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A jelen röüd tanulnány megírására a Magnr Honvéd hetilapban
megjelent kéí íní§ késztetert. llz í995149, számban a következő olvas-
ható:

"Á honvédség átalakításúval kapcsolatban a parancsnok (Deók lónos
vezérezredes - szenő) elmondta: bór sok helyen még csak most kezdődtek
el a személyi beszélgetése]E az mdis látszilg hog az átalaldtós nag)on ne-
gatívan hat az állomány hangulatóra, még azolan a helyekm is, ahol nö-
velik a létszámot, hisz a katonák ott sern lótjók bbtosítottnak az elhelyezést,
a technikai elátottságot és a kiklpzés feltételeü. hoblémát jelentenek azok
a létszámok is - folyuua a parancsnok -, ametyeka az Orszógltilés elfu-

7adott. Az már most is látszilg hogl a létszámarányok vagl egáltalán netg
vagt csak nagl "vérveszteségi' órón telje§thetőek

Várhatóan a k)zalkalmazotti szül<séglet nagtobb lesz a meghatározott
- honvédség összlétszámához viszonyított - tizenhórom szúzaléIaúl. Ha
mégis ragaszkodnak ehhez a százalékos arónyhoz, könnyen műk(tdéskép-
telenné válhat a honvédség-" (1)

A másik írás az 1996123, számban jelent neg (Megkérdeztiik Végh
Ferenc vezérórnaryoí VAN-E KIÚT?), melyből az a|ábbi gondolatokat
emelném ki:

" Nem v ákoztak pozitív irányban az állományarányolg nem növ el@dett
lényegesen a szerződ,éses katonók száma. Sőt, az őllomónyarányok meg-
vóltoztatósakor komoly torzulásokat okozott a gors végrehajtás, a külön-
böző szervezetek sajátosságainak nem keIIő figelembevétele. A kiáramló
közalkalmazotti úIlomány egtes szalanákban vákuumot teremtett. A szol-
gáItatásokat pedig lcülső cégelaóI - anyagiak hiányában - nem tudjuk meg-
rendelni. szerzőüses helyelg a rendelkezésre álló anyagi kondíciók míatt,
nehezen töIthetők fel. Be kell látnunlg hogl az országailési hatúrozat lét-

1Dr.Gá§p&Tibornk,ezredes,MHFvTszF-sé8,Fe8,yveí,ló§zerésmll§zeíle.hnikaiosáá},veze-
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számarányait - tehát a létszámcsökkantés sarol<számain belül a tisztelg
tiszthelyettesek és közalkalmazottak arányát - csak olyan "emberól-
dozatoHral" tudnónk elérni, amely veszéIyezteíné a honvédség jövőbeni
múkodését.'(2)

A két cikk alapján aztlliszem az olvasóban jogosan merül fel a kér-
dés, hogy honnan ercdnek az állományarányok és h8 nem jó|q miért
nem lehet módositani azoklt!

A feltett kérdés első részere konkrét válasz adható, melyet az Or-
szágg5nilés §11995. hatfuozatából olvashatunk ki. A határozat többek
között kimondja: "A honvédség létszámón belül az alábbi arónyoknt kll
megküelítdni: a tisztek arónya 15 7o, a tisahelyetteseké 18 vo, a l<jzalkal-
mazottak 1 3 Vo leg)eru Ezzel epidQűleg a legénysé§ állományon belül nö-
vekedjen a szerződéses katonák száma."(3)

Amódosítás lehetőségérevonatkozó kérdésfelvetés megválaszolása
előlt éídemes néhány összehasonlítást tenni mús országok hadseregeinek
állornálryarónyaival:

- Nas/-Britannia z tiszt 9 %o , tiszthelyettes 75 Vo , sorállomály 39 Vo ,
polgári alkalmazott 36 Vo. (4)

. - Hollandia: jelen|eg: hivatásos 44 Vo, sotál|omány 37 Vo, polgári al-
kalmozott 79 Vo; haderóreform után: hivatásos 7 4 Vo, polgári alkalrnazott
26 vo. (5)

- Be|gilmz a haderő ótalaldtás utár,- 40 ezer katona, ezen belnl 12,5 Vo
tiszt, 37,5 Vo tiszthelyetí*, 5O Vo |egérlység,valamint 5 ezer polgári státusz
(ezI1%). (6)

Az idézett létszámokból látható, hogy az állományarányok minden-
hol mrások. Azok minden hadseregben üszonylag hosszri történelmi fej-
lődés hatására alakultak ki. Az arányok megváltoztatrása csak időigényes
elókészítést követően, a sziikséges feltételrendszerek megléte esetén
eredményezheti a szervezeti műkö'dőképesség fenntartását, illewe meg-
őrzesét-
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A tervezett átalakítás három alalallat állomóry,arányában az allbbi
v áltozá sokat idézné elő :

A táb|ázat adatai eryértelműen előrejelzik azt a negatív válíozást,
amit az átalaktás követel. A kialakuló szervezeti anomáliáthoz döntően
a jól felkészült, tapasztalt közalkaünazotti állomány csökkentése és he-
lyetttik sorállomány, valamint a jelenleg még hiányzó tiszthelyettesi állo-
mány rendszeresíté§e vezethet. E úendencia kiilönösen a szalmai szer-
vezetek műkiklését veszélyezt€ti,

Az állományok alal<lllását egl mósik aspelausból is étdemesnek tar-
tom megvizsgálni.

A hadtudomiányban állandó üta tátgátképeziavezető-, a harcoló-,
a harcot támogató szertezetekés az anyagi-technikai elemek aránya. Pél_
da eíre a német §árazfiildi csapatok történetének négy szakasza (a táb_
lázatban a létszámok arányai vannak feltüntetve). (7)

Fsz. Megnevezés ti. tt§. sQr.

százalékban
ka. Ossz. létszám-

csökkenés
(vo)

Jelenleg2351567
1. 54

tervezett 5,5 28.'7 49,2 16,6

Jelenleg 4 1,5 94,5, 3
tervezett 4 25,5 13,3 57,2

Jelenleg 57 71,3 83
25

tervezett 3,5 77,9 65,6 13,1
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Vezető
szervek

Harcolók Harcot tá- ATB
mogatók csapatok

Az I. vh. előtt, 1914 1 40 20 1,3

1926 11552
AII. vh. előtt, 1939 | 12 4,5 1

Jelenleg 1327

|J ganez a tendencia megfiryelhető az amerikai hadseregben is-

B. William Hankez kutató egyik tanulmányában a következőket írja: "..

békeidőszakban a harcoló csapatok elldtásához engedéIyezett hadtáp és

kiszoffiló szetvezetek lÉtszómának százalékos aránya mindig süllyedt, míg
a háboni idején minden esetben emelkedett. Ennek következményeként az
ameikni hadseregben valamennyi fegueres konflildus első hónapjaiban
elégtelen volt az eIIátó csapatok harcoló alahllatokhoz viszonyított aránya
olyan mértékig, hog az múr akaülyozta a harcoló erők tevékenységét." (8)

A haderő átalakítása során mindig felvetódik a választás lehetósége.
Napjaink kutatóit élénken foglalkoztatja, hogy a jövőben sorozott vary
önkéntes hadsereg legyen-e. A kérdés eldöntése nem eglszerű, hosszú
mérlegelést és meghatározott feltételek teljesülését ígényli. Osszességé-
ben a jövó az önkéntes (profi) hadsereg kialakulását prognosztizálja- Az
önkéntes hadseregen belül megítélésem szerint meghatározó sz€repet
töltenek be a közalkalmazottak. Példa erre a kérdés egrik kutattíjának
megál|apíúása:

"A biaosítóerókkel kapcsolatosan felvetett kérdésre is van igen eglsze,
ni, költségHmélő vólav: "katona az, aki fegn errel védi hazáját", követk,
zésképpen nem minden beosztásba kII katona - egészen a hadszintérig ,

ahol nincs fegner (átvitt értelemben péIdául a rádiólolaítor is az), béke-

id,őszakban a költséges profi katonák helyett pol4Lái állományúakkal kell
ellátni. (A polgii állományúaknak nem kell ingtenes lakást, eglenruhát
stb. bizto§tani és nem részesüInek a katonókat illető kedvezményekbm).
Hábortls időszakban pedigkülön elbíráIás alapján kll a polgói szeméIyek,

kel betöIthető beosztósokat kijelölni. A hadseregrulajdonóban lévő minden
szeméIy- és tehergépkocsivezetője tehát polgtíi alkalmazott, de valamennyi
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szakács, pincér, takarttó, szal<rnunkás, minden típusú szerelő, raktáros és
még lehetne sorolni, egl szóval akinek nincs kezében feguer, az nem kato-
na, hanem civil. Hábonis viszonyokban sem okoz ez különös problémót,
hiszen ezek a civilek zömükben leszerek tartalékosok akik ismeik a knto-
nai életet. Ez ű mag)arázata annalq hogl az Óuarnabonl id.ején mintegl
7000 ilyen polgói alkalmazott önként azonnal "beöltözött", és szinte saját
munkaeszközeivel folytatta munkáj át az ÓböI -ténégé be áttelepüIve.

Jellemző módon a fenti civil megoldás múködik a nyugati, főkent pedig
a NATO-orvágok haderőiben, de alig észlelhető a még ma is tómeghadse-
re4et íenntartó országokban (Kína, oroszország), illeae a volt VSZ-orszá-
gokban. Hasznos lehet néhány adaftal illusztrálni az elmondottakat. Az
ameikai feglveres erők szal<szolgilati műhelyeit - tehát a fizikai munlcát -

irányítók léuzáma 1980-ban 450 fő volt, 43 szdzalékban civil, míg 1988-
ban 558 fő, 49 százalékban civil."(9)

Visszakanyarodva az alapgondolatokhoz érdemes felidézni, hogy a
haderőcsökkentés következtében létrejövő ó0.Offi fős béke létszámú ke-
ret hadseregnek - a88l7995. Országglrilési határozat alapján - az alúbbi
fő funkciókat kell meqbízhatóan ellótni:

- egl részével (azonnali készenléti erők) készen kell lenni a határ-
őrség eróivel együttműködve, a válságkezelés katonai feladatainak azon-
nali ellátására, az ország területére betört fegyveres csoportok felszámo-
lásáta, az országlégterében támadó tevékenységet fo$ató repülőeszkö-
zökkel szembeni ellentevékenységre, valamint szükségállapot idején az
alkotmányos rend, a közrend és a közbiztonság védelmében való részvé-
telre, katasztrófák elhárításában való közreműködésre. Ugyanezen szer-
vezetek vegyenek rószt többnemzetiségű kiképzési feladatok vegrehaj_
tásában és kijelölt alerységeik legyenek felkészítve nemzetközi feladatok
végrehajtására is;

- másik részével (kiképző központok) hajtsa végre a honvédség leg-
fontosabb békefeladatát, az állomány folyamatos kiképzését és biztosítsa
a háborús hadrendnek megfeleló csapatok felállítását;

- harmadik ríszével (logisztikai szervezetek) biztosítsa a hadsereg
anyagi-technikai eszközeinek és készleteinek szakszerű tárolását és íreg_
őrzését, a szükséges háborús készletek felhalmozását, valamint a béke-
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hadsereg folyamato§ logi§ztikai biztosítását a nemzetgazdaság eg5ne fo_
kozódó bevonásával.

A béke haderó fenti három pillérét egy hatékony vezetési rtnd-
szernek kell összefogni és a zavartalan működést még néhány központi
r€ndelteté§ű intézménynek kell segíteni.

A leegyszerűsített keret had§ereg struktúrából a logisztikai szerve-
zetekhez kívánok fűzni némi magarázatot. Jelenleg a csapatok számára
az egyik legnagyobb nehéxéget az okozza, hogy erősen csökkentett béke
létszámmal, a kiképzési feladatok mellett, nagy mennlségú mozgósítási
zárolt haditechnikai eszközt és anyagi készletet kell tárolniuk és kezel-
niük.

Ez a feszültség, véleményem szerint úg oldható fel, hogy az összes,
a béke tevékenységhez nem szükseges haditechnikai eszköz és anyagi
ké§zlet ö§§zevonásra kerül a úerűleti logisztikai raküárakba, ahol biz_
to§ítható azok §zakszerű tárolása és megóvása. Ebben az esetben meg-
szi.intethetó az a jelenlegi állapot, hogy a minimális létszámú elókészítő
törzsek kezelik az eszközöket es az anyagokat. Az előkészító törzsek pa-
rancsnokai (zászlóaljparancsnok, tüzér osztá\parancsnok) gyakorlatilag
raktárosi feladatokat látnak el.

Az ilyen teíületi logi§ztikai raktárak és a jelenleg meglévó csapat-
szintú és központi anyagi-technikai szervezetek egl rendszerben, zöné-
ben polgári dolgozókkal (közalkalnazottakkal) feltöltve a lehetó legol-
csóbban biztositanák a jelenlegi (és még több évig kéDyszerből megtar-
tandó) haditechnikai eszközök és anyagi készletek szakszerú tárolását.
Ezen módszer kedvező tapasztalatai megfigyelhetók az 1995. novembe-
rében létrehozott Kijelölt Allandó Raktárak röüd működésénél.

A javaslat ellenzői a mozgósítás vélt nehézségeire hivatkoznak. Úgy
gondolom ezekel az érveket az idő már túlhaladta. A'szülcséges döntés
meghozatalától számított néhótly hónapos felkészülé§' (Országryűlési ha-
tározat) idószakába bóségesen belefér, hory a behívott tartalékosokból
bárhol megalakuljon a megfelelő alegység ós egy másik helyen (logiszti-
kai raktár) megkapja a szakszerúen elókázített haditechnikai eszköó-
ket és anyagi készleteket.
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U5, gondolom, hogy a haderő átalakítás eddig végrehajtott feladatai
alapján nem lenne haszontalan egy objektív elemzés elkészítése, ami ala-
pot adna bizonyos korrekciók végrehajtásához. Ehhez a folyamatohoz
szeretnék 4ondolataimmal én is hozzójárulni.
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