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KATONAILOGISZTIKA

A FELSŐSZINTÜ LOGISZTIKAI VEZETÖSZERVEK
KIALAKÍT/4,S/{NAK ELGoNDoLÁsA A HADERÖ-

REFORM JELENLEGI SZAKASZÁBAN

Dobó Pétel, Jóroscsá* Miklósl

A Magyar Honvédség átatakítása középtávú tenének módosítását
elrendeló 66tl996, HM utasítás és végrehajtására kiadott 107/1996,

MHPK VKF-i parancs alapján 1997. első negledéÚ végéig befejeződött
a felsőszintű vezetószervek (azon betül a |ogisztikai vezetószervek) fel-

adatrendszeÉnek ponlo§itá§a és azzal összefüggésber a §zetaezeti ke,

rete\ tétsámok aktualiálása.

Kidolgozásra és a HM illetékes vezetóivel egyeztetáre kerü|t a té_

mára vonatkozó kormányelóterjesztés, amely a szakterületrevonatkoó-
an azzal számol, hory a haderő logisztikai biztosítását középtávon azága-
zati múködési rend fenntartásával számolva kell megvalósítani, ami egy-

ben behatárolja a logisztikai vezetés átalakításának mélységét is,

Amegielölt idószakra vonatkozóan ugyancsak döntés született a fel-

sószintű lJgisztikai vezetés helyéról, melynek értelmében_ a_ felsőszintű

logisztikai iezetőszervek a Magyar Honvédség keretein belül maradnak,

Az alapkérdések tisztázását követóen világossá vált, hocy ajelenlegl
MH Anyagi-Technikai Főcsoportfónökség átalakítására korábban ki-

alakítotiéJszámos vezetési, tudományos fórumon megvitatott elgondo-

láson csak egyes részeit érintően szükséges változtatni.

Mára már elérkzett az ideje annalg hog a l<idolgozásba bevont óllo-
mányon kívül a széluebb szalonai réteg is megismerje az új felsőszintű lo,
gisztikai vezetőszewek létrehozósára kialakított szalanai koncepció lénye-

1 Dobó Péter vezéíóma8y, MH Anya8i-lechílikai fóc§oportfónök, Jároscsák Miklós €zrede§, MH
ATFcsF-ség szeívezési és hadkiegéslté§i osaályvezteó



gét,_valamint a feladatok átrendezéséhez kapcsolódó szervezeti keretek in-
dokoltságát.

... JáTnr"}d]l a cikk megírása időpontjában alapként elfogadhatód-§::!" és állásíoglalásolra, a cimten jelzett Úma leginkíbb az
alábbi fő kérdések megváIaszolásával közelíthetó meg: -

1.) Az MH Anyagi-Technikai Főcsoportfőnökég jelenlegi feladal
rendszeréhez rendelt szervezet műkódésének megítéiáe.

2.) Honvéd Vezérkaron belüli logisztikai szervezet fó feladatai és
szervezete. (LoGISZTIKAI FÓcsoPoRlFÓNÖKsÉG)

3.) Honvéd Vezérkar alárendeltségébe tervezett központi logiszti-
kai vezetőszerv fó feladatai és szervezete. (MH LOGIS2TIKAIiÓI-
GAZGATÓSÁG)

4.) Haderónemi Vezérkaron belüli logisztikai szervezet fő feladatai
és szervezete. (LoGISZTIKAI CsoPoRrr.ÓNÖxsrc;

A_négy alapvető kérdés kifejtésén túlmenően célszerű még teret
szentelni a Iogi§ztikai szervezetek es/e§ tagozatokon belüli megjelené_
séne\ valamint a felsószintű logisztikai szervezetek kapcsolattendszsre,
együttműkiirtése összefüggéseinek. Így a kifejtésre kérülő tartalmi ele-
mek együttesen átfogják a kialakítandó felsőszintű logisztikai vezető-
szervekelméleti alapjait, de nem terjednek ki a külónb-özó befolyásoló
tényezók, meghatározott paraméterék hatásainak elemzésére.

^ 1.) Az MH Anyagi-Technikai Főcsoportfőnökség jelenlegi
feladatrendszere és szervezete, mint az új felsőszinú iogiszit<ai
vezetőszervek bázisa fontos kiinduló alapnak tekinthető.

a.) Rendelteté§e:

. A. Maryar Honvédség anyagi- technikai, elhelyezési, egészségrigyi,
valamint közlekedesi biztosításának tervezése, szervezése, a"végreÉ4Ús
MH szintű irányítása és ellenórzése

Gazdálkodás irányítási-+zervezési hatásköre a szervezetébe tartoó-
kon kívül kiterjed az MH kijelölt fetsőszintű, gazdálkodó szervezeteire.
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Megvalósítja az MH gazdálkodási tevékenpégének általános koor_
dinálását.

b.) Feladatrerd§zerének f6bb összetevői:

Az MH Anyagi-Technikni Fócsoportfónökség, mint a honvédség

anyagi-technikai biztosításának felsőszintű vezetőszerve hármas fel-
adatkomplexumoí fog át:

ELÓszÖR: Etlátja az alaprendettetésből adódó feladgtait

- részt vesz az MH alkalmazása tervezáében, háborús, HKSZ-M
feladatai végrehajtásának szabályozásában, a központi követelnrények
meghatározásában;

- irányítja, összefog|a és koordinálja az MH éves szakági és koordi-
nációs hatáskörébe tartoó területek költségvetésének tervezesét, végzi
az előirányzatok elosztásával, kezelésével és elszámolásával kapcsolatos
feladatokat;

- ágazati rendszerben teívlzi, s7arvezi és irányítja az MH anyagi-
technikai biáosítását;

- részt vesz a haderófejlesztés küönböó idószakra szóló tervei ki-
dolgozásában, valamint más vezérkari szintű feladatokban;

- mint alkalmazó fónökég tervezi és szsmezi aneki alárendelt lo-
gisztikai szervezetek (szervezeti elemek) kialakítrásával, módosítiásával

kapcsolatos fejlesztéseket;

- ebben a témában véleményezési jogot ryakorol a nem alárendelt
szervezetek javaslataival kapcsolatban;

- szabályozza és íelüryeli a szakképzést, felkészítést, tervezi az MH
anyagi- technikai tiszti és tiszthelyettesi utánpótlását;

- tervezi és koordinálja a nemzetközi logisztikai együttműködé§ fel-
sószintű feladatainak végrehajtá§át.



MÁsoDsZoR: Átfogia a haderőn€mekhez nem kapc§olható terü_
|eteken jelentkező szakmai feladatokat

- végzi az MHP (VK) közvetlen katonai szervezetek szakmai bizto-
sításának iiányítását, felügyeli a szakállomány tevékenységét;

- sz.eryezi - akialakított utaltsági rend alapján - a HM es háttérin-
tézetei logisztikai biztosítását;

- közvetlenül irányítja a HM és hivatalai, valamint az MHP szervek
köZvetlen biztosítását végző katonai szervezetek tevékenységét.

HARMADSZOR: Szolgálati és szakmai elötjánói jogkört gyakorol

Szolgálati elöljánói jogkörben irányítja a központi anyagi-technikai
szerveZetek tevékenységét.

Szakmai elöljárói jogkörben irányítja a csapatok, intézetek logisz-
tikai szervezeteit, javaslat-tevői jogkörében elbírálja a szervezeti fejlesz-
tésck javaslatait.

A hármas fetadatkomplexumot az MH ATFCSF-ség 13 szakmai
ágazat összefogásával látja el, tevékenységét közvetienül támogaqa az
MH Repülóműszaki Intézet, MH Anyagi-Technikai Informatikai Kóz-
pont, valamint részeivel a Hadtáp Szolgáltató Központ.

(Áz MH ATFCSF-sé7 jelenle§ feladatrendszerét az 1. sz. vázlat lar-
talmazza).

c.) A főcsoportfőnökség működési rendje:

A főcsoportfőnókség szervezetét alkotó csoport- és szolgálatfőnök-
ségek, valamint a kózvetlen osztályok 1'eladata az MH anyagi-technikai
biztosítása felsőszintű tervezésének, irányításának megvalósítása, illetve
a főcsoportfónökség alárendeltjei (központi anyagi-technikai szeíveze-
tek) szolgálati vezetése, a főcsoporttónökség belsó műkódtetése. Ezen
tevékenységi sort a követelményekhez, feladatokhoz viszonyítottan
elégtelen létszámfeltételekkel rendelkezó szervezeti elemek kizárólag
az alárendelt középirányító szervezetek bevonásával, részükre meghatá-
rozott feladatok átruházásával képesek ellátni.



Az MH szolgálatfőnökégek működese elvileg ú5r került elgondo-
tásra, hogy azoknak a felsószintre tartozó szakmai feladatokon kívül más

irányú tevékenységekkel nem kell tbglalkozni- Ezzel szemben a gyakor-

latiélet azt igazolta, hory á gazdálkodás, a hadműveleti tervezés, a fel-
készítés-, kiképzés, a személyi utánp őtllás tervezés, az alárendeltek szol-

gálati vezetése mind-mind igényli az ágazaíí vezeLőszlervek beavatkozá_

sát, jelenlétét.

A főcsoportfőnökséget is érintő létszámcsökkentések a működési ne-

hézsége ket tov á bb sú lyo s bítottá k

Az ágazati vezetés helyzetéhez hasonlóan a főcsoportfőnókség
törzskari izervezetei (közvetlen osztályai) is eryre mélyiilő, működési
problémákkal állnakszemben, mivel a haderő egy idő óta permanensnek

iekinthető átalakítá§a kózepette az elvi kidolgoó munka területei kibő-
vűltek, tartalmi összetevói megváltoztak.

A korábban ery-két szakterületet múvelő, koordináló fótisztekre
(HKSZ, M, szakkikepzá, terezés, sze§tezeti fejlesztés) mind több és

iöbb plusz felattat hárul, melyek végrehajtását már csak külsó erők bevo-

násával (vezenylések) lehet megoldani,

Főcsoportfőnökségűnk műkiirésében a mindenkor adott íeltét€lek
legoptimáiisabb kiaknáása meltett sem valósulhatott neg az ágazati
veietés és a törzskári §zeryezetek 7ávrrtalan tevékenysége.

Íippett ezrtt az ítj logisztikai vezetószervekre vonatkoó elgondolá_

sok kiiiakításánál - a központi követelményékhez illesztve - eryik leg-

fontosabb szemBontnak tékintettúk, hory a mai műkodé§t akadályoá
tényezóket ne viryük tovább. Az MH ATFCSF-ség tiib\ mint hét éves

műLiitési tapasztalatai atapján, birtokában vaglT rnk inindazrrn ismere-

teknek, melyékkel a fócsoportfónökég utódszervezetei feladat orientál-

tan alakíthatók ki. Természetesen csak akkor, ha a szervezési alapelvek-
ben elfogadjuk azt a tényt, hogy minden feladatra a tényleges szükség-

letnek megfeleló állomány kerül kialaKtásra.

(Áz MH ATFCSF-ség jeknle§ feladatrendszerének íőbb összetevőit a

6. sz. vózlat taft a lmaa,a ).



A haderóátalakít ás 7997 . végén befejeződő szakaszában terveink
szerint létrejönnek az MH logisztikai biztosításának új típusú és feladar
rendszerű vezetószervei.

Ezek konkrétan:

- a }IVK-n belüli MH LoGISZTIKAI FÓcsoPoRTFÓNÖK-
sÉG (MH LFcsF- §ég);

- a IIVK alárendeltségében működó MH LOGISZTIKAI FÓI-
GAZGATOSAG (MH LFI);

- a Haderónemi Vezérkarok LOGISZTIKAI CSOPORTFÓNÖK-
sÉGEI.

A jóváhagyás előtt álló sz€rvezeti keretekből adódóan az MH AT-
FCSF-ség jelenlegi egységes feladatrendszerét több részre kell szétvá-

lasztani, iiletve a feladatokat különböző szintekre szükséges tagolni (le-
osztani). Ennek megvalósítása során mindvégig szem előtt kell taítani a
tiszta jog- és hatásköri viszonylaiok fenntartását.

2.) HVK logisáikai fröcsoportfőnökség
(MH LFCSF-ség) rendeltetése és főbbfeladatai

A jelentős nagságrendű feladatátrendezes következtében e szerve-

zetbel l<lzárólag csak a trVK-i sziníű feladatrendszeí összpontosul, a

többi feladat a haderónemi vezérkari szintrt, illetve az MH Logisztikai
Főigazgatóság részére leadásra kerúl,

A tervezett feladatok |eadása jog- és hatásköri kérdéseket nem sért.

Ez a működési rend teljes összhangban van a felsőszintű összfery-
vernemi vezetéssel kapcsolatban kialakított elgondolással.

a.) Rendeltetése:

Az MH logisztikai biztosításának legfelső szintű tervezése, szerve-

zése és irányítása, a gazdálkodási tevékenpég MH szintú szabályozása,

az éves szakági költségvetési tervezés irányítása, az Nftl fejlesztéséhez



logisztikaijavaslatok kidolgozása, a nemzetkózi kcitelezettségekbőt adó-
dó logisztikai feladatok koordinálása, a szakmai tevékenységék ekeinek,
követelményeinek meghatározása, a logisztikai biztósítás szabályÁ
rendszerének kialakítása, működáének felügyelete.

b.) A2 MH LFC§F-ség főbb feladatc§oportjai:

- részvótel a HVK szintű tervezési, koordinációs feladatokban (MH
alkalmazása, HKSZ-M, VTR), azok szakmai hátteíének biztosítása;

- MH logisztikai biztosítása elveinek kimunkálása felsószintú köve-
telményeinek meghatározása, szabályozási tevékenpég fo$atása;

- a gazdálkodás MH szintú szabályozása, az MH éves szakági költ_
ségvetése tervezésének irányítása, összefogása, felhasanálásánali koor_
dinálása, a I{VKF gazdasági döntéseinek előkészítése;

- a nemzetközi és hazai logisztikai kapcsolatrendszer felsőszintű ter-
vezése, szervezése és koordinálása;

- a felkészítés és kiképzés általános logisztikai követelményeinek
meghatároziása, a végrehajtás felügyelete;

- a haderónemi vezérkarok logisztikai csoportfőnökségei, valamint
az MH Logisztikai Főigazgatóság (MH LFI) részére szakmai követelmé-
nyek meghatározása.

(A feladatrendszer főbb etemeit a 2. sz vázlat tanalmazza).

c.) MH LFCSF-ség belső tagozódása, jog- és hatÁsköre

A tervezett feladatok megoldására a Tervezó és Koordinációs Cso-
portíónökség, a Gazdá|kodási Csoportfónökség, valamint a főcsoport-
főnökség belsó működését biztosító Tölzsosztály hivatottak.

Az MH LFCSF-s|8, mint az MH lo8isztikai biztosításának legfelső
szintú vezetőszerve jogosult:

- MH szintű szakmai követelmények meghatározására, azok alapján



az LFI-ság előkészítésével a szakutasítások, szakintézkedések kiadiására
(szabá\ozási tevékenység) ;

- szewezeti fejlesztáek szakmai részének elbírálására; 
_

- az MH szakági és a koordinációs jogkörébe tartozó teríilletek éves

költségyeté§e tervezésének irányítására, összefogására, kezelésére;

- gazdálkodási szabályzók kiadásának elókószítesére (előkészítteté-
sére);

- az MH LFI-re vonatkoóan a §zolgálati elöljárói jogkör gyakorlá-
sára, VKF-tól átruházott jogkör alapján.

Hatásköre kiterjed:

- a HM szervekkel, hivatalokkal történó közvetlen kapcsolattartás-

ía;

- az érintett HM szerveken keresztül a tárcák és a nemzet$azdaság
MH szintű logisztikai bizto§ítá§ában érintett szervezeteivel történő
együttműködésre,

(Az MH LFCSF-ség belső szervezeti tagozódósót a 3.sz- vázlat mnal-
mazza).

3.) IIVKalárendeltMH logisztikaiFöigazgatóságfőbb feladatai
(MIILFI)

Szswezetébe az ágazaíi bizto§iá§ MH szintű irányítás átvégző cso,
port- és szolgálatfónökségek metlett az alárendeltek irányítrására, illewe
i fóigazgatóság belső működésének biaosítrására hivatott §Zervezeti ele-
mek tartoznak,

a.) Rendeltetése:

Az MH egésze béke és minősített idószaki logisztikai biztosításának
ágazati rendben történó tervezése, szewezése és irányítása.

l0



A főigazgatóság az MH felsőszintű irányító szewekéntvégzi azlN{H
csapatai, a IIVK közvetlenek és külön HM-i felhatalmazással a HM hát-
térintézményei szakmai irányítását és közvetlenül szolgálati elöljárói jog-
körben vezetí a saját alárendeltségébe tartozó katonai szervezeteket.

Az MH LFI-vel kell és lehet megoldani az MH logisztikai bizto§í-
tásának mindazon törzskari és ágazati szakfeladatait, melyek döntó ré-
szét a korábbi MH ATFCSF-+ég valósította meg, Ennek megfelelően a

felsőszintű logisztikai, vezetőszervtől a feladatokat és hozzájuk kapcso-
lódó jog- és hatásköröket le kell adni.

b.) Az MH LFI feladatrendszer€nek alappilléreit alkotják:

- az ágazatok gazdálkodásának irányítása, a szakági biztosítás terve-
zése, szervezése;

- a logisztikai fejlesztések ágazati javaslatainak összeállítása, véle-
ményezése, szakintézkedáek kidolgozrása;

- az ágazati íelkészítés, képzes követelményeinek meghatározása, a

végrehajtás felügyelete, illetve támogatása;

- a nemzetközi és hazai kapcsolatrendszer ágazati feladatainak ter-
vezése, szewez,ése, a végrehajtás koordinálása;

- az MH LFCSF-ség múködéséhez szakmai-informatikai háttér biz-
tosítása, részvétel a tervezési, szabályozási, felüryeleti feladatok végzé-

sében;

- az alárendelt központi logisztikai szervezetek szolgálati vezetése;

- a HVK köaletlen szervezetek és utalt§ági rend alapján a HM hát-
térintézetek logisztikai biztosítá§ának irányítása.

Mindezeken túlmenóen az MH LFI- re döntő szerep hárul - az MH
LFCSF-ségből hiányzó ágazati területek miatt - az elöljáró szakmai
szervezet működési hatékonyságának biztosításában. Ig5l feladatrendsze-
re több vonatkozásban ráépülhet, illetve kiegészítheti az MH LFCSF-
ség feladatrendszerét.
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, (Áz MH LFI feladatrendszerének főbb ösuaevőit a 4. u. vózlat tar-talmazza).

c.) Az MH LFI jogosutt:

, _ - az ágazati gazdálkodrás, biztosítási tevéken5lség MH szintű szakin-
tézkedésekkel történó szabályozására;

.- 
leadottjogkör alapján kapcsolattartásra a tárcák, illetve a nemzet-

gazdaság szerveivel, szervezeteivel;

- nemzetközi ágazati kapcsolattartásra;

- vezérkari szinteken lévő alkalmazó szervekkel történő közvetlen
eglüttműködésre;

- aláíendeltjei ré§áre parancso§ intézkedések kiadására.

Haásköre kiterjed:

- az MH LFCSF által meghatározott követelmények ágazati kere-
teken belüli érvényesítésére;

..-fetső_ésközépsziÍ1tűtanintézetiképzésszakirányúkövetelménye
inek meghatározására;

- a biztosítr{si feladatokban resztvevő hadrenden kívüli §zervezetek
tevékenységének támogatására.

(Az MH LFI szetvezeti íelépítését a 5. sz. vázlat tanalmazza).

4.) A haderőnemi vezérkarok logisaikai feladatrendszerének
föbbelemei

A haderónemi vezérkarokon belül a z áEazatí íelépítés szerint létre_hozott Logisztikai Csoportfónökségek alóvetó fetai"tu a- rogi."tit"i
biztosítás haderónemi szintű feladatainak tervezáse, .""*""lr", u ueg."_
hajtás irányítrása es felüryelete.
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A Logisztikai Csoportfőnökségek feladátr€nd§zerében megielen-
nek az alaptevékenységból következó , illetve a felsószintről leadott fel-' adatok

: Ezek fóbb elemei az alábbialc

a.) Alaprendeltetésból következő feladatolc

- haderónemi alkalmazás logisztikai biztosításának tervezése, elóké_
szítése;

- csapatlogisztikai szervezetek fejlesztésére vonatkozó javaslatok ki-
dolgozása, véleményezése, felterjesztése;

- béke és minósített idószaki működés szakmai biztosítási feladata-
inak részletes szabá$ozása, az alárendelt §zervezetek tevékenységének
irányítása;

- haderőnemen belüli szakmai felkeszítés, szakkiképzés tervezése,
a végrehajtás szervezáe, illewe felüryelete;

a felsőszintú szakmai követelmények lebontása, végrehajtása fel-
-, tételeinek biztosítása;

:
- az alkalm^zó főnökségekkel együttműködésben a haderőnemi

- készlet,anyaggazdálkodásfeladatainakvégzése;

- a haderőnem éves költségvetése tervezésének összefogása, a költ-
ségvetési gazdálkodá§ haderőnemi feladatainak végzése;

- a szakmai alárendeltek tevékenységének irányítása.

b.) Felsőszintről leadott főbb feladatol§

- a minósített időszaki feladatok logi§ztikai biztosításának tewezése,
sz,ervezí.se, a központi tagozatból átvett szervezetekkel a haderőnem au-
tonómiájának elósegítése;

- a szakági követelmények haderónemi vezérkari szintű lebontása,
a végrehajtrás saját hatáskörű szabályozása és koordinálása;
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- PfP, PARP, BÉ,KEFENNTARTÁS, nemzetközi gyakorlatok
szakmai előkészítésével, biztosításával kapcsolatos tervezés,szr.nezés és
koordináció;

- teljes körű javaslattétel a végrehajtó tagozat logisztlkai szewezeti
fejlesztésre;

- haderőnemi raktárgazdálkodás szabályozása;

- haderőnemen belüli készlet- és anyagátcsoportosítások elrende-
lése (tájékoztatási kötelezettség);

- tartalékos parancsnoki képzés szakmai kóvetelményeinek megha-
tátozása|

- MZ anyagok technikai igénybevételének engedélyezése;

- haderónemen (MH-n, Bp. helyőrségen) belüli szállítás szervezése.

(A haderónem LCSF-ségfeladatrendszerénekfőbb elemeit a 7.sz. vóz-

Iat nnalmazza).

c.)AhaderőnemivezérkarI,ogisztikaiCsoportfónök§égeijogosul.
tak:

- azelöljáró szakmai követelményei, keretintézkedései alapján a fel-
adatok végrehajtásának teljes önállósággal történő szabályozására;

- a haderónemen belűli szakkiképzés felügyeletére;

- technikai eszköz és anyagátcsoportosítások haderónemen belüli
elrendelésére, a tárolókapacitások elosztására;

- gazdálkodási dóntések előkőzítésére, felsószintre íartoző e|játá-
sok (selejtítés, káreljárások, rendszerben tartás) kezdeményezésére.

Hatáskörük a haderőnemi logisztikai biztosítás teljes egészére, vala-

mint a felső-, illetve középszintú logisztikai szervezetekkel történó
együttműködésre terjed ki. .
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(A HaderőnemiVezérknr LCSF-ség elvi felépítését a S.sz- vázlat szem,

-. léltei).

5 .) Az-MH tervezett logisztikai biztosítrisi rendszerének tagozó-
dása, a logisaikai vezetőszervekkapcsolatrendszere

A haderő logisztikai biztosításának tervezett rend§zerét az MH had-

rcndjóbe tartozó logisztikai szervezetek és az éfintett nenzetgazdasági
szervezetek, illetve a nemzetgazda§ágból igénybwett biztosítá§olq §zol-
gáltatísok eryüttesen alkotják.

Az MH-n belűli logisztikai biztosítás vezető szervei az ágazati
(alegység szinten az összevont ágazati) felépítést követő Logisztikai Fő-
nökségek (alegység szinten Logisztikai Szolgálatfőnökégek), végrehaj-

tó szervezetei a logisztikai eglnégek, logisztikai alegtégek.

A.) Végrehajtó logisztikai szervezetek tagozódása:

a.) Csapaftagozatban

zászlőaljná| (osztálynál) logisztikai sázad;
- 

- dandárnál (ezrednél) logisztikai zászlóalj;
: 

hadosztálynál békében logisztikni ezrtd;

háborúban logisztikai dandár.

b. ) H aderónemi vezé rkamál

- logisztikai ezred (csak LEVK-nál);

- SZFVK közvetlen alárendeltségében békében jaűtróászlóa[ és
veglcsraktáralr;

- M után logisztikai dandár,

B.) MH Logisztikai Főigazgatóság alárendeltségében:

- szakanyag ellátó központok;

- j avítótiaemek;
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- raktárak;

- központok (elhelyezési, közlekedési); .

- inkurrencia tároló raktárak (ideiglenesen);

* vezető szewezeteket biztosító egység (Iog.Tám.dd.).

C. ) Nemzetgazdasági forrásokra tervezYe, illetye azokra építve

- ipari szintú javítások;

- MH szúkségletéből hiányá szakanyag-, eszköz gyártások;

- honvédségi inkurrencia keze|áe, értékesítése;

- elhelyezési szolgáltatások biztosítása.

_ (Az MH-n belüli logiutikai bbtosítás tervezett rena§zerének tagozóü-
sát a 9. sz. vázlat szemlélteti.)

6.) Az MH logisaikai vezeíésének kapcsolatrendszere

A logisztikBi vezetó szervek kapcsolatrendszeréú meghatározó té_ -

nyezőlc

. 1azMH ve1:lő :":l:h (IIVI( haderőnemi VK-k, ho.pságok, ka-
tonai s7€rvezetek) belúl helyezkedikel, uryanakkor feladatai iegi<ibb vo-
naíkozásban tárca szintűen jelentkeznek;

- egyidejűleg kell megvalósítani a közvetlen katonai vezetést és szak-
mai irányítási funkciókat;

, -a logisztikai biztosítás feladatait jelenleg és várhatóan az elkövet-
kező évek során ágazati rendszerben *i.ik"égá ,n.guatósítani;

_ - a feladatokvé gzéséhezszerteágazó kapcsolatokat kell fenntartani
az MH-n (tárcán) kívűli irányító szewekkel és gazdasági egységekkel;

. - szükég van éló es működő közvetlen nemzetkőzi katonai-*zakmai
es gaZdaságl kapcsolatokía.
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MINDEZEK AI-APJÁN A KAPCSOLATRENDSZER HÁROM' -- - --EiEMÉNÉr vlzscÁrara szuxsÉGes:

a.) A togi§ztikai vezető szervek helyg szerepe a kalonai y€zetés

(szolgálati alárendeltség) rtndszertben

- a logisztikai fócsoportfőnök (LFCSF) az MHPK VKF közvetlen
szolgálati alárendeltségébe tartozik, a fócsoportfőnökség a honvéd ve-
zérkar logisztikai szakmai szerve;

- a IIVK közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozó MH Logisz-
tikai Főigazgatóság irányítása katonailag történhet a VKF által közvet-

lenül is, áe szakmailag kiziárólag csak a LFCSF útján, ezért célszerű, ha

a VKF a teljes irányítást az LFCSF--en keresztül valósítja meg;

- az MH LFI sajátos jogállású szervezet lesz, mivel mint katonai ve-

zető szeív veaeti aközponti logisztikai tagozathoz tartozó szervezeteket
uryanakkor terve zi, sz,e*,ezi és itányítja az MI{ ellátását, logisztikai biz-
tosításának szakágankénti feladatait.

b.) Az MH togisáikai bizto§itásának szalimai irányitása

- az MH (HM tárca) logisztikai biztosításának szakmai irányítrása a

HM gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkáránakfelüryeletevel
töíté;ik (a törveny előíija a gazdálkodás felüryeletét a HM-nek);

- a IIVK szintjén a legfelső szakmai irányító az LFCSF, akinek alá-

r€ndelt szervezete megoszlik az integrált LFCSF-ség áillomínyára, va-

lamint az MH LFI-nél lévó szakági vezetók (szolgálatfőnökségek) állo-
mányára;

- az LFCSF szakmailag irányitja:

- a haderőnemi vezérkarok logisztikai szerveit;

- azLFI szakági vezetőit; .

- az általános szabályozásaival valamennyi katonai s7Érr,ezoteti

- áttételesen (esetleg leadott hatáskóírel) a HM köaletleneket.
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- a logisztikai biztosítás szakági rendszerben történő működtetése
esetén elengedhetetlen az egles szakágak MH szinten (tárca szinten)
történó e§/séges tervezése, szervez*e, szabályozása és irányítása, ezért
az ezt vég7í s?Éívek vezetőinek MH jogállásúnak kell lennie;

- az MH áIlományában lévő MH szakági vezetók (szolgálatfőnökök)
szakmailag irányítjálc

- a hadeónemi vezérkarok logisztikai szerveiben lévő szakmai
személyeket;

- az MH katonai §zervezeteinél lévő szakágakat;

- átruházott hatáskörben a HM közvetlenek szakágait;

_ a központi logisztikai tagozatnál lévó saját szakági ellátó, bizto-
sító szervezeteket.

c.) A logisztikai vezrtó §zervek e§/üthűldilé§e

A szakmai feladatok megoldása érdekében történó eryüttműködé§
minden esetben a katonai (szakmai) "eki,ljáró" szew elvei és kiivetelmé-
nyei alapján valósulhat meg,

Az MH LFCSF{-§ég) kiievetlenül e§lüttműkiitik:

- az MH főosztályaival és hivatalaival;

- a HVK szeweivel;

- az orságos főhatóságokkal,

- az érintett minisztériumokkal szakmai kérdésekben;

- nemzetközileg es/ré§Zt az adott hadeó katonai-szakmai veze-
tésével, másrészt gazda§ági §zerveivel;

Az LFcsF HM által koordinált együttműködést folytat (amely azon-
ban nem zárhatja ki a közvetlren kapcsolatokat §em).
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Az MH LFI(-sóg) €§/ütttnú}ö,|ik

'_ (Aszeruezetébenlévőcsopon-ésszolgálatfőniik)Nvalamintfönöl<bk
az elöljúrók óItal koordinólnn múköclnek eglütt,)

:
- az érintett miniszteriáli§ szervekkel, azok álta! iránftott nemzet-

gazdasági szervezetekkel;

- az onzágos fóhatóságokkal;

- nemzetközi katonai szeívekkel;

- a HVK érintett szerveivel,

- a haderónemi vezerkarok §zolgálataival.

A kózponti logisztikai szervezetek (fóként az ellátó központok) kiiz-
vetlenül eg5riittműkiilnelc

- az MH katonai szervezeteivel;

- a HM köaletlenekkel;

a nemzetgazda§ág termelő és szolgáltató egruégeivel (esetleg a

_ SZF+ég koorinálrásával).

: (Az eg/üttmtxkijdés területeit és irányait a 10., 11., 12. u. elvivózlatok
_ szemléltetik)

A logisztikai vezetószervek feladatrendszerének összefoglalrását a

1 3. sz v ózlat szemlélteti.

Összefoglalva a cikkben feldotgozott fó kérdések lényégét reménye-
ink szerint sikerült meg|eleníteni mindazon elméleti alapot, melyekre
építve a jövő logisztikai szervezeteinek kialakítása, létrehozása, illetve a

meglévők módosítása sikeresen megvalósítható.

Ugyanakkor azt is látni kell, hory a makró szintű szervezeti átalakítás
befejeztével a hadsereg átrendezését követóen a működés tapasztalatai
a|apján az őj középtáű terv részeként el kell végezni a szülrséges kor-
rekciókat. Hossz abb távon az ágazati vezetési rendszerről eló kell készí,
teni egy a már szervezetében é§ műkódésében is integrált átalaKtást.
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A ciHrben szereplő szervezetek és vezetési modellek ebnéletinek tekint-
hetőlg melyek konl<retbálisa a feladatok íiiwényében a kidolgozásra ke
rüIő áIlománytáblókb an fog megv alósulni.

Irodalom

1.) MH katonai szervezetei B-M állománytáblái.

2.)Yezető-[anács és HM Kollégium részére kidolgozott elóterjesz-
tések

3.) 1993. évi CX törvény Honvédelemról.

4.) 17811993 (XII.2'I) Korm. rendelet A honvédségról szóló 1993.

CKtörvény végrehajtásáról.

5.) 1U196 (}lK7) HM utasítás a védelmi tervező rendszer fejlesz-
téséról.
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MH ANyAGl-TEcHNl KAl FöcSopoRTFőruörcsÉc
J ELENLEGl FELADATRENDSZEREN EK

pőga ósszerevőt

Felsó_ ós közóplokú tanintézeti képzés
ágazati kövatclmánycinck

nreghatáíozása,
a kópzó§ óoázali lámooatá§a

AZ MH bclüli (kikóPzókozponli)
, íclkószítési

i.ányitasa. íalüsyelelc

csapai lo!lisztlkai sz€rvczetek
lcvékcnysóOónck szakiíányitá5a

MH szintú
goZdálkodási ícIádntok végzó5e

anyaOi_lecl!llikai
szcrvczclck iíányitá5a, a 5zolgiilati

elöliárói jogköí oyakoílása

Logisztikai szorveZcti ícllcsztések
köVclclmótrycinck mcghdláíozó5a,
java5lal tétcli hat,i5köí gyá kol lii5a

A logisztikai cgyüLlműkódés
rlcmzclközj ós hazai lcíúlc|cin
jelentkczó íelJdatok tcrvazósc,

5zclvezósc, kooÍ(linálása

Részvétel a vezérkali szintű
lervező-szabályozó-jíányitó

tcvókenysógekbcn
( lvlHPK, VKF dön!ó§cLlck clőkószitósc )

MH anyasi_lechnikai ( losiszlikai )
biztositatsának'elsószinLű tcrvczóse,

iíállyjtasa, ícIüOyeletc
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MH Logi.áihi

HKsz.M.



1 ,§Z.illltj Váll;lt

MH ANyAGl_TEcHNl KAl FőcSopo RTFóNörcsÉc
J ELENLEGl FELADATRENDSZERENEK

rőes összerrvőt

Felsó_ ós közópíokú lanintózeti \éPzés
áoaZati követclmónycinck

n)e§határozása.
a kópzés á§azati lámooatása

Al MH bclüli (kikópzóközponli)
íclkószílósi

jlányitá5a. lclügyelalc

csapat lo9isZtikai szervezetek
icvékcnysóqénck szakiíányítása

MH szintú
gozdálkodjsi ícladálok vó9zó5e

anyagi_leclll]Lkai
szcrvczclck iíányitása, a 5zoIgáIati

elöljáróa jogköí gyakoílásn

Logisztikai szcrvezcti ícllesztésck
kóvclclmónycinck mcghaláíozó5a,
iavaslaltélcli hatlisköí gyákorl.i§a

A lo0iszLikai cgyültmüködé5
ncmzclközi ó5 hazJi tclúlctcin
jelcntkező leládatok tervczésc,

5zcrvczó5c, kool(ljn;ilása

Részvétel a vezérkari szintű
lervező-szabályozó-irányiló

tcvókenysógekbc11
( MHPK, VKF dön!óscllrok clőkószilósc )

í\,1H anyaoi-lechnikai ( logiszlikai )
biztositá5án3k íclsőszinLű tcrvczése,

iíállyítása, ícIüoyeletc
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§.)N 2. §z. vázbt

MH LoGlszTlKAl FócsoPoRTFőNöKsÉG
FELADATRENDSZÉRÉNEK ALAPELEME|

A JELENLEG| MH 
^íFcsF_sÉ6lFELADATRENDSZERBÓL

ME6T^RTI{ATó TERü.€TEK

MH L69irrt,k!i
Fói9d9a!ir&
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3. §zámü !ázbl

A Logisztikai Főcsoportfőnökség
szervezeti felépítése

Logisáikai FCSF-ség
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4, számú vázlal

MH, LoclszTl KAl FŐlGAzGATÓsÁG
FELADATRENDSZERÉNEK FŐBB ÖSSZETEVŐ|

MH ANYAGl_TEcHNlK.Al FŐcsoPoRTFŐNöKsÉG
JELENLEGl FELADATRENOSZERÉB ÓL

LEADÁSRA TERVEZVE

]t
MH szlntű szakági blztositás

leívezése.szeívezése,
végrehailísának iíányítása

Agazatl gazdálkodás
MH s2intű íeladálainak

végzóse

Agazati loglsaikai íeilesaesek
iavaslalalnak ó3szeállítása. iltet/e

véleményezése.
szakin{ézkedések kldol§ozása.

Az ágazatl íélkészítés, klképzés
kóvetelményelnek tne'gh6!áíozása, a
végrehaiiós irányítása és íelügyeleté

MH Loglszlikal Főcsoportíőnökség
szakmai_lníormatlkai hátlerénel

biztositása

A nemzeiközi logisziikal
egyúttműködés ágazati teNezése.

koordlnálása

HVK közvetlenek. HM háttérintézetek
Io§lsztlkai blztosílá§ának

lrányítása; íelügyelele,

Alárendeltek szolgálali Vezetése
( tólz§kari íeládatok végzése )

HM és hivatalai, válámint a vk szervek
bizlosításának irányitása

(Logisaikai Támogató 0andáron
kera§2lül)



A Logisztikai
szeruezeti

Főigazgatóság
felépítése

5. szóín) vázlát

K6tl.k darl
srolRí|rrlilr6l.ra!
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6 .3zámú vázlatN)ö\

MH ANYAGI-TECHN| KAl FŐcsoPoRTFŐNÖKsÉG
J ELENLEGl FELADATRENDSZERÉNEK

FŐBB ÖSSZETEVŐI

Feb(;.ésiözépíokú laólnléz.ll képié3
ágdzittíkö,ctclmén}€lnek,i, 1ín lihatátozá§a; ,.:,',l; .,

:, a képzé! ágazaü üámogatá!á, ]. 
:]

MH izlntú gazdálkodáll
í.ladatok végzése

aves sza*áglkölt- I , ,{gazatl
3é9velé§ teívezé3e

Loglszlikai széíveze íe|lesztések
követelmélryelnek meghaláío?ása.
lNaslattételi het&kór 9yakoílá35 MH anyagl-technlkai ( loglsztlkal )
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LoGlszTIKÁRóL
GÁLTATó rözponrorl

A LOGISZTIKAI SZOL-
o§zK) űnüovÉN

Szíjcs Ldsztó 2

I.Blettezető

Úgr vélen, minden felelós beosztásban lévő szolgálati szeméIy, kö-
tetességg hogr feladatait ésszerű költségráíordítással oldja meg. Ebben
segít a logiszttka, a logisztikai §zemléletmód. Vannak azonban olyan
feladetok vas/ pmbl€má§ amelyeket c§ak legfel§6 §zintek közreműkö,
désévet lehet megoldsni 8z áuami (közületi) logisztikr keretében.

A Magar Tudományos 4k"66n i, Uletékes albizottságában ütát vál-

tott ki az Áilami lngisztikával kapcsolatos témafelvetés. Mindaddig, amíg

az állam alaptörvényekben foglalt felelósséggel tartoák olyan területe-
kért, amelyelet nagrobbrésa csak állami koordináció vary irányítás mel-

lett lehet ienntartáni igen jelentős értéket képező tulajdon működteté-
sével, nem kérdójelezhető meg komolyan ennek a fogalomnak a létjogo-
sultsága.

Atapvető indok a sajátos tulajdonviszony, amelyben az állam vala-

mely szaktárca vag5l fóhatóság, illetve önkormányzat útján múködteti az

igen nagl értéket képüseló tulajdonát. (E§les felméré§ek sz€rint a GDP
70 E -{i ma már a magánszféra állítja elő, az értékben kifejezett tulaj-

donarány azonban ettől jelentósen eltér az állam j avrára).

A Lngisáikai szol8áató Központ olyan potBári létesítmény, amely a küönbözó termelók által

elófllított anya8,okat a felha§aútók (for8,aünazók) i8,ényei §zerint ké§detezi, é§ alkalma§s"á le§zi

8azdaságo§al (pl. elo§aó jáía]tar va8y éppen 8yújióm&szerrel) , a tiJbbféle an}á8ból e8y fel-
haszráló részére osszeálítort e8y§é8íakom6ny ki§zálítá§ára. Az LszK átalában 2-4 sá[ítási
ágaat találkolsi poíttján té]esü, lehét nemzelközi, íe8,ionális va8y váío§i rendelteté§ú. Haánk-
b8rt a KIIVM kaíolta fel az t§zK-k láq§íté§ének feladatait. Eddi8 7-8 kihzet keíült kivála§ztás-

ra az o.§á8 terúletéo.Aköz€ljóvóben - az i8ények alapján - l -2 ilyen lszK létesíté§e várható
(pl. a 8yóri ipa.i körzerb€n.).

Dr. sálcs Lá§zló ezrede§, a hadtudomány kandidátusa. MH Közleke-dési szolgálatfónök
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A címben leírtak pontosítása érdekében - mely szerint azI§ZK az
állami logisztika eg5rik eleme - előre kívánom bocsátani, hogy az infra-
struktúrára gondolok elsősorban, nem pedig az üzemeltetó szervezetre.
Úryvélem, az I§ZK-k bázislétesítményeinek létrehozása éppúgl állami
feladatkörbe tartozik, mint az országos közút vagy vasúthálózat. Amikor
városi (city) logisztikáról van szó, ery naryváros ellátásának korszerűsí-
tésére létesített l§zk is ide sorolható.

II. Az ráIlami logisztika fogalma, tartllma, lehetö§égei:

Fogalma: Mindazon szabályzóIq szervezé§i eljárások, módszerelq mű-
szaki és finanszírozási megoldások, létesítmények, szervezetek és célirá-
nyosan megalkotott vary kiválasztott eszközök összessége, amellyel az
állam (közúlet) eryrészt a tulajdonosi szemléletet, rnásrészt a lakosság
életminósége és a gazdaság versenyképessége növelésével kapcsolatos
felelósségét érvényre juttatja. (A fogalom leílásót - éppllg, mint a teljes
cikket - gondolatébresztőnek tekintem és nem biztos, hogt ez az egtetlen
h e ly ó l l ó m e gfo ga lmaz ó s ).

Szabátyzók olyan tórvénl háttér szülrséges, amely együttmúködés-
re kötelezi az állami szféta kűlönbóző hovatartozású szervezeteit a faj-
lagos működési kö|tségek csökkentése, lehetőség szerint hazai bázison,
összehangoltan történő fej|esztésének ösztönzése érdekében. Nem en-
gedheó meg - ki tudja, milyen partikuláris érdek alapján - olyan tö,rvény,
amely a tehergépkocsi importot vámmentes§é tenné, holott a RABA a
haszonjárművek széles skáláját ryártja. Uryanakkor vámmentessé kell
tenni a tehergépkocsi gyártáshoz importált részerységeket.Ezt azért em-
lítettem meg, mert egy konkrét közlekedés fejlesztési programban ész-
leltem a tehergépkocsik vámmentességére vonatkoó elgondolást. (Re-
mélem, a tárcaköú egyeztetés során sikerült ezt az elképzelést megtor-
pedózni).

A szenezési eljárások közül kiemelhető a különböző hovatartozású
eróforrások meghatározott ré§zeit egyetlen, az eredeti alaprendeltetés-
től eltérő cél érdekében aktivizálni és összehangoltan működtetni képes,
állandó vag5l ideiglenesen létrehozott vezető szervekkel. Az állandó (és
általában igencsak kis létszámú) stábok elóre kidolgozzák (vaglr a rész-
vételre kijelölt szervekkel kidolgoztatják) az alkalrnazási terveket. Klasszi-
kus példa erre az árvízvédelem vagy a katasztrófa-elhárítás. A teweken
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túl azonban az összehangolt, élirányos eszközfejlesztésre nem igen van
példa.

A célirányos műszaki megoldások alapját a kettós (vagy többcélú)
rendeltetés e|ve képezi. Erre van néhány jó hazai példa: egyk az 1600 t
TS típ. uszályokbol építhető vasúti, illewe közuti úsáhíd. Az eredeti uszályt
néhány kiegészítő műszaki megoldással és néhány más felszereléssel al-
kalmassá tették híd- vagy kompátkeló helyek berendezésére. Ezze| 3

készlet hadihíd be§zerzáét takarították meg, akkori árakon ez 1,2 milli-
árd Ft-ba került volna. Az uszályhíd-képesség kialakításának többlet-
költség azonban csak az uszályok bekerülési költségének 70 Vo-át tette
ki, a megtakarítás értéke hidanként 1 milliárd Ft volt. A direkt megtaka-
rítás mellett rendkívül fontos az, hogy az uszályokat szállítási feladatokra
hasziálták, csak rendkívüli állapot eseténvontuk volna ki a forgalomból.

Hasonló elven történt a sebesültszállító autóbuszok, illetve a sebe-
sültszállító (más néveq kórházvonat) kialaKtása is. 600 db IKARUS-
25Ges autóbusz futott például úgy, hogy a hordáglrrögzító pontok beépí-
tésre kerűltek, az ülések kiszerelése után alkalmasak lettek volna ka-
tasztrófahelyzetben nagytömegű sérült szállítására (elsősorban a Polgá-
rivédelem alkalmazta volna ezeket az eszközöket). A legtöbb i\en busz
kiöregedett, az újbeszerzésű járművek már nem alkalmasak hordáryak
beszerelésére, pedigcsak néhány ezer Ft többletköttségről lenne szó. Ma
ehhez a darabonkénti néhán} ezer Ft biztosításához hiányzik a felisme-
rés, az állami érdek és felélősség érvényesítésének szán éka.

Készek vag,tnk elindítani a nemzetgazdasággal integrált katonai
szá|líró gépjármű fenntartás programját, amely szintén a kettős rendel-
tetés elvén alapul. Eléggé közismert, hogy az MH telephe\ein (még a
néphadseregtől örökölve) sok ezer hazai és külföldi gyártású terepjáró
tehergépkocsi öregedett el, mára jóformán használhatatlan állapotba ke-
rült annak ellenére, hory csak néhány százvagy ezer km-t teljesített. Ez
a járműgazdálkodás csódje, amely ajövőben nem engedhető meg. A prog-
ram lényege az, hory a honvédség a műszaki igényeket csökkenti, meg-
elégszik a nagyon drága terepjáró gépkocsik helyett összkerékhajtású
szállító járművekkel, amelyek azonban a polgári szférábán elterjedt köz-
úti gépjárműveknél biztonságosabban alkalmazhatók a mezőgazdasági,
erdő- vary bányaművelési munkáknál és még ery sor más terűeten. A
civil gépjárművásárlók megkapnák elóre állami támogatásként a normál
közúti és az össZkerékhajtású gépjármű beszerzési és meghatározott idő_
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re (pl. 5 évre) számított üzemeltetési kóltségek különbözetét. Asz,erző-
désben rögzített időszakban (az említett 5 évben) az üzemeltető kötele_
zettséget vállalna, hogy rendkívüli állapot esetén 2-3 nap alatt üzemké-
pes állapotban rendelkezésre bocsátja a járművet, amely közben bevételt
termel és nem állóhelyben rothad el. A járműbeszerzést hazai bázison
kívánjuk megoldani azért is, mert a RABA Rt. teljes mértékben felké-
szült ezen járművek gyártására. A program másik célkitűzése a moderni-
záció, a több feladatra alkalmas járművek elterjesztése.

A modernizációs pmgram megvalósulása az érintett szerveknél, il-
letve járműkategóriákban a hordozó járművek db számát a felére csök-
kentené, az egy gépjárművezetőre jutó teljesítményt pedig 3-4-szeresé-
re növelné. Ez a cserefelépítményes rendszer, amely nyugati gazdaság,
ban és a haderőkben gyorsan terjed, az egyetlen olyan kombinált szállítási
mód hordozója is, amely hazai viszonylatokban, a rövid szállítási távolsá-
gok mellett is gazdaságosan alkalmazható a vasúti-közúti kapcsolatban.
Az ACTS rendszerre gondolok, amelyrendkívül munkaerő-kímélő meg-
oldás, szewezés, informatika valamint speciális eszköz- és infrastruktúra
igény szempontjából igen kedvező.

Törvónyeink nem kedveznek az ilyen fajta és§zeű programnak Költ-
ségvetési szerv pl. nem pályázhat az OMBF-hez fejlesztési kóltségért, a
tárcaközi r*zarányos finanszírozásról a pénzügy hallani sem akar. Rend-
kívül nehéz elérni az állami támogatás biztosítását is, annak ellenére, hogy
végeredményben 25 Vo--os ráfordítással egy 30 milliárdosprogram75 Vo -a

megtakarítható lenne. Szeretném itt külön is hangsúlyozni abazai gyárt6
bázis fontosságát. Az á||ami szférában igenis létjogosultsága van a hazai
termékek favorizálásának, főként jelenlegi helyzetünkben, mert az mun-
kahely-megtartó (létesítő), az adott ég venenyképességét növelő, a vám-
mentesség miatt költségcsökkentő lehetőség. Rendkívüli állapot esetén pe-

dig rendelkezésre áIL a hazai gyártó és javító kapacitás, alkatrészbázis,
mely együtt stratégiai fontosságú. Nem könnyű persze a nemzetközijog-
harmonizációt és a saját érdekek érvényesítését is biztosítani.

Nagy lehetőségek rejlenek a közös létesítmény használatban is. Erre
nálunk is vannak példák: a Katonai Szállítási Igazgatóságok a Vasútigaz-
gatóságokkal közös elhelyezésben vannak vary most épült meg Tatán az
ICAO követelményeknek megfelelő heliport- azaz csoportos helikopter
leszálló hely, amely katonai és polgári célokat eg},aránt szolgál, de ez a
lehetőség még kihasználatlan. Svájcban pl. a népességhez viszonyítva a



világ legnaglrobb és igen modern_hadseregét tartják fenn a legkisebb faj-
Iagrrs, költséggel, többek közt a közös objektumhasználat, Úatonai és
polgári tartalékké§zletek integrált (eg]rüttes) tárolása és a mintegy 600
ezer_fó tartalékos kézi fegyverei, lőszere és személyi felszerelései otthoni
tárolása eredményeként.

Az ilami logisztika nagy lehetőségeit hordozzák a Honvéüég a BM-
szervek (Rendórség, Határőrség, Polgárvédelem), a közúthálózát és vas-
úti pályafenntartás, hírköz|és, egészségügy, katasztrófa-€lháíítás eszköz-
rendszerei, anyagszükségletei és létesítményei, Realizálásuk a mai tör-
vényekkel nem vagy csak nehézkesen oldható meg. De a jogszabályok
megváltoztathatók!

m. A Logi§ztikai szolgátíató Közponí - a kettős rendelíeúé§i létesít-
mény

Ha Kaposvár térségében lett votna egl LSZ§ akkor az IFOR-ba
felvonuló amerikaiak azonna| kibérelték volna. Ennek hiányiában szér
szórt közlekedési objektumokból, a vasúti iparvágánnyal renáelkezó re-
pülőtérből (annak szabad területeire épített sátorvároaból) hozták óssze
azt a logisztikai bázist, amely biztosította a felvonulást, majd késóbb a
folyamatos ellátást és időnként a csapatcseréket. A bázis tevékenpége
nagyon hasonlít a polgári LSZK-ban folyo munkához, mert a beéikező
anyagok 20-as konténerben többnyire Németországban tartós táíolás-
ban lévő haditeclrnika és a légi úton vagy közúton idé szállított személl
állomány itt találtak egymá§ra, itt formálódtak komplex aleg;rségekké és
indultak tovább Boszniába. Ez lényegében, funkcióii tekintve ery száIlí-
tási és logisztikai, azaz multifunkcionális3 centrumként műÜdik.

. 1T9gyu, gazdaság (a gazdasági egységek méretei, teljesítményei)
mindenképpen multifunkcionális tevéken}séget indokolnák, csak ú§
képzelhető el a gazdaságos működtetés, ha száliítási, logisztikai, ezen be-

3 A,n},u8al-errópai (fóként német ) fo8aloíníendszeí különb§é8et tesz a kifejezetien anya8rende-
zé§i funkciókat éllátó központ (ezt DeYeá LocI§zTIKA]-nak) valamint a;áüítási á8azárok
kapcsolódó pontjain az átraká§, ezzel e8]ót! nagybani anyaBrendezé§ vé8rehajtására szakoso_
dolt SZALLITASI centfum va8y a keltó kombinációjábol számazó MULTIFUNKCIoNÁuS
központ között.
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lül vary kapcsolódóan city logisztikai funkciókat is együtt kezelnek. Ha-
zánkban a kényszervállalkozások, a rossz törvények, a nem megfeleló
gazdaságiszabá|yzók, a vasúti és közúti valós versenysemlegesség hiánya
és más magasabb szempontok fis/elmen kívül haryása miatt a kiizúti szál-
lítrási kapacitás többszöröse a szükségesnek Nincsenek olyan ösztön_
zők, amelyek a szállítást kívánnák racionalizálni. Emiatt joggal tartha-
tunk attól, hory az LSZK-kat - ha azok csak üzleti alapon létesülnének
és múkódnének , emiatt nem olcsón - elkerülik a szál|íttatók. Elenged-
hetetlen tehát ajogszabályi háttér korszerűsítése, a célirányos ósztönzők
alkalmazása.

Ha az állam résztvesz a finanszírozásban, a jövőben létrehozásra
tervezett I§ZK-knak rendelkezni kell azokkal a kiegészítő lehetőségek-
kel, amelyek alkalmassá teszik katonni logisztikai feladatok ellátására is.

A kiegészító kapacitások egyrészt elóre bépíthetők (pl. nehéz jár-
múvek vasúti be- és kirakásának biztosítására) vary légi (helikopteres)
szállításokhoz heliport kiépítése, másrészt rendkívüli állapot esetén oda
telepíthető le. A kiegészító katonai igények bekerülési költsége nem ha-
ladja meg a &10 %-ot. (Nem engedhető meg a jövóben az, amit az MO
bizonyos szakaszain elkövettek: nem 80, hanem csak 40 t-ra tervezték a
mútárgyakat), ezért a nehéz harcjárműveket sállító szer,elvények nem
használhatjálc

Ki kell alakítani az informatikai kompatibilitást biztosító alapokat,
valamint a szállítmányok automatikus helymeghatározását biztosító ún.
GPS rendszer stacioner elemeit. Az LSZK-k rendkívüli állapot esetén
is biztosítanák az alaprendeltetést (természetesen az erósen korlátozott
gazdasági tevékenységnek megfelelóen) a rájuk települő katonai szerve-
zet valamilyen mobil logisztikai eg6ég pedig a civil vezetó szerwel in-
tegrálódva (vag/ csak eg/üttműködve) végezné a katonai feladatokat.

Ha valóban bekerülünk a NATO-ba, akkor hazánk elsősorban lo_
gisztiksi támogatást ajánlhat fet (korszerű harcos erőt kevésbé), amely-
nek fonto§ elemei lehetnek az LSZK-k (vagy a tóIük megvásárolt szol,
gáltatások).

Ósszefoglalás képpen hangsúIyozni szeretném, hogy jelenlegi gaz-
dasági helyzetünkben és a közeljövő (8-10 év) távlatában az LSZI(-k
létesítménl elemei állami felelősségi körbe kell hog5r tartozzanak (ké-
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sőbb privatizálhatók lesznek), létrehozásuk részarányos finanszírozással
törté;hetne az érintett tárcák költségvetáéből. Kialakításukat a direkt
gazdasági szempontok mellett a honvódelem vary a környezetvédelem
ügye is kell hogy vezéreljék.

Úgy vélem cétszerű lenne, ha a magyar logisztikai szervezetek aján-

lásokaitogalmaznának meg az állami vezetés részére (nem azétt, hogy

kioktassulia kormányt vagy az ónkormányzatokat)- Az elmondottakje-
lentós része a n}ugati fejlett országokban már régóta alkalmazott, Ha a
" kapitalistáknax-' áegéri, akkor nekünk is. Ha az USA kormánya a magán

légitársaságok repülógép beszerzé seihez 7O Vo-kalbeszáll, ezáltal rend-

t<ii,tit anap.-ot e."ién élólogu lrun az igénybevételre (persze pénzétt), |l,

letve katonai szállításokials alkalmas gépeket szereznek be vagy a pol-

gári hajózás, §őt a halászflotta estébe! is hasonlóan járnak el, a műsor-

Jzóró és telekommunikációs műholdakról már nem is beszélve vagy az

NSZK-ban a szállító gépjármúfenntartást megemlítve kitűnó példák van-

nak. Ebben igen nagy mégtakarítási lehetőségek rejlenek (ha komolyan

veszik az állaái kcitelézettiégeket és nem érvelnek azzal, hogy nincs meg-

takaíítá§, mert nem is vennénk meg azokat az eszközöket), Ezért tartom

én hellállónak az állami logisztika fogalmát,

Vógezetül szeretném rádöbbenteni azokat, akik az LSZK-ban vala-

melv códaszert látnak az anyagforgalom forradalmasítására, hory a '7así

in tíme" (Éppen időben) nemiz LSZK-ban folyó tevékenységtől függ

elsősorban, Éanem attói hogy a szállitmány menetrend szerint megér,

kezzen renáeltet€§i helyere. ÁJITdomináns feltétele tehát a közlekedési

rendszer működésképessége, mert a"Just in Tau" (A szállítmány éppen

dusóban) nem old meg semmit. Japánban ezérí már egyes irányokban

.ré-wálasitlák u .zemély- és teherforgalmat - azaz külön utakra terelik,

Az LSZK tehát csak megfeleló köztekedési körülmények mellett

képes ninősegiteg új és magasabbrtndű szolgáltatásra, Ez a kalonai
etíátási rendsierre is énényes, és ezt azért,kívánom hrn8súlyozni mert
a logisztikai reDdsz€r fejlesztése §orán érzékelhető a közlekedési (sál,
lítrás-i) összetevő háttérbe szoűtása. Nélküle pedig a logisztikai biztosí-

üós csak puszta frázis merad.
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HADERŐ_FEJLESZTÉS

A HADERó fualalini5.,{pa1 Álrel,ÁNos
És roclszru<x (xszBnüccÉsBt

(A szervezési lehetőségek érvényesülá€nek köriiüményei)

Jtitoscsók Miklós|

A SZEKTOR fedőnéwel jegyzett honvédségi szintű átalaKtási fel-
adat leállításával új fordulatot vett HADEROREFORM, mára döntó
szakasához érkezett. Sajátságos módon kerültünk abba a helyzetbe, ami-
kor a csapatszervezetek átalakítása folyanatában, az átdiszlokálások, át-
c§oportosítások beindulásáva| eryidejűleg kell előkészíteni a felsószintű
vezetószervek kialakítását, valamint a központi logisztikai szewezetek
létszámcsökkentését és struktúía váltását.

Ma és az elóttünk álló időszakban a mennyiségi változások mellett
először jelennek meg az eryre tóbb (nem csak logisztikai) területen fel-
színre töró minóség jegei. Példa erre az új rendszerű kiképzá elókészí-
tése, a kiképző központok felállításával a feltételek megteremté§e, a csa_

patok célirányos feltóltése, kategorizálása és alkalmass á tétele ahazai és

nemzetközi feladatok végrehajtrására, a jelenleginél korszerúbb száraz-
földi technika hadrendbe állítása, a régiek lecserélése, és nem utolsósor-
ban a nemzetgazdaságra fokozottabban támaszkodó logisztikai rendszer
kiépítésének megkeÁése, az ágazati ellátáson belül új működési formák
kialakítása.

A felgyorsult haderőfejlesztés szédületes ütemét az álloínánytáblák
váltása, a módosítások gyakorisága hűen tükíözi. A hivatásos állomány
meghatározó hányada hosszabb idó óta szinte mással sem fogla|kozik,
mint az állománytáblák kialakítása, a jóváharyott szewezetek feltöltése,
illewe működóképe§ségének megteremtése, majd azoknak a gyakorlati
élethez igazítása. Lósd az 1. sz. ábrát.

Ebben az újra és újra ismétlődó körforgásban szükégesnek tartom
eg5l pillanatnl megállással elvégezni a szervezés terén kialakult helyzet
elemzáét annak érdekében, hory az összefüggések fe|tárásával levon-

l Jáloscsák Mikló§ €zred€§, MH ATFcsF-sé8, §z€ívezéri és hadkie8é§átési o§áá}yv€zetó

4l



hatóak leglenek mindazon következteté§ek amelyek a további felada-
tok sikeres végrehajtrásához játulhatnak hoz^í.

Mindezekelótt érdemes felidézni a szewezés lexikonokban rögzített
fogalmát:

"A szgtezh: vezetési funlrció, egnlttal olyan alkotQ szellemi uvékeny-
ség amely meghatórozott céI érdelében mmkafolymatokat é§ az ellátá-
sukm hivaatt szenlezetekt hoz létre, vag fejleszt, előírja múkiidésük tar-
ulmi és fotmai rendjét, tevéknységekt és eóftnósokat rendel eguóshoz
és hangol össze.

A megllaűrozás a cél elsődkgességét hangsúlyozza, ennek rendcli aló
a folyamatoN s ez u,tóbbialouk pelig a szervezai strukttltúk kialakítósót.
Ez a céI-folyamatszefvent összeíiigés a szetvezés olyan alapelve, melynek
bennása ókalónos lóverclménynek te kinthetd.

L
A élmeghatározás lényege

Az összeíiiggésck feltárdsához élszerú e hader$fejlesztés é|iából
és tartrlmáMl kiindulni.

1.) Hadsertgúnk átotakítá§s az 1980-as évtized közepétől kisebb
megszakít ísoktól elt€kintve folyamato§ kihíviá§t, u§/anakkor megpóbálta-
!ást jelent a személyi állomány sámára.

Az átalakítások döntő motívációja korábban a haditechnikai eszköz-
parkban bekövetkezett váltoaá§okhoz köt&ött, illetve a szövetségi rend-
szeren belül eg5l korszeníbbnek ítélt strukturális átrendeódéshez kap-
csolódott. Napjainkban viszont elsősorban a biztonságpolitikai elgondo-
lások és döntése§ az ország teherbíó képe§sége, a költ§égvetés lehetó-
ségei követelik meg a regi szervezeti keretek lebontását, mely mellett
meghatároá az orság NATO csatlakozásának politikai sándéka, az ab-
Ml eredó feladatok elókésátése.

Nem lebecsülve a RUBIN, GERECSE, GAMMA, SZEKTOR fe-
dőnevekkel megjelölt átalakítrási feladatok jelentóségét, koncepcionális
értékeit, tapasztalatait ma már nflvánvalóvá vált, hogy az l97.6N h6t-
rrlév6 idiiszelóban a Ma85nr Honrddség átalakíttisi periódusa tiirté-
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nelnén€k szinle példáüan na§§ógrendú és bonyolul§ágú szalrasza
losz, melynek sikeíe§ lezáíá§a eryben a továbbfejlódés záloga.

A feladat megoldrása a honvédség jelenlegi Mke állományára hárul
és a végrehajtás sikere mind a vezetfi mind a végrehajtó szewezetektől
nagdokú hozzáért&t, áldozatvállalást feltételez Különexen érthetóvé
válik e kitétel mindenki számára akkor, ha belegondol a feladat és a vég-
rehajtására rendelkezésre álló idó komponensek konkét adataiból leve-
zethetó következtetésekbe.

2.) Jó esetben is alig több mint néhány hónap óll rendellczésrc
olyan MH szintú feladatok negvaló§ít6§árs, miDt

a.) c§rPstta8oz&tban:

- a hadrendi elemek számának csökkentése,

- új szewezetek létrehozása,

- a sorállomány kiképzési rendszerének átalakítása, a kilenchónapos
sorkatonai szolgálat bevezetése,

- a létrehozott kiképzó központok múködési feltételeinek bizto§í.-
tá§a,

- az 199? . éx végére jóváha§ott lét§zámok beállítása,

- szerződéses sorkatonai beosztások jelentós növelése,

- a közalkalmazotti létsám dra§ztikus csökkentése,

- a ti§zthelyettesi lét§zám jelentós növetése, nelynek |étsafunfede-
zet€ több árig tartó képzes útján valósítható meg,

- szeívezeteken b€lüli átalakítások végrehajtása,

- minósített időszaki logisztikai bizto§ítá§ rendjének módosítása,

- a szervezési feladatokkaI eryűüjáró technikai eszköz és anyagát-
csoportosítások tervezése, szervezése, végrehajtása,

- a nemzetközi feladatokra kijelölt csapatok felkészítése a vállalt
kötelezettségekból adódó feladatok teljesítésére,
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- csapatvezetés rendszerének módosítása, vezetési okmánvok átdol-
gozása.

b.) Vezetó szervezeteket érintően:

- a Honvéd Yezérkar új struktúrájának kialakítása, az MHP-ság
megszüntetése,

- Haderőnemi vezérkarok létrehozása,

- Logisztikai Fői gazgatóság létrehozása,

- a vezető szervek elhelyezésének rendezése,

- a Honvéd Vezérkar működési hátterének megteremtése (Logisz-
tikai Támogató Dandár létrehozása), -

- az MH új béke és háborús hadrendjének kialakítása,

- új vezetési módszerek és eljárások kimunkálása, majd bevezetése.

3,) Miben nyilvánul meg a vezetószenek feladata?

A leglényegesebb feladatokra kiterjedő felsorolásból kitúnik, hog;l
a vezetőszervek átalakulásával egyidejűleg döntő folyamatok zajtanak-á
csapattagozaton belül, melyek szervezett levezénylése., az egész áta]rakj-
tás kézben tartása a különböző vezetési szintek siámára elJmi követel-
ményként fogalmaádik meg.

Az átcsoportosítiá§i tervekből körvonalaódó feladatok szakzerű elő-
készítésével, a végrehajti{s szabályozására - irányítására kikülönített ve_
zetési csoportok hatékony működésével lehet reális eséIyúnk a káosz, a
pazarlás, a különböző szintű események, illeWe visszaéléiek elkerülésé-
re.

Amennyiben a vezető szervezetek saját átalakulásukkal lesznek ki-
záólag elfoglalva, a béke hadrendben máradó csapatokra háruló trjbb-
letfeladatok végrehajtása a szervezési változások végrehajtásával szem-
ben_elótérbe kerülhet, ami egyben maga után vonhátja a helyi érdekek
érvényesülését, uryanakkor az MH érdekeinek háttérbe szorulását.
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4.) Mindezekmellett különösenjelentős a központi logisztikai szer-
vezetek szerepe, melyek szintén saját átalakulásuk közepette hivatottak
a nagytömegben beáramló anyagok, technikai eszközök átvételére, be_
tárolására, a béke feladatok bíztosítására, a nyilvántartások megbízható
vezetésére, az elszámoltathatóság feltételeinek fenntartására.

Túlzás nélkül állítható, hogy a felső vezetés által 1997-98. évekre
célul kitűzótt életképesség fenntartása döntóen a logisztikai szervezetek
műkii<lóképességének megőrzésétől ft.igg. Ebből adódóan különösen fon-
tos a következó blokkban kifejtett szervezési elemek érvényesítése.

II.

A szervezési elemek aktualizált íartalma

Ez év méghátra\évő időszakában tehát - az MH alaprendeltetéséból
adódó feladatai vógrehajtására vonatkozó képességek megőrzése mel-
lett - várhatóan sikeresen befejeződik a csapatok strukturális átrende-
ződése, létszámuk csökkentése, a technikai eszköák és anyagok átcso-
portosítása, a kiképzés és a sorállományváltás új rendszerének beállítása,
a központi logisztikai szervezctek átalakítása, az új támogatási formák
bevezetésének előkészítése, továbbá a felső- és középszintű vezetószer-
vek átalakítása (annakkeretében a logisztikaivezetőszerveklétrehozása,
működési mechanizmusai kimunkálása). Ld sd 2. sz. ábrát.

AZ előttünk álló feladat logisztikai tartalmából- aktualitását és meg_
hatfuozó szerepét figyelembe véve - a szervezési elemek kibontása kű-
lönöscn nagy jelentóséggel bír. Ennek kapcsán indokolt számbavenni a

szervezési elemeket alkotó összetevőket, azok megvalósításához vezető
legcélszerűbb lépéseket, a kózelmúlt szervezési tapasztalataí felhaszná-
lásával aj ánlható módszereket.

Áltatános érvényú szenezési elemeknek tekinthetők:

1.) A célok eryértelmű és pontos megfogalmazása,

2.) A célok eléréséhez vezetó utak kijelölése, a feladatok meghatá-
rozása-

3.) Szervezési elvek és követelmények kiadása.
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4.) A szervezetek állonánytábla javaslatainak összeállítása:

- lét§zámkeretek

- műkódési formák

- szervezeti tagozódás

5.) Álománytábla javas|atok egleztetése, véleményezése.

6.) A jóváharyott állománytáblák a|apján a Szervezeti és Műktidési
Szabályzat (munkaköri leírások) kidolgozása.

7.) Az új szemezet működteté§e, a szükségessé váló szervezeti kor-
rekciók elvégzése.

A felsorolt szervezési elemek legfontosabb áttalános és logisztikai
összetevóit a konlrlét átalakítási íeladarba ágnzva célszerű kibontani.
Ezáltal közelebb hozható és életszerűbben jeleníthetó meg a különben
elméleti síkon maradó gondolatkör, Résztetesen írÉrgralva az cgres ele-
mek tartrlmát §ámo§ kiivetkcztetó§tle tiyílik lehetó§é& melyek az aláb-
biok szerint í.rgalmazbatók meg:

1 .) A je|enleg folyó árnlnkítás élioi kiizötl sze]ePelnek

- a haderó megváltozott feladataihoz igazított struktúra kialakítása,

- §zervezeti, infoímatikai, logisáikai kapcsolódási pontok kiéPíté§e
a NATO csatlakozás, a PFP, PARP és más nemzetközi kátonai együtt-
múk<r,désből adodó feladatok sikeres végrehajtiása érdekében,

- új típusú felső- és középszintű vezetószervek létrehoása,

. -_,az otszágteherbíró képességéhez létszámában, áIlományarányai-
ban, i|le§/e támogatási formáiban rugalmasan alkalmazkodó hadrend étetbe
léptetése.

Az ólíogó célkitűzéseken belül meghaűrozó jelentőségű az olyan alap-
vető szakmai célok megfogalmazása, mint példóul:

- a logisztikai szervezetek működóképességének megórzése,
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- az ágazati rend§zení logisztikai biztosítás fenntartása, új műk<i,dési
formák bevezetésének elókészítáe, feltételek megléte esetén azok be-
vezetése,

- haderónemek logisztikai aulonómiájának szervezeti és más (leadott
jogok és hatáskörök) eszköaikkel történó megteremté§e,

- a gazdálkodási körbe tartoá mobiliált, illetve helyben maradó
honvédségi varyon megóvása

A élok helytelen, megalapozatlan vary tudományos vingálatokat
nélkülöző kijelölése, azok alapján a feladatok meghatároaása, végrehaj_
trásuk beindítása jó esetben visszafordítható, rosszabb esetben jelentős
károsodiásokat okoó folyamatokat eredményezhet. Erte napJalnk ek-
tuális helyzetét illusááló példaként úllhat az MHP§ VKF körlevelé-
nek vonatkoá rÉsze:

'A Magar Honvédség napjainlaa kialala1,lt helyetéMl levonlutó kg-
fontosabb következtetés, hog - az ótahldtds eddi§ erefun&ryei melktt -
a honvédség múkiidésének több területén olyan, hatósaiban rendWvüI stl-
lyos fenültségek vannak jelen, amelyek megoldása, illewe mércéHése nél-
lcüI a további feladatok rendkíviili eófeszítésekkel sem hajthatók végre tel-
jes ménéh:be4 a ki!űzött célok nem érhetők eI, illewe a szii.béges intézke-
dések elmaraüsa esetén az ótalaWtás eddigi ereúnényei kétségessé, az en-
nek érdekeben hozott személyi és anyagi óIlozatok a hivatósos dllomány
szemébe n énelme tlenné v álhatnalc'.

2.) A élok elér€séhez vezetó felrrdatok meghsüííozá§a

Az elmúlt év derekán, a ki]lijnbözó szinaű döntésiJőumokon lerakák
az MH mór meglcezdett ótalaWtósa tovóbbíolytatóiának alapjait. Ezek az
alapok a megváltozott tartalmú élkitúzésekkel összhangban a béke had-
erő létsámára, összetételérg a katonai szervezetek szímára, készenlé
téte, a vezstősznrvek kialakítrására, valamint a végrehajtás ütemezésére
vonatkoztak.

A te§ességet nélkülöó alapokra építve a tervezett f€ladatok kimun-
kálása sem tekinthetó átfogónak, aminek számos oka közül legdöntőbb
az időtényező es a költségvetés szorító ereje. Igazolja e megállapítást,
hogr a §ZEKTOR fedónév alatt futó koncepció felülvizsgálatára, a már
folyamatban lévó vegrehajtás leállítására, továbbá a megváltozott hely-
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zetből kiinduló új program felvázoláára, annak elfogadtatására csak né-
hány hónap állt rendelkezesre az MH vezetése számára.

Mi|yen alappillérek hiányoztak a feladatok célravezeíő meghaíá-
rozásához?

Csak a leglényegesebb összetevőkre kitérv€ itt az atábbiakra gon-
dolhatunk:

- nem állt rendelkezésre az a létszámos béke és háborús hadrend,
mely 7997. év végén életbe léptethető;

- függóben voltak a diszlokációs kérdések;

- nem került rögzítésre azMH szükséglete, változatlanul a korábbi
feladatrendszerű és struktúrájú haderő készletei, normái terhelnek ben-
nünket;

- alig tórténtek g]akorlati lépések a honvédségi inkurrencia hadren-
den kívül helyezhetőségének, a szükséges gazdasági társaságok megala-
kításának konkrét előkészítésére, még ez évi végrehajtrására;

- elmaradtak a nemzetgazdaságúl igénybevehető szolgáltatá§oh tá-
mogatások előkészító tárgyalásai, lassan haladt az átterelés forrásainak
biztosítása;

- zavar mutatkozott a központi egészségügyi szervezetek (gyógyító
intézetek) hadrendben tartása, finanszírozhatósága üryében;

- nehezen került nyugvópontra az MH felsőszintű vezetésének át-
alakulása, a HVK összetételének, létszámának véglegesítése,

A fenti összetevók egrben a feladatok kijelöIése vonatkoásában bi-
zonytalansági tényezőként hatottak és hátnányosan befotyásottík a vég-
rtbajtás előkészitésót. Ebből adródóan a feladatok meghatároása rövid
időszakokra bomlott é§ üibb változatra is kiterjedt, megnehezítve ezzel
a hatékony végrehajtást Lósd 3. sz. ábrát.

3.) Szenezési elvek és követelmények kiadása

Minden jelentós, illetve kevésbé jelentős átalakításhoz nélkülözhe-
tetlen egy általános, illetve az adott feladatra érvényes szervezési elv és
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kóvetelményrendszer kiadása. Ezen a téren van talán a legnagyobb MH
szintű elmaradás és itt a legsürgetőbb a hiánypótlás.

Már régen itt |enne az ideje ery felsószintű SZERYEZÉ§I UTASÍ-
TÁS vagl bármely más elnevezósű alapdokumentun kiadásána\ mely
a parancsnokok és az érintett szakállomány részére egységes útmutatót
adna az adott fegyverhez, harcjárműhöz, komplexumhoz, stb. kötődő tí-
pusalegységek kialakításához, a szervezetek állományarányai, rendfoko-
zati ősszetételei behatárolásához.

A mindenkire egyaránt érvényes szervezési elvek és követelmények
nélkül továbbra is tért nyerhetnek a szubjektív szenpontolq na§/obbak
a szervezetek kialakításánál bekövetkezó hibalehetőségek. A változato-
san kialakított szervezetek alkalmazása,vezetése nehézkes, informatikai
háttere bonyolultabb.

Ezt a he|yzetet javítandó az MH ATFCSF-ség vezetése a múlt év
második felében összegezte az új típusú logisztikai szervezetek kialakí-
tásának tapasztalatait és fócsoportfónölrj intózkedésben - MH szinten -
érvényesítette a különböző csapatoknál, tagozatokban kialakitandó Io-
gi§ztikai sz€rvezetek megnevezését ös§zetételét, a szolgálati személyek
állománykategóriájáí.

A várakozással szemben nem váltottabe ahozzá íűzött reményeket
az196.6,Y,III. törvényben előírt módosítások rendszere, az erre vo-
natkoző 1911996. (XII. 30.) szárnú HM rendelet indokolatlan állomány-
feszültségeket idézett elő, mely következtében §zükségessé vált a rende-
letben foglaltak felülüzsgiálata, a változtatások kezdeményezése. A kelló
előkészítés és egyeztetés hiánya e téren is megbosszultá magát.

Lényegében a szervezési szabályozás terén fennálló űr betöltése a
logisztikai szervezetek vonatkozásában megkezdődött, de MH szinten a
feladat továbbra is fennáll.

Múkfióképes, hatékony és létsántartalékos szervezeíek létrtho-
zásához szilárd alapokra van szükség. E tércn €grik célkitűzé§ a panel-
szerű szervezeti e|emek és azok bátterének kialakítása lehe! melyekkel
a megbízható, ryors építkezés minden helyzetben és a különleges fel-
adatok e§etén is lehetóvé vállk.
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4.) A szervezetek áltománytábla javaslatainak összeállítása

Tényként kell kezelni, hogy az állománytáblák kialakítrása egy olyan
folyamat, mely magában hordozza a cél, feladat meghatározás jegyeit,

tüközi az esetleges bizonlalansági faktorokat, valamint az egnéges szer-

vezési elvek és követelmények hiányát. Ezen túlmenóen a katonai szer-

vezetek kialakításában szerepet játszanak mindazon korlátozások, me-

lyek elsósorban a létszámok, állományarányok kötöttségéból adódhat-

nak.

Hognn alakulnak ki a szervezeti alapok?

A haderó létszáma és az aml belüli állományarányok, valamint a

hadrendben tartá§ra tervezett fegiverzettechnikai eszközök, repülógé-
pek, harcjárművek, illetve ezek biztosító-kiszolgáló rendszerei eg]ütte-
ien altotják az állománytábla szerkesztés alapjait. Az alapszámokat az

Országglűlés hag5rja jóvá, azt követően kezdődhet meg a nagyobb egy-

ségek([-aderőneáék, központi szervezetek, közvetlenek) szerinti lebon_

táie,s i tervezési folyamat végére alakulhat ki a hadrendi elemek (csapa-

tok, intézetek) részére biztosítható létszámkontingensek nag,_ságrendje,

melyen belül az alaprendeltetés szerinti feladatokhoz-optimális esetben

az átányok helyes 
-megtartásával 

- kell rendelni a harcolók (alaptevé-

kenpéget fotytitók), illetve a szervezet működését biztosítók létszámát,

A mindenki álíat ismert áttalános kiivetelmény a konkrét végrthaj-

tá§i& tehát az 8dott katonai szervezet belső felépítése megkezdéséig el-

fogaáoínaktekinthetó, vi§zontamikorazállománytrÉbla összeállítísá,
ra kerúl sor - döntóen a meghatírozott feladatok é§ az azokhoz rendelt

létsámok aszinkm4iából következően (feltételek hiánya) a kűlönbózó
érdekek hatása felerősiidit amk által a §zenezeti kialakítás helyes ned-
réből kizökken, attól eltávolodili

Visszautalva az elemzÁ indító gondolataira itt i§ a jelenlegi helyzet
valóságának kritikus feltárása adhat támpontokat a tovább|épéshez,

A tapasztalatok alapján az alábbi múveleti sorrend tekinthető ál-
talóno§nak

a.) cétkitiizé§elq feladatok behaárolása.
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b,) A szervezeti keretek nagtbani felvázo|ása a létsámok é§ lét-
sámarányok elsődleges hozárendelésóvel.

Ebben a fázisban általában az alaptevékeny§égre való koncentrálás
a jellemzó, ekkot a"végrehajtó szervezetek" működóképes kialaKtása fő
hangsúlyt kap. A többi szervezeti elemíe a felépítés sorrendjében kerúl
sor.

cJ Az áüománytÁblába teryezett §zerv€zetek résdetes kibontása (bc,

osztások nevesítése), a létsámvonzatok megielölése.

Korábbi levezetésre hivatkozva itt jelenik meg teljes valóságában és

fejti ki hatását a feltéte|ek hiónya, amely abban nyilvánul meg, hogy mi-
előtt a szervezeti kialakítás végére érnének elfory a létszám.

Ekkor más lehetóség hiányában üssza kell témi a kezdó lépésekhez
és a folyamat újra indul.

d.) A nétkütözhetó (helyettesíthető) §zervezeti elemel! beosztások
keresésg kompromisszumos megoldások alkalmaása.

Mindenképpen az adott kereteken belül kell a szervezetet fe|építe,
ni, amely feltételek hiányában már szinte valamennyi funkcióját tekintve
megsínyli a kényszerűen közbeiktatott kompromi§szumokat.

Végi$ekintve a szervezeti kialakítá§ s/akoílati megvalósításának g5rót-

re|mein, el kell ismemi, hogy nemcsak a logisztikai sz€rvezetek kialakí-
tásánál volt (van) érvényben a "maradék elv". Az viszont számszerűen
bizonyítható, hogy a feltételek hiánya leginkább 8z áilománytáblák vé-
gén szereplő logisztikai §zeryezeteket érint€tte.

Nem hagtható figelmen Hvü| hogl azolcat a szervezeteket, me$ek a
személyi óllomótry napi ellótásót, a technikai eszkjzök ijzemeltetés4 a kü-
lönböző kiképzési és más rendezvények biztosításót, a többlé4ében lerom-
Iott honvédségi ingatlanállomóny íenntaltúsót vannak hivatva uolgáIni,
köte l ező szerv ezet be óllítanL

A logisztikai szervezeteknél egy-egy szakterület alulszervezese, ki-
dvó esetben az adott szolgálat vezetés nélkül hagyása súlyos erkölcsi és

5l



anyagi veszteségeket okozhat, vég§ó soron az ellátási ág megbénulásához
vezethet.

E helyzetből kivezetó út megtalálása nagyon nehéz, csak elkötele-
zett, együttgondolkodni képes és akaró parancsnoki állománnyal képzel-
hetó el a részérdekeken felülemelkedő megoldások elérése.

A logisztikai szakterületvezetése számos kezdeményezéssel előállva
kísérelte meg elsősorban a létszámgondok enyhítését, Hosszabb ideje áll
döntés előtt a hadrtnden kívülre helyezhető §zolgá|tatások ügye (elen-
tő§ létszámfelszabadítást eredményező elhelyezési szaktevékenysóg, ka-
tonai ruházati bolthálózat), az arra alkalmas objektumok órzésének, va_
gyonvédelmének megvásárlása és nem utolsósorban a honvédségi inkur-
rencia (szükségleten felüli technikai eszközök és anyagok) tároló, kezelő
szervezetekkel együtt történő átadár,a az e célra létrehozott gazdasági
társaságoknak. (Inkurrens eszközöktől, anyagoktól, feleslegessé vált ob-
jektumoktól való mielőbbi megszab adulás). Lásd 4. sz. ábrát.

Összegezrc az e pontban megfogalmazottak lényeget belátható, hogy
jó állománytáblák életbeléptetésére csak kevés esetben nyílik lehetőség.
A kompromisszumok árán született állománytáblák jaűtásával kapcso-
latban reményt csak ahaderóreform továbbvitele idószakában körvona-
lazódó célkttűzések elérése adhat. A feltételek kedvezóbb alakulása ese-
tén eglmással eglenszilá:rd szeweznti elemek kialaKtása reális és végre-
hajtható követelményként fogalmazódhat meg.

5.) Az állománytábla javasIatok egleztetése, véleményezése

Alapvető követelmény még az állománytáblák kidolgozása idősza-
kában a fegyvernemek, szakterületek köZötti folyamatos eryeztetés- Kú-
lön nem szükséges hangsúlyozni az egyeztetés fontosságát, hiszen nélkü-
le állománytábla nem készülhetne el.

E§Ézíetésre szerv€zeten belül, illetve a szolgálati- és szakmai elöl-
járókkal egyaránt sziikég van. Ekkor lehet a még nem teljesített köve-
telmények irírryába elmozdulni, az egrmáshoz kapcsolódó tevékenysé-
geket folytató szervezeti elemeket összehangolni.

Véleményezésre a már kidolgozott állománytábla javaslatok eseté-
ben kerül sor, amikor a javaslattevó szakmai elöljáró megítéli, elbírá§a
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az adott katonai szeívezet állománytábláját. Ha a kívánatos, illetve a kö-
telező egyeztetések rendben megtörténtek és menet közben a kellő kor-
rekciókat elvégeáék a véleményezés már csak formalitiás. Ellenkező eset_
ben üszont a véleményezés különös jelentőséggel bír, utolsó alkalom
amikor még helyre lehet tenni az elkövetett hibákat, az esetlegesen fenn-
álló hiányosságokat.

Elófordult, hogy a véleményezá lefolytatiásánál kelleit szolgálati ága_

kat (főnököket, vezetőket), létfontosságú szakmai alegrségeket, technikai
eszkózöket visszahelyezni az állománytáblába. Lásd 5. sz. ábrtit.

Ma már ajavaslatíételijogkör követk€zetes betartá§a minden szin-
ten elfogadott, a véIeményezésre jogosult e|öljárók egyezt€té§e nélkül
állománytóbla nem kerülhet kiadásra. Ezt a gyakorlatot tovább kell
eűsíteni és az átalakítás során érdemes szigorúan betartani.

6.) Szervezeti Működési Szabályzaíok (munkaköri leínások) kidol-
gozása

A.lóváhagyott állománytáblák kiadását k<jvetően, az új, illetve mó-
dosított szervezeti beállással párhuzamosan ki kell dolgozni a katonai
szervezet béke működését szabályozó Szervezeti Működési Szabályza-
íot, az arra vonatkozó kötött formai és tartalmi előírások szerint.

A Szervezeti Működési Szabályzat az állománytáblára épülő alapok-
mány, a szervezet rendeltetésének, felépítésének, a különböző szerve-
zeti elemek egymásra épülő és ósszehangolt működésének dokumentu-
ma, egyben tórvényesíti is a folyamatokat, a folyamatban résztvevók jo-
gait, kötelességeit. Ebből adódóan kidolgozásár4 jóváhaglrása elől,ti szak-
szerű elbírálrására, majd lebontására (kivonato\ munkaköri leílások) külö-
nösen nagy tigyelmet kell fordítani, azt a legiobbban felkészült szemé-
lyekre kell bízni.

7 .) Az ű: §zervezeí működt€té§e, a szűk§égessé váló szervezeti kor-
rekciók elvégzése

Aleggondosabb előkészítés, a legszakszerúbben elvégzett állomány-
tábla szerkesztés, az adott feltételek kellő mérlegelése sem helyettesít-
heti a gyakorlat probáját a valós működés tapasztalatait.
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Íry röüdebb - hosszabbtávú működés után sorrajelentkeznek a kor-

rekciós igények, melyekkel számolni kell. A legfontosabb cél a krrrrekciós
igényet Jűyának, számának minimálisra történő csötkentése, Fnnek ér-

aetéUen sztitsCges felhasználni, megszívlelni az 1-5. poíttok alatti szen-

tenciákat, melyJk nem az "íróasztal melleír" szűletett elméletekből, ha_

nem a közelmúlt éló gyakorlatából táplálkoznak.

III.

végköveíkezteré§€k

Azáltal, hog5l a tárgyalt téma egy,-ery feldolgozott részén belül le-

vonható követkéitetéseii kiemelésre kerütek, reményeim szerint a prob_

lémák gyökereihez vezető út is megvilágosodik- Ha a szervezeti fejlesz-

tésekkéi foglalkozó (abban érintett) állomány érdemesnek tartja átgon-

dolni és súfiának megfelelően kezelni a feltárt összefüggésekből adódó

feladatokat az eredmény bizto§ nem marad el.

Végkövetkeztetést t€alább nést aspektusból indokolt rtigzíteni,

Elóször:

Aszewezeti átalakításokhoz is, de a fejlesztésekhez méginkább eű-
forrásokra van szükség és itt is érvényesül az az általános töwény, mely

szerint a késóbbi haszón reményében először befektetni kell,

A szúkséges eróforrások hiányában szervezeti struktúrákat, műkö-

dési, eljárási riódokat korszeíűsíteni nem célszerú, mert ez annyit jelent,

mini ep eltewezett autópálya helyett autóúttal llgy fóútv_onallal, leg-

rosszaű esetben másodrendű úttal megelégedni. Ennek beköwetkeáse
ellen minden eszközzel küzdeni kell.

Másodszon

Egy olyan volumenű feladathoz, mint a honvédség egészének átala-

kításaáég a végrehajtás előtt meg kell találni (ki kell választani) a m€,
reletO szeiélyi-fllomnn$ akik képesek az űj sz,enezstek kialakítására

és a koncepcionális élkitűzésekkel történó azonosulásra,

Különösen a vezető állományra vonatkozóan fontos a fenti követel-

mény érvényesúlése.
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Harmadszor:

Működőképes szervezetek létrehozásánakmeghatározó ibltételei kö-
zé tartozik a szervezési tiszíesség fenntartása, hiszen kizárólag annak
alapján lehet a különböző fegyvernemek és szakmák egymás rovására
kiterjedó építkezését megakadályozni.

Negledszer:

Logisztikai szakterületen a jelenlegi átalakítási szakasz a központi
tagozaíban lépíté§tjelent, aminek végrehaj tását sz ámos bbonYalansági
tényezó:

- a tervezett új működái formák bevezethetósége;

- MH szükségletének eldóntése, az inkurrencia hadrenden kívúl he-

lyezhetősége;

- a lecsökkentett létszámú szervezetek képessége (a töwényi előí-
rásokból fakadó feladatok, a beszűkült kapacitások kiváltásának kérdé_

se);

- nyilvántartások megbízhatósága, szervezetek üsszaállítása eryide-
jű létezése mellett, a bizto§ítási felelősség folyamatos fenntartásával kell
megoldani,

Irodalom:

1.) Hadtudományi Irxikon 1995. évi kiadás.

2,) MHPK VKF személyi állományhoz intézett körlevele.

3.) 19/1996. (XII.30.) HM rendelet.

4.) 19%. éü XLIII. törvény A feg5rveres szervek hivatásos állományú
tagjainak szolgálati üszonyáról.

5.) 1911996. (xI. 30.) HM rendelet az MH ht. és szerzódéses állo-
mányú tagjainak beosztási kategóriákba történő részletes besorolásáról
és a szolgálati beosztásokban elérhető rendfokozatokról-

6.) MH ATFCSF 1997. éü feladatszabő értekez|et anyaga,

7.) Az MH érvényben lévó állománytáblái.
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POLGÁRI szürsÉcÁr,lpor rBnwzÉs A NATo-BAN
És e srocruolMl JAvA§tAToK

(Nemzetközi tapasztalatok)

Csabai Gyargl

Kiindulva abbót a tényből, hog5l az Észak-Atlanti Szerzódés Szerve-
zete politikai és katonai intézményeiben folyó kooperatív polgári szük-
ségállapot tewezés kérdéskörében jelentékeny tapasztalattal rendelkez-
nek, ezért ebben a tanulmányban a szerzó a polgári szükségállapot ter-
vezés fogalmát, célját, béke- és hadi intézményrendszerét dolgozza fel -
egy vizsgálódás ezen állornásaként, a logisztika és az infrastruktúra témá-
ban megielent tanulmányok folytatásaként.

A tanulmány a nemzetközi tapasztalatok általánosítása következté-
ben rámutat a benne lévő egyes elemek, részek lehetséges hasznosításá-
ra, adaptálására is, eryben segít tisztázni a fogalmak értelrnezáében meg-
lévó eltéréseket.

Ezek után feivetődhet a kérdá, hory tulajdonképpen mi is az a pol-
gári szükségállapot tervezés? A választ a következókben kapjuk meg.

1 .) A polgári sziiksegiíllapot tervezés problematilcíjának általános
kérdésköre

Az Észak-Atlanti Szerződés Szervezete (a továbbiakban Szövetség)
az 1949-es megalakulása óta úry tartja számon, sőt hírdette és hírdeti
most is, hory a rugalmas reagálás hadászati koncepciója, majd a Szövet-
ség állam- és kormányfőinek 1991. november 7-8.-i Római Csúcstalálko-
Zóján együttesen elfogadott"Uj Stratégini Koncepciója" csak úry valósul-
hat meg teljes mértékben, ha a fegyveres erók elégséges katonai jelenlé-
te, harci készenlóte párosul a megfelelő polgári készenléttel.

1Dí.c§abaiGyór8yalezrede§,ahadtudománykandidátu§a,astíaté8,iáiésvédelrniKulalóintézet
fómünkatársa
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Netán mindez a jövóben azt i§ jelentheti, hogy a szövetséges erók
elóretoltjelenléte, de ugyanakkor a csökkentett szintje alapján a nemzeti
forrásoknak olyan minősfoi készenléttel kell rtndelkezniü! hogy az
rfin, totáIi§ va§l8 kózisnert kifejezéssel élve a íeljes védelmi eófeszítés
esetén a kelló mértékú támogatás érdekében egnészt bizíosítsák a de-
mokraíikus kormányás hatékony§ágá! de legfőkéPp€n a folyamato§_
§ágát, má§részt p€dig lehet6vé tegék a polgári lakosság - az átlampol-
gárok - sebezhetősegét csökkentő oltalmi intézkedések m€hozstalát.

A fentiekből eredően a polgári szükégállapot tervezés hatóköre meg-
lehetősen kiterjedtnek és mindent átfogónak mondható. Ez a megálla-
pítás az alábbiakból is érzékelhető.

Hazai értelemben,jogi kategóriában kifejezve átfo$a a veszélyhely-
zet a szükségáIlapot a rendkívüli állapot és a hadi állapot fogalmi kö_
íéí

Ezután áttérek a polgári szükségállapot tervezés fogalmának és cél_
jának felvázolására és bemutatására.

2.) A polgári szükségállapot tervezés fogalma és célja

A polgári szükségállapot tenezés fogalma - a Szövetségben - ma_
gában fogla{ia:

1.) a mozgósítlúst,

2) az alqvető nemuti (erő) íomúsolcnak a lehetó legelőnyösebbfelhasz-
tlálásű, beleértve például az élőerőrc§ az ercrgűnaN az élelniszerektvk, a
nyenanyagolau$ a kiilönlúá nezógaztasó§ terményekrcN az ipamalq a
távWléme$ a száIlítástuk, sőt még az it{tastrubítráruk az igérrJbevételét,

3.) tavátbó a polgári véddni és az egéb kieg*zítő rendelkezéleket h
itttézkedéselrct is,

Az elózó rendelkezések és intézkedések általában azt élozzákmeg,
hogy egr ún. esetleges konfliktusban vagy válsághelyzetben minimálisra
csökkenjenek az egyes tago§ágok polgári lakosságát közvetlenül érintő
negatív következmények és hatások. Jelen esetben a 16 tágnemzetről, a
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fejlett ipari társadalmakról, a szupranacionális gazdaságokól, kereske-
delmi és igen fejlett pénzúgyi rendszerekról van szó.

A Szövetségben folyó polgári szülségállapot tervezes specifikájához
lartozik az is, hory a résztvevő államok társadalmi életének gazdasági
működtetésének funkcióján túl, polgári támogatást nyújt§anak a Szövet-
ség egyesített fegyveíes erői számára. A valóságban ez azt is jelenti,,hory
a megegyezések szerinti mértékben és mérvben polgári tímogatást kö-
telesek nyújtani azon kijelölt katonai erók megerősítéséhez, amelyek az
európai Legfelsőbb Parancsnok (a SACEIJR) alárendeltségébe tartoz-
nak. Ezen erók feladatát ryakorlatilag a felelősségi körükbe taítozó te-
rület, illetve térség megvédése képezi.

A Szövetséget alkotó tagnemzetek körében a már jól bevált szokás-
nak és gyakor|atnak megfelelóen a katonai védelem polgári támogatásá-
ra egjrmással megállapodásokat (két- és többoldalú), valamint szerződé-
seket kötnek. Magában a Szövetség különbözó szervezeteiben folyó pol-
gári szükségállapot tervezés során rendszeresen számba veszik egy-egy
tagország potenciá|ját, lehetóségét és lehetséges képességét.

Ezzel kapcsolatban talán hosszabb elidózés nélkül meg kell említeni
a politikai, katonai, a gazdasági és más külörbiizó szférájú nyomással a

más orságokkal történő ráhatárck lehető§égeit, adottságait és azok eset-
leges korlátait. Hiszen ezek a kíilónböző mértékerységekben egpészt
taxatíven kifejeáetó, másrészt c§ak a politikai kategóriákban reprodu-
kálható, de a nyomás gyakorlráshoz aktívan igénybe vehető és mindenkor
felhasználható, azaz a konfliktus és válsághelyzetekben igen bőséges esz-
köztárnak minden elemével a Szöve*ég" esetleges ellenségének" számolaí
szütsége§, az elórelátás és előretervezé§ §zintjén egyaránt. Iry volt ez m
1991-es Öböl-háboní idején, a jugoszláv válság és a Szovjetunió szétesése
után is.

A polgári szükségállapot tervezé§ újabb sajátossága az, hory a nen-
zeti felelósséger alapul, sót ez kiterjed az erőforrásokkal tórténó telje§-
körű gazdálkodásra is.

Mindezek valójában azt i§ jelentik, hogy a tagnemzetek nem adták
és jelenleg sem adják fel, sót megőrzik a saját nemzeü forrá§aik fölött az
ellenőrzási jogaikat. Ezek a jogok egyaránt érvényesek a koníliktus- és
válsághelyzetekben es a hadi cselekmények során.
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Az eg*z világ e|őtt jól ismert az a tény, hogy a szövetséget alkotó
ta€nemz€tek gazdasági interdependenciában funkcionálnak. Ez főképp
a határokat nem ismerő multinacionális cégek természetéből fakad, s ia_
lán ezért és mégmás tényezók következtében is folyamatos, de jelenté_
keny szerepet szánnak a Szövetség keretei között folyó szakadatlan
egyeztetésnek, a békeidőszaktól, az esetleges válsághelyzettől és a hábo-
rútól függetlenül. Enrek a folyamaíos €§/eztetésnek az eglik nary e|ő_
nye a4 hory jelentó§en megkönnlti a nemzeti szinten é§ a nemzeti ke-
retekben történő tervezó munkálatok elvégzését. Ugranakkor elősegiti
a költséghatékony nódszerck érvényre juttatá§át.

A polgári szülrségállapot tervezá alapvető cé[a - a funkcióból ere_
dóen - más békébében, más növekvó fe§zültség időszakában és megint
csak más a hadicselekmények során.

Tóbbek között a növekvó feszültség idószakában a célt azza| éríkel,
hogy az intézkedések sokaságával megkönnyítik a válságkezelésével kap-
csolatos szabályozást. Eg]ruttal az Eszak-Atlanti Tanács rendszeres és
kelló mélpégű információt kap a tagnemzetek polgári készenlétének
szintjéről, állapotáról és helyzetéről. Így ezek a nemzetek a polgári szűk_
ségállapot megerősítésében összehangoltan képesek tevékenykedni.

Hadi helyzetben a célt a források felhasználrásában a polgári es ka-
tonai védelmi szük§églet€k teljes kielégítése képezi

A gyakorlati e§/üttműködés kérdéskomplexuma átfogia a fenntar-
tást, a (várható) veszteségekpótlását és az esetleges szükségiorán a nem,
zetgazdaságok helyreállítását, a termelési (az előállítási, a szolgáltatási,
stb.) kapacitások múködteté§ét. E néhány alapvetó kérdés pontosítása
után rátérek a polgári §zúkségá|tapot leívezés intézménytenózerének
és szervezetének taglalására.

3.) A polgári szüksógállrapoú tervezó szervezetek

A Szövetségben a polgári szükégállapot tervezó szervezetek köre
számos bizottságot, testületet és ü§/nökséget fogla| magában.
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Részleteiben ezek a következőlc

A.) A Vezetó Polgári Szükségállapot Tervezó Bizottság

A Szövetségben a polgári szükégállapot tervezó politka általános
egyeztetését és annak folyamatos alakítását a vezetó Polgári Szükségál-
lapot Tervező Bizottság (SPEPC= Senior Civil Emergency Planning Com-
mittee) végzi. Ezt a bizottságot tulajdonképpen a nemzetközi törzsbe
sorolhatjuk be. A bizottságot a nemzetközi törzs egyik eleme segíti a
munkájában. Ez pedig a Polgári Szükségállapot Tervező Igazgatóság-
nak az Infrastruktúrális, a Logisztikai és a Polgóri Szükségállapot Ter-
vező Osztálya,

Ateljes üléseken a Főtitkár vagy a Fótitkár Infrastrukturális, Logisz-
tikai és a Polgári Szükégállapot Tervezési helyettese elnököl. A bizott-
ság tagiai közé taítozik a 16 nemzet azon képüselője, akik gyakorlatilag
a polgári szükségállapot tervezéséért a fó felelősek. A teljes ülést évente
általában két alakalommal tartják meg. Azonban részleges összetételben
már havonta egyszer üléseznek a Fótitkár Infrastrukturális, Logisztikai
és Polgári Szükségállapot Tervezési helyettese vagy a Polgári Szükégál-
lapot Tervezési Igazgató elnöklésével.

A képüselóket általában a Szövetség nemzeti delegátusai közül vá-
lasztják. Az üléseken szokásjog alapján a Szövetség különböző katonai
szervezetének képüselői rendszeresen képviseltetik magukat.

Szükéges kihangsúlyozni, hogy a különbözó nemzetközi válságok
idószakában a Y ezető Polgári Szülségállapot Bizottságot azonnal ösz-
szehínák azzal a céllal, hogy segítse a NATO Tanács munkáját, E5rúttal
más fórumok, mint a Katongi Bizottság a Riasztási Bizott§ág, a Kar-
bantartrf,si (Fenntartási) és ElIátó, sőt az összeköttetési funkciókat szol-
gáló te§tületek is aktiüzálásra kerülnek.

B.) Tervezó Testületek és Bizottságok

A Vezető Polgári Szükségállapot Tervező Bizottságnak a további
feladatát az is képezi, hory koordinálja és iránltja nyolc Tervező Testü-
let és Bizottság óssztevékenységét. Ezek a testületek a polgári szülrség-
állapot terveás e5l-egy szakterületét fogják át. Erdekes kiemelni azt,
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hogy a nyolc testütetból hét testület csak a források felhasználásával fog-

lalkozik.

A Polgári Szükségállapot Tervező Testületek és Bizottságok a lé-

nyegüket tékintve nem mások, mint az eltátrással foglalkozó fórumok,

Közéjük az alábbiak tartoznal§

- azÉleirmeúsi és Mezőgazdasági Tervező Bizottság;

- az lpari Tervező Bizottság;

- az Ü zemany ag T ervező Bizottság;

- az Óceáni Hajózási Tervezó Testület;

- az Európai Felszíni Szállítási Tervezó Testület;

- a Polgári Repülésügyi Tervező Bizottság;

- a Polgári Hírösszeköttetési Tervező Bizottság;

- a Polgári Védelmi Bizottság.

C.) A Szövetség Polgári Háborús (Időszaki) Üg;mökségei

A Vezető Polgári Szükségállapot Bizottság általános elvi iránymu-

tatása és a védelmi szükégletek alapján a különböző tervező testületek

é§ bizottságok terveket dolgoznak ki a Szövetség Polgári Háborus (Idő_

szat<i) ÜgynOXsegének (NCWA = NATO Civil Wartime Agency) meg-

aUKiasaá. ez uúbbiaka szükégállapot idején haladéktalanul aktMzá-
lrásra, felállításra kerülnek. Ezeknek az úg5mökségeknek a feladataik há-

Uorús,1etlegúek, a béke feladataik elhanyagolhatók. Szervezetük hasonló

egmáshoi Többek között irányító szervezettel (melyben minden tag_

námzet képviselve van) és ósszekötó tisztekkel rendelkeznek, akik a ka-

tonai hatóságoktól kerülnek kijelölésre.

Az űgynökségek általában a befogadó államoktól, így Ol,aszország,

tól, Hona;diát4 ; Egyesütt Kirá\nágtól, és az Eryesült Államoktól kapják

a múködésükhöz szükséges létesítményeket és az elengedhetetlen támo-

qatásokat. A fontosabb ügynökségek jellemző vonását az képezi, hogy
"megkettózésre kerűlnek [életi és nyugati vonatkozásban. Ez a megket
tőá (ikreződés) a hétkony működést és a túlélés biztosítását szolgálja,
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A következőkben röüden felvázolásra kerülnek a Szövetség Polgári
Hábonú§ (Időszaki) Ügrnökségek

1.) A központi Ellátó Ügnökség

A Központi Ellátó ÚgpöIség (Central Supply Agency) felelőssége
arra terjed ki, hory e5nészt biztosítsa a folyamatos ellátást, másrészt a
kieryensúlyozott elo§ztá§t az élelrriszere\ a mezőgazdaság és az ipar
területein.

2.) A Szövetseg Háborus OIaj Szeryez€te

A Háborús Olaj Szervezet (The NATO Wartime Oil Organisation)
mint konzultációs és egyeztetó fórum a részfuevő tagállanok terveinek
összehangolt kezelésére, az olajjal és olajtermékekkel való folyamatos
ellátás, szolgáltatás és a kiegyensúlyozott elosztá§ érdekében műkci,dik.

Tehát a ryakorlatban a feladatát az üzemanyagellátás megvalósítása ké-
pezi, mind a katonai, mind a polgári területen. Megie5zem, hogr a Szö-
vetség legnagyobb űzsmanyag v ezetékrendszere Közép-Európában ta-
lálható é§ több mint hatvanezer kilométer hossá.

3.) Védelmi Hajóási Hatóság

A Védelmi hajózási Hatóság (Deffence Slipping Authority) felelós
azért, hory biztosít§a a Szövet§ég kereskedelmi hajókból álló összevont
hajóparkja szervezett§égét és ellenőrzöttségét. Es^ittal arra törekszik,
hogy a hajók igénybevételében a legnaryobb gazdaságosságot érjék el.
Továbbá felelós azért is, hogr a hajók állandóan rendelkezésre álljanak
a katonai és a polgári szállítási szükégletek kielégítése érdekében. Meg-
jeg5zem, hory ez egyaránt vonatkozik az Atlantióceáni, a Gatorna-beli
és más kikötókre egyaíánt.

4.) A Szövetségi Biztosítá§i Szervez€t

A Szövetségi Bizto§ítá§i Szervezet (The Interrralíed Insurance Or-
ganisation) tevékenységéb€n §zorosan e§/üttműködik a Védelmi Hajó-
zási lgazgatósággal. A Biztosítási Szervezet háboniban biztosít{ást nyújt
a Szövetség kereskedelmi hajóiból álló rjsszevont hajóparkja részére.
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5.) Ügynökség a Közép-Európai Belföldi Felszini Szállítás Koordi-
nálására

Az Ügynöksóg a Közép-Európai Belfóldi Felszíni Szállítás Koordi-
nálására (The Agency for the Coordination of Inland Surface Transport
in Central Europe) felelős a Közép-Európában történő polgári és kato-

nai szállítások esetében az utak, vasutak e.s a belföldi viziutak használa-

tának koordinálásáért. Eryúttal ez az Ürynökség végzi a szállítások fel-
űgyeleti irányítását is.

6.) Dél-Eun6pai SzáIlítási Szervezet

ADéleurópai Szállítási Szervezet (The Southern Europe Transport
Organisation) félelós a Dél-Európában végrehajtásra kerülő, tengeren

és J árazföldön történő szállítrások koordinálásáért, természetesen a j(i-

váharyások után.

7,) A Szövetség Polgári Repülő Ügynökség

A Szövetség Polgári Repülő Úrynökség (The Ciül Aüation Agency)
olyan fórum a Szövetségben, amelyben egyeztetik a polgári repülés tc-

rtiletén a polgári és a katonai légiszállítási szükségleteket, igényekct és

azok teljesítésének lehetőségeit.

Ez.az Ügynökég koordinálja a polgári repülógépek igénybevételét

azok vonatkóirásában, amelyeket az egyik tagállam ajánl fel a másik tag-

államnak.

8,) A Szövetség Menekültügyi Ügmökség

A Sóvetség Menekültüryi Úg5mökség (The NATO Refugce Agency)
feladata az, hogl konzultáljalak azzal a éllal, azokról a nemzetközi je-

lentóségú probiémákról, amelyek a váratlan és ellenőriáetetlen népván-

dortásokból, a menekültüryekból, a zaztehát mígrációs esetekből és hcly-
zetekból adódhatnak.

A Szövetség külö ílböző szeúezeteiben a rendszcres idóközónként
végrehajtott gyikorlatok és s/akorlá§ok §orán kipróbálják, pontosítják
és felülvizsgálják a háborús idószaki ügynökégek terveit.
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A polgári szükségállapot tervezéssel foglalkozó polgári és esetleges
katonai szakértóket pedig különböző tanfolyamokon készítik fel a vál-
§ághelyzetekben és a háborúban elvégzendő szakfeladatokra. Sót nem-
zetközi konferenciákat szerveznek. A kóvetkezókben a stockholmi kon-
ferencián elfogadott javaslatok kerülnek közzétételre,

"STOCKHOLMI JAVASLAToK, KoZÖs ERTELMpzÉsÉnól:
A SZÜKSÉGÁLIÁPOTTAL KAPCSOI-ATOS TÓRVENYALKO_

ías rovÁnBrnrr-pszTÉsÉRóL

CéLját az űn. " Stockholmi Javaslatok"-ra történő figyelem ráirányítás
képezi. A " S tockholmi J av as latok" felhasználhatók a nemzeti szükségál-
lapottal kapcsolatos törvények (ogszabályok) továbbfejlesztésében, még-
pedig úgy, hog,y azok adekvát módon védelmezzék az áIlampo|gári jogo-
kat, addig amíg a szükségállapottal kapcsolatos elégséges jogszabályokat
megalkotják.

A NATO a Partnerség a békéért program keretében a polgári szük-
ségállapot tervezés témakörében Budapesten, Varsóban és Stockholm-
ban rendezett konfertnciákaí A stockholmi konferencián résztvevő nem-
zetek javasolták a kapcsolódó törvények felülvizsgálatait, továbbfejlesz-
téseiket, felajánlva azokltoz a szükségállapot kezelés alapvető paramé-
tereit. A "Stockholmi Javaslatok" természetükból fakadóan nem előírá-
sok, hanem a nemzetek erkölcsi támogatását szolgálják.

A"Stockholmi Javaslatok" alapján a szükégállapot jogszabályait a
törvényhozás szintjén kellene meghozni, elsőbbséget biztosítva az alkot-
mányozás szabályozásán belül a következő kételvnek. Az első elv alapján
a szükségállapotjogszabályai nem mondhatnak ellent (nem állhatnak szem-
ben) a demokratikus állam alapelveinek és értékeinek. A második elv
szerint a szükégállapot jogszabályai rugalmasak, sőt funkcionálisan ha-
tékonyak legyenek és valójában a szükségállapot kezelés alapjait képez-
zék, magukba foglalva a tervezést és a i'elelősséget is.

A" Stockholmi Javaslatok" lístáján a következők szerepelneN nem fon-
tossá§ sorrendben:

- A szükségállapot erőinek létrehozását és gyakoroltatását a nem-
zetközi jogszabályok és nemzetközileg elfogadott standardek betartásá-
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val kellene végrehajtani, olyanokkal mint a Nemzetközi Szerződés a Pol-
gári és Politikai Jogokról, vagy a szükégállapot idején történő magatar-

iás, megkülönböztetés, netán az emberi jogok ideiglenes felfüggesztése

és limitálása;

- A szükségállapot erőinek polgári irányításon kellene alapulnia (ci-
vil control);

- A szükségállapot kezeléssel kapcsolatos tájékoztatás, felülágosítás
hatásai, esetleges zavarok, stb. A nemzeti alkotmányos és jogrendszer_

ben a specialitásával arányosan kapjon helyet;

- A kormány végrehajtó csoportja lenne a felelós a törvényalkotá§

bizto§ításáért, a legjobb biztosítékok eléréséért, a szükségállapot intéz-
ményeinek folyamatos működéséért, az eszközökért és a kondíciókért;

- A szükégállapot kezelésnek a szüIségállapot definíciójának elfo-
gadásán mint elófe|tételen kellene alapulnia;

- A szükségál|apot keze!és erőinek hatékony támogatása tartalmaz-

zon biztosítékokat a túlkapások el|en;

- Az általános személyi szabadságjogok korlátozását kellene egyen-

súlyozni az okok megnevezésével;

- És a szükégállapot kezelésében résztvevők felelőssége a helyzet-
nek megfelelő, ún. legalsó jogkörön kellene alapulnia.

A közös értelmezés elérhetó volt 'A polgúi szül<ségállapot tervezés

töruényi alaPjai és strulaúúja" szemináriumon, rnelyet Stockholmban, 1996.

november 18-21. között tartottak, a Svéd Potgári Szüksegállapot Előké-
szítő Bizottság rendezésében. A szemináriumon a következó országok
y€ttek rószt: Áusztria, Belgium, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Al-
lamok, Egyesült Királpág, Észtoiszág, Finnország, Franciaország, Kana-
da, Kazahiztán, Kirgiz Köztársaság, Lengyelország, Lettország, Liwánia,
Macedónia, Magyarország, Németország, Norvégia, Olaszország, Orosz
Föderáció, Románia, Svédország, Szlovák Köztársaság, Szlovénia, Uk-
rajna.

Befejezésül szeretném megemlíteni, hogy az Eszak-Atlanti Szerzó-
dés Szewezetének új stratégiai koncepciója arra a bizton§ágpolitikára
épül, amely tulajdonképpen a három egymást kölcsónósen (fel- és meg)
eiósító elemében tükröódilc Elóször is a párbeszdben, másodszor az
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egyűttmúködésben és harmadszor a kollektív védelmi képesseg fenn-
tartásában j ut kifejeződésre. A NATO szerint mind a három haderóne,
ménekelemei a megújulás után képesek lesznek a rugalmas alkalmazásra

mind az Európa közi, mind a Trans-atlanti megerősítő erők részeiként.
Természetesen a NATo-nak mindehhez biztosítani kell a komunikációs
vonalak feletti ellenőrzést és a megfelelő kikepzési és logisztikai egyez-

mények megkötését, meglétét. S ebben a vonatkozásban egyre nóvekvő
jelentóségre tesznek szert a tagállamok polgári forrásai.

A demokrácia, a jogállam és a piacgazdaság kiépítése és a kezdeti
működésének stádiumában ís fontos feladat a lehetséges konfliktus- és

válsághelyzetekre való időbeni és jól szervezett felkészülés- A honvédel-
mi felkészítés egyik fontos területe a békében rendelkezésre álló polgári
eró- és eszközforrások, konfliktus- és válsághelyzetekben tórténő igény-

bevételének, felhasználásának elméleti megalapozása, jogszabáIyba fog-

lalása és a gyakorlati kivitelező, tervező,szetvező munkálatok elvégzése.

A tanubnúny ehhez a Mrüskc,rhü Mvánt a rcftuetk)á tapasztalatokka|
a fogalorrnal és a háttér inrézményekkel - azok taglalásával, hozzájárulni.

Hiszen ez a kerdéskör egaránt éinti az óIlamhatalmi ó4akat, a közigaz,

gatást, a íeljes nemzetgazdaságot, más terüIeteket és a Mag)ar Ki)ztársasáí

fegveres erőit is, közte a logisztikát és az int'rastrukttirát- Uganis a logisz,
'tika, 

az infrastruktúra és a polgii szül<ségáIlapot (helyzet) tervezés kérd,ései

csak egtmással kapcsolatosan vbsgálhatók. A három ún. nagl összetevő

számoi gakorlat, azaz "éIes"-feladat megoldásához adja meg az elméleti

és módszertani segítséget, elkerüIve számos buktatót.

Felhasznált irodalom, jegzetek

1,) NATO Logisztikai Kézikönyv, Stratégiai és Védelmi Kutatóinté-
zet - NATO Ingisztikai Vezetók Ertekezletének Titkársága, Budapest,
1997.

2.) RÓMAI NYILATKOZAT a békéről és az együttmúködésról
(KazzZtéve azÍ}szak-Atlanti Szóvetség Szervezete állam- és kormányfői
Rómában 1991. november 7-8. között megtartott találkozója alkalmá-
ból).
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_ 3.) A NATO új stratégiai koncepciója. (A koncepciót az fuzak-At-
lanti Szövetség Szervezete állam és kormán}fői 1991. november 7-8,_ai
Római Csúcstalálkozóján hagyták jóvá).

4.) Richard J. Bamet: Amerika nem mond le a fölényről. Magyar
Hírlap 1991. novemberi melléklete.

5.) Paul-Maie De La Gorce: Washington új ülágstratégiája, Magyar
Hírlap 1991, novemberi melléklete.

_ 6.) A nemzetközi katonai törzsben az Infrastruktúra, a Logisztika és
a Polgári Szükégállapot Tervező osztály vezetqsét 1986-198i között a
holland Cornelis de Laat de Kanter látta'el. Ezt a funkciót jelenleg a
kanadai Lawrence E. David tölti be. A három kérdés az illetékés főtitiár
helyettesi beosztást Harper von Forest altbgy. (Hollandia) tölti be.

7,) The North Atlantic Treaty Organisation. Facts and Figures, Brus-
sels, NATO 1989.

__ _ .8.) Egymilliárd forint a MIG repülőgépek korszerűsítésére. Magyaí
Hírlap l991, december 20.

9.) Simon Sándor: A hadászati tervezés ery lehetséges nlodelljéről.
Hadtudomány 199ó14.

10.) Stockholmi Javaslatok, Hírlevél 1996.

11.) NATO Kézikönyv, SVKI l997.
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ANIYAGI-TECHNIKAI BIZToSÍT,,is

A TERüLETvÉDELMI EnED uÁnonús
ANyAGI-TEcHNIKAI BlzTosírÁsÁNax pönn

s,uÁrossÁcx n vÉoBnn roNcspüó rüxnÉnnN

Wígner BélaI

A nemzetközi politikai üszonyok alakulása, a környezetünkben és
a társadalomban végbement változások hatással voltak hazánk bizton-
ságpolitikai koncepciójára is. Az elmúlt években lezajlott folyamatok, a
Maryar Honvédseg megváltozott szerepe, a biztonság fogalmának új-
raértékelését hazánk számára új biztonságpolitika kialakíását és ez-
zel egtütt orságunk védelmének új alapokra helyezését - a Maryar Hon_
védség védelmi elyekr€ alapozott áíálakítását - követelte, köveúeli meg.

Hazánknak függetlensége visszanyerése után önállóan, saját nem_
zetgazlaságáía, feg;veres erejére támaszkodva kell megoldania az új hon-
védelmi koncepcióból adódó feladatokat, az onzágvédelem végső esz-
közeként a feryveres védelmet.

Az agresszió elhárítása azonbal az egész országot érintheti és a vé-
delemnek az egész országra ki kell terjednie, figyelembe véve a fegyveres
konfliktusok eszkalálódásának lehető§égét, valamint a kiteíjedt légi te-
vékenpégeket.

Ismeretes, hog5l a Maryar Köztársaság természeti adottságai - a dél-
keleti és a keleti térségek kivételével - kedvezó feltételeket bizto§ítanak
határaink és az ország területe jelentős hányadának megbízható védel_
méhez. Az ország kis területe miatt, stratégiai okokból a területkiüríté§
lehetósége fel sem merülhet, hanem az adott agresszió esetén Magyar-
ország minden pontját védeni kell a léte érdekében.

Hazánk geostratégiai belyzetét és katonaföldrajzi üszonyait figle-
lembe véve, az ors zfigvédelmétazegymással kölcsönösen eryüttmúködó
reguláris sárazföldi csapatol a légvédelmi csapDtok é§ az adott terü-

l Dí. váBner Béla alezíedq!, ZMNE Eüátá§i, köáekedé§ é§ §záIítá§i tanszék
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letet legjobban ismerő, kisegítő területvédelmi szervezetek tevékenysé-
gével célszerű biztosítani.

1.) A területvódelmi ez€d rendelt€Éése, szervezete, alkalmazásónak
alapelvei és főbb feladatai.

A területvffelmi ezred az MH Szárazfóldi Haderőnemének Harc-
szabályata 1. íész, 2. pont második bekezdése alapján - a háborúban attól
függóen, hory az a hadműveleti területen kívül vagy a hadmúveleti terü-
leten van - a Területvédelmi és Tartalékerők parancsnokának, illetve a
gépesített hadtest alárendeltségébe tartoó, a szárazíöldi haderőnem
mozgósításakor felállítandó többrbndeltetésű szakcsapat. Rövid idő
alatt végíehajtott mozgósítás, feltöltés és összekováqsolás után, készen
állnak meghatározott területvédelmi feladatok végrehajtására. Békeál-
lapot időszakában a Központi Rendeltetésú Szervezetek Parancsnoksá-
ga alárendeltségébe tartoznak.

A területvédelem az ország katonai védelmének szerves része, egy
adott területi egység (merye, körzet) védelmét foglalja magába, amely
politikai, katonai, gazdasági, polgárivédelmi és igazgatásrendészeti rend-
szabálpk érvényre juttatását jelenti.

Célja: az ellenség az adott merye (körzet, tájegység) ellen irányuló
tevékenységének akadályozása, pusztító csapásai következményeinek
felszámolása, csökkentáe.

1.1.) A terűtetvédetmi ezred rendeltetése, feladatai é§ §zervezete

Rendeltetése: a haditevékenységek és a nemzetgazdaság szempont-
jából az adott merye (körzet, tájerység, fóváros) határain belül a fonto-
sabb objektumok elleni tevékenység megakadályoaása; az oíszáE teíülre-
tén kialakult veryi- és sugárhelyzetról való folyamatos tájékoztatás; rész_
vétel a hadműveleti csapatok mindenoldalú biztosításában, az ellenség
csapiásainak, katasztrófák kóvetkezményeinek felszámolásában, az aI-
katmányos rend fenntartásában.

a.) Fel'adatai hadmúveleti területeken kívül: az adott meryék (fó-
város, körzet) határain belül alapvetően objektumok és területek őrzése;
a katonai területi sugárfigyelő és jelzórendszer működtetése. Részt vesz-
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nek az állami felső, területi, valamint a katonai felső vezetés vezetési
pontjai katonai védelmében, mentésében, mentesítésében; a katonai ob_

jektumok, hidak, alul- és felüljárók, alagutak, kiemelten fontos ipari, me-

zógazdasági, élelmiszeripari, raktározási, távközlési, energetikai, víztáro-
záJi ob,lektumok őrzés-védelmében. Részt vesznek az ellenség légide_

szantjai, terrorista-felderítő-diverziós csoportjai felderítésében, blokkí-
rozásában és megsemmisítésébeni részt vesznek a haditevékenységek
szempontjából fontos rombolt közlekedési vonalalq utak és műtárgyaik
ideiglenes helyre ál|ításában.Yégnk a csapást §zenvedett katonai és ipari
objJktumok mentését, mentesítését; részt vesznek a veszélyes üzemek,
telepúlések, a lakosság és az anyagi javak mentésében, múszaki zárak

telepítésében, rombolások végehajtásában, tűaz,etész mentesítésben,

katónai rendészeti és forgalomszabályozási feladatok végrehajtásában,

Alkotmányos rendfenntartásban önállóan vagy együttműködve más ka-

tonai és rendvédelmi erőkkel, illewe a megyei közigazgatási és közleke-
dési szervekkel.

b.) Feladata hadműyeleti területen: alapvetóen a hadműveleti csa-

patok alárendeltségében, kezdetben az eredeti elgondolásnak megfele-

ió, u to.,ábbiukbun á gépesített hadtestparancsnok elhatározása szerinti,
térben és időben koriátozott, illewe a védelmi hadművelet (harc) sikere

érdekében az eredeti területvédelmi feladatok megváltoztatásával új-

ként jelentkező és egyéb - elóre nem látható - feladatok végrehajtása

(szárnyak, hézagok, fontos irányok, települések lezárása, megerődítése,

Vt,iszáti, 
"egyivédehi, 

egészségügyi szakfeladatokvégrehajtása, műsza-

ki zárak léteúése, sánleft körletek, terepszakaszok berendezése, egyéb

az adott helyzetben jelentkező és az elöljáró által meghatározott felada-

tok).

A felsorolt feiadatok mellett továbbraisvégzik a"hagtományo§' te,
rületvédelmi feladatokat. A hadműveleti terűleten valamennyi terület-
védelmi csapat a gépesített hadtest, hadosztály közvetlen alárendeltsé-

gébe tartoziii A h;dműveleti terűleten kivüI valamennf területvédelmi
Ósapat a Terülewédelmi és Tartalékerók Parancsnokság alárendeltségé-
he íartozik-

Szervezetük a több rendeltetésnek és a megyében (körzetben)
konkrétan végrehajtandó feladatoknak megfelelő típus-alegységekből

áll. Ezek a következőlc területvédelmi, ór, műszaki, vegyivédelmi, sugár-

értékelő{ájékoaató, egészségügyi alegységek.
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,Egy 
adott megyében (körzetben) a területvédelmi ezred nagpág-

rendjét a prognosztizált katonai jellegű területvédelmi feladatok öiizei-
sége határozza meg.

A területvédelmi ezred szervezeti felépítése gyakorla tilag a száraz-
fóldi (harcoló) csapatok szervezeti felepítéséhez hi son|ó, azá,z az egyes
szervezetek alapvető rendelteté§ét tekintve vezető szervekből, végre-haj-
tó, biztosító, és kiszolgáló alegységekből áIlnak. Lásd I. sz. áblra.

A területvédelmi ezred anyagi-technikai biztosításának megszerve-
zese és végrehajtása szempontjából a szervezeten, a rendeltetésén kívül
ismerni.kell az ezred alegységei alkalmazásának kérdéseit is. Ezt üzsgál_
va megállapíthaó, hogy rem az ezredmér€tű atl<almaás lesz a meg:ha_
tározó, hanem általában az alegységek külön (önáltóan) vagy nem szer_
vezetszerű harcrendi elemeket alkotva (pl.: mentőosztagbin) kerülnek
alkalmazásra. Együttes alkalmazásukra, eredeti feladataik megszünteté-
sével, alkalmazási helyükrőI való összevonással nyílik lehetőség.

A területvédelmi ezred háborús feladata szervezett megkezdésének
és végrehajtásának alapját - a''Békr áIlapot'- időszakábanilöljárói kö-
vetelmények szerint kidolgozott és állandóan pontosított alkilmazási
tervek képezik

2.) Az anyagi-technikai biáosííás megszervezésének köveíel-
ményei és sajáíosságai

A területvédelmi ezredek a|kalmazásának körülményei, jelentósen
eltérnek a MH haderőnemei, fe5ivernemei meghatározoit irányú alkal-
mazását6l, ennél fogva ezek anyagi-technikai biztosítását sok sájátosság
jellemzi.

Lz e7yil anyagi-technikai biztosííása háborús utalási rend szerint,
a területi biztosítás elve alapján közponá ellatási tagozathoz, nemzet7az-
dasá§ forrúsoldtoz, polgói és katonai szervezetekhei történő utalássaiva-
lósulhat meg.Az anyagi-technikai utalási rendet a MH ATFCSF márbé-
keidószakban, de legkésőbb a mozgósítási készenlétig kiadja. Ebben sza_
bályozásra kerül az önállóan elhelyezett központok áiIományának utalási
rendje, általában úgy, hory az ellátá§ért a laktanyában települő katonai
szeryezet a felelős. Amennyiben az érintett katonai objekiumban nem
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települ anyagi-technikai biztosítást végző katonai szervezeí, űgy ezel
alegységek ellátását az állományilletékes területvédelmi ezrednek kell
megszervezni polgári szervek igénybevételével, objektumok, szolgálta_
tások megrendelésével.

lv ezred anyagi-technikai szolgálata a meghatározott követe|mé-
nyek szerint, a kia|akított csoportosításnak megfelelő utalási tervet
dolgoz ki:

- A területvédelmi ezredek tevékenpégének a jellege és területi el-
helyezkedésük lehetővé teszi az anyagi-technikai biztosítás során az el-
látás, javítás és szolgáltatások stacioner technológiájának alkalmazását.
Ennek eredményeként az ételkészítés, a hús, akerryér beszeruése, a für-
detés, a mosatás, a sérültek ellátása, technikai eszkózökjavítása, valamint
eryéb szükségletek kielégítése alapvetően nem igényel tábori eszközö-
ket és eljárásokat, rendszerint területi ellátás és biztosítás valósítható
meg.

- Az a kórülmény, hogy a területvédelmi ezredek megalakítási kör-
letei, helyei, a hadműveleti csapatok által visszahagyott objektumokban
(laktanyákban) van kijelölve általában, lehetőséget teremt az anyagi e§z-

közók csapatkészleteken felüli felhalmozására, melynek igénybevételé-
vel - engedély alapján - az ellátás önállósága nő. Ezek átvételéíe, aZ otl
visszahagyott anyagok felhasználására külön figyelmet kell fordítani.

- Az anyagi{echnikai biztosító alegységek csoportosításának kiala-
kításánál az ezted alegységeinek alkalmazásából kell kiindulni. A tc-ü-
letvédelmi ezred anyagi-technikai biztosító alegységeinek településűk és
működésük alkalmával messzemenóen ki kell használni azokat az e|ő-
nyöket, amelyek a viszonylag huzamosabb egyhelyben tartózkodásból és
az állandó jellegű építmények igénybevételi lehetőségeiből adódnak.

Követelmény a folyamatos ellátás, kiszolgálás érdekében az, hogy
az utalási rend figyelembevételével létr€hozzuk a szükséges eryedi vagy
összevont ellátóhelyeket. A területvédelmi ezred anyagi-technikai erői-
nek csoportosítása vonatkozásában behatároló tényezőként figyelembe
kell venni, hogy az alkalmazási körletben az anyagi-technikai biztosító
aleglségek, vezet ő szewek, az ezred, illetve a zászlóaljparancsnokságok-
kal együtt települnek. Ezekre az objektumokra alapozva történik a fel-
adatot végző alegységek kikülönített anyagi-technikai biztosítása.
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Az ezrcd egl része (a sugárhelyzet értékelő és tájékoztaíő század, az

őtzászlóaljak alegységeinek jelentős része) állandó jellegú objektumok-
ban, épületben végzi feladatát, ellátásuk ezen objektumok bázisán tör-
ténik, illetve ahol ez nem oldható meg, otl az őízászlóaljak el|átószaka-

szával biztosítják az elláíást2,3 e|látópontot telepítve (őrzendő obejktu-
mok sámának, létszám, távolság firyelembevételével).

Az ezred másik része (területvédelrni míszaki-, vegyivédelmi-, egész-

ségügyi század) különbözó feladatok (mentőosztag, deszant-terrorista-

aiveiiios és feiderítőcsoport megsemmisíté§ére létrehozott csoportosí_

tás) végrehajtása érdekében az objektumtól nagy távolságra,_ hosszabb

időtartámra (tribb napra) kerül alkalmazásra, Ezen csoportosítások biz-
tosítása érdei<ében anyagi eszközöket, valamint ellátó, javító, és egész_

ségüryi erőket kell kikülöníteni (létrehozni) az ezred anyagi-technikai
biitosító erőiből, figyelembe véve a visszamaradt állomány, technika biz-
tonságos ellátását, kiszolgáIását.

Az alegségek, kisebb erők önálló alkalmazá§a esetén az anyagi-

technikai bÜtositást utalással, kiegészítő készletek megalakításával illet-
ve az alapobjektumból történő kiszállítással kell megoldani.

Hadnrűveleti területen működő területvédelmi ezred esetében meg-

határozó szempont az, hogy az adott gépesített hadosztály (gl,hk,dd,)

anyagltechnikái biztosítási rendszerébe íöíténő beilleszthetőséq végíe-
trajthitó legyen, rnnek egyik feltétele a szervezeti feltételek biztosítása,

Isáeretes, irogy az ezrednél kettő - ezred és zászlóa|j szintű - ellátási
tagozat van szérv ezve. Az ezred szintű anyagi-technikai szakalegységek

nagysága, kapaci tása az őr zászkóaljak számától alapvetóen független, az

elúésirem számottevő. Zászlóaljszintú anyagi-technikai tagozat csak az

órzászlaóaljaknál van, amely alapvetően csak élelmezési ellátásra korlá-

tozódik. Az őrzászlóaljak anyagi-technikai biztosítást vezető szeívezet-
tel, beosztásokkal, javítóalegységekkel, raktárokkal, folyékony szállító-
térrel nem rendelkeznek. A tObbi végrehaj tó alegységhez anyagi-techni-

kai szakalegység - egészségigyi század, élelmezési ellátóraj kivételével -

nincs szervézve. Ezért hadműveleti terűleten ezen alegységeket meg kell
erősíteni szakállománnyal, anyagi készletekkel és szaktechnikai eszkö-

zökkel, hogy a gépesített lövész (harckocsi) dandárellátási rendszerében
képesek legyenek a különbözó ellátások, szolgáltatások igénybevételére,

fe{vére|ér;. S itt látom l<ritih,lsnak a területvédelmi ezred meglévő atryagi,

78



technikni szervezetét, mert a íeni íeladatoknak nem kzpes az elvárás szint,
jén eleget tenni, a behatárolt anya§-technikai lehetőségei miatt.

A gépesített hadosztály elsó lépcsőjében települő (működő) terület-
védelmi alerységeket anyagi, egészségügyi ellátásra, gépjármú és fegy-
verzeti jaűtá§ra az adott gépesített lövész, harckocsi dandárokhoz cél-
szerú es szükséges utalni. Mindezt az indokolja, hogy a békében kialakí-
tott ellátási rendszer - a polgári ellátó, javító objektumok, központi rak-
tárak várható evakuálásával, áttelepülésével részben vag5r egészben a
hadosztály clső lépcsójének a mélységéig valószíirűleg megszűnik.

A területvédelmi ezredparancsnok jelentése alapján a gépesített
hadosztály anyagi-technikai helyettese intézkedik a gépesített lövész,
harckocsi dandár felé a kijelölt alegy§égek ellátá§ba vételére.

Anyagi biztosítás

A terúletvédelrni ezred anyagi biztosítását, a kijelölt központi bázi-
sokra, raktárakra, n9mzetgazúasági és helyi eróforrásokra, valamint a

laktanyai készleteke támaszkodva, ágazati rendszerben kell tervezni é§

szervezni.

Az ellátás alapját a szültségletek naglságrendje határozza meg.

A különbözó anyagok csapatkészletének nagyságát a mindenkor ér-
vényes harckészültségi és mozgósítási intézkedések határozzák meg

A fenntartandó készletszinteket az ezred tészére a Területvédelmi
és Tartalékerők Parancsnok szabályozza.Ezenbelilavárható feladatok,
a kialakult helyzet figyelembevételével, az ezred kitelepült alegységei ré-
sz.ére ezred szintű készleteket kell biztosítani, ami a kialakított ellátási
rendszer működésének akadályoztatása esetén is lehetővé teszí az aleg-
ség (részleg, csoport) re§zére a legfontosabb anyagokból (lőszer, üzem-
anyag, élelmezés) a 2-3 napig történő ellátást,

Az utánszállítást a fentiek firyelembe vételével úgy kell szervezni,
hogy a rendelkezésre álló készletek ne ve§zélyeztessék az előzőekben
megfogalmazott követelményt.
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Hadmúveleü területen működő tetületvédelrni alegységek részére a
fenntartandó készletszinteket és készletképzés határidejét a gépesített
hadosztály parancsnoka határozza meg. Ezen alegységeknél, tehát ezred
szintű anyagi készletekkel kell rendelkezni, melyet az átalárendeles idő-
pontjáig az alegységeknél létre kell hozni. A harc folyamán, a kialakult
helyzet firyelembevételével kerül meghatározásra a fenntartandó kész-
letek szintje. A felmerült szükségleteket a gl. (hk.) dandár ellátási rend-
szerében elégítik ki.

A területvédelmi ezred anyagfelhasználásának sajátosságai a had-
múveleti csapatoktól eltéró feladataiból, alkalmazásának körülményei
ből adódnak.

Az alkalmazás sokrétűsége eredményezi,hogy az ezred anya§élesé-
geinek foglására, felhasználasára az időszakosság eglben a rendszeresség,

illeíve a szárazíöldi csapatok (azonos anyagfajtára vetített) felhasználá-
sának nagyságrendjétől való jelentős e|térés a jellemző.

Az ezred anyagfelhasználása a különbözó anyagnemekből jelentő-
sen eltér, mígpéldául élelmiszert és üzemanyagot - naponta rend§zeresen
és nagyobb mennfségben fogyasztanak, addig más anyagokat - lőszer,
ruházat, javítóanyag - csak időszakonként és kevesebb mennyiségben
használnak fel. Ebból adódóan az előbbiekból tervezhetó rendszeres -

napi, heti, havi stb. ellátást lehet megvalósítani, míg az utóbbiakból csak
naryobb időszakokban, egymástól eltéró gyakorisággal lehet az ellátást
szewezrti, Az ezred folyamatos múködésének biztosítása, az ellátóforrá-
sok ryakori - kis mennyiségű - vételezésekkel való terhelése, az anyag-
szállítások megszakadása, a veszteségek pótlása, a vételezóhelyek indo-
kolatlan lekötése, nem utolsó sorban az anyagok decentralizált, az ag-

resszor csapásaitól jobban védett elhelyezése, szükségessé teszi a maxi-
mólis anyagi készletszint kialakítását és folyamatos kiatalósokkal történő

íenntartását. A sajátos körüIményeknek megfele|ően9 a felhavnálás 5-7
napos ciklusban kerül meghatározásra.

A felhasználási n otmát hadmúveleti területen kívül a Területvédebni
és Taftalékerők Parancsnoka, hadmúveleti területen a gépesttett hadosz-
táIy parancsnoka határozza meg. A felhasználási norma külónböző anya-
gokból a hadműveleti területen levő csapatoknál - elsósorban ór-, mű-
szaki és területvédelmi alegységeknél - nagyobb, mint a hadmúveleti te-

rúleten kívüli alegységeknél.
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Aharcanyagfelhasználás mátéke elsősorban auó! függ, hogl az ezred
hol működib hadműveleti területen vag azon Mvül van.

Az ezted anyagellátását alapvetően saját erókkel, eszközökkel kell
megszervezni, amit szükség szerint ki kell egészíteni polgári szervek szol-
gáltatásaival, a kitelepült aleg}.§égek biztonságos ellátása érdekében. A
felhasznált, illewe veszendőbe ment anyagi eszközök pótlásának alapve-
tő forrásai a központi raktárak, telepített raktárrészlegek, polgári válla-
latok, üzemek, kereskedelmi egysé geklesznek.Az ellátás alapvetó elemét
képezi a területi ellátás elve, azaz az ezted háborús működési helyéhez
(alkalmazási területéhez) kózelebb eső kózponti vagy területi raktár, in-
tézet és polgári vállalatok, erőforrások, szolgáltatások kerülnek kijelö-
lésre, Az ellátás eglszakauos, ógazati rcndszerben valósul meg. Az ezred
közvetlenül vételez a kijelólt ellátóbázistól. Közbeeső §zerv, tagozat
nincs. Vételezéseket romlandó élelmiszerekből általában 2-3 napon-
ként, a többi anyagból 4-6 naponként hajtják végre.

A hadműveleti területen tevékenykedő területvédelmi ezred ellátása
továbbrais a kidolgozott háborús utaltságirend szerint valósul meg mind-
addig, amíg az ezred feladatait itt hajtja végre. A gépesített hadosztály
elsőlépcsőjében települő területvédelmi alegységek anyagi ellátásra az
érintett gépesített lövész harckocsi dandárhoz kerülnek utalásra. Az
alegységek alapvetóen vételezik a kúlönbözó anyagi-technikai szükség-
leteket a dandár ellátó aleg5rségeitől, vag5l a megjelölt kirakó állomásról,
felmerült problémák esetén a dandár ellátó alegység kiszállít.

Az anyagi biztosítás sikere az ellátás és a szállítás összhangiát felté-
telezi, a kettő e§,üttesenjárul hozzá a feladatok sikeres végrehajtásához.
Az anyagvéte|ezé§t a kijelölt katonai és polgári ellátási forrásokból saját
szállítőeszköz igénybevételével kell megtervezni. A vételezés ryakorisá-
gát, rendjét a központi raktár, ralríárrészleg parancsnokával az elsó vé-
telezés alkalmával kell. egeztetni, figelembe véve:

- az ellátó objektum kapacitását, leterheltségét,

_ a területvédelmi ezred készletét, a várható napi felhaszrrálást, a
veszteséget, a minimáüs készletszintet, ami nem csókkenhet a csapat-
készlet 50 7o-a a|á.
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A kijelölt polgái fonósokból történő szállítrás gyakoriságáról, rendjé-

ról a polgári szerv vezetőlével írásban kell megállapodni. Az ellátrással

kapcsólaios sállításokat a hadtápfónök szervezi megbízá alapján. A ki_

telépüt alegnégeknél felmerülő anyagszükségleteket, az ezred ellátó-
szakasz sajái erő és eszköz felhasználásával, meghatározott ryakoriság-
gal, terítőjárattal szóllítja kj. Azőrzisz}óaljaknál létrehozott ellótócsopor-

á/< saját erő és eszköz igénybevételével szállítják ki az ellátá§i területü-

kön működó őnégek, a zugárfigyelő- ésjelá alegységekreszére azigény-

lés alapján a lőszert, élelmet, üzemanyagot és ruházati,anyagot. F;z7r'| az

ellátási módszerrel, a polgári szervek által ellátatlan alerységek is az el_

látás rendszerébe kapcsoihatók, szolgálati alárendeltségtől függetlenül,

Ígt eltótási tcónetel<re osztható fel a megv területe, meghatározva, hogl
Űlyik ellátócsoport (ezred, őrzásilőalj ellátószakasz) m elyk körzet ellá-

úsáérííelElős. Azellátá§i körzeten belül - amennyiben a sállít,ísi távolság

azt indoko§a - a zászlóalj eltátószakaszából több élelemezési ellátópont
is telepíthetŐ.

Az anyagszűkségletek vételezését naryban befolyásolja a szállítási
távolság, amáy a polgári életMl be nem szerezhetó anyagok vonatkozá-
sában Úszonyiag nary. A területi elhelyezkedéstól, úthálózattól, annak
romboltságáiól itiggóen, a raktárakból való vételezés a 10-15 órát is meg-

haladhaq;. Problénót okozhat száIlítús v onatkozás óban amil<or múszaki.

vegivédólmi és egészségügi anyag utónszóIlítála váIhat szül<ségessé, Ezt
a térüewedelmi ézred saját eróvel nem képes megoldani. Ebben az eset-

ben a feladatot megszabó parancsnoknak kell megszervezni a szükéges
mriszaki, vegyivédámi és egészségüryi anyagok helpzínre szállítását,

Technikai biztosítás

A technikai biztosítiá§t az ezred szervezetszerű javítóerői végzik a
központi tagozat és a polgári szervek kijelölt eói és eszközei_esetenként

beségítenei a feladaívégrehajtásába. A javítóalegség (szakasz) ereje,

illetvi a feladatok sokrétűsége általában nem teszi lehetővé §érült tech-

nikai gyűjtőhely telepítését.

Az ezred javítószakasza alapvetően kisjavttóst végez. A technikai esz-

közrik kózep- $ 1aryjavítását a kijelölt központi katonai és polgári javí-

tóbázisok, üzemek, vállalatok végzik.
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A területvédelmi ezred haditechnikai eszközeinek technikai kiszol-
gálását az alegségek kezelő állománya hajtja végre az alegységparancs-

nok irányításával. Az üzemeltetési normatartalékot növelő technikai ki-
szolgálásokat a javítószakasz, a magasabb szintű technikai kiszolgáláso-
kat á kozponti javító- és polgári szervek hajtják végre- A haditechnikai
eszkózoknél alápvetóen a gépjárművek termé§zetes elhasználódásából,

valamint a vegyivédelmi és híradó eszközök meghibásodásából adódója-
vítási igény lesz a jellemző.

A sérütés- meglibásoüs elsősorban a hadmúveleti terüIeten műk)dő
ezrednél lesz megltatározó. Akisjavítást általában az ezred javítószakasza

és a kezelóáloá árry végzi, kiemelt figyelmet fordítva a sugárfigyelő és

ielzőrendszer működése technikai feltételeinekbiztosításához szükséges

iríradó és vegyivédelmi technikai eszközök javítására.

A vontatásoklt a javtűszakasz úllotnónyóban Iévó vontatómj végzi,

A raj múködhet vontaócsoportként (3 db vontatóval) és eryes vontató-

kat küldhet ki a szükéges irányba meghatározott feladat végrehajtása

céljából, A vontatóraj misik fontos feladata az ezred eróivel és eszköze-

ivei nem javítható haditechnikai e§zközök kijelölt javítószervezethez tör-

ténó be;áilítása (vontatá§a) és átadása. A vontatásba be kell vonni a
gépjármúveket is, de szükség esetén - nagy távolság - a vasúti szállítást

kell igénybe venni.

Hadműveleti terüIeten különösen a hadosztály első lépcsóje terüle-

tén működő területvédelmi ezred és alegységeinek sérült, meghibásodott
gépjármű eszközei, a gépesített hadosztály javítási rendszerébe}erúlnek,
Á iéchnikai biztosítái megszewezéséért a hadosztrály haditechnikai fó-

nök lesz a felelós, aki a hadosztály első lépcsójében lévó terüleWédelmi
alegységeket utalhatja az érintett gépesített lövész (harckocsi) dandár-

hoz.

A gépesített hadosztály e]§ó lépcsóje mögött lévő ale9sééek tech-

nikai biztósításának megszervezése, végrehajtása az ezred haditechnikai
főnök felelóssége.

Egészségügyibiztosítás

Az egészségúryi bizto§ítá§ feladatai megtervezésének és végrehajtá-

sának alap;át a váiúató egészségügyi veszteség nagyságrendje, a rendel_
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kezésre álló erő és eszkciz, továbbá az ezred saját kiürítő kapacitása ha-
tátozza meg.

_Az ezredsegélyh ely azezredparancsnoksággal települ, igénybe véve
a_települési hely objektumait (laktanya segélyhely), egészségügyi bizto-
sítási feladatok vé gzése cé|jábó|.

Az órzászlóaljak egészségügli szakállományát ösízevontan mint zász-
lóalj-segélyhelyet cékzerű alkalmazni A segélyhelyet a legnagyobb lél
számmal őrzött objektumban vagy közelében állandó jellegű épületben
célszerű telepíteni, igénybe véve a területen meglévő egeszieguyi objet-
tumok lehetóségeit. Az így létrehozott segélyhelyet célszerű megerősí_
teni 1-2 sebesültszállításra alkalmas gépjárművel és az ellátandó á o-
mány léíszámának megfelelő 30 napos egázségügyi készlettel. Ezen ob-
jektum körzetében (5-15 km-es távolság) települő alegpégek állományát
is elsó szakegély ellátására ide kell utalni, meghatáro rua ahozzájukuialt
alegységeket, azok települési helyeit és létszámát, a sérültek kiürítésének
rendjét, valamint azt, hogy aszakegélyután további ellátásra a sérülteket
hová kel| leadni (segélyhely, kórház).

Azon aleglségek részére, amelyek e rendszerbe nem kapcsolhatók be
egészségugi ellátásra, már a békeállapot időszakóban meg kell igenyelni
ezt a szolgáltatást és alkalmazás időszakóban a szolgáltatást elrendelő ha-
tározat alapján a sérülteket ön- és kölcsönös segély utdn a kijelölt polgai
egészségtigli intézménybe, vagt az utalási rendben meghatározott katonai,
polgái kórházba kell száIlítani első onlosi vagt szakorvosi eltótás végetl.

Hadműv eleti terüIeten tevékenykedő területvédelmi ezred egész-
ségügyi ellátá§át a gépesített hadtest (hadosztály) egészségtigyi szolgálat
főnöke szervezi. Agépesített hadosztály első lépcsőjében á tértiletvedel_
mi aleglségek segélyhelyeiról a sérülteket gépesített lövész (harckocsi)
dandár segélyhelyére ürítik ki, és ezután a gépesített hadosztály kiürítési
rendszerében kapják meg a szükéges egésaégügyi ellátást. A gépesített
hadosztály második lépcsőjében vagy amögött működő alegységék ese-
tében a hadműveleti területen kívüli etlátási-kiürítési rendnék Úegfele_
lően részesülnek az egészségügyí ellátá§ban, melyet az ezred egész-
ségügyi szolgálat főnöke szervez meg az utalási rendnek megfelelőén.

A várható egészségügti veszteséq nagsá7át, százalékos arányát, a sé-
rültáramlás mértékét, az agresszor által végrehajtott légí-földi csapások,
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terrorista-diverziós ós federítócsoportok aktivizálódása, a századok fel-
adatok függvényében történő alkalmazásahatározza meg. Fontos, meg-
határozó jelleggel bír a felsoroltak mellett még az, hogy a területvédelmi
ezred hadmúveleti területen - ott is a hadosztály elsó vagy második lép-
csőjében -, vagy a hadműveleti területen kívül működik. Sérültek ekkor
gócokban, tömegesen és egyidőben keletkezhetnek, amit a sérültek el-
látására szükséges kapacitás számbavételekor figyelembe kell venni. Tö-
meges sérülés esetén - sérültek időbeni gyors ellátása, kiürítése érdeké-
ben - kérni kell az elöljárótól az egészségügyi század igénybevételének
engedélyezését.

A területvédelmi ezred egészségügyí századát az adott rnegye (kör-
zet) fő katonai, polgári objektumait ért csapások egészségügyi következ-
ményeinek, tömegsérülési gócainak felszámolásában való részvételre al-
kalmazzák, általában mentóosztagban.

közlekedési biztosíás

A területvédelmi ezredek állományában közlekedési aleglség nincs
rendszeresíNe. Ebből egyértelműen következik, hogy közlekedési bizto-
sítási feladatokat nem hajt végre. Az áIlományába szervezett kommen-
dáns szakaszok azonban kivételes esetben bevonhatók és igénybe vehe-
tók esetenkénti közúti kommendáns feladatok végrehajtására,

Az ezted alegységei részt vesznek a megye területén átvezető, a nem-
Zetgazd^ság és katonai szempontból fontos rombolt közlekedési Úwona-
lak, gépkocsiutak és műtárgyak rógtönzött vagy ideiglenes helyreállítá-
sában, meVnek célja lehet a megye területén áthaladó hadműveleti ren-
deltetésű csapatok felvonulásának, menetének (előrevonulásának),
szétbontakozásának, az ezred saját alegységei mozgásának, valamint a

hadigazdaság szempontjából fontos üzemek és a polgári lakosság ellátá-
sához szükséges szállítási feladatok biztosítása,

Résztvehetnek még kerülőutak berendezésében és fenntartásában,
műiárgyak (hadiforgalorn kóvetelményeinek megfelelő) megerósítésé-
ben, továbbá oszloputak kitűzésében, építésében, fenntartásában. A
szállítási útvonalak rombolása esetél aműszaki század erői alkalmazásra
kerűlhetnek építési, technikai oltalmazási feladatok ellátására.
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Hadműveleti terüIeten a gépesíett hadosztály, gépesített lövész dan-
dár parancsnok elhatároziásának megfe|elően közúti biztosítási feladato_
kat hajtanakvégre a közúti kommendáns aleg5,,ségekkel es a polgári köz_
úti helyreátlító szewekkel együttműködve.

Vezetés

A területvédelmi ezred vezeűsa háboniban a Terüleuédelmi és Tar-
talékerők Parancsnolcsága végzL Hadműveleti területen az ezred a gépe-
sített hadtest, hadosztály közvetlen alárendeltségébe tartozik. Avédelmi
hadművelet - harc vezetése mellett irányítják a területvédelmi feladatok
végrehajtását is. A terúletvédelmi ezred alkalmazásának körülményeiből
adódó feladatok megszervezése és végrehajtása, rendkívül bonyolulttá
teszi azok yezetését és anyagi-technikai biztosítását. A terúletvédelmi
ezred háborús vezetési rendszerét és a főbb feladatokat a2. sz. ábra szem-
lélteti.

a.) Az anyagi-technikai bizto§tás vezetésében jelentkrző sajátossógok :

- Alapvető eltérésvan a hadműveleti csapatés a területvédelmi ezred
anyagi-technikai bizto§ítása között, mert amíg az elóbbieknél az anyagi-
technikai biztosítást a hadműveleti, harctevékenysé g céllálloz, méretei
hez és megvívásának módjához szervezik meg, az utóbbinál uryanezt idő-
szakhoz kötve (5-7 naponként) haláíozzákmegi

- Az anyagi-technikai bizto§ítá§t viszonylag nagyszámú alárendelt
alegység irányába kell kiterjeszteni, amelyek közbenső anyagi-technikai
törzsek nélkül a merye (körzet) egész területén, decentralizáltan, ery-
mástól eltérő feladatokat hajtanakvégre; vagyis olyan kiterjedt a háboós
működési területük, ami a hadműveleti rendeltetésú csapatoknál (dan-
dfu, ezred) egyáltalán nem szokványos;

- Eryidőben több fó é§ egyéb feladat végrehajtásának anyagi-tech-
nikai biztosítását vezetik;

- A tagolt e|helyezés és a híreszközök korlátozott szárna miatt veze-
tésükhöz véleskörúen felhasználásra kerül a MATÁV, a MÁv trirháto-
zata (honvédség, BM hírhálózat, stb.);
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- A szokásosnál lényegesen több szerwel, szervezettel (önkormány-
zatok, katonai, határóri, rendészeti szervek, polgári védelem, hadkiegé-
szítő parancsnokság, stb.) működik eryűtt;

- A terúletvédelmi ezred alkalmazási és annak anyagi-technikai biz-
tosítá§i tervét a békeállapot idószakában dolgozzák ki és azt a magasabb
harckószültség idószakában pontosítják, illetve kiegészítik a háborús
utaltság és őrzés-védelem szabályaival, a területvédelmi ezred tevékeny-
ségéből eredő sajátos, anyagi-technikai bizto§ítá§t befolyísolójellernzók-

b.) Az anya§technikai biztosítás vezetésére létrehozanló csoportok
ósszetétele, feladatai:

A területvédelmi ezred anyagi-technikni biztosításónak vezetése az ez,
red vezetésének szerves része, az ezred vezeíőinek azon tevékenysége,
ame|y az ezred harckészültsége fenntartására, alkalmazása anyagltech-
nikai biztosításának megszervezÁére és végrehajtására irányuL Áz anya,
gi-technikai vezetés uemélyi és okmónyrendszerét célszerű hadműveleti
csapatokhoz hasonlóan kialakítani, a vezetési, ellátási rendbe történó
zökkenőmentes beilleszkedés, együttmúködés megvalósítása érdeké-
ben, firyelembe véve a sajátosságokat.

Az anyagi-technikai biztosítás vezetésére külön vezetési pont nem
települ. Az anyagi-technikai szolgálatvezet&e az ezredvezetési pontról,
a parancsnok vezetési rendszerében valósul meg, az anyagi,technikai ve-

zetési csoport 6|tal, élén az anyagi-technikai főnökkel.

A vezetési csoportba dilannó jellegel kell kijelölni:

- Tervező csoportot;

- A haditechnikai főnók, valamint

- A hadtáptónök csoportját.

A teruező csoportba az anyagi-tecbnikai főnökég töraét és azegész-
ségügyi szotgálatfőnóköt célszerű beosztani. Feladatuk az anyagi-techni-
kai vezetés okmányainak kidolgozása, az anyagi-technikai főnök elhatá-
rozásáboz szükéges számvetések es javaslatok összeállítása, a törz§ön
betüli együttmúködés és tájékoztatás fenntartása.
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A haditechnikai és hadtópíőnök munkacsoportjába a nekik aláren-
delt szolgálatfőnökök, szolgálati ág vezetők tartoznak. Folyamatosan
együttműködnek, információt cserélnek egymással és a tervezócsoport-
tal,

Áz anya§lechnikai bbto§tds megtervezése, szervezése és végrehajtása
idószakában a vezetési csoport állományából az alábbi ideiglmes munka,
c sopottokat ke ll létre hozni :

- Operatív csoport;

- Mozgó vezetési pont;

- Ellenórző csoport;

- Összekötő tiszti c§oport.

Az anyagitechnikai biztosítás alapja az anyagi-technikai fónök elha-
tározása, Az alyagi-technikai fónök az egyszemélyi vezetés megvalósítá-
sa során a helyzet értékelése, a következtetések levonása és a döntések
kialakítása során támaszkodk törzsére és az alárendeltek kezdeménye-
zésére. A biztosítási tervet térképen és szóveges melléklet formájában
dolgozza ki. Új biztosítási tervet csak a biztosítási rendszer gyökeres vál-
tozása esetén kell készíteni, a kisebb ponto§ításokat folyamatosan át kel|
vezetni a biztosítási terveken.

Azanyagi-technikai biztosítás megszervezése során egúttmúködést
kell kialaátani, illetve a végrehajtás során fenn kell tartani (lásd réulete,
iben a 3.sz. óbra szerint):

- a védelmi kőzigazgalás megyei szerveivel, megyei, városi védelmi
bizottságokkal és az érintett önkormányzatokkal,

- az ellátási, utaltsági rendben lévó csapatokkal, a szomszédos terü-
letvédelmi ezredekkel a megyehatárnál települő alegységek ellátása ér-
dekében, a kitelepült alegységek részére ellátást, szolgáltatást nyújtó pol-
gári szervezetekkel,

- a területvédelmi ezred alegységeinek ellátásában részWevó más ka-
tonai szervezetek és az érintetí gépesített lövész, harckocsi dandár anya-
gitechnikai fónölségeivel,
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- a hadkiegészító parancsnolrsággal,

- polgári védelmi parancsnokággal, határőrséggel, rendőrséggel és
a tűzoltósággal.

Összegzésként megállapítható, hogl:

1.) A területvédelmi ezred anyagi-tecbnikai biztosításával szemben
támasztott követelmények kielégítése széleskörú, jól koordinált tevé-
kenységet követel meg az anyagi-technikai szervezetektól.

2.) Az ezred anyagi{echnikai szewezete nem képes átfogni az ellá-
tás, javítás, gyógyítás szükségleteit, ezért katonai á polgiári források be-
vonására, szolgáltatások igénybevételére jelentkezik igény. Ez viszont
háborús körülmények között magában hordozza a váratlansági, kocká-
zati tényezők megjelenését, végső soron az anyagitechnikai biztosítási
rendszer szakadását.

3.) Azellátás biztonsága, valamint azúj terülewédelmi ezredek (dan-
dárok rendszerbeállításából adódóan megnövekedett ellátási, javítási,
egészségüryi és vezetési feladatok, valamint a kelló mértékú mobilitás
megteremtése céljából olyan anyagi-technikai alerységek szervezése
szüIrséges, amelyekkel megbízható biztosítá§ teremthetó.
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103.p).

l9.) Bíró Béla: Ahadászati védelmi hadművelet fóbb kérdései. Had-
tudományi tájékoztatő 19,4.1.sz. I. kötet (102.p).
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A területvédelmi ezred szervezete
"változat"

Létszám: í.100 - 2.700 fó

I. sz óbra
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A területvédelmi ezred helye a háborús vezetés rendszerében, a haderő
középtávú átalakításának íigyelembevételével

"váltoZat"

2. sz. tibra

9. ho,

l tv_e_ i

i hdm-iterülelen i

tv. e_

ter. kivúl

\ö

szf-i csapatok ATB
rend§zere TWE ATB rendszere

Feladatrendsze.:

, tv. e, megalakitása
- átalárendelés-utalá-

sirend
- felkészités
- ellátási kövelelmények
- ATB íendszer múködtetés
- együttmúködés



\o§ A területvédelmi ezred és az alkatmazási körzetében (megyében) működő

katonai, társfegyveres és polgári szeryek együttműködé§ének területei
j, sz ábra

céljá: á. ádcí tóa.l!éi . térúlaivédol€hb€n
részlv€vó l€ton.i, haláró.i2€ti, é!ónkormánF3ti
§zeNé&tevéi€nys!$nékó§su€nangolás.

- telepúlési he|yeik
örzésvédelme, katonai
biztositása, menlés, mentesités

ingatlanok, lechn, eszk-k,
ag, szolgált, rendjél.

- tartalékosok mozgo§itása.
technikai kie9észítés,

" honvédelmi munka

- tüzek oltása.
- mentés,
- túzrendészeii biztositás.

Tv. e."""ó/.,v
- anyagellátási,
_ kiszolgálási,
- javitási íeladatok,
- katasztrófa elleni véd.,
- vegyi és sugáífeld.,
- menlesités.

- íeldeííiés
- hatázárás,
- harc,az ellg. felderitö és
, bizt. eróivel.
- rendészeti feladatok.

cl. (hk.),ld. ,v. e.

- lalio\§íg kilelePíté§e,
- larda§á8i é§ §lolgált.

kiilel€Zeilség bizt,,
- objektuínok helyreál|ítása.
- lakos§íg éíle§ílése.
íiaszlá§a.

, l!, aeg-ek elhelyeué§e.
ellálí§a.

- hííadás megslene,/é§e.

felad.rtok
- taíl. kéP/,é§,
- ké§2lels2inl Iialakílás.
_ ulalási íend..
- ellátó l'orrd§(}k

e8yelleG\e.
_ kiirt8é§Z§é8üs),i é§

jínány\,édelnti

Polgári gazdálkodó
kózlekedési szervek

- lakosság, anyagi iavak
mentése,

- közlekedés szabályozása,
íenntartása,

- közl. uiak, objektumok
helyreállitása.

- fontos objektumok,
Gaktárak. ellálási foríások)
védelme,

- szállitmányok biztositása,
- közlekedés szabályozása,
- kózrend íenntadása.



A KÖZLEKEDÉ§I SZOLG/{LAT SZBRBPE,FEILESZTÉSI
LEIIETÓSÉGEI AZ ANYAGI-TECHNIKAI (LOGISZTIKAI)

BlzTo§rrÁs RENDSZERÉBEN

Helmeczi Gusaóvl

A nemzetgazdaság kűtönbiizó ellátó, biztosító, termeló, felhaszná-
tó, stb. szervezetei tevékenységében, rendelteté§§zerű feladataikellátá-
sában meghatározó szereppel bír a közlekedési fe|tételek megléte, a
sátlííási feladatok vegrehajtásának megbízhaüósága.

Ahadseregben azanyagi-technikai (logisztikai) biztosítás keretében
a köztekedési szolgálat hivatott arra, hogy az életképesség megórzése, a
sikeres alkalmazás érdekében a közlekedési és szállítási feltételeket
szakmai szervezeteivel, szakállományával kialakítsa, fenntarsa. Íry véle-
ményem szerint a komplex közlekedési - szállítási szaktevékenység átté-
tel nélkül erősíti vary ryengíti, adott esetben meg is kérdójeleáeti a kü-
lönkizó szervezetek, ezeken keresztül akár a hadsereg egésze anyagi-
technikai (logisztikai) biztosítását (a továbbiakban ATB., illetve LB) füg-
getlenúl attól, hogy minósített vary nem minősített időszakban valósul
azmeg.

Tapa§ztalataim alapján úry gondolom, hory ez a komplex szaktevé
kenység az elmúlt években csorbáí szenvedett annak ellenére, hogy a
közlekedési szolgálat funkcionális feladatait eredményesen teljesítette,
illewe erófeszítések, feszültségek mellett teljesíti napjainkban is.

Ez az eredményesség azonban csak ahhoz elegendó, csak annyit je-
lent, hory a negatív tendenciák hatása lassúbb, a színvonal csökkenése
fokozatos é§ nem drasztikus a szolgálat egeszet tekintve.

Ezért fontosnak tartom s komplexitás mielóbbi helyreáltíiÉsá! a
szakmai múködés nehézségeit kiváltó okok megszúnteté§e, javítá§t éló

l Helrneczi cuszáv alezredes, etyetemi tanár§e8éd, ZMKE Eüátási, Közlekedá§i é§ szálűtá§i
tan§ák
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kezdeményezések, intézkedések illetve szervezeti változások útján, me-
lyekről a következőkben részletesebben szólok.

A szolgálat szakmai műkii,dését negatívan befolyásoló fő okok né-
zeíem szerint a következőlc

- A végrehaj tó szinteken a szállító szakállomány leszervezése, illetve
tiszthelyettessé való átminősítése;

- A végrehajtó alegységek csökkentése;

- A szolgálat eryes ágazatai (víá,|ég, stb.), valamint az anyaggazdálko-
dás és ellátás működtetésére békeben csak felsszinten vaíl rend§zere§ítve
szalcíllomány;

' - A szakállomány (ti., tts., sor) alacsony szakkiképzési, összeková-
csoltsági és jártassági szintje;

- A tervszerűség háttérbe szorulása, a pillanatnl és alkalmi megol-
dások felerősödése az ellátási-gazdálkodási tevékenységben;

- A közép és felső szintű vezetó szervek személyi állománya erejének
felaprózódása a napi és folyó ügyekben;

- A vezetési szintek és az ATB rendje érintetlenül h agyása, de az azt
megvalósító szakcsapatok létszámának csökkenése vary teljes megszűn-
tetése.

Amennfben e tényezóket alapul véve tovább gondolkodunk akkor
felmerűl a kérdés,Ilogy milyen a k)zlekedési bizto§tós helyzete napjaink,
ban, s mit tehet a közlekdési szakállomány a szolgilat, a szalrrna érdeké-
ben? A kérdések megválaszolása során mindenképpen figyelembe kell
venni a hadsereg átalakítási folyamatát, célját, s abban az anyagi-techni-
kai (logisztikai) szolgálat jelenidejű és távlati helyet, szerepét a minden-
kori működőképesség érdekében. A hadsereg szervezeti átalakítása je-
lenlegi szakaszában az ATB rendszere a korábbi stabil (központ, hadse-
reg, hadtest, hadosztály, stb.) tagozatokhoz képest változott, illetve fo-
lyamatosan változik úgy, ahory azt a szeívezeíi keretek és a biztosítási
feladatok optimalizálása megköveteli. Ezzel összefüggésben változott és
fog változni a közlekedési biztosítás is.
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Ígyjelenleg a közlekedési szolgálat béke és háborús biztositási fel-
adatai gtakorlatilag központi és hadosztály (csapaí) tagozatúvá - két
lépcsőssé - vá|tak azzal, hogl a hadtest szintű szakc§apaíok megszün-
tetésre kerüIte\ az eddigiektől eltéű új logisztikai szerv€zet€k jöttek
létr€.

Ez az új helyzet megköveteli a szakállománytól, hogy a biztosítási
feladatok tervezése, szervezése és végrehajtása területén másként gon-
dolkozzon, követelményeit módosítsa vezetési szintenként, annak meg-

felelóen, ahogy a végrehajtók igénye azt kívánja, valamint a célszerűség
és a rugalmas vezetői felelósségvállalás lehetővé teszi,

Ennek megfelelően az anyflgi-technikai szolgálatok (a továbbiak-
ban: ATSZ) vezetőivet egteztet€tten a közl€kedési szaMllomány r6szé,
ró| a belső, javitást célző kezdernényezések - vóleményem szerint irá-
nyu|janalc

a.) A közlekedési (szállító) szolgálat főnökök jog- és hatáskórének
pontosítására, rzeIy elsősorban foglalja magába:

- a log.e.(dd.), z., szd.pk-okrészére a feladatszabást és elszámoltatást,

- az utánpótló (szállító) és közúti kommendáns egységek, alerységek
szakmai célú kirendeláének, igénybevételének szabályzását, módjait,

- a közlekedési biztosítás j árulékos (rakodás szervezés, rögzítő anyag

bizto§ítás, közlekedés-műszaki tevékenpégek, 5nkorlatok közlekedési
biztosítása, stb.) feladatai szervezését, végrehajtását, stb.

b.) A szakegységek és alegységek alkalmazása érdekében végzendő
vezetői feladatok újbóli meghatározására a log,e.-ek (dd.-ok), z.-ak, szd.-

ok szervezeti egységét szem előtt tartva, de az operatiütást biztosítva,
azokon a he\eken ahol béke időszakban is megvannak a közlekedési
csapatok Ez a megi,jító tevékenység elsősorban éintse a következőket:

- a készenlét fokozásával kapcsolatos teendők tervezése, szervezése,
végrehajtása rendjét, módját,

- a technikai eszközök meglétét, mindenkori hadrafoghatóságát biz-
tosító követelményeket, színvonal megtartási |ehetőségeket,
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- állománykategóriánként a béke és háborű szakkiképzések leveze-
táének módját" elérendó éljait, értékelési kóvetelményeit,

- a béke ellátás és fenntartiás érdekében végzendó tevékenpégek
tervezése, szsweúse rendjét, követelményeit, valamint a megvalósítá-
suk érdekében a feladatszabás és a folyamato§ irányítás módjait, tartal-
mát,

- a közlekedéshez, a száttítá§hoz kapcsolódó eryéb feladatok (gép-

bérlet, lánctalpasút fenntaítá§, rögzítőanyagvásárlás, gakorlatok kózle-
kedési biztoaítása tervezésg stb.) megvalósításának kóvetelményeit,

- az eryüttmúködés szerveáséhez, fenntartá§ához §zükéges köte-
lezettségeket, módszereket,

- a szolgálatot érintő információk gnijtésének, feldolgozásának, to-

vábbí,tásának teendóit,

- az ellenőrzési tevékenység rend§zerét, megvalósítási követelmé-
nyeit, a §zerzett tapasztalatok közreadiásának, ha§znosítiá§ának módsze-

rét.

c.) Az új togisztikai egségek és aleg5négek t<irzsei közlekedési biz-
tosítrást érintó kötetmeinelg feladatainak kimunkálására, valamint e szak-

csapatok alapvetó alkalmazási módjai és követelményei meghatározásá-

n. Ez uervezetenként tartaltfuzza:

- a parancsnokok (vezetők) személyes, illewe az adott beosztáshoz
kapc.solható kötelezettségeit, feladatait,

- a törzsek (paranc§nokágok), részlegek munkavégzésenek rendjét,
feladatait a köztekedési biztoaítás tervezeseben, a tervokmányok kidol_
goásában, a feladatokvégrehajtókhozvaló lejuttatásában, a végrehajtás
vezetésében,

- azokat a kótelezettségeket - beo§ztáshoz kötve - melyek teljesítése
elengedhetetlen a szakíllomány felkészítésében, egrmás helyettesítésé-
ben,
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- azokat az okmányokat, melyeket a kaPott feladatnak megfelel6en

- állandóan vagy esetenként - ki kell dolgozni,

- az ellenrózési, információgyijtési és továbbítá§i követelményeket,
teendóket.

A kötelmek és feladatok kimunkálásánál firyelembe kell venni, hogy
a szakcsapatokat alkalmazhatjuk állandóanvary ideiglenesen megosztot-
tan, lépcsóa,e, valamint §zervezet§z€rú kötelékeiben, esetl€ több nemzet
érdekében vagy más nemzet alárendeltségében.

Fügetlenü! attó| hogl megosztjuk-e vag sem a közlel<edéi bizto§tást
végzó szenaeteket gondolni kll arra, hog legen:

- folyamatos parancsnoki és szakmai vezetés,

- az előre tervezett és a nem várt helyzetekre eg1arent éwényes,
eryértelmű feladatszabás,

- célirányos felkészítés a beosztásból, illetve eg5rmás helyettesítésé-
ból eredő feladatok ellátására,

- tartalék képezve, felkészífue tervezett és adott esetbeni alkalma-

- megbízható, minden igényt kielégító mindenoldalú biztosítás.

d.) A fegyrlernemek, más fegyveres és polgári §zervek köátti e§/ütt-
működés formáina\ területeinek, feladatainak kiegészítésére, pontosí-
tására, figyelembe veve a NATO-hoz való közeledés szakmai specifiku-
mait is.

Az eryüttmúködé§ fejle§zté§ét, fenntartását béke és minósített idó-
szaki bontásban célszerű biztosítani, személyes kapcsolattartás (kapcso-
latteremtés), illewe hivataü adat§Zolgá.ltatás formájában. Terjedjen ki min-
den olyan terüetre melyen elkülöníthető, önálló tevekeír}rég (köaíti moz-
gás, különböző ágazati szállítás, takodás, stb.) valósul, illetve valósulhat
meg szervezetten.

za§ra,
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Az eg5rüttműködái feladatokat a törvényi előíriásoka támaszkodva,
a különbözó szintü beosztásokhoz kötódő jog- és hatáskörökkel össz-
hangban úry szükéges meghatározni (kidolgozni), hory a körülmények-
tól függetlenül folyamato§an segít§ék a szakfeladatok megvalósítását.

Az együttműködés alacsony színvonala vagy hiánya a más-más szer-
vezetek érdekeit kifejező különböó irányű és idejú mozgások ütköze-
séhez vezethet, továbbá a különbözó szervek és a közlekedési szolgálat
kózös tevékenységében feszültséget idézhet elő. E negatívumok rontják
a közlekedési biztosítás színvonalást, végső soron pedig csökkentik az
ATB hatékonyságát.

e.)A háborús kiképzés és felkészítés általánosan alkalmazhatő mód-
szerinek, alapkövetelményeinek me ghatár ozásár a.

Ennek érdekében a törvérryi szabályozások firyelembevetebel, ezen
a ktiLlönleges elbírálást, több esetbe n elsőbbséget igénylő területen íeltétle-
nül uül<séges:

- pontosítani, illetve az igényeknek megfelelóen katonai szerveze-
tenként átdolgozni, bővíteni a nflvántartásokat a tartalékosok kikép-
zettségéről, behívásuk gyakoriságáról,

- a tartalékosok kiképzési célú behívását differenciáltan, a beosztá-
suk és a kiképzés módszere szerinti bontásban (továbbképzÁ, átképzas,
központi tanfolyam) ütemezni,

- tervezni a fontosabb beosztású (TÖr', rÖr. lI, naaműveleti tisztek,
szd.pk-k, stb.) tisztek é§ tiszthelyettesek pótlását a tartalékos parancsno-
ki képzésben részesültek közül,

- kialakítani vary átdolgozni aznkat a mintaokmányokat, melyek az
"M" szervezetek megalakulásához és műkódőképességük eléréséhez, a
meghatároá parancsnoki és szakmai munka megkezdéséhez szükége-
sek.

A tartalékosok felkészítésében általános módszer lehet a periódiku-
§an ismétlődó, de a funkcionális elkülönülést és egymásra épülé§t figye-
lembe vevő csoportos (2-5 napos) továbbképzés, valamint a teljes állo-
mányt érintó szakharcászati gyakorlat (10-15 napos) levezeté§e.
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Alapvető követelményként érvényesíteni kell, ho5l a tartalékos had-
köteles folyamatosan, beosztás szerinti differenciálsággal felkészített le-
gyen és korcsoporti szolgálati ideje alatt legalább három alkalommal ve-
gyen részt olyan gyakorlaton, ahol a beosztása ellátáshoz szükéges ve_
zetői, tervezőí, végrehaj tói készséget képes megszerezni.

Amennyiben a7ebett változásolc, pontosítások kesnek vag/ ehnarad-
nalq űg a szakállomány körében fokozódni fog a bizonytalanság érzése
és azameggőződés,hogy a"régi jobban működött", s íg az új vag részben
új módszerek keresése lelassul, időIegesen akár meg is állhat.

Ez pedig köveíkezményként a közlekedési biztosííís megvalósítá-
§ában a színvonal további csökkené§ét esetleg egl nehezen kezelhetó
folyamat kialakulását eredményezheti,

Ennek elkerülése - az ATB-t is károsan befolyásoló hatása miatt -
szakmai é§ általános anyagi-technikai érdek egyszerre.

Ezt szem előtt tartva - a szakállomány korlátozott létszámát figye-
lembe véve - a hadosztály és hadteÁt törzsg,akorlásokon már vbsgáIják

- az NTB tervezésében és megvalósításában a KSZF helyét, munka-
vegzése módjait és tartalmát,

- a végrehajtó alegységek irányában a szakmaivezetés megvalósulási
formáit, követelményeit,

- a közlekedési biztosítás meglévó okmányrendszere alkalmazható_
ságát, tartalmi megfelelőségét,

- a közlekedési szakcsapatok alkalmaaásának módjait az ATB meg-
valósítási folyamataira, valamint a kialakult helyzet követelményeire ala-
po^,a.

Ezen üzsgálatok nem öncélúak, motíváciojuk alapja az, hogy az eI-

látók és felhasznáIók közötti kapcsolatot a ldzlekedés teremú meg és tartja

fenn a HváW színvonalon a szülrséges üeig. Ha az ATB-t mint rendszert
üzsgáljuk, akkor úgr is fogalmazhatunk, hory e rend.szer folyamatait a
l<ozlekedési (szállítási) szalúevélcenység lapcsolja össze, teszi egtsége, min-
den körülmények l<izött múködni képes rendszerré.Igy talán nem túlá az
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a megállapítás, hory a közlekedési szolgálat megbízható twékenysége
nélkül nem lehet eredményes az ATB.

E|engedhetetlen tehát hogr a szolgálat - íüggetlenül a sz.akállo,

mányjelenlegi létsámátóI - a szervezeti korszerűsítésekvégrehajtósa-
kor, az e|látási folyámatokban betöttött szerepe szerint fontosnak le-

5ren megítélve.

Amennlben a közlekedái szakma, illetve szaktevékenlség - sze_

mélyi, szervezeti, tárgyi - fejlesztési feltételei nem lesznek összhangban
a véle szemben támasztott g5lakorlati követelményekkel, őgy a "hozzá

nem értés", a szakmai jártassági hiányok miatt a feladatok végrehajtása

pontatlanná és gyenge hatásfokúvá vátik, maga a köz|ekedési szolgálat

pedig az egész ÁTB korszerűsítésének kerékkötóje lehbt-

Úgy gondolom, hory egy ilyen állapot kialakulása megelőáető, sót

a már meglévő negatív tendenciák visszafordítása is lehetséges.

E gordolat megvalósításá! valamint a közlekedési §mIgálat hal,
nozódó nehézségeit könnyíteni, megbízható műkiidé§ét bizto§ítani le,
het, ha:

a.) Biztosítási (végrehajtási) szintenként az anyagi-technikai (|ogisz_

tikai) Ízolgálatok vezétői és a közlekedési szakállomány - a szakma sajá-

tos, meghátározó jellegét figyelembe véve - együtt határozzákmegaköz-
lekedésiel szembeni követelményeket, a gyakorlati feladatok végrehaj,
tási módszereit;

b.) A haderóátalakítás részeként a közlekedési szakállomány létszá-

ma - főként csapattagozatban - a feladatokkal arányosan növekszik;

c.) A különbözó vezetési (hadosztály, hadtest, központ) szinteken a

meglévó gépkocsiszállítási ág mellett, a szükségletek figyelembevételé-
vel á többi kozlekedési ág működési feltételei is megteremtésre kerülnek;

d,) A logisztikai ezredekre (vagy ery központi közlekedési ezredre)
támaszkodvá, szervezeti bővítés útján - a meglévő közlekedési csapatok
átcsoportosítását is számba véve - létrehoziásra kerül egy olyan bázis,

mely békében is képes a közlekedés biztosítási feladatait komplexen el-

l02



látni, valamint a háborús alkalmazás és a szakkiképzes "k"ísérleti műhelye-
kent" múködni;

e.) A közlekedési biztosítás megvalósításában résztvevő ye7rlő E7rr-
vek (hadosztály, hadtest, központ) kötelmei, feladatai és felelóssége a
folyamatokban betöltött való§ágos funkciók alapján újra szabályozásra
kerülnek.

MeggőzJdésem, hory e változások megfelelő alapot teremtenének
a közlekedési izolgálat szervezeti és funkcionális működésének j aűtásá-
hoz, a mindenkori kózlekedési - áttételesen az anyagi-technikai - biao-
sítás leIadatai elvárt szintű teljesítéséhez

Összessegében úry ítélem meg, hory a közlekedési s mlgálatazanya-
gi-technikai (logisztikai) biztosítás megbízható működésében nélkülöz-
hetet[en, ezert fejlesztése szükéges és lehetséges, akár rövid idő alatt is
az alaprendeltetésből eredő követelmények, biztosítá§i feladatok min-
denkori teljesítése érdekében.

Gondolataim kbzreadásával céIom volt egrészt, hog náirányítsam a

figeltnet a kózleküsi szolgálat helyzetére, másrészt, hogl gondoll<tldásra,
kezdcményezésré ösztönijzzem mindazokat, akilarck nem közijtnbiis az
anyagi-technikni - ezen belíi] a közlekeüsi - szolgúlat jelene és jövője.
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KIKÉPZÉS-FELKÉSZÍTÉS

GoNDoLAToK AZ AKKREDIIÁI-I rsror.ernrNo-
sznnú r,pmórorú szlrxÉpzÉs KAToNAI r,óIsro-

LÁN rönrÉNó nnvBznrÉsÉnBrLnHnrósÉcÉnől

Rtidli Tibor|

Az elmúlt években az oktatásról kibontakozott viták között e5rre
többször vetődött íel a "post-secondary" jelzővel illet€tt képzési forma
hazai bevezetésének kérdésköre.

Ennek eldöntéséhez egyre több szakértő sorakozott fel támogató
fellépésével, és végül is gyózött az az indoklás, amelynek lényege abban
foglalható össze, hogy Magyarországon is szükéges egy olyan képzési
forrnának a bevezetése, amely röüdebb idő alatt nyújt magas szintű gya-

korlat orientált ismereteket, mel}nekvégsó célja egy szakképesítés meg-
adása és amely egy új sántet jelent úgy a szakképzés, mint a felsőoktatás
rendszerében.

Ez az ű1 képzési íorma " akkleditált iskolai rendszmi felsőfokú szak-
képzés megnevezéssel" azOtszággyűlés által 1996, július 30-án elfogadott,
a felsőoktatásról s óló 793 . éviLXXX. törvényt módosító 1 996. évi LXI.
törvényben került deklarálásra.

ErrőI a törvény elószavában az alábbiakat o|vashatjuk

'A törvénymódosítás egik fő célja egl vertikálisan jobban tagolt kép-
zési rendszer, képzési szerkezet kialaátása volt, amely biztosttja az eg)es

programok eglmásra épüIését és a programok közötti átjárhatóságot.

Ezt szolgálja mindenekelőtt az akltreditált iskolai rendszerű felsőfohi
szakképzés fekőohatási rendszerbe történő beillesztése, amely minimáli-
san két éves, akkreditált kpzésben szerveződiN programja beépül eg fel-
sőokíatúsi intézmény kepzési programjába. E képzés önúlló szakképesitést
nyiLjt, bbonyínánya me§elel az Országos Képzési legzék egl kiilön meg-
áIlapítandó szintjénel<, amelyet kormányrendelet fog bevezetni. A képzés (a

l Dí, Rádli Tiboí ezredes, fói§kolai docens, BJKMF parancsnokhelyettese
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fixeTszerzett kíediteken keresztül) lehetőséget ad a felsőfokú tanulmányok
folytatására főiskolai vagl egteterni szinten.

Áz akl<reditált iskolai rendszeni felsőfolal szakképzés hallgatói ioqvi-
szonyt eredményez, és normatívantómo?atandó. Bevezetése által a szakolg
illeue képzési szintek eddi§néI tagoltabb, ótWthatóbb szerkezete ala]aihat
KI-

1 .) Az akkreditált iskolai rendszerü felsőfokú szakképzés beve-
zetésének törvényi lehetoségei

Afenti kérdésvizsgálatánál indokoltüsszacsatolni a felsőoktatás fej-
lesztésének irányelveiről sáló 7O'711995. (XI.4.) OGY határozaíra és az
abban foglalt feladatok végrehajtására kiadott 104911996. (V.22.) I<or-
mányhatározattendelkezéseire. Míg az elsó dokumentumban a törvény-
alkotók inkább arra koncentráltak, hory kijelöljék a felsőoktatás fejlesz-
tésének legfóbb célkitúzéseit, meghatározzák a fejlesztés irányait és azok
megvalósításának eszközeit, addig a Kormányhatáíozatban már megie-
lentek az ezekhez kapcsolódó konkét feladatok is.

A Kormányhatározat melléklete két fő részből, a feladattervból és a
jogalkotási programból áll. Az első részben 15 fó feladatcsoportba kerül-
tek besorolásra a tevékenységek és ezen belül a 12. pont az amelyik a-e
bekezdésekben rendelkezik a végrehajtandóa feladatokól,'

A joga|kotási prograrnban pedig a ?. pontban találhatjuk a témához
kapcsolódó feladat megfogalmazását. a

A továbbiakban a felsóoktatásról szóló tórvény rendelkezeseit te-
kinthetjük meghatározónak és ebből kiindulva üzsgálom a jogszabályi
alapokat és kereteket. Tekintettel azonban arra, hory a töryény több

A Felsóoktatási Töívény/A felsóoktatásról sáló l993. éü Doo( töívény, egysé8e§ §zerkezet-
ben az ország8yülés 1993.júliu§ 3-i ülésDapján etfogadotl töívény íendelkezé§€ive1.8. oldal
Fel§óoktatásiKooídinációs lroda,Budapest
l049l 1996. N .zz.\Koííí\ harározat a felsóoklatás feJ'lesaésének irányeíveiíő szőó l07l l99 5.
(xI.4,) oGY bat&ozat végrehajtását §zolgáó feladattentól é§jo8alkotási Pro8íamról4. oldal 12.
pont
1049/1996.(Y 2z.)Koí'lr. halározat,..Im. ó. oldal6. pont
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mint tíz paragrafusában találunk erre vonatkozó utalást ú5l ítélem meg,

ho5l mondanivalóm lényegének kifejtését megtörné ezek ré§zletes tár-

ryalása.

A képzési forma katonai fóiskolán történő végzeséhez is egyaránt

adottak a feltételek, ú§ tórvénf, mint személyi és infrastruktúrális vo-
natkoziásban. Irásom elsó részében az általános töwénf rendelkezéseket
bemutattam, katonai vonatkozrású kiindulási alapnak pedig a katonai és

rendvédelmi fe|sóoktatási intézmények vezetóinek, oktatóinak és hall-
gatóinak jogállásáól sznló 1996. énXl,Y törvény 51. paragrafus 2. bekez-

áés ".1 pontlaUan foglaltakat tekinthetjülq amely az alábbiakat rögzíti:

"A tényleges katonai óIlomónyba tartoznak 4 a katonai középíokú
okratási, iiletókg katonai felsóoldatási ihtamények kazépfokli szakkép-

zésben (a továbbinkban: kltonai uakképzés) résztvevő, szolgólati viszony-

ban ólló hallgatóí"

Igaz, hory a törvény közepfokú kategoriát jelöl és az is a teljességhez

tartozi\ hog] jelenleg a katonai fóiskola ilyen jellegű felkészítést nem

folytat. A migotdrás az lehet, hogr a középfokú jelzót felsőfokúra kell
változtatni és ez a jogi alap is a helyére kerül.

2.) Mi te§zi §ziik§ég€ssé és indokoltá az akkr€diíált i§kolai r€nd-

szefii felsőfokú szakképzés kaúonai főiskolán tölrénő bf.vezÁé§É)t

A feltett kérdésre a viálaszt nagrcn e5nzerűen és tömören meg lehet

adni. Ez pedig úry hangzik lrcg"a kivólóanfelléaített dsahelyenesek (zúsz-

tósok) kib@sáaása, mind iwellelauáIis, fuikai, mitd szalorui terüláen-"

Ez az alapvető igény többszir és több helyen is megfogalmaádott
már. Áljanak most itt indokolásul Dr. Gyarmati Istvón gondolatai, me-

lyeket a Maryar Honvéd folyóirat !997. január 24,i számában olvashat-

tunk.

"Hosszabb tóvon radil<ilisan megvdltozik a honvédségnéI a tiszthelyet-

tesek szerepe is. A jövőben nelcik keII teljesíteüük azok uk a feladatoknak
a nagl részét, metyekct most a fiatal tisztek teljesítenek A tiszthelyettes a

jövőtlen nem kisegítő'segédnunkóst' feladatot lát majd el, ha.nem részévé
'vólik 

a parancsnokivezetési rendszernek lehetövé téve, hog) a tiszt valóban
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tiszti munkát véqezzen, azaz a parancsnol<sága alatt álló aleglség egség
munkájának megtervezésével és megszen ezésével legen elfoglalva, ne a

n a pi gondok me nedzs e lé s év eI."'

Megítélésem szerint jelenleg is érvényes még az a helyzetértékelés
is, melyét t995. november 27-én a ti§zthelyettes képzés megújítása szak-

mai konferenciáj án Dr- HolIó lózseí vezéómagl e területen adott.

"... a tiszthelyette si óIlomónykategóia presztizse, általónos me gbecsült,

sége atulértékclt; az általuk betölthetö beoutások köre szúk és uintje ala-
csony. A tehetségesebb, felkészükebb és ambiciózu§abb tiszthelyenesek ré,

szére a páIya "zsákutca"; rövid idő alatt elérik a legmagasabb tisztbelyet-
tesi beósziást és rendfokozatot, de a tiszti pálya lényegében zárt előttük.

A honvédelemról szóló 193. évi CX Törvény alapján újként jelen-
tek meg az állománytáblákban a zászlósi állománykategóriához tartozó
beosztáiok. Jelen képzési rendben azonban a zászlősi állománykategó-
riára képzés nem folyik, az elómeneteli rend (tts.-, zls.-, ti.) nem kidolgo-
zott és az állománykategória presztizse még nem alakult ki. Ig5r önmagá-

ban a zászlósi rendfokozat nem ryakorol vonzá§t az ambiciózusabb tiszt-
helyettesekre. "Ó

A két hivatkozá§, amely egyik részről egt elvárást fogalmaz meg, a

másik részről ery helyzetelemzést ad már önmagában is felveti azt az

igényt, hogy a megoldás lehetőségeit tovább kell vizsgálni.

Az előzőeken túl erre megadta az indíttatá§t a tiszthelyettesi konfe-
rencián elhangott bevezetó gondolat is, mely akkor a következóket szö-
gezte le:

"Mindezek alapjón kell megrajzolnunk annak a tisahelyettesnek (és

zászlósnak) a lúpét, melyet a haderőátalakítás k)vetelményei szerint, a

5

6

Dr. Gyarmari I§tván: Ezerkilenc§ázkitencvenbé!, A fordülat éve a Ma8yaí HonYéd§fu életéb€n

Ma8yar Honvéd vltr. ádolyam 4. §ám, 1 3. oldal, l 997 , jaJinfu 24.
Dr. Holó Józ§€f vezéróma8y: vitaindító a hivatáso§ ti§dhetye[€,§€k felkésdtéséí€k távlati me8-

oldására 3. oldal, BudaPest, HM oTF l 995. novemb€. 06.
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kijzohatás és szakképzés fejlesztési folyamataihoz ipazod.ó képzési rend-
szerben, egt pályaválasztást motivá tó éle nithoz kcll fetkészíteni.1

A tiszthelyettesképzes fejlesztését meghatározó tényezők általános
elvei ko_züt pedig me€fogalmazta azt a kóvetelményt, ame\,nek lényege,
hog5l a fejlesztés során a NATO kompatibilitás szintbeli es minőségi ki-
elégítésére kell törekedni.

A konferencián, nelyen igen lényeges megállapítások születtek, át-
tekintésre kerűlt az addig kialakult helyzet, mely főként az eldöntött ki-
indulási alapokat erósítette meg. Ezek az alábbiak voltalc

"- a latotui sml{képnsbm való ré§zvételíeltétele a közepisl<olai érettsé§;

- a Mpzés formája az országok szakképzési rendszeréhez igazított. Áz
államilag elbmert katonai szal<képesítéseket az OK,F , a szaktaai és vizy
qakövetelményeket a 611995. sz. HM rendelet tartalmazza;

- a Mpzés helyszíne katonai felsőoktatási intézmény, vagl honvéd kö-
zépiskola lehet;

, - a katonai szakkéPzélt a vonatkozó törvények és a vé?rehajtáslkta
kiadott ren-deletek előírósai alapján keII megszervezni és te@atnt 9

Mindezek alapján stratégiai célként egy olyan ti§zthelyettesi-zászlósi
képzési rendszer kialakításának igénye fogalmazódo tí meg, ''amely a ka-
tonai-szalonai kjvetelményeken felül a hazai szakképzési rendszerhez iga-
zodás, valamint az ISCED 'u besorolós igényeit ís kielégíti, figelembe vószi

7 Dr, Holló Józ§ef vezéóma8y: vitaindító... tm,2. oldat
8 oKJ = or§zá8o§ Kép?ÁsilegYúk(szeízó)
9 Dr. Hoíó Józ§ef vezérórna8y: vitaindíró..,Im.12. oldal
l0 I§CED: Iírteroational standard clas§ification of Education. A §zakképze§íté§€k íemzetközi d§z-

szeha§oí ító rendszere, Ezen belü az 5. szint a fel§ófokú, nem e8yetemi §zal4(épzé§t jelöli. Rész-
leteiben: 5. t . Kózépiskotai vé8zett§é8hez kötött 2. §zinlú szákmai képzés(k} pl.: rávköré§i mú-
§zerész. 5,2. Közópi§olai vé8zettsé8hez kötött 2. szintü §zakmai képzés(k) pl.| technüus. 5.3.
Középi§l@|ai végzelt§é8hez kötöt! 3. szintü - po§t-s€c.ndary §zakmai képás(k), 5.4. Középisko-
lai vé8zeltséghez kölött §zalmai képz€ttsé88et rendelkezók szatmai képá§e(k,sz). 5,5. FeMfo-
kú vé8zetbé8re épüló §zak&ai képzés (f), A be§orolás íendjéból adódik, ho8y a ti§zthelyelte§
képzé§ ehhez a §zinth€z tartozik.
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a differenciált beiskolózósi lehetóségeket és,egt pályamodell részeként az
éIetpáIyán val ó e lórehal addst is szolgálj a." 

L I

Mindezen íényezők alapján megállapítható, hogy az akkreditált is-
kolai rendszerű felsőfokú szakképzés katonai fóiskolán történő beveze-
tésének feltételei nem csak hog5l adottak, de a követelmények oldaláról
annak bevezetése szükéges és elengedhetetlen feltétel a tiszthelyettesi,
zászlósi állomány felkészültségének jaűtása érdekében.

3.) Követelmények és elvárások, melyeket a katonai főiskolán
fo$atott akkreditált iskolai rend§zerű fel§őfokú §zakképzé§ ki

kell, hogy elégítsen.

Ez az (4 rendszerú képzési tbrma mind a szakképzés, mind a felső-
oktatás számos jellemzőjét magában hordozza. Nem tévedünk mikor úgy
határozzuk meg, hogy egyaránt tartozik a szakképzéshez is és a felsóok-
tatáshoz is. Míg a szakképzés rends zerében azOrszágos Képzési Jegyzék
szerint történik a szakképzettség besorolása, annak működési mechaniz-
musa érvényes a nllvántartásban is és a szakképzésben érintett minisz-
tériumok szerepvállalása is kötelező, ugyanakkor a felsóoktatásról szóló
többször módo§ított 1993. évi LXXX. törvény egyért9lműen ezt a kép-
zési formát a felsőoktatás első szintjeként definiálja.IZ

A katonai főiskolán bevezetésre tervezett akkreditált iskolai rerld-
szerú felsófokú szakképzés az alóbbi főbb követelményeket kell, hogl ki-
elégítse:

- a végzett hallgatók azonnal jól alkalmazható tudással rendelkezze-
nek;

1 1 Dr, Holló Józ§€f ve7.órórna8y: vitaindíró.,. Irn, l 2- 1 3. oldal
l2 A 84. para8,íafu§ 2. bekezdés §zerint, "A képzé§ sánrjei"

a.) akkreditált iskolai .ends7-erű fel§ófokll szakképzés
b.) fóiskolai §zintű képzés

- fóiskolai szintú alapképzé§
- f óiskolai szakiíány1 továbbképzés

c,) e8yetemi szintű alapkéPzé§
d.) posztgráduáIi§ képzés

- eBy€temi §zakiráoF továbHépzé§
- doklofi, illeive mesterkéPzé§
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- a fegyvernemi, szolgálatiág fónökségek, csoportfőnökégek, csapa-
tok igényeire, szúlrségleteire épüljön;

- egyaránt fog|alja magában a felsőoktatás és szakképzes stílusjegye-
it;

- adjon magasabb szintű szaktudást és intellektuális felkészítést mint
amit az egyéves tiszthe\ettesi felkészítésben résztvevők kapnak;

- biztosítsa a középi§kolábl, a tiszthelyette§i §zakköápiskolából, c,sa-

patszolgálatból való bejutás lehetóségét, ugyanakkor tegye lehetóvé a

iőiskotái kepzesue történó bekaPcsolódást is a kreditértékkel bíró tanul-
mányi modulok tananyagának elsajátítása és beszámítása útján;

- biztosítson szoros kapcsolatot a csapatokkal, divatos kifejezéssel
élve a "felhasznóIól<kll", vegye folyamatosan igényeiket, visszajelzései-

ket;

- vegye figyelembe a NATO-hoz történó csatlakozá§Ml adódó inter-
operabilitási követelményeket.

A követelményekből adódóan, az új képási programok kidolgozása
elótt tisztázni kel\, \logy a " megrendelők" és " felhasználók" reszeól mi|yen

szakképesítésre van igény. Ennek megtörténte után célszerú_ a képzési
programok e$/üttes kidolgozása, olyan igénnyel, hory ez az elvárásokat
és léhetőségeket sokoldalúan tárja íel az alkotó munka összes stílusje-

gyének felhasználásával.

Tisztázni szúkséges azt is, hogy a bevezetésre tervezett szakképesítés
hogyan illeszkedik ai Országos Képzési Jegyzékben felsorolt szakmák-

hoz. Ennek eddig érvényes rendszerét az 1. sz melléHeíöez bemutatom.

Ez aképzssi forma nem csak eg;t újabb szakma besorolását jelenti a je-

lenlegiek kozé, hanem új struktúrákat hozhat létre, ezzel lehetóvé válik
tóbb izűk terjedelmű szakma közös alapjának a megteremtése is. Eryben
egy új minőség megjelenését jelenti a képásben, amelynek egyik fontos
alkotóeleme a fejlesztésre és távlatokra is figyelmet fordító aspektus-

4.) A képzás tervezésének okmányai, dokumentumai és azok
követelményei

Abban az esetben, ha elfogadjuk azt a tényt, hogy a üzsgált képzési
forma eryidejúleg taítozik a szakképzéshez is és a felsóoktatáshoz is,
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akkor a képzési dokumentumok rendszerében kompromisszumos meg-

oldást kelllalálnunk. Egyaránt érvényesíteni kell a szakkópzésről szóló
1993. éxi LXXVI törvény, a felsőoktatásról szóló többször módosított
1993. éü LXXX törvény előírásait, illewe a katonai felsóoktatás képesí-
tési követelményeit szabályoá kormányrendeletben és a honvédelmi mi-

niszter ó/1995. (VII.18.) Hm rendeletében, valamint annak módosításá-

ban meghatározott szabályzókat,

Tehát nem vehetjük át egyértelműen sem a szakképzés, sem a felső-

oktatiás fogalom- és dokumentumrendszerét, hanem olyan megoldát kell
találni, arn'ely eryidejűleg biztosítja a lefelé- és felfelé történó kap§soló-

dást és kielégíti mindkét irányban a követelményeket.

Nézzül(, hog, mit is jelentenek az előzőekben megfogaltnazott elvárá-

sok és l<ritéiumók. Jelentik azt, hogy a szakképzésben szakmai és vizsga-

ktjnyetelményeket kell kidolgozni (ez a horwédelmi miniszter 6/1995. (VII,18,)

HM rendelétébent 
3 szabáilyozoa) és ehhez kapcsolódik az adott szakmák

központí programja. A felsőoktatás pedig új szakok indításához képesí,-

tesi toletamenyek kidolgozását á annak kormányrendeletben történó meg-

jelentetését igényli.

Mindezek alapján az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szak-

képzés alapdoku menllmát képzési programnak célszerű nevezni, amely

tarialmában és felépíté§ében megfelel a f'elsőoktatás képesítési követel-

ményeinek, illetve á szakképzés központi programjában, szakmai ésvizs-

gakövetelményeiben rögzített clvárásoknak.

Az akkreditált iskolai rendszeni [elsőfokt1 szakképzés programja tar,

taImazza:I4

- az új szakképesítés megnevezését (azt, ami majd az OKI-ba ós a

képesítést tanúsító bizonyítványba is kerül);

l3 A rendelot tár8ya egyes katonai szakképe§ítések §zakmai és üz§gakövctelményeinek kiadása, A
rendelet l99 S.izeptembeí t -jén lépett hatályba. A telje§sé8hez hozzátarlozik, ho8y ennek a

kérdésnek a szahíiyoása az l / 1 997, (I.9.) HM rendeletben (HK 3,) újóla8 me8,töltént, azonban

a jelente8i írás a bekóvetkezett váItoá§okat nem Ánalmazza, (szeíző'
t + l ktiveúménwen<tszeíl váhoáatás nélkü átvett€m vá.adi Lakos Endre "Akkreditált iskolai

rendszeíű feúfokú §zakképzé§. Úlj képzó§i foíma a fcl§óoktatá§ban" címmel a Ma8yar F€|sl5ok-

tatás l 996/ l o. §ámában meBielentetett írá§ból, (szeízó)
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- a képzési cél meghatározísát;

- a szakképesítéssel betölthető foglalkozások körét, a legiellemzóbb
munkatenilet(ek) leírását. (Ugyanis a végzettség nem feltétlenül egy ma
létező fo9|a|kozásra, hanem inkább egy szakterületre való felkészítést
kell, hogy je|entsen);

- a szakképesítésre jellemző munkatevékenységeket (kompetenciá-
kat), vagyis a konkrét szakmai követelményeket;

- a képzés moduljainak leírását;

- aképzés egészérevonatkozó vizsgáztatási követelményeket, illetve
vizsgáztatási-éríékelési rendet: a képzés eg)es szakaszainak zárása, egt-
másra épülése. A zátőizsga (szakmai üzsga) típusa, tartalma, eredmé-
nyének kiszámítási módja;

- a képzés során elérhető, illetve elérendő kreditpontok mennyisé-
gét, ezen belül különösen a szakirányú eryetemi-főiskolai képzésbe be-
számítható keditértékeket (ille&e az eg/éb módon való b€számítás mód-
jait).

Alapvető követelményként kell érvénye§íteni a képzesi program mo-
dulrendszerű felépítését. A modulok jelentősége - miután a kreditrend-
szer es/sége§en országosan bevezetésre kerül - elsősorban a tanulmányok
folytathatósága érdekében játszik meghatározó szerepet. Ez a rendszer
egyaránt biztosítani tudja - lehetővé teszi - a főiskolai szintű alapképzésre
történó továbblépést, de ugyanakkor a szakképzésben is lehetővé teszi
kiegeszítő modulok megtanulásával, követelményeinek teljesítéswel akár
újabb szakmát adó ismeretek elsajátítását. Tehát a rendszer flexibilis, ki-
elégíti az átjárhatóság követelményeit, biztosítja a vertikális és horizon-
tális mozgástér feltételeit. Ennek szabályozása soráa a Magyar Honvéd-
ség ti§zthelyette§i, ászlósi létszámigényeit, beosztásba helyezésének le-
hetóségeit kell elsósorban alapul venni. A vertikális továbblépés a főis-
kolai tanulmányok folytatására történhet azonnal a kiválasztott, azt ki-
érdemeltek részére, va5l néhány ev csapatszolgálat után, Felvetődik azon-
nal a kérdés, hogy 2+4 év legen a tanulmánf idő, vagy ettól rövidebb,
mert az első változat esetén 6 év alatt éri el azí a rendfokozatot, szerzi
meg azt a képe§ítést, mint amit a fóiskolára azonnal felvett tisztjelölt 4
év alatt teue§ít. A rövidebb változat 1ehet csak elfogadható, ebben az
esetben a kreditpontok beszámításáva| rövidített idejű képzésben kell,
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hogy részt veryenek a hallgatók. Ennek elvárásait, rendszerét, követel-
ményeit hasonlóan meg kell fogalmazni, ki kell alaKtani. Lehaséges len-
ne az a megoldás is, hog a felsőfohi szakképzésben végzeft hawtó a íő-
iskolai olaatás másodilg vagl l<ülönbözeti vizsga latételével a hnmadik á,fo-
Iyamba kapcsolódjon be. Ennek megvalósítására azonban jelenleg kevés
lehetőséget látok.

A megoldás lehetőségeit tovább bonyolítja, hogy afőiskolai olaatás
ekő évében egt erős általános alapozós tórténilq míg a szakképzésben meg-
határozó - mint aftóI mór az előzőekben szóltam - a glakorlat oientólt
felkészítés. Ennek érdekében a fóiskolának ki kell nfllvánítania, meg kell
fogalmaznia, hogy mely szakon, ágazatokon milyen modulokat kívárVtud
elfogadni keditértékként történő b eszámítássaL Elképzelhető az is, hw
csak a fekőbb évfolyam tananyagóba történhet beszómító§, az előző - eI-

méleti, glakorlati - iránwltsáT éIvényesülése mintt. Könnyebb lenne en-
nek a problémának a megoldása a képzési rendszer teljes összehangolá-
sának megoldásával. Ez nem is tűnik lehetetlennek, hiszen mindkét kép-
zési forma - fóiskolai, akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés
- tewezéséért, végrehajtásáérturyanazok az oktatási szervezeti erységek
lesznek a felelősek.

A modulok általános űpusai ebben a képzési fornában az a|ábbiak
lehetnelc

- ahpismereteN kpességfejlesztó modulok:

Ezek, ha nem is általánosan erységesek, de bizonyos, akár eg]mástól
j elentősen eltérő szakképesítések e setében is a zo no s t a rt a lmú a k |eszlek:
példáu| kommunikáció késaégfejlesztés, nállalkozási alapismeretek stb,

- szalonai alapmodulok

Az adott szakképesítós megszerzéséhez általánosan kötelezó modu-
lok, Egyes, azonos profilú - például műszaki vary gazdasági orientációjú
- szakmákesetében a modulok ery jelentős része megeglező lehet. Egyes
modulok viszont azonos szakterüet esetén - e§mástól peldául alszámokkal
megkülönböztetve - más-más terjedelmúek.
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- kiegé szftő (felzúrlóaató, specializációs ), vólasztható modulok

E modulokls közötti választásról vary ezek programba való beépí-
téséról - meghatározott keretek között - aképzstszervező intézmények
dönthetnek, akársaját maguk is fogalmazhatnak meg- a helyi igényeknek
megfelelően - modultartalmakat.

A modulok elvi felépítésének egy lehetséges változatát dolgozatom
2. sz. mel]éHetében bemutatom.

Minden eryes modulnál meg kell határozni:ló

- a képzési-oktatási celt;

- a szakmai követelményeket;
- a tananyagtartalmat;

- a modulok belsó arányait (elméleti és ryakorlati órák, külön az

elméletigényes órák);

. - a legfontosabb, nélkülózhetetlen szakirodalmi minimumot;

- a képzés tárgyi és személyi feltételeit (he$ség, eszköz, műszer,

labor, csoportbontás, stb.);

- az értéke|és-számonkérés módját, illetve a vizsgakövetelményeket;

- az egyes modulok tervezett kIeditértékeit.

A felsőoktatrisníl szóló többszór módosított 1993, éü L)oCK. tör-
vény lehetővé teszi - a főiskolák és eryetemek mellett , §zakközépi§ko-
lákban is az akkreditílt iskotai rtndszerű felsőfokú szakképzós folyta,
tását_ Ebben az esetben a főiskolának, egyetemnek garanciát kell vállal-
nia azott folyó képásért és részt kell vállalnia a minőség garantálásában,

annak biztosításában. Elvileg tehát nem kizárt ez a lehetóség sem a fel-
sóoktatási intéznénnyel kötött megállapodás alapján. U5lanakkor az en-

gedélyeztetési eljárás megindítását csak felsőoktatási intézmény kezde-
áényezheti. Ez ery rendkívül bonyolult eryeztetési, véleményezési eljá-

rási rendet foglal magában.

15 Udvaíi - Lakos Endíe'iAkkeditált i§kolai ,.. lM 9. oldal (Teljes átvétel, szerzó)

16 Uo. Ctelje§ átvétel. szerzó)
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A vizsgóztatási jogkör is ennek megfelelően a felsőoldatá§ intézmény
vagl a szakközépisl<tlla hatóskörébe kerülfter. Mindkettó esetben ugyanaz
a bizonyítvány kerül kiá|lításra annl eltéréssel, hogl a szakközépiskolá-
ban kiadott okmányon fel kell tüntetni, hory a képzés mely felsóoktatási
intézménnyel eryűttműködésben ker§lt végrehajtásra. Aképzéstfo|ytató
intézmények státusából adódóan az aklaeditált iskolai rendszerű felsófo-
kú szakképzésben résztvevő hallgató jogállása is kü|önbözó lehet- A fő-
iskolán végrehajtott képzés esetén ahallgatíkfőiskolai stótuuban, a fő-
ískolai hallgatókra vonatkozó norm atívák.alapján az állami finanszírozás
rendszerében rázesülnek az anyagi javakból. Míg a szaklköápiskolai kép
za setér'tanu]ói kerülnek és a közoktatá§i, valamint a §zak_

képzési tórvény alaplán az önkoímányzatok és fenntartók biztosítják a
működéshez szükéges feltételeket és a tanulók juttatásait.''

Szűkéges még megemlíteni, hory megfeleló igény és megrendelés
a|apján, mindhórom intézménytípusban - es/etem, főiskola, szakközép-
iskola - szervezhetó téítés ellenében végzeü akkreditált iskolai rend-
szerú felsőfokú szakképzés is. Ebben az esetben az elózőekben bemuta_

totttómo?atás - állami, önkormányzati, fenntartói - nem jár, ezt a hal|ga_

tók (tanulók) fizetéséből kell fedezni. A képzés indításának engedélyez-
tetési folyamatában eltéíés nem jelentkezik, mivel az á|lam által is elis_

mert bizonyítvány kiadásának igénye ezt szükségessé teszi. Itt is el kell
azonban egyértelműen külónülnie a képzési program engedélyezésének
a képzés indításának engedélyezésétól. E két különbözó dolog folyama-
tát ír ásom 3. u. me ll é kl e t ében err e a célr aelkészített váz|aton bemutatom.

Összefoglalás, java§latok, ajánlrások

A tanulmányban eryértelműen feltártam és bemutattam az akkredi-
tált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés leglényege,sebb kérdé§ei| tör-
vényi bevezetésének feltételeit és lehet&égét. Megallapítottam, hogy a

katonai fóiskolán, eryetemen, szakközépiskolákban eryaránt folytatható
ilyen jellegű képzés. Rámutattam a közöttük levő ha§onlóságokra és kü-

l7 Fnnél a résznél és az elózóekb€n s€m téítem ki ré§zleteibeo az akkíedilált i§kolai r€nd§zeíü fel§ó-

fokú §zakképzé§ eByetemen tiirtéíó fob,lstá§áía. Te.mé§z€tes€n ez a lehetó§é8, i§ fenná é§ éne-
lem§zerú€n ezen a §zinten a fóiskolál foly|ato[ képzárnél l€írtak metféleló adaprációjával töí-
ténhet a felkészítés. (szerzó)
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lönbségeke, a képzés bevezetéséhez kapcsolódó dokumentumok köve_
telményeire, az engedélyeztetési és indúsi folyamat elemeire.

Indokoltam és érvekkel alátámlytottam, hogy mi teszi szükségessé
az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú sza-kkéf,zes tatonai főiskolán
történó bevezetését és folytatását. Idéztem ezzel kiapcsolatú polgári és
katonai szakértők részéról megfogalmazott céltitűzésekei, elvárásokatá követelrnényeket. Mindezeke1 felhasználtam annak bizonyrtásara, hogy

T:1l|1* lontos a,tiszthelvettesi (zászlósi) állomány feIkészültségénJÉ
novelese a NA'l'O-hoz történő csatlakozás interoperabilitási követelmé-
nyeinek megteremtése szem előtt tartásával.

_ Konkét megfogalmazást nyertek a képzési formával szembeni elvá-
rások, a képzés befejezése után kibocsátásia kerüló szakemberrel szem-
ben támasztott követelmények,

, , . 
B.,lu'u',uT atépzasttelyszínéül számításba vehető intézményeket,

a 
_Kepzesnez szul§eges dokumentumok kidolgozásának tartalmi, formai

kd/etelményeit és felvázoltam a képzési prog"ram akkrediiálásának és a
képzési program indításának engeOétyeÁi álar,isat.

Részletesen kig5nijtöttem és elemeztem a t'elsőoktatásról szóló több-
ször módosított 1993. éü LXXX törvény témához kapcsolódó rendelke-
zéseit, az egyes paragrafusok e.lőírásátesa tepzes fotyiatásánakjogi alap_jait.

A képzés átjárhatóságának bemutatása útján vázoltam egy lehetsé-
ges elómeneteli rendet és kimeneti lehetóségeket, mindezt Űgyaztam
egy pályamodell, egy előmeneteli rend nome-nklatúrájába. Ennek válto-
zal.ait dolgozatom 4-5 sz. mellékleteiben bemutalom.

Ósszeíog|ató jel|eggel megállapíthato, hogy az akkeditált iskolai rend-
szerű felsőfokú szakképzés törvénl feltételibiztosítottak. Ennek beve-
zetésétőle,lvjrható a magasabb szintű tiszthelyettesi 1zasaOs1 retkeszritt-
§ég biztosítása, mely garancia lehet azon tovetelmények éJényesitCsé-
hez, melyekől dolgozatomban írtam, úgy a NATO i"t.J.op"ruUirita., .int
egyéb tényezók szem előtt tartásával.

, _ .!z qlikm vqzoh elgondolás elfugaüsa és jóváhapása esetén elkez-
dódhet (folytatódhat) a kidolgozó muika, a Upies engűeryiráise er reg-
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rehajtása érdekeben. Ez igen jelentős és nagl volumerul, munkát jelent úgt
a kepzés végrehajtásának, mint elöljáró szerveink vezetési szintjein.

Felhasznált irodalom jeryzéke

1.) A Felsőoktatási Törvény. (A felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX töwény, egységes szerkezetben az Országg5nilés 1993, július 3-i
ülésnapján elfogadott törvény rendelkezéseivel). Felsőoktatási Koordi-
nációs Iroda Budapest 1996.

2.) 104911996. (V.22.) Korm. hatáózat a felsőoktatás fejlesztésének
irányelveiről szól ő 70'7l11995. (XI.4.) OGY határozat végrehajtását szol-
gáló feladattervről és jogalkotási programról,

3,) A katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek,
oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 19!}6, évi XLV. töruény,

4.) Dr. Gyarmati István: Ezsrkilenszázkilencvenhét. A fordulat éve
a Magyar Honvédség életében. A Magyar Honvéd VIII. évfolyam 4. szám-

1997. január 24,

5.) Dr. Holló József vezérőmagl: Y itaindító a hivatáso§ tiszthelyette-
sek felkészítésének távlati megoldására Budapest, MH OTF 1995. no-
vember 06.

6.) IJdvardi-Lakos Endre: A!*reütált iskolai rendszeni felsőfokú szak-
képás.Újkép76i forma a fe]sőoktatásban. Magyar Fetsóoktatás 1996i i0.
szám 8-9. oldal.

7.) A honvédelmi miniszter 6/1995. (VII.18.) HM rendelete egyes

katonai szakképesítáek szakmai és viagakóvetelményeinek kiadásáról.
Honvédelmi Köztöny 195. évt2l. szám.
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2. sZ. melléklet

Az akkreditált iskolai rendszerű
felsőfokrl szakképzés oktaüási moduljainak

elvi felépítése

i i:ii;&,i 
- iiit i,"l íe;.;-'l

iton lrnrrlók lészéíe azo-1

ino.s rlnlárgylk, negla-i
|zclilólep azonos óra-i
iszánrbai És szánronké-i
,ressel. leldaul i

il harcászat i

il lőkikéPzés l]l s2abályzatislneíet
r áliki;snreretek
il kntonai tereplrn
il sz;mitóstech ika
iI stb.

ia,,katonává",,,rezerőr,é"
iv3ló YáIást segitik elő,i",," , ,"-, ",5",^ ,,", i

i E;;ii ;i' ;;;; i.;i;i;ő;l
ia nrásik lésze szabldoni
ir,álaszrható moduItipr,-i
i§okból te\,ódik össze.i

iEgy részük a műveltség,i
la n]ásik része a katonai:

llelkeszllltseg noveleseti
i§zoleá]ia. példíul ideseni
ilryelv, Jogosllv.ny n]eg_i
|szcrvezése. Ezen terii-i

i)etek a ,,nrűveh katonávái
i\,álási' eíösilik és seni.i
itlk. i

IA, 
--.d.;,i 

i;;ij.;í;J;é,]
ilnegszeízesehez szllisc,,
ises ih3láDosan kötclezői

|r)odulox, i
lEzÉkDél is ]ehebek meg-i
jegyező tartalnlú, órrszá-i
lnú és köYetelntényű lrlo-1i;ffi,-- -,- ,i
itöbb lesz azo ban a?|
jehérő tanalom, nri.,e| azi
lcdott szrknra specifi k5ci,i
ióján3k n)esfelelőcn czi
bizlositii a ..sz3kenrberré'i
ivalo \nlisl. lii
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Az akkrcöíált i§kolsi rctrdeeríí f€l§dfokú §.al*ópzés
eíPcdéIy.zé§énck és indíásáírk iolyámeaábtája

A képz&i progrem GDg.délyczésónck
.üírási folyamata (alkr€ditá|á§)

A t6Pré§i progrrDr ilditá§áná*
.ng€dély.zé§e

plogíam o§szcállrBsa, a
szaknei és vizs8ártatási kövEteLnény€k

kérelcm me8f o8s_bnázása

EA képzési Protrarn, a szaknai é§

viz§8íztatÁi kövctetn yckmc8Hlldés€
a f egyvemcíni f6nöksórcknf k
szoltálatiát fdnókétctnck, hadcTóncmi
parancanoksátotna} vélcménytérés
célj,íból

Kércleín beny,ljtá§a s Magyar
Atbcditáció§ Bizotls&rMk (MAB)

A kéDzési Drográm_ a szá.kmai és
Ex3;zLr,ti'roi.r.menyek nle:ltlldésc
asza}képzéséíi fclclds miniszlcmck.
csatolvaj

f e8yvememi f 6Döksé8€k véleínény€,

' szolgálatiág fónökségek vélcrnényc

'hadeTőn€mipar c§noká8ok
l vélemény€.

a fdskolai kéPzésbe váló be9ámít-

'hatóság dokum€ntlmai

!A MAB 3zakén6k bevoná§ívnl véleíré-
nyczi a pro$afi indít&i kórclcrnbcn es a2
ahhoz mcütclt anya8okba.l fodalta}at

!A sznkkéPzáséí fcrcrős miniszter me8-
vizs8álja a szál§nai & vizs8áztatási
köv€relményclct, szakén6ket és
testülctct r lér fcl vélcménynyilvánjrásra

EA MAB lestlileü€8 kia,laldtja
vél€ínényá é§ á2t a hozzá bcaítez€tl
kéíclcín ncl és csetolt anya8okkal
mc8litlldi a műv€lódési és }özokiaüsi
miniszteínek

programol megküldi áüásfo8lalísra a
MAB íészéíc, arn§ly sz.rvezet tiadja az
anyagol a szakéílői Ü§iáól váalzto!!

művelödé§i minisztel mctadja (va8y
elutasítja) a képzés indításához sz|ltsé8c§
entedélyt és €í16l foesíü a kérelem b€-

!e ven r""ttlt"tit g uála}i§a vél.rné-
nyé a képlsi ProFam err8edélyczésére.

E Ea követdcn indulhat be a KÉtzÉs

!a MAB 
", 

át"l" 
"lto8adott 

pro8ramo!
vi§szatüldi a szaltépzé§éí íelel6s

lEzt tövctdcn indujhar bc a KÉPáSI
PROCRAM INDÍTÁSÁNAK ENGEDÉ

Az €lf o8adott program me*iclcntetósc
az országos Kepzési Jc8yzékben ás
reítdeletbm, anná} nyilvánt&lrrsba vétele

3, sz. mellékl€l

Me&i€gyzés| A vídat elkészítés€ váradi
Lako§ Endre ' A}kí€ditált iskolai reridszelű,,
Im, cjkkébcn mesjeloltett szóvegcs rész adap-
tációjávál titrtént. (sz.íz6)

12l



4. sz. mclléklet

A üszthelyette§i állomány és az akkredítált iskolai
rendszerű felsőfokó szakképzéstlen részcsült (zászlósi)

állomány pályamodellje

továbbképző lanfolyam
4_6 hét

zászlós képzés
1-2 év

zászlós képzésrc

íiiiskolai kéPzésrc

í-óiskolaiképzés
2-4 é,,l

liszthely.lle§ kéPzés
lév

l8-22 ér,es
él€lkor

Lfiúimum éíc$égi é§ nre8határozott
tarülatak.n szakmai \,égzeíség

akkeditált iskolai r.ndszerű
íclsófokú szaklrépzés

|-2év
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-5. 
sz. melléklct

Morlell az akkreilitát iskolai
renitszerű íelsófokú szakképzésben részesültek

beosztáslra történ6 hetyez€sének lehetséges
változaiáre

cs.Pdb.osá& továbbtaDl'lás
, á íilfukolán

zászlósi áilomány
(Aikrcditált islolai
rendszcrű fclgöfokú

szali}apz&)

Tiszthclyctrcsi
állomány

szcrződéscs
állomány

Nébáíy év.! .s.Paiszolgálaí utá!
1.2 évls kéPz& (távoktatás,

lc\..l.zó, vá8y n.Pp8li képzés)

Tt!..k tészéíé l é!.i }éPzés
(az aí.ltségiíc + sz.kmárr aPüló
l év.s lGpzé§ ak}r.ditálásávrl

.syütl)
koD|inuitás.z cl6fcüélcl

Érctlségirc épüló 2 évcs t<épzés

katonai tiltpzó
ínfialy Paraírc§Dok
szalál.gység pirantsnok
ki.íb.lt l.chnikus
szolg. á8 v.zctó
szikáoyr8 gazdá|}odó

lcchnikur
acg. szolg. vcz.
lccbn. cszköz lökczclö
rrűszcrész

haícjárművcz.16
nagyé.tékű tcchn-
cszköz kczcló
műszcrész
szereló
ráktiirk.zeló

l.I
Érettségirc -l szakrnára

éPülö l évc§ kaPz.s

szaknunkás
vé8z.ttség

|23



szERzÓDBsEs KAToNÁK KIVÁI"ASZr,${KAToNAI És
SZAKMAI FELKÉSZÍTÉSE A LOGISZTIKAI EZREDNÉL

Tóth Andrósl

Az anyagi_technikai szakalegységek béke és háborús feladataira tör-
ténó felké§zítés terén kiemelkedő feladat a §zakáIlomány fetké§zítés€.
A logisztikai ezred álaprendeltetéséból adódóan ez fokozottan érvényes
az ezred sorállományára.

A haderőreformmal a logisztikai ezred közalkalmazotti szakállo_
mánya naglmértékben lecsökkent a jogelód ellátó- és javítózászlóaljak
közalkalmazotti szakállományához képest. A rnegnövekedett feladatok
minőségi, határidóre történó végrehajtása érdekében fontossá vált, hogy
a szal<képzett, tapasztalt hivatásos és a megfogyatkozó közalkalmazotti
szakállomány köré egy stabil, szala,nailag jól felkészíteí' réteget biztosír
sultk Ez a uerződ.éses óllomdnybólbiztosítható a megfeleló kiválogatás-
sal, szakmai felkészítéssel, katonai neveléssel, Az új 3x3 hónapos kikép-
zési rendere történő áttérés után a szerzódéses állomány szakmai felké-
szültsége, gyakorlati tapasztalatai hatással lesznek a logisztikai ezred
alaprendeltetéséból adódó szaKeladatainak végrehajtására.

I.

A kiválasáás élja, szempontjai

Ajogelőd javító- és ellátózászlóalj által elért szakmai eredményeket,
az elöljárók elismerését azúj szoívezeti formában is meg kell őriznünk.
A szakállományt, melynek tagjai a szerzódéses katonák is, ennek megfe-
lelóen kell kiválasztani, feladatainka felkészíteni.

A javítózászlóalj vontató szakaszának állományában 1994. szeptem-
berétől 6 fő szerzódéses katona teljesít szolgálatot. A zászíóa|j vezstése
munkájukkal meg volt elégedve, további szolgálatellátásra java§olta őket.

1 Tóú Andrá§ ínk.óma8y, MH 61. vayÁdám Lo8isztikai ezíed teívezó tisáje
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A közalkalmazotti állománnyal történt előzetes személyi elbeszél-
getéseken felmértük az állomány jóvőbeni szándékát, tájékoztatást ad-
tunk a lehetóségeikról, az új szervezet felállítása utáni követelményrend-
szerről. Ezek ismeretében az ezted vezÉtése és a közalkalmazotti állo-
mány mérlegelte a lehetóségeket, hozták meg elhatározásaikat.

A másik lehetőségnek az adott időszakban sorkatonai szolgálatot
teljesítő, jól kiképzett és jó hozzáállással dolgozó sorkatonákkal történő
elbeszélgetéseket választottuk. Felmértük, hogy vannak-e olyanok, akik
vállalják szerződéses katonai szolgálat sajátosságait. A megye munkae-
róhelyzetéből adódóan a sorállomány jelentős része munkanélküli volt
és leszerelésük után sem remélhették a polgári cégeknél történő biztos
elhelyezkedésüket, így lehetőség nyílt, hogy a sorállomány köz<itt talál_
junk olyan szakképzett katonákat, akik a feltételeinknek megfelelnek.

Az előó kiválogatási eljárások után fennmaradt szerződéses helye-
ket elsósorban olyan személyekkel kívántuk feltölteni, akik polgári elő-
képzettsége és a katonai szakképzettsége megfelelt vagy hasonló szak_
terűletükvolt, Különösen fontos ez a szakszerelői állománynáI, valamint
az elhelyezési iizemeltető raj szerződéses állományánál.

A közalkalmazotti és sorállománnyal történő elbeszélgetések a szol-
gálatiág-főnökök bevonásával kerültek levezetésre, akik szakmai javas-
latait az elbeszélgetésre létrehozott bizottság alapvetően figyelembe vet-
te-

Az ezred, részére biztosított szerződéses helyek 90 %-át sikerült így
feltölteni. A fel nem töltött helyekre ezen szempontok szerint tovább
keressük a megfeleló embereket.

II.

Katonai f elkészítés, szakkiképzés

A szerződéses katonáink első munkanapján bemutatásra került az
ezred parancsnoki állománya, a közvetlen elöljáró alegységparancsnoki
állomány, valamint a laktanya objektumai, A ruházati ellátmány átvétele
után megtartásra került a munk - és. balesetvédelmi oktaüís, valamint
megkezdódött a katonai és szakkiképzések végrehajtása.
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A korábbi szerzódéses és a sorállományból átvett szerzódéses kato_
náknakaatonai szakkiképzést nem terveztünk végrehajtani. A polgári
életból felvett állománynál az általános katonai ismeíttekból, ai aúki
szabá|yzatbőI2-2 órás foglalkozrf,st vezettünk te. A fogtalkozások ezred
§zinten ö§szevontan kerültek megtaításra. A szakkiképzést az aleglség-
parancslokok vezették az alegysóg szakáltományának bevonásával 30
órában. Ezek a foglalkozások zömmel g5rakorlati jellegűek voltak, me-
Iyeken a javítózászlóaljtóI átvett szerzódéses átlományt is bevontuk. A
fog|alkoaások kettó§ feled&tot oldottak meg: a szerződéses állomány gya-
korlati úton megismerte a feladatát, az alegység életébe beleilleszkeditt,
valamint megismertük katonai és szakmai isrnereteinek §zintjét is.

A katonai és szakkiképzés befejezése után a szerződéses katonákkal
a szakaszparancsnokaik foglalkoztak tovább. A további szakmai fetkészí-
tésüket ők hajtják végre, segít§éget nyujtanak a felmerülő problémáik
megoldásához. Az ezred parancsnoki állománya a századparancsnoko-
kon keresztüI folyamatosan ítyomon követi az állomány katonai és szak-
mai fejlódését.

III.

Szakmai tevékenység

Az állománykategóriák megváltozott |étsámviszonyai megkövete-
lik, hogy a parancsnoki állomány megtalálja az atakulatnál több eves gya-
korlatot szerzett közalkalmazotti állomány minél rövidebb idó alatti ki-
váltását a szerződéses állománnyal. Az aleg5négparancsnoki állomány-
nak, különthen a szakaszparancsnoki és technikusi állománynak kell a
szerzódéses katonákat úsl tanítani, irányítani, hogy ezt a vá|tozást az
ezred, a hadosztály ne érezze meg.

A javítózászlóalj korábban és a most fetvett szerződéses katonái
egyaránt Jól el§ajátították a szakmai i§m9reteket, a feladatokhoz való
hozz6ÉIlásuk megfeleló. A polgári végzettségük biztosítja a tőlük elvárni
kívánt önálló feladawégzést, munkacsoportok irányítását.

A raktáros beosztású szerzódéses katonák polgári végzettsége és a
szakmai felkészítésü} biztosítja, hogr a feladatukat szakszerűen, meg_
bízhatóan lássák el. onlilló feladatvégrehajtásrg nunkacsoportok irá-
nyíttÉsára alkalmassó váltak
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A legtöbb időt az elhelyezési szolgálat közalkalmazotti állományá-
nak kiváltása fogja igénybe venni. Itt ery rutinos, tapasztalt szakem-
bergárdát kell felváltani. A laktanya karbantartiási feladatainak végrehaj -

tására két üzemeltető raj került rendszeresítésre. Ezekben a rajokban a
sorállományú katonák mellett 3-3 szerződéses beosztás került rend-
szeresítésre. A szeródéses katonákat úry kellett kiválasztani, hogl ók
jól felkészült szakmunkások leryenek, teljes mértékig önálló feladatokat
tudjanak ellátni. A sorállományí katonákat neveljék, szakmailag irányít-
sá\ a naponta növekvó karbantartási, javítási feladatokat megbízha,
tóBn tudják etv{ezni. Napjaink anyagi lehetőségeiból adódóan ez nehéz
feladatnak lát§zik. Az elhelyezési üzemeltető szolgál at"szúk magjóra" íw
naryobb teher hárul. A még rendszeresített közalkalmazotti szakmunká§
állomány és az üzemeltetó raj állom áayít az elhtelyeúsi szolgálat főnök-
nek úgy kell ósszefogni, irányítani, hogy a laktanya elhelyezái, karban-
tartá§i feladatai továbbra is biztosíwa leryenek.

Összegpett tapasztalat, következteté§ek

A szerzódéses állomány kiválasztiásának módszere megfelelőnek lát-
szik A felvett állomány feladatát megértette, helyet, szerepét felismerte.
A katonai és szakmai kiképzések alatt aktív hozzáállást tanúsítottak Az
új dolgok iránt érdeklódést mutattak, a rájuk bízott feladatokat iryekez-
tek legjobb tudásuk szerint, nagy odaadással végrehajtani. Nagy részük-
nél kezdeményezőkészség is tapasztalható, melyet a parancsnoki állo-
mány iryekszik jól kihasználni.

Az eddig eltelt idószak alatt az alerységek hivatásos állománya türe_

lemmel, segítókészen állt a szerződéses katonák mellett. Az aleg5rségek

napi életébe hamar beilleszkedtek, hasznos tagjaivá kezdenek válni. A
hivatásos állomány a szakrral ismereteit, tapa§ztalatait is/ekszik átadni.
Fokozatosan eg/éni feladaWégzésre és sorállományú csoport irányításra
alkalmassá váltak.

Az eddigi tapasztalataink alapján a szetz&éses állomány akkor leu
az ezred haszttos ta§a, jó "munlalán', ha segítjük a beilleszkedésüket, kö-
vetelményt tómaszturlk velük szembery melyet tolyamatosan vissza is eI,

Ienőaünlq katonai és szalaaai ismereteikct fokozatosan bővítjük
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KATONAI MINŐSÉGÜGY

MtrlósÉGüGyI DíJAK É§ A MINósÉGI ölvÉnrÉrnÉs
összBrüocÉsn

Füredi Lászkjl

Minóség díj

A minőségügben kiemelkeúi ereilmérr!' íelnutató- szenqetek tevélrarységétwk elismerhe,

NMD2

A nemzai minőségügl tórténetében kiemelkedő jelentőségti
eredmény volt a Nemzeti Minőség Díj alapítása, a pályázat meg-
hírdetése, a páIydzatok énékelése és végüt a fejlett országol<hóz
hasonlóan a le§obb eredmény felmutató szervezetek minőségü-
gí tevéknységének elismerése. A díjakat 1996. december 15-én
a miniszterelnök adta ót. A díj odaítéIésének értékeási szempont-
jait a pólyózat kiírósa tartalmazta, alapjait pedig az önéftakeás
képezte.

A cikkben felsorolásra kerüInek mindazon területeN ame-
Iyek kellő adaptálás után bármely katonai szeryezet helyzeímeg-
ít é lé s éhez is felhavnálhatók.

Áz önértékeléshez killolgozott kérdéskörök különösen jól al-
kahnazhatók a közbeszené§ eljáróst lefolytató szervezet ajántati
felhívásónalg ajónlntok elbíráslásánaN a szetződés meglcötésé-
nek és a teljesítéÍ felügeletének fázisaiban.

Szerkesztóség

1 Füredi László nyá. mk. ezrede§, a Ma8yar Minósé8 Társa§ág minóségü8yi szaké.tóje

2 Nemzeti Minó§é8i üj
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Minőségü§ri díjak kialakulása

A minóségmozgalom az 1939-7945-s (II. Világháború) háború után
kezdódött azza|, hog be,lezették Japánban az amerikai vezetői tanács-
adók, különösen Dr. Rlward Deming, J.M. Juran és Philip Crosby veze-
tési technikáit.

Ezek először annak a megértéséból fakadtak, hogy a statisaika mi-
lyen szerepet játszhat a termékszabványok jaűtásában.

Azután egy széleskörű, inkább filozófiai felfogásból, amelyet kiala-
kítottak és es/ olyan japán g5rártóiparban vezettek be, amely vágyott
azokra a módszerekre, amelyekkel nemzeti büszkeségét helyreállíthatja
a nagy tekintélyvesztés miatt. Ez hábonús veresége és te$es demoralizá-
ciója, valamint két fó ipari városának lerombolása fo$án következett
be.

Az elmozdulás inkább azért jött létre, mert a japánok rájöttek arra,
hogy nagy kultúraváltás szükséges és nem azért, mert az amerikai szak-
értók által bevezetett filozófia és technika különösen megfelelt volna a
japán kultúrának. Nem így volt. A kultúra még lényegében feudális volt
és sok tekintetben még ma is az. Inkább az volt a hajtóerő, hogy meg-
nyerjék a békét, miután elve§ztették a háborút. Ez inkább új gazdasági
semmint katonai élú volt.

Az, hory Japán sikerrel járt és gazdasági 5rőztesként emelkedett ki
a huszadik század második felében, bizonyítja termékeik minősége és a,
ülágméretú kereslet irántuk.

Az Eryesült Álamoknak közel 30 évre volt szülrsége, hory észre
vegye a minőségirányítás filoófiájában, elveiben és 5takorlatában sok
olyan dolog van, ami saját teljesítő képességét is megiavíthatná.

A gondolat még hosszabb idó alatt érte el Euíópát, hory végül is
kapcsolódjon a brit é§ német nemzeti (ma már nemzetközi) szabványok
témaköréhez és már az elsó szakaszban alapul szolgáljon a minőség javí-
tásához tervek - (teljesítkőképesség) - szabványok és a minóségbiztosítás
útján.
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Nagr Britanniában és késóbb Németországban ehhez a független
tanúsftás módszerét és ryakorlatát tették hozzá, hos/ biztosítsálq hogy a

ryártrási folyamatnak legrcn irányítási rendszere még mielőtt a termék vizs-
gálatáteMgzik. Ez szavatoua és így biztosítja a vevőt arróI, bogy az összes

ierméket amelyet e§l idóben állítottak elő azza| a termékkel, amelyet

megvizsgáltak (esetleg roncsolássat), ugnnannak a szabvánl,szintnek meg-

felelóen ryártottak.

A kiváló koncepció a gyártott termékeknél - szolgáltatásoknáI, ahol
nagy számú az isméilódé§ - nagyon jól bevált a termelési folyamat minő-
ségjaűtásában. Az ISO 90ffi -9004 szabványoknak való megfelelés azon-

ban nem egletemres és bűvös csodaszer, amely teljes vevői elégedettséget

szavatol minden ipari (és nem ipari) tevékenlség során. Az ISO qnO

sorozat továbbfejlésztése és kiterjesztése - nem ipari és nem ismétlódő

folyamatoka - folytatódott.

A jó termékekhez és szolgáltatásokhoz több kell, mint a szabvány

. elóírások betartása és tóbb kell a jó vezetéshez, mint az ISO fiX) sorozat
20 ö§szetevője. Több kell mindkettó fenntartásához is, mint e$l függer
len tanrisítá§ a minőségbiztosítá§i s zabvány alapján Ezek azok a területelc,

ahol az ótfogó minőségirótlyítós (TQM) elé§ti ki az igenyeket:

teljes körű

minőség

irányítás

- eg szerve7Ét minden terúletét, szintjét és

minden tevékenységét lefedi

- meghatározott szabvány kielégítése

- elvégezteti a munkát az alkalmazottakkal. Ez
eg5dajta társadalmi folyamat.

Minőségüryi díjak fejlődése

A motiváció az emberiség legnagyobb anyagi hajtóereje, pl.: a sport-
versenyeken, a művészetekben, a tudományban és sok miás területen is,

ahol dijakat osztanak A csoportok átalakulnakjól motivált teamekké, a

dij és elismerés eryüttes elismerésért, amely a sikert követi.

A iapánok Dr. Edwards Deminget munkája elismeréseként kitün-
tetni ai<arták. Ó azt javasolta, hory leg|obb lenne a díjakat azoknak a
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vállalatoknak adni, amelyek a minőségre törekedtek és azt termékeik
gyártásában el is érték.

Az első díjat, amely Mc ARTHUR DÍJ-ként vált i§meítté, arról az
amerikai tábomokól nevezték e|, aki döntő szerepet játszott a távolke-
leti háborúban.

A díjat megalapították és aóta is fennmaradt.

1957-ben Japánban hozták láre a DEMING DÍJ-at. A Tetjeskörű
Minőségiránltás beiezetésében kiliáló eredményeket elért vállalatok elis-
merésére az Amerikai Egesült Allamokban 1987-ben, néhány éwel az-
után, hogy ráébredtek arra a fontos eredményre, amelyet Japánban a
teljesítőképesség (hasznáIati érték) és termelékenység terén a minóség-
iranyításban elértek, bevezették a IVIALCoLM BALDBIDGE DÍJ-at. A
díjat az USA elnóke adja át nagy külsóségek mellett, amely nemzeti te-
kintélyt kölcsönöz.

Öt éwel késóbb 7992-ben az európai ipar megalapította - Európai
Alapíwány Minős égtráryítá:;éxt - azEFQMJ Dli-at (Euópai Minósfo Dij) .

Ezt követóen számos ország alapított nemzeti minóség díjat, közülük
a holland, portugál, spanyol, belga, blasz, török, brit (angól, wels, skót)a
és ír minőségdíj az EUROPAI modellt vette át.

Az Európai Modell alapján nem a termék vagl a szolgáltatás minő-
ségét díjazzák,hanem az egész szervezet tevékeny§égét a teueskörű mi
nőség elérésében.

1996-ban Szlovénia, Maryarorság, Horváthország és Ausztria alkal-
mazza azF;ur,ópai Minőség Di| modellt.

3 European Foundatid! for Q4rality Mana8€maít

4l994-benaBritMiDóé8Alapítványlétréhoza,azE8ye§ültKirály§á8,banaBritkormálys€8ít§é-
gével a Bíit Mit!ó6ég üjat - mely alapvetóen az EURoPAI ííod€|lt alkaltnaáa -, de §ajáto§ éítel-
mezésben két kútiin csopoít lészéíe. Az wik a25| íó é§ e feleni alkalmazotti lét§ámú ha§zon-
ra dol8,ozó §zervezeteké, a másik a ki§ebb é§ köz€Pesvállalatoké,250 fói8 beáróIa8. l994-tó|
kifejlesztették az eljárást oktatá§i é§ e8,éyA€8,ü8yi intéZDéíyekfe i§.
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199Gban Norvégia a Baldridge-ról az EFQM-re tért át.

Franciaországban veryes rendszer van, ez Európában egyedüli.

Finnorság és Svédország Baldridge Díjat hasanál.

Olaszország, Oroszország és Németország felülvizsgálja, hogy mi-
lyen díjmodellt alkalmazzon.

A Malcolm Baldridge Díj modellt és pontszámait évente felül-
vizsgáljá( továbbfejlesztik Az Európai Minóség Dij modelljét és pont-
számait az elmúlt években változatlanul hagytá§ csak a kitériumok meg-
fogalmazásában tórtént kisebb módosítás.

Nemzeti Minőségi Díj

Úttörő esemény volt, hory Magyarors zágmár l9l}-bencsatlakozott
az" European Organisation for Quaüty" (Európai Minőségügyi Szervezet)
szewezsthez, amikor négy hatóság megalakította az EOQ Maryar Nem-
zeti Bizott§ágot.

1987-ben az akkori ipari miniszter felkérte a IIASA-I5, h ogy egy tíz
tagú magyar csapattal cselekvései programot dolgozzon ki a TQM beve-
zetésére a maryar iparban. A csoportmunkát dr. Shoji Shiba professzor
vezette. A program tiszteletdíját.Shiba professzor és Thomas Ire pro-
fesszor az IIASA akkori vezetóje felajánlotta ery maryarországi TQM
dii, a IIASA-§hiba Díj megalapítására, hasonlóan ahhoz, ahogy Deming
professzor, a kimelkedő amerikai statisztikai szakértő a Japánban meg-
tartott tömeges múvezetői és üzemvezetői §zintű §tatisztikai minóség-
ellenőrzési képzesek támogatiá§ának ti§zteletdúát ajánlotta fel Japán mi-
nőségdijának, a róla elnevezett Deming Díj megalapítására.

Az IIASA-Shiba Di| alapítása egybeesik a Malcolm Baldridge Díj,
az Eryesüt Álamok TQM díjának aIapításával.

5lnternationalln§litutefo.Appliedsy§temAnaly§i§(AlkalínazotlRend§zeíekNemzetkőziBlem-
zé§i lntézet€)
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Az IIASA-Shiba Díjat a Nemzeti Minóség Di| megalapozásának
tekintjük. Itt Kvánom megiegyezni, hory 1989{ől immár 7. éve adomá-
nyozott dúat 1996-ban a Herendi PorcelánmanufaktűraR.t "Herend útja
az ISO 9001-tőI a TQM felé" című pályázatával nyerte el. A.kuíatórium
IIASA-Shiba oklevéllel a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Onkormány-
zat Elme- és ldeggyógyintézete, Narykálló pályázatát tüntette ki. A pá-
lyázat alapgondolata a gyógyító-megelózó szakellátás javítása és tökéle-
tesítése az ISO 900-es minőségbiztosítási rendszer,és a TQM bevezeté-
sének segítésével.

A Nemzeti Minőség Dii 1996. évi kiírásának elvi alapját az l94. eyi
EU/EFTA PIIARE6 Maryar Minőség Dii képezte. A díjat és annak kö-
vetelményeit az Országos Múszaki Fejlesztési Bizottság (OMFB) 199a,
júniusában hirdette meg.

A helyszíni szemlék során végzett értékelé§ eredményeit figyelembe
véve került sor a meghírdetett nés, kategória minderyikében az EU/EFTA
PIIARE Magnr Minőségü5d Dii odaítélésére.

A négy kategória: kisvállalat, középvállalat, nagyvállalat és szolgál-
tató vállalat vagy vállalkozás. Nem pályázhattak az EU/EFTA PHARE
Magyar Minóségügyi Díj elnyerésére kormánlzati szervek és tanácsadó
vállalkozrások. Adíj kritériumait az Európai Minőségügyi Dii kritériuma-
ira lehet visszavezetni, de figyelembe vették a magyarországi sajátossá-
gokat is.

A miniszterelnök 311996. (W.19.) ME rendeletével Nemzeti Minő-
§ég Díjat alapított, amely az Európai Minóségi Dij követelményrendsze-
rén alapul és pályázat útján nyerhetó el, Evente négy díj ítélhető oda a
termelő és szolgáltató vállalatoknak, vállalkozásoknak. A lebonyolítást
a rendelet az Ipari Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztériumra bíz-
ta.

A pályázati kiírást és követelményrenüzert a mini§zterelnök által
kinevezett Nemzeti Minőség Dii Bizott§ág java§lata alapján, az érintett

ó B€tü§zó, Eíedetq Polaíld, Hun8ary A§sistanc€ for Reconstruction of Economy, azaz Támo8atás
Len8,yeloíság, Ma8yaror§á8 9a7ÁasáEi álalahiásáboz.
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miniszterekvéleményének firyelembevételével az ipari és Kereskedelmi
miniszter haryta jóvá. A Bizottságb an az ipar, az éúntett szakminisztéri
umok, a gazdasági és szakmai kamarák, valamint a szakmai érdekvédelmi
szervezetek voltak képüselve. Vezetője. dr. Hegyháti József he|yettes
államtitkár volt.

A pályázaton T7 gazdi|kodő sz,ervezet vett részt, felkészüésüket,
valamint az elbírálásban résztvevó auditorok utánképzését a PHARE
program által támogatott tanfolyamok §egítették.

A nyerte,s pályáók oklevelet és néwe sóló képómúvészeti kisplasz-
tikát kaptak teljesítményűk elismeréseként, amelyet a miniszterelnök iirr-

nepé|yes keretek között 196. december,16-án nyujtott át a d{azottaknak
a Parlament kupolacsarnokában.

Az 199ó. évi pályázat nyerte§i az alábbiak voltak

a.) A kis méretű termelíí kúegőriűm a LEHEL Hűtógépgál Ifi, Fa,
gasúdáda Gl,ára.

A Nemzeti Minóség Díj elnyerésében fontos §zerepe volt:

_avá|tozásésállandófejlesztésrnellettelköte|ezettfelsó-és
középvezetésnek;

- a vevókkel és beszállítókkal kiépített közós fejlesztési rend-
szereknek;

- a folyamatok kimagaslóan jó szabályozásának;

- a gyártási folyamat folyamatos racionalizálásának;

- a sajátos és újszerű Minóségűgyi Információs Rendszer (MIR)
múködtetésének;

- a dolgoói elégedettség rendszeresen végzett felmérésének;

- a kömyezetbarát és energiatakarékos technológiai alkalmazásá_
nak;

- a minőségjavító munkakapcsolatok és egyének támogatásának
es elismerésének.

b.) Krzepes mérelü termelő lrategói,íban a BURTON,ÁPTA TúláIló-
arrlag l(ft.
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Az eredmény elérésében meghatdrozó volt:

_ a vezetés elkötelezett és aktív tevékenységének a minóségkul-
túra kiépítésében;

- a vevóközpontúság és a folyamatos fejlesztés alkalmazásának;

- az emberi erőforrásokban rejlő lehetőségek kihasználásának, a
dolgozók kreativitásának a minóségfejlesztésben való alkalma-
zásának;

_ a továbbképzésre létrehozott oktatóbázi§, tanulmányutak és to-
vábbtanulás támogatásának;

- a teammunka széles körű alkalmazásának a fejlesztesek során;

- a folyamatok irányítására létíehozott folyamatgazda-rendszer
kiépítésének;

- a folyamatos technológiai megújulásnak és sajátos fejlesztésnek,
valamint

- a kiemelkedő pénzügyi tervezésnek és pénzüryi eredmények-
nek.

c.) a nagt méretű termelő lralegóriában a HERENDI Porcelhwonufac-
tum Rl.

A díj megszenésében kiemelkedő szerepe volt annak, hogl:

a vállalat vezetése tudatosan és terve?Étte;n törekedett a TQM
módszerek alkalmazására, amelybe bevonta a dolgoókat is,

a vállalat szorosan esúttműködött vevőivel, fejleszteseibe be-
vonták a vevóket és a technológia adta lehetóségek keretein
belül a beszállítókat is,

a rendszeresen kö zzéteít üzleti terv é§ stratégia jól kapc§olódott
a TQM elvekhez,

a vállalaton belül a célokat, elveket és eredményeket rend-
szere§en közzétették, valamint mérhető paramétereket alkal-
maztak a minóségteljesítmény nyomon követésére;
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_ a pénzü§ri erőfoírások felhaszrrálása teíyezett és céltudatos
v,olt, ennek eredményeként az úzleti te|jesítmények kiemelke-
dóek voltak;

_ minden üzemrészben hibajaűtó teamek működtek;

_ a cég rendkívül sokat tett a TQM-szemlélet vállalaton kívüli
terjesztéséért, a dolgozói elégedettség növelésének nem anyagi
módon (döntésekbe történó bevonás, oktatás, motiválá$ ttirté-
nó elérése terén.

d.) a smlgáltaíó l@regóriába&WESTEL 900 GSM Mobil Távkiiz]ái Rt.

A Nemzeti Minósé§ Díj elnyerésébm meghatározó szerepe volt:

_ a felső vezetők minóség iránti elkötelezett§égén€k;

_ a §zervezet minden szintjére kiható vevőközpontú üzletpolitiká-
nak, stratégiának;

- a TQM szellemében, az ügjrfelektől érkező észrevételek, meg-
keresések kezelésére és feldolgozására kiépített informatikái
hátterének;

_ az új szolgáltatások bevezetésénél a vevói igények kielégítésére
végzett proaktív fejlesztésnek, a saját és versenytársak teljesí,t-
ményének mérésére végzett nemzetközi és ágazati Benchmar-
kingnak' és vevófelmérésnek;

_ annak, hog;l az eredmények és a cé|ok ósszevetésével rend-
szeresen felüIüzsgálják és aktualizálják az üzleti terveket, vala_
mint

- f9koz9lt.h9lgsúlyt helyeztek a dolgoók feladat szerinti képzé-
sére és kiválasztására.

Ez év májusóban kerül kiírúsralkiadósra az 1997. évi Nemzeti Minó-
yq Oi|j pltyazau. Remélhetőleg a kezdeti eredmények hatásóra több pá-
lyázó vág bek a díjén folyó venetrybe.

7 Külöúbözó cé8ek "bizolyo§" §zintjeinak ij§szeha§onlítá§a
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A Minóségi Díj elnyerésének alapfeltétele a minóségüs/i önértéke-
lés, amely eg.úttal biztosítja a §tratégiai fejlesztéshez szűlséges kiin-
duló információkaü

A minőségügyi önértékelés a gazdálkoaó szeívezelek folyamatos

fejlódésének meghatároá eleme. A minöségügyi önértékelés nem mrás,

mint a gazdálkodó szervezet kulcsfontosságú tevékenységeinek sziszte-

matikui mérése es áMxgálása. Nincsen olyan vállalat/szervezet, amely

a TQME felé vezető úton haladhatna anélkül, hogy ne legyen képes meg_

határozni a piaci helyzetét, idő§zakos fejlódését és a lehetséges tovább-

fejlődés irányait ft órom különböző szempont szeint:

- Vevők megelégedettsége;

- Alkalmazottak megelégedettsége;

- Folyamatok minósége értékelése.

A világ legjelentósebb vállalatai/szewezetei ma erősen elkötelezet_
tek a íninő;égügyi önértékelés irányában; legtöbbjük a Minőségüryi Dí-
jak modelljeii (Lazánkban NMD'96' Pá|yázati űtmutató) es a_megköze-

lítését taríalínazaa vary ezekból származtatott ha§onló modellt.

A minőségüryi önértékelés követelményei

1.) Vezetés

Ez a kritérium értékeü avállalat/szervezet vezetóinek a magatartá§át

abból a szempontból, hory az mennlrc jfutl|hozzá aszeí,te?Étteljeskörű
min ő s é girányít ó s ón a& megvalósításához- A kitérium teljesítéséhez szük-

séges olyan bizonyítékot felmutatni, amely igazolja a vezetés minőségirá-

nyításában betöltótt hatékony §zerepét.

8

9

Áf 08ó minóségráoyítás v. teljeskörü minó§é8irányitás

Nemzeü Minó§é8 üj
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2.) Üzletpolitike és stratégia

Ez értékeli a vállalaílsznrlezet értékeit, élkitűzeseit és stratégiai
irányvonalát, valamint azokat a módszereket, amelyek alkalmazásával
ezeket elérni képes. Olyan bizonyílték szükéges, amely igazolja, hogy a
vállalatlszewezet miként alakította ki TQ koncepciójan aÉputó iiztefro_
litikáját é§ stratégiáját.

3.) Dolgozók irányítása

EZ a kritérium azt értékeli, hogy a vát|alat/szervezet dolgoóit, alkal-
mazottait hogyan ir,ányítják azzal a szándékkal, hogl az üzleti tevékeny-
ségek folyamatos fejlesztésére megfelelő személyek álljanak rendeké-
zésre. Olyan bizonyítékot kell felmutatni, amely igazoljá a legfontosabb
rcnesle_cet rej|9sztését, új dolgozól(alkalmazottak feMtelével, képzé-
se_kkel és az előmenetel támogatiásával. Emellett igazotni kell olyan te_
vékenységeket is, hogy a vállalat/szerveznt vezetőségea dolgoák/alkal-
mazottak számára a TQ megvalósítására részvételt javasol és hory ez a
részvétel milyen széles körben mutatkozik meg.

4.) Erőforrások

Ez a kritérium azt értékeli, hory hog5ran irányítjálq hasznosítják, il-
letve őrzik meg a rendelkezésre álló eróforrásokat. Be kell mutatni, hogy
az eóforrások optimális felhasználásával horyan fejleszti folyamatosan
a v ál|a|at l szerv ezet az üzleti tevékenységeit.

5.) Folyamatok

Ez a kitérium értékeli az összes értéknövelő tevékenységet a válla-
latnáUszewezetnél. olyan bizonyítékokat kell szotgáltatni, aáe$ek be-
mutatják, ho5, a kulcsfontosságri folyamatokat, valamint a folyámatok
teljesítményét jelző paramétereket hogyan használják a folyamatok fe-
lülvizrgálatához; továbbá hogyan történik a folyamitok megváltoztatása
és a változrás értékelése.

6.) Vevői elégedettség

Ez a kritérium azt értékeli, hogy a vállalattal/s zeívezÉtíel szemben
milyen a külsó vevői érzékenpég, Olyan bizonyítékot kell felmutatni,
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amely azt igazolja, hory a vállalat sikeresen kielégíti a vevői igényeket és
elvárásokat.

7.) Dolgozói elégedettség

. Ez a kritérium a vállalatbarr/szervezetben dolgoák/alkalmazottak
magatartását és érzéseit vizsgálja. Olyan bizonyítékot kell felmutatni,
amely azt igazolja, hogl a vállalVszewezet sikeresen kielégíti a dolgoó-
inak/alkalmaZottainak igényeit és elvárásait.

8.) Társadalmi kihatás

Ez a kritérium 
^zt 

ilzsgaja, hory a vállalat/szewezet milyen érzÁ-
kenységet mutat €ry nary közösség tészsként, azaz,hory milyen megkö-
zelítést alkalmaz az élet minősége, a környezet és a globáüs eróforrások
megőrzése érdekében.

9.) Üzleti eredmények

Ez a kritérium azr izsgálja, hog5l mit ér el a vállalat/szerlezet az

- ületi tervben meghatározott eredményekhez viszonyíwa. Pénzügyi és

, nem pénzüryi értékelést is be kell mutatni.

A minóségii8§ri önértékeló§ legfontosabb lépései

1.) Az elkötelezett§ég kifejlesztése.

2,) A minőségügyi önértékelési ciklus megtewezése.

3,) A modell és a jelentéskészítési rendszer létrehozása.

4.) A tewek isrnertetése.

5 -) A személyz-er képzÉse.

6.) A rninóségüryi önértékelés végrehajtása.

7.) Tevékenységterv elkészítése.

8.) A tevékenységtervben megfogalnazott feladatok megvalósítása.

9.) A fejlődés felü}vizsgálata.

.- Majd a ciklus kezdődik elölról.
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A minósegiigi önértékelés többek kiizött az alábbi céIokat smlgátja:

1.) A vállalatiÁzeruezetí személyzet részvételt nyer és elkötelezettje
lesz a folyamat megvalósításában.

2. ) Olyan minőségügyi önértékelési modell alakul ki, amely figyelem-
be veszi a vállala tlszerve7pt igényeit.

3.) A vállalat/sze rvezeí " erős" és "javítandó" (ryenge pontjait) terü-
leteit szisztematikusan vizsgálja.

Ennek a célnak megvalósításával a minőségügyi önértékelés egy-
részt a jcivőbeni stratégia, másrészt pedig eg5l fejlesztési tew kialakítására
szolgáltat alapot.

A minösegüpi önértékelés megvalo§ítá§iónak lehetőségei

Többféle módon lehet megvalósítani a minőségügyi önértékelés fo-
lyamatát a gyakorlatban.

1.) "Minőségi Díj" stilus

Egy csapat kidolg oz egy "díj" típusű értékelési dokumentumot (max.
75 oldal terjedelemben). Egy képzett minóségügyi értékelőből álló cso-
port ezek után minden egye§ kritérium alapján pontozásos módszerrel
értékeli a vállalatotlszsrvezntet, me1hatáíozza a g,en1e pontokat és a
javítandó területeket.

ITZETÉs

rOoó

(í00 Pol{í)

FoLYA-
MAToK

14%

(140 PoNTl

ü?LET"I
ERED_
.dNTEK

15%

(150 PoNT)
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2.) Rövidebb írásos dokumeníum vasl előre elkészített forma-
nyomtatványok alkalmazása

Szintén egy csoportot alakítanak, amely vagy elkészíti egy értékelés
dokumentumait - kb. 20-30 oldal terjedelemben - va§/ nyomtatványokat
használ, amelyek egyenként taítalmazzák a kritériumokat. Egy képzett
minőségügyi értékelőkből álló csoport ezek után minden egyes kritérium
alapján pontozásos módszerrel elvé gzi az értéke|ést.

3.) Irányító személy álta| vezetett csoport

A vállalat/szervezet felsővezetóiből egy olyan csoportot állítanak
össze, amelyben a vezetők a minőségügyi önértékelés alá esó területeket
teljes mértékben ismerik.

Az irányító csoport két ülést tart; az elsőn a minőségügi önértéke-
lést végző csoport irányítója ismerteti a modellt á az értékelés alapjául
szolgáló folyamatokat. A vezetők ezután feladatul kapják kritériumok
szerint összeg5nij teni az adatokat. l második ülés sotán a vezetők beszá-
molnak az általuk végzett értékelés eredményéről, pontszámairól, majd
a csoport közösen meghatározza a gyenge pontokat, a javítandó terüle-
teket és az összpontszámot,

4.) Kérdőívek vagy ellenőrző kérdéslisúák használata

A modell kritériumait a vállalatnak/szervezetnek megfelelő ellenőr-
zó kérdések formájában képezik le. Egy egyszerű pontozásos rendszerrel
minden kérdésre kapott választ pontoznak é§ 0-1ú % közötti értéket
kapnak végső eredményként.

A fenti négl modell megközelítési rnódszerét kombinúlva is lehet alkal-
mazni.

A "Minőség Díj" modellen elapuló önértékelés szempontjei két fő
csoportra oszthatók:

A.) Az adottsá4ok csoport szempontjai arra világítanak ró, hogt:

1,) A vál|alat hogyan közelíti meg a TQ kérdését.

2.) Milyen széles körben érvényesítik ezt a megközelítési módot.
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B.) Az eredményekl<thóu figelembe lehet venni a kóvakezó szempon,
tokat:

1.) A kulcs paramétereket, amelyekkel az eredményességet mérik.

2.) A kulcs paraméter összehasonlít ást az előző évek eredményeivel
(a vállalat/szervezet terveivel és amennfben lehetséges veísenytársa!
nak és a szakmai elismert képüselóinek eredményeivel)-

3.) A vállalat/szewezet összes tevékenységének mekkora hányadát

érintik a megadott paraméterek.

4.) A paraméterek egymáshoz üszonftott jelentőségét.

A kiértékelést ún. hibrü eljóróssal végzik

Az adottságok kitériumainak értékelését és pontozását a pályáó
gazdálkodó szervezetek végz|k el ery kérdőíves segédletben megadott

pontskála segítségével, itletve figyelernbe veszik a szöveges önértékelést.
Az értékeléskor arra keresnek választ, hogy a vállalat/szervezet hogyan

éri, érte el eredményeit.

A kérdóíveket valamennf területi igazgató, minden igazgatá§i terü-
letról ery felső ve zatő, egy középvezetó, eg;y beosztott vezető és két be-

osztott tölti ki.

Az atábbiakban bemutatok példaként két kórdóívet a vezetés kiér-
tékelése vonatkozásában. Az egyik a NMD pályazatból van véve, a másik
pedig 1996. évi OMFB - PIIARE pályázat a kiscsoportos felkészítésre.
Hu u két ké.dőíuet összehasonlítjuk lényeges különbséget nem lehet fel-
fedezni. Ezt a tényt jeleztern cikkem ekjén is.

L42



NMD 96 pálvázat

1. A VEZETÉS KIÉRTÉKELÉSE

A vóIlalko?ás összes vezetőjének a Tel.iesköú Minőség (TQ) megvalósítására irdnyuló
maqatartása.

Az ü8yvezetés €s nind€n nr!ís vezelő hogyarl se8íti, valósítja mc8 a Tcljesköd Mirlősé8et (TQ)
mint a váüaltozás folyámatos fejl€sztésél biztosító alaptevékenysé8et_

A vezetők._-

l. .,. világosán mcgfoga_tmazolt iíanyvonala}at haürozna}-e meg? 5 4 3 2

2. ,., példát mulatna}-§ a fejlesztési folyarnalok irányíüsa során? 5 4 3 2

.], ,.. In.8híu8alj,ík-e mások ótlcteit, és s§8ítik-c azok me8_ 5 4 3 2
valósítá§ál?

4, ,,.1örekszenek-e sájál szenlélyfs lcljesítményiik javíására tovább- 5 4 3 2
képzés útján. és me8kérdezik-e beosztolljaikal árról. ho8y ók minl
veze!ők hog],al feilődheltének?

l0

l0

l0

lo

_5, ,,, biztosítják-€ a képzés t€h€tőségét. iletve a fejl€sz.ósi techni-kák
el§ajádtását beosztotljaik szántáa']

6, ... biztosítrmak-e IneÉfe.lelő erőfoírásokat az ö§szes. általuk indí-
tott kezdernényezés táIno8aüísára']

7. ... idóten §üsnlerik-e beosztoitjaik erőfe§zítés€it mind a Teljes-
körű Minósé8 lrányít& ('LQM). mind a napi munkat€rülelén'l

ll, ,., elkóvetnck-e rlind€nt ázért. ho8y halékony kapcsolatokal épít_
csn§k ki a kűlső vevőkk§l?

9, ,., elkövemek,c l i denl azéft. ho8y hatékony kapcsolatokar épíl-
senek ki a kül§ó b€szíűtóu.a]']

l0, ,,, nre8teremlik-e üínogatj,ík,e a cé8 élték§it és célkilíízéscit a
vállálaton belül:

ll. .,, há§znáüat_e nlutatósaímokát áZ egyének él á szerv€z€ii
c8ysé8€k fejlódésének mérésórc?

l2, ,., t&Do8árják-e a helyi szcrvezet€k€t?

l:]. clőse8íúk-e a vá alat külső megítélésé! előadások táttá§áva] va8y
pU bükícióvall

5,1 :] 2l0

5432l0

5432l0

s4 32l o

5432l0

5432l0

54"t2l0

5432Io

s4_]2lo
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1996 OMFB-PHARE pálvázat

L A VE,aETES KIÉRTEKELÉSE

A \,állalaí összel vezetőjének a Teljeskörű Minőséqírőnyítás rrrcgvalósítására irányuló

A vezetők törekvése, holT a Teljeskóff Minősé8irányítás §e8ítségével
íblyamatos

javulást éIjenek el.

l, vilá8osan megfoga]Inazott célokar úznek-e k? 5 4 3 2 I o

2, Példát mu!álnak_€ a fejlődesi folyainatokbal? 5 4 3 2 l o

3, Me8háti8alják-€ rná§ok ótleielt. és se8Itik-e azok rneAválósIri§át? -5 4 3 2 l 0

4 Törekcdn€k_e saját személyes t€tje§ílnlényük javítására tovább- 5 4 3 2 1 o
kcpzés útját, és nle8kérdezik-e beosztottjaikat árról. ho8y ho8yan
javulhalndnál]

5, Biztosítanak-e képzési lchetőségél, beoszlottjaik szán}ára'l 5 4

6, Bizto§ílaDak-e megfel€Iő €rőfomísokát az összes. átaluk indított 5 4
kezdemény€zé§ nfu logatá§iira?

7, Etismerik_e beosztotljaik erőfeszítesei! mind a Tcljesköní 5 4
Minőségirányítás (TQM), mind a napi nunkaleriiletén?

8, Elkőv€tn€k_e núndent azérl, ho8y hatásos kaPcsolalokal épít- 5 4
sert§k ki a külső vevók}el?

9. Elkövetnek-c nind€nt azfo, ho8y hátásos kapcsolatokat épít- 5 4
senek k a küI§ő bcszáuílókial?

l0. Me8felelő szinlen kidol8oz!ík-c a vállalati ioléZkcdési énékesí_ 5 4
lési.5lb. straté8iá1?

l |, Hogyan értókelik a dol8ozok leljcsítrnényél, l'ejlőd ését i 5 4

12, Töíck§zen.k,€ jó kapcsolatokra a helyi közósséxck}e], !árs_ 5 4
váIalalokkal'l

13, El6se8ítik-e a váIalat hjmev&ek €lőadások laílásávál, va8y 5 4
Publikációk}al?

3210

32l0

32t0

32|0

:]2l0

32l0

.]2]0

32l0

321o

A íészer€dnály kiszánításához kéíjiik a pontokal összeadni, az ös§ze8et Inegszorozni 1,54-€I, és
egé§z száínra k€r€kílcni

5,

4.

3,

2.

t.

0,

E tcvékcnység és cnn.k felűlvizs8álata termész€tes része az áltálunk hashált
lnu kámódszeí€knfk.
voliak ilyen átfo8ó alíciók, áJnclyck.l értékettek és hatásosnat bizonyultak,
Voltal ilyen tevékenységck, de n€m értékelték ezeket, va8y nenl bizonyulta}
lulísosna}
Vollat ilycn akciók, de ez€k elszi8ctcltek és be neíD lervezeltek vollat,
HáIlotlaln ólletekól és szándékokról, ténylcses levékmysé8€t ázonban ncrn lí!tám,
N€m fudok ezzel kapcsolato§án s€mmilyen ötletrőt, szlíndék6t va8y tcvékenysé8-

l44



Az eredmények kitériumok értékelésénél a témakörre vonatkozó
szöveges ő fóként grafikus, ábrákkal készített önértékelés alapján ala_

kítják ki a pontszámokat. Itt azt üzsgálják, hogy a vrállalat/szervezet mit
ért el,

Példaként bemutatnán az ertdnények - vevői elegedettség értéke-
lését.

A külsó vevók hogran látják a ég szervezetét termékeit és szolgá-
latatásait?

l.) Á megcéIozandó területek:

- egyszerű, megfeleló és pontos dokumentáció,

- előírá§ok te|e§ítésének képessége,

- hibák, hirányosságok, selejt mértéke,

- következetesség, reprodukáló képesség,

- műszaki-technikai segítségnyújtás,

- termék dokumentáció,

termékkel kapcsolatos képzés,

karbantarthatóság,
" 

- kereskedelmi támogatás,

- tartósság.

2.) A megcéIozand,ó terül€tek:

- idóre történő szállítás, - fizetési feltételek finanszírozása,

- hiánfla|an szállítrás, - termékfejlesztés,

- logisztikai információ, - reklamáció kezelés,

-szállításiglakoriság, -§zolgáltatás-minőségjavítás,

- fogékorynág és rugalmasság, - pótalkatrész utánpótlás,

- tetmékhozzáíérhetőség, - jótállás és garancia,

- kulcsfontosságú személyzet - a vevői problémák ismerete,

_- elérhetősége.
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3.) A megcélozandó terüktek:

- reklamációk sáma,

- vevói visszáruk (értéke és mennyisége),

- garanciális kölségek,

- újramunkálási költségek,

- kapott elismeresek és diiak.

í992 t993 19!t ,9!16

idóí. törtónó 9allítl.

l9l2 !99:l !994 l!l!l5
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A pályáák közül 2-3 leg|obbnál helyszini értékelé§t i§ tartanak. A
helpzíni értékeléskor a pá|yázatban leírt adatok, tények helyességéről
és gyakorlatáról győződnek meg az értékelők.

Ávégső értékelés eredménye a páIyázatok elbírálásának és a helyszínen
történő értékelés eredményének összessége. Nem előny, ha a pályázó az
Ónértéklés során a reálisnáI magasabb összpontszámra értékeli önmagát
- ez jellemző még nálunk. Itt jeglezném meg hogl az európai vállalatok
nag többsége 250-450 közötti, az ameikai vállalatok nagl része pedig 450-
650 közötti Pontszámot ért el az értékeléskor (az USA,ban magasabbak a
pontszámolg rflivel ott már 5-10 éves taPasztalattal rendelkeznek a cégek

a TeljeskönX Minőség bevezetésében). Az Európai Minőség Díj rryertesei

ó00-750 közóxi pontszómot értek eI az elmúlt néhány évben.

Felhasznált irodalom:

1.) Magyar értelmezó kéziszótár, Akadémiá Kiadó - Budapest 1972.

2.) Múszaki Irxikon 3, kötet, Akadémi Kiadó - Budap*i 1974,

3.) Műszaki Lexikon kiegészítés; Akadémia Kiadó - Budapest 1978.

4.) Vezetési, szervezési, információs és számítástechnikai értelmező
szótár, KGM MTTI - Budapest 1974.

5.) M. B. Maynard: Gazdasági mérnöki kézikönyv, Műszaki Könyv-
kiadó - Budapest 197.

6.) Dr. Ábrahám KáImán: Aközőíiközlekedés kézikönyve 1-2. kó-
tet, Műszaki Kónyvkiadó - Budapest 1978.

7.) Heti Világgazdaság 1996. november 9-i száma.

8.) NMD'% Pályázati Útmutató.

9.) IIL "Minőség Hét" konferencia előadásai I. kötet, MMT 1995.

7O.) Russ Boardman OMFB-ben elhangzott előadása (1996.09.13.)
Magyar Minóség novemberi száma.

11.) A Miniszterelnök 3/1996. (VI.19.) ME rendelet a Nemzeti Mi-
nóség Díjrót.
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vÉnnlu IpARUNK Mn{ósÉcÉoI rövBrBLLrÉNiyEt És
rEIlönÉsÉNEr xuÁrÁser

Dr. Szűcs Bamal

A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Minóseg Társaság az MH
Múvelódési Ház ában 7997 , április 24-én a fenti témakörben szervezett
előadássorozatot az ipai és kereskcdelmi váIlalatok kamarólg oktatási

. intézmények vezetői rélzére.

A Fórumon a Honvédelmi Minisztérium, az lpari, Kereskedelmi és

Idegenforgalmi Minisztérium és a Belűgyminisztérium tisztségviselói, to-
vábbá az ipar képviselói tartottak elóadásokat.

I&tonai minóségiigrő| öt előadó sólt kiseb\ illetve teljesebb rÉsz-
letességgel.

Takúcs Béla főosztótyvezető helyettes (IKIM Ipari Főosztály) vázolta
az IKIM jelenlegi lehetóségeit a hadiipari termelést folytató vállalatok
helyzetének j avításához.

Ezt a céIt szol4óliók az IK]M részéről felvóIlalt alábbi feladato",L

- hadiipari együttműködési megállapodások;

- elleniételezés (off-set) megállapodások;

- külkereskedelmi engedé|yezés;

- konferenciák;
- műzaki fejlesztésl
- minóségtanúsítás, szabványosítás;

- állami tartalékolás;

- elószerződések;

- kapacitás-fenntartási szerzódések;

- cégismertetések.

l Dí. szúcs Bama mk,ezredes, HM BH Minóségbizl o§ítási igaz8ató
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Gyakorlatban a megvalósííás ininyelveihez tartoznak

- haditechnikai fejlesztési koncepció és terv kidolgozása;

- hadiipari koncepció kialakítrása;

- költségvetési programok elkészítese;

- tenderek, szerződések (import esetén ellentételezési megállapodá-
sok) előkészítése;

- műszaki fejlesztés támogatása;

- kormányzati koordináció.

A vfielmi ipar helyzetének elennzése:

A belűryminisztérium helyette§ áll amtitkáía Dr. Lajtár Józsú aHM
helyettes államtitkára képviseletében 

"fu 
hász Gábor mk ezredes íőosz-

tályvezetó-helyettes azonosan nyilatkoztak a hadiiparral kapcsolatos el-
várásokról, igényekről és lehetőségekől.

Az ipar múltjának és jelenének rövid elemzése során áttekintették
a politikában és a gazdasági rendszerben bekövetkezett változrások hatá-
sait a védelmi iparra, illetve a vódelmi ipari tevékenpégre.

Vizsgálták a hon- és rendvédelmi szervezetek elmúlt időszakban tör-
tént költségvetési juttatásának csökkeneséből és a jelenlegi alacsony szinr
jéből szármaó akkut problémákat.

Bemutatták a védelmi ipar továbbfejlódésének és a vállalatok felhal-
mozódott veszteségeinek összefüggéseit, továbbá módszereket adtak az
ellentmondások feloldásának lehetséges eljárásaira.

A hon- és rendvédelmi szervek átalakitásával összefüggő feladatok

- a költségvetési támogatás hosszabb távú tervezhetóségének (íry a
védelmi ipari megrendelésének, megalapozásának) elérése;

- a biztonságpolitikai okokból, az ellátrási fűggetlenség szükséges szint-
jének elérése érdekében, a csak hazai forrásból biztosított anyagok, esz-
közök és szolgáltatások körének kimunkálása;
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- a magyar védelmi kutatás és fejlesztés főbb irányai;

- a magyar védelmi ipar szolgáltatási képességeinek, a kutatások és
múszaki fejlesztések eredményeinek külföldi menedzselésének kérdé-
sei.

Védelmi iparhoz kapcsolódó témák:

- NyugarFurópával történő hadiipari eryüttműködés(ek) kialaku-
lásának elvei.

- A gazdasági társaságok - védelmi ipari tevékenységéből származí
- veszteségei kompenzálásának lehetőségeire vonatkoó koncepciók ki-
alaKtása.

- A honvédség részére történó haditechnikai import beszerzések el-
lentételezéséuek szándéka, lehetőségei.

- Az állam által szükségesnek ítélt stratégiai befolyrásolás és lehetó-
ségnek megteremtése a privatizációk során, a szúkséges források létre-
hozásával.

- A védelmi ipari termelést és szolg áltatást végző égek felkészítése
a NATO szabványok, a minőségbiztosítási, tanúsítási, ellenórzési norma-
tívák befogadására és alkalmazására.

- Az MH és "M" logisztikai tevékenységek összehangolt támogatásá-
nak megszervezése a hadiipari sdérában, az új technikai eszköók fenntar-
tási feladataira való felkeszülés-

- Avédelmi ipari szféra érdekérvényesítési és érdekképüseleti renil-
szerének támogatása.

A főbb célokat az alábbiakban |ehet összefoglalni:

- a múszaki fejlesztések hatékony támogatása;

- a védelmi ipari privatizációs folyamat mielóbbi megkezdése;

- a hon- és rendvédelmi szervek részére eldöntött, a h azai glártáshoz
szükéges békeidejú és minósített idószaki kapacitások meghatározása,
fenntartásuk feltételeinek kialakítása.

152



"A Maglar Hadiipari Eg;resület szerepe a haditechnikai eszközöket
előállitó és szolgáItató szervezetek vonatkoásában,n címmel az Egye-
sület elnöke Dr. kovács Géza péter tartott elóadást.

Az elnök bemutatta a Magyar Hadiipari Egyesületet mint a maslar-
országi hadiipari ryártók, szolgáltatók, kereskedők árdekképviselei szer-
vezetét, amelynek céljai:

- foglalkoztatás megőrzése a hadiiparban;

- ahazaibeszerzések során a magyar hadiipari beszállítói arány nö-
velése;

- a hadiipar technikai színvonalának növelése, húzóhatrás kifejtése
az ipar egyéb területeire;

- pr iv atizáció elősegítésére j avaslatok kidolgozás a;

- szakmai információáramlás elósegítese, szakmai képzés előmozdí-
tása;

- a hadiipar helyzetének, fejlesztési lehetóségeinek felmérése;

- tanácsadói tevékenység ellátása;

- kapcsolatépítés külföldi hasonló szakmai szervezetekkel.

Az Egresület az alábbi §zercpet váUalta fel a masnr hadiipar NATO
kompatibilitássá tétele érdekében:

- A magyar hadiipar átmenedzselésének elősegítése a Varsói Szer-
ződésből a NATO-ba.

- Kapcsolatépítés a NATO tanácsadó szervével a NIAG-gaI.2

- közreműködés cselekvési terv összeállításában a NIAG tészére az
alóbbi témákban:

- a véde|mi iparra vonatkoá NATO kcivetelményrendszer (szab-
ványok, műszaki követelmények stb.) megismerése;

2 NIAG = NATo Industrial Advisory croüp (NATo lpari Tanácsadó csoport)
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- a §ártókra es termékekre (szolgáltatásra) vonatkozó NATO
követelményrendszer (minősítési rendszer) megismárése;

. - a NATO projectek és az azokkal kapcsolatos gyakorlati tevé-
kenpég megismerése, a projectekbe való bekapcsólódásTéhetóségeinek
tisztázása.

__ 
A Dunai RepüIőgépgrár Rí minó§égbizto§ítá§i rendszere kiépíté-

sében szerzett tapa§ztalatairól az Rt. vezérigazgatója adott tájékoztátót.

A minőségügri tevékenységek és rendszerek főbb s zakaszaiz

Minőségellenőzés Min6ségszabályozás Minőségirónyítás

_ A Dunai Repülőgépgyár Rt. (DR Rt.) a minőségbiztosítási rendszer
bevezetésével a minóségszabályozási fázisba tépett át.

A rendszer beveze tésének elózményei:

- A DR Rt. az ipari javítótevékenpéget jogfolytonosan végzi.

. . : 1 ""§ J.oTbban a repülóipari tevékenpég követelményeit kielégítő
belső intézkedésekkel szabályozott rendszerbén múködött.

A minőségbiztosítási rendszer kiépítésének és működtetésének in_
dokait a következőkben látták

Külső szempontok BeIső szempontok

- vevői elvárás; - gazdaságosság;

_ bizalomkeltés a vevőben; - szabályozott fblyamatok;

- külső image, goodwill; - rendszerszerű műkódés;

- piaci megítélés. - egyértelmú felelósség;

- biztonságérzet;

- minőségtudat.

, A program végrehajtásának átfutási idejére 12 hónapot terveztek, a
tényleges időszükéglet 36 hónap volt.
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A minőségbiztosítási rendszer kialakításának időszülrségletét legna-
gyobb mértékben az eljárások és utasítások kidolgoziása (30 hónap), a
bevezetés felfüggesztése, szüneteltetése ( 6 hónap), továbbá a dokumen-
tációk cégcsoporti szervezeteknek megfelelő átdolgozása (3 hónap) be-
folyásolta. Ósszesen 36 db eljárást és 24 db utasítást készítettek, illetve
működtetnek. A szabvány követelrnényein túlrnenően meg kívánták őrizni
a repülőipari szabályozottság szintjét is. A tervezettnél több időt igényelt
a dokumentumok zsűrizése, véglegesítése"

Több fázist érintő jelentős zavaró tényező volt a honvédségi megren-

delések időszakos hiánya. Aműködési folyamatok átmeneti megszaKtása
növelte a bevezetés idószükégletét.

A Dunai Repülőgépgyár Rt. minőségbiztosítási rendszerének ISO
9001 szerinti tanúsítása 1996. decemberében sikeresen megtörtént, A
felkészítő cég a CoNSACT volt, a tanúsítást a TUV Hannover KTI Kft.
végezte.

A tanúsítás 3 évre szól és a tanúsító cég évenként felülüzsgálja a

követelményeknek megfelelő múködést. Céljuk tovább haladni a meg-

kezdett úton, biztosítani a rendszer stabil működését és továbbfejleszté-
sét-

"A közbeszerzési törvény ha6lya alatt m€hirdetett tenderck órt6_

kelé§ének tapa§ztalataí' című előadásban Kopasz lenő mk enedes, aHM
Beszerzési Hivat alvezérigazgatója a törvény által szabályozott eljárások
gyakorlatáról adott tájékoztatót.

A fejlett európai országokhoz hasonlóan 1995. november 01-jei ha-
tállyal hazánkban is életbe Iépett az 1995, évi XL törvény a közbeszerzé-
sekről. Melynek c élja az á|lamháztartás kiadásainak ésszerűsítése, a köz-
pénzek felhasználása átláthatóságának és sáleskörű, nyilvános ellenő-
rizhetőségének megteremtése, a közbeszerzések során a verseny tiszta-
ságának biztosítása.
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Kezdetben a legnaryobb problémát az ajánlatok értékelésekor az
jelentette, hogy az ajánlatról el kellett dönteni, hogy az megfelel_e a tör_
vénl követelményeknek. Nem volt egyértelműen tisztrázoit az igazo|á-
sok formája, tgrtalma és ezzel egyidőben az sem, hogy honnan lehet
megszerezni a szükséges igazolásokat, azoknak milyen tartalmúnak kell
lenniük,

A törvény hatálybalépésekor, küönösen a külftildi ajánlattevók ese-
téb€n okozott zavarokat az, hogy honnan származó igazolá§okat k€It az
ajánlathoz csatolni. I-ogikusnak látszott az a magya rázat,bogy az állam -
vagyi§ pontosabban a jogalkotó - abbót indul ki, hogy olyan váltalkozás
ne nyerhessen el ál|ami megbízást, amelfk nem tett eleget a közterhek
megfizetésónek és erről a vállalkozás székhelyén kell meggyőződni.

_ Az, hogr Magrarországon több helyen ny vántartott köaerhek meg-
fizetését egy intézmény igazolja, más országokban is előfordul, példáúl
az USA-ban, ahol ugyanaz a hivataligazolja az adó és a TB járulék meg-
fizetését. NyugarEurópában viszont általában nem ismeretes ez az iÁ-
tézményrendszer.

Az elmúlt másfól év sonán bebizonyosodot! hogy a Hivatal által
lebonyolított kózbeszerzési eljáráso\ amelyek üibbsegében kiilfóldi aj án-
lattevók is szercpelne\ az értékeléséhez szükséges igazolások megléte
és ezek megfelelősége nem egy eüdenciaképpen kezelhető argomentum.

Mindezek ismeretében a Hivatal m ár a pályázatok kiírósakor számít
ezekle a problémákra és megfelelő kifejezések alkalmazásával részben
meg is tudja aznkat előzni. Azért csak részben, mert nyilvánvalóan nem
rendelkezik minden potenciális ajánlattevő országának összes adó-, TB
és illeték rendszerével kapcsolatban elegendő információval. Ismeretek
szerint ma Mas/arországon nincs olyan szerv vagy szervezet, amely ilyen
információ halmazzal, főleg rendszerezett formában rendelkezne.

A Kbt. elóírja, ho gy az ajánlatot az ajánlatkéró által elóírt formában
kell elkázíteni és benyújtani. Kérdésként merűl fel, hogy mennyire szi-
gonl ez az előírás? A probléma lénye géí az okozza, hogy az ajánlattevók
egy része a náluk kialakult, sokszor több tízéves tapasztalaton alapuló
formát alkalmazza, amely gyakran eltér a törvényben meghatározoitak-
tól.
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A Hivatalnak elemi érdeke fűződik ahhoz, hogy az ajánlatok olyan
egységes formában és szerkezettel készüljenek, amely az értékelés haté-
konyságát jelentósen megnöveli. A Kbl ugyanis nincs tekintettel arra,
hog5l az eljárásban hány ajánlattevő vesz részt, illetve hány és milyen bo_
nyolultan értékelhető paramétert kell elemezni. Ezzel szemben egysé-
gesen maximum eg5nzer 30 nappal hosszabbítható 30 napo§ határidőt
biztosít. Itt jelentkezik az a dilemma, hogy a tartalmilag elónyös, de for-
mailag hibás ajánlatnak mi legyen a sorsa?

Az ajánlattételek tartalmi értékelésénél akkor jelentkcznek a leg-
nagyobb problémák, amikor a dokumentáció nem tartalmaz elegendően
részletes leírást, amely pontos és egyértelmú adatot és információt szol-
gáItat az ajánlattétel elkészítéséhez, annak értékeléséhez, ugyanakkor
nem szűkíti a versenyt és ezzel nem okoz indokolatlan elónyt vagy hát-
rányt az egyes ajánlattevőknek,

Mindezkülönösen akkor okoz gondot, ha aHivatal, mint ajánlatkéró
szem elótt tartja a közbeszerzési törvény egyéb előírásait is, amelyelóírja,
hogl nemzeti szabványra hivatkozással készítse el a dokumentációt, en-
nek hiányában pedig részletes indoklásra, rószletes rnagyarázkodásra van
kényszerítve.

KüIön eljárást igényel, ha a Hivatal a pályázatokat valamelyik hon-
védségi vary honvédelmi minisztériumi szervezeti cgység megbízrása alapj án
írja ki. Ebból az e§etek nagy többségében az következik, hogy meg kell
fogalmazni azt a múszaki követelményt, amellyel a megbízó többé_keves-
bé határozott igénye vagy elképzelése megfeleló mértékben közelíti a
törvóny adta lehetőségeket.

A megfogalmazás uán következik az ajánlatok éríékelése.

Ha jó volt a kiírás és az ajánlattételek formai_tartalmi oldalról hibát-
lanok, akkor az értékeles a lényeges szempontok kiemelésével, súlyozá-
sával zökkenőmentesen megtörténik. Melyek a leglakoribb problémák?

- A beszerzés tírgát egzakt módon sem a megbízQ (alkalmazó),
§em az ajánlakérő, de még az ajánláttevó sem tudja leírni.

Kivétel nltkül ide tartoznak a szükség szerinti eszkóz javítások, ahol
a megbízó még nem tudja, hogy milyen állapotú lesz az cszkóz amikor a
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gyáíba kerül, a gyár nem tud előre megfelelő részletességgel dokumen_
tációt ké§zíteni, feladatot tervezni, a Hivatalnak pedig ilyen körülmények
között kell elókészíteni egy ilyen meghatározatlan tarialmú közbesier-
zési eljárást.

_ A szakmai értékelésben legilletékesebb megbízó nem képes eldön-
teni, ho§/ az áItala általában minimálisként megielölt követelmények
túlt€lje§íté§e esetében mi legren az eljánás mód.

Tipikus problém ája az ár és minőség összhangja megteremtésének,
a hasznos, illetve felesleges funkciók megkülönböztetésének, amelynek
megoIdása komoly értékelemzési és szakmai ismereteket igényel.

- A megbizó meg van ryőződve arról, hogy igényeít c§ak és kiárolag
egy cég képes kielégiteni.

. A nyíltabb me gbízók ezt egyszerűen kimondják vagy akár le is írják,
a kevésbé nyíltak indirekt megoldást alkalmaznak. Ezekben a szituációk-
ban a Hivatal nehéz helyzetben van, hiszen a személyi állomány nagyobb
része kereskedelmi képzettségű, ezért nem lehet képes arra, hogy meg_
íté|je az előzmények szakmai hitelességét és objektivitását.

A l'enti körülmények ellenére is egyre nagyobb biztonsággal kerül a
Hivatal csak olyan üzleti parnerrel szerződéses kapcsolatba, imely jogi_
lagtisztázott körülmények közcitt fotytatja tevékenységét, pénzüryi-, lik-
viditási helyzete stabil és kiegyensúlyozott, műszakilag, gazdaságilag al-
kalmas a szerzódéses kötelezettségek teljesítésére, ezáltál cscikkenive a
beszerzés kockázatát.

Az ajánlattevő számára a törvényi elóírások betartása tisztességes és
tiszta versenyfeltételeket biztosít, tehát érvényesül a ''glőzzön a j;bbik'
elv, valamint biztosítva van afelól, hogy nyertesként egyiizetőképes part-
nerrel köt szerzódést.

C)sszességében:

A Hivatal első rendű feladatként kezclte a törvény megismerését,
megértését, figyelemmel kísérte a Közbeszerzési Ért".itOt .ii keresztül
am,ás közbeszerző szervek eljárásait, nagy gondot fordított a jogorvoslati
eljárások eredményeinek vizsgálatára és elemzésére , azígy sierzett ta-
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pasztalatokat külön tanulmányban foglalta össze és törekcdett a munká_
jában hasznosítani.

Célja volt, hogy a megszerzett tapa§ztalatok alapján kidolgozza azo_
kat a Hivatalra vonatkozó normatívákat és szabályozásokat, amelyek a
közbeszerzési tevékenységeinket erységes rend§zerbe, keretbe fogtalják.
Ezt több vezéigazgatói intézkerlés és pardncs tartalműzza.

A hivatal tevékenységét a civil kontroll folyamatosan felügyeli, tájé-
kozódik az eljárás §zak§zerűségéről és ercdményéről,

"A sállíókkal szemben támasztott HM ágnzati követelmények" cím-
mel a cikk szenője tartott előadást, amelyben három témakörrel íoglal-
kozott:

- A Honvédelmi Minisztérium minőségpolitikája és a minóségpoliti-
ka megvalósításának jogi háttere;

- A Magyar Katonai Minőségügyi Rendszer elhelyczkedésc a ncm-
Zeti é§ nemzetközi környezetben;

- A HM követclményei as elvárásai a szállítóival szcmben.

Az orság hon- és rendvédelmi képe§s€e jclentősen függ a technikai
eszközök és szakanyagok minőségétől, ezrú a minóségi követelmények
kielégítáét a szállítóktól történő beszerzés előtt biztosítani kell, A tq_
lesztéssel, a gyártással kapcsolatos költségek nagysága, az idóbeni ellátás
igénye megköveteli, hogy a felatlatban kijelölt HM, MH szervezet kapja
meg a legteljesebb betekintés jogát mind a fejlesztós folyamatába, mind
a gyártási tevékenységekbe.

Az egyre komplexebb eszközók, rendszerek, ös§zetc!t szolgáltatások
megfelelősége egyre kevésbé igazolható végátvételi ellenőrzések alap-
ján, mivel a vizsgálatok nem elegendóek a megbízhatósági, környezetál-
Iósági, stb. paraméterek minósítésére.

A hasznos funkciók meglétének mcgállapításában a hibák ésveszély-
tbrrások megekizésében, azok észlelésében létlbntosságú a hatékony mr-
nóségszabályozás. A költségek csökkentése érdekében ezt a tevékeny-
séget már a csapatoktól szármaá igények elbírálrisának időszakában meg
kell kezdeni.
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A katonai minőségügy egpészt átfogja mindazokat a folyamatokat,
amelyek a beszerzésre vonatkozó döntéstőI az igény-kielégítésig működ-
nek, másrészt rendszerben szabályozza a résztvevőkfeladatait és felelős-
ségét.

lItrl Ilxdit(([íilxi l!}| lt.\7llri\i llnllil

i\ t l§ ös l',:(; BI7-'l os i,l,..i s

A résztvevők közi| az alkatmazó főnökségé a fe|elósség, hory az

igényeket a legnagyobb pontossággal és teljességgel h atáíozza megfiem,
ciak a működési és szállítási követelményeket, hanem a készenlétre spe-

ciális igénybevételekre és az élettartam költségeke vonatkozó előíráso-
kat is. Az alkalmazók (felhasználók) egyedülálló lehetóséggel rendelkez-
nek használat közben észlelni, értékelni a tényleges minőséget és ezáltal
bezárni aüsszacsatolási hurkot els ő kézbőlszármaófelhasználói adatok
biztosításával.

A beszerzést végzó szervezet felelóssége - ide kapcsolódik a katonai
minóségbiztosítás feladata is - a beszerzésre vonatkozó megbízás meg-
felelő műszaki követelményekre történő lefordítása, a szerződések elő-
készítése és megkötése, a szerzódés teljesítésének ellenőrzése, a termék
átvétele, a szülséges vi§szacsatolási információk továbbítása a szállítóhoz
a felhasználói tapasztalatokíól. A szállító (grártó, szolgáltatQ kertske-
dő) felelőssége megtervezni, elóállítani vagy szállítani a terméket, elvé-
gezni a szolgáltatást a szerződéses követelményeknek megfelelóen, be-

leértve annak alvállalkozói összetevőit is, A szállító köteles biztosítani a
katonai megrendelő részére mindazokat a bizonyítékokat, amelyek szük-
séges és elegendő mértékben tartalmazzák a kockázat kezeléséíe tett
intézkedéseket, a hibák javítására és megelózésére, a helyesbítő tevé-
kenység megtételére vonatkozó eljárásrendet, összességében a minőség
szabályozásának bizonyítékait.

}:ll(ni!t?ll
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A katonai minőségliztosítás lényege az a tevékenység amely a szenő-
dés követelményeinek megfogalmazásától a szez és teljesítésének felüge-
letére és megfelelőségi igazolására terjed ki.

A HM és MH vezetése a katonai minőségügy részét képező katonai
minőségbiztosítrás feladatait intéznényrendszerén keresztül, hatósági jog-
körök gyakorlrásával teljesíti.

A felsorolt tevékenységek folytatásához hazánkban elegendó jog-
szabá|ytháttér á|l rendelkezésre. Ezek közül kiemelt jelentőséggel bír a
termékfelelősségról, a közbeszerzésről, kömyezetvédelemről szóló tör-
vények, a minóségüryról kiadott 7V1994. Korm.sámú rendelet, továb_
bá mindazon a HM szintű rendelet és intézkedés, amely a haditechnikai
eszközök és hadfelszerelési anyagok beszerzésének minőségbiztosítási
követelményeivel és eljárásrendjével foglalkozik.

Ahazai szabályozások jó ütemben közelítenek a nemzetközi elvárá_
sokhoz és alapját képezik a NATO tagállamok által ratifiká|t STANAG
4107' a " Kormányzai ( Katonai ) minős égbbtosít ás köIcsönös elfogaüsa"
Maryar Köztársaságra vonatkoá kiterjedésének A STANAG 4108 életbe
lépieti a Szovetséges tr,Iin&egUiaosítási Kiadványokat az ún. AQAP-kat,a
amelyek a kölcsönösen elfogadható feltételek alkalmazását rögzítik

A SZÖVETSÉGES MINÓSÉGBIZTOSÍTÁSI KIADVÁIIYOK
LIsTÁA

AQAP-100 Átalános Irányelv a NATO Minőségbiztosítására.

AQAP-110 NATo Minőségbizto§ítá§i Követelrnények a tervezés-
re, fej lesztésre á gyártrásra.

3 STANAG:standartazionA8rement(szabíányosításiM%á[apodá9

4 AQAP = A[ied Quality A§§uranc€ Publikation§
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AQAP-119 NATO Irányelv az AQAP-1 10,-120,-130-hoz.

AQAP-120 NATOMinőségbiztosítá§iKövetelményekaryártás_
ía-

AQAP-130 Minóségbiztosítási Követelmények az elten-

AQAP-FI NATOMinóségbiztosításiKövetelményekavégelle-
nőrzésre.

AQAP-150 NATOMinóségbiztosításiKövetelményekaszoftver-
fejlesztésre.

AQAP-159 NATO Irányelv az AQAP-150-hez.

AQAP-170 NATO lrányelv ery Kormányzati Minóségbiztosítrási
programhoz

Az AQAP sorozat a sállítók ninőségszabályoaási rendszerére vo-
natkozó követelményeket tartalma zza, így ezekadaptációja, illetve nem-
zetközi kooperációs ü§detekben való alkalmaaása elkerülhetetlen. E él-
ból vagrunk érdekeltek és veszünk részt a NATO AC250 Főcsoportjá-
nak' és csoportjainak munkájában.

Mindezekből látható, hory a katonai minőségüry kapcsolódik mind
a nemzríi, mind a nemzetközi minőségügyhöz

Hazai vonatkozásban elsősorban, a reálfolyamatokhoz kapcsolódó
Katorai §áltííói Rendszer kialakítása és múködtetése a napi feladat.
Ez azt jelenti, hory az MH szállítóival szemben támasztott követelmé,
nyeket mind szélesebb körben kell i§mertetni, továbbá meghatározni a
minósítési folyamatnak, a minősítés eredményét igazoló tanúsítás kiadá-
sának eljárás rendjét.

5 NATo 
^c/250 

Fócsopoí| Ta8or§á8ok Nemzeti Minó§é8bizl o§ítási l8az8atók BizotM8a

:": !
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Amikor ezek a szabályozók összeállításra kerüIte\ figrelembe kel-
lett venni:

- A Magyar Köztársaság jogrendjét, ezen belül különösen a beszer-
zési tevéken}ség egyes szakaszaira vonatkozó jogszabályokat;

- A HM és az MH szállítókkal szemben megfogalmazott speciális
kívánságait, elvárásait;

- A honvédelmi tőrvény és a végrehajtására kiadott kormányrende-
letben a honvédelmi miniszternek biztosított minóségüryi hatósági jog-

kör gyakorlásából fakadó lehetőségeket és kötelezettségeket;

- A HM és az MH minóségügyi intézményrendszerét;

- A tanulmányozott ipari beszállítói és katonai szállítói rendszerek
tapa§Ztalatait;

- A hatóságilag kijelölt és az akkeditált vizsgáló, ellenórzó és tanú-

sító intézmények rendszerét működésük és eljárásaik rendjét;

- A termékek vizsgálati eredményeinek, megfelelóség tanúsítványa-

inak, valamint a sállítók alkalrnasságána( a minőségbiztosítási rendszerük
felelősége tanúsíwányainak nemzeti és nemzetközi kölcsönös elismerés

és elismertetés feltételeit, lehetó§égét.

A sátlítóval szemben támasztott követelnények arra inónyulnako

hosl az sjánlattevó megglózően tudja igazolni:

- jogi azonosíthatóságát;

- pénzüg5ri, gazdasági alkalmasságát;

- műszaki;

- minóségüryi;

- sajátos katonai követelmények kielegírtésére való alkalmasságát, ké-
pességét, illetve megfelelóségét.

Az öt kiivet€lrménycsopora mindegyikéhez jogszabályok és szabványok

rendelhetóek, melyek a törvényes követelménytámasztás alapjául szol-
gálnak és garantálj ák az eryes követelmények korrekt megfogalmazását.
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Elónye bizonlthatóz aközbeszevÉsi értékhatár alatti ügyek esetére
is rendelkezik az adott szállító ery minősítő vizsgálat eredményével, ami
számára egy HM, MH viszonylatú szerzódés esetén elónyös lehet; a köz-
beszerzái értékhatáí feletti esetekben a minősítéssel rendelkezó szállító
a HM, MH felé ajánlattevőként fellépve eglértelműen tudja a közbe-
szerzési törvény által megkívánt alkalmasságát igazolni.

A jogi azonosíthatróság követelménye első helyen kiemelt fontosságú
szempont, mivel nem engedhetó meg az, hog az általában szűk hatráridejűr,

kötött és korlátozott fedezeti feltételekkel jellemzett beszerzési szándéka-
ink fantom égekkel való fele,sleges és eredménytelen tárryaliásokon, netán
szerzódés-elókészítéseken veszítsenek értékes időt, bukjanak el.

Ide tartozik:

- Cégbírósági bejegpés, a hatályos szabályoásnak megfelelően meg-
határozott tevékenltégi kórrel;

- Az általunk igényelt termék vagy szolgáltatás nyrijtását biztosító,
engedélyezett tevékenységi kör megléte;

- I;tező telephely, égvezetés, szervezet, kommunikációs lehetőség.

A pénzüryi, gazdaxÉgi allralrnassr{got a pénzüryi, sámüteü törvény,
a mindenkori adójogszabályok, a közbeszerzési törvény e társ^i előírá-
sai, a csódról és felszámolásról szóló tórvények előírásai alapján vixgál-
juk, aminek alapjai:

- a szállító pénzüg5ri helyzetét, hitelképességét ígazrlló pénzintézeti
igazoláso§ elemzések;

- a mérleg, mérlegkivonat, iizleti terv;

- köztartozás m€ntesség.

A műszaki kiivctelnények csoportjában két szempontrendszer ér-
vényesül:

- Vannak kiilönbözó szintű jogszabályokban meghatározott tevékeny_
ségek, melyek csak kijelölt hatósági intézmények minósító, tanúsító ok-
irata, engedélye birtokában lehetségesek
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- A műszaki követelmények termékfüggók, ami kóvetkezik a termé-
kek sokféleségéből; más műszaki feltétel meglétét igényli a harckocsi ja-
vítása és mást a ruházati alapanyag g5lártása.

A múszaki követelmények körében kiemelt jelentőséget tulajdoní-
tunk a mérésűg5ti feltételeknek, műszerezettségnek, az eszközök hiteles,
kalibrált, konfirmált állapotának. A vonatkozó követelmények alapja a
mérésüsii törvény, a vonatkozó kormányrendeletek, szabványok.

A minősegügyi követelmények reszben jogszabályi, reszben szab-
ványkövetelmény alapúak. A műszaki követelményeknél már említett-
hez hasonlóan, jogszabályok és szabványok meghatározott gyártási tevé-
kenpéghez elóírják ldépített, működő, tanűított minősegbiaosítiási rend-
szer meglétét. Ezekben az esetekben egyértelmű ennek megkövetelése.

Minden más esetben a termék bonyolultsága, veszélyessége, a fel-
használó, a hadsereg szempontjai szerint értelmezett kritikussága figye-
lembevételével &öv ete lj ük meq:

- a gyártó a termék jellegének megfelelő kiépített, d<rkumentált, mű-
ködő minóségbiztosítási rendszerrel rendelkezzen;

- a slártó nemzeti szabványban, nemzeti katonai szabványban meg-
hatáíozntt, működő, dokumentált, hatósági vagy akkreditált szervezet
által tanúsított, ISO 9000 minőségbiztosítási szabványcsalád megfelelő
tagja szerinti rendszert tartson fenn.

A speciális katonai kiegészítő kíwetelmények körében az állami, szol-
gálati, üzleti titok megtartása, megőrzése tárgyában, a varyonvédelem
tárgyában, a minősíte* időszakokravonatkozó gazdasági feladatok, meg-
hagyások tárryában kiadott jogszabályi t'eltételek képezik a követelmé-
nyek alapját.

A minősítő eljárás me4óIlapításától fügően, a jelentkező az alkalmus-
sógát, kepességét vag megfelelőségét tanúsító okiratot kap. A me§elelőnek
bbonyult száIlítónak adott tanúsítvány jelentősen növeli a cég image-t" pi-
aci érték pedig ösuemérhető a különböző, forgalomban lévő alkahnassá§
é s minő s é gbizto s ít ó si rend sz ert anú §tv ó nyo kka l.
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MINósÉGüGyI rözmnóxypr
Szíjcs Bana, Pótos Emil|

A HM Elektronikai Igazgatóság Rt. részere első alkalommal került sor
olyan dokumentum ótadására, amely eg HM alapítású részvénytársaság

tevékctrységeire v onatkozó képessé4ét és alkalmass ógát tanú§tj a.

EIőzmények:

A fejlett Európáhozvaló közeledés, illetve a NATO csatlakozáshoz
való felkészülés idószakában tanúi lehetünk azoknak a dinamikus vá|to-
zásoknak, amelyek egrészt a netnzeti minósé4üpl jogi szabáIyozásóba4
másrészt a piac4azdasóg versenyszférájában történilL

Az elmúlt években hatályba lépett törvények, kormány és miniszteri
rendeletek, intézkedések sora szabályozza közvetve vagy közvetlenü a
társadalom minő§égügyi területeit.

Ennek a szabályozó rendszernek keretében kapott a HM is konkrét
feladatokat, felhatalmazásokat a Kormány 781794. sz. rendeletében.

A rendeletben megfogalmazott elvek találkoztak a HM minóségpo-
litikájával, amely deklarálja, hogy honvédelmi képességeink nagpészben
függnek a technikai eszközeink, felszerelásiiLrrk minő§égétől, követke-
zésképpen ezeknek a minőségét a beszállítás előtt biztosítani kell.

Ez ryakorlatban azt jelenti, hogy a HM és az MH vezetése felelős-
séggel tartozik a honvédség működésének technikai és anyagi biztosi
tásáétt, az eszközt üzemeltető, a terméket alkalmazó állomány védelmé-
ért, piacgazdasági üszonyok között a költségvetési elóirányzatok tör_

vényes és hatékony felhasználásáért. Ezen kötelezettségeit hatósági jog-
körök gyakorlásával, intézményrendszerén keresztül teljesíti, amelyek

1Dr.szücsBarnamk,ezrede,§HMB€szerzé§iHivatalminósé8bizlo§ltásii8az8ató,PáosEnil
mk.alezrede§ HM Beszeízési Hivatal Mirtósé8biáo§ítá§i IBazgató§á8 Rend§zeílanúsítási o§áály-
vezPlő
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közé tartozlk a Katonai Minóségügyi Rendszer. l Rendszer elsődleges

feladata, hogl:

- a lehetó legkedvezóbb pénzügyi kondíciók mellett;

- a lehető legbiztonságosabb szállítási feltételekkel;

- a technikai fejlesztés, a fenntartás számára a szükéges minő§égkö-
vetelményeket a legteljesebb mértékben kielégítő eszköz, anyag,szolgál,
tatás be§zerzé§e történjen.

A HM elvárásai uryanakkor találkoztak a gyártók és a szolgáltatók
érdekeivel is, akik eryre §ürgetóbb igénnyel jelentkeztek olyan tanú§ít-

vány megszerzésére, arnely íeltételét kéWi:

- a piaci pozíciók erősítéséhez;

- a közbeszerzési eljárásban való résrvételhez;

- a minósített ajánlattevők jegyzékére való felkerüléshez;

- export szerzódések megkötéséhez.

Az igények kielegítésénél kiemelt firyelmet kell fordítanunk szűkebb

érdekeltségeinkre.

A MH rendszerében álló különböző anyagi és technikai eszközök
gyártását, legmagasabb szintú karbantartási, javítási kiszolgálását, a HM
kezeláű erdóterületek fenntartását HM alaPítá§ú részvén5rtársaságok
formájában nrűkiiló gazdasági üírsaságok végzik, A tevékenpégük meg-

határoző hányadát kitevő katonai követelmények szerinti tevékenység
mellett szabad kapacitá§aikat a piaci lehetőségek függvényében haszno-
sítják. A piaci versenyben elónyös megítélést jelent, ha a piaci szereplő
a képességét, alkalmasságát, megfelelőségét egy minősítő vizsgálat ered_

ményeképpen kapott okmánnyal tudja igazolni.

A7 8l I99 4. sz. Kormányrendelet a honvédelmi miniszter számára ha-

tósógi jogkiir gyakorlá§át rendeli el a minőség tanúsításáról és az akk-
reditálásról szóló jogszabályokkal összhangban a honvédelmi tevékeny-
ség körében. A hivatkozott rendelet értelmében honvédelmi miniszter
meghatározta a MH minőségügyi intézményT endszerére és annak műkö-
dáére vonatkoá követelményeket. A l'cntiekból eredő jogosultság alapján
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a 7 17997, sz. lntézkedésben a minőségrendszerek megfelelőség tanúsítá-
sára katonai minóségúryi hatóságként a HM Beszerzé§i Hivaía|t és a
HM Haditechnikai Intézetet jelölte ki a HM gazdasági üryeket felügyelő
helyettes államtitkár.

A HM Beszerzési Hivatal a vonatkozó kötelező alkalmazású katonai
szabványok követelményei alapján elvégezte az Elektronikai Igazgatő-
ság Rí. minősítő vizsgálatát és meghatározott illetékességi terűleteken
tanúsítja képességét, alkalmasságát és működő minőségszabályozását, A
v,izsgálat a polgári szférához hasonló eljárás szerint került végrehajtásra.
Atüzsgálásra kerűltek a szeívezet működését szabályozó dokumentu-
mok, amelyek úgy formailag mint tartalmilag megfelelnek a vonatkozó
előírásoknak. A dokumentumok vixgálata után került végrehajtásra a
helyszíni szemle, amely során a HM Elektronikai Igazgatóság Rt. minden
részlege üzsgálatra került. A helyszíni üagálat bebizorlyította, hogt a szer-
vezet a vonatkozó szabályozásokat, előírásokat betartja, a sajót minőség-
bbtosítási retúszerén keresztül ellenőnL A üzsgálatok teljes mértékben
igazolták, hogy a szervezet felkészültsége megfelel a részére meghatáro-
Zott követelményeknek, íry azerről szóló tanúsítvány a részére kiadható.

Az átadási ünnepségen megjelent Dr. Iaraa Kóroly helyenes állam-
titkár beszédében hangsúlyozta, hog5l a további HM érdekeltségú rész-
vénytársaságok hasonló felülvizsgálata a közeljövőben végrehajtásra ke-
rül,

A HM Elektronikai Igazgatóság RFnél és a többi részvénytársaságnál
ez csak az első lépés. Irgyen célja mindenkinek a következő fokozat
elérése. A kereteket ehhez a HM Beszerzési Hivatal által kidolgozott
követelmények (a nemzetközi és katonai szabványolq ISO 9m0, NATO
előírások a minóségbiztosítási rendszerekre, AQAP és STANAG doku-
mentumok) adják. Tudjuk, hogy nemzetközileg elfogadott szervezetek
részéról kiadott tanúsífuány megszsrzésére, a rendszer kialakításával és
működésével együtt 3-5 millió Ft ráfordítás mellett általában 1-1,5 év
szükséges.

Az átmeneti idószakban a HM Rt-k piaci helyzetének jaűtását, po-
zícióba helyezésüket, felkészülésük megryorsítását költségkímélő mó-
don segítette ez a mostani eljárás. A felülüzsgálatra vonatkozó 711997.
sz. intézkedés végrehajtásában a HM Elektronikai Igazgatóság Rt. veze-
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tói és munkatársai jó partnerek 1,oltak, bizonyították képességeiket é§ az
elvárásnak megfelelő eredményt érték el.

Led Assessor tanfolyam

A HM Beszerzési l:Iivatal1997. áptilis 21-25. között egyhetes, minő-
ségűgyi szakképzést szervezett a Hivatal székhelyén. A képzés célja volt:
minőségüg5ri felülvizsgáló ismeretek oktatása a Hivatal Minóségbiztosí-
tási Igazgatósága, egyes szolgálatfőnökségek és HM alapítású rész-
vénytársaságok állományából kijelölt szemé\,ek számára.

A tanfolyam hivatalos megnevezése: Irad Assessor / Auditor Cour-
se, azaz Vezető Felűlüzsgáló Tanfolyam.

A kiképzett szakemberek feladatairól, az oktatott ismeretek szütsé-
gességéról akkor kapunk megfelelő képet, ha áttekintjük a minőségrend-
szerek működtetésével kapcsolatos követelményeket, szakember szük_
ségletet.

Ismeretes, hogy a fejlett piacgazdaságban a termékek minőségének
nagy jelentősége van. A termék minósége meghatátozó a gyáríó, a íor-
galmazó piaci sikeressége szempontjából. Az eryenletes, állandóan meg-
felelő, a kóvetelményeket kielégító minőséget kétféle módon lehet elér-
niz eglik mód szerint minden egyes leg/ártott termék teljeskörő üxgá-
latra, ellenőrásre kerül. A forgalomba csak a megfelelőnek bizonyult
eg;yedek juthatnak. Ez a módszer igen költséges, nagy mennfségú esz_
közt köt le, nagy az élőmunka igénye. A minden darabra kiteíjedő ellen-
órzés ellenére sem biztosított a maradéktalan megfelelőség. A felsorolt
hátrányok miatt ez a típusú tevéken}§ég eryre kisebb jelentőséggel bír,
csak egyes különleges termékek esetében alkalmazott.

A tnú§k mód a korszerűnek nevezett minőségbiztosítási gyakorlat.
A szállító a minóségirányítási feladatok megvalósítása érdekében minő-
ségügi rendszert alakít ki. A minőségügyi rendszer hivatott bizto§ítani és
bizonyítani a szállító minőségképességét a piacon megjelenő vevók irá-
nyába és a rendszer szabályainál, minőségüryi eljárásainál fogva bbtosí-
tani a kívánt minőség eglenletes megvalósítósót a termékelóállítás folya-
matában.
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A minóségüryi rendszerek tóbb évtizedes fejlődés után jutottak el
oda, hory szabványba lehetett foglalni a rendszer elemeit, felépítését,
illetékességi területeit. Ezek a szabványok a sokat emlegetett ISo 9000

minó§égbizto§ítási szabványsorozat tagtrai.A sorozat hórom eleme, az|SO
9001, a' ISO 9002, az ISO 9003 úgynevezett modell szabványok, melyek
alapján minőségrendszerek alakíthatók ki, Aszabványos minsógrendszer

a siáttítO számára további piaci elónyt jelent, ha azt független tanúsító
szervezettel tanűíttatja és megszerzi az ISo 9001, 9002 vary 9ü)3 rend-
szer működtetését igazoló rendszer tanűítványt.

A minőségrendszer szabványok szigorú követelményeket szabnak a

rend§zert fenntartó saállítóval szemben. Nem elegendő a rendszert ery-
szer létrehozni, azt rendszeresen karban kell tartani, a rendszer elemeit

kíilön-külón és a rendszer egészét minőségüryi felülüzsgálatnak, illetve
áMzsgálásnak kell alávetni, a feltárt hibákat, hiányosságokat megszű1-

tetni, 
-kijavítani. A szabványos minőségrendszereken belül végzett felül-

üzsgálatokatbelső minőségüryifelülvizsgálatna§ minóségauditnalg ide-
gen szóval quality auditnak nevezik.

Az auditok végrehajtására megfelelően kiképzett minóségüryi szak-

embereket, az íIgyneueznt auditorokat kell igénybe venni. Az auditor a

minóségrendszeiizabványok, a minőségbiztosítási ryakorlat,és a felül-

vizsgátaii tevékenlnég megfelelő ismereteinek birtokában vegeáeti a rend_

szer elemeinek id&ákos felüvizsgálataiL A minőségendszeren belüli fe-

lülvizsgálatok idegen neve intertr audit.

Az auditot legalább két fős aulitor csoport hajtja yégíe. A minóség-

rendszer eleminei bonyolulságától függően, az auditor csoport létszáma

változhat. Az auditor csoport vezetője a vezető auditor, idegen kifejezés-
sel a lead auditor.

A minőségrendszer szabványok a szállító számára előírják, hogy a

ryártás érdekében beszerzésre kertiúó áruk szállítóival szemben állítson
Ét követelményrendszert - ezek a beszállítói követelmények - melyek
azonosak lehetnek a szabványos rendszermodell követelményekkel is, de

tetszólegesen el is térhetnek azoktól. A beszállítói követelményeknek
való megfelelés felülüzsgálata szintén audit jellegű tevékenység, amit a

szállító áuditor végzettségű minőségüryi szakemberei végeznek, A be-

sállító auditja külső auditnak minősül, idegen kifejezés§el extern audit,
Áz auditot iu is a vezető auditor, a lead auditor irányítja.
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A mrár említett minóégrendszer tailisíMnyt fiiggetlen tanú§ító szer-
vezetek adják ki a tanúsítási audit lefolytatrása után, annak eredménye
függvényében. A tanísítrisi audit vezetóje is lead auditor.

A különlíizó típusú tanúsíó szenezetek az alkalna§§águkrt D€,
állapító akkrediírÉIási e\iárás után Lezdbeti} neg műkfiésüket" A kú-
lönböó akkreditflási rendszerekben alkalmazott akkreditálási eljárás_

ban üzsgálatra ós minősítésre kerül a tanísító szervezet teljes egésze, a

szsmélyzet, a kidolgozott eljárásrendek. A minósítés idegen sóval as-
§e§§menq a minósítést végzó slnmély az essessor. A minósító eljárrást az
audithoz hasonlóan legalább két fóból álló csoport végzi, a csoport veze-
tője a vezető minósítő, idegen kifejezéssel a lead assessor.

Az utóbbi idóben a különböző eryüttmúködő nemzetközi szakmai
szervezetek közelítették e§máshoz a követe|ményrendszereiket ás az
auditor-assessor szetvála§ztá§ eddig alkalrnazott §lakoílatát fokozatosan
megszűntetik Néhány wes átmeneti időszakban az assessor/audiíor meg-
nevezé§ eryüttes alkalmaaása is elfogadott.

A szakmai áttekintés után érthetó, hogr Dllyen céllal történt e HM
Beszerzési Hivatal által §zerv€zett §zakember képzés. A kiképzett állo-
mány alkalmas arra, hogl a §aját szervez§te által létrehozott minóség-

rendszer belsó alditjaít végeue. végrehajtsa a sáilítók, besállítók mi_

nőségrendszerének külső auditját; a HM BH állományából kiképzettek
felhxználják ismereteiket a katonai minóségüryi hatóslqt iockO1 ryakor-
lása során végzett minóségíend§zer megfelelőség tanrisítási tevékenység,
valamint a közbeszetzési elj árások aj ánlattevóinek műszaki-minőségü5ri
alkalmasság üzsgálata során.

A kiképzésben résztvevó hallgatói csoport összetétele reprezentáUa
a katonai minőségügyi rendszer intézményeinek és az állandó katonai
szá|lítók tevékenpégét é§ kapcsolatát. Aképzés végrebajtására a Be§z§r-
zési Hivatal a SZENZOR P-E Gazdaságmérnöki Kft-vel kötött oklatá§i
szerződést. A választást az indokolta, hogy ez a §zeívezet rendelkezik
olyan oktatási ás üzsgáztatási liszensz joggal, aminek alapján a sikeresen
vingázfilt szr;mélyek nemzetközileg beJegzett vlzsgabizonyítvány bir-
tokosai lesznek.

A képzési és vizsga követelményrendszer kido|gozója, a nyilvántar-
tás vezetője egy angliai szekhelyú, nemzetközi szakmai eüsmertségű szer-
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vezet, az IQA - Institut of Quality Assurance - Minóségbiztosítási Inté,
zet, Az[QAvezeti az assessor/auditor tanfolyamok nyilvántartá§át; a HM
BH szervezésében tartott tanfolyamot i§ regisztrálta az IQA A sikeresen
vizsgázottak személyi nllvántartási rendszerbe kerülnek, ez a nyilván-

brtás az Internatiorat Regi§t€r of Certilicied Auditors - IRCA _, a Mi-
nósített FetüIüzsgálók Nemzetközi NyilvántartÉsa.

A végrehajtott tanfolyam kielégíti az IRCA lránltó Tanács által

az egyénimindségfelülüzsálóka meghatározott bejeg5zési követelmé-

nyeket.

Az önálló audit vezetáhez több lépcsón át vezet az út, Az első lépés

a kiképző tanfolyam sikeres üzsgával történő elvégzése, A sikeres üzsgát

tett auditor a képzest követően különbözó auditor csoportokban mint

résztvevó tevékenykedik, aminek során kelló tapasztalatot és gyakorlatot

szerez. Az auditokban végzett munkáért pontokat kap, mely pontok az

iskolai végzettségből, a sikéres tanfolyami üzsgából szármaá pontokhoz

adódva, Öeghatírozott érték elérésekor jogosulttá teszik audit önálló

vezeté§ére, ; regisztrált lead assessor/auditor cím ha,sználatáta,

A tanfotyam hallgatói voltalc

HM és MH szewezetek áIlományábót HM Rt-k állományóból

dr. Szúcs Barna
Daróczi Nándor
Gtinye Péter
Koslik Károly
Lakatos Lászlóné
Maryar Glula
Mikula László
Pálos Emil
Reizinger Zoltán
Solténszky László
sriffert Ferenc
szendrői szabolcs
vasvári sándor

A résztvevők szolgahna, sikeres vbsgája biztosíték ana, hogt hamaro,

san vezetőként hajtjók vége audit megbfuásaikat.

Dr.Bárány Gyula
kurucz István
Szabó C],saba

Szilágyi László
Toóth Elemér
vinczéné szabó Anna
Vitéz Tünde
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szAK,.(GI BIzTosÍTÁs

NEMruTKÖZI KÓZLEKEDÉSI EGYEZNÓ_NYEK, MEGÁL
LApoDÁsoK És,l nezru rusó sznlTü szABfuyo-
zÁsor rrerÁse A KAToNAI uozoÁsoxne (rözm.

xBuÉsnr)

Nérath l§vón, Nénah Emől

Az Európai Unió és a NATO tagság elérése érdekében végzett - és
jelenleg is folyó - felkészítő munkánk, az ENSZ, az IFOR/SFOR és más
nemzetközi katonai mozgások (csapat és anyagszállítások) 5lakorlati ta-
pasztalataiból általános érvényű következtetésként kell levonnunlq hory
a mozgások (a közlekedés) szigorú tórvényi előírá§ok szerint valósulnak
meg.

Az álíalunk elké§zített anyag elsősorban a köz|ekedé§i szakállo-
mány r6szért biztoslt eügazodást a bonyolultabb hazai (belliildi) és a
nemzetkiizi száIlítások szenezéséhe4 ntisodsorban hozájárulhat a pa-
rancsnokok és a tóp§ti§áek szemléletének pozitív irányú alakitásához.

I. A közlekedés nemzetközi é§ hazai jogi szabályoásának alaku-
lá§a 1990_tőt.

A teljesség igénye nélkül a katonai közlekedést érintő fóbb sajátos-
ságolc

a.) Nemzeíközi Egrczmények

19f)+ől megszűntek az Európai Gazdasági Köaisség (EGK) és a
KGST eltérő szabvánl és árútovábbítási szabályai. A politikai és gazda-
sági renózerváltozás, hazánk függetlenné válásával rnegnyílt a lehetóség
egy sor - a nemzetközi közlekedést egységesen szab ályozó - egyezmény-

l Némelh lstYán aleT edes, MH Közlekedési szol8áatf6ntiksé8 kiemelt tervezó fóüzt (KszF. he-
lyette§), Dr. Németh Efuó alezr€des, a hadtudomány kaídidátusa, címzet€s fóiskolai tanáí, MH
KszF-ség kieínelt sálító fóti§zt
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hez való csatlakozáshoz, illewe a jogharmonizáció keretében a hazai sza-
bályokba való beépítéshez vagy újak alkotásához.

A nemzetközi eryezmények vonatkozásában eglik lényeges elem,
hory ha nincs kizárólagosan katonai szabályozás, akkor a katonai moz-
gásokat az általános éwényű nemzetközi egyezmények szerint kell vé-
gezni. Másik lényeges elem, hogy a nemz.etkőzi egezmények eryes or-
szágokon belüli ryakorlati érvényesítése az adott országokbelső jogrend-
je szerint történik, amelyek tartalmazhatnak szigorításokat (pl. előzetes
bejelentés, tranzit engedélyezes, kőtelező őtzes-védelem stb.).

A legfontosabb, Európa legtöbb országa által ratiíikílt nemzetközi
eglezmények

- Az Eg/séges Áútovábbítási Eljárrásról sóló Eryeznény (EK-EFTA);

- Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF);

- Nemzetközi Kö zúti Árúíwatozási Egyezmény;

- Nemzetközi Belvízi Szállítrási Eryezmény;

- Nemzetközi Polgári Repülésről sóló (Chicago-i) Egyezmény;

- Tengeri Szállítási Egyezmény (SOI-AS);

- Eryezmény a Külfőldi Csapatok Jogállásáról a Fogadó Ország Te-
rületén (SOFA Egyezmény);

- a Közlekedési Hálózat és infrastruktúra nemzetközi műszaki para-
méterei, minősítése, besorolása (pl, autó sztráda, I.oszt. kikötó, ICAO a

repülőterekre stb.);

- Vámunió és Vámegyezmények (Gyűjtőfogalom);

- Seengen-i Egyezmény;

- Nemzetközi Veszelyes Áúszállítási Egyezmények;

- Ikizúti szállításról sóló Európai Megállapodás (ADR);

- Vasúti Fuvarozásról sáló Európai Szabályzat (RID);

- Belvízi Szállításról szóló szabályzat (ADN);

- Légí szállítás (A Chicago-i Eryezmény 78. függ.: CAoTI);
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- Tengeri Szállítás (SoI-AS Eryezmény VII. fejezet INDG KÓDEX);

- CFE Egyezmény.

A Nemzetközi Egyezmények körébe soroljuk továbbá a kétoldalú
közlekedési Eglezményeket, amelyek az elsőrészben felsoroltak gyakor-
lati megvalósításának rendjét, a nemzeti felelősségeket, jog és hatáskó-
röket is szabályozzák, illletve tartalmazhatják a könyítéseket vagy szigo-
rításokat.

Ezek közül a legfontosabbalc

- Vasúti Egyezmény;

- Közúti Egyezmény;

- Vízi Közlekedési és szállítási Eryezmény;

- Repülési, légiközlekedési és szállítási Egyezmény;

- az Energia használati és szállítási rendszerekkel kapcsolatos egyez-
mények (pl. csővezeték);

- a Tranzit közlekedési hálózatok fejlesztése és szerkezeti korrekci-
ója (pl. határmenti csatlakozások, határfolyókon hídépítés stb.);

- a nyitott gazdaság és társadalomnak megfelelő határátkeló helyek
fenntartása (pl. határátkelőhelyek nyitása, fejlesztése);

- az Európai Unió műszaki előírásainak megkóvetelése a közleke-
désben és ajárműpark korszerűsítésben (pl. autóbusz ABS rendszer, ve-
szélyes árúszáll.eszköz GPS kővető rendszer beépítéssel stb.);

- Kombinált Szállítás (vasút, vízi, közút - Ro-Ro; Ro_LA).

A Nemzetközi Eryezmények speciális fajtáját a kltonai e5lezmé-
nyek képezik Altalánosítható sajátosság, hory Katonai Egyezmények
(ezen belül a közlekedési eryezmények kizárólagosan) megkötését egy
sor politikai és gazdasági egezmérry megkötése előzi meg, ami csak a
parlament illetve a kormány hozzájárulásával, illetve HM felhatalmazás
alapján történhet (pl. szakmai).
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Főbb katonai Egezményelc

- A HM által aláírt kétoldalú általános katonai eryüttműködésre vo-
natkozó egyezmények (ezek zömében utalás található a katonai mozgá_
sokkal kapcsolatos együttműködésekre);

- Nltott égbolt é§ légtérhasználati egyezmények;

- A SOFA Egyezmény alapján megkötött (konkrét nemzetre és fel-
adatra) egyedi eglezmények;

, Ebbe a körbe soroljuk a Katonai Közúti és Vasúti Szállítások meg-
szervezését és végrehajtást szabályoá Kormánymegállapodásokat is. Je-
lellegtíz országgal folynak az egyeztető tárryalások (Ukajna, Szlovákia,
Ausztria, Szlovénia, Horvát Közt., Jugoszlávia, Románia, Geh.Közt.,
I-engyelország, Olaszország);

- a Partnerség a békéért (PfP) feladatkörrel kapcsolatos egyeuné,
nyek.

b.) Hazat (belföldi) tönények és szabályozások

Napjaink sajátos§ágát tükrözi a közlekedés jogi szabályozása íerén
is, a jogszabály dereguláció, a belső jogi és nemzetközi jogharmonizációra
való törekvés, valamint az új jogszabályok vegrehajtrási (gazdasági-, hu-
mán-, ellenőrzési stb.) feltételrendszerei megteremtése.

A hazái törvénykezés leglényegesebb elemi közé sorolhatóalc

- KRESZ nemzetközi szinten tartása;

- a vasúti törvény;

- a kózlekedési struktúra átalakítását meghatározó és biztosító tör-
vények (állami, közösségi, társas és egyéni tulajdonviszonyok kialakulá-
§a);

- a piacgazdasági és versenyhelyzetet szabályozók;

- a közlekedés specifikációját képezó területek kormányzati és tárca
szintú szabályozása (negatív példaként említem pl. a fegyveres erők au-
tópálya használata egységes rendje);
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- túlsúlyos, túlméretes eszközök közlekedtetése;

- állami tulajdonú, illewe állami feladatként előírt feladatok realizá-
lá§a, stb.

- Honvédelmi tvr. és annak kormány és tárcaszintú végrehajtási uta-
sításai, rendeletei.

c.) A katonai közlekedés szabályozottsága

A jelenlegi helrzet ellentmondrásos, eryidejűleg jelen van a szabá-
lyozott§ág, az elmaradás és a végrehajtás feltételrendszerei ellentmon-
dásai.

Jól szabáIyozott illetvc a váItozások korrigátásávat elfogadható:

- az MH béke köáti szállításaira és Budapest helyónégi szállítások
szabá\ozrására kiadott 12. és 16/192. sz. ATFCSF intézkedés;

- Vasúti sállítások szervezáse és végrehajtása KözV107 (mintery 10
&es);

- Közutak, közútnak minósülő földutak igénybevétele és fenntartrása
(1992. HVKF és annak ponto§ított MH I§ZF-ségi vegrehajtiási utasítá_
sa);

- Az emelőgépe§ emelőszerkezetek, a rakodrás gépesítés eszközrend-
szere (792.);

- diszpécser szolgálati uta§ítá§;

- szállíunánykíséró őnégek vezénylese és szolgálatellátásának rendje.

ÚJraszabótyoást igényló tegfontosabb területetc

- Sállítmánykíséró órségek jogállrása;

- Rakományok rögzíté§e (közúti, vasúti, vizi és légi) szállítóeszköxi-
kön Ell_ (illetve) NATO szabvány alapján;

- Katonai és polgári kcizúti szállító eszközökkel történő §állítások
szabályozrása (B, M);
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- Nemzetközi szállítások (saját és más nemzetiségú katonai erók és

anyagok) szewezése és irányítása;

- Forgalomszervezés és irányítás rendje (ku.kom. tevékenység);

- Túlsúlyos és méreten felüli eszköaik közlekedtetése;

- A közlekedési infrastruktúra (hadiutak, gyak.terek, iparvágányok,

rakodók, kikötó, konténerterminál, bázis és szállító repülótér stb.) üzé-
meltetése és fenntartása;

- Ve,szélyes Áuk szá|títása (minden közlekedési alágazatra);

- Új gépkocsi, űzi és légi szállítási szakutasítás kidolgoaása, a vasúti

száll. utasítás átdolgozása.

Az általunk legfontosabbnak ítélt nemzetközi-, hazai, illewe katonai

szabályozási terülóteket soroltuk fel. A közlekedési szakemberek _ akik
a napi életben, gyakorlatban alkalrn azzák a szabályozÁkat.mé_g több tucat

- azéges alágűthoz kapcsolódó - rendeletet ismernek és alkalmaznak,

A gondolkodásunk közös alapja a katonai mozgások, a katonai köz-

lekedéi törvényeken és szabályoákon alapuló megszervezése és ve,zs,

tése.

tr. A nemzetközi és hazai szabályozók váltoásának hatása
a parancsnoki tevékenysógre ás a közlekedési szakállomány

munkíjára

1.) Nemzetközi sállitások szervezé§e teriiletér

Irgfontosabb feladat a nemzetközi szállítás jogi alapjának a tisáá-
zása, vag5ris a feladat elrendeléséhez a megfelelő enged9\rt az illetékes
szew (Óiszágg5nilés, Kormány HM, IKM) megadta-e. Fz minden eset-

ben a nemzetkózi mozgás megszervezését és végrehajtását elrendeló elöl-

, járó parancsnok feladata (pl. légvédefuni rakéta éles|övészetíe a re.lé,

FCSF szervezési intézkedése).

A nemzetközi mozgást (közlekedéslszállítást) szstvező szakállo-
mánynak a feladat értelmezé§e kapcsán az alábbiakat kell tisztáznia:

- A celország és a köztes tranzit ország(-ok) aláírták-e a vonatkozó
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nemzetközi egyezményeket, van-e hazánkkal kettó vagy több oldalú pol-
gári és katonai közlekdési eglezmény;

- A hadianyagok, speciális eszködk mozgásához szükéges-e a cél,
vagy a tranzitországoktól egyedi engedély beszerzése;

- Milyen speciális előírásokat és eljárásokat igényel a célország (tran-
zitországok);

- Veszélyes árú szállítás speciális előírásai;

- A ve§zélyeztetett hadianyagok és eszközök őrzésvédelmi, szállít-
mánykísérés szabályai;

- Kiviteli (behozatali) vámengedély és tranzitengedély, a cé|ország-
tól fogadónyilatkozat beszerzése, előírásai;

- Túlsúlyos, méreten felüli eszközök közlekedtetése (vasúton, köz-
úton) hatósági elj árásai tisztázása;

- Milyen közlekedési szolgáltatás rendelhetó meg a célországban;

- Financiális (pénzüryi) kérdések tisztázása;

- Milyen eg5rezményeket, szerzódéseket kell kötni;

- A mozgások nemzÉtkőzivezetésének rendje.

A felsorolt kérdé§ek tisztázásának hatása a mozgások előkészítésére
az alábbiak leheínek:

A nemzetközi és bilaterális egyezmények megléte esetén az eljárás
szabályozott. Az egyezményekben rögzített §zervek útj án kell a hatósági
euárásokat lefolytatni. Ez esetenként és nemzetenként 3-5 hatósági szerv
is lehet.

Ha van katonai közlekedési egyezmény, a hatósági eljárás és a konk-
rét mozgásokkal kapcsolatos valamennyi információ beszerzése egy,sze-

rűbb hiszen ezeket a kölcsönösségi elv alapján a él (tranzit) ország ka-
tonai közlekedési szolgálata szewezi és biztosítja.

Ha sem polgári sem katonai egyezmény nincs (pl. jelenleg Jugoszlá-
üa vagl a műzaki kontingens terveáse időszakában Horvát Köztrársaság)

akkor minden egyedi mozgással járó feladatra kétoldalú szerződésben
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kell rögzíteni a feladattisztázás során felvetett kérdések kóIcsönösen ki-
alakított változatát.

Fontos kérdés a kózlekedési szolgáltatások beszerzési lehetősége.
Például ha bérelhetó trailler, daru, targonca, akkor ezen eszközöket és
kezelőit nem kell szállítani.

Iényeges elem a financiális kérdések rendezése és tisztázása. Jelen-
leg a gyakorlatban kótfóle módszerrel találkozunk. Az eryik mód§zer a
hadianyagok kereskedelmi jellegű mozgásánál alkalmazott. Ebben az
esetben valamennyi feladatot (vagy fő részeit) speditőr végez, a szállíL-
mány a raktárban (célállomáson, vagy az államhatáron) kerül áwételre,
Talán az egyik legköltségigényesebb módszer. (AHM Be§zerzési Hivatal
alkalmazza.)

Másik módszer a nemzetközi katonai közlekedési egyezményeken
alapuló szállításszewezés. Gyakorlati tapasztalat szerint ezen egezmé-
nyek hatiására a szállítási tarifa kedvezmények alapján 15-30 Vo-os költ-
ségmegtakarítást is elérhetünk. Pozitívumként értékelhetó a szolgálta-
tásnak a célország katonai közlekedési szervén keresztül történó meg-
rendelése is, amelyek az eddig alkalmazott esetekben mindig kedvezőb-
bek voltak a hell piaci viszonyok árajánlatainál.

A mozgások vezetésének rendje, az információ biztosítás és a rend-
kívüli körülményekre való reagálás területén három lehetóség közül vá-
laszthaí a közlekedési íervező:

a.) Ha nincs semmilyen nemzetközi egyezmény, akkor kísérteti a
szállítmányt a célországba (feladó országba), képüseletet működtet, il-
letve külón szolgáltatásként megfizeti a vezeté§i rendszert.

b.) Polgári egyezmények alapján a szállítók polgári információs há-
lózatán és rendjében az üzemviteli előírásoknak megfelelő gyakorisággal
információt szeíezhet, illetve gyakorolhat ráhatá§t. Kűlón szolgáltatás-
ként itt is bérelhető vezetési rendszer.

c.) Ha van katonai egyezmény, a tranzit- és célország katonai közle-
kedái rendszerén(eken) keresztül folyamatos a katonai felügyelet ós a

vezetés minden eleme biztosított. Gyakclrlatban az elmúlt 5-6évben szin-
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te valamennf nemzet a katonai szállítmányai katonai közlekedési fel-
üryeletét igényelte a Kűlüg]&ini§ztériumi vagy közvetlenül a HM útján.

A parancsnoki és a mozgástervezési (Közlekedés tewezési) munka-
rendben általában feszültségek jelentkezrrek a közlekedési szolgálatok
(szakemberek) bevonása területén. Gyakorlati tapasztalatok alapján ál-
talánosítható, hogy a szakmai munka előkészítő fázisából a parancsnoki
vonal többnfre "kihagja" vag megkerüli a közlekedési szolgálatot, il-
lewe késón vonja be a feladattervezésbe.

Kelkmetlen tapasztalatot szereztünk pl. a műszaki kontingens Horvót
Ki)ztónaságba történő szállítósa előkészítése terén a fentiek végett. Tudo-
mósul kII venni mind a parancsnokoknaN mind a lo§sztikai vezetőknelg
hogt mós országok terüIetén is - hasonlóan mint nól:unk az eljórói szabú-
lyok és módszerek határidőhöz kötöttek

Ezek közül a hatráridők közűl a legfontosabbalc a kiüteli (felhasz-
nálási) és a celország fogadó nyilatkozata (ó0 nap), rak§zel_vényen túlnyú-
ló eszköxik vasúti szállítási engedélyezése (30 nap), uryanezek, illetve a
veszélyes anyagok szállítási engedélyezése közúton (fl-90 nap), célor-
szág katonai objektumaiba munkavégzésre (elszállásolásra, ellátás igény-
bevételére) a névszerinti engedélyezés (21 nap). Ezekhez a határidókhöz
hozzá kell számo|ni a saját katonai szolgálati út és a diplomáciai levelezés
időszúkégletét is.

Ha mindezeket firyelembe vesszük ery nemzetközi mozgás elgon-
dolásának, illewe a harcértékének lega|ább 60-90 nappal hamarabb el
kell készülnie.

Az aláírás alatt álló Kományegezmények (katonai szállítási) alap-
ján az egyezmélyeket a|áíró országok fe|sószintű katonai közlekedési
vezető szervei felelősek a mozgások tervezéséért, szewezeséért * veze-
teséért. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy az első tervezési ciklusban -
eryidejűeg a jogi vonzatokat is vizgáló legkorábbi idózakban - kell részt-
venni a felsószintú közlekedési szolgálatoknak. Itt kerűlnek szakmailag
íisztázásta a közlekedési biztosítás jogi hátterei, a szolgáltatás igénylés
körvonalazása, a financiális elvek rendezése. Lényeges kijelölni a végre-
hajtásban egyűttműködó §ánteket á kapcsolattartás rendjét.
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Ez az egyeztet$biztosítja a késóbbiekben a végrehajtási szintű kap-
csolattaítást. Pl. a múszaki kontingens vonatkozásában a 4. g.hdt. és a 4.
g.ho. jelenleg szabályozott tevékerységét.

A fentiek alapján az MH K§ZF-ség jog és hatásköre a nemzetközi
mozgás feltételrendszere megteremtése, a speciális szabályok bevezeté-
se a végrehajtói szinteken. Az MH KSZFI jog és hatá§köre a szállítóesz-
köz (vasút, repüló, hajó, polgári-, katonai közúti) rendelkezésre állítása,
a be- és kirakodás feltételrendszerének a biztosítása, az MH központi
diszpécserszolgálat útján a nemzetközi kapcsolattartiás, a szállítási vona-
lakon az irányítás, illetve információ biztosítása a végrehajtrásért felelós
parancsnokságnak közlekedési szolgálatlak A pénzügti kiegenlítések
közponrt haűskörbe tartoznak A végrehajtrásért felelós parancsnolság
(közlekedési szolgálat, amely lehet haderónemi vk, hdt, ho, dd) feladat-
körébe tartozik a felsorolt határidók függvényében a tervezé§i adatok
előkészítésg a feladatok megszewezése, a végrehajtók felkészítése és

ellenőrzése, a gakorlati végrehajtás szervezése és vezetése.

A kiiüöldi utaás - miDt eryik"kénys kérdé§' - élszerű megoldása
az alábbi lehet:

- A gyakorlat vary mozgá§ felsószintű (első vary második) előkészítő
értekezleten az MH KSZF-ség képviselője résalételével;

- Az első tervezói éítekezleten és szemrevételezésen az MH I§ZFI
és a végrehajtó szervezet közlekedési szakállományából 1-1 fó;

- Továbbiakban - ha szerződéskötes szükéges -az MH KSZFI és a
HM BH vagl az MHP HVKF-ség kijelölt szeródéskötő személyei, más
feladatokra kizárólag a végrehajtó szint szakállománya;

- A mozgás idósz akáta - ha a tíanzit és celország igényli - a nemzet-
közi mozgáskontroll szervezetbe nyelvet beszéló szaktiszt bizto§ítiása,
akár a MH KSZFI, akár a vegrehajtó haderónem közlekedési állományá-
ból.

2.) Honi területen történő sállítások §zabf,lyomtt§áge

a.) Más nemzet ré§zére tranzit va§/ befogadó országkénti sállí-
tásoknál a katonai kózlekedési támogatás a SOFA eglezmény, a kétol-

l83



dalú katonai egyezmények vagy eryedi megállapodiások elóírásai aIapján
történik. A hadiipari kereskedelmi jellegű szállítások kezelése nem a ka-
tonai közlekedés kompetenciája. AMH részére aHM Beszerzési Hivatal
által megrendelt kereskedelmi jellegű szállítások és szolgáltatások szer-
vezése és biztosítása a központi közlekedési szervek jog és hatásköre.

A szakmai feladatok tewezése, szervezése és végzése a nemzetközi
szállításoknál ismertetett rendben történik.

Ebben az esetben is élesen elhatárolható a Közlekedési Szolgálar
fónókség és főigazgatóság valamint a haderőnemi és csapatközlekedési
szolgálatok feladata, jog és hatásköre.

A felsőszint feladata a befogadó nemzeti feladatokhoz kapcsolódó
hatósági és vezetési jogkörök gyakorlása, Ilyenek:

- MK területén a mozgások általános szabályainak átadása,

- má§ tárcák általbiztosítandó támogatások összefogása (rendőri for-
galomkílsérés, határőr és vámügyi tevékenpég és határállomáson való
belépés rendezése, polgári közlekedési szolgáltatások igénybevételének
elősegítése stb.),

- hatósági útvonalengedélyek (mozgásszabályozó okmányok) kiadá-
Sá,

- mozgáskontroll szervezet működési feltételei biztosítása, abban a

vezetói funckió biztosítása,

- a katonai tulajdonú közlekedési infrastruktúra (úthálózat, rako_
dók, egyéb létesítmények) rendelkezésre állása, szab áIyoz6sa,

- központi költségvetéshez kapcsolódó pénzügyi tevékenpég végze_
se.

A haderőnemi és csapatközlekedési szervek feladatrendszere a szol-
gálati alárendeltségi rendben és felelősségi körbe tarotzó elöljárói intéz-
kedésben szabályozott katonai közlekedési eszköák, a fenntartási ós

üzemeltetési jogkrirbe tartozó közlekedési létesítmények biztosításával
kapcsolatos feladatokat foglalja magában.
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Ilyenelc

- szállító eszkóák, daruk, targoncák, stb. kirendelése és biztosítása,

- 5takorlótere\ azokhoz kapcsolódó hadiúthálózat biztosítása,

- katonai logisztikai trámogatás esetén az ehhez kapcsolódó katonai
szállítá§ok szervezése és végrebajtása.

b.) Honi terüIeten a MH katonai mozgásainak szervezése és veze-
té§e

E terúletet az aiya9 első részében a szabályozás és a végrehajtás
oldaláról elemeztük, általánosságban rendezettnek tekinthető. A meg-
lévó feszü|tségek kisebbik része a jogi szabályozottság hiányosságaira,
nagyobbik része a ryakorlatban tapasztalható szemléletbeü hiányossá-
gokra, a polgári törvények hiányos ismeretére, mind a parancsnoki és
logisztikai vezetőállománynál, de a szaká||ományná is tapasztalható fel-
készültségi hiányosságokra vezethetók vissza.

A katonai mozgás-közlekedés és sállítá§ területén jelentkező szem-
léletbeü problénák közé sorolha{iuk az alóbbiakst!

A katonai mozgások meg§zervezéséhez 6 vezetésébez mindenki
ért, szakmai vélemény kikérése egláltalán nem (pl. közúti szrállítrás) vagl
csak ritkán szükéges. Ez a szemlélet tagadja a közlekedá tudomány lét-
jogosultságát, mind keleten, mind nyugaton és hazánkban is a köz|eke-
dési polgári képzés §zerteágazó rend§zere szülségességét.

Ha az alapfokú, a közép- és felsőfokú ágazati szintú katonai tiszt-
képzes eddigi rendszerét (összfegyvernemi és anyagi-technikai) úry fog-
juk fel, hory a közlekedéstudomány katonai specifikációit szervező, ve-
zetó és alkalmaó szinten is elsajátította a tisztikar, akkor a szemlélet
helyes. A képási követelmények nem ezt az elméletet igazolják A tiszt-
képzés a harcászati, hadműveleti eljárások elsajátítását célozza. F;zért
érvényesül a hadműveleti tervezői vonalnál a katonai elsőbbrendúség és
ezen az alapon szervezett katonai mozgás. Pedig tudomásul kell venni,
hory rendkívüli helyzetben is törvények alapján tevékenykedik a katona,
a békeműveletekben meg meróben más elvek, eljárások érvényesúlnek.
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Az egészségüryhöz hasonlítva mindenki elfogadja, hory ha valaki
állt már kórházi kezelés alatt, az még nem orvos; akkor célszerű azt is
elfogadni, hory azért mert valaki autót vezet vagy ült repülőgépen még
nem közlekedési szakember. Széljegyzetként használható megjegyzé-
sem, hory a logisztikai főnököket mint szolgálati elöljárót is tanfolyam-
rendszerően élszerű felkészíteni a neki alárendelt ágazatok vezetésére.
Egyetlen szolgálatiág főnöktól logisztikai főnökké történő kinevezé§e-
kor nemvárható el, hog5l (mondjuk NATO kompatibilisan) az elhelyezés
és infrastruktúra, az egészségügy és közlekedés vezetésót a haditechnikai
vagy hadtőpágazati szintű ismereteivel teljeskörűen vezesse.

Másik szemléIet a múszakilechnikai háttérhez kapcsolódik A tech-
nokrata szemlélet elfogadja, hogy pl. a közúti közlekedés szabáIyai
(KRESZ) vonatkozik a közlekedésben résztvevő katonára, de már a mű-
szaki paraméterek nem. Ahhoz, hory ezt elismerjék külsó polgári (ren-
dőri, bírói végzés) szakértói vélemény szükséges közlekedési baleset
után. Azt hiszem legékesebb példája ennek a mintery 20 éve rendszerben
álló URAL gépkocsi, amelyről 1995-ben derült ki, hogy közlekedtetése
útvonalengedély-kötelezett. Illik tudni, hogy jelenleg közúti szállító esz-
kózként üzemeltetik, több helyen vételezó kocsi is.

Uryanebbe a szemléleti körbe tartozik a vesályes árú szállító kato-
nai eszközkategóriais. ErrőI kiilön tanulmóny készül.

Szemléleti és jogi kérdés is eglben az alerys_égparancsnoki állomány
beosztása megnevezőe és a szakmai számmal való megjelölése. Ez ta-
karja az iskolai végzettséget, a felkészültséget (alkalma§ságot) és az illet-
ménykategóriába sorolást. Parancsnoki felelósség (vary felelőtlenség) a
szállító alegységparancsnoknak (raj, sz., szd. stb.) páncelos-gépjármű
vagy 1992-bel törólt hadtáp szakmai számokat adni 1996-ban.

Csapat- de e§etenként magasabb szinten is tapasztalható, hogy a
szolgálati elöIjárói jogkörének gyakorlását álnitázza az egyik kevésbé
leterhelt zárójeles helyettesére. Jogilag szabálytalan, sőtjogászok szerint
egy eljárrásban súlyosbító körülmény.

Ósszefoglalva a katonai mozgósban, a közlekedésben és a szóllításban
valamennyi érintett kltona - mindeg, hog tervezó, vezető, §zaklllomúny
vagt éppen szóIlított - közös érdek a törvényes, jogi kretek óltal behatárolt
rendbery a közlekpdésben más - és sajót résztvevói szeméIyi és technikni
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épsége megóvása, a kömyezet védelme, a széIes polgái közegben a honvéd-
ség arculatának bemutatása, a társadalmi megbecsülés előbbre vitele. Tu-
domósul kell venni, hogt mi vag,ank a tórcadalomért, mi akarunk menni
a NATO-ba, nekiink kell alkalmazkodni jog ag szervezettségel és embei
magatartással

Parancsnolcok és logiszilcai vezaők pedig ahog a gógtítás területén
bíznak az orvosokban (valőszínű, hogl nincs színdékukban helyettük ope-
rálni), úgt bizzanak a közlekedési szaúllományban is, tehát maradjanak
meg VEZETONEId s ne akarjanak a szetvezet közlekdési szolgálat íőnö-
lce lenni.
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Az B§zI(Öz-RENDszER II.

Takács Károlyl

A ciklaoruzat második r€szÉben oz ESZKÖZ-rendszer hantver meg_
oldási lehetóségeltelemzem el']z azt, hoBl a r€nd§zert, mint a cikk etsó
részében már emlltettem csak akkor lehet hatékonyan működbtni, ha
az adott gazdálkodá§i folyamatolot 8 gazdálkodási feladatot végrehqitó
múkiilteti lehetóség szerint szímítógépen.

Tudom, hog5l a Ma5lar Honvédség katonai szervezeteinél dolgozó
anyagi-technikai smlgálatiá9fónökiik nem rendelkeznek állománytáblá-
ban rendszeresített számítástechnikai eszközzel, de az is ismert előttem,
hogl ennek ellenére sok helyen különbözó forrásokból beszerz&re ke-
rültek számítógépek, melyek alkalmasak lehetnek a szakág által a rend_
szer eryes elemei Üzemeltetésre.

Az_ is ülágos elóttem, hogy a szánítógépek lrezetése, ezen belűl az
ESZKOZ-rendszer kezelése a smlgálatiág-fónökiik részére nem lett ok-
tatva, de bízom abban, hory a rend§zerhez adott leírrásolq amelyek a pénz-
üryi-sámüteli szewezeteknél rendelkezésre állnak alkalmasak arra, hogy
meg lehessen tanu|ni azokból a rendszer kezelését.

Még három megiegzés az elóbbiekhezl

- ismert önök elótt a pénzügi szolgálat át§zeryezési terve. Ennek
várható kimenete valószínű azlesz,Itog az elkövetkező időszakban a
gazdálkodó szerve zetnél a pénzigliszolgálat állománya jetentősen csök-
kenni fog - tervek szerint gazdálkodó szervezetekéni 1-3 fó marad. Ez
mindenképpen azt kell, ho5l eredményezz-e, hogy apénzüryi-számüteli
állomány a gazdálkodó szervezet pénzüryi-számviteli-nfilvrántartási fel-
arlataiból csak a gazdálkodási folyamatból ráháruló pénztigyi-számviteli
folyamatot tudj a elv égezni.

l Takácslűroly ález.ed€§, MH Pénzü8yi sátítító é§ Nyu8díjm€8álapító t8az8atósá8,
Rend§zerszervézé§i é5 ho8ramoási oszlé,íyv".rzetó
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- a má§ik m€e§zé§em az, é§ ezt ise}§zem jól megfogalrnazni hogy
igaz az,hogy 1979. óta a pénzügyi-számüteli tevékenységet fejle,sztettük,
de uryanakkor és ez ennek a mellékhatá§a, bevezettiink - úry nevezném
pénzügyi diktatúrát is - ami abból állt, hory a szakági vezetók ki voltak
"volgáltatva" a pénzüry-számvitelnek. Ez megnyilvánult az adatszolgál-
tatás nem mindig naprakészségében és egyéb problémákban.

- a harmadik és úgy gondolom ez a leglényegesebb megjegrzésem
az, hogy a XX. század végén a gazdasági vezető munkahelye már nem
képzelhetó el számitógép nélkiil. (Természetesen onök erre azt mond-
ják, hory aki a feladatot megsza§a annak kell a feltételeket biztosítani.
Igen ez így van).

Mindezek elórebocsótása után nézzülg hosl a konMt megoldások
mit n}újtanak a gazdálkodást irányitó §zakági főnök részére.

A leírtak csakazt tartalmazzálg hogy a szakágak vezetói a különböző
változatokban horyan tudják alkalm azni a száíílítá§technikai eszköajket.
Természetesen amennyiben az anyagi-technikai szakágak vezetó állo-
mánya is rendelkeúkszámítőgéppel, akkor a rendszer egyes moduljai (pl.
lekérdezés, részükre is telepíthetó).

A luanai szenezeteknél megvalóstthaúó szúnítústechüI{ai technikai meg,
olúósok.

AzFjSZKÖZ aaalitikus forgó és befektetett e§zközök nyilvántartási
rendszere a szakágak segítésének széles skálájú lehetőségét hordozza
magában.

Ezeket a lehetőségeket a csapatoknál meglévő számítógépes erófor-
rások, ezen feladat szempontjából egységes rendszerbe foglalásával lehet
kihaszrálni. Az e5néges rendszer megvalósítása a helyi lehetőségek függ-
vénye.

Már a legeryszerúbb külön erófonást bevonó alkalmazás is nagl se-
gítséget tud adni a szakágak részére az eszköz nflvántartások vezetésé-
ben, elemzésében.

A megvalósítható változatokat a feladatok egységbefogására a kö-
vetkezók szerint lehet elkülöníteni.
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1, Változat (1. számú ábra)

Számütelen gépi feldolgozás van, a szakágnál kézi utalványozás, a
raktárban kézi nfilvántartás.

Hardver (hálózaú szofn e) fekétekk Szakág részéről nincs, Számü-
tel a rendszeresített eszközökkel.

A múködés rendje

A szakág segítése ebben az alapesetben is lehetséges, mert nem kell
minden bizonylatotkézzel e|készíteni. A számütel készít gépi utalványt
egyes bizonylatokról; például a számláról a bevételi jegyet helyettesító
utalványt készíthet , melyet átad záradékolásra a szolgálat felé. (Eryéb,
nem utalvány jellegű bizonylatokra is igaz, pld. felesleg bevételezés, ele-
mi kár kivezetés jkv. alapján stb.). Jó együttműködés esetén a számütel
gépein a szakág elvégezheti a saját utalványainak elkészítését is. Küló-
nösen hasznos lehet ez a módszer a nagytömeg anyagok utalványozásánál
(például a javítókészletek, alapfelszerelések ).

2.Yáltozat: (2. szómú ábra)

Számütelen gépi feldolgozás, raktárban kézi nflvántartá§, de a sza-
kág rendelkezik számítógéppel.Nyomtatási lehetőség a sámütelen. Adat-
kapcsolat floppyn.

Minimólis hardver (hóIózati szoftver) íeltételek: Szakágrészéről ; 38ó
DX40,.4 Mbyte memóriával, 20 Mbyte harddiszk kapacitás (közepes ala-
kulatra, az ESZKOZ-rendszet futtatására) VGA monitor. Számvitel a
rendszeresített eszközökkel.

A műkiklés rerdje

Ezenváltozat lényege az, hory kihasználja a szakágnál telepítettszá-
mítógép lehetóségeit a szakág manuális utalvány készítő munkájának
könnyítesére.

A szakág számító gépére az utalvány készítéshez szülaéges progra-
mok vannak telepítve. A szakági aktuáli§ készlet és törzsadatok a szám-
ütel aktuális állományából kerűltek leválogatásra, a szolgálat részére Ie-
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mezen kerültek továbbításra. A szakágnak lehetősége van ezen aktuális
adatok lekérdezésére, az eredmények önálló értékelésére képernyőn, a
szükséges listákat a számvitel biztosítja.

Amennyiben a szakág rendelkezik nyomtatóval, akkor természetesen,
mind az utalvány készítés, mind a szükéges listák elkészítése a szakágnál
lehetséges.

Az elkészített utalvány a számvitel felé lemezen és eredeti formában
a megfeleló záradékokkal ellátva kerül átadásra,

Az L. és 2. változat esetén az utalványok gújtött állománya csak a
számvitel állomanyában található, jelentést, elemzest, anyagigénylést csak
ebból az állományból lehet készíteni.

3, Változat (3. számú. ábra)

.. Számvitelen gépi feldolgozás, a szakág a számviteli hálózat egy elme.
Onálló nyomtatási lehetóség a szakágnál.

MinimáIis hardver (hólózati szoítve) íeltételelx Szakágrészeről ; 386
DX40,.4 Mbyte memóriával , ebből 1 db-on 80 Mbyte harddiszk kapaci-
tás ( közepes alakulat esetén az eszkóz nflvántartási feladatokra.), többi
állomrás lehet harddiszk nélküli is. Szeles mátrix (9 tű) nyomtató, lehetó-
leg VGA monitor. Gépenként hálózati kártya, ósszekótó kábel. Gépek
közti távolság néh ány száz métertís elérheti. Eryenrangú hálózatot meg-
valósító szoftver (több változat lehetséges Novell Dos7-től a Windows
Workgroup, stb,). Számvitel a rendszeresített eszközökkel.

A működés rendje

Ezen változat feltételezi, hogy a szakágnál a nflvántartás vezetésére
telepített számítógép működik. A számítógépen raktár nyilvántartást ve-
zet, valamint kiválthatja a szakág manuális utalvány készítő munkáját.

A szakág számítógépére a teljes programkészlet telepítve van ( A
törzsadat módosítás némi korlátozásával.) A szakág a hálózati rendszer
ery elme, a részére kiosztott munkaterületen dolgozik saját adatállomá-
nyával.
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4. Változat (4. szómú. ábra)

Számütelen gépi feldolgozás, a szakáE önálló hálózati rendszerrel
rendelkezik bekapcsolva a raktárt is.

Az egyenrangú hálózat jogkör és munka, munkamegosztá§t tesz le-
hetővé a szakágon belúl. A szakág raktári munkahelye .(i) lehet (nek)
egyszerű floppy és harddiszk nélküli munkaállomrás(ok). Onálló nyomta-
tási lehetőség a szakágttál.

Minimúlis hardver (hálózati szofiver) feltételek Szakágrészéról ; 38ó

DX40,.4 Mb}te memóriával , ebból 1 db-on 80 Mbyte harddiszk kapaci
tás ( közepes alakulat esetén az eszköz nflvántartási feladatokra.) , tobbi
állomás léhet harddiszk nélküli is. Széles mátrix (9 tű) nyomtató, lehető-
leg VGA monitor. Gépenként hálózati kártya, összekötő kábel. Gépek
közti távolság néh6ny százmétert is elérheti. Egyenrangú hálózatot meg-

valósító szoftver (több változat lehetséges Novel| Dos7-tól a Windows
Workgroup, stb.). Számütel a rendszeresített eszközökkel.

A múkiidés rendje

Ezen változat feltételezi, hog5l a szakágnál a raktár nllvántartás é§

eryéb feladatok végzésére is telepített számítógépek működnek- A siá-
mítógépen raktárnyilvántartást vezet, valamint kivállja a szakág manuális

utalvány készító munkáját. A számítógépek eryenrangú hálózatba van-

nak összekapcsolva, közös adatállományt használnak.

A szakág számító gépéie a teljes programkészlet telepíwe van ( A
törzsadat módosítás némi korlátozásával.). Induláskor a szakági aktuális
készlet és törzsadatok a számütel aktuális állományából leválogatásra és

a szolgálat részéte lemezen átadásra kerülnek. Továbbiakban ezeket az
adatokat önállóan aktualizálja. Az elvegezhetó feladatok a felhasználók
közt elo§ztva (korlátozva) vannak. Például a raktáros elkészítheti a moz-
gásbizonylatot, de aktualizálását csak akkor szabad végezni, ha a tényle_

ges mozgás megtörtént - ez a feladat a szakági fónökhöz köthető.

Az elkészített utalvány a számvitel felé hálózaton és nyomtatott foí-
mában a megfelelő záradékokkal elláWa kerül átadásra-
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Idószakonként a számütel állományáról készített leválogatott és le-
mezen továbbított adatokkal lehetóség van a szakág akturális adat állo-
mányának összehasonlító ellenőrzésére.

Igény esetén megvalósítható az a változat melyben a törzsadatok tel-
jes aktualizálását a szakág, mint az anyaggal elsődlegesen találkoá és
azért felelős szerv végeue.

5. változat (5. szómt1 óbra)

Ezen változat működési elve mege gezik a 4. szómú változatta| aual
a kiegészításel, hog5l a nary távolság miatt vary más helyórségbe történó
elhelyezés esetén az adatkapcsolat modem segítségevel valósul meg.

MinimáIis hardver (hálózati szoftve) fekáelek Szakágraz.étől ; a 4.
változatban ismertettek szerint, számütel a rendszeresített e§zközök ki-
egészítéswel (hálózati kártya , kábel esetenként harddiszk bőűtés, vala-
mint adatátviteli berendezés).

A nűkiidés rtndje

A munkamegosztás feltételei azonosaka 4. vúltozattal Aszakágszá-
mítógépei eglenrangú hálózatba (eg va§/ több munkacsoportba) van-
nakösszekapcsolva, munkacsoportonként közös adatállományt használ-
nak A számütel sólrő gépi ebbe azeryenrangú hálózatba kerülnelr, mint
önálló munkacsoport beintegrálásra. A sámütel adatállománya külön-
álló és a szakág részéról nem érhetó el.

A szakág önálló feldolgozást végez. A számütel felé a változások
modem kapcsolaton é§ nyomtatott formában a megfelelő záradékokkal
ellátva keriilnek átadrásra, alapveóen az d§§zkázletet érintően (más hely-
őrség esetén).

ídőszakonként a számütel állornányáról készített leválogatott ada-
tokkal lehetőség van a szakág aktuális adat állományrának összehasonlító
ellenőrzesére.

A fentiekben leírt változatok megvalósításához a számvitelekhez te-
lepített rendszerben a következő segítség található, Valamennyi számü-
teli elem rendelkezik azESZKÖZ.-rendszer hálózati és rnono telepítési
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változattal. A szük§éges leínások a rendszer konfiguráójának kialakítá-
sára a sámüteli szewezeteknél rendelkezésre állnak számítógépen és

nyomtatott formában (AKTUÁL.TXT néven az 1997. márciusi lemeze-
ken)

A rendszer felhaszrálói leírását az ESZKÓZZTXT, az operátori uta-

§ítá§át az ESZKÓZ3.TXT állomány tartalrnazza. A menürendszer leírá-
sárdzEsz:KÓZLTxT álomáDy tar talmaza. Azélehrczési szolgálat rend-
szerének kezelói utasítását az 1997.május hóban megküldött íendszer
változat taítalmazza,

Amennyiben a szakágak telepítették a rendszert akkor az aktuális
módosításokat a számviteli szervezetektól megkapják.

Ósszefoglalva: -

A számviteli rendszer működtetését a kiadott 36211265- számű
"SZAKrP§ÍTÁS AZ IMMATERIALIS JAVAK TÁRGYI ESZ-
rozór nnnÚHÁzÁsoK IÉs rrsznrer szÁMíTóGÉ,pEs
ANALITIKUS NYtr VÁNrARTÁSÁRA" című MH penziigyi és szám-

viteli csoportfónölség kiadványa szabályoua, Ezl az utasítást a számüteli
szervezeiek 3 példányban megkapták, valamint a május hóban kiküldött
telepítő-lemezek nyomtatható form ában ta*almaz-zálr-

A szakágnk részére a rendszer hardver megvalósításában részben
a sánvitelek átlománya, részben a HM PSZNYI szakállománya tud
§za}msi tanác§ot nyújtrni. A leírt hardver követelményektől fel és le el
lehet téíni, természetesen ez utóbbi esetben a rendszer nary adatállo-
mány esetén lassúvá válik
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ARENDSZERVÁLTOZATAI
l.szÁMíróGÉP csAK A §ZÁMVTTELEN
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A RENDSZERVÁLTOZATAI
2.sZÁMíróGÉP A SZÁMVITELEN, (MoNo VAGY

uÁlózaD rrol tocÉp .a. szltcicxÁl
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A RDNDSZER vliLTozATAI
3. EGY HÁLÓZATI REND§ZERBEN

A§ZÁMvrrEL EsA szAKÁG

_L._.F
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A RENDSaRVÁLTOZATAI
4. HÁLóZATI REI\ID§ZER A §ZÁMVTTELNÉL

ÉsaszlK(cNÁL

4.§zimú íb.s
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A RENI!§ZER vliLTozATAI
5. HÁLÓZATI REND§ZPR A SZÁMVITELNÉL
A szAIn(GNÁL, KAPC§oLAT MoDEMMEL

s.§zámtl ábra
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BIzToN$iGTEcHNIKA

TÁJÉKoZTATó A MAGyAR HoNvÉDsÉc 1996. Évl
nrzroNsÁGttcHNIKAI És uuNuvÉnernn

rrelyznrÉnör,

ME Bidonsógtechnikai Eivaíal lzelzöi Wössége

I.

A tesúi épség és egészség megóváMra irányuló feladatok végre-
hajtása 199ó. évben

MH Parancsnok feladatszabiása és a 06/1996. száműpanncsa alapján
196. évben a Maryar Honvédségnél, a te§ti ép§ég és egészség megóvá-
sára irányulóan a következő feladatok kerüttek végrehajtásra.

a) Oktatás-felkészitÉs:

- a csapatoknál az elóírt munkavédelmi oktatások megtartá§a;

- a munkavédelmi megbízottak összevont felkészítése az 79916, elli
feladataik végrehajtására;

- MH PK 48/193. (HK 25.) számú intézkedésében megjelött beosz-
tású paranc§nokok, parancsnokhelyettesek üemelés bizton§ágtechnikai
tanfolyamának megtartása a ZMNE-en;

- a katonai szervezetek munkavédelmi képvise|óinek 32 órás időtar-
tamú felkészítésének megszervezése, végrehajtása;

- középfokú végzettséggel nem rendelkezó munkavédelmi megbí-
zottak 60 órrás felkészítő tanfolyamának szervezése.

b) Szabályoásl

- A Hivatal feladatainak, valamint a honvédségen belül bekövetke-
zett balesetek kivizsgálásának és jelentési rendjének átmeneü szabályo-
zásáról MH PK ( 4511996.) intézkedés előkészítése, felterjesztése.

- Munkavéde|mi Tö rvény ágazativégrehajtását szabályoó mini§zte-
ri rendelet-tervezetek véleményezése.
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- Az MH PK"a személyi állomány balesaei kivizsgólósa és nyilván-
tartóst szabólyozósóról iktézkedés" tervezet kiadmányozásra való felter_
jesztése.

c) Ellenórzéselc

- a katonai szervezetelnél a biaonságtechnikai-nunkavédelmi szem-
lék megtartása, a feltárt hiányosságok felszámolására a parancsnoki (ve-
zetői) intézkedések kiadiása és hiányosságok egy részének felszámolása;

- a Hivatal személyi állománya 11 kltonsi §zervezetnéI (6 alkalom-
mal 4 g.hdt., 2 alkalommal 2 re. és lé-hdt., 1 alkalommal KRSZP, 1 alka-
lommal ATFCSF és 1 alkalommal HFCSF alárendelt) tartott átfogó biz-
tonságtechnikai-munkavédelmi szakellenórzést.

d) Adatszolgáltaíás, adatfeldolgoás:

- a katonai szervezetek a balesetekró| és a foglalkozási megbetege-
désekről adatszolgáltatási kötelezett§égeiknek eleget tettek;

- a Hivatal ellenórizte, elemezte, napíaké§zen feldolgozta abeérke-
zett Baleseti Jegzókönyveket, folyamatosan eleget tett iratkezelési (mik-
rofilmezáre előkészíté§, központi irattáIozásra előkázítés és átadás, stb.)
és adat§zolgáltatá§i kötelezettségeinek;

- a Hivatal negcdévenként a K.tonai Logisztika c. folyóintbaq -
önrálló rovatként - azlvftI egésút érintő, az aktuális biaonságtechnikai -
munkavédelmi információkat é§ tudományos szintű cikkeket tett közze.

II.

Helyzetjelentés a §zolgálati és munkahelyek, berendezések és
haditechnikai eszközök üzemelésbizton§ági állapotáról

SzolgáIati és munkahelyek

Az 1996. évben ellenőrzött katonai szervezeteknél jelentősebb új
létesítmény nem kerúlt használatba vételre. A régiek állagmegóvása a
lehetőségek határain belül megtörtént, de néhány katonai szewezetnél
egl vagy több létesítmény biztonságos üzerneltetési követelményei nin-
csenek kielégítve.
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A létesítnények villanos hlilózata villamosság bizíonságtechnikai
áll8pots

É.intésvédelem:

Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatok az elhelyezési lé-
tesítményeknél d ltalóban nem kcrüInek végrehajtásra. A kiképzestechni-
kai léJesítményeknél ezek a felüMzsgálatok rendszeresebbeh az erről
készült minósító iratokkal az tDemeltetók általában rendelkeznek, A fe-
lúlvizsgálatok elmaradiását a mérések elvégzésre jogosult állomány hiá-
nyrára ilt pénáiányra rczetik üs§za. A feladatoknt tiibb szewezetnél nem

is tervezik

Az érintésvédelem szerelői ellenőrzése, illetve ennek dokumentálá-
sa a katonai szervezetek ethelyezési szolgálata tevékenységének színvo-
nalától fűggően változik.

Villamos áram tűzg5rújtó hatása ellenl védelem:

A villámhádtók felüMzsgálata alapvető€n csak az "A' és "B" tűzve-
szetyességi osztályba sorolt létesítményeknél kerül vegrehajtásra és ok-
mányotásra. Több katonai szer,rc7Étíél az álszenezfuekból adódó fel-
adat (technológia) változrását nem követi a létesítmények új túzveszelyes-
ségi mztályba sorolrása. A üllámvédelmi vizsgálatokat végá területi el-
helyezési igazgatóságok nem rendelkeznekezen munkájuktervezéséhez
szükséges adatokkal.

A vitlamos hólózatok tűzvédelmi szabványos§ógi_íelűIviz§gálata a
k8ton8i §zerv€z€teknél nem kerül tervezésre és v€rthaJtásra.

Az akkumulátortóltó helyiségek kialakítása a katonai szervezetek
nary részénél hibás, elhanyagolt. !ú L992. évben megielent szabvány
(MSZ 1OXFrO akalmazásóval kevés kóltségráfordítással megfelelő
és biztonságos akkurnutótortiiltó he$§égek téte§íth€rók

A gép- és harcjárművekre szerelt emelógépelat az MH kijelölt szer-
vei ellenórzik és javítják A 4. Gép€sített hadtestnél és alárendeltjeinél
továbbra is megoldatlan az emelógépek és emelőberendezések biaon-
sági felülüzsgálatának vegrehajtása Az anyagi+echnikai főnök hatráskö-

rében már 1995-ben letiltotta a bevizsgálatlan emeló és anyagmozgató
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e§zközók (20 különk ző típusú, közel 4ü) darab) üzemeltetését. Gyak-
ran elófordul, hory érvényes bizton§áglechnikai minósítés nélkül gépe_
ket üzemeltetnek.

A felvonók különös biztonsági követelményeik miatt teljes élettar-
tamuk alatt hatósági felügelet alatt állnak. Biztonságuk í5l teljes értékú.

A kazÉnok biztonsági helyzete megnyugtató, kiszolgálásuk megol-
dott.

A nyomástartó edények

A nyomástartó edények é§ nasDyomású töínlők feliilviz§ gálata,biz-
ton§ági helyuete katonai szervezetenként eltéró. A felüüzsgálatok, nyo-
máspróbák a 2. Repülő és lÉgvédelmi Hadtestnél több helyen elrnarad-
tak. A nagynyomású berendezések és műszereik ellenőrzését a Magyar
Honvédségen kívüli szeruezsi végezte és végzi.

A túzveszélyes és veszélyes íolyedékok tár,olótartáIyaii ható§ági fel-
ügyelet alá vonták. (Az ipari és kereskedelmi minisaer lUl$a. Qn ?5.)
IKM rendelete.) A Magtar Honvédségre vonalkoá végrthajtási utasi-
tás nircs. Az elmaradt üxgálatokból, a romló míszaki állapotból és az
Üzemanyag ElIátó Központ áItal jelentett kömyezetszennyezésekból
megállapítható: az üzem-, kenó- és tiizelőolaj tórolók úllaga leromlott, biz-
tonsóglk ehnarad a köv etebnényelaől.

A Magtar Honvédség tartálykocsijai nem felelnek meg az érvényes
előírásoknak. A telepített tartályok 9 Vo-a tőbb mint 15 éves, sok az
1940. evben telepített. Az elmaradt üzsgálatok és javítások következté-
ben a biztonság csökken. Az elhelyezési szolgálat kezelésében levó fútő-
olaj tartályok helyzete még rosszabb.

Az egléni v&óeszköz ellátottság - néhány alakulat kivételével -
megfelelő. Elhasználódottságuk küIönböó mértékű, pótlásuk beszerzé-
si nehézségek miatt hiányos. Több helyen nincs sav- és lúgálló védőruha.
Az alakulatok nagy része nem rendelkezik az egténi védőeszközök mi-
nőségtanúsító bizonyítványaival.

Az elsősegélynyújtás tárryi és személyi feltételei több helyen nem
az előírásoknak megfelelően kerúlhek biztosításra. Az elsósegélynyujtók
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képzése MH szinten nincs szabályona, az elsósegélynyújtó helyek fel-
szereltségénél nem érvényesül az adott szolgálati hely (munkahely) ve-
szélyességéből várható balesetfajták sérüléseinek eszközszúkéglete.

A haditechntkai eszközökbiztonsági berendezései

A közvetlenül ható, a közvetetten ható és jelző berendezések álta-
lában megfeleló működóképességúelq de gtakran a kezelő állomány nem
ismeri ezen berendezések működtetéséne( karbantartásának és ellen-
órzésének szabályait.

Átalánossá vált az a szemlélet, amely a haditechnikai eszköajk fo-
lyamatosan romló műszaki állapotával indokolja a béketevékeny§ég bal-
e§etínentes végrehajtását szolgáló biaonságtechnikai berendezések üzem-
képtelenségét.

Ajelenlegi helyzeten lényegesenjaűtanq egrben pénz- és időkímétó
megoldás lerne a Maglar Honvédsfoen belül egt vagl több bizton-
ságtechnikai ellenórzó, mér6, javítóbúzis létrthoása, továbbá a bizton-
ságtechnikai-munkavédelemre fordítható anyagiak külön költ§égveté§i
tételen tervezése, jóváhagrósa és a felhasználás ellenörzése.

IIt.

Baleseti helyzet értékelése

A baleseti helyzet értékelése az 1996. évben bekövetkezett személyi
sérülésset járó, jelentéskötelezett balesetekől, az 1997. o2. 15-ig bér-
kezett Baleseti Jeg5zókönyvek adatai alapján készült.

A Magyar Honvédségnél 1996-ban 164E balesetet jelentettek, me-
lyek kóvetkeztében 16E9 szenély sérült meg. A sérültek közül 7 fó meg-

hat! 5 fó csonkulásos, L617 í6 @1g kűlöntíizó súlyossógú sérülést
szenvedett.

A halálos balesetek következtében 4 fó sorkatona és 1 fó növendék
honvdelmi kötetezett§ég tetje§ítésével összefüggó, 2 fó sorkatona pedig
bonvédelmi kötelezettség teliesítésével nem összefüggó tevékenpég
közben vesztette életét.
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csonkulásos baleset€t szenvedett 2 fő hivatásos katona és 3 fő sor-
katona honvédelmi kótelezett§ég teljesítésével összefüggésben.

Az összes balesetből eredó kiesett szolgálati, illetve munkanapok
száma:34679 nap. Az egy sérültre jutó kiesett idő 2Q5 nap, 1,5 nappal
emelkedett, mivel az elóó évben 19 nap volt.

A balesetek a sérültek es kiesett napok számát es elóző évihezüszo-
nyított százalékos arányát az 1. sz. tóblázat taítalmazza.

1 . szómú tóblázat

A balesetek száma 3Q7 7o-kal csókkent az előző évhez képest.

Balesetből eredően FÜV döntés alapján 172 sorkatonát szereltek
le. A leszereltek közül 121 fó ideiglenesen, 51 fó pedig veglegesen alkal-
matlanná vált katonai szolgálatra.

Az elmúlt év legtragikusabb bale§ete 1996. 09. 30-án történt az MH
123. Eötvös József Vonabpítő Ezrednál. 1 fő sorkatonát órparancsnoka
szolgálatban játékbol fejbelótte.

A legtöbb szeméIy sérüIését okozó tömege§ baleset 1 996. O4. 17 -én
történt az MH 25. onálló Gépesített Dandárnál, ahol az alaplógyakorlat
végrehajtása után a laktanyába visszatérő gyalogos menetoszlopba, pol-
gári személyek motorkerékpárral belehajtottak. A gázolásban 12 fó sor-
katona szenvedett el kúlönbözó súlyosságú sérülést.

1996-ban bekövetkezett balesetek során megsérült személyek állo_
mánycsoport és súlyosság szerinti m egoszlásáL a 2. sz. tóblózat í^ííalmaz-
za. (A súlyos és a könnyű baleset minósítése a Munkavédelmi Törvény

#a

l995 2378 l00 24l5 100 457L3 l00

l996 Iug 69,3 l689 69,9 34679 7 5,9
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alapján megváltozott: 1995-ben súlyos - a 8 nap munkakiesést meghala_
dó; 19!}6-ban súlyos -Mvt. 87.§. 3.(4) bekezdés)

2. szdmú tóblázat

Az előző éxihez viszoí|yít la 30.Í qo-kal csökkent az <hszsérültek sáma-

A kettónél több személy sérülésével járó balesetek összesítését a
3. sz. táblózat tarIalmazza.

Év

Hrlálo§
l995 J 9 12

1996 6 1

l995 4 9 l l4

1996 2 3 5

l995 l87 1055 l53 228 l623

l996 2 8 l l 12

l995 68 53l , 112 55 76
l996 226 ll3,1 138 1u l6ó'5

összcs
l995 262

1996 23a 1:65
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gáúts 
l

t 1996.04.|7. 12fő 25, KlaPl(a Györry
onáló Gép€sített
Danür

polgári személyek mo-
toríal gyalq]o§ menet-
oszlopba hajtottak

a l996.01.08. 3fő 47.PáyEarcászati
Repülő Ezred

saját gépjármű vezeté-
se közben betonkerítés-
nek ütköztek

3. l996.06.07. 3fő ó2, Bercsényi Miklós
Gépesített üivesz
dandár

gyakorlaton FMG für-
detdsátorban fürdes
közben áramütés

3. számú tábláLzat

Az előző éühez üszonftva 1996. évben 34 7o-al csökkent a több
személy egyidejű sérülésevel járó balesetek száma.

19x)6-ban baleseti eredetű halláskárosodá§t 15 fó szenvedett. Ebból
14 fó honvédelmi kötelezettség teuesítésével összeíüggesben, 1 fó pedig
nem ö§§zefüggő tevékenltég közben szenvedett hallráskárosodrást. A hal-
láskárosodások elsődleges oka, az elóírt eryéni zajvédő eszköók szak-
szerűtlen ha§ználata vagy mellőzése, illetve az elöljárói ellenőrzési köte-
lezettségek elmulasztrása.

A baleseti eredetű ballá§§érülé§ek megoszlá§át, a balesetkor vég-
zett tevékenpéget a §érülés minó§ítését és a kiesett szolgálati és munka-
napok §zímát a 4. számú tóblózat laftalmazza.

2a7



fó fó

Ált. k8t. klképzé§ J 54 23 4 ,77

Katonrl
§zakktképzé§

,1 l33 7 133

§zol8ólaal
felrd8tvégzés

2 67 2 67

Egyéb
feladatvégzÁ

2 50 2 50

összesen l4 t5

4. számtl tóblázat

1996, évben történt bale§ete|c

- 93,1 ?o-a (1573 baleset) honvédelmi kötelezettség teljesítésével

összefüggő;

- 2,8 Vo-a (47 baleset) úti;

- 4,7 Vo-a (69baleset) honvédelmi kötelezettség teljesítésével nem

összefüggó.

1. HoNVÉDELMI KÓTELEZETTSÉo Ter^rpsÍrÉsÉwr
ÖSSZEFÜGGÓ BALESETEK:

A honvédelmi kötelezettség teljesítésével összefüggó balesetek
számszaki adatait (sérültek számát) 1W2-1996. időszakra vonatkoáan,
a főbb tevékenységi csoportonként az 5. számtL táblázat tartalmazza-
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Fsz.: ',,|g.92

1; Át. tat, t<iképzés 148 183 z57 190 144 ,

szakküépzés ?l1 |74 17I 139 68

Szolgálati f eladatvégzé§ 27l 265 268 |71 139

4. Munkavégzés 841 8ól ,704 61L 432

közlekedés 118 1l8 238 l16 1l

sporttevékenység 584 375 458 433 223

1 Egyéb 153 770 513 574 496

,1.57.3

5. számú'táblázat

a) ÁItáIáno§ katonai kiképzés batesetei

Ebbe a kategóriába vanbak §omlya az a|aki, áltáláno§ harcászati,
általános lőkiképzési, a múszaki, a vegdvédelmi, a testnevelé§i foglal,
koásokon, továbbá a hivatásos áttom:Ónyúaknak a továbbképzéseken
a tanrendben, kiképzési progranokban elóírt foglalkoá§okon történt
balesetei.

Az általános katonai kiképzái balesetek megoszlását a ó. sz- táblázat
tarlalmazza.

Fsz; l9.9, tgg:4 l996:

l. Alaki kiképzé§ 5 8 7 8 18

, Át. harcász. kiképzés l7 61 45 23 9

Át,lőkiképzés 4 l8 8 12

-4l Vegyivédelmi kiképzés 6 12 3 J

Műszaki kiképzes 2 4 I 2 3

6. Testnev. kiképzés 108 99 117 125 90

Egyéb 8 8 5,7 21 9

190

ó. szómú táblózat
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Az előző éxbezvisznnyíwa A ?o-kalcsökkent ezen tevékenpégi körbe
sorolt balesetek száma. A kiesett szolgálat- és munkaképtelen napok szá

ma: 3Zl0 nap, ami szintén 14 7o.kal csökkent. A bekövetkezett balesetek
csökkenése összefüggésbe hozható a kiképzési foglalkozások számának

csökkenésével.

Az általános katonai kiképzés baleseteinek /egilakoribb okai: sze,
mélyi, magatartási és tárryi hibák

b.) Szakkiképzési balesetek

Ebbe a kategóriÁba vannsk §orotva a szemétyi átlomtíny szakbeosz-
íásra való felkészítésc kózben tiirtént balesetek

Aszakkiképzési balesetek megoszlás át a 7. szúml tóblámt tartalmazza,

9:4:

Feg;rvernemi kiképzés 88 7o 88 76 l3

^ Szakági kiképzés 76 46 79 62 46

Össdegyvern. kiképzés 47 58 4 1 9

l lí7,í,

'rl687. szóml tábuzat

196-ban 6E szakkiképzési baleset történt. A kiesett szolgálati- és

munkanapok sáma: 1557.

Az elmúlt évhez viszonyíwa a balesetek sziáma 51 %-kal, a kiesett
szolgálati- és munkanapok száma 49 7o-kal csökkent. Szakági kiképás
közún történt 1 fó §orkatona csonkutásos balesete, melynek oka a kelló
óvatosság hiánya volt.

c.) Smlgálati feladatok etlátásávat krPc§olato§ b8le§etek

Ezen lotegóriába vgnnrk sorotva a lratona állonónynsk beo§ztá§,

illetve parancs szerint vfozett tevékenysége kiizben elszenvedett bolese-

tei.
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A szolgálati feladatok ellátásával kapc§olatos bale§etek tevékeny§é_
gi körönkénti megoszlását a 8. szómú tóbuzaí tartalmaz?,a.

:l99.2,

özés-védelmi f eladatok l05 96 78 54 79

Hdm-i ügyeleti és más szolg. u 95 81 52 58

HKSZ és egréb gyakorlás 13 ll ) 3 2

Fes/verk8rb6ntaítás 4 3 3 l

Esiéb katonai f el8datvégzés 85 60 l04 6|

8. számú táblázat

A szolgálati feladatok ellátása során bekövetkezett balesetek sérült-
jeinek száúa n9 fó. Ez az előző €vbez vlszonyítva t9 %-os csökkenést
mutat. A kiesett napok száma 2E75 , ezlí%o-kalkanesebb az elóó évinél.

Az őrzés-védelmi feladatok közbeni balesetek sérültjeinek száma az

előző evibezüszonyíwa 25 f6vel emelkedett. Órszolgálat közben 2 fő
hatálos és 1 fó csonkulásos baleset törtéht. A heb/§zín€k többsége ór-
hely, őrszoba, felvezetési útvonal. A ba|esetek legfőbb okai a biztonsági
elóirások megszegése, erószakos cselekmény, fi5lelrnetlenség és a kelló
Óvatosság hiánya.

A hadműveleti ügleteti és mós szolgálatokban történt balesetek sé-

íültjeinek §záma kismértékben emelkedett. Kiváltó okok elsósorban fi-
gyeimetlenség, egyen§úlyvesztés és a kellő óvatosság hiánya.

d.) Munkabalesetek

Ebbe a kategóriába vannak sorolve g lratonák és r közelkalmazot,
tak beosztásukban, munkakörü}ben végzett twékenységei kiizben el-
szenvedett rnunkrbalesctek

A munkabalesetek tevékenpégi köónkénti megoszl ását a9. számtí

t óblldz at taítalmazz,a.
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F§z:, .l9,92 r993, 1995

Javítás, k4rbantart ís 2lo 345 160 t24 110

Száltítís, tÁrolás 203 163 150 l23 l|7

É,pítő tevékenYseg u 43 54 40 l4

Konyhai munka l91 l82 l55 l4l. 89

Takarítás Iu l0l 75 74 71

Egr/éb 51 27 l10 109 3l

1§4

9. szómú tóblózat

€2 munliabaleset történt, ezek §zám a azelőló evhezvbzonyítua 29 ?o-

kal csökkent. A kiesett szolgálati- és munkaképtelen napok szÁma7696 nap.
Az előzó évhez visnnyíwa a csöHrenés: 32 7oos.

Javitás és karbantartás közben 1 hatálos és 3 csonkulásos baleset
történt, a bekövetkezett összes baleset száma l|r3 %-ka| csökkent. A
sérülések döntő többsége a gépek és gépi berendezÁek, harcjárművek
jaűtása közben, a biztonsági rendszabályok megszegéséból, firyelmet-
lenségből, kelló óvatosság hiányából következett be.

Száltíüás, tárolá§, anyagmo?.gatás közben történt balesetek teszil
kia össz munkabaleselek27 %-^l. Asérülés'ek nagyobb része kézi anyag-
mozgatá§ (rakodás, raktározrás sbt.), kisebb része szállítások közben tör-
tént.

A többi munkával összefüggő balesetek száma lényegesen c§ökkent,
új baleseti ok nem fordult elő.

e.) Szolgálati közlekedési balesetek

Ebbe a kategóriába vannak sorolva a lrnktanyai, köziiti gépjármű
közlekedés közben, közírti va$r vasúti utaás, ütaási céllal járműrc fel,
és tesállás közben b€következett bale§etek
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A szolgálati közlekedési balesetek megoszlását a 10. szárnú tóblózat
taíLalmazza.

I0. számú táblázat

A személyi sérüléssel végződő közlekedési balesetek száma39 ?o-kal
kevesebb az előzó évinél. A kiesett szolgálat, illetve munkaképtelen na-
pok száma 2087 nap volt.

f.) Sportbalesetek

E'bbe a kategóriába tartoznak a §porttevékeny§egel §mm§án ö§sz€-
függő tevékenysége\ íg5r a reggeli torna, tömegsport, különböző szintű
bajnokságo\ versenye\ az előírt és a szabadidős sporttevékenyseg.

A balesetek különkiző tevékenységi körök szerinti megoszlását a
1 1- számtL táblázat taríalmazza.

Fsz. T€vékenységek l992 !993 t994 |995 199ó

l. szol8.&imű. köztekedés 58 83 ló0 76 47

2. Egyéb katonai jrármű
közlekedés

2ó zl 55 30 7

3. Saját gépjárművel közl, 23 7 ll 6 4

4. Tömegközl. jármű közl. 9 7 12 4 l3

Fsa r 993 r995

Kötelező sportf oglalkozás u 76 7l 8l 30

a Reggeli torna, tömegsport 195 86 46 24 36

3. Szabadidősport 325 213 34l 328 L57

584 375 433 ?23

1 1. számú táblázat
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A balesetek száma összességében 48 7o-kal csökkent. A kiesett szol-
gálat és munkaképtelen napok §záma 4356 nap, ami 53 7o-kal kevesebb
volt mint az előzó évben.

A sportbalesetek nary része a szabadidő eltöltése közben követke-
zett be, ami azt mutatja, ho5/ a szewezetlen és felügyelet nélküli szabad-

idős sporttevékenység rendkívül balesetveszélye§.

g.) Eryéb balesetek

Ebbc a kaiegóriába tartoznak az előzóekbe nem sorolhat§ főleg az
öntevékenyen végzetg illetve a létfenntartó tevékenységekhez kapcsoló-
dó bal€§etek llyenek az étkezé§, ti§zlálkodá§, kultrúrális tevékenyseg,
látogató fogadós, stb. Szintén ide soroltak a pihenő idóben bekövetke,
zett balesetek is.

Az egyéb balesetek c§oportosítását a 1 2. szómú táblózat lartalmazza-

12. szómú tóblázat

Az egyéb baleset ekszáma az előzó évhez üszonyíwa 13 7o,,kal csök-
kent, viszont 2 fő haláIos balesetet e kategóriában szenvedett.

2,) ÚTI BALESETEK

Ebbe a baleseti csoportba azok a balesetek vannak sorolva, arne,

lyeket a §érült a §zolgáIat-, illetve munkahelyér€ menet vagl onnan la,
Msárq szátlására Benet közb€n szenvedett el.

r 995

l. Gyalogos mozgás 248 4z8 232 306 258

2, Étkezés, tisrálkodás 247 198 l56 L25 88

3l szabadidő eltöltése, játék 258 1,44 125 143 76

4. Egyéb katonai f eladatvégz. 74

1,3.3 77o,
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séiü!@\
:súlyqss,ó8r

:tlt ,, ú': ttlr- 19_9§;:év:
:],, %:-lnri'
:::::

l995 3 3 l00,0

l996

l995

1996

I995 2I 31 38 90 100,0

|996 2 4 l8 24 27,o

|995 2 r8 1 4 25 100,0

1996 9 |4 4 18 45 l80.0

5 ,42

9 !6 4 l8 47

13. szómú tóbházat

Az 19!}6. évben történt úti balesetek során megsérült személyek ál-
lománycsoport és súlyosság szerinti megoszlását a 13, szómtl táblózat tar-
talmaua.

1996. évben 47 íő sérült úti balesetben, számuk az elő ző évbezvsln-
nyíNa 6012 %o-kalcsökkent. A kiesett szolgálati- és munkaképtelen napok
száma í477 aap, ami 57 %-os csökkenés az 1995. evhez képest.

Az előző e,lhezvisznnyítva ezen területen lényeges a javulás, a?Enog

3.) HoNVEDELMI KÖTELEZETTSÉG rEuEsÍrÉsÉvnr
NEM' ÖSSZEFÜGGÓ BALESETEK

Ebbe a csoportba soroltak azok a balesete§ rmellek a honrédség
mút<iítési kiirÉnkívül esó elháfithatatlan okok vagr kiárólag a sérült
elbÉríthaffian magatartósa miaü, úoÉbMkiiliinlibösportgesületekben
folytatott sportolás közben következtek be.
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Ht. Hallg, Hka.

l995 4 4 l00,0

1996 a 2 50,0

l995 l l00,0

|996

Sűyos
1995 4 34 7 45 100,0

1996 5 5 1 1,1

Könnyű
1995 8 2 2 12 100,0

1996 4 44 ,l2 2 62 516,7

9 ?. 62;

4 |2 l11,3

A balesetek megoszlásáí a 14. számú táblózat tarta|mazza.

14. számtl táblázat

A honvédelmi kötelezeű§ég teljesítésével nem összefüggó baleset
1996. évben 69 esetben kóvetkezett be, ezek száma 11,3 7o-ka| emelke-
dett az előző évhez üszonyítva.

1996-ban bekövetkezett balesetek kózül43 esetben a tiltó rendsza-
bályok súlyos megszegése, erőszakos cselekmény, gondatlanság, kizáró-
Iag a sérült elhádthatatlan magatartása miatt, 26 esetben pedig az MH
működési körén kívül bekövetkezett balesetet minósítettek Honvédelmi
kötelezettség teljesítésével nem tisszefűggónek.
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Iv.

§zolgálati megbetegedásek

19&ban 3E szolgrálati eredetű foglalkozási megbetegedést jeléntet-
tek be és üzsgáltak ki. Mind zaj okozta halláskárosodás.

A bejelentett és azokból szolgálati kötelmekkel összefüggőnek mi-
nósített halláskárosodiások száma az elmúlt 5 évben a következők §zcrint
alakult

A bejelentett halláskárosodások száma3 ío-kal. & a szolgáati kötel-
mekkel összefüggónek minő§ítetteké d6 7o-kal emelkedett. A zaj okozta
hallásllároaodásban megb€tegedettek átlagéletkora: 1995-ben 4ó év, 1996-
ban 51 év volt.

HalltMtirosodások me8oszláss l992 l993 t994 t995 l996

Bejelentett 2a 24 20 37 38

Szolgálaü kötelnektel iisszeíüggő l3 9 5 l5 22
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v.
Táblázatok

Leg5/akoribb balesetet kiváltó okok:

Fsz- Baleseti okok Esetszám ?o-os
aránv

l. sérült esése ,l65
46,2

2- ütés, rrigás ,2A5 14,9

3. Szúrlfu, vágás I34 8,1

4. Becsípődés, összenyomatás 134 8,1

5. Idegen árgy leesése 87 5,3

6. JármíIbaleset ,l3
4,5

7. Megcíőlt€tés 57 3,5

8. Hőártalom 34 2,o

9. Lijvés, robbanás 23 1,5

10. Vegyi mérgezés 9 1,3

l1. Z,ajhxás 7 0,05

12. Áramütés 6 0,05

13. Esyét, 74 4,5

összes: l648 100,0

I*gg5,akoribb sérülést kivtíltó személyi okok:

Fsz. Személyi okok Esetszám 7o-os
aránv

1. Egyensúlyvesztés 49l 29,8

2. Figyelmetlenség 466 28,3

3. Kellő óvatosság hiánya 421 25,9

4. Biztonsági előííá§ok megsértése 26 1,6

5. Ki-, beszállás közbeni figyelmetlenség u 1,5

6. Erőszakos cselekrnény l5 0,8

Egyéb ( 3l-féle ok ) L99 12,L

összesen: t648 100,0
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Leggrakoribb baleseti helyszínek:

Fsz. Baleseti helyszínek Esetszám 7o-os
aránv

l, Sportlétesítmények (terem, plílya) 309 l8,8
2. udvar, záít terulet u9 l5,1

,_ Mlihely, lelephely, táíoló 220 13,3

4- Közutak, gyalogo§ közlekedés 15l 9,1

5. Lépcs6ház, lépcső l50 9,1

6. Hálóteíem l4l- 8,6
,l. Konyha,étterem 99 6,2

8. lÁtét 88 5,4

9. Vizes helyiség (öltöz6) 66 4,0

l0. Gyakorlótéí 65 4,0

lI. Tanpálya, akaűlypálya 15 0,9

12. Őrhely, felvezető rlt 95 5,5

összes: 1648 100,0

Leg5rakoribb sérülést okozó eszköók:

Fsz- sérülést okozó eszközök E§etszám %-os
arány

l. Személyek ütközése (spoít, játék) 714 43,3

2. Épület és berendezési tárgyak 296 17,9

Jrárművek és közlekedési eszközök lu 9,9

4. Kézi szerszámok és gépi berendezések 69 4,2

5. Sporteszközök, akadálypálya elemek 80 4,9

6. Fegyver- és lőszer anyagok 34 2,|

7, Egyéb ( 15-féle eszköz ) 291 17,7

összesen: 1648 r00,0
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Balesetek megosdása a sérülések természete szerint:

Összes baleseti sériilések megoszlása naglobb katonai
szervezetek szerint:

Fsz. sériilés teímészete Esetszám 7o-os
aráuv

1. Szakíás. sebzés. zrlzódás 665 39.4
) Ficam, rándulás 466 27.6

3. Törés. reoedés 46l 27.3

4. Asv.-,idee.- belső serüés 34 2,0

5. Esyéb sérülés 63 3,7

összes: l689 10o.o

Fsz. Katonai szervezet megnevezése Esetsám Vo-os
aránv

1. szárazfiildi csapatok 673 40,3
, LésvédeLni csaoatok 468 27.5

3. ATFCsF l"7I 1o.5

4. KRsZP 65 4,I
5. Esyéb szervezetek 312 17.6

összesen: 1689 100.0
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A VILLAMOS BALESETEK

Lőrkc4l Gytirg|

A villamos balesetek .negelózé§e, a §ért|tek ellátá§a

A villamos balesetek műszaki megelózésének előírásairól és lehetó-
ségeiről, az idószakos ellenórzések szülségességéről és gyakoriságáról a
Kaíonai Logisztika 4. évfolyam 1. sámában megielenl"A Vrllamossáq
biztons ágte c hniháj a" tanulmány foglalkozik.

A jelen tanulmányban, a üllamos áramütéses baleseték megelőze-
séaek "embei tényezői" lehetőségeiről és a §érültek ellátrásának szüksé-
gességéról kívánok sólni.

A megelózés emberi tényez.ói

Mind a megelőzés, mind a sérültek ellátása szempontjából - az adott
feladatok ellátásához szii&séges mértékben - élszerű megismemi a vil-
lamos áram élettani hatását. Ezen ismeretek kelló méítékben tudatosít-
ják a veszély nagnágát, az okozott káros élettani hatrást, az ellene történő
védekezés és az életmentés fontos§ágát.

A üllanos áram élettani hatása

A villamos áram élettani hatá§át az élettan ery speciális szalíerülete
az elektmíiziológia vizsgálja. Az emberi (állati) izomrostok - amelyek
szerves protein molekulák láncaiból épülnek fel - üllamos áram hatására
leróüdülnek, összehúódnak, a hatás megszűnésére elernyednek, erede-
ti, ingermentes állapotukat veszik fel.

Ezt a jelenséget tulajdonképpen m fu aXIX. sázad elején is észlelte
Galvani a jól ismert"bélcacomb" kísérlete során.

l Ló.inczy Gö.8,!r mk.ezíedes, MH Biaon§áBte.hnitai Hivalál szervezé§i o6áályvozeó hivataF
vazeó haryetl€§
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Az emberi szervezet izomíeDózere tulajdonképpen üllamos jelek-

kel"vezérelt" frziológiai rendszer, ahol a villamos jelek (ingerek) keltését
a központi idegre ndsz.er "generótorai" végzik_ Ezek a kis villamos töltések

az idegpályák segítségevel jutnak idegimpulzusok formájában az egyes

."eruelie. Példrául ha egy szerszámot kézbe akarok venni - egt igen

leegyszerűsített elektromechanikus szemlélettel köze|ítr.e - a^ a követ,

kző hatásmechanbmussal khet modelleni.

A szerszám megfogásának akarati elhatározásakor az arykéregben
lévó mozgatóközpont idegimpulzust bocsát ki, amely a megfelelő ideg-

pálya segítségévei a mozgatni kívánt kéz (ujjak) izmaihoz jut,,amelyek az

imfukusok nag;nágától függő mértékben osszehúádnak Az összehú-

zoáás télyét éí mértékét eg mrásik idegpályán végighaladó.impulzus
üsszaje|ziiz agyn ak, amely eztétzéke|i, információ tartalm átfélóolgoua
és ad (vary nern ad) újabb, az izmok összehúzódását serkentó impulzu-
sokat.

Tulajdonképpen hasonló múködésű mechanizmussal modellezhetó
a két létfóntosságú szervezeti funkció - alégzÉs és asziv működés - fenn-

tartása, de azzaláz eltéréssel, hogr ezek a folyamatok a akarati elhatáro-

zások nélkül, attól fiiggetlenül múködnek. A sáüzom ütemes cjsszehú-

zódását és elemye déxéi és ezzelvét áramlási irányát szabá\oó szelepek

íbillentvűk) vezérlését - az úgllrreyezeít szíwitmus - ery a szíüzomban

ÖtU.ty"át áO ing"rképző és ingerület vezető autonóm rendszer biztosí-

tja.

A szíüzom összehúódá§át kiváltó inger egr kűlöirleges szerkezetú

izomsejtekból álló úg5mwezett szinusz csomóban keletkezik, amelyből

kötegó szerkezetú séjtek revén jut el az inger a szívkamrák izomfalához,
ame|yet az irnpulzus összehúódásra késztet, az impulzus megszűnése

után elernyed,

Ez a folyamat automatikusan ismétlódik, bár megkell jegezni, hogl
e folyamat §/akoíiságát (frekvenciáját) egyéb külső tényezók is befolyá-

solják 1fokozott fizikai erőkifejtés, ijedtség, stb. hatására cvonglba1
'Ó' u *iírrtiok;. E" a befolyás a központi idegrendszeren keresztül érvé-

nyesül.

A légzés, amely bizonyos mértékig szintén automatikus folyamat, lé-

nyegébei az agi iégókazpont által kibocsátott impulzusok hatására
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thszehúódó, majd elernyedó légző izmok hatására jön létre. F.zt az au-
tomatizmu§t korlátozott mértékigakaratlagosan befolyá§olni tudjuk (va_

lameddig vissza tudjuk tartani a lélegzetünkeD.

A szervezetünkben keletkezett villamos jeleknek a tudomány nem
csak a hatását tudja regisztrálni, hanem a korszerű méréstechnika alkal-
mazásával a üllamos jeleket és azok jellemóit is tudja mérni és az orvos
számára értékelhetó módon kijelezni.

Ezekre az"akiós óramoll' mérqére szakosított üxgálati eljárások
(a szívműködést üzsgáló elektrokardiografia, az aryműködést vizsgáló
elektro enkefalográfia és az izmok válaszimpulzusait üzsgáló elekrtomi-
ográfia) fontos információkat adnak az adott szerv működését üzsgáló
orvosnak

Az életmúködéseinket veárló, szabá|yozó és ezek hatását regiszt-
ráló - általában pA naryságrendű és üszonylag rövid impulzusidejű
áramimpulzusok folyamatos jelenlétéról érzekelésünk révén nem is ér-
tesülünk.

Az előóeküen összefoglaltakból - hory az áramimpulzusok hatásá-
ra az izmok összehúzódnak - következik az is, hory ez az összehúódás
az impulzus eredetérő| forrásától függetlenül tehát "/<r2lsd áramforrrás-

ból érkezó áramimpulzusok hatására is létrejön.

Az összehúódás mértéke ekkor is az impulzus nagyságától függ.
Amennyiben ennek nagoága jelentósen meghaladja a normál élettani
múködéseket szabályozó impulzusok nagnágát az lzmok akaratunktól
fiiggetlen görcsös összehúádása is kialakulhat, ami a további működést
akadályou,a.

Nagl veszelyt különósen az életfontosságú szerveink e§etébeDjelent
(szív, légzőszerv) hiszen nemcsak a vérellátá§t é§ legzést biztosító izmok
görcsös összehúzódása gátolja e két fontos életfunkciót, de gátlás alá ke-
rülnek ezen funkciók ingerképó szervei is (szinusz csomó, légáköz,
pont, ideg pályák), amelyek a külsó áramimpulzusok megszűnése után is
" múktúé s lépte k n" állapotban maradhatnak

A külsó fonrásból érkező áramimpulzusok hatását üxgáló kórtan az
elettropatológia, orvosok, biológusok, mérnökök összehangolt munM-
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jával kutatja a villamos tölté§ek éló szervezeten való áthaladásának egréb
hatását.

A üIlamos gépek, berendezések üzemelteté§ét irányító személyek-
nek indokolt ismemi ezeket az élettani hatásokat, hiszen sokaknak fel-
adata a villamos energia emberi szervezetet károsító hatása elleni véde-
kezés,

A villamos balesetek c§oporajai

A üllamos balesetek veszélye fennáll, ha az emberi test üllamos
áramkörbe kapcsolódik és rajta kíilsó áramforrás áramot hajt keresztül.

Bár az átam az embei szewezrtre g/akorolt károsító hatásai több
fizikai és élettani hatásra vezethetók üssza _ ennek ellenére a villamos
baleseteket két csoportra oszthatjuk

A villamos áramütésekre és a ül|amos sérüIésekre, amelyek gyak-
ran eryütt is létrejöhetnek.

A.) A villanos áramütés és károsító mec-hanizmusa

Villarnos áíamütésről beszélünk, ha a szeívezeten átfolyó áram -
áthaladó villamos töltés - az izrrok görcsös cisszehúádását, az idegköz-
pontok zavarát vary bénulását okozza. :

Ennek tóvetkezményg a sútyosságátóI fiiggóen lehet:

- ktilső beavatkozás nélkül feloldódó izomgörcs;

- r(Md ideig tartó eszméletve§zté§;

_ szívkamra remegés (fibrilláció);

- hevenyszírrmegállrás;

- légzésbénulrás.

Mát az elyhe áramütés tünete i§ csekély izomrándulás, az áram-
erósség növekedés e a rápásétzet növekedésével, az izmok üté§éízetét
keltő görc§ö§ összerándulrásig terjedően reagálnak az áramhatásra.
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A károsító hatrások elmúltával általában maradandó károsodás nem
marad, legfeljebb az izomgörcsöt kóvető izomfájrás marad vissza röüd
idóre.

A károsító hatások elsősorban az életfontosságri szervek működése
szempontjából lehetnek kritikusak.

. A szívműkiidés és vérkeringés váltoása:

Már enyhébb áramütés esetén is jellegz€te§ tünet, hory a szívműkö-
dés szaporábbá, szabálytalanabbá válik. Elófordul, hogy a szívműködés
rövid ideig szünetel, az áramütött elveszti eszméletét, de a szívműködés
újbóü megindulása után az eszmélet visszatérése is spontán kialakul.

Kisfeszültségú (maximum 10fi) V) berendezáek által okozott áram-
ütés esetén, a szíven áthaladó áram hatrására kialakulhat szívkamra re-
megés. Ez a szívkamra á a szívpitvar izomzatának eryidejú összehúó-
dása mindig eszméletvesztéssel jár és már életveszélyt jelent.

Az eszméletlen áramütött személy bőre hideg tapintrású, arca sápadt,
pupillája merev.

Néhány hörgés szetű légzs után a légzés is megszűnik á beáll a

klinikai haláI.

Ha ez az állapot három-néry percnél tovább tart, akkoí az ag és

idegsejtek károsodása miatt - beáll a biológiai halál.

A négt percen beliil alkrlmamtt szakszerú elsősegétynyújtás (új-
raéleszté§) még életmentő lehet

IÉgzésbénulás:

A tégzá mindig megszűnik, ha áramütés következtében beáll a szív-
kamra remegés vagy a heveny sávmegállás (ez utóbbi leginkább a nary-
feszültségű berendezések okozta áramütésekre következik be) de meg-
szűnhet akkor is, ha a légzőközpont, vary ennek ingerületeit szállító ideg_

pá|yavag alégzőizom bénulása alakul ki.
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Az áramütött §zemély ilpnkor éleweszélyes állapotban van, de meg-
feleló elsósegelynyíjtrással (mesterséges légzé§) a légzést is újra meg le-
het indítani.

Árannan:

A üllamos áramütés következtében beálló halált, - ha aztkjzáróla-
gosan és eryedül az áramütés okozza - áramhalálnak nevezzük.

Idegnendszeri károsodásolc

Ebból a szempontból megkülönböztetünk azonnali idegrendszeri
tüneteket és a késóbb kifeJl6dó idegrendszeri betegségeket.

Amnnali idegrendszeri tiinetelc

Szapora és szabálytalan pulzus, szedülés, hányinger, szívtáji fájda-
lom, zsibbadrás, glengaségérzet,iuadá§, illetve súlyosabb esetben az e§z-
mélefuesztéssel j áró elektrosokk

Késóbb lrifejtődó idegrendszeri betegségelc

Ezek ritkábban alakulnak ki, de grakrabban kialakuló tünet a ülla-
mosságtól való félelem az elektrofóbia.

B.) Villamos sérülések

Az eryik legiellegzetesebb bórsérüés azáramjeg, azáramnak a bő-
rön való ki és bejutrásának helyen kialakuló jellegzetes sérülés. Fizikai
magarázatát az őram áthatolás helyen kialakuló nary áramsűrűség, iller
ve az általa okozott h6hatá§ adja. A bór másik jellegzetes károsodása a
metolliáció. A fém vezetó é§ a bór érintkezésének helyén lép fel, ha a
fém elektrolizise folyán fém ionok kerülnek a bórbe, amely ennek elszí-
aeződqét okozza,

Égést sérülések

Átahban nagfeszültségű berendezések villamos baleseteinél for-
dul eló. Fizikai m agarőzata az áram hóhatá§a. (Joule-hó okozza.) Kime-
netele alcár tragikus is lehet.
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Izmok ós inak sérüIóse:

Kialakulhat ú5l, hogy a nary áramerősség hatására bekövetkező hir_
telen izom-összehúzódá§t, az izonszálakvaw az iz' nokat a csontokhoz
kötó ínszövet szakadását okozza.

csontok sérülése:

A nagl áramerósség hatására létrejövó heves izomrángrás és az áram
által okozott hőhatá§ következtében kialakuló sérülés. (Irggakoribb a
felkar, a lapocka, a combcsont, illetve a csigolyák törése).

vérerek sérülése:

Az áram hőhatása következtében az erek fala sériilékennyé válik,
belsó vérzések léphetnek fel.

A helyi véralvadást kiváltó áramhatrás következménye - trombúzis -
miatt egyes szervek vérellátását meg akadályoua az érben kialakuló vér-
rög. (Ha az aglban vary a tüdőben jön létre az embólia haliált is okozhat).

Egléb bels6 szenek Mrosodósa:

Nag5rfeszültségrü berendezések okozta villamos balesetek során ki-
alakuló égési sérüles az imtszj5vetet is roncsolja és számolni kell vele,
hory az izomsz<ivetbő| kioldódó savanyu kémhatású nyoglobin a vese-
hámot elpusztítja. 4-5 napon belül a §é.ült balálát okozza. (A sérülés
jellegzetes tünete, ho§l vörösesbarna színú myoglobin a vizeletet meg-
festi, a üzelet vöröses barna, majd sötétbarna lesz, amit húgrérűségnek
/urámia/ neveznek).

Iírzékszenek lrárosodásal

A villamos áram hatására bekövetkezett legjellegzetesebb érzek-
szervi károsodrás a szem sériilése. Ha az fuam útja a szemet érinti (sze-
rencsére ritka eset) az áram hő hatása következtében szürke hályog ala-
kulhat ki.



Má§odlago§ bale§etek

Gyakan elófordul, hory az áramütéses bale§etek hatására líalakuló
heves izomgörcs vagl esméletvesztés másodlagos balesetet okoz. A sé-

rült leesik, elesik és az esés kóvetkeztében másodlago§ balesetet sz€nved.

A villamos balesetek különteges formái:

Wűímcsapás:

Ha villáncsapás embert ér, rajta rendkívül nasr erejű, de igen rölid
idejű áram folyik Az emb€rt közvetlenü éró üllámcsapások'á-30 %o,ban

azonnali halált okoznak

E le laromó gne s e s hul] ámo k

Közvetlen ingerhaté§t nem fejtenek ki az idegrendszerre (nem érez-
zúk), de hóhatásával számolni kell. Különösen ki vannak téve hóhatás-

nak azon emberi szewek, amelyek felépítésük folytán jól abszorbeálják
ezt az energiát éx a keletkezett hőt nehezet tudják leadni (pl. az érháló-
zattal ryengébben eltátott szemgolyók, herék, stb.).

Elekmsztatiku§ töItés€k!

Élettani veszelyt alig jelentenelg ijedtséget és az ennek következté-
ben kialakuló téves mozdulatok má§odlagos balesetet okozhatnak.

A villamos óram ldros élettani hatósának kl]ó ismerete hozzósegft a
veszéIyénet íenntartásáluz és a villamos balesekk sérükjei egészségügli

eIMt ó s ónak me4s z eru ez é s é h ez.
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SZAKELLENÓnZÉS

eNyecNynvÁxranrÁsI FEGyELEM e szÁuírÁs-
TEcHNIKAI Fszrözör És nrrtyaoor

voNnrrozisÁmx
Varga Ldnló|

'Azelláló lözponnál - a fetsősünttl (decentralizált) köItségvetés terhére

- a szánftásachnikaí ellátafrgúg íejle§ztése ériklrében az 1995,96. évben

994.300.- FT értékben munkadíjWttt szúmolrak el fejlesúésekct, mely öu,
szegről a polgói uállító vóllalút, a megrendeló óItaI igényelt számlát állított
ki. A vizsgólat megáIlapítottq hogl a szfunlálton fekiintetésré leriilt mun,
Ieadíj a valósógban srlmíügép allufiázelreí talur, dmelyek beépítésre ke,
rültek a már meg!évő - erlóIcsileg elavult , számítógépelóe, illetve új gépek

kerültek alkatrészekból ósszeszerelésre. A vizsgáIt időszakban tovőbbi
765.120.- Ft értékben szómítógép alkatrészeket is vásároltah mely szintén
az ellótó lózpont számítógép fej Ie szté sét biztosította."

A fenti megállapítást az MH Gazdasági Ellenőrzési Hiyatal ügyirata
taíta|mazza, melyet az MH eryik ellátó központjának ellenórzése nyo-
mán fogalmaztak meg. Az eset részletes kiüxgálása számos tanulságot
eredményezett. Ezeket a tapasztalatokat - tekintettel arra, hogy az ellen-
órzések több katonai szervezetnél is hasonló jellegú hiányosságokat ál-
lapítottak meg - érdemes szelesebb körben is elemezni.

'Történelmi " elözmények

Az elektronikni szakterületen az utóbbi években, évtizedekben a
számítástechnika robbaniásszerűen tört be a Magyar Honvédséghez is.
Ma már a munkavégzé§ számos területén nélkülözhetetlen a számítógép,
jelenléte a katonai szervezektól a kiilönboá szintű parancsnolaágokig
termé§zetes§é vált. A szakterület anyagnemfeleló-se ai IVíII ATFC§F-ség
Etektronikai Szotgálatfónökség (a továbbiakban MH ESZF-ség). A te-

t va.aa tÁzló í&ez.edas, MH ATFC§F-ég Ellen&zéíi6áé,t!9e"Aő
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vékenpég jellegénél fogva számos sajátossággal rendelkezik a haryomá-
nyos híradótechnikai szakanyagokkal szemben, ennek megfelelóen az
MH ESZF-ség is külön intézkedésben szabályozza a számítástechnikai
eszközö}íe és anyagoka vonatkoá MH szintú gazdálkodást, A katonai
§zervezetek állománytábláiban azonban nem következeti b€ m€feleló
módo§ítás, azok csak töredékét tartatmazák az alkalmazott sánító-
gópeknek. A számítá§technika csapatszintű anyagnemfelelősi teendőit -
még az első geneíációs irodatechnikai eszközclk idejéból származó tör-
ténelrni hagrcmányok szerint - a ruházati szolgólatok látják el. Nem ige-
nyel ktilönösebb magyarázatot, hog5l a ruhrázati & számítá§te€hnikai szak-
területek egyes területeken milyen messze állnak egymá§tól. Ez indokol-
ta, hogr egtes katonai szervezeteknél a parancsnokok az anyagnernfe-
lelő§i te€ndóket az MH szintű sz.abályoás ellenére a nrházati szolgá-
latok helyett §ámítástechnikai szervezeti elemekre ruházták át. Ezek
a számítástechnikai szewezeti elemek, osaályok, alosztályok, részlegek,
stb. Azonban elsósorban rendszerszervezési, programozási, esetleg tech-
nikai kiszolgálási feladatokía lettek létrehozva és felkészítve. Ennélfog-
va nem rendelkeztek azokkal az alapvető általános és anyagi+echnikai
gazdálkodási ismeretekkel, amelyek képessé tették volna ezeket a szer-
vezeti elemeket az eglségszintú anyagnemfelelősi teendők ellátására.

llyen"történelmi" elózmények után került sor első ízben 199ó. évben
egyes katonai szervezeteknél az elektronikai szakbeosztások rend-
szeresítésére. Ezek a szakbeosztások azonban csak a katonai szervezetek
egy töredékénél jöttek létre és ezeknél is csak az indokoltnál jóval ké-
sőbb. Mára "elárasztották" a Magyar Honvédséget a parancsnoki hatrás-

körben szaMlytalanul, koncepció nélkül beszerzett §zámítástechnikai
eszközök, melyeket a munkarendbe való nélküöáetetlen beépülés, va-
lamint az MH szintú felúryelet és ellátás hiányrának kettőssége jellemez.

A gazdálkodási folyamaí

"Az ellátó kiizpont a szánítástechnika fejlesztéséhez a vizsgált idó-
szakban kiadási elóirányzattal nem rendelkezett.n

A központi költségvetés rendjét az Országgyúlés töruényekben sza-
báIyozza. A változásokat évente a költségvetési törvény tartalmazza. Fel-
építésénél fogva a költségvetés fejeetekre (például Honvédelmi Minisz-
térium), cimekre (például HM, MH, tanintézetek, eű.intézetelq stb,) és
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aldmeltre tagoádik Ehhez a tagozódáshoz meghatrározott jogköó§ ha-
trásköók tartoznak Iry peldául az átcsoporlosítiás a működési elóirányzat
10 Vo-áigaíejezeti szerv hatrásköre. Ennélfogva nagrjelentósége van annd
hory a katonai szewezet csak a száínáía biaosított kiadási előirányzatnak
megfeleló beszerzés eketvégeuea, mert ellenkezó esetben törvények, ren-
deletelq intézkedések egész sorát sértheti meg. Ez történt a tár§lalt ellátó
központ esetében, még akkor is, ha a beszerzett eszközöket és anyagokat
az MH érdekében használták is íel, Fejlesztéi kiadásokat szómoltak el
munkadíj ként, ennek eszközéül a szolgá ltató v állalatot számlahami§tásra
bírtdk ró. Súlyosbítja a helyzetet,bog az ellátó központnál kialakult g5ra-

korlat volt, hogt a szaktevékenpéghez szúlrségesnek ítélt dologi kiadá_
sokat, fúggetlenúl a felmerülési jogcímtől a központi költ§égvetés de-
centralizált szakmai kiadási előirányzataiból fedezik és ebbe a ryakorlat-
ba" bekfénell' aszükségesnek ítélt számítástechnikai fejlesztések is. Ezek
szabályos végrehajtásához szükséges engedélyeket és elóirányzat módo-
§ítiásokat azonban - ismerethiány miatt é§ feltehetően kényelrni okokból -

nem kértek.

'A tárgri eszközök vásárlásához nem igényeltek és nem kaptak az
MH elektmnikai szolgálatfőnöktől engedélyt,"

Az MH eszközeinek beszerzése kiilönböá jogosíWáqlokhoz van köt-
ve, például vannak úg5mevezett "W nomenHafi7rós" eszközök, melyek
bqzntúsét az MH vezérkari főnöke engedélyezi. A nem "Wnomenk-
Ianirás" anyagokbazeru&ét, az ehtlez tartozó hatá§köröket a felsőszintű
gazdálkodó sierv ventője szabályoua. Íry például az állománytáblas sá-
mítástechnikai e§zközök biztosítrása az MH ESZF-ség feladata. Ha ery
katonai szervezet ezen felüli számítógép alkalmazását látja szükéges_
nek, akkor az MH elektronikai szolgálatfónöktól (a továbbiakban MH
ESZF) kéri annak központi készletból történó biztosítását. Ha az MH
ESZF az e|látás szükégességével eryetért és a központi költségvetése
erre lehetőséget nyijt, akkor a körülmények mérlegelese után dönt, hory
engedélyezi-e a katonai §zervezet ré§zéte az eszkőz megvrásárlrását vag5l
sem. Ez a mozzanat a felsőszintú gazdálkodrás lényeges, elharyhatatlan
eleme. Az engedélyeás során az MH ESZF figyelembe veszi, hogr az
eszköz jellegénél fogva illeszkedik-e az MH kialakult eszközparkjához,
illetve a távlati fejlesztési koncepcióhoz. Etnek elmaradósa oda vezet,
hory a központi felügyelet nélkül vrásárolt eszkóák típusainak olyan so-
kasága alakul ki, amely MH szinten ellátrás, technikai kiszolgálrás, szak-
embergárda, szoftverbiztosítás, stb. szempontjából kezelhetetlenné vá-
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lik. A másik jeleatősége az engedélyezési eljárásnak abban rejlik, hogy
ennek során az ,MH ESZF rö gzíti, hogy az engedély megadása mellett
vállalja_e az eszköz MH szintű fenntaítását űavítás, szerviielés, anyagel-
látás, stb.) vary sem. Az eljárá§t akkor is végre kell hajtani, ha az utóbbi
években az MH költségvetési lehetőségeinek korlátozása miatt nem vált
gyakorlattá a katonai szervezetek egyedi számítógépes igényeinek köz_
ponti biztosítá§a, illeWe a katonai s zervezrtek által egyedileg beszerzett
eszközök központi fenntartásának felvállalása (1995. évben a benyújtott
tények 50 Vo-át központi költségvetési elóirányzatból elégítették ki).
Ezek a felsorolt teendők nem csak az MH ESZF-ségre, hanem minden
anyagi_teihnikai szakterületre érvényesek és a felsőizintű gazdálkodás
lényeges elemei. Betartása minden katonai szervezetre nézve kötelezó,
függetlenül attól, hogy a beszerzés milyen forrásból lett finanszírozva.

"A beszerzésrt kerúlt és összeszerel! illetve a felfejlesztett sÁmi-
tógépeket az MH E A,TEK felé nem jetentettté\ í5l azok az MH központi
nyilváníartá§ában nem szerepelnek "

A felsőszintú gazdálkodó eryik legigényesebb feladata az úg5meve-
zett MH szintú nyilvántartás vezetése. Ahhoz, hogy ery szakágazat esz-
közeinek gazdálkodását MH szinten irányítani tudjuk, azokról bizonyos
mennlségű és mélységű adatokkal ke|l rendelkezni. Az MH szintű nyil-
vántartásba felvett eszközök körének meghatározása az MH szintű szol-
gálatfónök hatásköre. Nekl kell leszabályozni, hog mely eszlózök azolc,
amelyekről kózpontilag kell információval rendelkezni, hártnely katonai
szeruezetnél is vankak Az MH szintű szolgálatfőnök határozza meg a nfl-
vántartás vezetés§nek rendjét (mozgásbizony|atok alapján való vezetés,
azok egy példányának bekérése útján, stb.), azok mélységét (egyedi azo-
nosító, technikai és gazdasági paraméterek, stb.), a nllvántartás vezeté-
séért felelős szervezetet (szolgálati főnötség, ellátó központ, stb.). Aszá-
mítá§technikai eszkózök MH szintű nyilvántartásának vezetésével az
MH EATEK van megbíwa, mégpedig minden eszközre kiterjedóen. A
katonai szervezetek tehát minden számítás-, üryvitel_ és nyomdatechni-
kai (továbbiakban sZÜN9 eszköz beszerzését kötelesei jelenteni az
MH EATEK számítástechnikai javító és ellátó raktára (továbbiakban
SZJER) felé. Ennek elmulasztásával megsértik az érvényben levő MH
ESZF-i intézkedést és elvesztik az esélyt arra, hory az MH szintű fenn-
tartási rendbe,valaha is ezek az eszközök bekerüljelek Az előzőelrhez
hasonlóan az MH szintű nflvántartással kapcsolatban elmondottak min-
den anyagi-technikai §zakterületre éwényesek és a felsőszintű gazdálko-
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dás lényeges elemei. Betartásukkal, az MH szintú nyilvántartás megkö-
vetelésével és pontos vezetésével megelózhetók az o|yan esetek, amelyre
e§ másik ellenőrzés során került sor. Itt a katonai szewezetlélkét"Zsi-
guli" motorral ellátott, megfelelőel "ledarabolt", nyilvántartásban nem
szerepló motoros szivatqni utánfutót rejtegettek az ellenőrzés elól. Az
előtalált eszközók eredetét az MH sántű nllvántartás hirányossága (hi-
ánya) miatt nem lehetett kidedteni.

-Az ellátó központ sámviteü nyilvlintartásában a minóségi és ér-
tékváltoásokat nem vezették átn

Az eddig tárryaltak azokat a hiányosságokat elemezték, melyek a
felsószintű gazdálkodó megkerüléséból adódva a központi gazdálkodás-
ban keletkeztek. Ezen túl a csapatgazdálkodásban még további szabály-
talanságokat és hiányosságokat tárt fel az ellenőrzés, illetve az azt követö
kivizsgálás.

Minden eszköz és anyag amely a katonai uervezethez bekrü| illeoe
onnan leikerül, az csak kbórólag a kijelölt atryagnem felelősön kreszti]l
történhet. A mozgásbizonylat és a számla a külsó szervtől a katonai szer-
vezet anyagnemfelelóséhez kell, hog5r keriiljön, akár a ruházati szolgálat,
akár valamely számítástechnikai szervezeti elem van erre a feladatra ki-
jelólve. Ez azert szűl§ége§, mert az anyagnemfelelós felel az anyag szak-
szerű mennfségi és minóségi áFléte|éérí (átadásáért), az eszközök és
anyagok egységszintű nllvántartásba való bevételezéséétt és "aleglsét'
reszére való kiadásáért, illewe saját elóirrányzatából való beszerzés ese-
tén neki kell a számlál abqzerué:s jogosságát igazolni. Ez akkor is igaz,
ha a finanszírozás miás forriásokból történt, esetleg tédtés mentesen kap-
ta meg az eszközt a katonai §zervezet. Helytelen például az a több ízben
elófordu|t eset, hogy a katonai kórházban a góg5nrltan távoó hálrás be-
teg a gyóryító osztálynak a munkavégzés megkönnyítés &e számitógépet
adományoz, amelyet a §/ós/ító osztálynak közvetlenűl ad át, ahol aa
minden további nélkül alkalmazzák A helyes eljórás ilyenkor: a kórbáz
anyagnemfelelősének kell átadni az eszközt egy adományozásról sáló
feljeryzés kíséretében. Az anyagnemfelelős átveszi aá, kitölti a tárgyi
eszköz egyedi nyilvántartó lapot, mozgrásbizonylatot álüt ki az eszköz be-
vételezésére, illewe a gyóryító osztá|yhoz, milt" alegséghez" való kiadás-
ra. Az íry bevételezÉtt eszkőzí 30 napon belül az adományozási okirat
rnásolatának megküldéséveleg5rütt központi, MH szintú nyilvántartrásba
vétel éljából be kell jelenteni az MH EATEK SZIER felé. A fenti minta
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alapján,,ha bármely nem elektronikai szolgálati ág számító gépet szcrez
be, - az érvényes szabályoz^ szerint az MH ESZF elózetes írrásbeli en-
gedélye alapján - az csak az elektronikai anyagnemfelelős útján kerülhet
a katonai szeívezethez. Függetlenül attól, hog5l melyik szolgálali ágvá-
sárolta meg a számítástechnikai eszköztyagy anyagot, azt csak az elekt-
ronikai anyagnemkódon (31) lehet elszámolni és nfilvántartani. Minden
más esetben megsértik a költségvetési elóirányzat gazdálkodást, valamint
a gazdálkodási fieryelmel Ertelemszerűen bármely miás szolgálati ág szak-
anyagának vásárlrása esetén hasonlóan kell eljárni, függetlenül attól, hory
a vásárliást melyik szolgálati ág hajtotta végre.

Az esettanulmányban §zeí€pló ellátó központná| a sámítástechni_
kai eszközöket belytelenűl sámolták el és tartotíák nyilván. Ezen kívül
problémaként merült fel, hog5l a vásárolt alkatrélszeknek és tartozékok-
nak a számviteli nllvántartáiba vétele, valamint azok számítógépbe való
beépítése után az anyagok útja számvitelileg nem követhető nyomon. Itt
több probléma is felmerült. A beépítések után a számítógépek bruttó
értéke növekszik, ezt az értéknövekedést a nflvántartáson nem vezették
át, íg azan végén az a vagtonmérlegben nem §zerepel, ezáltal megsértik
a számütelről szóló többszór módosított 1991. évi XV[I. tv-t. A üzsgált
e§etben tehát a beszerzett anyagok felhasználása számütelileg két okból
nyomonkövethetet|en Ennek oka eg/részt a beszerzések elszómoásának
a módja (munkadíj), másrészt az énélatövelő alkatrész-beépftések szám-
viteli techniháj áv al kapcsolatos bmeretek hiihya.

A vizsgálat során nfMnva|óvá vált, hogy a beszerzett, az e||átóköz-
pomnál előtalált eszköajk és anyagok nem ]<öthetők egzakt módon a
rendelkezésre álló számlákhoz. Iry annak megállapítása, hory a szabály-
talanságok elkövetése mellett törtéDt- e anyagi termé§zetű visszaélés, csak
az előtalált anyagok értékének becs|ésével volt lehetséges. Az elő+alált
plusz anyagok és eszköák értéke jó közelítéssel mege gyezett a számlák
értékével, így - bár az anyagi vi§§zaélés lehetósége az adott körülrnények
közdtt fennállt - anyagi visszaélés feltehetően nem töítént.

Az eset lopcsón má§ katonai §zervezetek ellenóIzése során íelme-
rülf szabálysértéseket is meg kell említeni. Elrettentő példa az a válto-
zat, amikor a megvásárolt (nem bruttó értéket növeló) alkatrészeket nem
vételezik be a számviteli nyilv.ántartá§ba. A §ámlát az anyagnemfelelós
záradéka alapján kifizetik, az alkatíé§z útja ettől kezdve megszűnik. Az
anyagnemfelelós elmondrása alapján azt bépíteüék a hibás alkatrész he-

234



lyébe, ennek azonban írásos nyoma nincs. Ennek a szabálytalan eljárás-
nak "finomított" változata, de "rokona" az az eset, amikor az alkatrészt
bevétlezik a számüteü nyilvántartásba, mivel a pénzüryi- és számviteli
szolgálat jól látja el a feladatát és bevételezés nélkül nem fizeti ki a szám-
lát. Ebben az esetben is (e|mondás alapján) beépítették az alkatrészt ja-

vítás céljából, azonban írásos nyoma itt sincs a gazdasági műveletnek.
Ennek kijvetkeztében az eglséges szinfii szórfiviteli analítikus nyilvántartál
több tucat javítóanyaTot tart nyilván eglség ral<táron, amelyel<kel azonban
természetesen elszámolninetn tudnak Ezek az esetek a szakértelem teljes

hiányáról tanúskodnak, és csak a részletes kivizsgálás alapján lehetett
megállapítani, hory üsszaélés nem történt,

A SZÜI{Y eszközök üzemképességének fenntartásáról a használó
katonai szervezetnek kell gondoskodnia. Ha a SZUNY szaktechnikai
eszkóz meghibásodilq rendelteté§sz,eíű ű?Éme nem tartható fenn, és a

hibát a kezelő állomány az üzemeltetési feladatok körében nem tudja

elhárítani, az illetékes elektronikai szolgálatfónók (ahol nincs elektroni-
kai szolgálatfónök, az anyagltechnikai fónók) intézkedjen a jaűtásra- A
számítástechnikaieszközök esetében a központi nyilvántartrásbabejelen-
tett IBM kompatibilis számítógépek és az MH-nál széleskörben alkalma-
zott alapvető nyomtató típu§ok javítiását a terüeti szímí!ástechnikai szer-

üzek végzik. A számítástechnikai eszközok garanciális idón belüli javítá-

sát, illewe a rendszeresített számítástechnikai eszközök ery meghatáro-
zott körénél a garanciális időn túli javítá§t i§ polgári égek végzilq köz-
pontilag kötótt j avítás-karbantartási s zerz,ődések alapján- Amennfben a

ienti körbe nem taítozó számítástechnikai eszköz jaűtását az utaltsági
rend alapján illetékes területi számítástechnikai szerviz valamilyen oknál
fogva (pt.: típus-idegen, elavult eszköz, anyaghiány, stb.) nem tudja vég-
reÉajtani, a használó katonai szervezet az adott eszközt saját költségére
a szeíviz.zel tőrténó egleztetés alapján polgári cégnél megiavíttathatja.

A számítústechnikli euközök folyamans fennurtása érdekében a te,

rüIai szómítástechnikai vetvizekt a számítóstechnikai eukihök üzembe-

helyezésétő! kczdve érte§teni, űjélaaani kell a múszaki óIlapotot befo-
Iyásoló ösues eseményő| mivel a gon és megbízható hibaelhórítás csak
íg biaosftható.

A megbibrásodott alkatrészek cserej ét a javítástvégó §zervezet (te-

ríiüeti vámítrástechnikai szerviz vagl a polgári ég) dokwrcntáúja. Amennl-
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ben az alkatrész cs ere az qzkőz értéknövekedésével jár, azt a számüteli
nyilvántartásokba is be kell vezetni.

A számítrástechnikai eszközök műszaki paramétereinek javítása cél-
jából történó alkatrész beépítések (bőűtések) uglancsak a terúleti szá-
mítástechnikai szervizek közreműködé§ével történhetnek. A csapatgaz-
dálkodás körében beszereáetó alkatrészek esetében az qzközthaszaá-
ló katonai szervezet parancsnokának döntése alapján, naryértékű alkat-
rész (pl. háttértároló, CD-meghajtó stb.) beépítése, illewe az adott kon_
figurációhoz taíto7Á íagyéítékű eszköz (pl. monitor, szkenner, stb.) az
MH ESZF írásbeli engedélye alapján.

Amennyiben a szenizzel történt egEztetés alapjón a ízómítástechnikai
eszkrizöket saját eróből javítja a katonai szervezet, aklar a számviteli nyil-
vóntanásba bevételezett javítóanyagot utalvónyon kel] kiadásba helyeni a
javításról nyilvántartósba vett munkalapot vagl munkanaplót kell felfek-
tetni, illetve a szalaltasftósban észletesen előírtak szeint kell eljómi.

Annak hangsúlyoziása mellett, hog5l a katonai szervezet a számítás-
technikai eszközök javítására nem jogosult, tudni kell, hogt amennfben
esl számítástechnikai eszköón fődarab cserét vagl beépítést hajtanak
végíe, ótépítési jegEókönyet kell felvenni. Hasonló módon, ha fődara-
bokból számítógépet építenek, összeépítési jeglzőlónyvet kell felvenni.
Ezek elmaradása esetén megszakad az anyagmozgásának okmányokkal
való igazolása, megteremtódnek az anyagi visszaélés feltételei.

Ezen példák is bizonyítják, hogy a SZUNY eszközökkel és anyagok-
kal való gazdálkodás speciális szabályait a Magyar Honvédségen belül
nem ismerik kelló mértékben, s ezek megsértéséból sok probléma keletke-
zik

"A Próbaszerűen ellenőrzött aleglségek sánítógépei e§letlen eset-
ben §em e§/eztek m€ e nyilyántsrtásban szereplő eszközökkel."

Az eszközök és anyagok felhasználóhozvaló eljutásának utolsó moz-
zanata a szeméIyhez kjtés. Ez,zsl az utolsó lépcsővel nem csak a számítás-
technikai eszköók, hanem más szakanyagok vonatkozásában is komoly
gondok vannak a z eg&zMaglat Honvédség viszonylatában. Erykorábbi
íázkbal sz6 esett az eszközök és anyagok egység szintű raktárba való
bevételezéséó| és "alegnéghcz" való k;.úás6lől. Azidézőjel ebben az qset-
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ben azt érzékelteti, hogy a számüteli nflviántartásban kez.elt "alegsét'
lehet valóságos, tehát katonai értelemben vett "a/e6rrál' is, de lehet bár-
milyen más szervezeti egység (osztály, részleg, esetleg ezek összevonása)
is, melyen belül a szakanyagok keze|ésére anya{elelós (vagy anyagfele-
lősök) van (vannak) kijelölve, (Viryázat, nem téve§ztendó ó§sze az anyag-
nemfelelőssel!) A kijelölt anyagfelelős van egyedül feljogosítva ana, hogy
az"alegtsé!' részére eszközt é§ anyagot az egységraktárból felvegyen, és

ó kóteles gondoskodni arról, hog5l ezek az e|őírtaknak megfelelően 'bze-

mélyhez leglenek kötve", tebát a szakágazat által előírt és megkövetelt
formában át legyenek adva, melyet az áNevő aláírásáva| igazol. Ennek
megfelelóen egy számítőgépet a katonai szpívezethezvaló bekerüléskor
az anyagnemfelelős (pl. ruházati szolgálatfőnök) az egység szintű rakár-
ba bevételezi, majd azt "áelró'' utalványon az "akglsét' (pl. e5nég törzs)
anyagfelelóse (pl. Kovács fhdgy.) az egységszintű raktárból aláírás elle_

nében, részegységek ellenőrzésével átveszi, majd azt a teljes konfiguráció
feltüntetésevel, az eryedi azonosítók rögzítésével eryütt, aláírás ellenében
átadja a használónak (pl. eglség parancsnoka), Ez a zárt lálwlatbizto,
sítékot nyújt az MH vagyonának megőrzésére, illewe az eszköz és anyag
eltünése e§etén a káreljárások szabályos lefolytatásának alapját képezi.
Ezen feladatlánc b árme|ytk" Iónc sz e mének" lttány a e g űttal adott esetben
a károkoó személyét is kijelöli. Ha az anyag elveszik, a felhasználó a

felelós. Ha részére nem lett mozgásbizonylaton átadva az anyag, akkor
az"aleglség" részére mozgásbizonylaton nem lett átadv a az anya5, az egy-

ség szintű raktár kezelőjét terheli a fe\elősség. Mindezen szabóIyok betar-

tásúnak és batartatásának szakmai felüpelője a lcatonai szanezel anwg
nemfelelőse, akit eruek megfelelően szintén anyagi felelósség terhel.

A helyes eljárás ismeretében értelemszerű, hogy mit jelent az N{H
Gazdasági Eüenórzái Hivatal je5zókörryvéból kiemelt idezet Ha az" alegl-
ség szómítógépei nem egleztek meg a nyilvóntartásban szerepló eszközök,
tel', akkor a személyhez kötés sem valósulhatott meg, így széles skálán
nyílott lehetóség a üsszaélésekre.

A fenti esettanulmány jól érzékeltette, hogy a Ma§/ar Honvódsegen
belül érvényben lévő általános és speciálisan szakígazati gaz&ílkodási
szabályok zárt láncolatának bármely ponton való megsértése mily mér-
tékben veszétyezteti az MH vágyonának megóvását. Sajnos a felelős pa-

rancsnoki és szakmai beosztást betöltők közdtt sokan vannak olyanok,
akik ezen alapvetó ismeretek hiányában nem ismerik föl ezeket a veszé-
tyeket. Tehát a szabályok megsértését nem lehet "bocsánatos hlnnek"
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tekinteni, arra való hivatkozással, hory az anyag megvan, nem lopták el.
Nem lehet, mert számtalan káreset á bűncselekmény bizonltja, hog5l a
gazdálkodási, nyilvántartási szabályok megsértése lehetőséget ad a lopá-
soka és egyéb üsszaélésekre. Amennyiben visszaélés nem történt, az
csak a szerencsének köszrinhető, ezenkívü az eset kivizsgálása, amely
nagy valószínűsé ggel tisztázhatja, hogy üsszaélés nem történt, §zakem-
berek sokaságának drága munkaid ejét "rabolja" el.

A tanulságok levonúsa mellett felhivom a Magnr Honvódség érin-
tett személyi állományának íigrclmét az érvényben lévó anyagi-technl-
kai gazdálkodási szabályzókalapo§abb isner€tére, elsaJáűtására, ezek
közül is kiemelten az MH elektmnikai szolgáilatfőnök 1711996. (MK
25.) szánú, a sámítrás-, üryvitel_ és nyomdatechnikai eszközök anyagi
és technilrai biztosításáról sóló intézkedésében rögzítetíek ismeretére,
ismertetésére, illetve azok negkövetelésérc,
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SZAKTORTENET

Mozftó JAvíróMtltlpl.y cnjzÉn szERoszop)

Gdspdr Tlbor|

A fegruer- és |ószerbiztositás tiirténetét üzsgálva megállapítható,
hogr hosszú volt az út a honfoglaláskori fegrverkovácstól a napjaink
Bnyagi-technikai szolgálatáig. A történelmi eseményeket vizsgálva rög-
zíthető, hory a jelenlegi értelmezésű fegyverzettechnikai szolgálat tény-
leges fejlódése a tűzeszközök, különösen a tüzénégi lövegek megielené-
sével kezdódött. A szolgálat technikai biztosítási ága a fegyverek fejló-
désével alakult ki. Minél bonyolultabb fegyverek álltak rendszerbe, annál
nagobb szakértelmet, esetenként na§pbb létszámot ktivetelt azok üzem-
bentartása,

Ezen fejlődés egyik fontos állomiása volt az 1940-es években létre-
hozott tüzér §zemszlopo\ mozgó javítómúhelyek

A békehadrend szerinti hadtestek szervezetében, a hadtest fegyver-
zeti (feg5rver és lószer) előadók szakmai alárendelségében területi állan-
dó tüzérségi és feg5iverjaűtó múhelyek működtek, hadtestenként 1-1.

Ajavítóműhelyek egbel"anyaalakulatal' voltak a hadi hadrend sze-
rint megalakuló javítóműhelyeknek, a tüzér szeroszlopoknak.

A mozgo javítóműhely gépi- és műhelyberendezésének kisebb része
gépkncsira volt szerelve. A gépi felszerelés és anyag na5lobb részét vas-
úton szíllították Mozgékonlnága lehetővé tette, ho§/ telephelyet könnyű-
§zerrel változtathatta.

A mozgo javítóműhely szervezeti felépítése az 1. számú vózlaton lát-
ható. Állománya (l9,t0-es szervezés szerint): 2 tiszt, 51 legénpég (fegy-
vermester, stb.) 5 tehergépkocsi (5 tonnás), parancsnoki gépkocsi és 2

t Gá§pá, Tlbor ínkpaedes, MH FvTszF-§é8 fe8jryeí,ló§zer á§ mtl§zaki technik8i o§ááyvezetó
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kerékpár. Hosszabb időre történó telepítés esetén 4-ó-szoros állományra
emelték létszámát-

Vasúti szállítóeszköz szükéglete 16 tengely volt.

A gépkocsik bertndezése:

- ery tehergépkocsi mint anyagkocsi, pótkocsija gépmúhelynek és

eróközpontnak volt berendezve;

- egy tehergépkocsi mint anyagkocsi, pótkocsija kovácsmúhelynek
volt berendezve;

- eg5r tehergépkocsi tüzérségi tárrészleg kocsi, pótkocsija feglrverzeti

tánészleg kocsi;

- egy vontató gépkocsi, pótkoc§ija mint málha- és eleségkocsi;

- eg tehergépkocsi mint optikai üzem;

- egy pótkocsi a beosztott személyzet szállítására;

- eg5r személygépkocsi a parancsnok és helyettesének részére, 
]

A mozgo javítóműhe|y lehetőség szerint a megléű ipari üzemekben

települt. A-teiepülánek éz a módja azonban nem minden esetben volt

alkajmaáató. §zabadban való településre egy nagy szereló és több ki-

sebb műhelysátor, valamint parancsnoki sátor állt rendelkezésre,

A település vázlatát szabad telepü|és e.setén a 2, számú vázlat, mun-

ka- és üzemmenetét a 3. számú vázlat taíta|m^zza.

A jaűtómúhely parancsnok feladata volt a múhely vezetése és a mun-

kamenet szabályoiáia. Helyettese a tűzérszertáti tiszwiseló volt, aki a
műhe|y anyagszámadói, a műszaki közigazgatási, a gaÁászatközigazga-
tási és a katonai igazgatá§i teendóket látta el.

A tüzénnesterek vottak a naércégi, optikai múhelyészlegeN valamint

a tárrészle7 munkavezetői, illetve anyagkezelői.

A feguermester volt a feguelz*i műhelyészleg munkavezetője,
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A szakmunkák elvégzésére a műhelyrészlegek katonai §zakmunká-
sokkal rendelkeztek, a köveíkezók szerint feglverlakatos, asztalos, bog-
nár, kovács, esztergályos, marós, fúrós, hegesztó, festó, szíjryártó, villany-
szerelő, optikai műzerész, gépkezelŐ, motorszerel&gépkocsivezető, szabó
és cipész. A szakmunkások létszámát a szükséglet szabta meg, változó
volt.

A tüzérségi, optikai és fegyver alcsoportok a műhelyrészlegben nem
voltak egymástól elkülönítve, hanem munkájuk elvégásében szervesen
egrmáshoz kapcso|ódtak.

A mozgó jaűtómúhelyekben a következó nrrnlriilrat végezték elre-
pedt vary eltört lóvegtalpak kifoltozása, új szegecselések, a csófar sérü-
leseinek javítása, perselye\ csaprágn§ csapszegek cseréje, tengeb€keíL ke-
rekeken, mozdonyon és lőszerkocsikon előforduló sérülések j avítása, se-
lejtes részeknek újjal való pótlása, bádogos munkárk elvegzése, kisebb
alkatrészek ryártása, valamint az összes mázo|ások; továbbá az optikai
műszerek és lövészfegrverek alkatrészcserés javítása, javítás utáni besza-
bályozása.

A mozgó javítóműhely (tüzér szeroszlop) műhelyfelszerelésének
elégtelensége folytán, csak középJavít6sokaí tudott végezni. Aá a meg-
rongálódott tüzerségi és optikai anyagot, amelyet a mozgo jaűtóműhely-
ben nem lehetett javítani, az állandó javítónűhelyekbe kellett hátraszál-
lítani.

Az állandó jaűtóműhelyben megfelelő mennyiségben álltak rendel-
kezésre a legkülönbözóbb tüzérségi felszerelési cikkek és lőfegyverek
tartalékalkatreszei.

A mozgó jaűtóműhely azt a nem javítható e§zközt, amelyet elóre|át-
hatólag az állandó Javitóműhely sem tudta m€avltani egyenesen a
hátorság központjába iránfitotta.

A tüzér§égi, optikai és fegruerzeti anyagok fó javítását (naryjavíti-
sát) elvben a hátotszágban|éxő tizérszertár és fe5rueíszeítáí végezte.

Az olyan tüzerségi és optikai anyagcikkek javítását, amelyek sajátos
múszaki szerkezetük folytán csak bizonyos intézetekben vagy meghatá-
rozott módon voltak javíthatók és amelyeknek jaűtására a tüzénzertár-
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nak és fegrerszertárnak sem ldképzett személy?f;te, sem berendeáse
nem volt, a honvédelmi minisztérium intézkedése szerint rz orrg beren-
dezett gúrí iizemeliben vége.zték

AJavításbe adás jegzókiinyv alapján iörtént A korabeli szabályzat
szeriut a jegzókönyv elkészítéséért a csapatnál láó tiizé§zeítári ti§zt-
viseló volt a felelős "A csapanól ki nem javítható, megrongólt löveganyag-
nak és optikai cilrlcelotek javítdsba aüsót javasolja. A sérülés mér,téMről
és ol<óróI jegzók)nyvet szertces6 a benae foglalt adankat a lövegluJnybe
jeglzi, a sériilt liiveganyaguk és optilcai cilr*elolek a javííómúhelybe való
ebzúMtós óról gondos l<odik

A javításból érl<czett We4el<z4 tüzéné§ és optiltli ci]dcelcet az ótvétel
alkabnával szeméIyesen viagálja meg.

Üpeljen arrq hogt olyan megrongólt anyag atnely a csapamúI is ja-
víthatQ ne l<erijljön mozgó vagt óIlandó javftóttulhelyhez," (1)

A fellelhetó irodalomban a mozgó javítóm,i|elyek második ülághá-
borús tevékenlnégéról nem sok adat található. Osszességében negálla,
píthatd hogl a harmló csapatokat követve, sokat tettek a harcképesség
fenntartása érdekében, mert a háboní nagrobbik részeben a maryar c§a-

patok jelentós eszközutánpótlásra nem számíthattak. I§ a harérték
megőrzeséne§ növelésének eryetlen módja a javítás volt.

A mozgo javítóműhelyek is osztoztak a csapatok sorsában. Példa er-
re az alábbi idézet:"Novij-Oszl<ohan bemlaák a 103. tüzénégi szeroszlop
és a 101. vonatmúhely anyagót vasúi kocsikba. A vagotnlouk azonban
csak íelét továbbfthattóh meí' a szoujet erők a vasútvonalat E. irúnyban
jaruár 20-án megszaátottál; a D. irónyba való száIlítás pedig mór laráb-
ban leheutkn vok" (2)

Felhasznált irodalon:

1.) Tervezet. L,ószer, tiizérségi anyag és fe5verzet pótlása. Buda-
pest, Attila N},omda Rt. 1940.

Z) Nag4r.Pisztrai-Tóth*.Zimonyi: A magnr katonai ellátó (had-
táp) szolgáIat története. zííjnyi Mikló§ Kiadó és MN Hadtápfónökség,
Budapest 19&4.
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A MAGYAR KRÁIYI HoNvÉD§Éo §zÁLLfuÚ szol_
GÁLATÁNAK MEGTEREIVíTÉSE,§ZERVEZETI KERETEI

Hotv&h Anila|

I.RÉ§z

A Magnr Királyi Honv€dség sáIlító §mlglilata két yilágMború
küzötti szepezeti feJIódésének áttekintésekor az 1932+s esztendó for,
dutópontnak tekntbet6. Ebb€n az évben kerültek vis§za r rejtés köy€-

tette kényszerűségból a mli§ tárcákhoz ldeiglenesen áttelepített szene,
zet€k ismételten s Honv&elmi Minisztérium alárendeltségébe, és ek,
kor határozták eI az egmáshoz lóncszerűen kapcsolódó utánsállítást
végrehajó szervezeíek csökkentését

A szállító szolgálat létrchozása köriilmén}€inek tár§nlása előtt szük-
ségesnek látszik a 'ftúllító, száaítóE" §zavak eltéró értelmezése, valamint
a szállítrás és a közlekedés fogalmának bizonyos fokú keveredése miatt a

szolgálat korabeü definíciójának és feladatrend§zeíének tis^áBáaa.

A szállító szolgálat foga|mát az ly244ea kiadott llucászati Sza-
bfilln,lthaláíona meg és megítélésem szerint ezt élszerű elfogadni, mi-
ve| ezen alap,szanak a későbbi grakorlati szabályzatokban, §egédletek-
ben, tankönyvekben megjelent definíciók. A szabályzat megbatáíozása
szeánt'A szál]ftó nolgúlat magába foglalja a szóllítóeszkiizök megszerve-

zését, iimnét és kaftantartósáy atneruyiben vüJaégey uíánpótlfuót a szál,
lítóvonalak (vasutak és utak) karbantartúEának és kibóvftésének irányítá,
sót, a vasutalolál aen munkák végrehajtúsút is. A uúlltt! szolgálat részint
a csapatszóMtóst, ré§zint az utónszáIlítóst bottyolítja le".'

A lratonai szóltításokat az alóbbiak szerint osztályozíáIc

1.) a szállítrás módja szerint,

2.) az igénybanett sz.í|lítoeszköák szerint és

3.) az irányítás módja és a szervezeti típusok szerint.

t H6vóli Altita §ázado§, zl\rNElo8isaikai lrírrzék.A taoulmáDy ré§der a szeráf,ándidátu§i
fuékezés retvezeréb6l.

2 H-sLLt&z.l.ínzet. 30. pont.34p.
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1.) A sállítás módja szerint:

- vasúti,

- úti-gépkocsi,
- kocsi,

- yizi,

- légi,

- kötélpálya é§

- ueryes.3

2. ) Az igénybevett száütóeszköziik szerint:

- vasút,

- hajóáató vízi utak,

- tiábori keskeny nyomtiá,\^ú va§utak (mozdon1,os keskenyvágányí, mo-
toros tábori, lóvontatá§ú tábori é§ benzin--elektromos tábori vasút ) é§

- vonata -gépkocsik,
_ fogatolt jáíművek és

- málhrásállatok.

3.) Az irányítás módJa és a szervezeti űpusok szerint:

- vasúti (hajózási) szolgálatra és

- vonatszolgálatra osztották fe1,5

AMaparKinótyillonvédségszállítówolgálatánakmegalakítámés
szenezeti felépítése

A szállító szolgálat a §zervezá tekintetében azokíroz a szolgálati ágak-
hoz tartozott, ahol a békehadrend jelentós mértékben eltért a háborű-
tól, mfircl funkcionális elemeit a mozgósítráskor vary közvetlenül aá meg-

3 Ber8eí lgroty:Avez.té§ Kézikönyve.l-tr.köl. §ádiúm sajaóválrbt Ré§zvéítytár§aM8 BP.
l 930. (a továbbiatban vezete§ lGziki,nyve) L kót. 23 3. p.

4 Uo,
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elózóen alaKtották meg és kezdték el múködtetni. A békeszervezetnek
az volt az elsődleges feladata, hory a mozgósítás végrehajtása után életbe
lépó felriasztrósi (a továbbiakban "Fr.") hadrend megfelelő kerete legyen,
valamint az előírt kiképzéssel megalapozza a mozgősííás, a felvonulás és

a báború alatti al}almaás végrehajtásának lehetóségét.

A trianoni békeszeruődés korlátozó rendelkezései kialakításakor a

glóztes felek e feladatok ellátására akarták alkalmatlanná tenni (alátá-

masztva ezzel is a tartós támadásra képtelenség koncepcioját, H. A) a

maryar hadsereg szállító szíJlgálatát. Holott Magyarországon a hadsereg

beliatárolt lehetóségei, valamint a rnegváltozott földrajá viszonyok miatt
a felvonulás ryors végrehajtása kiemelt fontossággal bírt, mert csak így

lehetett a siker reményében támadást megindítani vagy határmenti terü-
leteket kiüdteni.6 A békeszerződé§ által tiltott szervezeteket, íg5l a szol-

gálathoztaítozókat is át kellett adni mrás tárcák alárendeltségébe- A szál-
Íító szolgálat esetében is a hasonló jellegű szervezési kérynzer firyelhetó
meg, mint pl. a kiegészítési és nyilvántartási szervek esetében.

A szállító szolgálat §zervezetének t árgyalásáaől 1927-32 köartt nem

húzok meg éles időbeli határvonalat. Az a|fejezet tágolásának alapjául
a sáltító szolgáIat oszírólyása látszik legcélszerűbbnek - aaz vasúti
(haJóási)- és vonatszolgálat Az eg/es szervezetek fe|építésének és fel-
adatainak tárryalásánál szülségesnek tartom a békeszervezet (nyílt és

rqjtett), valamint az "Fr." hadrend felépítésének széwála§ztását.

A román c§apatok kivonulrása után 1920-ban megszervezték a Nem-
zeti Hadsereg kátonai vasúti (hajózási) hatóságait, és a vasúti alakulat
kiépítésére is kísérletet tettek, ugyanis a rendelkezesre álló vasutas pót-
keretból felállítottak egy va§útépít ő zászlóaljat.'

Ezek a kísérletek röüd életűnek bizonyultak, mivel az antant hatal-
mak tiltakozása miatt a katonai vasúti (hajózási) hatóságokat 19)7-ben

sikeíe§Yédet ni harc mó8vivására a katonai teoretiku§ok é§vezérkari ti§ztek a hadseíe8et alkal-

matlannak tartottát. Az oís?á8,ot ért támadá§ e§téí a határok nyitottsá8a miatt a védelem fósú_

lyát a hatáíról távolabb belyeáék.
Kormány jelenté§: l 9 l 9-2z,z| 7,p,
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fel kellett oszlatni. A budapesti katonai körlet köaletlen alakulatai kö-
zött a hadrendben szerepló vasútépítő aászlóaljat annak ellenére át kel-
lett alakítani hiíászanyagszertáná, hory a hivatalos elnevezése vasúté-
pítő iskola volt.' A Saivetségközi Katonai Ellenórző Bizottság (a továb-
biak6an SZKEB.) a késóbbiek során hidászanyagszertár §zervezetét i§ a
hadsereg szervezetéhez képest tűméretezettnek talált a, eáít eg r&ze
névleg l92. július l-vel a Kereskedelemüg5ri Minisztérium fennhatósá-
ga alá tattozó MÁV Hídanya§ zertárává alakult át.9 A vasútépító zász-
lóalj tisajeinek, altisztjeinek é§ aDyagának másik részét a Belügyminisz-
térium fennhatós ága alá tartozó rendórtartalékhoz sikerült rejtve elhe-
lyezni.l0

A Magyar KiráIyi Honvédség katonai vaoúti (hajóási) §zo|glilat
"Fr." hadrendje felvételét bizosító szervezetek és feladataik

A Ma5rar Királyi Honvédség a katonai vasúti (hajózási) szolgálat
iránvító szervezeteinek mesalakítá§akor a Monarchiában alkalmazott szer-
veÁi elveket vette át.l l Á békeszerződés előírásai miatt fellépó rejtési
kényszer nllvánvalóvá tette, ho5l a korábban kialakított szervezeti és
működési ryakorlatot nern lehet tovább követni. Ezt erősítette meg a
SZKEB. kitüntetó íiryelme, a volt katonai vasúti (hajózási) hatóság alá_
rendeltségébe tartoá, majd a kereskedelemü§d tárcához átkerüt szer-
vezetek iránt.

A szállító szolgáJatot békében vasúti, hajóaási vonatkozásban a HM
YI./7.h (közlekedési) osztály irányította. Az osztály kettós alárendeltség-
ben folytatta tevékerységét. A közigazgatási jellegú üryekben a honvé-
delmi minisaernek, a mozgósítással, "Fr.n-rel és hadmúveleti alkalma-
zrással kapcsolatos kérdésekben avezerkar fónökénekvolt alárendelve. l2

HL.Vtf. En, W l o. l999l l/ l929. Adatot a hoívédsé8 béke é§ "Fil helyzétéról 19l9-tól
l93l-i8.,
Komány jelentés: l9l9_Z2.2l7 p.
ItL. vkf, Eh. W7*-o. 50049/ l 929. Taoulmány.
vö.: Némeü FJnól Adaléko& az o§arák-Ma8yü Mooaíchia k tonai ködekedári árvá.úti §zer_
veiDet (kül&lö§ tekiítettet a Matyar tcfályi Honvédét, a Ma8ys. Ki.fiyi Ál.mvasúlók) töíté-
netéhez é§ el§ó vilá8Mborús szeí€plé.grh€z l868- l918lGíadidátit§i &rekezé§. Bp. t 994.
l05-108.p.
HL. HM. Eln. l/a,o. l l3.2l9ll93l. szervi H8táíozványok 8 HadiAkadémia és a v€zé.kat ré_
széfe-

8

9
l0
1l
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Az osztáty legfontosabb felodatait az alábbiak szerint lehet össze_

foglalni:

. a felvonulás szállítással kapcsolatos feladatainak előkészítése,

- a katonai vasúti (hajózási) ható§ág é§ va§úti alakulatok "Fr,"-nak
elókészítése,

- a vasutak, közutak és a űziutak fejlesztésében a honvédelmi érde-

kek megfogalmazása és éwényre juttatá§a,

- a betföldi é§ ktilföldi közlekedési hálózat és járnű állomány nyil-

vántartása ás hadműveleti kiértékelése,

- a vasút, út, híd és víziút építésekkel kapcsolatos közigazgatási eljá_

rásban a katonai érdek érvén},re juttatása,

- javaslattétel katonai vasúti, hajózási hatóságok és alakulatok szer-

vezetének kialakítására és kiképzésük irányítása,

- a szállítással kapcsolatos - elsósorban vasúti és hajózási - szabályok

kíalaKtásában való r'esalétel.' 3

A katonai felsó vezetés aHM.W-ft.k osztály sokétű feladatainak

ellátását az rállomány összetételével is biztosítani kívánta. Már a megala-

kulá§tót kezdve sokétú volt az osztály tisajeinek végzett§ége és besoro-

lása: 4 vezerkari tiszt, 1 hadmúveleti tiszt, 3 ryalogsági tiszt, 2 műszaki

tiszt, 1 gépkocsi elóadó, 1 vonatcsapatbeli tiszt és.l _gazdasági 
tisztból

tevód<iti ciisze a 13 tiszt, ezenkívül3 altiszt és 3 polgári ürykezeló segí-

tette a munkavégzest (összesen 19 fó).l4

Az osztály eryébként a békeszerződés rendelkezéseitól fiiggetlen ket-

tós alárendelisége lehetóvé tette azt, hogr a 'Fr." elókészítésével kap-

csolatos közbkúési feladatok koordinrálrását a HM. keretén belül oldja

meg. Azonban a tilalom hatálya alá e§ó szervezetek felüryeletének ellá-

13 Uo.
r,í HLHM.Eln, l.o. lool/l922.Rendcl€tsMatllaíKi.ályiHonvédé8§zeív€á§éi€,
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tását, a vasút- és hajózási társaságoknál a katonai érdekek érvényesítését
a honvédelmi- belügyi és kereskedelemüryi táíca nyílt együttmúködésé-
ben nem lehetett megvalósítani, ezert szükégessé vált a hatósági jogkö-
rök áttelepíté§e. A szállító szolgálat "Fr." előkészítő feladatait érintó kér-
déskörök, főként a közlekedési hálózattal es tánaságokkal kapcsolatos
bizalmas üryek a Kereskedelemúryi Minisztérium felüglelete alá tartoó
Vasútt és HaJózási F6felügrel6séghe4 a Belügminisztériumban pedig a
VI.--e. (a továbbiakban BM. VI.-e.) osztályokhoz kerültek.' '

A Vasúti és Hajózási Főfelügelős ég az érvétryben levő'Vastlttizlai
rendtartós" 73. §-a & az"Ideigknes folyó-, csatoma és tóhajózú§ rendsza-
bábok" 107. §-a alapján szewezett és a kereskedelemügd minisztemek
köatetlenü alárendelt hatóság volt. A Fófelúgelőség szti{ségességét vas-
úti és hajózási tekintetben a múködő vasút- és hajózási társaságokvona-
lai (kikötői berendezései) állapotának és üzletmenetének felügleletével,
ellenőrzésével indokolták a rend és a biztonság fenntartása érdekében.
A hajózással kapcsolatos üryekben a hajózási társaságok ületmenetét
és állapotát felüryelte.

A valóságban a Vasúti és Hajózási Fófelügelőség által bizto§ított
lehetőségek alkalrnasak voltak arra, hogl a vasutakkal ás a hajózással
kapcsolatos közigazgatási eljárásokban meghallgatásra keüön és a le-
hetóségekhez méíten érvényesüljön a honvédelmi érdek A vezérkar e
hatóság révén jutott a va§úti járműparkkal és létesítményekkel kapcso-
latos olyan adatokhoz, amelyek a hadműveleti tervezé§ alapjait képezték.
A HM. a kereskedelemüryi tárca közvetítésevel a felüglelőségen keresz-
tül határoáa meg a vasút- és hajózási társaságok felé a hadiforgalom
bevezetéséhez elengedhetetlenúl szükséges felételeket, mint például a
szénkészlet naryságát, űzvóteli lehetőségeket, rakodókhoz, kikötőkhöz
vezető utakat.

A BM VI.-+. osztálya felügelte a Belüryminisztérium alárendeltsé-
gébe tartoó va§útépító, hidász és vasúti anyagi szervezeteket - felépíté-
sük és múködési körülményeik a későbbiek során bóvebben lesznek ki-

15 A §zöve8ben eínlít€tt szervezetek fó feladsla a kat@ai érdekek éívétty€dlá§e volt, ezl bizc-
nyítja 8z i§,hoa]ra rejtelt §zeívek Ílyltt badreídbevételo idó§zákábaím€§zú ek.
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fejtve. Az osztály szabályoaa a HM. illetékeseivel köz<isen a BM. VI.e. (!)

osztiályához rejtett katonai élelrniszer iiaemek (raktárak), kirendeltségeik,
valamint a Budapes6 45l- es Gőzmosó és a csapatok közitt felínertilt va§úti

szállítások szabályoását. l 6

A hadiforgalom bevezetésére irányuló előkészító munkában fontos
szerepet töltöatek be az ún. körletsállásvezetők (a továbbiakban KÓ-
szÁil,). A KÖsZÁLLak ryakorlatilag a katonai körletelq majd azok
megszűnése után mint a vegyesdandár parancsnokságok vasútüryi előa-
dói folyamatos kapcsolatban álltak az illetékes vasúti üzletvezetóségek-
kel és vasúti tizletigazgatóságokkal. l 7 A körlet szállítrásvezetők feladata

volt a folelósségi területükre eső vonalakon a 
nFr.' elrendelését kóvetóen

felálló vonalparancsnokág pályaudvar parancsnokágok hadtáp beren-
dezeseinek megállapítiása'Ö és rögzítése a polgári vasúti hatóságok kije-
lölt képüselőivel.'" A hadtáp berendezesek és vasúti kocsik, katonai be-

rendeái tárryak békében meghatározott készleteinek meglétét és mi_

nőségét meghatározott idónként ellenórizniűk kellett, és az eltérésekről
köaőtlenilllentettek a HM. VI.,.L osaáyának AKÖszÁLL_ok nyil-
vántartást vezettek a hatáskörükbe utalt va§utak szállítóképességéről,
műszaki állapotáról, a vasúti forgalommal kapcsolatos szabályokól és

rendelkezésekról. Az irodai munka kereteiből kilépve időközönként a

gyakorlatban tanulmányozták a forgalmi, pályafenntartási é§ vontatási
ÍáBátat gyakortati felaútait a főbb p-aya"Oiarómn es §omópontokon.2o
A KOSZÁLLok állomáshelyeí megegyeztek a vegtesdandár parancs-

nokságok szekhclyeivel. Ez alól azonban kivételt képezett a 2- vegyes-

dandár KOSZÁLL., mert az általa felállítandó vonalparancsnolság he_

lyét Budapesten határozták meg. A Duna§záva-Adria Vasúttársaság

Magrarországi vonalainak hossza (573 km.), és vonalvezetése miatt és a

ló

l7

18

l9

HL, HM. Eln.2.o. l24.648/ l922. A belü8yínini§zt q zL s.638lv|r-|922 kiirre8del€te a szá-
lítnányok L€zelé§é.e.
E- l o-ar Uta§ítá§ t€ívezel A katmai §áltítá§d( leb@yoítására vasűql. (a továbbakba, E- l0-,€s

Utasítá§) z§ 2p.
Hadtáp berendezéseke-n ebben az éítelesben a rakodólq §zol8áati |éte6ítínények, étkeó, itató

é§ beteg tová§zdlító áloínások ferszerelé§eit érterték.

AMÁv,I8az8atós€aláava§úti8,az8atá§tert eti íeladatainak vé8r€hajá§áía a trianoni béke-

§zerzódé§t köYetó€n hat üzletvezetó§é8et §zerveztek, Budap€§t, cyó., szombathely, Pé.s, sze-

8ed, Dobrccen, Mi§kolc §zélúelyeltél,. magásvöurrtnak csak h€lyi vég.ehajtó szervei voltak.

HL. HM. Eln.7lro. l0,907 l923 Ava§úti §zolBáat 8yakodati me8isme.á§€.
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2. veryesdandár székhelye indokolttá tette€gy körlet szállítá§vezetőség
kirendeltség felállítását Székesfehérváron.'^

A Magyar Királyi Honvédség kaíonai vasúti (hajózási) szolgála-
tának 'Tr." hadrend szerinti tagozóüsa és fóbb feladatai

A katonai vasúti szállító szolgálat "Fr." szewezeti kereteit a honvé-
delmi és kereskedelemügyi miniszterek egyetértésével az 1923-bal ki-
adott J-19-es Ideiglenes Hadiforgalmi Utasítá§ba+{a továbbiakban J-
19-+s Hadiforgalmi Utasítás) határozták meg. Követve az első világhá-
ború előtt kialakult szewezési gtakorlatot, katonai vasúti (hajózási) ha-
tóságokra és katonai vasúti alakulatokra (a továbbiakban vasúti alakula-
tok) osztották fel.

A katonai vasúíi (hajózási) hatóságok felosztása és feladatai

Akatonaivasúti (hajózási) hatóságokat avasúti és hajózási forgalom
vezetésére szerve zték és az alábbi hadrendi elemekből tevődtek össze:

- hadiforgalom fónöke,

- központi szállít ásvezeíőség ,

- vasúti vonalparancsnokágok (a továbbiakban vonalparancsnok-
sác),

- pályaudvar parancsnokságok.22

A katonai vasúti (hajózási) hatóságoknak békében nem volt hadren-
dileg meghatározható kerete, de beosztottaikat máI az "Fr,n előkészíté-
sekor kijelölték. Megalakulásukat a honvédelmi miniszter rendelte el az
nFr.n parancs kiadását megelőzően, az ún."honvédelmi keszül*égj' rend-
szabályainak életbe léptetésével. Működókészségüket az'Fr.n parancs
kiadásáig el kellett érni.

HL.\'kí. ün. vv7.k.o. 50049/ l929. Tanulrnáíy,
J- l 9-e§ Hadifor8almi Uta§ítás: 2, pont.22
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A katonai vasúti alakulatokat a va§útvonalak forgalmának biztosí-
tiásiára és a megrongált állomási, valamint foígalmi berendezések helyre-
állítására szervezték. A vasúti üzemszázadok és vasút i felépílményszáza-
dok tartoztak e szervezeti kategóriába.23 Jellegűket tekinfue a kórház-
vonatok, vöröskeresztes §egélyvonatok, betegvonatok, rögtöndtt beteg_
szállító vonatok, fertőtlenító vonatok (a továbbiakban mozgó katonái
egészségüryi intézetek), páncélvonatok, valamint a vasútépítőszázadok
és vasútépítő munkásszázadok nem tartoztak a vasúti hatóságokhoz és
vasúti alakulatokhoz, de az alkalmazást tekintve a hadiforgalom fónöké-
nek vo|tak alárendelve.'"

A víziszállítások elrendelése esetén a szállítás irányítását a Központi
Szíllrtrásvezetőség vqpl az alárendelt§égébe tartoó hajóállomás-parancs-
nokságok végezték."'

Az "Fr." kezdetétől a Fóveárséghez beosztott hadiforgalom fónöke
alárendeltségébe tartoztak a katonai vasúti (hajózási) hatóságok és ala-
kulatokzo, aki a hadiforgalom §zempontjából rendelkezési jogg albírt az
országban található vasúti, hajózási eszközök és a vasúton és vízi úton
szá|lítás és tárolás alatt levó katonai alakulatok felett.27

A Központi Szállításvezetőség a megalakulást követően kettős alá-
rendeltségbe tartozott. Mint a hadrakelt sereg alakutata a hadiforgalom
főnökén keresztüI a Fóvezérségnek, a közigazgatással <isszefüggó üryek-
ben pedig a honvédelrni miniszternek volt alárendelve. Feladata volt a
honvédelmi szállítmányok irányítása és a katonai vasúti szolgálat ellátá-
sának szewezése és vezetése. A Központi Szállításvezetőség a katonai
és polgári szállítá§ folyamatosságának fenntartása érdekében közvetle-
nül érintkezett a korrnánnyal, a köágazgatási hatóságokkal, a katonai
parancsnokágokkal és a vasutakkal.ZÓ

23
24
25
26

27
2a

J- 1 9-€s Hadifoí8alrni Uk§ítá§: 3. pont
J- l 9,-€§ Hadifoí8armi Utaítá§: 4, porlt
vezerés Kézitönyve I. köt. 239.p.
AFóvezéíség álaldójeu€ú katolapoütikai te§tüeí(é l92o ápriü§ l +n De8§zűnt a továbtti-
akbán miDt a vezérkaíból tiküöíített szerv i.ányította a hadral@lt ser€8 tevékeíy§égét.
J- 1 9-es Hadifor8alni Utasít&: 7. poflt
Uo. E. poílt.
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A Központi Sállítrásvezetőség az ország összes vasutainak kocsi- és
mozdonypar§a felett intézkedési jogkönel rendelkezet! haLáskörébe tar_
tozott a katonai szállítrások irányításának elrendelése. Az alárendeltsé_
gébe tarloó katonai vasúti hatóságokat és al4fulatokat köaletlerrül vagl a
vasúti vonalparancsnokágok útján vezÉíte."

A központi szállításvezetóség szenvezetileg katonai és Po,f,liri osz-
trilyokra, valanint hajózási sállítás vezetó§elc bgozódott"'

Áilományát a honvédelmi és kereskedelemügd miniszter, a vasúti
igazgatóságok és a hajózási társaságokjelölték ki. A t<atonai osztály dön-
tően a HM. VI.f.k. osztály szervezetéból kijelölt ti§ztekból alakult meg.
Feladata volt a nFr.n elkészítése során jóváharyott tervek és irányítási
elvek szerint a vasutak által rendelkezésre bocsátott §egédletek (külön-
bózó nyilvántartások és menetrendek) alapján számvetések, menetter-
vek elkészítése, és a Központi Sállításvezetóség alárendelt§égébe taí!o-
zó katonai vasúti (hajózási) hatóságok és vasúti alakulatok vezetése.

A polgái osztóIyoklloz tar7oztak3 L

_ a vasúti osztály,

- mozdony intézóség,

- kocsi intézőség,

- távíró hivatal és

- szakíanácsadók.

Á vastúü osztáIy íeladatkörébe tartozott a va§út üzemiránltrás4 uta_
sítások és rendelkezések kiadása a polgári vasúti hatóságok részére, va-
lamint a va§úti §zemélyzet nflvántartása, irányíltása és pótlása.

A mozdotE intézőség tartotta nyilván a vasutak mozdonyait, állapí-
totta meg é§ biztosította a hadiforgalom mozdony- valamint iizemanyag
szülségletét.

Uo. 9- l 3. pontok
vez€té§ Kézikóíyve: l. kór. 2370.
Uo,

29
30
3l

253



A koc§ intézőség tartotta nyilván az alárendeltségébe tartozó vasúti
kocsikat az űzletigazgatóságok székhelyein felállítoti hadifiók koc,si in-
tézóségek jelentései alapján. A vagonok elhelyezkedése és a szállítási
feladatok összevetése után kiadta az intézkedéseket a szerelvények össze-
állításához szükséges kocsi kiegyenlíté§eke.

A Központi Szállítiásvezetőség a felállítá§át követően saját, a MÁV
Igazgatósága által kijelólt személyzetből^álló távbóhivatallal rendelke-
zett a táüratok feladására és fogadására."

A hajózási szállítós (a továbbinkban hsz.) vezetőségkatonai hajóaási
szakemberekből és a hajózási társaságok kijelölt képüselőiből, mint a
Központi Szállításvezetőség önálló osztálya Budapesten alakult meg kü-
lön hírkózponttal." A hsz. közvetlenül irányította a honvédségi, fóként
utánszállítás rendeltetésű víziszállításokat a katonai parancsnokságokkal
és a po|gári hatóságokkal eg5rüttműködésben.

A vonalparancsnoksógokat a köílet szállításvezetők állomáshelyein
alaKtották meg, állományuk a kijelölt katonákból és vasúti alkalmazot-
takMl tevődött össze. Közvetlenü a Központi Sállítáwezetóségnek voltak
alárendelve. A hatáskörükbe utalt vasútvonalakon a vasúti szolgálatot
érintő üryekben parancsadá§i jogkörrel rendelkeztek a pályaudvar-pa-
rancsnolságok és a hadtáptelepek felett, míg a területükön levő páncél-
vonatolq szállítás és tárolás alatt levő szállítmányok felé rendelkezési jog-
gal bírtak.3a

A "Fr," elrendelésekor ó0 pályaudvar-parancsnokságot (pup.) állí-
tottak fel, állomáshelyüket már békében közölték a vasútigazgatóságok-
kal." A pályaudvar-parancsnolságok az "Fr." tervekben lefektetettek
szerint az eryes veryesdandár illetékességi területei közőtt az alábbiak
szeint oszlottak e/., Budapest 19, (a felsorolásnál a továbbiakban a pa-

32
33

34
35

J- t 9-es Hadifor8alrni Uta§íá§: l3l. poílt
HL.vkf.En.W1.o, 1999lI l1929. MALok ahoíNéd§é8 béke é§ "Fr.'' hetyzetéról l91g-tól
l 93 l -ig. Fel.iaszl á§i Hadíend a ma8öltes or§á8!é§zb€li alakulatokíól c. melléklet.
J- l 9-e§ Hádifof8alni Utá§ítás: l 4. pont,
HL. \4d. Eln. w7J(.o. 50049/ l 929, Tanulrnány
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ranc,snol§ágok iállomráshelyeit jelölcim meg H. A), Sá_kgsfehérvár 7, Szom-
bathely 6, Pécs 8, Szeged 9, Debrecen 4, Miskolc 7.'o A p,rp. a vonalpa_
rancsnokságnak volt közvetlenül alárendelve. Feladatuk volt a szállítmá-
nyok be- és kirakásának irányítása, a pályaudvalgkon, állomásokon a
katonai rend, fegyelem fenntartása es biztosítrása.J /

A hajóállomások feladatai megeryeztek a pályaudvar parancsnoksá-
gokéval. Az "Fr," tervek szerint az alábbi folyóparti helységekbenjelö|ték
kl a hajóáIlomások települé§ helyét: a Dunán: Gönyú, Komárom, Vác,
Budapest, Paks, Dunaföldvár, Mohács, Dunavecse, és Baja; a Tiszán:
Szolnok és Szeged, a Dráván: Barcs.Jó

Az állandó jelleggel működő katonai vasúti (hajózási) hatóság mel-
lett bonyolult forgalmi helrzetekben a torlódások elkerülése érdekében
ún. Kózponti Szállításvezetőség kirendeltségeket és vonalparancsnok-
sás kirendeltsépeket állítottak fel a vasúti szállítás szűk keresztmetszetét
ké"pező csomófontokon. 39

Nem tartozott a szoíosan vett katonai vasúti (hajózási) hatóságok
közé a "Fr." elrendelése után HM. VI.,í.k. osztályból a Központi Száll!
tásvezetőséghez beosztottak kiválása után létrejövó HM. 7.k.o. Az osz-
tály közvetlenül a honvédelmi mini§áernek volt aláíendelve és a közle-
kedéssel kapcsolatos közigazgatási, fóként egyeztetési feladatokban ké-
pezte a miniszteí végrehajtó apparátusát.

A Maryar Királyi Honvédség vasúti alakulatainak és az "Fr." el-
rendelése után a hadiforgalom fónöke aIá rendelí hadrendi ele-

mek tagozfiá§a

A vasúti alakulatok, akárcsak a háborús alkalmazást tekintve a ha-
diforgalom fónökének alárendelt más alakulatok fejle§ztésére is csak a
SZKEB. lW_es távozása után kerülhetett sor. Az 1927-es fejlesztési

HL. vkf. En. W 1.o. l99911l1929. Adalokah6védsé8 Éke és "Fr." helyzetéról l919-tól
l 93 1 -i8. Felria§aási Hadrend a mö8öttes orsá8,részbeli alatulatokól c. melléklet.
J- 1 9-e§ Hadifor8álrni Ut a§ászl .22.23-2s rF,ntok
HL.vkf .EIn,W1.o. l999l ll 1929, Adalú, ah6í!édsé8békéés "Fí," helyz€téíól 1 9l9-tól
l 93 l -i8. Felriasztási Hádrend a m€öttes or§á8,részbeü alakulatok6l c. mellékl€t.
vezeté§ Kézikönyve: L köt. 238. p.
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progíam elfogadásakor a szolgálati ágak köziiLl kiemelt firyelmet szentel-
tek a vasúti csapatoknak.

A vasúti izemszázadokat az "Fr." elrendelését kóvetóen a korabeli
szervezési gyakorlatnak megfelelően a va§úti §zemélyzetból töltötték fel.
Feladatuk az olyan vasútvonalak állandó üzemének biztosítása volt, ame-
lyeket a személyzete elharyott, valamint az elfoglalt területeken az ide-
gen vasúti alkalmazottak kiváltá§a azokon a szakaszokon, ahol részükről
a szabotázs veszélye reálisan fennállt. 7921-ól az átszewezés második
ütemének kezdetéig (1928-ig) a MÁV. ó vasúti üzemszázadot,1928-től
l4-<t, maj1d az 199-ben megfogalmazott követelmények és tervek sze-
rint 1931-ben már 16-ot bocsátott az nFr.n elrendelését követóen a had-
sereg rendelkezésére.ao

Az "Fr." elrendelését követően a vasúti felépítménpzázadokhoz be-
osztottakat is a tvtÁv. biztosította. Feladata volt a megíongált felépír
mény és állomás-berendezések helyreállítrása, meg|avítása, a vasúti for-
galom biztosítása. Az ellenórzá id őszakában az áUzervezes második üte-

méig a izelszázadokhoz hasonlóan ó vasúti felépítményszázad volt az

"Fr." hadrendben , és az79294enmegfogalmazott követelmények és ter-
vek szerint a számukat 1931-ben meg kellett kétszerezni."'

A vasútépítő csapatokat §zervezetük és a végrehajtandó feladat jel-
legéból fakadóan a műszaki fe5vernemhez sorolhatták. A vasútépítők
feladata volt a megrongált vasútvonalak, berendezése§ műtár5,ak, for-
galmi és vontatási berendezések helyreállítása, a vágányos közlekedési
vonalak, sodronykötélpályák, rakodók á eryéb műtárgnk építése. Fel-
szerelésüknél fogva rendes nyomtávú vasúVonalak építésében való rész-
vételükkel csak Évételes esétben számoltaka2

A vasútépító csapatokat az 194 májusában a Rendőr Újonc Iskola
(a továbbiakban RUISK) keretében felállítandó II. tanosztály kereté-

40
4l
42

HL.vkí. En.W7*o, 50049/ l929.Tanultnány
Uo.
vezetés Kézikönyvei l. köt. 24l .p.
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ben szervezték meg 2 vasútépítósz ázadda1.43 Az"Fr:.hadrendben 2 zász-
lóaljat és 5 vasúté p:ítőszázadótrctveztek felállítani .{ Az l9Z7henmeg-
indult hadseíegfejlesztési program tervezésekor a vasútépító csapatok
számottevő fejlesztését is elhatározták. Az átszewezés első ütemében
felállították a közlekedési ezred parancsnokágot 2 cÁnéúy (z&?lóalj) pa-

rancsnolsággal és 1 vasútépítőszázaddal. A miásodik ütemben további
vasútépítószázad került a hadrendbe. A rejtési kérynzer miatt a közleke-
dési e;det békében névleg továbbra is á RUlsr+roz osztották be.as

Az "Fr," hadrendben a vasútépítós zázadokszáma már az átszervezés má,
sodik ütemében a korábbi 5 helyett &ra egészült ki. aó

A közlekedési ezred III. osztályát (aászlóalját) 1921+ől kezdódóen
a békeszerződésben is engedélyezett, a békehadrendben meglevő utász-
zászlóaljak hidászszakaszainak összevonásával alakították ki. A hídépí-
tések során előforduló tómegmunkák elvégzÁére nFr.nesetére 8 mun,
Msszázadot boc§átottsk 8 á§zlóa|i rcndelkezésére.*' Az egtesitett hi,
dászszakaszo§ bár magukba foglalták a komp- és kiizúti hídegrégeket
is, de szervezeti é§ aDyagi feJleszt€§iiket a többi vasúti nlrakulattoz ha,
sonlóan egnégesen kezelék

A vasútépítő csapatok esetében a fejlódés nemcsak mennlségi, ha-
nem minóégi jeilegé is szembetúlő a 1927-32 köxrtti idószakbair. A
közlekedési ezred - a hivatalos elnev€zés továbbra i§ Rulsk maradt -
számára Szentendrén laktanyát és a kiképzé§ tárgyi feltételeinek megte-
remtése éídekében ryakorlóteret építettek, túllépve az eredetileg tewe-
zett 5.000.000 pengó költ§éget.'

A vasútépítöszázadok számára a feladataik ellátásakor felmerüt anyag_

mozgatási, föld, fa és egléb tömegmunkák ellátását a vasútépító munkás_
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zakaíiá3 Zdtán: HooYéd va§útépít6k. sz€lúr Iírformáció§ Rr. Kiadli§ év h€ly nélkü. 32-33. p.

HL.vK.Elo.w1.o. l999l l/ l E29. Adalok a h.nvédsét bék€ ár "Fíl helyz€r&ól l9t9-tól
l93l -i8.
Uo,
HL.vK, Eí.w1.o. l999ll/l929.Ahoovéd§é8ünkíeJódé§€ a szövet§*lózi Euenórzó
szKEB. távoá§átóI l 93l -ig.
HL.vkf.Et!.W7}.o. 50049/ l929.Tanulnáíy.
Uo.
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századokvéEezték. nFr.n elrendelésekor a felállítiásukat a hadsereg szer-
vezte és biztosította. A hadrendbe ''Fr,' esetén 792&-ig l0, azt köietően
16 vasútépító munkásszázadot sze rveztek a9

A vasúti alakulatok szervezetét nem elsósorban az első világháború
előtt, illetve annak során szerzett tapa§áalatok alapján állapítotiák meg.
A hadrendi elemek összetételének kialaktrásánál a 20-as évek katonái
elméletében bekövetkezett fejlődés hatására a mozgó háború hadműve-
leteiben a vasúti alakulatok várható alkalmazását vették figyelembe.so
Abból indultak ki, hog5l a jövóben a vasútépítóket fóként a Éádműveleti
terület hátsó határán, a felmerült hadműveletek folytatásához szük§ége§
építési muirkáiban é§ a mögötte§ területeken az ellenséges légierő áital
kiváltott rombolások hetyreáltítrási munkálataiban alk almazzák ,

A mag)xar va§úti alakulatok számát és felkészütségét ö§szeha§onlít_
va a szomszéd országok korabeü hasonló szervezeteivel a többi fegyver-
nemmel és szolgálati ággal ellentétben viszonylagos erőegyensúly firyel-
hető meg, A hadrendi felépítés nagrságrendjének hasonbaága abúl éied,
hogy a lehetséges hadszíntér és a várható feladatok egyik országban sem
indokohák lényegesen naryobb vasúti alakulatok kialakítását.

A háborris alkalmazá§ tekintetében a hadiforgalom főnökének alá-
rendeltségébe taílozó szeíve7-etek közül még a pánélvonatok, és a kü-
lönböó egészségügyi rendeltetésű vonatok érdemelne k em!ítést. A p ú n-
célvonatoklt (szervezési szempontból a páncéljárműves csapatokhoi tar-
toztak) az ellenség bütokában levő va§útvonalak, csomópontok, pálya-
udvatok, rakodók és eryéb műtárgyak rombolására, elfoglalására, vila-
mint a saját csapatok tevékenpégének biztosítására alkalmazták Az elsó
ülágháborút és a román megszállást követően 10 páncélvonat maradt a
hadrendbe, a rejtett tárolás következtében bekövetkezett ál|aqromlás miatt
számuk a SZKEB. távozásakor 4-re csökkent.5l
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Uo.
AkatoMi dmáetek Ma§la úszá8i hatá§áól lásd bóvebben: Dqnbrády I-óránd-Tóth sánde: i. m.
54-57 p.
HL. vkf. En, w!.o. l999/l/1929. Adaiok a hortvéd§é8 béke é§ ''Fr.'helyzetéról l9l9-tól
l93l -i8.
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A vasút kihasználása az egésxégügyi szolgálat ellátásában lehetósé-
get teremtett a tábori körúlményeknél jobb infrastrukturális körülmé-
nyek kihasználására a beteg-tovasállító állomrások révén. Áz egéuségügti
rendeltetésű vonatokkal a sérülte§ betegek g5rorsabban és jobb ápolási
körülmények között kerülhettek a mögöttes egáz§égügyi intézmények-
be.

A mozgó katonai egeszségügyi intézetek közül a kórházvonat felsze-
relése révén alkalmas volt menetközbeni életmentő mútétek és egyéb
beavatkozások elvégzésére, Átalában a beteg-tova§zállító állomásoi és
a mögöttes kórházak között alkalmazták. A betegvonatokat és a rögtön-
zótt betegszállító vonatokat a kórházvonatok pótlására a gyors orvosi
beavatkozást nem igénylő sérűltek, betegek tömege§ elszállításfua szer-
vezíék- A íertőtlenítő vonatok fe|adata volt a járványvédelemmel össze-
függó, tömegesen jelentkeó fertőtlenítési feladatok elvégzése.

Az "Fr." elókészületek titkossága miatt a mozgó katonai egészségügyi
intézelek szewezeti fejlődésének teljes körű bemutatására a rendelke-
zésre áI|ó források alapján nem vállalkozhatom. A megalakuliás idősza-
kában a kórházvonatokból 6 fertőtlenítő szerelvényből 1 maradt had-
rendben.s2 Az 1927-ben megke zdett átszervezéssel az ''Fr.n hadrendbe
a Fővezérség közvetlenek állományába 12 kórházvonatot, 12 rögtönzótt
betegszállító vonatot, 1 fertőtlenítő vonatot, 27 vöröskeresztes segélyvo-
natot és a hadtest közvetlenekhez 9 betegvonatot terveztek felállítani
1931-re.53

Avárható hadszíntér és az ország katonai földrajzi helyzetéből kifo-
lyólag számoltak a sebesültek víziúton történő továbbításával, ezért az
"Fr." hadrendbe 3 kórhózhajó feláltításával számoltak.sa A haióáuomá_
sokon berendezett rögtönzött beteg-tovaszállító állomásokról elsósor-
ban azok a séniltek és betegek kerültek szállításra, akiknek állapota a
szállítás közben várhatóan csak orvosi kezelést igényelt, mútéti béavat-
kozást nem.

HL. HM. En. l,o. t.000/1922 Rendelet a Ma8],aí Kiráyi Honvéd§ég szervezésére.
HL. vkf. En. W1.o. l999l l/ í 929. A hoítvédé8ünk fejt&é§€ a szövetsétköziEllenórzó
szKEB. távoásától l 931 -i8.
Uo.

52
53

54

26l



Az egészségügri rendeltetésú vonat okat l921-22-ben az ellenórzés
miatt le kellett szerelni. A vonatok nary részben a Népjó|éti és Munka-
üryi Minisztérium fennhatósága alá kerültek és a Gyermekvédelmi Liga
használatába adták külföldi üdültetések lebonyolításának segítésére. "
A leszerelést követóen a vonatok anyagát Budapesten az egé§zségüryi
főműhelyben tárolták, de a berendezái tárgiak és felszerelések úgy tönk-
rementek, hory javítás után sem lehetett rendeltetésüknek megfelelően
hasanálni, és pótlásuka nem rállt rendelkeásre megfelelő penzüryi fede-
zet.)o Az 'Fr." szempontjából nem volt megnyugtatóan biztosítva, hogl
a §ermekiidülteté§ céljaira igénybevett vonatok az elrendeléskor az onzág
területén tartozkodjanak, a MÁV. szakértői azonban garantálták,hog az

utasításokban meghatározott 10. Tr." napon kiáütják a vonatokal' ' A moz-
gó katonai eg$négüryi intézetek felszerelését az 190-as években nem si-

kerüt megnyugtatóan rendezni, visszatéró problémaként jel€ntkezett a kii-
lönk ző anyagi témájú értekezleteken.

A cikk II. Része a következő 199713. szfunban krül lózreadásra-

Kodnány jeleítés: 19 l 9-22.
HL.vkf,Etn. W3o 33.505/ l923. 

'€8]tzó&lítyv 
a 7lrc.-baí a kófttázvoEtok felállítá§a rár-

8!,ában ta.tott értekezé§íól.
Uo.
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