. A magyar delegáció
az első napon az osztrákokkal és a szlovákokkal - az USA és a brit kül-
döttek vezetése m ellefi - 

^ 
második napon a szlovénekkel a német part-

ner által vezetett konzultáción vett részt.

Partnereink a nemzeti minőségbiztosítás helyzetéről érdeklódtek, va-
lamint javaslatot kértek aZ együttműködés további alakításához és kiter-
jesztéséhez. Mi egyrészt a személyes ismeretség, másrészt az előadásunk
anyagára való hivatkozási lehetőség miatt kedvező helyzetben voltunk.
Megkíméltük partnereinket a részletektől ő csak az általunk is fontos-
nak tartott kérdésekkel foglalkoztunk. Minőségbiztosításunk működé_
sét, mind a brit, mind a német konzulens sajátjukhoz hasonlónak ítélte
meg. Rendszerfejlesztési terveinket jó értelemben megítélt konzervatí-
vabb, de reális változatúnak értékelték.

Kedvezően fogadták azt a javaslatunkat, amely arra vonatkozott,
hogy a kijelölt NATO tagállamok az AC/250 Bizottság évi két ülésének
előkészítéséhez regionális munkakapcsolatot alakítsanak ki egy-két
partnerországgal e§.üttesen.
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ABizottság elnöke összefoglalójában elismerését fejezte ki az elmúlt
három évben elért eredményekért és kollégáinak is köszónetét tolmá-
csolta a Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztériumának együttmű-
ködéséért. A Bizottság, így a tagországok támogatásáról, valamint az
AC/250 munkájába való bevonásunkról biztosított bennünket.

Az elhangzott elóadásoskról, illewe kiegészítésekről minden dele_
gácíő számára a szervező bizottság komplett anyagot állított össze. Az
anyag feldolgozását elkezdtük és folyamatosan építjúk be a Katonai Mi-
nóségügyi Kézikönyvünk fejezeteibe.

Öt éves a Magyar Minőség Társaság

A Magyar Minőség Társaság 1996, június !7 -éntaríotta ez évi, eg-
ben jubileumi Közgyú|ését.

A jubileum a Társaság fennállásának ötödik évét jelentette. Öt év
egy társadalmi, szakmai szervezet életében nem hosszú idó általában. A
Társaság életébenez azöt év a megalakulás és a megmaradás öt éve volt,
ezért is tulajdonított mindenki nagy jelentőséget és figyelmet az ese-
ménynek.

A Társaság ügyvezetés€ m€gragadott minden lehetőséget hogy az
évforduló napja méltó nyilvánosságot kapjon, de a tagság sámára is
lehetővé tegye a bensőséges ünneplést.

Az ünnepi nap a délelőíti sajtótájékoztatóval kezdődött, melyre ter-
mészetszerűen a médiák, az írott és azelektronikus tömegkommunikáció
képviselői voltak hivatalosak. Kiadványunkat a Katonai Logisztika Mi-
nőségügyi Rovat vezetóje, dr. Szűcs Barna mérnök ezredes úr, a HM BH
Minőségbiztosítási Igazgatója képviselte. A sajtótájékoztatót a Társaság
elnöke, dr. Pázmándi Glula úr tartotta. A meghívott vendégek érdeklő-
déssel hallgatták beszámolóját, számos kérdés hangzott el a Társaság ed-
digi rnűködését és jövőbeli szándékait illetően.

Úgy a meghívók, mint a meghívottak elégedetten távozhattak: e&r'

társadalmi]ag i4en íontos terület önkéntes szalonai uetyezete munkájáról
nyújtottak és kaptak információt.
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Anap központi eseménye aTársaságinnepi Közgrűlése volt A hely-
szín kiválasztása is az esemény ünnepijellegétvolt hivatott hangsúlyozni;
a rendezvénynek a MH Művelődési Ház színházíerme adott otthont.

A meghírdetett kezdési időpont előtt néhány perccel már nehézvolt
megfelelő szabad helyet találni a nézőtéren- Alétszám pontosítása után
az elnök az Alapszabálynak megfelelóen határozta meg a Közgllés
megkezdésének idópontját.

A Közgyúlés díszelnökégének összetétele is tükrözte az esemény
fontosságát; az elnökségben foglalt helyet dr. Janza Károly helyettes á1-

lamtitkár úr, mint a Tánaság alelnöke és az IKM, a hazai foryasztóvéde-
lem és minőségügyi szervezeteinek vezető képviselői.

Amegjelent tagság, meghívott vendégek melegszavú üdvözlése után
az ünnepi beszám olót, ami egben a Társaság utóbbi eg eves tevékenysé-
gének beszámolóját is tartahnazta, a Társaság elnöke, dr. Pázmándi Gyula
úr tartotta.

Beszárnolójában méltatta aTársaság megalakulrása óta eltelt idó fon-
tosabb eseményeit, számos adattal támasztotta alá a működés ismerteté-
sét.

Megállapította, az a tény, horyötév után a Társaság nemcsak létezik,
hanem minden évben dinamikusan fejlődő létszámmal létezik, annak a
bizonyítéka, hogy az öt éwel ezelőtti céIkitűzés reólis volr az akkori alap-
vető célkitúzesek helyesnek bizonyultak.

Melyek voltak ezek?

- A magyar minőségü§r céltudatos fejlesztése;

- A hazai követelmény firyelmének a termékek és szolgáltatások mi-
nőségbiztosítására történő irányítása;

- áhazai gazdasági szervezetek minőségtudatának fejlesztése;

- Magyarország Európai Unióhoz történö csatlakozásának elősegí-
tése-
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A tagság aktív munkával bizonyította, hogy a helyes célok érdekében
tenni is hajlandó, eredményeinek ismertté tételével újabb és újabb szak-
mai érdeklődőket nyer meg a minőség, a Társaság ügyének.

A Társaság mai létszáma 310 fő természetes személy, egléni tag va-
lanint 406 jogi szenély. (Kiemeljük, hory a jogi tagok között több HM
háttéintézmény és részvénytársas ág,,lalamint azegyéni tagok között tu-
catnyi, alapítóként is szereplő hivatásos katona és köza|kalmazott van).

A beszámolási idószakban a Társaság társadalmi kapcsolatai folya-
matosan javultak, egpe,több társszervezet fogadta el a kapcsolat felvé-
telre irányuló kezdeményezést vagy tette meg az első lépést ennek érde_

kében. Így eredményes kapcsolatok alakultak ki egyes Kereskedelmi és

Iparkanarákkat, a nemzeti akkr€ditálás és szabványosítás szerveivel,
a Reálértelmiségi Tanácssal, a Maglar Innovációs Kamarával, a Mér,
nök Kamarávat és még számos szakmai, tár§adalmi szervezettel. A kap-
csolatépítés a határokon túlra is irányul, többek közt a Cseh, a Szlovák
minőségügyi szervek felé.

ATársaság ismertségét biztosító leglátványosabb rendezvény a min_

den évben megrendezett és az idén is megrendezésre kerülő Magyar Mi-
nőség Héü a hozzá kapcsolódó szatellit rendezvények, az Orságos Mi-
nőségüryi Kiállítás, a Maryar MinőségHáza exkluzív kiállítás. A ren-
dezvénysorozatnak a meghívott külföldi előadók, kiállítók révén nemzet-
közi ismertsége és elismertsége is jelentős.

A hazai vezetők számára fontos a vezető Menedzserek Fóruna és a

Minőségbiztosíüísi Vezetők Fóruma, ahol a vezetők elóadások meghall-
gatása mellett, személyes kapcsolatteremtés útján is munkájukat segítő
információhoz jutnak.

Az eseti, országos rendezvények mellett a Társaság tevékenységé-
nek másik jelentős területe az oklatás, a minőségügyi ismerttek állha-
tatos, céltudaíos terjesztése. Az, oktatási rendezvények témakörének,
terjedelmének meghatározása nem önkényes, az igények alapos felmé-
rése előzi meg a helyszín, a téma, az elóadók kiválasztását. A nagysikerú
előadássorozatok közül néhóny cím: A termékfelelősség hatása a gazda-
sági életre; A termékfelelősség tanúsítása az Európai Unió követelmény-
rendszere alapján; A közbeszerzái tőrvény alkalmazása; stb.
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Különösen nagy sikerűek voltak a TÜV Akadémiával közösen szer-
vezett minőségüg5ri szaktanfolyamok, melyek üzsgakötelesek, nemzet-
közi elismertségű oklevelet adtak.

A kiilönböző oktatási formákban az elmúlt évben 7I7 íő velí részt.

A Társaság életéről a folyamatos tájékoztatást a havonta megjelenő
Társasági Tájékoztató nyújtja, amelyben minden aktuális inforrnációt
megtalálnak a tagok.

Végezetül az elnök megköszönte a tagság bizalmát, a Társaság ve-
zetésének nyijtott segítséget, valamint az ügyvezető igazgató é§ a titkár-
ság eredményes munkáját.

Az ünnepi Közg5nilés meghallgatta a Felüglelő Bizottság beszámo-
lóját a Társaság gazdálkodásáról, mely a törvényes elóírásoknak megfe-
lelően folyt.

A beszámolók után érezbető vátakozás uralkodott el az egybegyűl-
teken. A napirend szerint a Társaság részére átadásra keril a tanúsító
okirat...

Milyen tanúsításróI is van szó?

Ismeretes, hogy egy szer,,Iezet minőségképességét ma legmeggyó-
zőbben a nemzetközi minőségbiztosítási modellszabványoknak való
megfeleléssel lehet igazolni; az a|kalmas igazolás formája független ta-
núsító szervezet által kiadott tanúsító okirat.

A Maryar Minőség Társaság vezetősége felismerte, hogy a Társaság
minóség iránti elkötelezettségének puszta hírdetése nem elegendő: e6l
minőségügti szalanai, tórsadalmi szeruezet valósítsa meg a saját szerveze-
tében, napi munkáj ában a minőségbbtosítás dokumentált követelményeit,
tege hitelesebbé magát fügetlen tanúsítás megszezésével.

Az elhatározást komoly munka követte, a Társaság saját szakértői
mellett igénybe vette a Holló_Tas és Liles_Partners magyar-angol ta-
nácsadó cég munkáját is. A sok fáradoás eredményt hozott 1996. április
10-én az angliai nemzeti akkleditálási rendszerben akkreditá NATIO_
NAL QUALITY ASSURANCE nevű tanűító szeívezet az ISO 9001
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nemzetközi szabvány követelményei szerint megfelelőnek találta a Tár-
saság szervezetét, minőségrendszerét, eljárásrendjeit - a minőségbizto-
sítás tárg5ní oktatás és vizsgáztatás, a tanfolyamszervezés, a kiállítás és

rendezvényszerveús, a tagság számára fenntartott információs rendszer
tekintetében - és ennek megfelelóen kiadta a tanúsító okiratot.

A tanúsító okiratot az ünneptő Közgrűlés elótt adta át a szakértő
cég angol képviselője (melléklet ).

Gratulálunk a Magyar Minőség Társaság vezetőségének, tagságá_

nak! További sok sikert!

Az okirat átadás után többek között felszólalt dr. szúcs Barna mk.

ezredes a HM BH minőségbiztosítási igazgatója. Kiemelte, hory szoros
egrüttműködés van a HM é§ a MH szakmailag illetékes szervezetei és

a Társaság között. Ennek oka, hogy a katonai minóségügy a nemzeti
minőségügy elválaszthatatlan része, integráns eleme. Köszöntötte az

eredményes munkátvégző vezetőséget, a Közsnilést-

Végezetül elismeráek, emléktárgyak átadására került sor, majd ba-

ráti hangulatú állófogadáson folyt tovább a kötetlen eszmecsere.
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BIZTONSAGTECHNIKA

MI;I.IIGvEDELMI xÉpvtsBrör A IIADsEREGBEN

Sörös Isuin|

A Szakszervezetne\ mint a munkavállalók érdekei elsődleges kép-
visetőinek kezdettől fogya célkitűzései közé tartozott az egészséges és

biztonságos munkakörűlmények fenntartá§& a munkavállalók egész_

ségéne\ testi épségének megóvása érdekében.

Hazánkban mintegy két &izedig a munkaüg5ri munkavédelmi fel-
ügyelét a szakszervezet irányításában és felüryeletében működött.

A rendszerváltás után - helyesen - megszűnt a szakszervezetek irá-
nyító szerepe, de nem szúnt meg, sőt törvényben garantált a munkavég-
zés feltételeinek ellenőrzési lehetősége. A munkavédelmi törvény (1993.

éü XCIII.sz.tv.) hatálybalépésével - helyi szinteken a munkavállalók (ka_

tonák és közalkalmazottak) az egészséget nem veszélyeztető és a bizton-
ságos munkavégzéssel kapcsolatos jogaik és érdekeik képviseletére ma-

guk közül kópviselőt vagy képviselőket választhatnak.

A technikai eszközpark állapotát figyelembe véve, úgy gondolom, a

vezetőnek (parancsnoknak) is érdeke egy ilyen képüselet alakítása. A
beosztottaknak pedig szó szerint létérdeke az egésxéges és biztonsálos
működési feltételek biztosítása és fenntartása.

A lehetóség adott! Ha a beo§áottak elhatározzák a képviselővá-
la§ztásq a parancsnok köteles annak feltételeit biztosítani.

A szakszerveteknek i§ érdeke támogatni a munkavédelmi képviselő
választást, mert személyében szakmai segítséget kaphatnak általános ér-
dekvédelmi munkájukhoz. Ene kell, hog5l ösztiinözzön a májusban elfo-
gadott szolgálati törvény is, mely szerint a szak§zervezet ellenórizheti a

l sörö6István alezr€des, MH Bizlon§ágk hnikai Hivatal, bizton§á8,technikai fóti§zt
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szolgálati és munkakörülményekre vonatkozó szabályok (így a munka-
védelmi szabályok) betartását.

A Munkavédelnri Törvény a képüselók választására az üzemi taná-
csok válaszíási §zabályait rendeli alkalmazni. Ezen szabályok a munka
törvénykönyvében megtalálhatók ugyan, de alkalmazási módját tekintve
néhány rendelet értelmezésre szorul.

Hol es hány képvi§elöí kell választani?

A munkavédelmi képüselő választásra akkor kerülhet sor ha a szer_
vezet létszáma a 10 főt illetve döntően nem fizikai jellegú beosztásban
a 20 főt meghaladja.

Minden olyan szervezetnél - ahol a közalkalmazottak é§ a katonák
együttes létszáma az 50 főí meghaladja Munkahelyi Munkavffelmi Bi_
zottságot hozhatnak létre. Ezt kezdeményezhetik a katonák állomány-
glnilésen vagy az érdekvédelmi szervezetek közvetlenül a parancsnoknál.

A Bizott§ág íagiainak maximális sáma: ha a létszám a

100 fót nem haladja meg 3
200 főt nem haladja meg 7

3fi) fót nem haladja meg 9

1000 főt nem haladja meg 11

1000 főt meghaladja 13

A bizottság tagjává ill. képviselővé választható, aki legalább 6 hó_
napja - az adott katonai szervezetnél teljesít szolgálatot ill. áll munkavi_
szonyban. Nem választható aki munkáltatói jogokat gyakorol, aki vala-
milyen értelemben szolgálati elöljáró. Munkáltatói jognak minósül: a
munka ill. §zolgálati viszony létesítésén (megszűntetésén) túl, fenyító
jogkör alkalmazására, illetve kártérítési felelősség megállapítására vo-
natkozó jogkör - illewe annak közelihozzátartozőja.

A választásra minden szolgálati ill. munkaviszonyban álló katona
(dolgoá) jogosult.
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A választásra jogosultak, illetve a választhatók jeryzékét a választási
bizottság állapítja meg és teszi közzé. A jegyzék összeállíiásához szüksé-
ges adatokat a parancsnok (munkáltató) kdteles a bizottság kérését kö-
vető 5 napon belül megadni.

A jelölés rendje:

A Választási Bizottságot a munkáltatónál a szaIszervezetek és a
nem szervezett munkavállalók képviselóiból kell megalakítani. A bizott-
ságban a munkáltató nem vehet részt, tevékenységét nem befolyásolhal
ja.

A szakszervezetek tagiaik közül önállóan indíthatnak jelölteket-

A fentieken tút jelöltet állíthat a választásra jogosultak legalább 10 7o_a

vagl 50 munkaváilaló. Ajelölést a támogatók aláírásával írásba kell foglalni
és a válasaási bizottsághoz kell eljuttatni.

A választási bizottság a választás előtt három héttel összeállítja és

kózzéteszi a jelöltek listáját.

A lista akkor tehető közzé, ha a jelölés eredményes. Érvényteien
jelölés esetén a jelöltállítási idószakot meg kell hosszabbítani.

A jelölés akkor érvényes, ha a jelöltek száma legalább a Bizottságba
választható tagok számának megfelel.

A szavazólapok elkészítése a bizottság feladata, arra a jelölteket
ABC sorrendben kell felírni. A szakszervezet jelöltje mellett a sza}szer-
vezet nevét is fel kell tüntetni-

Tekintettel a munkavédelmi törvény azon rendelkezésére, hory a

megválasztott képviselők részére a munkáltatónak 32 ill. szakképzettek
esetén 8órás képzést kell biztosítani, az MH Biztonságtechnikai Hivatal
megkezdte egy 1996. őszén rendezendő tanfolyam szervezését a képvi-
selők fielöltek) részére.
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ESETTANULMÁNY FEGWERBALESETRÓL

Bónki Isuónr

1995-ben a Mag5lar Honvédség katonai szervezeteinél 8 fegyverbal-
e§et történt. A bekövetkezett balesetekből 1 volt halálos, a többi súlyos
és könnyű, Ezek közül a súlyos feg5iverbalesetekből vá lasztottam ki eglet
az esettanulmány céljára.

Eltekintettem a katonai szervezet és a sérült megnevezésétől, mert
az eset bárhol megtörténhetett, de megelőzhető is lett volna,

Aba\eset őrszolgilatban történt, váltásra történó felkészüléskor,

A leváltott ór a töltő-ürítő helyen szabálytalanul hajtotta végre fegy-
vere űrítését. A fegyverbe éles lőszer került. A üiltött feryver bekerüIt
az órszoba fegnerszobájába.

A következő váltásra történő felkészüléskor a balesetet okozó őr
fegwerá felvene a feguerszobából. Eszébe jutott, hogy a gépkarabély va-
lószínűleg felhúzott állapotban van.-,4 feguert kibiztosította és fesztelení-
tett állapotba hozta az elsütő billentyi meghtizásával. Vétlen lövé§t adott
le, amely hason taláIt8 őrtírsát.

Az esetet elemezve megállapítottam, bog a biztonsági rendszabú-
lyokat több helyen és többször megsértettélq mert:

- A leváltott őrök beérkezve a töltó_ü{tő helyre, a feg5iverüket "Jzo-
ká§Jb8" alapján ürítették;

- A fegyverből kivett tárat nem a felvezetőnek, hanem egymásnak
mutatták be;

- A balesetet okozó őr feg5rverének ürítési sorrendjét felcserélte;

-Nem atárat vette ki először, hanem kíbiztosított, azáíatírátíahízta,
majd elengedte;

l Mnkj István mk. óma8y, MH Bizlon§á8technikai Hivatal ellenór fótiszt, o§zíá}ryezetó helyette§ .
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- A tárban lévő felsó vaklőszer bekerült a töltényűrbe;

- A tárat továbbra sem vette ki, hanem ismételten hátr ahtlzía 
^záíat.

Ekkor a töltényűrből kirepült a vaklószer, viszont az első éles lőszer
bekerült a feg,verbe. A tárat csak ezután vette ki és biztosította fegJrye-
rét. A felvezető és őrtársai ekkor m fu végeztek feginereik ürítésével, őt
otthag/ták a töltő-ürítő helyen, hogy keresse meg a kirepült vaklőszert
és menjen utánuk.A megtaláIt vaklőszert visszatette a tárba, abban a hi-
szembe4 hogt minden lőszer a tórban van.

A váltást a fegyverszobán utólérte, fegyverét az állványra tetté, a
tárat a vaklőszer felóli oldalról mutatta be az órparancsnoknak, azt a
látszatot keltve, hog5l a tár tele van (az Őrparancsnok ezt nem ellenőrizte
le).

A következő váltáskor fegyverét felvette, eszébe jutott, hogy a fegy-
ver valószínűleg felhúzott állapotban van, mert emlékezett, hogy a fegy-
vere ürítéskor "ya lamit" nem jóI csinált. Mielőtt fegyverét elsütötte, nem
vegzett ürítő fog ásí, azaz nem győződött meg feg5rvere töltetlenségéről.
Elkövette tovább á azt a dvva szabálytalanságot, hogy fegyvere fesztele-
nítésekor a fes/ver csövét eryik őrtár§a irányába fordította.

A balesetet okozó órkatona közrehatása a baleset bekövetkezésé-
ben.

A tár kivétele után nem győződött meg a tár alján lévő ellenőrző
furat alapján arról, hogy mind a 30 db lőszer benne van-e a tárban. Ami-
kor tudta, hogy "valamit" elrontott fegyvere ürítésekor, nem jelentette
felvezetőjének. A tár leadásakor, csak a vaklőszer felóli részt mutatta be
az őrparancsnoknak. A fegyver ismételt felvételekor, amikor észrevette,
hogy fegyvere felhúzott állapotban van szintén nem jelentette az órpa-
rancsnokának. A tár felvételekor ismét elmulasztotta ellenórizni teljes
töltöttségét.

Ha a két eset egtikeben ellenőrzi a tárteljes töltöttséqét rájöhetett volna,
hog eg éIes lőszerhiányzik Ez tnár figelmeztető jel lett volna részére, hogt
a lőszemek valahol lcnnie kell, kgnaglobb valószínűségel a feguerben.
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A felvezető közrehatása

Nem ellenőrizte személyesen az őr fegyverének szabályos ürítését.
Nem követelte meg a kivett tár szabá\os bemutatását. Otthagyta e§edül
a fegyver töltésében, ürítésében kevés gyakorlattal rendelkező őrt a töl-
tő-ürítő helyen.

Az őrparancsnok közrehatása

Megkezdte a hiányos létszámú váltástól a fegyverek ós tárak levéte-
lét. Nem kérdezte meg a késón érkezó őrtől, hogy mi volt a késés oka.
Nem ellenórizte ]e a levett tár teljes töltöttségét. Megengedte a váltásra
induló őmelq hog bemenjen a pihenő őrök közé,

Az e|sősegélynyújtrás je|entősége

Az elsősegélynyujtás személyi, tárryi és szerveási feltételei biztosífua
voltak. A segélyhely kiértesítése gyorsan megtörtént, az egészségúgyi
szolgálat szakképzett elsősegélyn}ujtói a sérültet a városi mentő megér-
kezéséig szakszerű ellátásban részesííették. A sérüIt íp nem vérzett eI.

Összegezve, az ok-okozati összefüggéseket üzsgálva eglértelműen
me4állapítható a közreható személyek nemtöródömsége, felületes fel-
adatvégrehajtása és a biztonsági rendszabályok durva megsértése.

A bal€set elkerűlhetó lett volna, ha:

- A balesetet okozó őrkatona betartja a fegyver ürítésekor az elóírt
rendszabályokat;

- Atöltött feryver fesztelenítését nem az órszobában végzi el, hanem
a töltő-ürítő helyen;

- A fegyver csövét nem fordítja órtársa irányába;

- Tókéletesen ismeri feglivere működési elvét;

- A felvezető ellenőrzi az őr fegyrerének szabályos ürítését;

- Az őrparancsnok ellenőrzi a levett tár teljes töltöttségét és megkó-
veteli, hogy a váltásra induló ór ne menjen a pihenó helyiségbe.
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BSETTANULMÁNr ELfrLÓVLLÁS TARGONCÁVAL
BEKÖVBTKEZETT BALESETa,ŐL

Beleda LószlóL

A Magrar Honvédség baleseti stati§ztikáját elemezve m€fl§/€lhet-
jü\ hory az előző években anyagmozgató gépekkel baleset nem történt.

Az esettanulmány megírására egy a közelmúltban, emelővillá,s tar-

goncával bekövetkezett hálálos kimenetelű baleset kapcsán kerűlt sor.
Mely írással szeretnék ráülágítani ezen technikai eszköz veszélyességé-
re, elemezve abaleset bekövetkeztének körülményeit, azzal a nem titkolt
céllal, hogy a feltárt hiányoss ágok közzétételével a parancsnokok saját
hatáskörükben megtegyenek minden tőlük telhetőt a hasonló balesetek
elkerülése érdekében.

A katonai objektum, ahol a baleset bekövetkezett egy üres, haszno-

sításra váró ingatlan, amelyet kis létszámú fegyver nélküli, kimondottan
vagyonvédelmi feladatokat ellátó szo|gálat őriz.

Az objektum területén lévő raktárak bontását végezte egy helyi vál-
lalkozó, aki az anyagmozgatási feladatokra saját tulajdonú emelőüllás
targoncáját használta, Anapi munkákbefejeztével, illewe a hétvégi mun-
kasiűneti napokra a gépet nem szállította el, hanem szóban a szolgálat
felüg]/eletére bízta.

A hétvégén a szolgálat pihenőben lévő két katonája a szolgúlat pa,
rnncsnokától a targonca vezetésére krt engedéIyt. A katona miután a tar-

goncát segédeszköz nélkül beindította, az objektum közlekedési útvona-
iain, majd avolt tárolótéren kialakított rutinpályán gyakorolta avezetést.

Yeszélyérzetélek teljes hiányában eg5ne gyorsabban 'körözött". Mikor is
a kissugarú balra történő kanyarodási íven a targonca megbillent, majd
felborult. Kezelőjének olyan súlyos sérüléseket okozott, hog5l a katona
a helyszínen megha|t.

1 Beneda László írü, óma8y, MH Biztonságlechnikai Hivatat, Biaon§ágtechnikai fótiszt
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A halálos kimenetelű baleset törvényszerű bekövetkezését soroza_
to§ §?ábály-, intézkedés megszegése, valamint a fiatal életkori sajátossá-
goknak megfelelő, vétkes könnyelműseg idézte elő.

A baleset bekövetkezéÁéheznagmértékben hozzájárulr, hogy a pol-
gári tulajdonban lévő targonca üzemeltetóje nem tett meg mindent an-
nak érdekében, hogy a gépet idegen személy el ne indíthassa (KÁBESZ
244- pont). Ez a szabály nemcsak a Magnr Honvédségtechnikai eszközeire
vonatkozilc, hanem a polgii életben is azonos módon van előírva. Abiz-
tonságos územeltetés követelményeinek kielégítesére a targoncákat in-
dítókapcsolóval, fék-, és ülésmegszakító kapcsolóval kell ellátni. Az in-
dítókapcsoló rendeltetése, a targonca illetéktelen személyek általi hasz-
nálatának megakadályozása. (Dn Felföldi Lószló: Az anyagmozgatós bb-
tons ágtechnilalj a I. Népuava. )

A targoncák üzemeltetésével kapcsolatos balesetek jelentős része -
a polgári életből átvett statisztika alapján - abból adó dik hog valamelyik
bbtonsági kapcsoló hiányzik a taryoncáról vagl a meglévő kapcsolót kiik-
tatták Eííe enged következtetni az a tény is, hog5l a katona minden se-
gédeszköz nélkül (indítókulcs) el tudta indítani a targoncát. A baleset
eszközét azonban a Magyar Honvédség Biztonságtechnikai Hivatal bi
zottsága máí nem tudta megvixgálni, mivel a tulajdonos azt a baleset
bekövetkezte után néhány órával elszállította.

A pihenőidő hely elen, szabályzaltól eltérő módon történő eltöltése
is "egl csepp a pohárban". Ake|lő felügyelet, illetve ellenórzések hiánya
aíra vezet, hogy a pihenő idejűkben a katonák nem engedélyezett vagy
tiltott tevékenység megkezdéséhez ösztönzik egymást. Hasonlóképpen
történt ez azon a héwégén is, a pihenóben lévő két katona egyike (a
balesetben elhunyt), azzal a kéréssel fordult a parancsnokához jelentve,
ho§/ i§meri a taígonca kezelését, engedéIyezze annak igénybevételét. Az
erymás iránti bizalom, a közel azonos életkor (az őrparancsnok és alá-
rendeltje közötti 1 év korkülönbség), valamint a tapasztalatok hiánya
mind hozzájárult ahhoz, hory a parancsnoka nem utasította el a kérést.
Hivatkozhatott volna a szolgáIat szabályszerű ellátását av ag a szabályzat
előírásaira, de nem tett€, mivel a targonca vez€tését nem tartottá veszé_
lyes tevékenységne\ annak ellenére, hogy tudta szolgálatban azzal nem
összeegyeztethető, más tevékenységet folytatni tilos.
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Nem győződött rteg arról sem, hogy a katona állítása igaz-e, misze-
rint rendelkezik a targonca vezeté§éhez szükéges kezelói igazolvánnyal
és a szülaéges ismeretekkel.

A katonatársa, aki a baleset bekövetkeztéig végig jelen volt az ese-
ményeknél, szintén felelőtlenül megszegte, figelmen kívül hagyta vag5l
nem ismerte az Alueo (Katonai Áltatános Baleset-Ethárító és Egész-
ségvédő Szabályzat) 23. pontját, me|y a|apjáa"..-köteles a veszéIyt jelentó
rendellenességet hatáskörébm megszüntetni vagt közvetlen elöIjárójának
munkahelyi vezetőjének jelenteni" illeue músok veuéIyhelyetbe kerülését
megakadályozni."

, A veszélyforrások - a targonca üzemével összefüggesben , az alób-
biak szeint csoportosíthatók (I.sz. óbra):

- a vezetéssel összefúggó veszélyek;

- az indítás és leállítás vesályei;

- a fel- és leadóelemek okozta veszélyek;

- az anyag továbbítása közben fellépó veszélyek;

- az energiaellátással kapcsolatos vesályek;

- az üzemeltetés egyéb veszelyei.

Energla
ellátás

vezetés Anye9
továbbítás

AilYABMOzGATÓ GÉPIndítás
Ieállás

Egyéb üze_
meItetés

Anyag f 91-
é5 le adás
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Akatona, aki - elmondása szerint - ismerte a targonca kezelését, nem
elégedett meg a targonca, laktanya úwonalain történő vezetésével, ha-
nem a volt tárolótéten is "kipróbáIta", ahol felborult és elszenvedte halá-
los sérülését.

A targonca felborulásából keletkezett sérülesekből, a halól otaít,
igazságúgyi orvos szakértő határozta meg.

Anyagmozgató gépekkel kapcsolat os baleseí itkán íordul eIő, deha
bekövetkezik, akkor rendszerint igen súlyos a kimenetele. A bekövetke_
zett balesetek többnyire valamilyen emberi hibára vezethetők vissza. Je-
len esetben is a vezetéssel kapcsolatos veszélyek nem kellő ismerete
okozta. Az e§/enetlen beton felületen kialakított rutinpálya szlalomja,
valamint a relatív gyorshajtás jelentósen csökkentette a targonca stabil!
tását. Tovább foko ztaezt ahatást atargonca folyamatosan eryre gyorsuló
és egyre kisebb sugarú kóríven történő haladása.

Haladás közben az emelőtargoncára a következő erők hatnalc

- önsúlyból származó súlyerő;

- terhelésből származó súlyerő (esetünkben nulla);

- tehetetlenségi erő (menetsebesség változásakor);

- légellenellás;

- gördülési ellenállás;

- centrifugális erő;

- vonóerő;

- reakcióerők.

Az elbunytfigelmen kívül hagta a fizika törvényszerűségeit, a tar-
gonca rendeltetésének megfelelően kialakított §úlypont belyzetét, a
gyorsításból és lassításból eredő, azonban tengelyenként lényegesen el-
térő dinamikus keréknyomásokat. A relatív gyorshajtás, valamint a kis
sugarú kanyarodási ív jelentősen megnövelte a centrifugális erőt, amely
a billentő nyomaték (a megengedettet meghaladó nagyságú) növekedé-
séhez, végül a targonca borulásáhozvezetetl.
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A baleset tapasztalatai, köv€tkezteté§ei:

Az emelógépek üzemeltetése - mint említettem - számos veszélÉor-
rást rejt magában.

Betünkben is a biztonsági berendezés hiánya, a targonca nem ren-
deltetésszerű használata, valamint az emberi magatartásból származó té-
nyezők (feryelmezetlensóg, figyelmetlenség, hiányos szakértelem, a gép
helytelen kezelése, begyakorlottság hiánya, stb.) köZreját§Zottak a bal-
eset bekövetkezésében.

Anyagnozgató gépet csak kiképzett, a katonai szervezet besorolási pa-
rancsában kijelölt és kezelő igazolvánnyal rendelkező szeméIy kzelhet.

A parancsnokok fordítsanak figyelmet a munkavédelmi oktatásokon
aZ anyagmozgatő gépek veszélyességének kiemelésére.

A Magyar Honvédségnél rendszeresített emelógépek, emelőszerke-
zetek, egységrakományképző és rögzítőeszközök használatba vételi eljá-
_rását, üzemeltetését és időszakos vizsgálatát a Magyar flonvédség Hadi-
technikai Csoportfőnökének 28l1992. (HK 14.) intézkedése szabályozzá.

A biztonságos élet- és munkaafeltételek fenntartása érdekében a
katonai objektumok területén külső vállalat vagy válla|kozó álta|végzett
munkálatok munkaszerződése,- munkavédelmi fejezetet is tartalmaz-
Zon.

A hasonló esetek megelőzése érdekében céIszerú, hogt ne csak az eme-
lőgépeket üzemeltető, kezelő állomány ismerje meg a baleset körülményeit,
hanem szükséges mátékben a személyi állomány azon része is, akik kap-
csolatba kerülhetnek hasonló anyapnozgató gépekkel a §zolgilat ellótósa
során.
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rönrÉNBLnn Árrurrr.{TÉs A l5o. Éws uecyen
vmúr És e rroNvÉoELBM KApcsor,erÁnól

Németh Emő, Tóth Bólint|

A maglar vasút ebben az évben ünnepli fennállásána\ működésé-
nek l50. évfordulóját. Ez a jeles évforduló bennünket is arra kötelez,
hog;y méltóképpen megemlékezzünk az emberiség egyik legnagyobb je-
lentóségű találmányának, a vasútnak hazánk történelmében betöltött
szerepéről, fejlődéséről, a nagyjelentőségű béke és háborus időszakbeli
feladatairól.

Vitathatatlan tény, hogy a vasút az elmúlt másfél él,század alatt min_
den téren előbbre ütte az országot és annak társadalmi, gazdasági beren-
dezkedésében nagyobb változásokat idézett elő, mint a korábbi évszáza-
dokminden munkája. Fényes bizonyítékai vannak avasút áldásthozó tár-
sadalomfejlesztési, nemkülönben hadászati jelentőségének. Visszate-
kintve különösen a kezdetek utáni dicsőséges időszakra láthatjuk, hogy
a vasút fejlettsége, sűrűsége csalhatatlan fokmérője volt az ország adott
területén a közgazdasági és a kultúrális élet vérkeringésének, mert sín-
utai ahol megjelentek, oda elütték a társadalmi fejlódés valamennyi te-
rületét érintó, nélkülözhetetlen életfeltételeket.

Ebben a cikkben - közel sem a teljesség igényével - megpróbálunk
rövid áttekintést adni a magnr va§út elmúlt 150 évéről és az ország
honvédelmében betöltött szerepéűl,

A kezdetektől az első világháboniig

Em|ítést kell tenni arról, hory az emberiség a vasút születésnapját
1825. szeptembe r 27 -ére teszi, amikor Stoclaon-Darlington között meg-
nyitották az első gőzüzemű vasútvonalat. Ez volt az a nap, amikor §íep-

l Dr. Németh Ernó alezredes, a hadtudomány kandidátusa, MH Közlek€dési szol8áaüónök§ég ki-
emelt sáuító fóti§zrje, Dr. Tóth Báint ínk. 6leaede§, HM lGtonai Fóo§zt ály fómunkatiáfsa
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henson Györgt " Roc&eí" nevú első mozdonyával az új világ kapuit kitárta.
Mint mináelikezdet, így a vasút indítása is nehézségekbe ütközött, mert
nemcsak a konzewatív közvélemény, de a vezető államférfiak is hitetlen
ellenszenwel fogadták ezt a korszakalkotó újítást. Eredeti dokumentu-
mokból, újságcikkekből ismert, hogy a stockton-darlingtoni pályán elért
19 km óránkénti maximális sebességgel, a mozdony 4 1i4 tonnás önsúlyá-

nak háromszoros terhevel"szdguldó" vonatot nemcsak gúnykacaj és szi-

dalmak kísérték, hanem aktív propaganda is megindult a vasút ellen. Az
ellenpropaganda odáig elment, ho gy p|. az Obermedicinál Kollégium tll-
dós orvosainak szakvéleménye szerint a vasúti utazás okozta ryors moz-
gás az utasoknál az agybetegség egy nemét, a"deliri m fuiosum" -ot idéá
élő. De minden ellenszenv és propaganda ellenére a vasút térhódítását,

fejlődését többé megállítani nem lehetett,

Hazánkban a sikertelen kezdeményezésnek bizonyult "Pest,Kóbá,

nyai lebegő vasút" -tól eltekintve az első közforgalrnú vasút a Pozsony_

Nagyszombat közötti lófogatú vasút volt (18aQ, de mint ilyen, állandó
péűűgyi rchézségekkel küzdött, így csak késóbb (1875) gőznzemrebe,
rendezve került valójában forgalomba.

Az első magyar gőzüzemű PesrVác közötti vasutat 184ó. július 15-

én nyitották meg, és ez a dátum a maglar vasút születésének napja,

Egy múltszázadbeli lap az eseményt íg] kommentálta:"A maglar kö,

zéppoiii vasút Pest-Vác-i részvonalát f.,hó 15-én ünnepélyes,en megnyitot,

tii, s ló-ikától fogva a kjz közlekedsének átadtdk. Isten adjon ez epocha

után jobb jövendőt a hazának - bús napjai már valának!"

Az első átadást csakhamar követte 1847. szeptember l-jén a Pes!
Szolnok, 1848. augusztus 20-án a Marchegg-Poxony vonal megépítése

és közforgalomnak történt átadása. Ebben az idóben a század két halha-

tatlan lárrgelméje, gróf Széchenyi István és Kossuth Lajos nagnzabású
közlekedési programjukban már megvetették a későbbi magyar vasúti

há|6zat a|apját.

A kormány a Magyar Eszaki Vasút Társaság megvételével (1868.

június 30.) megteremtette az államvasúti rendszer (MAV) létrehozásá-
nak feltételeit. A vasútépítési technika folyamatos fejlődésével ezután
gyorsabb tempóban épültek hazánkban a vasútvonalak, 1870-ben már

l'.llt km, t8ti0-ban 7.098 km épült ki. Ebben az évben a helyiérdekű

203



vasutakra nézve hozott xxx. tc. a külföldi tőke érdeklődéssét is felkel-
l1§,. ícy egymásután épültek ki helyiérdekú vasutak. Ezekkel együtt
1890-ben 11.301 km, 1900-ban 17.245 km, 1910-ben 20.315 kn, 1914--ben
pedig22.345 km hosszú vasútvonal volt az akkori Magyarcrszág282.9O0
km'-es területén kiépítve, A vasúthálózat gerincét ek-kor már a MAV és
az általa kezelt vonalak képezték.

A vasútépítésekhez szülséges pénzt csak kisebb mértékben lehetett
állami költségvetésből fedezni, azt döntő mértékben a vasúíi ma7ántór-
s aságok biztosították. Allami költségvetésből csak azokat a vasútvonala-
kat finanszírozták, amelyeket az ország szempontjából legfontosabbnak
tartottak, ennek eldóntésénél pedig kiemelt szerepe volt a honvédelmi
érdekeknek

Avasút hadászatijelentőségét a kor katonai vezetése idejekorán fel-
ismerte. Fontos szerepet szántak a vasútnak a mozgósítások végrehajtá-
sánál, hiszen ahol a vasút kiépült a vasútállomásokra cisszegyűjtótt bevo-
nulók tömegét szervezetten, gyorsan a mozgósítási helyékie lehetett
szállítani. Ugyan így felismerték avasút nyújtotta kedvező lehetőségeket
a hadműveleti felvonulás végrehajtásában. A honvédség szervezetében
fokozatosan megjelentek a katonai vasúíi szállítr{sokaúzervező és irá_
nyító szerv€zetel! megalakultak a vasútépítő alakutatok.

A Monarchia új elvek szerint átszelrezett hadseregét Bosznia és
Hercegovina okkupációja során vetették be először, súlyos harcok és
meglehetősen nagy áldozatok árán. Az 1878., július 28-án kezdődött
megszállás a lakosság heves ellenállása miatt katonai hadműveletté vált.
A hadműveletben résztvevó XIIJ. (Zágráb) majdan az augusztus 22-én
mozgósított III., IV", V. hadtest hadosztályainak felállításánál - kezdet-
ben közel 100 ezer fő, majd folyamatosan a létszámot 280ezerfőre kellett
emelni -, valamint a hadmúvelet alatti utánszállításoknál a Monarchia
délkeleti területén már megépített vasúthálóZatot igénybevették. Mivel
a rnozgósításban érintett területen jelentós létszámot megmozgató szál-
lítóeszköz (a gépkocsit még nem találták fel) a vasúton kívüfnem állt
rendelkezésre, ezéít az 1870-71-es porosz-francia háború tapasz-
talatainak megfelelően a mozgósítási szállítások végrehajtásnál a vasút
szerepe ebben az esetben is kidomborodott.

A Monarchia vasúthálózatának okkupáció utáni fejlódése a gyors
mozgósítás és csapatszállítás érdekeit szolgálta. Az anyagí lehetőségek-

204



hez mérten megélénkült vasútépítés tervezé§énél a nyomvonalakat úgy
jelölték ki, hogy azok alkalmasak legyenek ajövendő hadszínterek eléré-
sére és a nagy katonatömegek szállítására. Elótérbe kerültek a Balkán és
Oroszország felé vezető irányok. A Magyar Kormány nem tudta viszont
érvényesíteni a Románia felé Erdélyen keresztül vezető vasútvonalak
jelentősebb fejlesztését, mivel a Magyarországról Bukovinába irányuló
vasút építése Ausztria gazdasági politikáját károsan befolyásolta volna,
ezért az építést pénzügyi eszközókkel hátráltatta. Ez a körülményüszont
hadászati szempontból rendkívül hátrányosnak bizonyult a háború folya-
mán, (Magyarország vasúthálóhatának hossza az 18'78-as 6.904 km-ről
1914-re 22.345 km-re emelkedett.) A bécsi hadügyminisztérium nagy fi
glelemmel kísérte a vasútépítő munkálatokat, a császár Katonai Irodája
évente megkapta az összefoglaló jelentéseket az állásokról, ezeket a je-
lentéseket a katonai vezetés folyamatosan felhasználta tervei kidolgozá-
sához.

A magyar yasutak §zerepe az első világháborúban

Teljesitőképességénél fogva ebben a világháborúban a közlekedés
Iegfőbb eszköze a vasútvolt. Azokat aZ óriási ember- és anyagtömegeket,
amelyeket a hadműveleti és hadigazdálkodási célokból egyik helyról a
másikra kellett mozgatni, egyetlen más közlekedési eszközsem lettvolna
képes elszállítani. A mozgó§ítás és a felvonulás, a hadműveleti okokból
történt csapatszállítások, átcsoportosítások, csapatósszevonások, a sza-
badságra menők szállítása, valamint a hátország és a megszállt területek
személy- és áruforgalmának lebonyolítása gyakran szinte teljesíthetetlen
feladat elé állította a vasutakat. Ezzel, kapcsolatban mondIa Ludendotff:
"A világháboru alatt végeredményben mínden válság közlekedési válságra
v olt vis szav ezet hetó."

Ha avasútnak nem közvetlen a hadvezeíőségszo|gálatában kifejtett
munkáját, hanem a hadigazdálkodás szempontjából teljesítendő felada-
tát vizsgáljuk, úgy arra az eredményre jutunk, hogy a második nem'*e-
vésbé volt fontos az elsőnél és a háború kimenetele §zempontjából ha-
sonló jelentőséggel bírt. Avilágháború a Kózponti Hatalmakat csaknem
minden nyersanyag-behozataltól elvágta, aminek következtében a köz-
Iekedési viszonyokban is jelentős eltolódás állt be, ami a háborús gazdál-
kodásban is éreztette hatását. Igy pl. a korábbi angol szénszállítmányokat
a Ruhr vidék és Szilézia, valamint a meghódított Lüttich, Charlery és
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Lengyelország szénmedencéinek szenével kellett helyettesíteni. A világ-
háború elótt Skandináüából jövó ércet a Inngw medence, valamint a
Lengyelország és Szerbia érce pótolta, Az óriás módon fellendült hadi-
ipar növekvő követelményeinek kielégítése fokozott nehézségekkel járt
a magyarvasút szempontjából is. Aboszniai érc, a fiumei és erdélyi bauxit
hazánk vonalain keresztül iutott el a német és csehországi gyárakba. A
va§útra háruló nehézségek leküzdésének eredményeként a vasút törté-
netébenelóször az elsó világháborúban kellett kialakítani a katonai gyűj_
tővonatok és zárt íávolsági vonatok r€ndszerét A szintén korábbi orosz
és amerikai importgabona helyett Németország részben Magyarország-
ra, majd 1917-tól kezdve legnagyobbrészt Románia gabonakészleteire
szorult, amikor az Ausztriában és Németországban beállt gabonaínség
leküzdése érdekében Romániába küldött üres, onnan pedig rakott gabo-
naszerelvények á tlaga napi 20 zárt vonat volt.

A csapaxzállító vonatok fol4alma mellett az utánpótló vonatolg va-
lamint a már említett 4abonavonatok mennyisége a leginkább igénybevett
Budapest-Marcheggi vonal mindkét irányú forgalmát például átlag napi
150 vonatra emelte. Ez a rekordforgalom minden nagyobb fennakadás
nélkül lett végrehajtva. Romániából ezenkívül igen tekintélyes mennyi-
ségű fát és olajat szállítottak a Központi Hatalmak. Mindez termé_
szetesen a szállítási irányokban és viszonylatokban gyökeres változást
okozott, amit avasutaknak simán, a hátországok életét lehetőleg minden
zökkenőtől megkímélve kellett végrehajtani.

A Mtonágon beliil történt wállítások jelent& része a hadianyaggyártással
volt összefüggésben. Elófordult például, hogy egy löveg egyes alkatrésze-
it a legkülönbözóbb városokban lévő gyárakban állították eló, s arníg a
löveg elkészült, addig gyakran keresztül-kasul szelte az országot. Meg-
történt, hogy a löveg mire a rendeltetési helyére juthatott, több mint ezer
kilométert lett utaztatva. Ilyen óriási feladatoknak a vasutak bármeny-
nfre is pompásan voltak megszervezve és fe]szerelve, csak a legnagyobb
neluézségek árán tudtak megfelelni.

Az első világháború alatt jelentkezett grandiózus feladatának telje_
sítésében - a világháború földrengető küzdelmei kózepette - megállapít-
ható, hogy a magyar vasút addigi történetének legnagyobb feladatát (a
hadsereg intézményén kívül álló valamennyi intézmény közúl) teljesít-
ményének a végsőkig történő megfeszítésével eredményes€n oldotta
meg, Bebizonyosodott, hogy háborús körülmények között a hadászati
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jellegű feladatok (gyors csapat átcsoportosítások, utánpótlási, ellátási,
valamint kiürítési és egyéb szállítások) a vasút adta kedvezó szállítási le-
hetőségek kihasználása nélkül elképzelhetetlen. A hadászati vezetés a
hatalmas horderejű feladatok megoldása érdekében az addig (ekkora
mértékben) nem próbált, nagy jelentőségű tényezőt a va§utat kedvezó
tapasztalatokkal használta fel.

A magyar vasutak helyzete a két világháború között

A trianoni határok között maradt ország üzemben lévő vasútvona-
lainak hossza nindössze 8,705 km-re zsugorodott. Az első világháborút
követően tehát elveszett az államvasúti hálózat 61,5 qo-a, azazmíndössze
38,5 Va maradt meg, A magánvasutak kózül a Kassa-Oderbergi Vasút
teljes hosszában idegen terüietre került. Epítési hosszt tekinwe 1921-ben
l00 km'-re számítva 9,3 km vasút volt hazánkban.

A minden ésszerűséget nélkülöző trianoni határmegállapítás avasút
tekintetében olyan helyzetet teremtett, amelyhez hasonlót a történelem-
ben azóta sem találtunk. Az integer Magyarország v asűthálózatán27 ha-
tár állomás volt, melyek kevés kivétellel magyar területen Voltak és ezek-
ből6bonyolított levámkülföldi forgalmat. Trianon után egyetlen egy régi
határállomás sem maradt meg, Helyettük 49 vasútvonalat metszett az új

határ. Ezen átkelési pontok közül csak 7 esett kisebb-nagyobb középáí-
lomásra, a többi 42 vonal puszta mezei földek közepén, nyílt vonalon lett
keresztűlvágva. Valamennyi fővonalunkat csomópontszerű rendelkezési
állomás, mint Szabadka, Arad, Nagyvárad, Szatmárnémeti, Fülek és Pár-
kánynána előtt sz akííoít^kszéí.Á vasút hadmúveleti alkalmazásót tekint-
ve különösen nagl veszteségnek számított, hog| az összes határmenti öwo,
nalunk idegen terüIetre került. Mindezeken feli)I a megmaradt kétuáqányú

fővonalaink napobbik részén az egik vágányt fel kllett bontani. Ilyen
vonalak voltak: I(unszentmiklós-Tass és Szabadka, Tlszatenyő-Arad, Hat,
van és Losonc kózti vonalak TetéZte a meginduló élet nehézségeit, hogy
vasúti járműveink zömét elvitték és a megmaradt vasútvonalak állapota
a háborús évek, illetve cselekmények következtében siralmasan elhanya-
golt volt.

A két világháború közötti időszak politikai változásai természete§en
hatással voltak az ország vasúthálózatának alakulására is, amiról nagyon
röviden szükséges említést tenni. Az 1938. november 02-i első bécsi dön,
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tés (1939. évi XXXV. tc,) alapján visszacsatolt felüdéki területtel együtt
visszakerült a BudapestPozsony fővonal Szencig. Újra bekapcsolódha-
tott a hazai vasúti forgalomba Ersekújvár, I-osonc, Kássa, Ungvár, Mun-
kács és Beregszász is. Az ország teülete 1939-ben 11.2_37 km2]ett, vasút-
hálózat hossza elérte a 10.582 km-t, a vasútsűrúség mértéke pedig 9,0
km/100 km2-re változott.

1940. augusztus 30-ai második, az ún. belvederi dóntés után Kelet-
Magyarország és Erdély egy része újra magyar fennhatóság alá került
(1940. évl XXVI. tc.). Az ország ekkor 43.492 kmz területiel és ezzel
együtt 1.860,364 km szabványos, valamínt 423,275 km keskeny nyomtá-
volságúvasúttal gyarapodott. Azország területe tOO.Z2S tm2lett, i teljes
vasúthálózat hossza 12.864 km-re nőtt, így a vasútsűrűségi mutató értéke
8,0 km/100 km2-re változott.

A világesemények változásainak k övetkeztében 7940. júniusában is-
mét növekedett vasúthálózatunk, A Délüdék visszacsatolásával vissza_
tért a Bácska, a Baranya háromszög és a Dráva-Mura köze, Délen a Drá-
va, majd a Duna, keleten a Tisza képezett új természetes határt. Az or-
szág területe az újabb területekkel 172.133 kmz lett, a MÁV vasútháló-
zata I3.7 42,957 km-re nótt, így a vasútsűrűséget jellemző érték 8,14
km/l00 km'-re változott. Az összes vasűtvolalak47 Vo-a fővona\,53 Vo-a
mellékvonal jellegű volt, a kettős vágánvú vonalak üzleti hossza 1.184
km, üllamo§ított 187 km.

A vasút hadászati jelentőségét ebben az időszakban is alátámasztva
az 1930_ban megjelent"A uezetés kézikönyve" a "vasút hivatását' a követ-
kezőképp hatórozta meg: "Úgl a felvonuláináI, mint a hadmúveletek alatt,
csap.szállítás és korszeni hads-eknél a hatalmas anyagi szüttségktek után-
szállíaísa. A vasút a hadviselés egik legfontosabb eszköze, a hálózat kiépí-
tése és megszeryezése a hadműveletelcre döntő befolyású bhet.''

A magyar vasutak szerepe a második világháborúban

Az első világháborús tapasztalatok a|apján a második világhábo_
rúban is a vasutgk tették lehetóvé az előkeszített tervek alapján végre-
hajtott gyors mozgósításokat, a haditervek rendelkezése szeiint a ryors
felvonulásokat, a hadmúveletek alatti gyors átcsoportosítrásokat, a főlya-
matos, zavartalan ember- és anyagutánpótlá§t. A háború eshetóségeivel
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számolva már békében biztosítani kellett a vasúti közlekedés zavartalan-
ságát. Számolni kellett a háborúban fontossá váló vasútvonalak építésé-
vel, karbantartásával, esetenként arra való alkalmassá tételével, hogy a

hadi igényeknek megfelelően teljesítményét, kapacitását fokozni lehes-

sen.

A magyar vasutat nem érte felkészületlenül a hadiigényeknek meg-

felelő vasúti szállítások kielégítése. Némi túlzással talán, de bátran ki le_

het jelenteni, hogy mindig az élvonalban "harcolt". Az ország még nem

lépétt be a másodikvilágháborúba, de avasút már fontos szerepetjátszott
1i40 nyarán, amikor a lrgfelső Honvédelmi Tanács határozatott hozott

a hadsereg teljes mozgósítására és a magyar-román határon való felVo-

nulásra. Ekkor mozgósítva lett az ország haderejének egésze, mindhá-

rom hadsereg, kb. 550.000 ember, amelyerő a magyar-román határra lett

felvonultatva. Az ezze| kapcsolatos szállítási feladatok megoldásának

legnagyobb része a vasútra hárult.

1940 októberében a német csapatok hazánk területén átvonulva ju-

tottak el Romániába, az ezze| kapcsolatos szállítás teljes mértékben a
vasútra hárult. Uryan így jelentós szerepe volt a vasútnak a német csa-

patok és a mozgóiított 3. magyar hadsereg Jugoszlávia elleni felvonulá-
sában és előnyomulásában.

Nem térve ki a második világháború minden mozzanatával kapcso-

latos vasúti szállításokra, a 2, maglar hadseregorosz frontra történt kiszál,
Iítását feltétlen szükséges megemlíteni- Ez a száIlítási feladat mintegy há-

rom hónap alatt lett végrehajtva, ezalaít a szállításhoz 882, egyenként
száztíz tengelyes vasúti szerelvényt vettek igénybe, összesen 4,410 vasúti
vagont. Eá szállítás jelentős í'eladatoi jelentett a magyar vasútnak, amit

végül is szakmai szempontból nézve eredményesen oldott meg. Ismét

bcbizonyosodott, hogy egy ilyen horderejű hadműveleti feladat hatalmas

méretű szállításai más módon megoldhatatlanok lettek volna. A magyar

vasút ugyan így részt vett a súlyos veszteségeket szenvedett 2, hadseieg
1943. áprllis 24-től május 1-jéig tartó hazaszállításában.

A második világháború további menetében - a nómet megszállás,

maid az ország hadszíntérré válása idején, egészen a háború befejezéséig

- u Mugyu, Állu-vasutak az adott időszakban meglévő teljes kapacitásá-

val a mindenkori hadászati vezetés rendelkezésére állt. Szovjet adatok
alapján a katonai vasúti szállítások összevolumene 1944,ben éríe e| az
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egész háború alatti legmagasabb színvonalat. Ebben az évben vívott ha-
dászati támadó műveletek méreteinek, a frontok számának növekedése,
azok mind magasabb számú harci technikával és feglverzettel való ellá-
tása szükségessé tette a vasúti szállítások volumáének növelését. A
szovjet hadvezetés a hadműveleti helyzet viszonyaitól és az adott állam
vasútja lehetőségeitól függően határozta meg a nyugateurópai nyomtávú
vasutak igénybevételének rendjét. A katonai vasútúzállítáiok végrehaj-
tására a Szovjetunió és a szomszédos államok vasútjainak találkorásánáI
átrakó bázisokat (kdrleteket) hoztak létre. Érdemós megemlíteni, hogy
a szovjet katonai vezetés addig nem alkalmazott taktikaÉént vetette bé
azt a módszert, hog] több esetben hajtottak végre az ellenség megtévesz-
tésére vasúti szállításokat, ezzel is imitálva ihadmúuelete-k epes irá-
nyokba való előkészítését, saját csapataik főcsapás irányának kiválasztá-
sát.

A Magyar Álamvasutak va§útháló zata - amíg nagymértékben nem
rongálódott -, valamint görülőanyagkészlete kedvező Iéltételeket bizto-
sított a katonai szállításokvégrehajtására. A második világháború tapasz-
talatai alapján ismételten bebizonyosodott, hogy mind a liadműveleti fel-
adatok előkészítése, mind megvívása során ai után- és hátraszállítások
érdekében a vasutat maximálisan fel kell használni. A vasút hadászati
jelentósége továbbra is elvitathatatlan volt.

A Magyar Álamvasutak é§ a honvédelem kapcsolatának alaku-
lása a második világháború befejeződésétől napjainkig

A második világháború utolsó évében a hazánk területén fohtatott
hadműveletek és szövetséges bombázások kóvetkeztében és nem utolsó
sorban a visszavonuló német csapatok vandál pusztításai miatt súlyos
veszt€ség€t szenvedett az orság vasútihálőzata, Az ország háborús ká-
raínak 77 vo-át aközlekedés és ennek kétharmadát a vasút szenvedte el.
A mérhetetlen pu§ztítás ellenére a vasút működése nem állt meg, sőt az
ország egyes területeinek felszabadulásával párhuzamosan már a hadmű-
veletek idő§zakában megindult a helyreállítás. E munkában fokozatosan
bekapcsolódott és aktívan részt ve tt az újjászerarcződő d.emokratikus ma-
gtar hadsereg is. A háborút követó időszák első éveiben a vasútépítő- é§
helyreállító, valamint a tűzszerész csapatok áldozatkész munkája is hoz_
záj,árult ahhoz, hogy viszonylag rövid időn belül sikerült az ország vasúti
há|ózatát csaknem teljes egészében működóképessé tenni. A vasút mi-
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előbbi újjáépítése azért is bírt nagy jelentóséggel, mert a háborús veszte-
ségek miatt sem az ország, sem az újjászervezódő hadsereg nem rendel-
kezett számottevó tehergépjármű parkkal. Igy a katonai szállítások is
gyakorlatilag c§ak vasúton történhettek.

A katonai szállításokat ez időben az alapvetően az e|őző hadsereg
szewezeti és múködési rendjére épült kőzlekedési szolgálat szervezte. A
katonai vasúti, közúti és vízi szállításokkal, a vasúti biztosítással, a vasúti
szállítmányok kísérésével, valamint a közlekedési szakanyag biztosítással
kapcsolatos központi, HM szintű tervező munkát 1945. március 1-jétől
a Honvédelmi Minisztérium Műszaki és Szállítási osztálya végezte. A1,

1945-1948 közötti idószak katonai közlekedési feladatai sajátosan ala-
kultak. A hadsereg szállítási igényei - elsősorban a csapatszállítások vo-
natkozásában - lényegesen csökkentek, a megmaradó szállítások a kato-
nai műszaki-, építő- és t,őzszetész csapatok tevékenységéhez, valamint a
hadsereg és a lakosság ellátásához kapcsolódtak. Aszállítmányok túlnyo-
mó többségét az épííő- és tüzelóanyag, valamint az é|e|miszer képezíe.
A szállítmányok őrzését és kísérését a vasútbiztosító őrségek végezték.
Ebben az időszakbanjelentősebb csapatszállítás 1945. április 12. és május
7, közöttvolt, amikor a 6. és az 1. magyar gyaloghadosztályok Debrecen
és Jászberény térségéből a Budapest-Székesfehérvár-Celldömölk-Sop-
ron vasútvonalon kerültek elszállításra a hadmúveleti területre.

Az 1948. évet követő idószak erőltetett ütemű hadseregfejlesztése
meghatározó jelentőséggel bírt a katonai szállítások és a katonai kózle-
kedési szolgálat történetében. A hadsereg létszámának növekedése, az
új haditechnikai eszközök beérkezése és a csapatokhoz történő eljutta-
tásajelentős személy- és technikaieszköz szállításokat igényelt. A hadse-
reg szervezésével kapcsolatos átcsoportosítások, a táborozások és a gya-
korlatok csapatszállításai, valamint a több tucat újonnan épülő katohai
létesítményhez irányuló anyagszállítások mind nagyobb szállítási kapaci-
tást igényeltek a Magyar Allamvasutaktól, és eglre nehezebben megold-
ható feladatot jelentett a kislétszámú katonai közlekedési szolgálat állo-
mányára. Az új hadsereg kiépítése, felszerelése, kiképzése és felkészítése
szovjet segítséggel történt, ígli természetesnek látszott, hogy a katonai
közlekedés átszervezése is szovjet mintán alapuljon. A katonai közleke-
dési szolgálat átszervezése során 1948. nyarán megalakult a Honvédelmi
Minisztéiiumban a Honvéd Vezérkar onálló kozlekedési osztálya. majd
irányítása alatt 7949 tavaszánlétrejottek a MÁV területi Igazgatóságai-
nak székhelyein a Vasúti Katonai Szállításvezetőségek, valamint a fon-
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tosabb vasúti csomópontokon a Vasútállomás Katonai Parancsnoksá-
gok. Az új szervezetű katonai közlekedési szolgálat személyi állományá-
nak jelentős részét a Magyar Álamvasutaktól kiemelt kádáiek képezték.
E döntés hátterében az áIIt,llogy ez időben a katonai szállításokban fő
szerepet a vasúti szállítás kapott (80-85 Vo), a vízi szállíLások aránya 3-4
7o-ot tett ki. A közhasználatú közúti gépjármúvekkel történő szállítások
ryakorlatilag elenyésző mértékűek voltak, ugyanakkor a hadsereg szállí-
tóeszközeivel végzett - 15-20 Va-os részaránytképező - közúti szállítások
viszont nem tartoztak a katonai közlekedési szolgálat feladatkörébe.

Az 1950_es évek elején kialakított új szervezetű Katonai Közlekedési
SzolgáIat személyi állományának és a Magyar Allamvasutak vezetőinek,
dolgozóinak együttműkcidése eredményeként szabályozott keretek kö-
zótt folytak a szállítások és folyamatosan biztosított volt a csapatok és a
vasúti szervek felkészítése háborús feladataikra. A katonai közlekedési
szervek szerepe és fontossága mindjobban ismertté vált a hadseregben
és a polgári közlekedésben. Sajnos, az 19-§O-es évek kózepének, végének
hadsereg leépítési folyamata a katonai közlekedési szolgálatot sem ke-
rülte el. A HM létszámának csökkentésével az önálló közlekedési osztály
egy részéból létrejött a Központi Katonai Szállításvezetó§ég (az MH Ka-
tonai SzálIítási Főigazgatóság jogelődje), csökkent a létszám a terűleti
Vasúti Katonai Szállításvezetőségeknél és megszünteté§re került jóné-
hány Vasútállomás Katonai Parancsnokság is.

A Katonai Kózlekedési Szolgálat szervezeténekcsökkentése ellené-
re t'eladatai nem változtak. Továbbra is alapfeladata a katonai szállítások
tcrvezése ós szervezése, továbbá a közlekedési rendszer (hálózat) hábo-
rús működésének felkészítésére irányuló munka szervezése, koordinálá_
sa. A vasúti szállítások és a vzsúthálózat elókészítésével kapcsolalos te_

vékenység - hagyományosan - vezető helyet foglal el a kózlekedési szol-
gálat munkájában. Ez elsósorban abból ered, hogy a katonaivasúti szál-
lítások alakulása jól jellemzi a hadsereg feladatainak jellegét, nagyságát,
a haditechnikai eszközrendszerének fejlódését és átfogó képet ad a csa-
patok mennyiségi és minőségi változásairól.

Példaként említendő, hogy míg az 1950-es évek elején az újonnan
szervezett, viszonylag kevésbé gépesített "töme{ hadsereg" összes szállí_
tásainak 80-85 Vo-átképező vasóti szállítások átlagosan mintegy 350_450
katonavonat közlekedését jelentette évente, addig az 1960-as évek kö-
zepén - a hadseregfejlesztés második, a lánctalpas harcjárművekkel fel-
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szerelt gépesített lövész csapatok megalakulása időszakában - már a vas-
úti szállítások rés zaránya csak 65-7O Vo , mégís átlagosan 525-625 katona-
vonat közlekedett. Az 7970-es és 1980-as években a vasúti szállítások
arányának további fokozatos csökkenése ellenére a szállítások mennyi-
sége egyre erőteljesebb ütemben emelkedett. A hadsereg kiképzési és
szervezési feladatai miatt a ténylegesen megnövekedett vasúti szállítások
a 80-as évek elején már átlagosan 750-890 katonavonat igénybevételét is
szükségessé tette. Meg kellemlítenünk, hogy a Magyar A]lamvasutaknak
már az 1950-es évektől foIyamatosan számolni kellett a hazánkban ide-
iglenesen állomásozó szovjet csapatkontingens vasúti szállítási igényei-
nek teljesítésével is, amely az akkori Maryar Néphadsereg vasúti szállí-
tásaiva| közel azonos nagyságrendben - és ryakran azonos idóben - je-
lentkezett. Ez a megterhelés - különösen a szállítási csúcsidőszakokban
- már a Magyar Álamvasutak számára is komoly gondot jelentett a nép-
gazlasági szá||ítások teljesítésében. Ennek elkerülése érdekében beve-
zetett korlátozá§ok - a pillanatnyi eredmények mellett - a Magyar Nép-
hadseregben azonban ismételten a drágább közúti szállítások növekedé-
sét eredményezték.

A Katonai Közlekedési Szolgálat történetében újabb fordulópontot
az 1970-es é§ 1980-as évek szervezési ciklusai jelentették. Az időkózben
hadtáp alárendeltségbe került önálló közlekedési osztály szolgálatfőnök-
séggé szerveződött, létrejöttek a seregtest szintű kózlekedési és szállító
szolgálatok, a hadosztályok szállítószolgálatai szakmai alárendeltségbe
kerüliek. Bővülő feladatkórrel a közvetlen alárendeltségbe tartozó Köz-
ponti Szállításvezetőségből létrejött a Katonai Szállítási Főigazgatóság,
a Maryar Államvasutak területi Igazgatóságainak székhelyén működő
Katonai Szállítá§vezetóségekból Katonai Szállítási Igazgatóságok ala-
kultak. Akatonai gépkocsiszállításokirányításárais alkalmas közlekedési
diszpécserszolgálat kialakításával és rendszerbeállításával, valamint a

közlekedési szakanyaggazdálkodás újbóli létrehozásával megteremtőd-
tek a komplex katonai közlekedési szolgálat alapjai. Kiteljesedése azon-
ban csak az 1980-as évek elején - a közlekedési építő- és űzemeltető
szakcsapatok és a szállótóegységek közvetlen alárendeltségbe kerülésé-
vei - valósulhatott meg. A '80-as évek végére újból megteremtett tiszt-
képzéssel, a főiskolai és akadémiai oktatási egységek megalakításával
minden idók legszélesebb skáláján működő magyar katonai közlekedési
szo|gáIata |étezelt.
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A Katonai Közlekedési Szolgálat folyamatos térhódítása nem a vé-
letlen, hanem a tudatos és következetes hadseregfejlesztő munka ered_
ményevolt. Létét nemcsak a vezetői és előljárói alaiat, hanem stratégiai
jelentőségének á objektív szükségszerűségének felismerése alapozta meg.
Sajnálatos, hogy a rendszerváltást követó időszak pacifista szemléletén
:.. l_rpl"]n} könytirtelen anyagi helyzetében megválósuló'' had.seregáta -
lakítási folyamatban" ismét a szolgálat (töredékének) fennmaradáiáért
kell küzdeni.

A Katonai Közlekedési Szolgálat tevékenysége mindvégig szorosan
kötődött a Magrar Á amvasutakéhoz. Ez akOtőÁés egyrésiia minden-
napos vasúti szállításokon keresztül, másrészt pedig a vasutak háborús
működéséhez szükséges feltételek biztosításában és a felkészítésben va-
Iósul meg. Az elmúlt fél évszázad számtalan pozitív példája tanúsítja a
vasúti és katonai közlekedési szakemberek korrekt együttműködését.

A vasúti szakemberek áldozatkész munkája testesült meg vala-
mennyi katonai szewezetünkhazai hadgyakorIatának, és a Varsói Szer-
ződés kotelekében hazai területen végrehajtott nemzetközi együttmű_
ködési hadgyakorlatok szállításainak pontos megszervezésében ós biz_
tonságos végrehajtásában, A vasúti és a katonai közlekedési szakem-
berek megbízható eg]üttműködésének komoly próbáját jelentette a tör-
ténelmi jelentőséggel bíró szovjet csapatkivonási szállítások határidőre
történó végrehajtása (15 hónap alatt mintegy 1600 db vasúti szerelvény),
valamint a közelmúltban a NATO IFOR csapatainak Magyarországia,
illctve az országon keresztü] történő szállításai (kozel 450 á-b katonavo-
nat). A mindennapos együttműködési feladatok zökkenőmentes végre-
hajtása minősíti mind a vasúti, mind a katonai közlekedési szakállom?ny
l'elkészüItségét, rátcrmettségét.

. A _békeidőszakban végrehajtásra kerüló katonai szállítások meg-
könnyítésére, a szállítások okozta környezeti ártalmak csökkentése éi_
dekében számos műszaki, technikai megoldást dolgoztak ki a vasúti és a
katonai közlekedési szakemberek. Ezekkózé tartoiik az univerzális rög-
zítő eszköz kiíejlesztése és rendszeresítése, valamint katonai iparvágá-
nyok és rakodók kiépítése. Mindezek szükségszerűsége és gazdaságós-
sága szorosan összetügg a csapatok kiképzési feladataiból aaódó katónai
vasúti szállításokkal. A kiképzési programok rendszerint a zászlóaljtó|
magasabb szintű alegysógek gyakorlatának színhelyéül a nagyobb térúeli
kiterjedésű és magasabb technikai szinten kiépített kcizponii gyakorló-
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terek igénybevéte}ét írták eló. Emellett meghatározott idószakonként
számolni kellett nemzetkrizi együttműködés keretében végrehajtandó
gyakorlatokkal is. Mindezen kiképzési feladatok elkerülhetetlenné iet-
ték a kijelölt csapatok számára a vasúti szállításokat. Rendszerint a kóz-
ponti gyakorlótéren végrehajtott kiképzési feladatoka a zászlóalj szintű
gyakorlók alkalmanként 3-4 katonavonattal kerültek elszállításra és
ugyanennyivel vissza. Természetesen a központi gyakorlóterek tórségé_
ben lévó vasútállomások ahhoz, ho§, a nagyszámú csapatszállítmány ki-
rakására és berakására mindenkor alkalmasak legyenek megfelelő előké-
szítést és folyamatos karbantartást igényeltek, De ugyanez a helyzet az
adott helyőrségben diszlokált alakulatokhoz legközelebbi vasútállomá-
sok esetében is. Az egy-egy zászlóaljszintú ale5zségrejutó kiképzési gya-
korlatok számának (és az elszállítandó csapatszállítmányok mennyiségé-
nek) arányában került sor az adott térségben lévő vasútállomás előkészí-
tésére, illetve szükség esetén a katonai rakodásokat lehetővé tevő vasúti
iparvágány(ok) és rakodó(k) kiépítésére.

A kijelölt vasútállomások előkészítésével és kiépítésével kapcsolatos
feladatokat és költségeket a Honvédelmi-, és a Közlekedési Minísztéri-
umok rendszerint közösen tervezték és biztosították. A kívitelezési mun_
kálatokat a Magyar Álamvasutakvasútépítő szervei, fónökségei és a Ma-
gyar Néphadsereg vasútépítő csapatai végezték, Ennek keretében került
sor az 197_3-tól 1988-ig terjedő időszakban a nagyatádi, a lenti, a győri, a

szolnoki, a táborfalvai, a pápai, a tapolcai, a hajdúhadházi, és még néhány
hclyőrség katonai iparvágányának és rakodójának, valamint a gyakorló
terek térségében Hajmáskér, Herend, Balinka, Bodajk, Uzsa, Zalahaláp,
Cs<lrna és még néhány vasútállomás rakodójának korszerűsítésére, újjá-
építésére. Mindezen elkészült beruházások - a Magyar Allamvasutak tu-
lajdonába tartoznak - a katonaí szállítások mellett javították a polgári
vasúti fuvarozás feltétel rendszerét is.

A Magyar Álhmva§utak és a Katonai Közlekedési Szolgálat együtt-
működésének másik fontos területe a vasúti hálózat és a vasút szerveinek
háborús működésre történő felkázítése. Ez a felkészítési munka a had-
színtér előkészítésének keretében, alapvetően állami költségvetési for-
rások t'elhasználásával folyik. Figyelembe véve a vasútüzem sajátosságait,
az infrastruktúra kiépítésének idó- és költségvonzatait a vasút háborús
működésre történő felkészítését már a béke időben meg kell kezdeni és
folyamatosan szinten kell tartani. A közlekedés valamennyi ágazatának
területén csak ezen az elven rnűködő felkészítés lehet hatékony. Meg-
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ítélésünk szerint a közlekedés háborús feltételrendszerének biztosí-
tására ésszerűen fordított költségek döntő többsége már a béke idószak-
ban is - az általános elveknek megfelelően - megtérül, ugyanakkor a fel-
tételek hiánya végzetes hiba lehet

A magyar vasúti hálózat háborús működésre történő felkészítését
csaknem neglvenéven keresztül a Varsói Szerződéstből eredő kötele-
zettségek, kóvetelmónyek és elvárások határozták meg- Ennek megfele-

lóen - és az ország főldralzi adottságai alapján - a fejlesztésnek a kelet-
nyugati irányú vasúti szállítások folytonosságának biztosítására kellett
öiszpontosulnia. A fóldrajzi méretek a hadászati elvek alapján három-

négy vasúti fóirány, továbbá 100-120 km-es mélységekben harántirányok
előkészítését tette lehetóvé. A-lapkövetelményként fóirányokban mini-
málisan 1200 tonna össztömegű, legalább 120 tengelyes katonavonatok
kózlekedése volt meghatározva, egvágányí pálya esetén 24 , kétvágá-

nyú esetén 72 - vonatpár/nap áteresztő képességgel. A harántirányokra
vonatkozó követelmény csupán az áteresztóképességben - 18 vonat-
párlnap - volt engedékenyebb. Bonyolította a vasúth álózat felkészítését,
hogy ikeleti "csatlakozóst" objektív okok miatt csak átrakás útján lehe_

teti biztosítani, emellett a Duna és a Tisza körzetében a hidak rombolása

esetére ideiglenes átrakó körleteket kellett előkészíteni. A konkrét mű-

szaki elókéizítő munkák mellett a felkészítéshez tartozott a háborús

üzemvitel megszervezése és feltétlenül szükségesvolt ajárműpark - mind

a vontató, mind a vontatott - kellő mértékű területi megosztottságának

figyelemmel kílsérése is. Néhány konkrét hadszíntér előkészítési munkát
a iásútépítő szakcsapatok bevonásával hajtottunkvégre. Ennek eredmé-

nyekénikészült el a dunai ideiglenes átrakó körletben a Szalkszentmár-
ton-Dunaújváros közötti vasúti uszályhíd mindkét oldallhozzávezető pá-

lya szakasza 1977 -ben, az Adony-l,órév kózótti tartalék vasúti uszályhíd

égyik oldali lejárója 1976-ban, valamint a tiszai ideiglenes átrakó kórlet-
bén a Tiszaug-Lakitelek közötti állóaljzatú összerakható vasúti híd mind-

két oldali llozzávezető pálya szakasza- Ezek a nagyjelentőségű dublőr
átkelőhelyek a "TR4 NZIT,8S" e|rcnezgű közlekedési rendszergyakorlat
keretében üzemeltetés közben is bemutatásra kerültek az ország, vala-
mint az érintett szervek vezetőinek. E stratégiai jellegű beruházásról e[-

ismeréssel szóltak - megtekintésekor - a Varsói Szerződés szövetséges

katonai vezetói is. A folyami átkelőhelyek kialakítása mellett móg szám-

talan vasútállomás, vonalszakasz, deltavágány és rakodó került az előírá-
sok szerint - döntően a vasúti szervek közreműködésével - előkészítésre,
Hasonlóan tervszerűen folyt a vasúti jármúpark felkészítése, ö§§Zetéte-
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lének a kívánt szinten tartása, valamint a vasúti kocsik és vontatójármű-
vek mentesítésére szolgáló helyek, javító és szerelő műhelyek (üzemek)
felkészítése is.

A vasút háborús működéséhez a vasúti szakállomány felkészítése
egyrészt a taítalékos tisztképzés keretében és összekovácsoló gyakorla-
tokon, másrészt a vasút által szeívezett szaktanfolyamokon történt.
Mindkét felkészítési formában előadásokkal, konzultációkkal és a g5la-

korlatok levezetésével aktívan részt vettek a katonai közlekedési szak-
emberek is.

Az elmúlt évtizedekben a közlekedési rendszer honvédelmi (hábo-
rús) felkeszítése (és tervezése) olyan objektív alapokra épült, amelyet
gyakorlatilag elsósorban a műszaki-technikai követelmények és a közle-
kedés-földrajzi adottság és nem a politikai beállított§ág határozott meg.

Napjainkban a közlekedési rendszer háborús felkészítéséhez - saj-
nos hasonlóan valamennyi szakterülethez - egyre kevesebb erőtbrrásjut.
Az erőforrások nyújtotta lehetőségek ismeretében a Katonai Ktjzleke-
dési Szervek és a Magyar Allamvasutak személyi állománya változatlanul
azon munkálkodik, hogy a magyar vasút a megváltozott t'€ltételek és kö-
rülmények köaitt a honvédelmi követelényeknek továbbra is megfelel-
jen. E munkájul{, egüttmúködésük eredményességéhez a Maglar Allam-
vasutak I50 áles évforduloja alkalmábóI sok sikert kívónunk
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A FBcwER- tÉs LósznngzrosírÁs rönrÉNnrÉNBr
pőnn BsnuÉruyu A MAI ron rürnÉnBx

Góspór Ttbor|

Három él,vel ezelótt, 193-ban a Magyar Honvédség Parancsnoka a

2611993. intézkedésében augusztus 01-jét a Tüzér Ellátó Szolgálat meg-
alakulásának évfordulóját - a FEGYVERZETTECHNIKAI szoLGA-
rÁT NAPJÁ-vá jelölte ki.

Ennek jelentőségét az a|ábbi idézettel szeretném alátámasztani: "A
jövő náIunk is a professzionalizmus felé halad. Tisztjeinknek erre kell fel-
keszüIni, miközben folyik a struknira-váltás. Egluerre kell menedzsei fel-
kszüItséggel és magas színvonalú katonai műveltsé§el rendelkeznünk Ez
utóbbi nem érhető el a sajót fegwemem vagt szal<szolgálat íejlődéstörtme-
tének alapos, méIyreható ismerete nélkiil. Ennek olaatásóra a katonai tan-
intézetekben az eddigieknéI sokknl nagtobb gondot kell fordítani, ami vi-
szont az oható-nevelőmunka és tudomány múvelésének összekapcsolósát
követeli meg." (Dr.Tóth Sándor- Új Honvédségi S zem|e 799616. szám 89-
90. oldal).

Több éve már foglalkozom a fegyver- és lószerbiztosítás törté-
netével. 1994-ben e témában ery szolgálati könyv is megielent a Fegy-
verzett€chnikai Szolgálatfőnökség kiadásában (Nyt.szám: 256199). A
kutatást azóta is folyamatosan végzem. Most készült el könyvem átdol-
gozott, kiegészített v áltozat a.

Tanulmányom cé|ja röviden áttekinteni a szolgálat kialakulását, fej-
lődését. Szeretném az olvasó érdeklődését felkelteni a múlt eseményeit
illetően. A több éves kutatómunka alapján elmondhatom, hogy szolgá-
latunk töíténete sok olyan tapasztalatot tartalmaz, amelyek még ma is
hasznosíthatók. l hadseregünk korszerúsítésének időszakában sem sza-
bad elfelejtenünk múltunkat, történelmünket. Az előrejutás csak akkor

1 Dr.Gásp.ár Tibor mkezJede§, MH Fe8yverzettechnikai szol8álatfónöké8,, fe8yveí,lószeí és mú-
§zer technikai o§ztályv€zet6
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lehet eredményes, ha ismerjük azt is, honnan indultunk, mi történt eze-
lótt és a jövő építésénél hasznosítjuk a múlt tapasztalatait-

A feryver- és lószerbiztositás kérdésót a kezdetektől - a honfoglalás
időszakától - és a maglar hadtörténelem vonatkozásában kutaíom.

A kezdeti időszakban a személyi katonai felszerelésről - feryeízeí-
ről, mindenkinek magának kellett gondoskodni, aki erre nemvolt képes,
nem vehetett részt a hadjáratokban. Az ellátás végrehajtásában volta-
képpen miirden katona részt vett.

Több évszázadon keresztül, tehát a feg/ver- és |ószertllátás nem
igényeli kűlön §zakapparátust a hadseregen belül. A hadseregek kör-
nyezetében mindenhol kialakultak azok az ipaíágak amelyek a szüksé-
ges felszereléseket előállították és a katonák a zsoldjukból ezeket meg-
vásárolták. Az iparosok sokzor elkísérték a seregeket a háborúkba és
menetközben is folyíatták az eszközök gyártását és javítását,

A központi ellátás szülaégessé4e a tűzíegNerek elteiedésével merült

íel-

A kezdeti időben a lőszerbiztosítás feladata a tiizérel<re hárult. A
fegyver, a lőszer elóállítása és a felhasználás (a túz kifejtése) többnlre
ugyanazon szakemberek á|tal történt, így élesen nem volt elválasztható
egymá§tól. Tradícionálisan erre vezethető vissza, hogy a lőszerbbtosítás-
sal foglalkozó szakemberek a későbbiekben a tüzérség kötelékebe tartoztak
Ez időben a lőszerbiztosítás magában foglalta a lószer különböző eleme-
inek (lőpor, golyó, fqtás) elóállítását, nyilvántartását, tárolását, szállí-
tását, őrzését és állandó hadihasználható állapotban való tartását.

A magyar történelemben az első szervezet, amely a jelenlegi Fegy-
verzettechnikai Szolgálat ósének tekinthető az 1948-49-es szabad-
ságharc idószakában jött létre _ ez a Hadügyminisztérium IV. osztálya,
amcly a fegyver- és lőszerbiztosítással foglalkozott.

A Hadügyminisztérium működési utasítása - dr.Ács Tibor kutatásai
alapján (A Honvédelmi Minisztérium 1948-49-ben. Honvédelem
7988l4.szám -82. oldal) - a következőket rögzitette;

" M. tüzérsé4i és íelfeglvenési osztáIy: Osztúlyigazgató: Lahner Györgl
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ezredes. Az osztálynak két szaka volt, a tüzérséqihez tartoznak minden lö-
vegeket és lőszereket illető tárg|alg a lőpor és salétrory ágúk készítése és

az ütegek felszerelése, áItallíban minden tüzérségi ügt, ideérue a váralaak
feglverekkel és lőneműkkeli ellátása, és a főfelügtlőség ama, hogl a tijzé-
reket sikeresen gnkaroltassák és kiképezzék; a felfegtverzési szakhoz tar,
toznak minden ló-, szúró-, és vágó fegwereket illető dol4o|, azoknak bevá-

sárlása, eltétele és kiosztása; a gtutacsok és lőkupakok készíttetése vagl
megszerzése; minden, ami kisebb lőneműeket és mind az, ami a lovassdg
és galogsá g lelfeglvenését ille ti.

Tüzérsé§ szakfőnök Knufmann Károly órg., létszáma 2 íőtiszt, 1 al-
tiszt és 4 polgái alkalmazott. A felftgwerzési szakfőnök Szathmáry Károly
Bamabás szds., létszáma 4 polgdi alkalmazoít."

Az 1867 -esh,legyezést követóen az Osztrák-Magnr Monarchia kö-
zös hadserege mellett létrejött a Magyar Királyi Honvédség. Az anyagi
szolgálat osztrák minta alapján szervezódött. A feglver- és lőszerbizto-
sítás kérdései nem voltak egy kézben. Az el|átó szolgálat irányításáí a
hadbiztosok végezték A tüzérségi anyagokkal való ellátást a tüzérségi
előadó irányította. Az alakulatoknál lévő tüzérségi anyagot az anyagke-
ze\ő bizottság, a lövegeket pedig a gazdasági hivatalok kezelték-

A századforduló körül kezdtek kialakulni a jelenleg ismert intézmé-
nyek és normák alapjai. Így létrejöttek a különböző ellátó és javító Szer^

vezeteN amelyekmár az elvonuló hadseregek szerves részei voltak, Meg-
határozták a lőszerjavadalmazásokat és lépcsózési normákat.

Például puska lőszer esetén 120 db volt a katonánáI, 40 db a század

lőszeres kocsin és 160 db a hadosztály gyalogsági lószeroszlopban pus-

kánként.

Jelenleg is hasonló a lövészlószer lépcsőzése (gépkarabély), a kato-
nánál 150 db, a század lépcsóben ó0 db, zászlóaljnál 30 db, dandár tago-
zatban 30 db, hadosztálynál szintén 30db. El lehet gondolkodni azon, hogl
a jelenlegi csökkentési kényszeméI szükséges,e annyi ellátási lépcsó fenn,
tartása? Nem lenne-e célszerú az ellátási lépcsók csökkentésével koncent-
rálni a készleteket és erőket?

Ebben az időben - a háborúk gépi korszakának kezdetén - a lőszer-
biztosítás tartalmi fejlődésen ment át. E fejlódés alapvető vonása, hogy
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a lőszerek előállítása ncm a felhasználók által történt, hanem iparilag,
tömeggyártás formájában. A gyártás a legfelsőbb hadvezetés hatásköré-
be került át. A lőszerbiztosítás többi funkciója megoszlott a lőszeres in-
tézetek és a csapatok között.

Az első világháborút megelőző évtizedekben a monarchia hadsere-
gének anyagi szükégleteit mind békében, mind háb orűban katonai igaz-
qaíúS alatt álló vállalatok biztosították Ezenkívül egyes anyagféleségeket
nyilvános pályázatok alapján a termelőkkel, ipari üzemekkel kötött szer-
zódések alapján szereztekbe. Az anyagokat a központi tároló raktárak-
ba, szertárakba s zállítotíák be, ahonnan az ellátó szervek a csapatok és
intézetek részére kiutalták,

Az első világháborút megelőző években a magtar honvéds ég fegver-
zeti helyzete a követklző volt:

a) Gyalogsági fegyverek Az ismérlőpuskák (8 mm-es 95M ismétló-
puska tőrszuronnyal) nagy úrméretük ellenére megl-elelóek voltak, de
kevés tartalékkészlettel rendelkeztek. Az újonnan felállításra kerülő ala-
kulatokat csak úgy tudták fegyverrel ellátni, hogy el kellett venni a nép-
l'elkelők gyalogsági fegyerzetét. A hiány pótlására 154.000 db Mauser
puskát vásároltak, de elavult, egylövetű Werndl puskát is kiadtak.

b) Géppuska: A meglévő készlet korszerű (Schwarzlase géppuska),
de rendkívűl kevés volt, tartalékkészlettel alig rendelkeztek,

c) liivegl A tábori ágyú szerkezetileg és az egyeslövés hatá§át iIlető_
cn mrrdern, de lőtávolsága viszonylat rövid volt. A merevtalpú tábori ta-
rackok kis lőtávolságúak, elavultak voltak. Tartalék alig állt rendelkezés-
re. A nehéz (15 cm) tábori tarackok szintén elavultnak számítottak,

d) l,ószer; A csapatok első szükégletén felül alig volt lószerkészlet,
s már a kezdeti harcok után a Balkánon és Galíciában e5laránt súlyos
hiányok vo|tak. (Szauter Lajos: Az anyagi ellátás és a hadviselés kapcso_
lata az első világháborúban. Honvédelem 1985i1O,szám - 79. oldal).

A háború folyamán a fegyver- és lőszerellátás rendszerének műkö-
dését vizsgálva a következó következtetések vonhatók le:
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- a lőszerkészlet - különösen a tüzérségi lószerek vonatkozásában -

a fő hadszíntereken nem volt elegendő. Ennek alapvető okai a lőszerhi-
ány mellett még ú következők voltak: nag5l szállítási távolságok; rossz.út;
elavult szállítóeszközök; hiányos inlbrmáció, illetve a rossz összekötte-
tés;

- a gyalogsági fegyverek javítása nem jelentett különösebb gondot;

- a tüzérségi anyag|avító szolgálatot a hadszíntérre elvonult tüzérez-
redeknél 1-1 műszaki (szertái) tisznbelő és osztályonként 1-1 műmesíer,
később minden ütegnél l tüzér m.üszaki tisztes látta el. Ezek feladata a

löveganyag szakszerű karbantartására és annak ellenőrzésére szorítko-
zott. Bizonyos alkatrészcseréktól eltekintve azonban a lövegen való szak-
szerű javítá§ról nem beszélhetünk, mert erre sem eszközük, sem helyük
nem volt. A nem javítható lövegeket a lőszeroszlopnáItelepűlt pótoszla-
gok cscrélték ki, ha volt miből. A seregtestek a háború első hónapjaiban
javítóműhellyel nem rendelkeztek. Később az állásharcok időszakában,
a szükség és a kínálkozó lehetóség, valamint az iránftók leleményessége
kapcsán a működő seregtestek körletében különféle nagyságú, beren-
dezésú és teljesítőképességű javítóüzemeket hoztak létre.

A nem javítható lövegek legnagobb része visszakerült a hátország tü,
zérszertáraiba vagt központi ógtúgtáraiba. Y alószínű, hogy ezeknck a lö-
vegeknek nagy része nem igényelt feltétlenül központi javítást. A hátra-
szállítiás sokszor fcleslegesen terhelte a szállító vonalakat, másrészt gá-

tolta a központi üzemek teljesítményét.

Ez az utóbbi tapasztaku jelenleg is meg|ontolandó. Az erősen csökkenő
csapatjavító szervezetek hasonló eredményt hozhalnak Sajnos azonban a
kozponti javító szervezetek sincsenek stabil helyetben (HM Rí-k).

A Tanácsközüirsaság harcai is több hasznos tapa§ztalattal gazdagí-
tották a fegyver- ós lőszerbiztosítás történetét.

Acsászári és királyi hadsereg szerve zeLéből a Vörös Hadsereq ólvette

az eIIátó szelveket. F;ek szeívezÉtét, vezető és végrehaj tó tevékenységét
azonban a világháborús tapasztalatok alapján továbbfejlesztették, rend-
szeíezték.
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Az új ellátási rendszer kialakítását alapvetően befolyásolta, hogy a
Vcirös Hadsereg a sajáí országa területén folytatott hadműveleti tevé-
kenységet. A hadsereg ellátó ntézaLeit általában egyes helyőrségekhez
kötötték, a nehézkes és hosszú idót igénylő áttelepülések elkerülése ér-
dekében. A helyőrség anyagellátó szeNezetét kibőűtették (lőszer, éle-
lem, ruházat, stb. raktárak) és a hadműveletekkel érintett területeken a
helyi direktóriumokkal együttműkódő katonai közigazgatási és ellátási
állandó szerveket hoztak létre. Hadsereg lőszerraktár működött Buda-
pe§ten, Hatvanban, Cegléden.

Az elláíó szelrczetek mozgékonyságának elősegítése érdekében a
táboi intézetek egrészét vasútra telepítettéb abból a célból, hogy a csapa-
tokat gyorsan tudják követni, csökkentsék a csapatoknál a fogatolt jár-
művek számát és növeljék azok mozgékonyságát.

A két világháboru között tovább fejlődött a fegyver- á lőszerbizto-
sítás rendszere. Akatonai ellenőrzés megszűnese után, a harmincas évek
végére, kialakult a szolqálat következő strulaúrája:

- a vezérkari főnök által a hadsereg ellátására meghatározott köve_
telmények alapján végezte munkáját a Honvédelmi Minisztérium legfel-
sóbb anyagellátó szerve az Anyagi Főcsoportfónökég, melynek a:

- 3la osztí,lya - íegyver és optikai anyagellátás;

- 3lc osztálya _ lőpor, lőszer és robbanóanyag ellátás - végezték a
feryverzeti szakfeladatokat;

- közv etlen a láre nde lts égükbe n :

- tüzérségi szertár (Budapest) és kirendeltsége (Hajmáskér);

- fegyver szertár (Budapest);

- négy központi lőszerraktár működött.

- a csapatoknál a fegj.verzeti biztosítást az anya§ vezérkai tiszt kóz-
vetlen alárendeltségében Iévő tiizérségi (feguer és lőszer) előadó írányítor
ta.
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- a fegyver- és lőszerbiztosítás érdekében a következő intézmények
működtek hadte s te nként :

- eg-egy tűzérségi lőszerraktár;

- egy-egy gyalogsági lószerraktár;
- egy-egt tüzérségi és fegyverjavító műhely.

Az 1940-ben kiadott "Lőszer, ttkénégi anyag és feguenet pótlása"
című szabályzat 1. pontja a szolgálat háborús feladatát a következókép-
pen rögzíti. "E szolgálati dg legfontosabb feladata a lőszer pótlása. A íú,
zérségi anyag (ide értjük az optikai anyagot is), a fegvezeti anyag pótlása
és javitása, továbbó ezeknek az anyagoknak karbaníartásához uül<séges

anyagok (karbantanó anyagok) pótlása jelenti a többi feladatot." (Terve-
zet,lószer, tüzérségi anyag és feryverzet pótlása. Budape§t, Attila-Nyom-
da Rt. 1940. ZMKA Tudományos Könyvtár, archíw m.l,e|t.szám:.222}

A szabáIyz^t íészletesen foglalkozik a lószerellátás rendszerével, az
egyes elemek és személyek feladataival. A rógzített rendszer alapvetóen
megegyezik az áItalunk jelenleg is elfogadott elvekkel.

A szabályzat a javítási rendszer elvé t íg rögzítette: " Kisebb javíttíso-
kat a csapat, kiepes javttósokat a hadmúveleti terülelen, vagt a hálor-
szó?ban telepített állandó, vag mozgó javítóműhelyeb nag javításokat a

feguerszenór és tűzérszertór, vagl a glórak végeznek
A karbantartás az anyaggal ellitott honvédek és az egles köteléklk

lötekssége."

A lőszer, tüzérségi anyag és feg5iverzet utánpótlására (javítrására) a
következő szeruezetek szerv eződte k:

a/ Lószerkezelő o§zlop, szervezetébe:

- oszloptöízs;
- lőszer felvételező közegeki
- lőszer elosztó közegek;

- öt (I-V.) lószerkezeló osztag (osztagonként 27 fó) és

- gazdasági vonat tartozott.
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Allománya: 3 tíszt, 157 legénység;
12 ló, 3 fogatolt jármű és 2 motorkerékpár.

b/ Nehéz lőszerkezelő oszlop - a nebéz tizérség anyagutánpótlására
szervezték. Szervezetébe csak három lőszerkezelő osztag tartozott.

c/ Tűzér szeroszlop - a csapatvonatnál e[ nem vég ezhető feg,lerzeti
közepes javításokra, tartalékalkatrészek pótlására szervezték.

Szervezetébe o§zloptörzs, műhely osztag és gazdasági vonat tarto-
zoít.

Allománya: 2 Líszt, 51 legén}§ég;

3 tehergépkocsi (5 tonnás);
, 1 1,5 tonnás tehergépkocsi;

2keÉkpál

Hosszabb időre történő telepítés esetén 4-6 szoros állományra nö-
velhették a lét§zámát.

A második világháború e§eményei többnyire ismertek mindenki
sámára, ezért csak néhány epizódot és tapasztalatot emelek ki.

Kassa bombázásának körülményeiról könyvtárnyi irodalom van. En
c,supán egy fegyverzeti epizódot idézek a ':Miért nem tudta 1941. június
26-án Kassa honi légvédelmi tiizérsége megakadályozni a bombatáma-
dást?' című cil*bőI:

"A lövegcsöveknéI a bölcsőben elhelyezett fék- és helyretotóberendezés
nidjdval, a csövekkl egl darabbóI kovácsolt "fékhúzótoldatok' tönek el,
illetve szakadtak Ie. A fékhtizótoldat ilyen törése nem volt iíkL jelenség az
5l8M (8 cm-es - 76,5 mm - táboi ágtti) anyagná| sem a tábtli, sem a
légvédelmi változatnál. Feltűnő volt, hop ez most e&)szerre, valamennyi
lövegnél bekövetkezett. Kézenfekvő volt, hogl másról, többről volt szó, mint
a fél,:lltizótoldat bmert gengéjérőI. A magnrázat a következő: A 217, szá-
mú üteq anyagát kt nappal előbb, a készültség elrendelésénét adta ki a
tiizérszertár. Uglanekkor mozgósított a V'III. hadtest is. A nagl sietségben
elmaradt az üteg lövegeinél a fékhengerek íeltöItése a íékzést szolgLtó fék-
folyadékkal. A lövésnél a fékezetlenül hótralök)tt cső hatalmas csapása
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leszakította a fékhtizótoldatot, a lövegek használhatatlanok lettek Tudom,
hogl elrendelték az eset kivbsgálását, azt azonban nem, hogl a vbsgáIat
milyen eredménnyel zárult. Az illetékes HM 3la osztály hátrahaglott irat-
anyagából ezideig - ismereteim szeint - nem került elő erre vonatkozó ügl-
darab," (Borsányt Julián: Miért nem tudta 1941. június 26_án Kassa honi
légvédelmi tüzérsége megakadályozni a bombatámadást? Uj Honvédségi
Szemle, 1991/10. szám - i36. oldal).

A 2. maglar hadseregnél a fegyverzet és felszerelés, a lószerellátás
helyzetéről a honvédelmi miniszter 1942. október 20-iki látogatásakor
késáett feljegyzésében találhatók a követkeó megállapítások: " Fegue-
reink korszerűvé tétele uülcséges, mert enélkül feleslegesen nőnekvesztesé-
geink és emellett mindig alármdelségi érzésünk van:

1.) Az elveszett fegver és feluerelés teljes pótlása a honi erők rovására
ls.

2.) Az 1. pc. ho-t szeméIyile| és anyagban is teljesen íel kell lölteni,
szül<séges egl"Turán" hkzászlóalj és eg gépvontatáni könnyű tűzérosztáIy.

3.) Rohamtüzérség nélkíil sem védeni, sem támadni nem lehet ered-
ményesen és hiányát sok feleskges véráldozattal is meg keII faetni. Amíg
nincs, szül<ségből a páncéIos hadosztály nehéz harckocsijait vagank kény-
telenek ilyen célra alkalmazni, ami nem hivatása- Minél nagobb hatású
l öv egtípu sra ke I l t öre ke dni.

4.) A már elavult 10,5 cm-es helyett a német 15 cm-es lövegek glártási
j ogát kell megsze rezni.

5.) Az újabb orosz harckocsikkal szemben csak a 7,5 cm-es német pán-
céltörő áglú tekinthető hatásos feg)vemek Mai páncéltörő íelszereléssel n
maglar hadsereg nagtobb méreű orosz harckocsi támadást nem tudna ki-
védeni.

ó.) Az oroszok igen nag fólényben vannak velünk szemben aknave-
tőben, ami az itteni - sok horhossal bíró - lapos röppályújú feguerek szá-
mára kdvezőtlen kilövést nyújtó terepen igen hatásos fegver.

7.) A tüzérsé1 mozgékonysáya lólogatolással, itt e nagl térségben eIég-
telen, de az otthoni terepen sem meglünk sokra. Gépvontatású tiizénéqre
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van szültség. A hadsereg számóra küIönös értékkel bíma 3 gépvontatású
közép- és 2 nehéz üteg kiküldese.

Lószer terü|et€n:

1.) Bőséges lőszerellátás szül<séges, kijlönösen a íiaérsé7 részére, mert
ez az a fegtvemem, amitől az orosz fél. A szabályzatainkban rögzített heves
és közE)es csa.tanap között aliT van küIönbség. A legtöbb tűzfeladat meg-
oldása a tikérségre hárul, mert a nagl kiterjedésű védelemben itka és glen-
8e g)alogsáqi Uaet a nagt hord,távolságtl fiaérség kepes gnrsan és hatáso-
s an tűzös szponto sít ás a iv a l me gerő síl eni-

2.) Télen, nagl hó esetén a pillanatgújtós repeszgránútok hatása csök-
ken. Célszeni lenne megvizs4álni, hog az idózíthetó gránátlőszer haszná-
lata nem lenne-e gazdaságosabb.

3.) 8l mm-es aknavető lószerből lehetőleg 50 Vo-ban magar Blártású
utánpótlá§ kaün19 men az lényvgesen hatásosabb a nénvt lószeméI." (Dr .Sza-
uter Lajos: A 2. magyar hadsereg tüzérségének tevék€nysége es anyag-
ellátása. Uj Honvédségi Szemle,1993l12. szám - 18-19. oldal).

Összegezve - sok más mellett - a mas/ar csapatok IL ülágháborús
szerepléséről megállapítható, hogy a gépesítés elmaradása nemcsak a
csapatok hadműveleti I'eladatainak végrehajtását gátolta sok esetben, ha_
nem az utánszállítás zavartalan lebonyolítását is. A szállítóeszközök kor-
szerűtlensége már a visszacsatolt területekre való bevonuláskor is érez-
tette hatását. A keleti fronton pedig már eryenesen az utánszállítás csőd_
jébezvezetett. A feg5ruer- és lószerbiztosítás irányító és végrehajtó szer-
vei minden.tőlük telhetőt megtettek a feladatok sikeres végrehajtása ér_
dekébcn. Osszességében f'egyver- és lőszerhiány nem gátolta a csapato-
kat a feladataik végrehajtásában. A helyenkén1 és időnként fellépő hiá-
nyok okai mindenkor a szállításban keresendők. Az országos járművek-
kcl több száz kilométerre - különösen téliidőszakban - nem lehetett ered-
ményesen megoldani a lőszerellátást.

Lajtos Árpád - Zsigmondy László visszaemlékezé séhez íroít hozzá-
szólásában - a vereség és katasztrófa két okát hangsúlyozta ki:

" Előszöris: a páncéltöró fegverek hiánya. Hiány az is, ha vanfeglver,
de az hatástalan. Szándékosan dugja be a fülét és takarja el a saját szemét
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az a vezető, aki arra épí| hogt a harcos majd bevárja az ellenséges harc,
kocsit, amíg az olyan közel nem ér, hog a páncéltörő ógújával kilőheti
(50-100 m-re tőle), vagt egészen közelre, hog kezigránát kötegel semmi-
sítse meg. Eltekintve attól, hog a vitézsé7 hangoztatása mellett ilyen búnös
elvórás űrhetetlen, ennek a megoldásnak eglszenien elébe vág - és vágott
is a valóságban a szovjet támadó - az ellenséges harckocsi, amelynek feg-
verzete többszáz, sőt 1000 m távolságból bbtonságosan és egtszerűen kilövi
a mag)ar páncéltörő áglikat, vagl azt is megteheti, hogl azokat megkerüli
és oldalról, hátulról legázolja.

A másik végzetes, a katasztrófát determináló tényezó a hadsereg "fo-
gatoltsága". A fogatolt vonatjármű (országos jármű = 2 lóval vontatott
szekér) 4 mózsát szállít. Minthogl a lótáp helyszíni beszerzése (zab) nem
lehetséges, a lovak megeszik azt, amit vontatnalq másra nem igen marad
hely, illetve teherbírál'... (Zsigmondy László: A 2. magyar hadsereg a
Szovjetúnió elleni háborúban 1942-7943, Fejér Megyei lrvéltár közle-
ményei 18. Székesfehérvár 1995. - 182. oldal).

A háború után a demokratikus hadsereg örökölte az e\őző rend-
szerből a feglver- és lőszerbiztosítás szerveit és működési rendjét. A tü-
zér , fegyler és lőszer osztály 1949. augusztus 1 -ig a Honvédelmi Minisz-
térium Anyagi Főcsoportfőnökség szervezetében működött. Feladata
volt a honvédség fegyverzettel és lőszerrel, valamint műszerekkel törté-
nő biztosítása.

Az osztály vezetője, Bocsor Pál ezredes volt. Az osztály létszáma ebben
az időben 28 fő.

Az |949. évi HM átszervezéssel a HM Anyagi Főcsoportfőnökség
1949. augusztus 1-vel megszűnt. A tüzér, feg5rver és lőszer osztály a HM
Tüzér Parancsnokság szervezetébe került anyagi (4.) osztály megneve-
zéssel (késóbb csoportfónökséggé alakult).

Minden alakulatnál, ónálló zász|óa|jig bezárílag, "fegtver és lőszer-
szolgálanezető" beosztást rendszeresítettek. A csapatok tüzér-fegyver-
zeti szolgálatai fő feladatait a csapatok előtt eZ időben álló feladatok
határozták meg: ellátni a megalakuló magasabbegységeket és egységeket
a folyamatosan é rkező fegyrerzeti anyagokkal, biztosítani azok állandó
hadrafogható állapotban tartását.
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_A fegyrlerzeti_szakállomány az ötvenes évek közepén volt a legna_
gyobb. A lószerraktárak számának és tárolási kapacitásának növelését
indokolta a hadsereg lőszertartalékainak létrehozása és tárolása, vala-
mint a fegyverzet, műszerek növekedett mennyiségének központi táro-
lása,

1 95 5 -ben csoportfőnökség könetlen alahllatok voltak:

1 3.sz. Tüzér fegyverbázis
1 4.sz. Tüzér fegyverbázis
11.sz.IÁszerbázis
4-sz. Lőszerbázis
5.sz. lószerbáziq
1,sz, HDS Lőszerraktár
2.sz. HDS Lószerraktár
3.sz. HDS Lőszerraktár
6.sZ. HDs Lőszerraktár
7.sz. HDS Iószerraktár
8.sz. HDS Iószerraktár
9,sz, HDS I-őszerraktár

1O.sz. HDS Lőszerraktár

Budapest
Tápiószecső
pusztavacs

Nyírtelek
Hajdúsámson
Törökbálint
Devecser
Nógrád
Kapoly
Izsák
Erdőtelek (Kál)
Császár
Táborfalva

Acsoportfőnökségközvetlen alárendeltségében 1955. február 16-án

1 !9_Y9tkező állomány volt:821 ti., 378 us., 2646 honv., 379 pol. és az
MNVK által engedéIyezett 1632 szeződéses pa.; összesen 5856 jő.

Az t956-os lilrradalmi események a fegyvcrzeti szolgálat életében,
kialakult munkastílusában nagy törést okoztak. sok technikus és mérnök
tiszt hagyta el a hadsereget és helyezkedett el a polgári életben. A tiszti
pályát hivatásuknak tekintőknek úryszólván mindent előról kellett kez-
deni, A szabadságharc leverése után a íő tevékenységet a fegyverzeti
:nylso| összegyűjtése, nyilvántartásba vétele és használható iúapotba
hozása jelentette. A hivatásos átlomány a munkapadok melté átli és az
összegyűjtött feg],veranyagok váIogatását, javítását végezte.

A fegyverzeti szolgálat további fejlődésének fontos állomásai a kö_
vetkezők voltak:

- 19ó1. szeptember 05-ével a Fegyverzeti Csoportfőnökség kivált a
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EGy NATo KoNFERENCIA És reNursÁGAI, AvAGy
e rBmnóxazoNosírÁsI RENDSzER prurBszrÉsB

Tóth Lószló, Pózrruindi Imrel

A Magyar Honvédség termékazonosítási rendszere megújítására
tett javaslatok többek között e folyóirat hasábjain és az Uj Honvédségi
Szemle korábban megielent számaiban már publikálásra kerültek (lásd:
Irodalomjegzék). A jelenlegi ismereteink és a javaslatokban megfogal-
mazottak alapján a rendszer megújítása sokáig nár nem halogatható.
E cikkben a javaslatok összefoglalásával és a lehetséges NATO szellemi
kompatibilitás elérése érdekeben teendő lépésektől kívónunk szólni.

A jelenlegi helyzetben a termékazonosítási terület megújításáért két
alapvetó feladat végrehajúása feltétlenül szükséges:

1,) A Magyar Honvédség termékazonosítási rendszerének a logisz-
tikai rendszerrel együtt történó teljes megváltoztatása

Ezen belül:

- a termékazonosító képzés rendszerének integrálása a logisztikai
rendszer beszerzési, rendszeresítési folyamatába;,

- a termékazonosító képzés és használat folyamatainak teljes lo-
gikai elkülönítése;

- a jelenlegi termék-besorolási és kódszámrendszer megújítása;

- a termékazonosító használat tartalmának és módszereinek meg-
határozásai

1Tórhlá§zlómk.órna8y,MHAnyaai-TechnikaiínformalikaiKözpontlermékazonosítóosztály-
vezetó, Pázmándi lmre mk. sázado§, MH Anya8i-Technikai Infoímalikai Központ számítá§-
technikai o§ztály §z€rvezó f őLiszí, (osúál']yezeló helyettes).
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- a termékazonosításhoz szükséges adatok, adattartalmak gazdál-
kodási szintenkénti megfogalmazása (termékazonosító paramé-
tersor);

- a rendszert alkotó szervezeti elemek megteremtése, személl és
tárgyi teltételek biztosítása.

2.) A NATO megfeleló szervezeteivel a kapcsolat kialakítá§a

Ezen belül:

- a NATO kompatibilis termékazonosítási fogalomrendszer kidol-
gozása, a kompatibilis rendszer alapjainak megteremtése;

- a NATO termékazonosítási szervezetével a kapcsolat felvétele,
a NATO termékazonosítási rendszerhez történó csatlakozási fo-
lyamat megkezdése.

A fentiek alapján az alábbi következtetések vonhatók Ie:

- A fejlesztésre irányuló lépáeket haladéktalanul meg kell kez-
deni, mivel a pénzüryi források beszűkülése és a haderőreform
mára már csak hírmondó szinten ha gyta meg az ezzel a területtel
hivatásszerűen foglalkozó szerveÁ személyi állományát. Így a
további késlekedés egy igen jelentós, pótolhatatlan szellemi eró-
forrás teljes elvesztését jelentené. A "nulláról" történő fejlesztés
pedig ezen a terűleten sok éves kiképzési idót jelentene.

- Mivel a NATO termékazonosítási szervezetéhez történó csatla-
kozásnak nem előfeltétele az ííIető otszág NATO tagsága és a
Magyar Honvédség termékazonosítási rendszerének megújítása
elkerülhetetlen, egy lépésben kellene megoldani a két feladatot
olyképpen, hory a NATO termékazonosítási §zervezethez tör-
ténő csatlakozással eryidóben a NATO elvek alapján megújíta-
nánk a Magyar Honvédség termékazonosítási rendszerét is. Ig5l

megfelelnénk a NATO követelményeknek is és az MH rend-
szere is egy korszerűbbre cserélhető lenne.
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E két következtetésünket az 1995-ben megrendezett NATo termé-
kazonosítási konferencián történt részvétel és az ott tapasztaltak is je-
lentós mértékben megerősítették.

A konzultációval, munkaértekezlettel egybekötöít konferencia
1995. július10-16. közötti időben a Bundeswehr Hamburgi Logisztikai
Iskolájában (LOGISTIKSCHULE DER BUNDESWEHR HAM-
BURG) került megrendezésre.

A konferencia célja volt a NATO Termékazono§ítási Rendszer idő-
szerű kérdéseinek áttekintése, illetve annak bemutatása, a csatlakozás
feltételeinek meghatározása a Békepartnerség jelenlévő tagországai ré-
szére- Ez a konferencia volt a NATO Termékazonosítási Rendszer éle-
tében az elsó, melyen részt vettek a Békepartnerség tagországai is.

A meghívólevél hosszas bolyongás után (HM, MHP-ság, MH AT-
FCSF-ség), kissé megkésve került az MH Anyagi-Technikai Informatikai
Központhoz (MH ATIK). Az MH ATIK jelenleg az MH egletlen olyan
Szervezele amely a termékazonosítási rendszer fejlesztésével kapcsola-
tos feladatait a Szervezeti és Múködési Szabályzata alapján hajtja végre.
Következtetés: a HM és az MHP-ság szeweztében nincs megfelelő szin-
tű képviselóje a termékazonosítási területnek.

A konferenciára az MH ATIK két, a termékazonosítás területén nem
járatos, de az angol nyelvet beszélő (mivel ez követelmény volt) szervezó
fótisztje vett részt. Az elöljárók részéről akét részívevő szakmai eligazí-
tást nem kapott, azt a saját hatáskörünkben mi végeztük el.

Akonferencia fő szervezője azí:n. ACil35 csoport, a NATO Termé-
kazonosítási Rendszert használó NATO és nem NATO országok bizott-
sága, illetve az ACl135 képviseletét is ellátó NAMSA (NATO Mainte-
nance and Supply Agency), NATO Anyagi Ellátó Hivatal, Luxemburg
volt. A konferencia lebonyolítását a Német Nemzeti Termékazonosítási
Iroda vállalta magára, a résztvevők ennek a szervezetnek a vendégei vol-
tak. A konferencián és a konzultációkon 25 ország 70 szakembere vett
részt. Minden ország a saját nemzeti termékazonosítási szervezetének
legfelsőbb szintű vezetőivel képviselte magát (minisztóriumi szint).
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A konferencia fő témái a következők voltalc

- a termékazonosítás szükségszerfisége (a francia delegáció előa-
dósa):

. a termékazonosítás, mint a logisztikai biaosítás alapja;

. a termékazonosítás, mint a nemzetközi szintű egyeztetés
eszköze (interoperabilitás) ;

. a termékazonosítás szükségszerűsége és előnyei.

- a NATO Termékazonosítási Rendszer alapelvei és íolyamata
(a belga delegáció előaüsa):

o a NATO Termékazonosítási Rendszer filozófiája és alap-
elvei (a NATO, a NATO-n kívüli, az ENSZ és a nem NA-
TO tagországok tekintetében) ;

. a termékazonosítás folyamata (az egyed azonosítása, osztá-
lyozása, NATO kód NATO StÖck Niumber = NSN!.

* a NATO Termékazonosítrási Rendszer keretei (a knnadai dele-
gáció előadása):

o az ACl735 bizottság és a NATO;
o mi is az az ACll 35 bizottság;

. helye és szerepe a NATO egészében;

o az ACl135 feladatai.

- a nemzeii termékazonosító szervek (NCB) (a bit delegóció elő-
adása):

. milyen nemzeti termékazonosító szervek létezhetnek;

. a termékazonosítási tevékenp ég szervezése, implementá-
lása a különbözó NATO tagállamokban.
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- a NATO termékazonosítás adat- és információ cseréje (a
NA MSA v ezetőj éne k e lőadó s a ) :

o a NAMSA szerepe a NATO Termékazonosítási Rend-
szerben;

o az adatcsere lehetőségei, folyamata;

o a NATo termékazonosítási elektronikus levelezési rend-
szere (Mail Box System), MBS;

o kapcsolat a Békepartnerség országaival.

- a nemzetközi adatcsere bemu tatása (az olasz d,elegicű előadá-
sa):

- NATO termékazonositási kiadványok (a NAMSA holland kép,
v is előj ének e ló adá s a ) :

o az ACodP-l - a NATO Termékazonosítási Rendszer "a/_

fája és ómegáj a", alapdokumentuma;

. a CodSP - az ACl735 csoportba tömörült nemzeti termé-
kazonosító szervezetek működési elvei (Codification Sup-
port Publications), NAMSA kiadvány;

o az N-MCRL - a NATO kódrendszeren alapuló, az ósszes
NATO ország azonosító, referencia és gyártási adatait tar-
talmazó utalások jegyzéke (The NATO Master Cross Re-
ference List).

- a termékazonositás eszközei, folyarnata (az EgesüIt Államok
dele gá cioj ának előadá s a ) :

o az ACodP-2- a NATO raktári kódban használt termékosz-
tályok és termékcsoportok listája (a|apdokumentum);

o az ACodP-3 - a NATO - ban használatos cikkjegyzék lis-
tája (standard elnevezések);

r a FIIG - a NATO cikkjegyák leírói;

r az Átalános Dekódoló (GDT).
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- a NATO Ternékazonosííási Rendszerrel történő kapcsolat
megteremtésének lehetőségei (a Cseh Köztársaság delegációjá-
nak előadása az ez irányban végzett munka tapasztalatairól).

- a NATO Termékazonositási Rendszerbe való betépés fettételei,
lehetőségei (a német delegáció előadása):

. a közeledés alapfeltételei;

. szponzorálásieljárások, lehetőségek;

. előreláthatóköltségek.

- a termékazonosítási rendszer eszközeinek interaktiv bernuta-
ása az olau és a német delegáció számítógépes rendszere alapján.

A konferencián résztvevők beosztása és maga a program már sugall-
ta, hogy nag;r horderejű, minden ország (NATO és nem NATO, Béke-
partnerség országai) számára aktuális stratégiai kérdésekről szól a ía-
lálkozó.

A téma komolys ágát talán legjobban a bevezető előadás szlogenje
emeli ki: "A termelő világ része akarunk lenni ? Akkor be kell kapcso-
lódni a ternékazonositási rendszerbe !"

Ezt a felhívást a s zewezőkés résztvevők még egy nagyon fontos üze-
nettel egészítették ki a Békepartnerség tagállamai felé: "A NATO csat_
lakozás teljesen értelmét veszti, ha az adottország képtelen kapc§olatot
teremteni a NATO 'lermékazonosítísi Rendszerrel !"

A konferencián résztvevő maylar csoport tagjai uemélyes beszélge-
téseket, konzultációkat folyattak a NATO Tetmékazonosítási Rendszer
szeryezeleinek vezetőivel, illetve a Békepartnerség tagállamainak delegá-
cióival a rendszer jobb megismerése, az esetleges magyar csatlakozás le-
hetőségeinek vizsgálata céljából.

A konferencián megfogalmazódou, hogy a NATO csaLlakozás alap-
fe ltéte le a N NT O Termékazonosítási Rendszerhez való csatlakozás alap_
köveinek lerakása, illetve az MH termékazonosítási rendszer olvanmér-
vű átalaKtá§a, hogy a csatlakozás feltételei adottak legyenek.
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Az előadások, illetve a folyamatos konzultációk alapján érthetővé
válr a NATO Termékazonosítási Rendszer lényege, annak elónyei, mű-
ködési mechanizmusa, a csatlakozás feltételei, módja és megerósítést
nyert annak elengedhetetlen szűkégessége.

A küldöttség, hazaérkezése után elkészítette az előírásos útíjelen-
tést, amelyben a téma horderejének megfelelő javaslatokat is tett. Az
elöljáró részére a NATO termékazonosítási rendszerhez való csatlako_
zásra feladat és ütemtervet terjesztettünk fel. A felterjesztett javaslatok-
ra válasz nem érkezettés ismereteink, valamint információnk szerint még
nem történt lépés ezen a területen.

A javaslatok amelyek napjainkban is érvényese\ habár kissé ak-
tualitásukat vesztetté\ összefoglalva a következőket tartalmazák;

- Úgy u NATO, mint a Békepartnersé g azon országaí részéről,
melyek már alapvetó lépéseket tettek ebben az irányban, a ma-

ryar fél közeledése iránt maximális a támogatás.

- A rendszerhez való csatlakozás alapvetően szervezési, konzultá_
ciós lópésekkel kell hogy kezdődjön. Fel kell mérni a csatlakozás
lehetőségeit, módját, fel kell tárni a lehetséges partnereket a ma_
gyar csatlakozás elősegítése érdekében. A csatlakozás egy
hosszú folyamat, melynek kezdeti lépései nem igényelnekjelen-
tősebb kiadásokat azMH részérő|.

- A delegáció részletes beszámolója, illetve személyes meghallga-
tása után a lehető legrövidebb idó alatt létre kell hozni egy szak-
értói csoportot, amely rendelkezik a megfelelő ismeretekkel,
kapcsolatokkal és döntésképességgel, hogy minél előbb megkez-
dődhessenek a mag5lar csatlakozás feltételeit megteremtő kon-
zultációk a NATO, illetve a Békepartnerség (lrngyelország,
Csehország, Szlovákia) országaival.

A NATO termékazonosítr{si rendszerhez való csatlakoá§ javásolt
feladat és ütemt€rve a következő volt:
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Hazán\ illetve a Magtar Honvédség törekvéseit tekintve ez a kon-
ferencia mérföldkőnek tekinthető, a megállapítások óriási súllyal bírnak.
Bár a résztvevók beosztását, illetve hatáskórét tekintve hazánk részvéte-
le a konzultáción nem volt mérvadó, a szervezők és az AC/135 csoportba
tömörült nemzeti termékazonosítási szervez,etek, valamint a Békepart-
nerség tagállamai részéről maximális komolyságot konstrukiivitást, se-
gítókészséget - é§ bármily meglepő sz€retet€t, aggódást, egJ.fajta prio-
ritási szándékot tapasztaltunk. Ezért is érthetetlen számunkra az MH
vezetésének eddigi passzív magatartása a témát illetóen.

Megállapítható, hogy a fogadóké§zség úgy a NATO, mint a Béke-
partnerség országai részéről megvan az esetleges magyar csatlakozás
iránt, a NATO országok, de kifejezetten a NAMSA részéről ez nem csak
készség, de kifejezett ajánlás, €|vátás I Ezidáig azonban maryar részről
-számunkra ismeretlen okokból - semmilyen lépés nem töítént a NATO
Termékazonosítási Rendszerhez való csatlakozás ügyében vagy ezek a
lépések nem a megfelelő vezetési szinten és nem az érdekelt szervezetek
között történtek.

A Magyar Honvédség, amennyiben a NATO csatlakozás valóban ki-
emelt cél, a NATO Termékazonosítási Rendszerhez történő csatlakozás
alapjainak megteremtését tekintve a huszonnegyedik órában jár,

A visegrádi országok hadseregei a NATO rendszerhez való csatla-
kozás tekintetében már több lényeges kérdésben évekkel előttünk jár-
nak, megfelelő tapasztalatokkal, konkrét gyakorlati eredményekkel ren-
delkeznek, melyeket - kétoldalú eryüttműködés keretében - hajlandók
feltárni, megosztani a magyar féllel a csatlakozás hatékonyságának nö-
velése érdekében,

Teljesen egyértelmű, hogy a Magyar Honvédség NATO csatlakozá-
sának - kimondva vagy kimondatlanul - alapfeltétele az eglséges kód_
rendszer, a NATO Termékazonosítási Rendszerhez való csatlakozás
vagy az azzal tőrtÉnő interaktiv adatcsere. Ez egy hosszú-hosszú és fá-
radságos folyamat, melyet legfőbb ideje elkezdeni ( a NATO rendszer
alapköveit 1957-ben rakták le, jelenleg a világ közel60 országa használ-
ju)-

Az alapok lerakását elsősorban a Magyar }lonvédség struktúrájá-
ban kell elkezdeni - felmérve a hasonló országokban végzett tevékeny-
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séget, átvéve az ottani tapasztalatokat - meg kell teremteni a leendó hon-
védségi termékazonosítási szervezet jogi, siemélyi és gazdasági bázisát.

EZt a folyamatot az általunk feltárt kommunikációs csatornákon ha-
ladéktalanul el lehet és e| kell kezdeni: Ismerve az érdekelt felek maga-
tartását, illetve a NAMSA szponzorálási rendszerét, a csatlakozás alip-
feltételeinek megteremtése semmilyen vagy elenyésző költségkihatásűl
bír, a jelenlegi termékazonosítási rendszeit nem érinti, a nliántartási
és gazdálkodási folyamatokban nem okoz mérvadó változási vagy fenn-
akadást.

_ A jelenleg használatos termékazonosítási rendszer megQítását, átala-
Htását korábbi javaslataink ueint úgt kell végezni, hogl7'rend,elkezésre
álló világszabvónyba (NÁTO Termékazonosíúsi Rendíe) illeszthető Ie-
glen, vele a kapcsolatot íel fudja venni.
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