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Bevezetés

A honvédelmi kiadások hosszú évek óta történő visszafogásajelen-
tó§en kihatott a hadsertg haütechnikai eszközeinek kor§zerúségi szín_
vonalórq technikai áIlapotára. Technikai eszközrendszerünk hetero-
génné válí, haditechniIoi eszközelnk egl része korszerű, más rósze ke-
vésbé korszerű" ezen felül van egrjelentós hányad, amety erkölcsileg e!
avult v8§/ íiziloilag er6sen elhasználtódott.

A végrehajtott haderő átalakítási feladatok is tiibb kedvezőtlen ha-
úíst ryakoroltak s technikli blztosítási rcndszerre, Jól műkiidó javító
§zervezet€k kerültek felsámolásra, a haditechnikai eszközcsökkenést
meghaladóan csöl&ent s Jaűtó k8pa,citás. A katonai §zerezetek átala-
kítása, átdiszlokálása hatására nas/on §ok jó szakember hagyta et a
badsereget Ebben ré§ze van az alacsony fizeésnek is. Az átc§oporto§í-
íás következményeként nagron sok "MZ" lekonzervált technilqi e§zkaizt
kellett megmozdítani, ami jelentós új konzerválási igényt eredménye_
zett a szűkős knpacítás mellett.

A fenti körülmények odavezettek, hog5l a feryverzeti és technikai
integrációval bevezetett egpéges technikai kiszotgálási rendszer rya-
korlatilag nem funkciónál. Ezt felismerve sürgető igényként jelentkezik
ery olyan javítási rendszer kidolgozása és bevezetése, ami megállapítja a
technikai eszközök állapotának romlását és megteremti az alapjaií egy
NATO kompatibilis technikai kiszolgáló-javító rendszernek.

l Dí. oá§pár Tibo. mk.ezr€des, MH Lo8iszíikai Fói8az8ató§á8, tüditechnikai c§opoftfóDókbe-
lyette§
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Tanulmányom céIjául ezt a feladatot tűztem ki. Az elmútt évek té-
mával kapcsolatos tudomónyos eredtnényeinek az ösuegzésével, a jelen-
legi helyza elemzéséve| a külföIdi és polgái tapasztalatok felhasznáIá- sá-
val és a sajót elgondolásom kidolgozásóval kísérelern meg egl, a je- lenlegi
köülmények k)zött is működóképes, a vózolt követelményelatek megfelelő
te c hni ka i bizt o s ít ó s i re nd sze r kfu lnlgoz á s á t.

A technikai biztosítás, azon bclúl is a technikai kiszolgálás és javítás
kérdéséivel mintegy 15 éve foglalkozom. úg5l gondolom, hory az össze-
ryűlt tapasztalatok lehetóséget adnak ery reális, megfontolt javaslat ki-
dolgozására és jelentős terjedelme rriatt, két részletben történő közre-
adására.

l.) A tóma kutatrási eredményeinek iisszefoglalása

1,1. A íechnikai biztosítás rcndszerét befolyrásoló váttoá§ok

A rendszerváltoziást követően több irányú változás történt, ami ha-
tással van a je|enlegi technikai biztosítási rendszerre. Ezek a kövakezők

- jogszabá|yi változások,
- gazdasági változások,
- szervezeti változások.( 1 )

Az Országgnilés megalkotta azokat az alapdokumentumokat, tór-
vényeket, ame|yek alapul szolgálhatnak eg5l korszerű technikai biztosí-
tási rendszernek, Elfogadásra került "A Ma§/ar Köztársaság honvédel_
mének alapelvei" dokumentum, a honvédelemről szóló 1993. évi CX.
törvény, valamint több országgyilési és kormányhatározat ad iránymuta-
tást. Ezen dokumentumok alapján a technikai biztosításra vonatkozó_
an a következők rögzlthetőki

- Az ország honvédelmének új alapokra helyezése szüItségessé teszi
a technikai biztosítás feladatainak a módosítását is;

- A fejlesztési prioritásokból következik, hogy a hadsereg haditech-
nikai eszközeinek meghatározó többségét képviselő e§zközöket még
több évig rendszerben kell tartani, az eszközök cseréje a közeljóvóen
nem valósul meg;
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- A hivatásos és szerződéses állomány részarány.ának növekedése a
békeállományon belűl a technikai biztosításra pozitív hatást ryakorolhat;

- A honvédelmi törvény meghatáío7;za azon szolgáltatások körét,
amelyek a nemzetgazdaságból igénybevehetők a technikai biztosítás ér-
dekében (|avító kapacítás, eszközök, anyagok, stb), így ezek a szolgál-
tatások terveáetólq a javító szervezetek (kíilönösen a magasabb tago-
zatban) háborús struktúrájánál ez firyelembevehető, a hazai gyártási ha-
ditechnikai eszközökhöz nem feltétlenül szükséges javítóanyag felhal-
mozása, mivel az utánpótlá§ biztosítható.

Összefoglalva a leírtakat a technikai biztosítás területén, egy opti-
mális technikai biztosítási íendszer létrehozása érdekében, a következó
feladatok jelentkeznelc

- A folyamatban Iévő haderóátalakítás részeként az anyagi-technikai
biztosítás, azon belül technikai biztosítási íendszeí i§ fe|ülvizsgálatra, re-
formra szorul;

- A reform elókészítése érdekében reálisan értékelni kell a hadi
technikai eszközök, a technikai biztosítási rendszer és annak infrastruk-
túrája, valamint a szakállomány helyzetét;

- A törvényben megfogalmazottak alapján, meg kell határozni azon
szolgáltatások körét, amit a nemzetgazdaságnak kell biztosítani és ennek
megfele|ően pontosítani kell a technikai biztosítási rendszert, ehhez ü-
szonyítva meghatározni a jaítószervek feladatait, szervezeti struktúráját;

- A jelenlegi helyzetből kiindulva ki kell dolgozni egy olyan javítási
rendszert, amely megfelel a jelenlegi válságkezelás követelményeinek és
biztosítja az alapját a jövő technikai biztosítási rendszerének is.

A bekövetkezett gazdasági változások két módon is hatást gyako-
rolnak a technikai biztosítási reldszerre. Direld módon az által, hogy a
reálértékben csökkenó (illewe jelenleg és a jövőt illetően szinten mara-
dó) költségvetésen belül a haditechnikai ágazatok kerültek a legrosszabb
helyzetbe. Itt következett be a legnagyobb reálérték csökkenés,Indireh
módon, a magyar hadiipar lehetetlen helyzetbe kerülése következtében
jelentós kapacítás csökkenés következett be, ami a törvényi előírások
ellenére sem biztosítja az iparra háruló feladatok megoldását.
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A haditechnikai eszközök állapotával kapcsotatban - ami a fenti kö-
$|r"rv* következménye - több értékelés látott napvilágot az utóbbi
időben, Ezért én csak röüden, néhány peldával jellemzem a jelenlegi
helyzetet (a részletes ismertetáre a tanulmány 2. fejezetében üsszaté-
rek).

Ilollósi Nándor mk.altábornag a Népszava 1996. nuúrcius 13-i szlmá-
ban az alábbia]rat nyílatkoúa: "A szúrazfui és légvédelmi aapesztUi;$
amelyek a hadeúrcm léFsesa ünűen meglutámal*, véglegesen ethasz-
t úlódíak. Eaftá§zati vadásrgépeinN te|jes radarrendszerünl7 légvédelmi ra-
lrétóinlq harckocsüainlq galos§ógi harcjárműveính páttcéltiirő eszkiilpink,
hímdós rendsurünk ueÉje siirgaő.'

Az új Honvédségi Szemle az MH Anyagi-technikai Ftícsoportfónök-
ség 1997. évi vezetői értekezletóról az alábbiakat rtigzítette:

....a szdgúlaíi ógak galarlatíIas azévíobamán minden sznkmai ágban
válságnercdaeást folyntuh A Magar Honvédség gal<orlaíIag magkltte
tailaléI@iíeMlésa. Mqjd mindcn wiileten kilönlegeE irrrézktlések*el ta.lták
csak a múki*lőlópességetferuúatalli ... Gya*nrlatilag ihszeomlott a tahni-
lrai kiszofuá!ó tendsar a Magar Honvédséglen.'

_ .A haderőátalakítás eddig végrehajtott feladatai atapján megállapít-
ható, hogy a technikai biztosítiá§ feladatait végrehajt ó szeívezeteklét;Zá-
ma, állomány kategóriánkénti ös§z€tétele nem felel meg a követelmé-
nyeknek. Nincs bizto§ítva az alegységek önállósága, megerősíthetősége
és a rendelkezésre álló kapacítás az igényeket nem fedezi.

Az elmúlt időszakban életbelépett állománytáblákban még nem ér-
ződik lényeges változás a régi, a technikai bizto§ítá§ követelményeivel
ellentétes nézetekhez képest. A hangoztatott elvek é§ a gyakorlat között
órirási eltérés van. A haderóátalakítás legfontosabb ceija az életképes
szervezetek létrehozása. Azért kerül megszüntetésre egy sor alakuiat,
hogy lehessen a személyi állományt és a haditechnikai eiik<izriket kon_
centrálni az életképesség és gazdaságosság növelése érdekében.

Ósszefoglalva_megiiltapíthaüó, hory a technikai biztosítás jelenlegi
rendszerét az elmúIt években végrehajtott változások lényegesen érii_
tették. A változások hatásai odavezettek, hogy a technikai biztosítás
rendszere gyakorlatilag összeomlott, Alapvetően hiányoznak a nyolwa-
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nas években meghatározott műkódési feltételek. Ezen körülmények mi-
nél elóbb szülségessé teszik eg5r új technikai biztosítási rendszer kidol-
gozását.

1.2. A technikai biáosítás rendszer€neJ< kutntási eredményei

Az elmúlt evekben sok kutató foglalkozott az anyagi+echnikai biz-
tosítás, a logisztikai biztosítás és ezen belü| a technikai biztosítás kutatá-
sával. Ajelen pontban, a teljesóég igénye nélkül, megpróbálom összefog-
lalni a kutatási eredményeket, azzal a céllal, hogl hasznosíthatók legye-
nek eg5r új technikai biztosítási rendszer kido|gozásánál.

A főbb mególlapítások az alóbbiak (2):

a) A hadsereg várható haditechnikai fejlesztése sántén hatást sla-
korol majd a technikai biztosításra. A Magyar Honvédség fegrverzetónek
váltása, hosszabb távú, az ezrcdfordulón túlnyúló folyanat. A fejlesz-
tés elhúzódása továbbra is fenntartja a tervezettnél hosszabb ideje rend-
szerben lévő eszközök üzembentartási gondjait, sőt a problémák az idő
múlásával fokozódnak. A várhatóan belépó új technikai eszközikkel
kettós feladat elé kerülnek a technikai szo|gálatok, mert még rend-
szerben kell tartani a régi eszközöket, felkészülni, fogadni és majd rend-
szerben tartani az í|akat.

b) A történelmi tapasztalatok alapján rnegállapítható, hory összes-
ségében a technikai eszközök fej|ettebb, bonyolultabb típusainak rend-
szerbeállása ellenére a sza\iavító ál|omány létszáma folyamato§an
csökken. Az elmúlt évek változásai hatá§áía ehhez még a szakképzettség
és a rutin csökkenése is párosult, amit nem ellensúlyozott az, hory egyes
helyeken és szakmákban javultak a technikai kiszolgálás és javítási fel-
tételei. Ez a jelenség tisszességében ellentmond a tudományos megálla_
pításoknak

c) A jelenlegi átmeneti helyzetben a technikai biztosítási rendszer
csak akkor működhet eredményesen, ha átfog|a az eszköz rendszerbe-
állításáról a rendszerből történő kivonásig terjedő teljes folyamatot, be-
kapcsolva ezen folyamat eredményes működéséhez szüIséges egyéb te-
rületeket (például kiképzés, felkészítés) is.
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d) A haditechnikai eszközök üzembentartását elsősorban a rend-
szerben l&ó eszköók korszerűtlensége, technikai állapota, az üzerlel-
tetés és a fenntartás körúlményei, feltételei, a személyi állomány felké-
születlensége befolyásolják hátrányosan.

Az üzemeltetó aleglségparancsnoknak, kezelóknek alacsonyszintú
a technikai kiképzettsége, nemvégzik el maradéktalanul az alegységszin-
tű technikai kiszolgálások műveleteit.

Az elóírt fenntartási (közel sem egpéges technikai kiszolgálási)
rendszer nincs összhangban a követelményekkel, a rendelkezésre álló
és/vag5l biztosított feltételekkel. A rendszer alapvetően elvesztette terv_
szerű, megelózó jellegét és viszonylag magas ráfordítások mellett egyes
haditechnikai eszköziknél (eszközrendszereknél) kritikus technikai ál-
lapotot eredményezett,

Ircsökkent (egyes területeken megszűnt) a központi (katonai és
polgári) javítások lehetósége, ezek a feladatok is a csapatszintú javító-
szervezeteket terhelik.

A vegrehaj tó szervezetek kapacításai nincsenek szinkronban a szük-
§égletekkel, illewe igényekkel. Jellemző, hog;l a szakcsapatok, szak-
alegységek jelentős mértékben (szolgálati, illetve munkaidejük 30-50 7o-
ában) végeznek alaprendeltetésüktól eltérő feladatokat, annak ellenére,
hogy az ellátás, fenntartás, stb feladatainak végrehajtása ma már halmo-
zottan elmarad.

Ma eléggé jellenző, hogl hartoló alegységeke$ katonákat alkal_
naznak kiszolgáIási, javítási, stb, feladatolca, amelyet szakszerűtlenül,
nagy időráfordítá§sal tudnak megoldani, ugyanakkor kiképzetlenek ma-
radnak é§ szakjavító katonákat vesznek igénybe rendszeresen őrszolgá-
latra, hadtápmunkára, takarításra és lehetne folytatni. Célszerűbb lén-
ne a katonai szerve zÉtek, azaleg|séEek struktúráit alaprendeltetésüknek
megfelelóen kialakítani és a személyi állomány képzettségének, t'elké-
szültségének megfelelően alkalmazni,

e) A maryar ipar rendelkezik azokkal a lehetőségekkel, amelyek fel-
használhatók a technikai biztosítrási, bizonyos technikai eszköz vonat-
kozrásban ryártási feladatok vegrehajtására. A lehetóségek kihasználása
érdekében sürgós döntések szüIségesek.
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A jelenlegi nemzetgazdasági lehetóségeket figyelembevéve, biztos!
tott a nemzetgazdaságból igénybevett technikai eszköalk javítása a pol-
gári szíéta ezen feladatok végrehajtására létrehozott szervezeteinél.
Megfelelő jogi és pénzüg5ri-anya gi szabáIyozás esetén elérhető, hogy a
hadsereg javító kapacítását csak a meglévő (a hadsereg béke időszakban
is meglévó speciális eszkózei) technikai e§zközei vonatkozásában kell
bizto§Ítani, fenntartani.

i) A középtávú átalakítás folyamatában a központi javító kapacítá-
sok megszünése fokozottabb mértékben igényli a nemze€azdasági erő_
források felhasználását.

A helyreállítások területén az a számvetési alap, hog5l a csapatok
elvégzik a kisjaűtások 100 7o-át - a lövészfegyverek és gépjárművek ki-
vételével - és a középjavítá§ok 20-30 Vo-á\ atöbbijavító kapacitiás a nem-
zntgazdas ágbóI kerül lebiztosításra.

A Javítózászlóaljak, javító§zázadok nem képesek az eszközók kö-
zépjavítását mintegy 70 %io-ban, a a nagyjavítást végrehajtani, s így nag5r
számú sérült technika halmoódik fel a csapatoknál. Ezért célszerű újra-
gondolni a javító-vontatózászlóaljak alkalmazását. A javítózászlóalj és a
sérült technikai glijtőhely funkciója, ajelenlegi körülmények közótt el-
térő követelményeknek kell, hog5l megfeleljen, íg5l célszaíű ajavítőzász-
lóalj által múködtetett sérült technika gJ^ijtőhelyet é§ a javítózászlóalj
műkcidési helyét külön választani.

A fegyverzeti, elektronikai, múszaki vegyivédelmi és repülőtechni-
kai eszközök kisjavítása a csapatoknál történik A speciális eszközök be-
vizsgálására, javítására esetenként központi tagozatból javítócsapatok
kerülnek kikülönítésre. A helyszínen nem javítható ezen eszközök a sé-
rült technika g]njjtőhelyek rendszerén keresztúl vagy kózvetlenül kerül_
nek ajavítás helyére. Egyes eszközöknél figyelembe kellvenri az"eszkö-
zök cseÉs" javítá§t, illetve pótlást (rádiótechnikai eszköák, vegyivédel_
mi műszerek) is.

A hadműveleti terúleten kívül tevékenykedő csapatok, intézetek ja-
vító szervezetei által át nem fogott e§Zközöket a típusjavító HM Rt-be
és polgári szervekhez §aját erőikkel és eszközeikkel szállítjákbe az utalási
rendnek megfelelóen.
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,g) A szervezeti változásokkat a csapatszintű javítás feltételei alap-
vetően megmaradtak, azonban a kö zepjavítástvégző szervezetek a fetéie
csökkentek, a központi tagozatban felszámolásrá kerti|tek.

, Ezen változások, lehetőségek a technikai biztosítás ra jelentős hatás-
sal vannak

- tábori javítószervezeteknél a középjavítá§ csökkent, a kisjavítások-
ra korlátozódik,

- a közép- és nag5{avításra váró eszközöket központi, va§/ netnzet-
gazdasági javítóüzemekbe kell leadni, aminek vonzata a szállítási kapa-
cítá§ szük§églet növekedése,

- a közép_ és naryjavítások átfutási ideje meghaladja a hadművele_
teket várható idejét, ígl a csapatok az eszközök üsszapótlásával nem szá-
molhatnak.

Ezeket figyelembevéve a technikai eszközök javításának rendje is
módosításra szorul.

Mivel a zászlóalj logisztikai századánál nincs vontatóeszköz, ezért
egy v.ontatási tagozat kimarad. A zászlóalj javítószakasza a sérülés hely-
színén kezdi meg a javítást. A dandár javító-vontató csoportokkal segíti
ezt a tevékenységet és a helpzínen nem javítható eszközöket a danáár
sérült technikai ryújtőhelyre vontatja. Továbbra is fontos elv marad, hogy
a múködőképes feryveízettel rendelkezó sérült harci technikát a tüzeló-
állásban kell hag5mi, hory tűzerejével részt vegyen a védelmi harcokban.

Á hadosXály javfuózászJóaljának hánnas feladata letwt:

- javító_vontató csoportokkal segít a d andfu javítószázadának a von-
tatásban, a ki§javításban, illetve végzi a dandár műszaki-technikai eszkö-
zeinekjavítását, mivel a dandárnál ehhez nincs szervezvejavító állomány,

- a dandárnál nem, de a hadosztály szinten még javítható eszközö-
ket a hadosztály STGY-re vontatja és végrehajtja a javítást,
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- a hadosztály szinten nem javítható eszköóket sérülttechnika áta-
dó pontoka vontatja (lehetóleg vasúti berakó állomásra), központi javí-
tásba történő átadáshoz.

A sérült technika átadó pontról az elöljáró szállítja (elsősorban vas-
úton) tovább az eszkőzöket Az elöljárói tagozat vontatószervei - figye-
lembevéve az eddigieket - rázben támogatják a hadosztály vontatási te-
vékenységet, mástészt a nemzetgazdasági és HM bázi§okra történő szál-
lítást végzik.

Osszességében megállepítható, hogy a haditechnikai eszközök kö_
zepjavítá§ának többsége a hadmúveleti tagozatból áttevődik a központi
tagozatba, ami növeli a szállítás volumenét, eszközigényét, s7sívezett-
ségét. A hadművelet során a jaűtásba leadott eszkózök vi§§Zapótlásával
a c§apatok nem számolhatnak.

h) A logisztikai rendszer reformját a törvényi és gazdasági feltéte-
lek kialakításával összehangoltan kell végrehajtani. A nemzetgazdaság-
gal kompatibilis ellátási és szolgáltatási feladatokat a hadrenden kívülre
ke|l terelni. Ennek érd,ekcben:

- maximálisan igénybe kell venni a már működő és a későbbiek so-
rán kialaKtásra kerűlő civil szolgáltatrási kapacításokat,

- radikálisan csökkenteni kell azon anyagok és technikai eszközök
mennyiségét, amelyek az új haderő szükségletén felül vannak, illewe
megnyugtatóan a nemzetgazdaságból adott időszakban igénybevehetők,

- ki kell alaKtani a haderő átalakítása, feladatai változrásait követő
differenciált működési rendű logisztikai végrehajtó és vezetó szerveket.

A logisztikai rendszer átalaKtásakor a haderőreform üteméhez iga-
zítottan ki kell alakítani annak béke- és minósített időszaki működési
rendjét. Békeidőszakban alaptagozat a laktanya, második tagozat a bé-
keidószaki ellátás kózponti tervezését, a hadászati és stratégiai készletek
biztosítását vegrehajtó, az "M"- haderő felállítását logisztikailag előkészí-
tő központi tagozat.

A logisztikai szerveZetek reformját úgy kell vegrehajtani, hogy a ki_
alakított új szervezetek és működési rend feleljen meg a törvénl elóírá-
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soknak és les/en képes rugalmasan befogadni a gazdasági környezet vál-
tozásait, biztosítva eryrészt a haderó folyamatos átalakítását, másrészt
minimalizálni a honvédségi vagyonba bekövetkezhetó károkat, harmad-
részt a logisztikai szervezeteket igazítani lehessen az általánosítható NA-
TO-rendszerekhez, bizhosílva ezzel a logisztikai kompatibilítást.

Az elfogadott koncepció alapján a vezérkar alárendeltségében lét-
rehozásía kerülő Logisztikai Főigazgatóság kialakításával - az ágazati
rendszer további műkódése mellett - alapjaiban megteremtődnek a
strukturális integrációt követő műkódési integráció későbbi kialakításá-
nak alapjai. A működés során szoros kapcso|atot szülrséges biztosítani
az állami szinten tervezó HM és háttérintézetei között.

i) Az elkövetkező években alapvetó feg5iverzettechnikai váltásokat
az oszág gazdasági helyzete nem te§z lehetóvé, ezet 20o5-2o7o-ig zö-
mében a meglévő fegyverzetet kell - de hadihasználható állapotban -
rendszerben tartanunk.

Ezt a feladatot c§ak szakmailag professzionálisan felkészúlt szerző-
déses vagy polgári állományra épített technikai biztosítási szervekkel le-
het eredményesen megoldani, sorkatonai szakjavító állománnyal nem.

A jövőt illetően a technikai biztosítás szervezeíi naryságának, lér
számának, a fenntartás költségeinek csökkentése, a technikai biztosítás
racionális rendszerének optimalizált kiépítése érdekében figyelembe
kell venni, hog5l hazánk hadiipara, ahogyan a múltban, a jövőben sem
fogja lehetővé tenni ahaditechnikai önellátást, amelyb ől három tényszerú
m e gó l l apít á s köv e tke z ilc

- a Magyar Honvédség meghatározó haditechnikai felszerelések 80-
85 Vo-át, mint a múltban, a jövőben is importból fogja beszerezni,

- a Magyar Honvédség az úgynevezett nyugaii felfogású piacorien-
tált logisztikai biztosítási rendszert - a haditechnika vonatkozásában -
hazai üszonylatban békében nem építhet ki,

_ a Magyar Honvédség háborús logisztikai (technikai) biztosítási
rendszere a haditechnika vonatkozásában a nemzetgazdaságra (megha-
tározó mértékben) nem építhető, csak azon eszközöket illetően, amelyek
a hazai hadiipar termékei.
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A kutatási ercdményck összeíoglalása alapjtin a kiivetkező megál-
|apltások tehetólc

- az elmúlt évekb€n e terűleten végzett kutatások eredményei, még
ha eryes részkérdésekben ellentmondásban is vannak, a váltoitatás szük-
ségességét igazoljá§

- a feldolgozott 39 tanulmány (1993-tól napjainkig) azt bizonyítja,
ho$/ a téma eléggé a kutatás elóterében van (még akkor is igaz ez, ha
firyelembe vesszük, hog5l a tanulmányok ery része csak érinti a tárgyban
szereplő kutatási témát),

- általánosítható az a vélemény, hogy a technikai biztosítrás feltételei,
lehetóségei romlottak, ami a technikai kiszolgáló rendszer működókép-
telen§égéhez vezetett,

- a jelenlegi technikai kiszolgálási rendszer kisebb módosításokkal
nem alakítható át műküőképessé,

- reális lehetőség van arra, hog5l a haderóátalakítás részeként egy
múkódőképes javítási (technikai kiszolgálási) rendszer vált§a fel a régit.

13. Külfóldi tapasztalatok

Avilág hadseregeinél egrséges technikai kiszolgálási és jaűtási rend-
szer nem léteák. Ezen kérdések országonként változnak, más es más
megoldások léteznek.

A javít-ús rendszere az Egesiia Ábruk sz,úmfiklí csapatainúlhárom
fó kategóriába tartoák, úgy mint: csapatjavítás, táborijavítás, nagy (bá-
zis) javítás.

a.) Csapatjavítás: Az amerikai terminológia szerinti 1., 2. javítási
szint tartozik ebbe a kategóriába. Magában foglalja a sérült, meghibáso-
dott technikai eszköaik alerység-egység szervezeti kereten belüli hely-
reállítását. Kiterjed az eszközök hibamegelőó karbantartásáía és kisja-
vítására. A munkákat az €szközök kezelószemélyzete, valarnint a külön-
legesen felkészített aleg]Aégek állománya hajtja végre.
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Az elsó jayítási szint feladatait a technikai eszközcik kezelősz-emély-
zete hajtja végre, a má§odik javítá§i szint feladatait az adott eszközt üá_
meltetó alegség állományába tartoá szakalerys ég végzi. Zásztóa§nál
karbantartó - jevító szakl§z van sz€rvezve, melyrek a szervezetében
nég5r műhelygépkocsi és néry rontató van.

Az első javítási szint vegrehajtá§ára nincs megállapítva időnorma. A
második jaűtási szint végrehajtására 2-4 munka&alíé a meghatározott
idő,

b.)TÉbori javitá§l (harmadilg negyedik szint).

. _ !íagátan fogla§a a meghibrásodott részegpégek, egységek cseréjét,
javítását, kiegészíti a c§apatjavítiá§t. A harmadik javítrási szút feladaiait
az elóretolt blztosító ászlóa|i javitó-karbanta rtÁ százila (263 fő)vég-
zl.

A század alapvet ően hdrom feladatnak tnegfeklő szetvezetekkel van
kialaátva:

_ a javítást, karbantartást, szewizelest végó javító-karbantartó sza-
'kaszok (gép- és harcjármú, feryver, elektronika, rakéta, műszaki eszköz,
stb),

- a javító, karbantartó anyag, eszköz ellátó részleg, raktár,

- a dandár alerységeinél vegrehajtandó javításokat támogató cso-
portolg amelyek a támogatott zászlóalj, osztály technikai eszközeinek
megfeleló összetételűek (íg van lövész, harckocsi z.ásóaljat, tüér osz-
tályt, műszaki ale5rséget, rakétás ale§§éget támogató c§oport).

Ez utóbbi csoportok a harcoló alegységek részére kerülnek átadásra
megerősítésül. A csoportok §zervezete, lehetősége, kapacítá§a ha§onló
a megerósített ziászlóalj, osztály javító-karbantartó sza[ aszához, aual a
különbséggel, hory nincs vontató eszközük,

A harmadik javítási szintnél a feladat végrehaj tásáta az idónormá-
nak megfelelóen 24_50 munkaóra/fő e§§ésnl technikai eszközzel szá-
molnak.
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A neg,edik javítási szint feladatait a fó biztosító ászlóa|i szakaleg5l-
ségei hajtják végre.

A könnyű JavítóslÁzú a fegynerzeti, műszaki eszközök és a jármű_
vek kivételével minden eryéb technikai eszköz javítrását, illetve a javító-
karbantartó anyag ellátást végzi.

A nehéz javítósázad feladata ajárművek, műszaki gépek, feryverzet
jaűtása, illetve jaűtóanyag-ellátá§. Elsósorban fódarabokat, alkatrész€_
ket javítanak, általában csak a hadosztály közvetlen katonai szervezetek
komplett eszközeit j avítják. Vontató kapacitásuk ennek megfelelóen mi-
nimális.

A rakétatechni*ni javítósázad feladata a javítás, ellenórzés és ra-
kéta ellátás. A rakéták ellenőrzé§ét, a j avítások ery részét a helyszínen a
rakéta alegységeknél hajtják végre. Ennek megfelelóen mobil javító, el-
lenőrző rendszerekke| rendelkeznek.

A sÁl|itőszázad egyrészt a biztosító zászlóalj századainál tárolt
anyagi készleteket szállítja, másrészt részt vesz a csapatok harceszközei-
nek szállításában. 60 km-re napi 2.000 t árut, 72 db harckocsit képes az
eszközeivel szállítani három fordulóval.

A javítások elvégzésére 96 munkaóra/fő időnormával számolnak a
negyedik javítási szintnél,

c.) Nagrjavítás: Az ötödik javítási szintet foglalja magában. Speci-
ális állandó telepítésű javítóbázisokon, javítóüzemekben történik, Az
adott eszkózök teljes körű technikai felújítása, üzemeltetési tartalékuk
70 Vo-ta valő visszaál|ítása céljából. A naryjavítások elvégzésére átlag 3
hónap áll rendelkezésre.

Működtetik a technikai kiszolgálás rendszerét, aminek ryakorisága
elsősorban időhöz van kötve. 6 havonta kötelező az MH-ban alkalma-
zott, 3., 4. technikai kiszolgálásnak megfelelő feladat végrehajtása, de ha
eg;y meghatározott kilómétert a jármű lefutott, akkor ezt előre kell hoz_
ni.

A technikai biztosítást kedvezően befolyásolja, hog5l a jármúpark,
alapvetően 2-3 alaptípusra épül, csak a felépítmény változik a funkció-
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nak megfelelően. A korszerűbb eszköók felépítése már a blokk és mo_
dul rendszerű javítrást teszi lehetővé. Ugyanakkor sok 15-30 éves tech-
nikát is üzemeltetnek, de ennek ellenére a hadrafoghatóságuk - a kiváló
alkatrész ellátrás miatt_ megfeleló. A ryon javítóanyag ellátást a zászló-
aljtól a bázisig kiépített számítógépes nllvántartás és adatszolgáltatási
rendszer segíti.

A hadrafoghatóság, a javítrás szempontjából kedvező körülmény to-
vábbá, hogy minden eszköznek megvan a kezelóállománya, a szakszere-
lók hivatásosok, illetve szeródéses katonák (3).

Áz osztaík Haderőben a technikai biztosítás feladata békében a ha_
ditechnikai eszköaik elóírt alkalmazhatóságának fenntartása és üssza-
állítása.

A békében végrehajtott technikai biztosítás fő rendezó elvei a taka-
rékosság es a gazdaságosság, míg hábonús körülmények köótt eló- térbe
kerül az idótényező, a kialakult helyzet, a fó erőkifejtés osszpontosítása
és a rugalmasság.

Az osztrák szakirodalomban a technikaí biztosítást háborús körűl-
mények között tábori javltásnok nevezik. Ajavítás fokozatainak szerve_
zeti szintekhez rendelese az alóbbi lörülmények figelembevételével tör-
ténilc

- a feladat végrehajtásához szükséges, illetve rendelkezésre álló idó,
- a meglévó felszerelés,
- munkafeltételek,
- a személyi állomány kiképzettségi szintje,
_ a rendelkezésre álló alkatrészek.

A tábori javítás elsó fokozata a harctéri javitás, ami nem más, mint
a harctéren, a sérülés, vag5l meghibrásodás közelében az ellenség behatása
alatt végrehajtható javítrási tevékenység. Magában foglalja:

- a műszaki mentést,
- a hibafelvételezést (kármegállapítást),a hibák (károk) kéziszer-
számokkal és a helyszínen rendelkezáre álló tartalék alkátreszekkel
történő elhárítrásáí.
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A harctéri javítást a kezelőszemélyzet, a század, karbantartó rajok,
vag1 a zászlóalj előretolt jaűtócsoportjai hajtják végre.

A javítás következó §zintje a dandár ós a hadtes$ eganónt tábori
javítás végrehaJtr{sára képes. Az osztrák haderóben a dandár és a had-
test tagozat egyaránt Javítószázaddal rendelkezik és u5lanazon javítási
fokozat bizto§ítá§ára alkalmas.

A helyreállítás folyamatában a kiizponti és nemzetgaz.dasági szer_
vek végzik a blfui§javltá§ü

Az elvégzendó javításokat a kritikus javítási idó hatírozza meg. Ez
az idó tábori kisjavításnál (zászlóalj) 8 óra, a tábori naryjavításnál (dan-
dár, hadtest) 48 óra.

A technikai biztosítiás minden szintjén, előzete§ felmérés alapján, a
kapacítások tewezésénél firyelembe veszik az adott körzetben lévő mú-
helyelg szervíze\ ipari létesítmények felhasználható lehetőségeit,

A polgári infrastruktúra kapacításainak kihasználása magában fog-
lalja a különböző haditechnikai eszköaiket ryártó cegek bevonását is a
kózponti feladatokba. Ezen a területen Ausztria számára kedvező, hogy
néhány alapvető fontosságú eszközt a hazai ipar wár1. íg a termelés
átállítá§a után ezen sérült technikai eszköaik bázisjavítiása és alkatrész-
ellátása saját erőből biztosítható. (4)

1.4. A NATO csatlakoással kapc§olatos feladatok

A Magyar Köztársaság kormánya az ország modernizációjának
nemzetközi keretét az euro-atlanti integrációs folyamatba tórténő be-
kapcsolódiásban l átja. Azintegráníót egységes, átfogó, komplex folyamat-
ként fogja fel, amelynek során az euro-atlanti közösség politikai, gazda-
§ági és biztonsági intézményeihez egyaránt teljesjogú tagként kíván kap-
csolódni. Ebból következóen igényt tart a tag§ággal járó valamennyi jog

ryakorlására és kész vállalni a meghatározott kötelezettségeket. A NA-
TO által kiadott bőűtési tanulmányban megfogalmazottakkal egyetért,
a csatlakozni kívánó onzággal szemben támasztott követelményeket el-
fogadja.
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Az. új tagoknak elsődlegesen a közös alkalmazhatóságra kell óssz-
ponto§ítaniuk El kell fogadniuk a NATO szabványosításia vonatkozó
alapelveit és politikáját, hory'a NATO-erőkkel hátékonyan tudjanak
eryüttmúkerdni a kiképzés, a technikai felkészüttség és a felszeréltség
megfeleló szintjének etérésével. (5)

A NATO Ingiszíikgi Kézikiinyv a legfoníosabb megharórozisolut a kö-
veilrezőképpen rög7fti:

, Karbantartá§: az anyagok megőrzése vagy meghatározott állapot-
ba való üsszaállítására tett tevékenpégek ósszessége. Tartalmazzi: a
szemlét, a te§ztelést, a §zolgáItatá§t, a szolgálatképess égi osztályozlst,
javítást, újjáépítést és üsszanyerést, egy haderó feladat végrehajiási ál-
lapotának fenntartása érdekében végzett ö§szes ellátási és javítási tevé-
kenységet, valamint ery berendezésnek (erőmű, épület szérkezet, fö|di
berendezés, használati rendszer) vagy más ingatlan tulajdont a folyama-
to,s, eredeti célú, az eredeti vagy tervezett kapacítással vagy hatékony-
sággal történó kihasználását lehetővé tevő állapot fenntartáaá érdekébén
végzeí ismétlődő, rutin jellegú munkát.

Javítás: felöle|i az anyagokna\ a lehető legrövidebb idő alatti, szol-
gálatképes állapotba való visszaállítására tett összes intézkedést.

, A szárazföldi, haditengerészeti és légierők hadmúveleti hatékony-
sága_nagy mértékben függ az eszközök és a használatban hozzájuk kap-
csolódó anyagok békeidóbeni, magas követelmények szerinti, megelőiő
karbantartásától. Válság vagy háború esetén a NATO vedelmi képessé-
gének igen fontos ósszetevóje egy hatékony karbanta rtó szervezet, ebből
kifolyólag a NATO parancmokoknalc

- teljes körű információval kell rendelkezniük a parancsnokságuk alá
tartozó karbantartási és javítási lehetóségekról,

- ösztönözniük kell az országokat, hogy a javítási lehetőségek há-
borús felhasználásával kapcsolatban még a békeidőszakban kössenek
két- vagy többoldalú megállapodásokat,

. - biztosítaniuk kell, hogy a kereszt-szolgáltatási lehetőségeket és
módszereket minden adandó alkalommal gyakorolják,
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_ gondoskodniuk kell arról, hory leryenek információk/megál|apo-
dások arra nézve, ho§/ a javítrá§i terheket átirányíthassák az egyik onzág
lehetőségeiről a másikéra.

A hatékony jaűt ás a követkeű előírósok rendszeres, de rugalmas aI-
kalmazásától fiig:

- az egjrsége§ eljárások alkalmazása,
- a hibrás anyagoknak a kárfelmérés végett való átvixgálása,
- a javítási priorítások és sürgósségek,
- a javítási hely eldönté§e,
- a szükséges alkatrészekkel való ellátá§, és
- a javítá§i tevéken}.§égek szervezete és folyamata.

A NATO központ az országokkal és a NATO katonai hatóságaival
együttműködve néhányszabványosítási eryezmény (STANAG) kialakí-
tásán dolgozik, a rnelyek egütteEen segftik majd a rendelkezésre óIló pol-
gói/ katonai javítási és helyreállítási erőforrások összehangolásá-
n a k l e glüttműködé s é ne k növ e lé s é t :

- STANAG 2375 Gépjárművek harctéri helyreállítási adatai
(AEP_13),

- STANAG 2399 Harctéri helyreállítrás,

- STANAG 2ut00 Harctéri helyreállítrás felhaszrrálói kézikönyv
(AEP_17),

- STANAG 2418 Harctéri helyszíni javítás alapelve.

A harctéri karbantartás jövőbeni szempontjaival később foglalkoz-
nak majd, továbbá dóntenek a karbantartó szervezetek, módszerek, vala-
mint a javító alkatrész rendszerek harciászati és technikai szintú (zászlóalj
és dandár) interoperabilitásáról. (6)

Az idézett gondolatokból látható, hory a NATo tagországokon be-
lűl nincs erységes technikai biztosítási rendszer, de határozott törekvés
van az egnégesítésre, szabványosításra.
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Az eúlis úgnhqibr lúizih teladatok alapjan a kövalcző tapasztalatok
yonhatók le:

a) A Maryar Múszaki l(ontingens műkiilésével kapc§olatban

A Maryar Műszaki Kontingens szervezetébe esl jaűtószakasz tar-
tozik, amely technikai fe|szereltsége a hazai bázisok sánvonalánáI ala-
csonyabb, de a jelenlegi hábonús normákná| jóval magasabb szintű. Ezek
alapján a fó erőkifejtést a meghibásodott technikai e§zközök javítására,
a technikai kiszolgálásra, va|amint a felkészítésre fordítja. Felszereltsé-
géból adódóan alkalmas továbbá technikai biztosítási feladatokra, vala-
mint képes tábori javítórnűhelyberendezésére. Javító kapacítása minteg5l
30fi )_32fi ) munkaóra/hó.

A haditechnikli biztosítás ebe a következő:

- az anyagszükséglet biztosítása a kontingens cserekészletéból, szük-
ség esetén a Iogisztikai támogató század tattalékkészletéből történik,

- kisjavítás a kontingens javítószakasz szervezetszerű erőivel a hely-
színen valósul meg,

- a közép- és naryjaűtást igényló technikai eszköák javítása - esz-
közcserés módszerrel - az utánszállítás rendszerében idehaza történik.

A I e §ont os a b b h a dite c hnikai v on at koz á §ű t ap a lzt ala to k :

- az anyagi-technikai szolgálatok szakállománya va|ószínűtlenül ró_
vid idő alatt képes kiemelt jelentóségú fe|adatok végrehajtására,

- a felkészülés hatékonysága növelhetó, a szűkséges idő csökkent_
hetó, ha az adott szervezet technikai eszközei központi készletből, az
elvárható vary megkövetelt technikai paramétereket biztosítva kerül-
nek kiutalásra,

- a kontingens logisztikai alegységeinek szervezete, a szakállomány
létszáma a végrehajtandó feladatok volumenének, az alkalmazás körül-
ményeinek ismerete nélkül került meghatározásra, ami kapacításhiánfl,
ellátási feszültséget eredményezhet. Az eddigi tapa§ztalatok azI bizo-
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nyítják, hory elsósorban a jaűtóalegrég vonatkozásában megeme|t, ez-
red szintú kapacítás biztosítása lenne optimális,

- az arryagilrészletek elrendelt sántje e§les anyagféleségeknél - ru-
házat, veryvédelemi technikai eszközök - indokolatlanul magas, míg a
fémmegmunkáló aszköók, gépjrármű alkatrészek, gumiköpenyekvonat-
kozásában elégtelenség, hiány volt,

- a logisztikai támogató század létrehozása helyes döntés volt, meít
biztosítja a kontingens által igényelt anyagok beszerzé§ét, kéxz|etezesét
és kiszállítását. (7)

b) A COOPERATIVE CIIANCE-9ó NATO PíP grakorlat összeg_
zett taía§ztalaíailál a kijvakaaket riigzítették:

" Bebizonyosodott az a tény is, hog a hazai légierőATB szakóllománya
- a speciális biaosítási feladatokat kivéve - képes az elvdrősok szintjén,

felkészültség és hozzáállás tekintaében a magasabb elvórásolauk is meg-

felelni, a szakértelmét klmatoztatni, teftnészetesen a saját eszközeite vo-
natkoztatva.

A kereszt kiszolgáIósol<ban a közvetlen típu,vnegfeklőségű repülő mér-
nök-múszaki kiszolgilást liwéve úg űnilg a kompatibilítús elérhetó közel-
ségben leha. A kiszolgólandó harcitechnikli eszközök (repüIő és földi)
típus és uabványrendszerénelg ezőltal fegver és egéb rendszereinek elté-
rősége, 'kiszolgilás igényessége" erő-eszk)z oldalról is kilönbözőséget mu-
tat, itt csak köZvetett integráIódás látszik követhetőnek Az ATB óItawnos
ellátási hatáskörébe tartozóan a meqvalósítós íolyamán a zökkenómentes
végrehajtás volt a jellemző.' (8)

1.5. KöY€tkezteté§ek

1.) A technikai biztosítás rendszerét befolyásoló változások alap-
vetően negatív hatástváltottak ki. Ajogszabályi előrelépés mellett a had-
seregcsökkentés alapjaiban érintette a technikai biztosítás rendszerét.
Az elmúlt években lényegesen csökkent a javítókapacítás minden szin-
ten. A költségvetési hiány miatt romlottak a feltételek. Ennek eredmé-
nyeképpen a jelenlegi technikai biztosítási rendszer működőképtelenné
vált. Súrgős döntések szüksége§ek egy új, múködőképes rend§zer meg-
a|kotása érdekében.
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2.) A témával foglalkoó kutatók az elmúlt években több olyan ered-
ményt produkáltak, amelyek hasznosíthatók ery új technikai biztosítási
rendszer felépítáénél. Ery új rendszer kidolgozását nem a nulláról kell
kezdenünk, mivel ez a téma eléggé napirenden volt az clmúlt években.
Feltétlenül szükséges az e területen elért eredmények elemzése, hasz-
no§ítása.

3.) A külföldi tapa§ztalatok alapján megállapítható, hog5l a vizsgált
országokban működő rendszerek nagobb kapacítással jobb anyagi felté-
telekkel rendelkeznek a miénknél. Egyértelmű megoldás _ tekintettel je-
lenlegi helyzetünkre - nem vehetó át sehonnan sem, de eryes elemek,
megoldási módok beépíthetók a magyar sajátosságoknak leginkább meg-
felelő új technikai biztosítási rendszerbe. Altaláno§ítható, hog a javítás
oldaláról célszerű megközelíteni a jelenlegi helyzetből kivezető rendszer
felépítését. Három_négy fokozatnál többet nem célszerú az új rend_
szerbe beállítani.

4.) A NATO csatlakozá§sal kapcsolatban követelményként rögzít-
hetó, hogy az új technikai biztosítási rendszernek biztosítani kell az
eryüttmúködésre kijelölt alegrségek technikai eszközeinek folyamatos
hadrafoghatóságát a megkövetelt sánten és kellő rugalmassággal kell
rendelkezni a káóbbiekben bekövetkezó szabványosítási folyamatok
befogadása érdekében. Ery olyan rendszert célszerű felépíteni, ami aje-
lenlegi eszközeink vonatkozásában a lehetó leggazdaságosabban bizto-
sítja azok hadrafogható§ágát, az új NATO kompatibilis eszközók eseté_
ben pedig alkalmas a NATO-ban már elfogadott technikai biztosítási el-
jánísok befogadására.

A NATO-val eddig végrehajtott köás feladatok alapján megáltapír
ható, hog5r a technikai bizto§ítással foglalkoá állomány képes az új kö-
vetelmények szerinti biztosítási feladatok vegrehajtására.
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