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ELMÉLET

A LOGISZTIKAI DoKTRÍNA KIDoLGoZÁSÁNAK
TAPASZTALATAI

Lovasz Zoltán)

A logisztikai doktrína rendeltetése

A logisztikai doktrína a haderő múíködését szabályozó nemzeti dok-
tríndlis struktúra egik alkotó eleme. A haderő egészének, a kíilönböző
katonai szervezetek logisztikai tdmogatdsi rendszerének kialakítlÍslÍt,
ílletve a katonai műíveletek logisztikai tdmogatási rendszerének műíködé-

sét szabóly o zó funk cíonólis doktrína"

A logisztikai doktrína elvi szabályozó és szakmai útmutató funkciókat
betöltő dokumentum. Alapvetően a legfelső a hadászati (központi) logisz-
tikai vezető szervek tevékenységét szabáiyozó elvi dokumentum, szabá|y-

könyv, de a logisáikai támogatás különböző funkcionális területein megfo-
galmazotÍ elvei és ajánlásai kihatnak a hadműveleti- és a harcászati szintű
logisáikai szabá|y oző dokumentumokra is.

A logisztikai doktrína elvi szabólyozó funkciója

Az Összhaderőnemi Logisztikai Doktrína a haderó logisztikai
trámo gatási rendszerét szabáiy oző legmagasabb szintÍí dokumentum. Az
Össáaderőnemi Doktrínával, illetve a többi funkcionális doktrínával
össztrangban, elvi alapját képezí a logisztikai szervezetek kialakítrásanak, a
logisztikai trímogatási rendszer működtetésének, a katonai műveletek vég-
rehajtásakor a logisáikai trámogatas megszeflI ezésének.

Az Össztraderőnemi Logisáikai Doktrína írdnymutaÍó funkciót is
betök a haderőnemi szintti logisztikai doktrínák, illetve a logisáikai szak-
területek múködését szabály oző szakutasíLások és szabály zatok kidolgo-

l. Dr. Loviisz Zoltá'rr alezredes,ZMNE Logisáikai Tanszék, egyetemi adjunktus
2. A szeruő részt vett a logisztikai doktÍína kidolgozasában. A NATO hadseregekben doktrínaként
értelmezik a szabályzatokat, amit a terminológiánk is átvesz.



zásánál'. MeglatÍttozó szerepet játszik a logisztikai támogatást tervező,
szervezó és irrányító logisáikai törzsek felkészítésében. Elvi segítséget
nyújt a logisztikai tiámogatrási rendszerek kialításrához, működtetésiik
szabályozásiíhoz. Fontos szerepet kap a logisztikai Lámogatást végrehajtó
szervezetek kialakításában, a támogatási kapacitások meghatrár ozásában, a
logisztikai alegységek, egységek műktjdésének vezetésében, a szakfelada-
tok végrehajtásának irányításában.

A logisztikai doktrínában megfogalmazott támogatási elvek és
funkciók, megfelelő referenciát jelentenek a logisáikai tiímogatiíst szer-
vező törzsek és végrehajtő szervezetek számára. A logisáikai doktrínában
szereplő fogalmak' kategóriák szakszerű hasnálata biáosítja a feladatok,
az elgondolások és a cselekvési változatok egységes értelmezését. A dok-
trínában szereplő elvek körtiltekintő alka|mazÍsával, a megfo galmazott
eljrírásmódok adaptrílásával, sziikséges mértékű konekciójával biztosít-
hatő a logisztikai trámogatrís sikeres megszeÍvezése és végrehajtrása.

A logisztikai doktrína rendeltetése tulrnutat a szakmai körnek nyúj-
tandó elvi trímogatrís szűk hatírain. A haderő egészéhez, a Magyar Hon-
védség teljes állomrírryáltozszőI. A katonai élet különböző területein mtiködő
parancsnokoknak és beosztottaknak is célszení legalább általránosságban
ismemie' Valamennyi katonai szervezet állomrínyának vannak logisÍikai
sziikségletei, valamennyi katonai művelet sikeres végrehajtrása feltételezi a
logisztikai trámogatás megszeÍyezését. A logisztikai trímogatrís azateriilet,
amely a katonai műveletek végrehajtásríhoz megteremtt az anyagi, tech-
nikai feltételrendszert.

A logisztikai doktrína mint szakmai útmutató

A logisztikai dohtrína a katonaivezetés és irányítás kütönböző szint-
jein dolgozó logisztikaí szakemberek munkójtít szabdlyozó alapdoku-
menturtl A doktrínában leírt logisáikai támogakási elvek és formák i',áoy-
mutatóként szolgálnak a nemzeti- és szövetségesi irányítás alatt működő
haderő logisztikai trámogatásrának megtervezésekor és megszervezésekor.
A logisztikai doktrírrríban megfogalmazott alapelveket, ajránlásokat és
irrányvonalakat alkotó módon, a haderőnem sajátosságait és a katonai mű-
veletek tartalmáLt, végrehajtásrának köriiknényeit figyelembe véve kell
alkalmazni.



A logisxikai doktrína szakmai útmutatóként is szolgál, mivel a

logisztikai tiámogatás körében funkcionáló biztosítási szakterületek, ágaza-

tok fogalomrendszerét, kategóriáit, feladatait és eljárási módjait is érinti.

Értelemszeriíen a logisztikai doktrína nem vállalkozhat ana,hogy kimerítő
értelrnezését adja az egyes szakterületeknek, biztosítási ágaknak, mivel ez

nem célja és terjedelmi korlátjai miatt sem lenne erre alkalrnas. Ennek
ellenére azok az általrínos megfogalmaások, tiámogatási elvek' ellátrási_,

helyreállítási eljrárási szabályok, az egészségtigyi- és közlekedési biztosítás
vonatkozásában megfogalmazott á|talános érvényű normatíviík és cse-

lekvési változatok - amelyek a haderő egészéte vonatkoáatva a doktrína
lapjain szerepelnek - kellő szintti adaptríció és "testreszabás" utÍn, had-
műveleti és harcászati szinten is alkalmazhatóak. Ennyiben tehát általános

érvényii szabálykönyv a logisztikai doktrína, és vezetési szintektől fiigget-
lenül, a legfelső szinttí logisáikai vezetótól, az a|egység szinten működő
logisztikai szakemberig mindenki szÍtmáta tartalmaz általános érvényű
elveket, szabályokat, ajrínlásokat.

A logisztikai droktrína kapcsolatrendszere

Az e|őző fejezetekben már je|eztem, hogy az Összhaderőnemi
Logisztikai Doktrína a doktrínólis dokumentum rendszer integrdns része.

Mint a haderő mííködési feltetelrendszerének eglik funkcionólis teríiletét
szabólyozó dokumentum, afunkciondlis doktríndk egtik elemét képezL A
doktrínában megfogalmazott elvek és ajánlások a|kalmazása feltételen az

össáaderónemi doktrína ismeretét, amely a katonai szervezetek egésze

működésének, a katonai műveletek valamennyi válfaja végrehajtásrának

alap1át képezi' Ahhoz hogy a logisztikai doktrína általrínos érvényű elveit
hatékonyan lehessen alkalmazri, tisztábakell lerrrri a doktínális dokumen-

tumrendszer strukturáj ával, a struktura ktilönböző elemeinek kapcso-

lataival, a dominríns dokumentumok szerepével, a doktrinák prioritásával.

A logisztikai doktrína közvetlen kapcsolatban van a nemzeti Össáa-
derőnemi Doktrínával, a Szövetséges Össáaderőnemi Logisztikai Doktri
nával, illetve a haderőnemi logisÍikai doktrínákkal. Közvetlen' illewe
közvetett kapcsolat áll fenn a doktrínák, ezen belül a logisáikai doktrínák -

és a nemzetgazdasági lehetőségek, a nemzeti hagyományok, mint sajátságos

értékrend és a hadtudomríny eredményei között. Ezek a dokumentumok,



illetve az azokban megfogalmazott órtékek, valamint az emlitett környezeti
tényezők,melyek között a doktrínák megfogalmazódnak és működnek, mind
_ mind valamilyen hatással vannak a doktrínákra.

Az Össáaderőnemi Doktrína és az Összhaderőnemi Logisztikai Dok-
trína kapcsolatrendszerében az alá-ftilé rendeltség a meghatároző viszony.
Az Összhaderőnemi Doktína mint a haderő egésze szervezését, alkal-
mazását, fenntartását szabály oző elvi dokumentum, meghatár ozó j elen-
tőségű alapokmríny. Dominráns szerepköréből következik, hogy általá-
nosságban megfogalmazott elvei, a haderó feladatát szabályozó tételei, a
vezetés és irrínyítás kérdéseiben kialakított tézisei, mind _ mind meghatá-
rozőak a kiilönböző funkcionális doktrínák, íw a logisztikai doktrína
kialakításánál is'

Az Össztraderőnemi Doktrínában a haderő szervezési elveire vonatko-
zó megfogalmaások iránymutatóként kell' hogy szolgáljanak a logisáikai
szervezetek kialakításánál, feltöltöttség szintjiik' készenléti fokuk megha-
tfuozásánál. A haderő béke és háborus alkalrnazási elveihez és formáihoz
igazodva kell kidolgozni a logisztikai doktrínában a kiilönböző műveletek
logisáikai trírnogatásrínak elveit, módszereit és formáit.



AZ Össáaderőnemi Doktrína szövegszerkezetébe be van építve a

logisztikai támogatás elveit és múködési rendszerét átfogóan tárgya|ő

fejezet. Ez a fejezet mintegy iránymutatóul kell hogy szolgáljon a

logisztikai doktrína kidolgozásán áI. Az abban megfogalmazott támogatási

elvek, megoldrási módozatok,'a logisztikai támogatási rendszer kialakításá-

nak ott felvázolt modellje, kell hogy megszabja a logisztikai doktrína tel-
jes kidolgozását, a logisztikai rendszer teljes rendszerét bemutató, műkö-

dési rendszerét a magatotalitásában bemutató logisztikai doktrína megal-

kotását. Az Össáaderőnemi Doktrína logisáikai trímogatást térgyalő

fejezete és az aztteljes mélységében kibontó Össáaderőnemi Logisztikai
Doktrína között teljes össáangnak kell lennie. Semmilyen ellentnondás,

semmiféle disszonancia nem engedhető meg a két dokumentum között.

Logisáikai szakmai kérdésekben az elvi és tartalmi azonosság biz-

tosítása minden esetben a legfelső szinttí logisztikai vezetés felelőssége,

illetve a logisztikai doktrínát kidolgozó munkacsoportok feladata. A
logisáikai támogatás elveinek, a támogatás végrehajtására kialakított kon-

cepciónak konzekvensen, mintegy vezérvonalkként végig kell vonulnia a

logisztikai doktrínárk, illetve az összfraderőnemi, haderőnemi (alkalmazói)

doktrínák telj es vertikrrmán.

A Szövetséges Összhaderőnemi Logisaikai Doknína és a nemzeti

Össáaderőnemi Logisztikai Doktrína kapcsolatában a szakmai interope_

rabilitás a meghatározó. A logisztikai trámogatás elveinek, követelrnénye-

inek megfog a\mazásáná|, atÍtmogatási - bixosítási eljárások kialakít'ásánál

arra kell törekedni' hogy a szövetségesi és nemzeti doktrínák között a

kapcsolat minél bensőségesebb' szakmailag minél magasabb színvonalú

legyen.

A logisztikai támogatás elvei' a trámogatási folyamatok irányítása,

vezetése tekintetében lehetőleg a teljes azonosságra kell törekedni ' Ez a

követelrnény elsősorban a szövetséges kötelékekben végrehajtott miive-

leteknélkell hogy érvényesüljön. A logisztikai doktrínrákban meg kellte-
remteni annak elvi alapját, hogy az együttműködő katonai szervezetek a

togisztikai támogatás teriiletén képesek legyenek egymásnak szotgáitatá'

sokat nyújtani, illetve azt egymástól elfogadni. A szövetségesi kötelékek-

ben végrehajtásra kertilő béketámogató illetve tuíborus műveletek során a

szövetséges logisáikai trímogató rendszerek' a küldő nemzetek és a fogadó



nemzetek részérő| megvalósuló támogatrís mriködőképessége feltételezi
ennek a követelménynek a teljesülését. A logisztikai támogatás egyéb

területein és egyéb eseteiben - elsősorban akkor, amikor a haderő nemzeti

keretekben, nemzeti irányítás alatt működik - az együttműködési képesség

alacsonyabb színvonala is kielégítő lehet.

A nemzeti logisáikai üámogatási rendszer követelrnényei, eljrárás-

módjai, működési formái és a NAIO tagorságok logisáikai tiámogatási

rendszerei között jelenleg fennálló eltérések, a nemzeti sajátosságok,

illetve a multból örökölt ellátási-fenntartási stratégiák érvényesii{ése,

megítélésem szerint napjainkban még kikeriilhetetlen realitások. A
nemzeti logisztikai trímogaLís rendszerének jelenlegi helyzete egy több

évtizedes haderőépítés és haderőferrntartás következménye. Egy történel-

mileg kialakult rendszer, amely a NATO elvektól lényegesen kÍilönböző
szovjet minüára épült. Magarr viseli a cenfralizált irárryítás, a patemalista
gondoskodás' a feladatokés azanyagi javak elosáásiín alapuló hadvezetés

összes jegyét. Szímos hibája, nehézkessége ellenére egy következetesen

felépített és kellően bejríratott, mtíködőképes modell.

A NATO csatlakozós ítjszerűí követelményeket óllít a logisztikai rend-

szerrel szemben. Miképpen afeladatorientdlt hadviselésrdl út kell térnünk
a célorientólt hadviselésre, hasonlóképen az ellútósí- fenntartósi straté-

giónkban is vdltdsra van sziiks ég. A hiúny gazdólkodós köv etkezmény eként
kialakuh, szigorúan centralizdlt és mindvégig normatív eszközökkel
szabólyozott logisztikai tdmogatósról ót kell térni az igényekhez jobban

igazodó, tetjeskörü és teljes mértékűí ellótóst biztosító logisztikai tómo'
gatósi rendszerre. Ez viszont csok egl szemes fejlődésí folyomat ercdménye

lehet,

A Haderőnemi Logisztikai Dokhínrík és az Össáaderónemi Logisz-
tikai Doktrína kapcsolata szakmai jellegű. Erre a kapcsolatra az Össáade_
rőnemi Logisztikai Doktrína szakmai dominanciája a jellemző. Mint a

logisztikai doktrÍnák hierarchiájában legmag3sabb szinten lévő dokumen-

tumnak, szakmai vonatkoásban vitathatatlan prioritást kell kapnia az

alacsonyabb szintri logisztikai doktrínrákkal szemben. Ebben a tekintetben

útmutatóként kell hogy szolgáljon atovábbi doktrinális kidolgozó munkában.



-flá{euezB '|?a?s?zgzseq s?IeJezsleJpsq V T?gzoJtrBq8elu sI l9u-Bsgl

-F{uTBpt ry1891e4s Is-eusluuáJ s9 }sg}glle ze'1gt.esppsole s9 I-3u.PsBlp[BI3rx

{osgüoJgra n'1rysgry1elePl {erezsPuer 1u 11zqEo1 ? {or91"t{ e 11ezg

'1?rel

-sg8zou s-ouuilueJ s9 s9zBItrIurIIu 's?l]dg Earsspuq e 1glquzs8eu 1eÁ1euu

Ja1o.r,u1eq e te:11oze {.BFo{p r1aE9sg1eqe1 rBgsepnElazueu V '$ ur9s-"lptul

-"DI Bu14{oq tn4tttt6o'I rueugrepeTTzsso zu uedd,a4s gze{le^g{' erys7
-oE1op11 {9ul4{op luuo1e{ B tIB^ lÚss9luq - IBpseJe{ ue{elel9ilg \ozgl.1pl
uPqq-BJo{ e - Áu9uq!u9>1 ,rp1efqo gzolg1efieu uuqp[de1u lgsguuluueJ s9

l9s-uz"ulBw't9s9t1d9 gláp?Il e lqÜ 4a3vs.9n4al fpnpm&\anuau v

qarzsel {Bgluttzultrlelil e 1grrysgpBory1
re41zsr8o1 Eeu9,Jepsq uow n 4eÁ1arnu 

"rqsnlryIuTlt 
e 1pu1op9usgr-et1e

n 6elol4oze'erysgnw1eEo33eu {ol€peleJ s9 1eÁu9u1el3^9{ '1a'r1e uoze

-pulu {auleqáI >1ased941u918gssg.z9{ g}o{I? m{lluaF? {l{u {eJeque{vzs €

{ozB {9 '4nrudq 1e11ederazs .ozorg1eqEaÜ {eule^Jezs glgzet ru1pzspol

{eueugJepsq e ueqgsgzoBlopp1 {-etl!4{op 1e1pzspol nueugJápuq Y

'eÁEq ?^9,leqel t-us9zo81opp1 {osgussm{gzs s9 1o1ezÁpq
-vzs '>pttt7elluoll 9l9qu9p>1 u ÍEoq 'ueÁEe1 lr4vfra ueq{9u?u uuÁ1o ueq

-9Egsgrezs1upe !1arro1 Eqreur1rzs ÁEoq'9qq9,ro1 Áu9u1epn.o.y'zeq9s?l

-elpgl.)tBlu'zoq.espqpluDf {auilezspuer rsgpEougl IDITlzstEol g,repuq

u uosl'soplq 1odep 1rrle gIIa{ ze ÁEot1'nquÁErg1 1a>1 1eE69sse1sps9r uuÁ1o

lololupuleJ e s9 1s1eÁu9tlqele^g>I u'rrre1uoqr1 1a1 ueqE9sÁ19ul uuÁ1o 1e1o8
_gssoryfus IBu{Bzs y lrzuup8ogEaul 11e{ IIBqIoÜqueuÍDIop B ueq{eze
p1osg.r,uf1e IsguailIueJ-Isglglle gzrue11e[ u s9 !er1aÁu9tlqele^9{ 'p1srr1a

lsgp8ornp rapzqEol 9zo{leuo^ erueu,o,Jepuq V'1e{sllozerqe8og8eul
eq8gssou.elalg uelurzs Fuaugreputpssg zB ile{ rurPzIIBlu)Tu - Ir?gzo{leuo^

arueugrepeq :fiory m - Iruq{gul4rloq ro{Ilzs}Eo1 rueugrepuH V

'1e1 prp1dupu ueqlgullrlop IBÍI1zsÉoI {euleu9lepuq'1e,r91a1?^eqÜel
-e,{3g 4uure8gsso1gles ruaugrapuq B'la{elel?l llozuuJu8o;Eeru srgzsgEs

g,rapuq B lruqT.pr4.gJtoq ralpzsr8o'I rueugrepfifzssg n uegrezstueleug
lruqryu!.$lop ru4pzsr8ol llvzsgcrut{ gpuu1o41uEeu usse8sllase zB sP rItr

_eug,Jeputl B IIe{ {Rnrpgzg.Dl$ 1uu19Ég1e4s TsgilBuueJ-Isglgllá 1PIDRJr]I

-{n4sJazspusr tu4pzstEo1'4au1eÁu?uqele^9l s? {e^Iá 11ozerupBo3iEau
ueqralezeleg gzgquo6{ uIr!:1>IoO re>ppsr8ol ilueugrepBrpss6 zV



sénéI, az anyagellátási és technikai fenntartrísi rendszerek kialakításánál,
de még a katonai egészségiigyi és a katonai közlekedési Mlózat kialakí-
tásáÍxíl is meghatrározó a nemzetgazdasáry teherbíró képessége.

A nemzetgazdasáry teherbíró képessége, belső szerkezete, a nemzet-
gazdasági ágazatok, elsősorban azipat (ezen beltil is kiemelten a hadiipar)
helyzete egyértelrniien megszabja azokat a forrásokat, azokat a kapaciüí-
sokat amelyekre a haderő trímaszkodhat. Az ipar szerkezete a szolgiíltatói
súéta lehetőségei határozzÍk meg, hogy a haderő logisáikai sziikség-
leteinek kielégítésénél, milyen kapacitrásokat lehet a,,civil, szferába kihe-
lyezr.ri. Csak azoknál az igényeknél lehet a civil gazd,aságraszámítani ame-
lyek a polgríri lakosság igényeivel többé- kevésbé megegyezlek' amelyek
kielégítésére a nemzetgazdaság képes.

A haditechnikai eszközök tizemfenntartásrínál, alrol a nemzetgazdaság
megfelelő szerelö- javító- tenrrelő kapacitríssal nem rendelkezik, ott a
haderőn beliil kell a sztikséges kapacitásokat kialakítani vagy olyan
esetekben amikor erre a politikai - gazdaséryi lehetőségek adottak kiilgaz-
dasági kapacitást kell keresni ' Az a körtilmény, hogy a nemzetgazdaság, a
haderő hadfelszerelési sziikségletének csak töredékét képes biaosítani,
hogy a haditechnikai eszközök döntő többsége szovjet-orosz importból
szármaak, rendkíviil megneheáti a hazai háttérkapacitások kialakítrísrát.
Ezen az anomálirín csak a hadfelszerelés korszeríisítése, nyugati (szövet-
ségesi)fonásokból történő lecserélése segíthet.

A nemzeti hagloruÍnyolr is hatással vannak a doktrínák kialakítrísíra
és ez az Össztraderőnemi LogisÍikai Doktrína kimrrnkálásanál is kellö
hangsúlyt kell, hogy kapjon. A logisztikai doktrínában is megfelelö teret
kell szentelni a nemzeti vonások a nemzeti karakter hangsúlyoásának. A
szövetségesi doktínával való kompatibilit{ís vagy interoperabilitrís nem
jelenti egyben azt, hogy meg kell tagadni azokat az egyedi követelné
nyeket, sajátságos megoldrási módokat, amelyek a haderő nemzeti jel_
legéből adódnak.

Az á|talénosan elfogadott nemzeti értékeknek tiikröződnitik kell a
doktrína megfogalmazásában, a trímogatrás elveiben, követelményrend_
szerében és a javasolt eljrárásmódokban. A kiilönböző ágazan funkciók
feladatrendszerének megJtatfuozásakor, a sziikségletek prognos ztlz^lásá-
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elengedhetetlen a logisztikai szakterület beható vizsgáiata, a szakma fejlő_
désének értékelése, a mult eredményeinek és fogyatékosságainak szÁm-
bavétele. Ugyanígy elengedhetet|en az is hogy a logisztikai szaktertilet
jelenlegi helyzetét megvizsgáljrrk. A tudomrányos kutatómunka elemzo -
értékelő munkájríra van ahhoz sztikség, hogy a logisáikai trámogatrís pil-
lanatryi hely zetét hitelesen me gállapítsuk.

A tudomrányos kutatók anahzÍúó, snntetizáló tevékenysége sziikséges
ahhoz, hogy a kiilönböző firnkcionrílis teriiletek miiködésének hatékony-
ságát fel lehessen üírni, hogy a továbbfejlődés útját ki lehessenjelölni. A
trársadalrni - politikai vríltoásokból csak fudomrínyos módszerekkel
következtethetők ki az új biztonság- és védelempolitikai kihívások, a hade-
rőépítés, a fenntartás és alkalnazás új tendenciái. Amikor tehát doktrínát
írunk fel kell hasarálnunk a mtrlt tapasztalatut, tisztában kell lenni a jelen
problémáival és prognosáiálni kell a jövőt, vá|aszt kell találnunk a jövő
kihívásaira.

A hadtudomány feladata az is, hogy értékelje és elemezze a dok_
trínakutatás, doktrína alkotás nemzetközi tapasztalata ít. Az tudomá-
nyos kutatásoknríl az összehasonlítás módszerét akalmana ki kell jelölni
aza-kat a nemzetközileg bevrált módszereket, trámogatrísi elveket, követel-
ményeket és eljrírásmódokat, amelyek ahazai viszonyok között is alkal-
maáatónak bizonyulnak' A megfelelő példrík kiválasztrísa után, a hazai
viszonyok, anemzeti haderő sajátosságait figyelembe véve, kísérletet kell
tenni azok adaptÁlásfua, a nemzeti logisztikai doktrÍnába történő beépi
tésére.

Nemzetközi szinten ráltalárrosan elfogadott ryakorlat, hogy doktrínrák_
ba csak olyan elveket, követelnényeket, feladatokat és eljárásmódokat
lehet megfogalmaqni, amelyek a gyakorlatban mrír ki lettek próbálva és
alkalmaáatóságuk, végrehajthatóságuk bizonyítríst nyert. A doktrína-
alkotónak a realitísokból kell kiindulnia, nem engedhető meg, hogy a
valóságtól elrugaszkodjon, hogy hipotetikus elemeket, megoldások at épit-
sen be a dotrínális dokumentumokba.



A logisztikai doktrína kidolgozásának elvei, módszerei

A logisztikai doktrína kidolgozása időben és térben rendkíviil vál-

tozatosan al akalő anyagglííjtés, értékelő - elemző munkálatok, kiscso'

p*r, és munkahelyiritúk eredménye. A kijelölt munkacsoportok elsőd-

ieges felad ata az anyaggyiijtés, a rendszetezés' majd. a kialakított és a

mlgfelelő fórumokon Áegvitatott, elfogadott szinopszis alapján megkez-

dő&let a logisztikai doktrína megfogalmaása, szerkesztése, formába öntése'

Az eddigi doktrínaalkotási gyakorlat azt mutatj u, \9gy -'- 
szövegter-

vezet elkészííése többnyire laót lépcsőben mehet végbe. Első lépésben egy

viszonylag nagy létszínú (30-50 fős) kidolgozó csoport, a szakirányrlt_

.ag"ar. .igr"r"ro kiscsoportokban' a jóváhagyott szinopszis és kidolgo_

zali titemterv szerint kldoIgozza a doktrína egy-egy fejezetét. A kidolgo-

ás második ütemében' a fogalmazványokat felhaszrálva, egy kisebb lét-

számttkidolgozó csopoÍt, egységes fogalomrendszer alkalmaúsával, egy -

séges szerkesxési elveket akalmazva, stilizálja, konigálja, étfogalmazza

a szövegterv ezetet. Munkájuk eredménye a logisztikai doktna '|ter-

vezete,,.tzképezi alap1áta szélesebb köní szakmai fórumon megtartandó

vitiínak, a j őv ábagy átsi, elfo gadási elj árásnak'

A kiilönböző doktríník kidolgoásránál igen gazdag tapasztúatot

szereúek a munkacsoportokban dolgozó szakemberek. A szerzett tapasz-

talatok közíit a tovtúbbiakban én arról szeretnék írni, hogt milyen ren-

dezőelveket kell a kidolgoaóknak követniiik, milyen értékrendet kellfeldl'

lítaniuk, a logisztikai iómogatds rendszerében milyen prioritósokat kell

betartaniuk, röviden mttyei *tAolgozási elveket célszerűí kijvetniük. Arrő|

van szó, hogy a logisztii<ai doktrína kidolgozásánái az akotőknak el kell

döntenitik, t'ogy .it tartanak fontosnak és mit nem, milyen értékeket

követnek és mit veürek el, a folyonosságot képviselik e, vaw a múltat el_

vetve a radikális újítás mellett döntenek'

Mindezeket a kérdéseket átgondolva, a kidolgozás folyamatát emLé-

kezetben visszaidézve, tapasztalatként azt gondolom hogy a logisztikai

doktrína kidolgozásrán munkálkodó munkac soportok' kiilöntisen a végső

formába öntésón dogozó sziikköní alkotógarda kialakította a magamunka-

módszerét, felállította és mtrnkája során következetesen akalmazta saját
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értékrendjét' a kidolgozói munka elveit. Ezek közül a legfontosabbnak a
kontinuitiíst biáosítását, az értékek megőrzését, a fokoáosság elvének
betartását, a szövetségesek irányába végrehajtandó nyitást, illetve azjnter-
operabilitás elvének követését tartom. Meggyőződésem, hogy ezek a
kidolgozási elvek a legszélesebb szakmai körben is elfogadhatá-lesz, és a
j övőben bekövetkező doktrínális munkákbarr is követhetőnek bizonyúl..

Kontinuitás

A logisáikai doktrína megalkotása sorián mindvégig fontos szem-
pontrak tartottam és a jövőben is követendőnek tarom a folyamatosság
biztosítiását. Meggyőződésem, hogy a katonai logisáika szJkmai fejlő-
désében, így annak elnéleti alapját képező doktrínális dokrrmentumok
magalkotásában is törekedni kell a kontinuitás a folytonosság elvének
akalmazásátra. A szakma töretlen fejlődése mindvégi követelmény kell
hogy legyen. Az elvi szabályozők'rtak' a doktríniíknakezzp|lépést kell tar-
tania, esetenként irányt kell mutatnia.

A szakmai fejlődés, a fejlesztés semmilyen felgyorsításrára irrányuló
törekvés nem indokolhatja a kontinuitás elvének f"luda'át. A haderő
logisztikai trámogatásánál egy élő, egy működtj rendszerről van sző, amely_
nek folyamatos és megbíáató működése döntő mértékben kihat a haderő
életére, a védelmi szférfua. Nem engedhető meg és még csak elképzelni
sem lehet, hogy a haderő folyamatos működését, fenntartását biztosító
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logisztikai trámogatasi rendszerben szaka&ások, sziinetek következzenek
be. A logisztika az egyik olyan területe a védelrni szférrínak, ahol a
folyamatos működőkészség fenrrtartása létsztikség|et, ez az a terület, ahol

"még békében is élessel lőnek".

A NATO csatlakozás által fokozatosan előtérbe kerülő együtmű-
ködési képességek egyébként indokolt kialakítása sem ad felmentést az

alól a kötelezettség alól, hogy a logisztikai támogató rendszer folyamatos
működőkészséget biaosítani kell. Az etőző fejezetekben métr sző esett a

harcképességi tényezőkről, ahol megállapítást nyert, hogy a doktrínrák

mint gondolati komponensek, azáLtal hogy meghatrározzé*. a katonai
szervezetek kialakításának, alkalmazásának és fenntartásiínak elveit,
fontos szerepet játszanak a harcképességek alakulásában. Ez az állítrís a
logisztikai doktrínráknál is igaz. A logisztikai tímogató rendszer működő-
képességét tehát döntő mértékben befolyásolja a doknína állapota, tartal-
ma' A logisÍikai doktrína kialakításríná|tehát a folyamatos működést sza-
vatoló, a rendszer működésében törést nem okozó, apró lépésekben végre-
haj tott v áltonatősoknak v an létj o go sultsága.

A logisÍikai támogatás elveiben, módszereiben és formáiban csak azt
követően lehet újszení megoldásokat beépíteni, amikor annak feltételei
minden vonatkozásban adottak. A logisÍikai támogatás rendszerén beliil
csak akkor lehet új ellátási, ferrntartási filozófiakat bevezetri, amikor
annak már biztosítottak a személyi, tárgyi és összes dologi feltételei.
Minden elhamarkodott lépés múködési zavarokat eredményezhet. Azokat
a megoldásokat, amelyek bevezetésének a feltételei még hiányontak, a

rendszer mint idegent kiveti magából.

Ertékmegőrzés

A logisáikai doktrína kidolgozása újszení feladat a haderőben, hiszen
mint arról már szóltam; amegelőző évtizedekben ilyen jellegű elvi doku-
mentum kidolgozására nem volt igény, illetve az akkori elvi szabályozók
más fajta rendszert alkottak. Mindazonáltal az a törekvés, hogy a katonai
élet egyes terÍileteinek működési elveit, faladatait' követelményeit és

eljárásmódjait egy elvi szabá|yoző dokumentumba foglaljrák, nem minden
előznény nélküli. Az előzo években, évtizedekben kidolgozott szabá|yza-
tok, utasítások hasonló alaprendeltetéssel készültek.Ez abelyzet az Anyagi -
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Tecbnikai szakutasítással is. Ez vo|tazutóbbi évtizedek egyik olyan doku-

mentuma, a:rrely kísérletet tett az anyagitechnikai folyamatok leírására,

e[vi szabály ozásána, a követendő cselekvési változatok körvonalaására.

Amikor értékmegőrzésről beszélek elsősorban az a célom, hogy

azokat a tudományos ere,tményeket, amelyeket az említett szakutasítás

tervezet kidolgozása soriín szii{ettek, és jelenleg is értéket képviselnek,

minden köriilmények között megrnentsiik, és a logisztikai doktrínába áte-

meljiik. Itt mindenek előtt.azokra a fogalomrendszerekre, kategóriarend-

szerekre gondolok amelyekkel az akkori rendszeÍ le lett Írva, és amelyek

még jetenleg is korszeniek, valós értéket képviselnek. et tett emelni

azokatazel|átási-fenntártási süatégiara, feladatendszerre és folyamatokra

vonatkozó elemeket is amelyek a jelerrlegi logisztikai trímogatási rendszer

mtíködő folyamatait alkotjrík. A mtiködő rendszereket mindaddig sértet-

lentil kell hagyni, amíg a változtatás összes feltétele meg nem valósul.

Amikor az t$ ellátási-fenntartrási stratégiak mtiködőképessé válnak és az

előző modelleket teljes mértékben képesek helyettesíteni, akkor lehet

aznkata logisztikai doktrínába beemelni' és általiínos gyakorlatként, köve-

tendő eljrírásmódként megjelölni.

A logisÍikai trámogatiísi rendszerek fejlesztésénél, a fejlesaés dok-

trínális alapjainak megfogalmazásánál, az értékaegőrzés, az értékkövető

magatartiís nem jelent egyértelrnűen konzervativizrnust. Illetve konzer_

vatív magatartásként is felfogható, abban az értelemben' hogy értékmeg-

őrzésről, 'értékek megmentéséról van szó. A gyakorlatban kipróbált és

mtiködőképesnek, haszrálhatónak bizonyult értékeket nem szabad a moder-

ruzátLás címén elvefiri, és azokat sokszor ki sem próbált, a gyakorlat vizs-
géIjáúak alá nem vetett' sokszor kétes értékű dolgokkal kiváltani, pusztán

csak azért mert újszení' mert modern'

Fokozatosság

A logisztikai rendszerek fejlesztésénél, illetve a rendszerek elvi szabá-

lyoását képező doktrínrík megalkotiísrínál, majdani átdolgozásránrál, mind-

vég;g a fokozatosság elvének betartására kell törekedni. A logisztikai
támogatás egész rendszerét közelíteni kell a NATO szövetségesek
logisztikai rendszereihez. Lépésről lépésre meg kell teremteni a NATO
körökben többnyire ríltalrínosan elfogadott és alkalmazott szabványoknak,
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aZ egységesítés irrányába mutató törekvéseknek (STENEG) és rendszabá-
lyoknak a bevezetését.

A logisztikai tátmogatási elveket, követebnényeket és módszereket

fokozatosan közelíteni kell a NAIo szabvrírryokhoz. A végsó cél a nem-

zeti és a szövetségesi logisztikai elvek' követelmények és eljárások teljes

egységességének elérése. Ezt a célt elérni viszont csak akkor lehet, ha a
nemzeti hadseregek hadfelszerelése' a haderók szervezete, fenntartrásuk

elvei is teljesen egységesek leszrek. A szabványosítasi tarekvéseknekezt a
szintjét még a régi NATO partnerek sem tudták elérni. A szabványosítás
egy alacsonyabb szintjén, a kompatibi|itás, az interoperabilitás szintjén
mozognak. Néhany tagország esetében - ahol a hadfelszerelés többnyire
megegyezik - lehet szó a csereszabatosságnak' mint magasabb szintrÍL szab-

viínyo sításnak az akalmazásráról.

olyan ütemú fejlesztésre van sztikség amely a logisáikai trímogató
rendszerek folyamatos és zavartalart működését biztosítja. A működés, az

irányítás' a szabáIyozás terén akkor szabad a "minőségi ugrdst" jelentő új

rendszereket bevezetni, amikor a töretlen áÍnenethez sziikséges "mcnnyi-
ségifelhalmoajdds" már befejeződött, amikor azűj elem már nem okoz-
hat törést, amikor a folyamatos működés feltételei biáosítottak.

Nyitás

A logisztikai rendszer továbbfejlesztésénél, a múködés elvi alapjait
megfogalmazó logisáikai doktrínrák kidolgozásán ál az Ewo- Atlanti inte-
grációs folyamatok részeként közelíteni kel'l a "nyugat mintókhoz''. Kaput
nyitrri a logisztikai fejlesáési tendenciiáknak. Be kell fogadni azokat a

modernizációs törekvéseket amelyek a nemzeti logisáikai támogató rend-
szer megreformálásrára törekszenek.

A logisáikai rendszeriinket olyan iranyban kell továbbfejlesÍeni,
hogy a NATo-ban honos alkalmazási és fenntartási elvekhez igazodva, a

fokozott elvrárásoknak megfelelve, képes legyen a logisáikai szÍikségletek
kielégítésére. A rendszert olyan értelemben kell nyitottá tenni, hogy az
saját értékei, belsó működési rendszerének megtartása mellett, képessé
váljon az ujszeru elvek, eljrárások, befogadásrára. A logisztikai támogató
rendszert úgy kell megrefonnálni, hogy az alkalmas legyen a szövetsége-
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si szinten jelentkező újszeni logisztikai trámogatási formrík adaptálására.
Ki kell alakítani azokat a képességeket, amelyek képessé teszik a rend-
szert a szövetségesi trímogatások fogadására, amelyek alkalmasak a
békeműveletek során adódó fogadó nemzeti trímogatások bekapcsolásiíra,
és amely a nemzeti haderő sziikségletei mellett a szövetségesek részére is
támogatást tud nyujtani.

A logisáikai doktrína megalkotásánál olyan szervezési és működési
elveket kell megfoga|manú, amelyek kellő rugalmasságot biztosítanak a
logisztikai szervezetek szÁmára ahthoz, hogy a fentiekben körvonalazott
újszení kihívásoknak megfeleljenek' hogy az új törekvések befogadásrára
nyitottak legyenek.

A nyitottság, a mássággal szembeni tolerancia egyébként nem csak a
doktrína szerkesÍőivel szembeni követelmény. Ezt a képességet ki kell
alakítani a szakma minden képviselöjénél, akik helyzettiknél fogva sokat
tudnak tenni a logisztikai rendszer fejlesáéséért, modernizációjáért, de
sokat tudnak ártani is, amennyiben minden moderniációs törekvésnek
ellenÍnondanak. A nyitottság és azénéWnegorzés - amelyről az előbbiek-
ben mrír írtam - között nincs antagonisáikus ellentmondás' nem ellentétes
követelnények. A multból örökölt igazi értékek átmentése, a logisztikai
elméleti kutatásokban sem jelenti az űyal, a változással szembeni merev
ellenállást. Az értékmegőrzésnek és a fejlesaésnek' az új keresésének
összhangban kell megvalósulnia.

Interoperabilitás

A NATO szövetségi rendszeren belül általános törekvés a szabványo-
sítás, az egységesítés' a magas szintri együttműködés feltételrendszerének
kialakítása, fejlesztése. A szövetségesi együttműködés különböző
teriiletein kialakítottrík a szabványosítás, az egységesítés kívánatos szint-
jeit. Arra törekednek, hogy a szövetséges katonai szervezetek minél maga_
sabb szinttí együttműködésre legyenek képesek, hogy kompatibilitás,
interoperabilitás, az egységesség különböző szintjein minél nagyobb haté-
konysággal valósuljon meg a szeÍvezet küldetése.
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A nemzeti logisztikai támogatás rendszerén belül jelenleg az intero-

perabilitás szintjének elérése lehet a reális cél. A logisÍikai támogatáson

beliil a szervezetek, a kapacitások kialakításáná| ar]a kell törekedni, hogy

azok képesek legyenek a partnerek (szövetségesek) felé szolgáltatrások

nyújtására' illetve alkalrnasak legyenek a parbrerek logisztikai tétmogatá-

siínak fogadására. A logisxikai rendszerek vezetése, irrányítása terén

közvetlen cél lehet a teljes egységességnek, mint követelményszintnek a

megfatározása' Ennek a magas szinhi együttmiiködési készségnek mint

fejlesáési tendenciárrak' mint feladatnak az a cé|ja, hogy a nemzeti és a

szövetséges logisztikai vezetőszervek közötti kölcsönös információáram_

lás gyors és töretlen legyen. Ez garanciátjelenthet a nemzeti és a szövet-

séges logisztikai szervezetek hatékony alkatnazására, a logisáikai sziik-
ségletek teljeskörü és teljes terjedelmű kielégítésére.

A droktrína kidolgozásához felhasznált források

A logisztikai doktrína kidolgozásrín áI egy arént felhasználtuk a hazai
és a nemzetközi szakirodalmat. Ahazai dokumentumok mellett mindenek

előtt azokat a szövetséges forrásokat vetíik igénybe, amelyekbol az euro-

atlanti munkacsoport révén lefordított dokumentumok álltak rendel-

kezésre. Elsők között kell említenem azAmerikai Egyesiilt Államok és az

Egyesített Királyság haderőinek dokumentumait' hiszen a NAIo doku-

mentumok mellett, a legtöbb forrásanyag e két helyrő| származoÍt.

A fonások felhasználásíná]l az előzőekben felsorolt elveket követtiik.

Igyekezttink az adaptá|ást úgy végemi, hogy a nemzeti értékek, a nemzeti

karakter megfelelő hangsuly kapjanak. Csak ott és akkor vetttink át

szövetséges megoldásokat, eljárásokat, ahol azokat a nemzeti viszonyok
között is működőképesnek tartottuk'
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Erdekességként meg kívánom jegyeznt, hogy amíg a rendszerváltást
követően, az áúlanhatalmi, politikai sfirrkturák kialakításakor a kormiíny_
zati tényezők többnyire a német modellt követték, addig a hadero megre-
formálásánál többnyire az angolszász modell érvényestil. Ez az anomáiia
később fesziiltségek fonásává válhat.

A logisxikai doktrína kidolgozásránál, a szövegtervezet összeállítá-
siánál elsősorban a következő dokumentumokra trímaszkodtunk.

Az ()sszhaderőnemi Logisztikai Doktrínakidolgoásránál a kiindulási
alapot a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Doktrínája képezte. Mind
tartalrnilag, mind szerkezetileg ezt a dokumentumot fogadhrk el mintrírrak,
mivel a haderö szervezési alapelveit, feladatait, alkalmaásrínak formáit,
fenntartrísrínak követelnényeit, tehát mindazokat a döntö jelentőségű
szempontokat, amire a logisztikai támogatás támaszkodhat eza dokumen-
tum tartalmaz',a. A Szöveíséges osszhaderőnemi Doktrína hatása csak
áttételesen, a nemzeti összhaderőnemi doknínán kereszttil érvényesült.

Szakmai vonatkoásb an a S zövets ég es Öss zh aderőnemi Log isztikaí
Dokttínq a NATO logisztikai kézikönyv, voltak azok a források amelyek-
ból az adaptálhatónak ítélt logisztikai trímogatási elveket, követelménye-
ket és eljrírásokat átemeltiik. Szímottevő segítséget jelentettek azok a
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tudományos értékkel bíró tanulmányok és egléb publikdciók, amelyek a

logisztikai trímogatás különbözo problémáival fogalakoztak, és így for-

rásként felhasználhatók voltak.

Kiemelt Szerepet kapott a logisztikai doktrína megalkotásábafl uz

Any agi-tec hník ai szak utasttds. Elsősorban a fogalomrendszereko a kate-

góriák az ellátási- és fenrrtartási stratégiák megfogalmazásátnáIjelentettek

segítséget a szakutasítás megfogalm azásaí'

ötGlbxÁsitNát
rni no*B nN X

ANYAGI.
TECHN,
SZAKUT.

.-..-l

A logisztikai doktrína szerll ezete

Az Össz-haderónemi Logisáikai Doktrína az elősző és a bevezetés

utrín harom nagy szerkezeti egységet képez.

Az első szerkezeti eglség az első harom fejezetet fogalja magába.

Ezekben a fejezetekben a logisÍikai támogatás alapfogalmai, a logisztikai
trírnogatás célj a, feladatai, funkciói lettek meghat ározx a. Ezek a fej ezetek

tarta\mazzák azokat az a|apfoga|makat és kategóriákat' amelyekke| az egész

támogatási rendszer leírható. Ebbe a szerkezeti egységbe található a logisz-

tikai támogatás vezetését tárgyalő fejezet, illetve a logisztikai támogató rend_

szer béke felkészítésének feladatait, rendszabály ait tana|maző fejezetek'

A második szerkezeti egtségben, a különböző katonai műveletek

logisztikai támogatásának feladatai, rendszabályai, a logisztikai támogató

szervezetek aka|mazásának módozatai kerültek megfogalrnaásra. Ennek

Összrr.q.unRŐNnMl
LOGISZTIKAI
DOKTRJNA
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a blokknak a belsö szerkezete egyébként teljes mértékben igazodik az
osszhaderőnemi Doktrína szerkeze téhez' Az első fej ezetekben általános-
ságokban felvázott logisztikai támogatási modellek mellett, itt elsősorban
a műveletek logisáikai támogatásrának sajátságos vonásait emelttik ki.

A harmadik szerkezeti egységben azokat a szemléltető vázlatokat,
szervezeti strukturákat állítottrrk össze, amelyek meggyőződésiink szerint
sztikségesek a logisáikai támogató rendszerek múködésének megérté-
séhez,aze|látási- és fenntartási feladatrendszerekkialakításához, egységes
értelmezéséhez.

Az Összhaderőnemi Logisztikai Doktrína második tervezete elké-
szült. Hosszú idő óta az első olyan okmány, amely megpróbálja rendszerbe
foglalni a logisztikai tr{mogatás elveit" követelményeit, a funkcionális biz-
to sítási területek feladatrends zer ét. A Magyar Honvédségben napj ainkban
nincs olyan elvi dokumentum, szabályozó okmány' amely minden katonai
műveletre, a haderő egészére vonatkozóan tárgyalná a logisáikai támo-
gatás rendjéÍ. Ez az első ilyen irány,3' próbálkozás - nem szátmíNa az
Anyagi - Technikai szakutasítást - amely szakítani akar azzal a nyomasáó
múlttal' hogy nincs olyan alapokmány amely a logisztikai szakterület
elrnéletét és gyakorlatát rendszerbe foglalná, hogy nincs olyan tábori
kézikönyv, szabálygy(ijtemény amely szakmai segítséget adhatna a lo_
gisztikai szakembernek feladata elvégzésében.

A kidolgozott logisáikai doktrína a Magyar Honvédségben jelenleg
működő logisaikai rendszeren alapul. Nemzeti katonai dokumentum,
ugyanakkor szövegében bele lettek fogalmazva azok az elvek, követel-
mények és feladatok, amelyek biáosítják a szövetségesekkel való együtt_
működést, alapot teremtenek a jövőbeni magasabb szintri egységesítési
törekvéseknek.

A doktrína szerkesztés rendkíviil bonyolult, magas szakmai
felkészíiltséget, szélesköríí ismereteket feltételező, teljes embert kívánó
munku Mósodtílldsban, ideiglenes megbízatdsként végeaú nem lehet. A
munka tartalmi színvonalónak emeléséhez, az előttünk dIIó tovdbbi dok-
trínóIis mankók eredményes végrehajtóstíhoz elengedhetetlenül szük-
séges hogl a logisztikai szakruÍn beliil is megalakuljon eg doktrínólis
munkacsoport, amely ezeket a feladatokat alaprendeltetésként végzí
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felosztrís (fenntartási és fejlesztési) többféle szempont szerint is csopor_

tosíthatjuk: pl. költségvetési szerkezet és akalmazási köriilmények szerint.

A katonai logisáikát a költségvetés tekintetében két alapvető kategó-

riafogja át:

Egrk a fenntartási logisztika (nevezik fogyasáói logisztikrának is).

Ez békeidőben normatívákon alapuló, pontosan kiszímítható költségvetési

háttérrel rendelkezik (a normális költségvetési szerkezettel rendelkező

orságokban az nem ls képezi parlamenti vitatárgyát\.

A fenntartási logisztika "mag)aros'' teriiLlete a haderő hadi sziikségle-

teinek biztosítása, mely költségvetés tekintetében közelebb á11 a Fejlesz-

tési logisaikához, foként azon aÍ|yagok, eszközök és kapacitrísok tekin-
- 

}etében, amelyeket azlvftI mai leépült logisztikai helyzete miatt válság-

helyzetben kellene létrehozlli, és minél nagyobb mértékben anemzetgaz-

daság meglévő lehetőségeire alaponrl'. Konszolidált köriilnények közt
legfeljebb szintentartásról' illetve készletfrissítésről beszélhefrrénk.

Másik a költségvetés tekintetében jól elkülöníthető akvizíciős (azaz

fejlesztési) logisztika, amely feg;rverrendszerek, támogató rendszerek

beszerzését, rendszerbeállítását jelenti. Ez az in. programköltségvetés,

amely mindenütt kemény parlamenti vitatárgyátképen és a haderővel szem-

beni politikai elvárásokhozigazodí katonai képességet hivatott fejleszteni.

Az alkalmazási köriilmények szerinti csoportosítiásban a békeidőszaki

és hadi (tábori) logisztika ktilönösen a szaruffi|dihaderőnél sajátos ismér-

vekkel bír.

Kölcsönös egymásra hatasok érvényesiilnek: az alkalmazási köriilmé-
nyek (béke-elhelyezesében' vagy tábori viszonyok között - harchelyzet-

ben) meghatfuozzáú< az eszkönendszert és hatást gyakorolnak a folyamat-

szervezésre.

II. A nemzetgazdasági bázisra épülő katonai logisztika

Ebben a kérdéskörben először aÍ kell vizsgálnunk, hogy melyek azok
a logisztikai teriiLletek, amelyeket katonai erővel, és melyek a nemzetgaz-
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daság (a polgári szféra) brízisán megoldható feladatok. Katonai erővel
azokat a problémrákat kell megoldani, amelyekre a polgríri szfera nem
képes, mert nincs rá polgári igény. Ilyen feladat a fegyverek, harcjrínnűvek
javítiása vagy a lőszerkészletek kezelése, harcászati tagozat sállítási
kapacitiása.

A katonai logisztika nemzetgazdaságra éptilésének lehetóSégeit négy
csoportba sorolhatjuk, amelyek között természetesen vannak átfedések
(sőt a tiibbcéluságra kell törekedni). (1. sz dbra)

Egyik ilyen kategória a békeidőszaki fenntartási logisáika terén jele-

nik meg, a civit sqféróval közel csereszabato? szolgáltatások megvásárlását
foglalja magába. A katonai szervezrt oldaláról ez a normatív pérugazdálko-
dást jelenti, amely a gyakorlatban (pl. Bundeswehmél) abban jut kife_
jezésre, bogy az adott katonai szervezet fenntarÍásrának költségeit norrnrík
alapján számvetik, az egység parancsnoksága a laktanya tizemeltető
szewez-ettő| megrendeli a ktilönbözo szolgáltatiísokat' Hangsulyozrri kívá-
nom a normatívákon alapuló költségvetést és a pántlikrík nélktili pénz-
keretet (a prántlika nélktiliség meghatfuozott szolgáltatások körén belÍ'il
értendő). A békeidőszaki polgári ellátásra valő áttérés (a döntés)
alapfeltételeit az e||átási normiík széles körének kialakítása, az értékeLem-
zés (mi mennyibe keriil) és a pénzügyi feltételek megléte képezik.

Másik kategória az áilarni tartalékolásra épi'ilő anyagkészletezés, a
hadászati (hadmúveleti) anyagkészletek femtartása.(2. sz dbra). Ez
ugyancsak a csereszabatos anyagokra vonatkozik. A védelni szféra igé-
nyei egyrésztazlvt| sztikségleteit, másrészt az V. cikkely szerinti az MK
védelmének megerősítésére beérkező szövetséges csapatok nemzetközi
szerződésekben rögatett, a Fogadó Nemzeti Támogatás (F}.rr) körébe
tartoző sztikségleteit foglalja magába. A gyakorlatbanezazt je|enti, hogy
a kijelölt tárolókban a nem csökkenthető készletszintek meghatrírozásáva|
biztosítjrák a honvédség tészére az arryagokazonnali rendelkezésre ái|ásátt.
A üírolókat fel kell készíteni a tömeges anyagkiadrísra, ez azonban kiilön
katonai raktárak fenntartrísrához viszonyítva csak jelentéktelen költségrá-
fordíüást jelent. A külföldi csapatok ellátásában való polgári közre_
működés (amely egyébként ugyancsak szerteágaző lehet) elsősorban attól

2. Ezsl elv ftgyelmen kívtiú hagyása sbatégiai melléfogasnak bizonyult a harckocsi és a fegyverelek-
tronikajavításrának bevétel_orierrtát gazdasrígi társasrigokra való alapozásakor (a cegek csak vegetál-
nak). Ugyanakkor a nagyon jelentós polgrí'ri megrendelések eredményeként a Centrá'l Mosodak jól
orosperál.
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fiigg, hogy a polgári szféra milyen mértékben ismeri a várható igényeket,

a nemzeti sajátosságokat, a technológiát és egyes tertileteken (pl. a tech-

nikai eszközök szewize és javítása terén) a NATQ termékkód-rendszert

(az anyagazonosítást.) Bz az egyik feltétele a hadiipari kooperációnak is.

A külföldi csapatok és a polgári szféra között lehetrek közvetlen kapcso-

latok, azonban létezik egy HM tulajdonú gaz'dasági tiírsaság a HM Elektro-
nikai lgazgatóság RT Logisztikai lgazgatósága (HM EI RT LogisÍikai.
Ig.), amely azza| a rendeltetéssel alakult, hogy menedzser szervként

működjön egytészt azlvftI, másrészt a vállalkozói sdéra és a külfijldi csapa-

tok között. Kormiínyzati elképzelések szerint a HM EI RT Logisztikai. Ig. sze-

repet kapna az FNT kormrányzati felelősségű feladatai-nak szervezésében is.

Harmadik kategórÍa a különfele polgári kapacitások igénybevétele

mind az MH alaprendeltetése, mind a FNT biztosítása érdekében. (3. sz,

dbra).

Hangsulyozni kívránom itt is a katonai alkalrnazásra történő felké-

szítés sztikségességét, amely azonban egy kiilön kapacitrás létesítése

összköltségének a töredékét teszi ki. A NATO BiztonságÍ Beruházási Prog-
ram keretében megfelelően előkésátett projektek esetén (amelyek egy
jóváhagyott képességcsomagból indulnak ki) jelentős támogatáshoz
juthatunk, a projekt megvalósításríra pedig jelentős polgóri megren'
deleseket indukálhat.

Negyedik kategória az in. kettős rendeltetésii esz,közök létrehozása,

amelyek bizonyos alkalmaási kompromisszumok és kiegészítő műszaki

megoldások eredményként alkalmasak mind a polgríri, mind a katonai

feladatok végrehajtrására. Békeidoben a nemzetgazdaságban működnek,
magasabb képességeik folytán jóI hasznosíthatók természeti katasztrófa

elhárításban, a legnagyobb katasztrófa, háborus helyzet esetén pedig a

honvédelmet szolgrálhatják. Jó példrák a hazai TS uszály hidak vagy a
sebesült szállításra berendeztrető autóbuszok. Nemzetközi példók is van-
zalr.' Norvégiában a haderő nehéz tréleres szá||itő kapacitása, Finnorság-
ban a nagy teherbírású csere-felépítményes sállító kapacitás anemzntgaz-
daságban működik békeidőben, az USA kormanytrámogaüíst nyujt polgrári

szá||itő repiilőgépek és RoRo hajók beszerzssébez(ez-ze| megvásárolja a

prioritást válsághelyzet esetére). A Bundeswehr mozgósítási gépjármű

sziikségletének jelentős része (összkerékhajtású járművek formájában)
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ugyancsak a polgári sdérában található. Ezt a megoldást a magyar mező-
gazÁaság és az MH gépjármtiigényének biztosításában alkalmaari kellene.

A kettős rendeltetésű eszközök létrehoása általában közös és résza-
riányos fnanszÍrozás eredménye lehet (pl. több tárca, vríllalat vagy magán-
cég résmételével). A jelenlegi áúlafiháúaÍtási szabályozás nem kedvez
ennek, pedig hatalmas összegeket lehet ezzel a módszerel megtakarítani
az áIlrami költségvetésből. A nemzetgazÁasággal integrált kato-nai szá|litő
gépjármű fenntartási progr.lm megvalósítása csökkentené a vidék kiszol-
gáltatottságát is.

III. Allami felelősség és érdekérvényesítés

A MTA illetékes albizottsága l997-ben tartott iilésén témafelvetést
tettem az ÁLIami Logisáika kérdéskörében' amely akkor vitát váltott ki.
Indoklásul előadtam, hogy mindaddig, amíg az á|lam alaptörvényekben
foglalt felelősséggel tartozik olyan teriiletekért, amelyeket nagyobbrészt
csak állami (irrányítís) koordináció melleff lehet fenntartani igen jelentős
értéket képezó állami tulajdon működtetésével, nem kérdőjeleztrető meg
az á||ami logisztika fogalrnának létjogosultsága. Az állami logisztika az
áLlan'házÍrartáshatékonyságánaknövelésétszolgálja.

Az Áilami Logisztika az áilamiteljes vagy rész tulajdonú rendszerek
egymással összehangolt, a szinergia elvét alkalmazó szemlélet, jogszabá-
|yi háttér, szewezet, eljárási módszerek, célirányosan létrehozott létesít-
mények és eszközök összessége, amely az állami feladatok fajlagos
ráfordításrínak optimalizáiását (csökkentését) szolgálja. A kiilönféle célú
és rendeltetésű rállami tiámogatások (pl. a mezőgazdaság, vidékfejlesztés,
közlekedés, egészségügy' honvédelem) felhasználása terén nagy lehető-
ségekvannakalogisáikaiszemléletrnódalkalmazására.AzállamhántartÁs
ágazati minisztérir'mokra éptilő rendszere olyan állami feladatok esetében,
mint a NAlo_tagságunkból szÍrmaző Fogadó Nemzeti Támogatrís vagy a
nemzetgazdasági potenciál védelrni célú felhaszrálása - sztikségessé teszi
a trárcaközi koordináció és főként a sajátos ftnanszírozási igény miatt egy,
a trárcáktól fiiggetlen szerv működését (amely nem valamifele felettes
hatóság lenne). EÍ a feladatkört látta volna el a Miniszterelnöki Hivatal
Védelrni Koordinációs Államtitkársága, amely azonban miír nem az ete-
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deti elgondolás szerint alakult meg és miiködött, (pl. nem volt központi
költségvetése és a feladatokho z igazodó jogosítvrínya) mára pedig felszá-

molásra kertilt. Sziikséges lenne tehdt egl KortruÍnybiztosi intézmény a

FNT és a nemzetgazdasógi rendszerek védelmi célú tevékenységének össze-

hangolósóra. Ez a szew a békeidőszaki előkésátő-felkészítő tevékenység

mellett válsághelyzetben - a különböző íírcáktól delegált operatív csopor-

tókkal (összekötőkkel) kiegészíwe irányító szervként működhetne.

Mindezek atapján összefoglalva

E|őadásomban, cikkemben rendszerezni kívríntam a katonai-polgiári

logisztikai együttrnríködés lehetőségeit'

Hangsulyozli kíviínom a közös polgári-katonai logisztikai rend-

szerépítés terén a tudatos és tisÍességesen finansározott (ösztönzött) a

mindkét fél száméra előnyös megoldásokat. A logisztíka korszerűIsítésé-

nek a fajlagos költségek csökkentését kell eredményeaú, egtben forró-
sokfettórósót a minőségifejlesztéshez. A polgóri üzleti s4féra rugalmas'
sógdval eg) sor területen a katonai bürokrdcia nem képes versenyezni,

ezt a tulajdonsógot ki kell hasznólnunk.
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A BlzToNsÁcrur,rÚna NÉrrÁNv osszBrnvo.rn

Turcsónyi Kóroly, Vasvóri Ferencl

Bevezető

Koróbbi cikkíinkben ismerteűük a Biztonsógtudoruúny kialakulósdt,

rendszerét, jellegzaességeit, haítűsait, amely a veszély és a védelem eglen'

súlytíra törekvő, harmóniót teremtő tudomónyteriileL

Minden tudomany jelentősége abban is á1l - sok mrás mellett _, hory

tudományerületének'-ite''t és milyen kultuÍáját fudja megteremteni és

hogyan műveli azt.

A biztonságtudomány filozófiai lényege abban állhat, - idézve kller
Ede fe|fogását, és mint általanos filozófiai elvét a "Biztonsóg bizonyta-

lansóga,, c könyvéből -, hogy "a jövő bizonytalan, a lényeget ki kell

moniani, a biztonsóg a jövőt tekintve nincs kételyek nélkíiL"

A biztonság időben váItozó, célunk tehát a szintentartása, javitása.

A veszélyek lényegi kérdéseit meg kell válaszolni és azt kellbehatá-

rolni, hogy mennyi maradhat a minimális bizonytalanság' megválaszolat-

lanság.

A kétely a hajtóerő, amely szíikséges ahhoz, hog a jövő jobb és jobb

legten (1).

Ezen fiozőfiai alapokra, felfogásra helyezhető a biztonságtudomány'

amely kutatja a jövőt és ösztönzően hat a fejlődésre'

A biztonságtudomrány fejlesztésének, elterjedésének, művelésének

hogyanját a kulíura összetevőinek bevezetésevel, alkalmazásával valósít-

nut:"t meg, amelyben mindarrnyiunknak meg van a saját szerepe.

l.Prof. Dr. Turcsanyi Karoly mk. eaedes,ZMNE tanszekvezetó egyetemi tanár' déká'nhelyettes'

Dr. Vasvari Ferenc nyá mk. eaedes, ZMNE haditechnikai tanszék, egyetemi adjunktus'
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A NATO és az EU csatlalrnzas eglik várható hozadélrat, a magasabb
biztonsághitúrát, annak összetevőit kívánjukvizsgáIni azzal a céIlal, hogt
megismerjük afejlesztés lehetőségeit, feltárjuk a szülaéges tennivalólrat.

A "hultúra" szó értelmezése megközelíti a százat, de mégis a szó
latin jelentéséből a "megmíivelnil értelrnéből célszení kiindulni, mert így
|áthatő, hogy a kulturríltság nem csupiín elméleti jellegű rendszer (mint pl.
az ismeretek mennyisége), hanem gyakorlati kérdés, az adott ismeretek
helyes bevetése, alkalm azása.

A kultura fogalma - egy lehetséges egyszeríisített megfoga|mazás szerint
- a tiársadalom által létrehozott anyagi és szellemi értékek összességének egy
adott időszakra jellemző állapota, a társadalom vagy csoportok, intézrnény
által előállÍtott anyagi javak színvonalának, minőségének, biztonságiínak,
stb., továbbá az aka|mazott szabálYainak, felkészültségének, szokásainak,
hagyomrínyainak, valamint erkölcsi jellemzőinek összessége.

A biztonsógkultúra nem egy elmélet vagy esunerendszer, hanem a
tiírsadalmi összetevők (ogi.- műszaki,- gazdasági,- védelmi, - erkölcsi,- esÍéti-
kai stb.) viszonyrendszere és annak gyakorlati megvalósulása, visszatlik-
röződése napi életiinkben, a termékekben, a technológiiíkban, magatartás_
ban, a veszélyek felismerésében) az elhrírításuk megközelítésének mód-
jában, stb.

Példaként említjiik meg a fejlett orságok magas szintű közlekedési
kulturáját, amelybe beletartozik az infrastruktura színvonal a, az uMi-
szonyok, jelzőrendszerek, stb. és természetesen a közlekedési morál, amely
nem tríri azagtesszivitást, önzést, gyorshajtást, stb'

A közlekedési kultura elemei láthatóbbak, "kézzel foghatóbbak,,,
mivel naponta tapasztaljuk azt valamilyen szinten, valamilyen etikai
alapon. A biztonságot általrínos értelemben meglévőnek, terrnészetesnek
vessztik, veszélyeztetettségiinket többnyire nem mérlegeljtik.

A biztonságkultura szempontjából a képzettség, felkészültség,
műveltség szerepe kiemelhető, mert a befogadó közeg, a tiírsadalom a
magasabb szintrí felkésziiltségével előmozdíthatja a biaonságkultura
fejlődését is. E téren élenjrártak és jrárnak az ango|szász és a skandináv
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orságok, amelyek a biztonság tudomrányos kutatásával is húzóerőt

képviselnek, megteremtve az t! írányzatokat' fogalmakat, követel-

ményeket. A biztonságkultura tehát nemzeti érték, amelynek magas szint-
je hosszú, költséges, kitartó folyamat eredménye. "A biztonsóg neglizeF
hetetlen, de nemfeltétlenül dróga!" (Mazda). Feladatrurk az elkertilhető

veszélyhelyzetek veszé$elenné tétele. Nyilvánvaló, hogy magasabb szin-

tíí képzettséggel, műveltséggel mélyebben átláthatóak a folyamatok,

miíveletek, tevékenységek, azok összefiiggései és kölcsönhatásai, így a
hiba feltrírása is. Sőt a várhatő eredményekre való következtetés is szak-

szertíbb lehet. Ebből eredően csökkenhet az emberei hibázások, elvétések,

események szátma.(2).

Teller Ede mondja: "A tudatlansdgból soha nem lesz biztonsdg".

Ebből következik, hogy a mai ismeret nem elég a jövőhöz, a jövőt

rállandóan kutatni kell. Ez a fe1\ődés sziikségszenísége. Ugyanakkor a ruagy

tudás megóv az oktalan felelemtől is, mondván: "Ne féljetek, ha nem

tudjótok, hogl mitől féltek. " (L).

A biztonságkultúra bonyolult rendszeréből két meghatiározó elemet,

tartópillért, az anyagi (mtiszaki'-technikai), és a trársadalmi,- emberi,

(szellemi) összetevőt vizsgáljuk közelebbről. A biztonságkultura anyagi

(műszaki,-technikai) alapkérdéseit ebben a cikkben, üársadalmi összetevőit

a következő cikkben adjú közre.

A biztonságkultúra anyagi (műszaki,_technikai) összetevői

A tudományok művelését, a műszaki haladást, a kot műszaki,-

tudomrányos színvonalát a tiírsadalmi berendez.kedés, pl. a magas ipari
színvonal, a dinamikus gazdaságifejlődés stb' ösztönzik. A globalizáciő,a
nemzetközi összefogás, a globális problémrík megoldására való törekvések

szintén ösáönzően hatrak a civíL\zárciő rohamos fejlődésére.

1.) A biztonságkultúra anyagi összetevőinek fejlődését elősegítő

folyamatok

a) Kut at as -fej l e s z t é s t er én :

. a biztonságot szolgáló műszaki rendszerek, módszerek, esz,közök

kutatása, fej lesztése ;
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. az anyagijavak (termékek) előállításában, tizemeltetésében az

eredmények alkalrnazása.

b) Az információk cseréje, feldolgozasa terén:

. a biztonság kérdéseivel foglalkozó nemzetközi és hazai szerve-

zetek létrehozása;

' kongresszusok, konferenciiík, tendezvények, hazu és nemzet-

közi tapasztalatcserék, publikációk, stb.

c) Az információk bevitele:

.a jogrendszerbe,szabétlyozásokba,szabványokba,szabáiyzatokba;

. állami felügyeleti rendszerekbe;

. a termelés, a sz.o|gáLtatás tevékenységi szférátba.

d) Az ember formálasában:

az oktaüís, kepzes, felkészítés, tájékoztatás, stb'

Az informáciős "fonadalom" akorábbi "eglmlÍs nellett élés'' elvén
tullép és miír ma tanui is vag;runk az,6j e|v az "eglíittélés'' kialakulásá-
nak, megvalósulásrának (Intemet, média, stb.).

2.) A technika alapfogalmai

2,I. Tbchnikq techníkai kbnyezet

Az emberi kéz nyoma, a mesterséges kömyezet ma miír elválaszt-
hatatlanul összefonódik a természeti és a trírsadalmi környez'ette|. Aki nem
ismeri a mesterséges kömyezet összefiiggéseit, az nem képes annak lehe-
tőségeivel élni, körülményeihez alkalmazkodni.Ezeft van sziikség a tech-
nika - mint az áItalános emberi haladás elvitathatatlan összetevője - megis-
merésére és felhasznrálására, valamint továbbfejlesztésére.
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A technika a terhes teendők alóli felszabadulás eszköze. Ez adta az

ember kezébe az első szerszámot, eZ vezpLte az á|lati vonóerő, valamint a

gépek hasnÁIatfua, amellyel erejét és lehetőségeit megsokszoroúa' A
technika tette lehetővé a nyers emberi erőnél nagyobb értékii ügyesség és

spekulatív értelem felhaszrrálását. Az erőgépek feltalálásával és egyre

szélesebb körií haszrrílatbavételével az embernek a természet erőit olyan
mértékben sikeriilt szolgálatába állítania, hogy a fétrasztő és kizrárólag

izomerőt igénylő teendők alól egyre inkább mentesii{t, feladatrának egyre

nagyobb részévé a tenrrészeti erők kormányzásavált.

A magyar tenrrinológiában használt technika szó mondanivalótól,

szövegkörnyezpttő| fiiggően - több jelentésű, ami esetenként megnehezíti

a technika fogalom egységes és helyes értelrnezését (pl. a sportoló tech-

nikája, vagy műszaki berendezések stb). Ezért a terminológiai vizsgálatot

a szó eredetétől kezdji'ik.

A technika szó eredetét adő tekhnéfogalomlényegében azt jelentette,

hogy az ember milyen csiszoltan, milyen ügyességgel lépett kölcsönhatrás-

ba környezetével (például a természettel), annak tárg7rut milyen hoz-

zÁértésse| alakította a maga szátmára. E közvetlen kölcsönhatásbeli hoz-

zÁértés voht az ősi technika, azaz a technika : ember és kömyezete közöt-

ti kölcsönhatás jellemzője. Ez az ember és környezete közötti közvetlen

kölcsönhatrás a mai napig fennmatadt, "csak'' a kömyezet változott. Ilyen

értelemben beszelhetiink a sportoló technikájráról, a zongorista tech-

nikájaról vaw a gépkezelő technikájráról.

Az eredetileg közvetlen kölcsönhatás egyik áryatehát megmaradt a mai

napig és meg fog maradni, amíg az ember lesz a floldön, hiszen ez a techni-

ka az ember egyik legsajátosabb jellemzője. Az ősi tekhné másik ága azon-

ban az idők folyamrán - éppen az emberi tevékenység hatására - lényegesen

megváltozott . Az ősi kézműív es tekhné-tdl induló technikai fej lődés :

' az egyszeríi szerszámok, eszközök,

' az egyszeru gépek,

'azetőgépek;
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' a géprendszerek "mcgteremÍése'' és munkába áilítása;
(majd a logikai "gépek" felhasználása);

' a nagy technikai tendszerek, a mind komplexebb strrrkturrák

kialakíüísa és használata azt ercdményezte, hogy a korábbi, csak
közvetlen kölcsönhatás fokozatosan közvetett kölcsönhatássá
alakult az embet és környezete között. Ez a technika egy(rttal
egy új, mesterséges kömyezetté, az ember (időrendben) har-
madik kömyezetévé váit.Igy |ett az ember mai környezete össze-
ftiggő természeti-társadalrni-technikai környezetté.

A technikai kömyezethez aktívan kell alkalmazkodni, tehát tudni kell
azt ltasznáirtt és előnyösen vrfltoztanri. Ehhez a haszrálathoz és váItoz-
tatáshoz ismeretek, jrártasságok, készségek, képességek elengedhetetlentil
sztikségesek.

2.2. A technika alapkategóridi

A kiilönböző elméletek kategóriákra építkeznek, kategória-rend-
szereket hoznak létre. Ebből adódóan sok és sokfele kategória van.

A technika teljes kategória rendszerét ma még nehéz megalkonri.
Kijelölhetó azonban 5 olyan kategória, ami alapvető, 5 olyan fogalom, ami
kikertilhetetlen, ami amolyan "végső fogalom" a technikában. Ezeket a
technika alapkategóriáinak nevezlretjtik el. (A kategóriák ismereteink egy-
egy osztá|yának meghatrározói, s a kérdéses vonatkozásbarr a legáltaliíno-
sabb fogalmak mint pl. anyag, mozgás, ellentét stb.)

A technika alapkate góriáinak neveztretjiik azokat a legáltalánosabb
fogalmakat, amelyek nélkiil a technikában szíikebb köni fogalrnak nem
alkothatók, amelyekre _ elméleti szempontból - minden visszavezethető és
amelyekre minden felépÍtlrető, azaz elméleti szempontból kikerülhetetlenek.

E zen öt legalapvetőbb fogalom:

'nyaB,

'energia,
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'információ,

'modell,

' (technikai) rendszer.

Az áLtalánosan ismert fogalmak meghatározÁsát rnegelőzően - azok
technikában betöltött szerepe és összefiiggéseik jobb megértése érdekében
- a következőket tartjuk szükségesnek lerögzíteni:

a.) a felsorolás nem jelent fontossági sorrendet, az alapkategórirák

"eg)enrangtÍak".

b.) azanyagnem a filozófiai anyagkategória, hanem a technikában oly
megszokott anyag (tömeggel, szilárdsággal, vezetóképességgel stb) fogalma.

c.) az energiaés azinformáció önálló kategóriába emelése nem filozó-
fiai értelrnű' hanem az energia és az információ technikában betöltött

alapvető szerepét hangsúlyozza.

d.) az MYaE, az energia, az információ nem önmagában valóként
érdekes a technikában, hanem hasmosításuk és ezért átalakításuk szem-
pontjából.

2.2.1. Az anyag, az energia és az informóció

Az alapkategóriák közül vizsgáljuk először az anyag, az energia és az

információ fogalmait' amelyek a |egá|talánosabban elterjedtek és a leg-

inkább közismertek . Ezért ezek összefliggéseire vonatkozó néhány gondo-

lat után csak rövid definiciójukat adjuk meg és eltekinttink ameghatÍrozá-
sokban foglaltak részletesebb magyaúzatátől.

Meg kell azonban jegyezri, hogy e kategóriák kónjl az anyag kate-

gőriája a legáltalánosabb kategóriák egyike, amelyet a technikán kívül más

tudományok is alapkategóriaként alkalmaznak. Az informáciő és az energia
fogalmai a technikához sokkal szorosabban kötődnek, de velük kapcsolat-

ban is tudni kell, hogy más diszciplinákban - esetleg módosított értelmezes-
sel - fontos fogalomként szerepelnek.
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Az emberi kultura fejlődésének anyagi feltételei vannak. Az ember

életsziikségleteiről való gondoskodás az anyagi alapja minden szellemi
haladásnak is. E sokrétii sziikséglet kielégítésére a természet nffitotta
anyagok és a természeti erők ősállapotukban többnyire nem alkalmasak,
sziikség van tehát azok kitermelésére, tovaszrállításríra, feldolgozására,
elraktrározásiíra és szétosztására is.

Az e|őzőekmegvalósításiához sziiks éges - azelso pillanatban áttekint-

hetetlentil változatosnak tetsző - folyamatok összessége nagy általrínosság-

ban hórom résue osztható:

'anyagi folyamatok;

' energia folyamatok és

' információs folyamatok.

M űíszakí vonatkozlúsban e 3 folyamatrendszer mindegl ikében kétféle

e lem k iilönbö ztet h ető meg :

' az alakváútoás és

' a helyváltoás eleme.

Ha például részletesebben vizsgáljuk a lőszergyrírtás hosszu útját

annak teljes vertikumában egészen a felhasználóig, akkor megfigyelhetji.ik

az artyagnak sorozatos alakváltozását.az anyag kezdeti (nyers) állapotától

a késztermékbe beépített végleges alakjáig. Figyelemmel kísérhetjtik

egyúttal azt is, hogy ahelyváitozatásnak hrányféle fajtájátke|L az anyagnak

feldolgoás közben elszenvednie, amíg eljut a végleges felhaszrálásig.

A műszaki feladat e kettőssége figyelheto meg az energiarítalakítás

(energiagazdálkodás) területén is. Az energia temtelése ugyanis valójában

valamely terrnészeti erő (energia) átalakulása, vaglis: a|akváltozÁs. Az
energiaríwitel pedig nem más' mint helyváltoás.

Az információs folyamatok ugyancsak alakváltoások (infonnáció-
átalah'ttás, információ-feldolgozás) és helyváltozások (információtováb-

bítás a felhaszniálás helyére) elemeire bonthatók fel.
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Az anyagok, az energiők és az infonrrációk ezen sorozatos alak- és

helyváItoztatÍtsával kapcsolatos feladatok tervszerti elvégzésére a műszaki

(technikai) tudomiányok tanítanak - ezek pedig a természettudomrínyok

(pontosabban afiztkaés kémia) elrnéleti és kísérleti eredményeire támasz-

kodnak.

Az dltalónos összefiiggéseket követően most megadjuk a technika

hórom alapkategóriójónak deftníciójót.

A technikai környezetben használatos anyag fogalma atatt a kömye-

zetbenfellelhetó anyagok azonrészét értjtik, mely a technikai rendszerek

folyamatainak működése közben a|apanyag,nyersanyag' segédanyag vagy

késztermék formájában a folyamat jellegének és céljrának megfelelően fel-

használásra kertil, illetve funkcionál.

Láthatjuk tehát, hogy ezazartyagfogalom jelerrtősen szűkebb mind az

anyag filozófiai, mind fizikában használatos meghatrározásánái. A téve-

dések elkeriilése végett utalunk itt arra, hogy amíg a filozófiai értelemben

vett anyag magátba foglalja a tudatunktól fiiggetlentil létező objektív való-

ság egészét, addig a fizika anyagfogalom használata már csak az aÍyag

egy meghat átrozottmozgásformájára korlátozódik. Ez utóbbi konkrét meg-

jelenési formái az energia, a tömeg, az erőtér és a korpuszJ<ula azuz ebben

az értelemben az energia az artyag egyik konkrét megjelenési formája. A
technikában ugyanekkor az aÍlyag és az energia fogalmai alapkategória_

ként, eg;,másnak mellérendelve jelennek meg.

,,Az energiafizikai munkavégző képesség, az anyag olyan sajdÍosstÍ-

gq amellyel munkdt lehet végeznL Az energia jelzi a munhavégző

képesség potenciőlis lehetóíségét, a munka pedig az erre a célrafelhasz-
nólt energiát Az energia kiitönböző megnyílvónulósiforruÍí az energia-

fajtók, anyagi megtestesítői az energiahordo761r" .

"Az információ valanely jelenségre vonatkouí értelmes közlés;

bizonyos konvenciók szerint az adathoz houórendelt jelentés. Az adat
jeknti az üzenet szövegét vagl tartalmát' az inforruÍció pedig az üzenet

azon tulajdonsógót, amely nem vóltozik meg ilz iizenet más, ekvivalens

fortruÍra való dtalakítósa közben ".
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2.2.2. Modell és modellezés

A modell a vilLéry leírásrának, megértésének az eszköze, a világra vo-
natkozó ismereteink kifejezője.

A modell segítségevel:

. megragadjuk a valóság egy részét, kiemeljiik annak bizonyos
aspektusait;

' a valóságos jelenség lényegét változatlanul meghagyva, a jelen-

séget leegyszertisítjíik' amivel lehetővé tessziik a jelenség kvan-
titatív tárgyalísát;

' rögzítjtik és kifejezziik a valóságos jelenségekre vonatkozó

ismereteinket.

Ugyanannak a fizikai objektumnak meglehetősen sok, eltérő képet
mutató modellje lehet. Attól fiiggően, hogy milyen célból alkották meg
őket, a valóság melyik oldalát ragadjuk meg veliik, más lesz .V egyes mo-
dellek bonyolultsági foka, és más a megvalósítási módjuk. PéIdául a
valósógos repülő és a Hilanböző aspelcusait kifejező modelljei a lrr)vet-

kezők lehetnek: jáiék'reptilő, szélcsatorruás modell, repiilés-szimulőtor, az
erőviszonyokat leíró differenciál egyenlet-rendszer, illetve szrámítógépes
programja, dokumentációs rajzok stb.

A modellalkotrás és annak végterméke - a modell, erősen célorientílt -
nagymértékben magián viseli a vízsgáian célkitrÍzés jegyeit.

A modelleh típusai

' Funkcionális, lancepcionális modell: avizsgáit rendszer részeit

a rendszerben betöltött idea|izált funkciójuk alapján definiált
modell;

. Fizilrai modell: a vizsgált jelenséget rögzÍtetttulajdonságú ftzikai
objekfumokkal írjuk le analógiák, illetve hasonlósági törvények
alapján (például: analóg számítógép modellek, ríramköri model-
lek, kicsinyített áramlási modellek stb.);
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' Matematilrni modell: a modellezendő rendszer Íizikai változíi
közötti kapcsolatokat egy bizonyos matematikai strukturába

képezziik le (algebrai, differenciál-, integrálegyenletek, logikai
fuggvények stb).

Az,hogy az adott esetben milyen modellel elégsziink meg sok szem-
pont, lehetőség, korlátozás eredője. Ezek köziil alapvető fontossdgú az,

hogt:

. melyek a konkrét modellezési cél szempontjából lényeges, és

melyek az elltany agolható aspektusok,

' milyenek az akalmazható modellezési eljrárások,

. milyen a rendelkezésre álló ismeretanyag mennyisége és minő-

sége.

2. 2. 3. Rendsz er t e chnilai rends z er

Az ember az őt körÍilvevő dolgok és jelenségek vizsgrálata soriín sűriirt

találkozik a rendszer fogalmával. A rendszer kifejezést a köznyelv és a

kiilönböző szakirodalom igen sokféle értelemben használja.

" Íg példtÍul beszélünk lilozóliai rendszerekről, szómrendszerekről,
kommunikácfuis rendszerekrdl, szabólyozó rendszerekrőI, politikai rend'
szerekről és feglverrendszerekről"- kja a neves rendszerkutató Russel L.

Askaff egyik tanulrnányában. Ebből következően a rendszer általrános

meg}tatározásanak olyannak kell lennie, amely a valóság igen széles körét
foglalja magába.

Alapvetően és tömören rendszeren az egwdssal kölcsönhatdsban
kvő, eglséges egészet képező ekmek komplexutruÍt értjiik.

A rendszer és kömyezete fogalom-kapcsolat lényegében azt je|enti,

hogy a rendszemek van egy hatána, me|y az elemei és a részei köré huz-
ható, amellyel elválaszthatjú a környezetétől, más rendszerektől.

A rendszemek a kömyezetét azok a hozzá képest ktilső trárgyak és

jelenségek alkotják, amelyekkel valamilyen módon kölcsönhatásban van.

A rendszer kömyezete lényegében mindaz, ami azon a rendszeren kívül
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esik, ahonnan a bemenő jeleket kapja. Ez mérhetetleniil nagy, igy a vízs-
gálatoknál csak azt a redukált környezetet vessziik figyelembe, ami a

működésre lényeges befolyással van.Ez pedig nem más, mint ami a vizs-
gált folyamattal kapcsolatban szrámításba jöhet, mint befolyásoló tényező.

A kömyezet a rendszer múködésének feltételét is jelenti, ugyanis innen

kap a rendszer a működéshez bemenő jeleket.

A rendszer, alrendszer, elem fogalmnk köai kapcso|at azt jelenti,

hogy a rendszer minden esetben része lehet más rendszereknek, de önma-

ga is kisebb rendszerekre (alrendszerekre- elemekre) bontható. Vagyis egy

rendszer alrendszere, vagy eleme önmagában is képezhet rendszert, de egy

rendszer más rendszerben annak egyik eleme is lehet' Ebben a megkö-

zelítésben a rendszer elemének is van kömyezete, ami mindazon elemek

együttese, amelyekkel az adott elem kapcsolatba kertíl.

A technikai rendszer a komplex természeti-társadalmi_technikai
környezetből a technikai környezet azonrészétjelenti, amely rész - vizs-
gátlat cé|jfua- elktilöníthetó, ugyanakkor egységes egészként van kölcsön-

hatásban kömyezetében. A rendszer és környezete tehát a technikai rend-

szerek esetében is egymás komplementerei, feltételezik egymást, nem

értelmeztretők egymás nélkiil.

A technikai rendszerek jellemzői:

. térben és időben léteznek, miként környezettink egyéb objektumai;

' egymásnak kölcsönösen megfelelő és egymást kölcsönösen
feltételezö folyamatok és szerkezetek együttesei, amelyek lé-

nyegüket tekintve:

- ffiYa1-, energia - és információtanszferek'

- működésiikhöz - az anyag-, energia - és információ-átala-

kításhoz - is anyagot, energiát és információt hasmálnak fel;

- szerkezetiikben - előállításuk következtében' anyagot, energiát

és információt tartalmazrak " kö tö tt" fonnában.



A felsorott jellemzok alapjón a technikai rendszerek - a tovdbbiak-

ban rendszerek - delinícíója a következóképpenfogalmaz'ható meg:

a technikai rendszerek a technikai környezet részét képezó olyan

célorientrítt szerkezetek és folyamatok együttesei, amelyek anyagot,

energiát, infonnációt "alakítanak ót" célszpruen, tervszeriíen és szerve-

zetten.

3. A technikai civilizáció, a műszaki biztonságkultúra néhány
jellemzője

A 2. B iztonsdgtudományi Vilóg kongresszuson 1 9 9 3 -ban elfogadott

a|apelv volt a kockázatok vizsgál ata, e\emzése, értékelése, kategoizáIása.
Ez amagyar törvényhozásban, 1998-ban jelent meg' s ma miír a gyakorlati

szférát is meghatrároz.za, vagyis az elméletet követően, a szabáiyozésok

alapjan a biztonság kérdései napi élet teriiletein is jelen varurak, igy abiz-
tonságkulturank egyik elemévé vráltak.

a) A kockdzatok és a véletlen értelmezéséről

Kockázatok nélkíili tiírsadalom, technoszféra nem létezik. A koc-

kázat keze|ésének kiilönféle módszerei megegyeznek abban, hogy minde-

gyik valamilyen szempontból redukálja a bizonyta|anságot, azaz rÉm
csökkentik a lehetőségek szétmát, hanem rangsoroljiík azokat a bekövet-

kezési.ik fiiggvényéb en. Ez a sztochasztika' a valószínűségszámítás eszkö-

zeive| válik lehetségessé, nem csökkentik a véletlen káros hatásokat, de

megltatátozzátk a bizonytalanság mértékét. Ha jó a számítás (felmérés'

vizsgálat) akkor olyan , mint az orvos; segít, a}rol tud, beavatkozik, de ahol

nem segíthet, ott világosan kijelöli a korlátokat'(4).

A civilizáció veszélyeinek, ártalmainak kockázaüában a tiírsadalom a

mikrorizikót (10-6) nagyságrendben teljesen elfogadhatónak tartja' míg az

elszenvedőre nézve tragikus lehet. Az etikai kérdés a kockázat publi-

cisÍikai tálalásában van. Pl. a harrisburgi reaktor ijzemzavaúnak kétfele
kommentóhísa:

1.)"A környező négt millió lakost érő egledi sugárterhelése a róIweszély

növekedésében nem több, minthafél cigarettót szívnánk el egl allwlommal:"
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2.) Az összesített dózis alapjdn: "Á technolvata felelőtlenség varha-
tóan lret órtatlan polgár életébe kerülhet."

A két közlés matematikailag egyenértékti, ugyanakkor hatalmas (fél-
revezető) ktilönbség van közötttik a valóság és a közlrangulat etikus, illetve
etikátlan formrílása szempontjából.

A technikai civiliáció fejlődését végig kíséri a bizonyosság-bizony-
talanság egymást követő hulláma. A mrír megismert növeli a bizonyossá-
got' a felmertilő új ismeretlenek bizonlalanságokat keltenek. De a miár
megismertre is igaz, hogy most mtír ismerjiik, de kölcsönhatásait, követ-
kezrnényeit nem tudjuk és így tovább.

A véletlen szerepe hasonló gondot okoz. Egyes esetekben a véletlen
szerepe csökkenthető, esetleg teljesen kizárható, más esetekben a véletlen
szerves része a bonyolult folyamatoknak. Legkényelmesebb a véletlenre
hivatkozni, ez.z.g'| Ínlgyaúz-ttt az elvétés,InbázÁs bekövetkezését, pedig
annak gyakran emberi okai vannak.

Az emberi cselekvések információ feldolgozása a tevékenység sorrán

brárrrilyen rövid, gyors folyamafuól van szó, mégis több fontos lépésre
bontható (5)' Mindegyik lépés kapcsolatban van biztonsággal, amelynek
pontjai sériilhetrek. PéIdóul:

' figyelem (nem vettem észre),

. érzékelés (nem láttam, nem hallottam),

. alakfelismerés (nem ismertem fel),

' memóriiák működése ( nem emlékszem),

' hasonlósági illesztés ( összetévesáettem)'

. következtetés ( rosszulítéltem meg)'
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Ezek az okok mindenki számara ismer<isek, mégsem elemezztik ki
azokat és tessztik meg a biztonságot növelő lehetséges intézkedéseket. E
helyett belenyrrgszunk a véletlen emberi hibák magyarázatába.

E folyamat elemzésével akár egyénileg is, önkonftollal választ kapha-

tunk arra, hol sérült az információs folyamat, melyik eleme hibázott, s ha

ez gyakoi, akkor tudatos motiváciőval,képzéssel, gyakorlással, az esz-

köz, technológia konekciójával javíthaduk a folyamatot.

Aki érzékeli a környezete esáétikumait, amelyek az életkö-rülmények-

re, a biztonságra, meghittségre, színvonalra utalnak,vagy erkölcsi értékekre

és jellemvonásokra utalnak' az képes a kultúrája, műveltsége kapcsán felis-

memi, sőt változtatni' javítani mindazon a veszélyt csökkenti, a biztonságot

növeli. Ehhez azonban a jelzésrendszer ismerete' szélesköni műveltség,

felelősségtudat és kello kommunikációs képesség sziikséges.

b) Veszélyek megítélése, a szubjektív bizÍonsógérzet

Civilizrílt világunkban - a trársadalmi,- politikai, gazdaséryi stb. prob_

lémrákon tulmenóen - a működési szférában szinte mindig és mindenütt

technikai eredettí veszélyfonások tömege vesz benntilrket körtil. Ezért
alakultak ki a tudomiínyos életben, a kutatás területein a veszélyana|íns,

hatásvizsgál at, kockázatelemzés, hibafa elemzés, szimuláció stb. módszerei.

(6).

A nyilvánvaló (manifeszt) veszélyeket, vagy potenciális veszelyeket

szárnítjuk, valószínűsítjÍik, bevissziik a köztudatba' a működési szférába.

Ezek a munka,- a közlekedés, a napi élet velejárói.

A rejtett (látens) veszélyek többségét a veszélyes arryagok képvise-

lik, amelyek vagy azonnal, vagy különféle ártalmakkal krárosítjrík az em-

bert, a kömyezetet.

Az áltandó (permanens) veszélyek karos kömyezeti feltételekben
jelentkezrek, amelyek bár alacsony szinttíek, de hosszabb időtarta:rr alatt

krárosítanak. Ilyenek a zaj,- légszennyezettség, sugárási, hömérséklet,

nedvesség, világítás, stb.
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Az eseti (kauzális) veszelyek az egy vagy több okságú esetek vélet-
lenszeríi bekövetkezési folyamatát pl. dominó_elv szerint idéztretik elő.

Mindannyiunkat a személyes léttinket fenyegető veszélyek nyugta_
lanítják.

A veszély kettős jelentőségű jelenség csoport. Egyrészt kedvezőtlen,
nem kíviárratos, felelnet keltő, fenyegető jelenség, másrészt - érvényesü_
lése nélktil - "Jíglebneztetó jelenség-csoport", amely a javításra, fejlesz-
tésre ösztönöz (7)'

A napi élettink szinte iállandó egyensulyozás a kockrízatok és a haszon
között, a veszélyek egy részét tudomásul vessziik - mint kísérő jelenséget
- más részét - az emberi tevékenységek okozta veszélyeket - pedig vissza
kell szorítani az életminöség javítása érdekében. Ilyen feladat pl. a veszély_
források lokaliálása, elzitrása, elságetelése , az embertól való leválasz_
tása, az ember kiváltása technikával, továbbá a közvetett hatások továb_
bításának, a haüásláncok kialakulásának megakadály ozása.

A szubjektív veszélyérzet tapaszta|ataink, benyomásaink alapjrán
alakul ki benntink valamilyen kép a veszélyek és a következnények jel-
legéről, mértékéről, amelyhez hozzájárulnak bizonyos intuícióink,
képzettátsításaink. A szubjektív veszélyérzet ritkrán arrányos a veszé-
lyesség valós mértékével, sőt néha nem is valós veszélyek gerjesztik,
éppen ezért komolyan kell szrímításba venni, mert a félelem öngerjesztő és
a frusztráció kiszámíthatatlan cselekvéseket idéztret elő.(8).

A szubjektív vesze|yérzetet a menedzsmenütek, a PR tevékenységnek
kell pozitívan befolyásolni, hogy azkedvezó, reális legyen.

A szubjehtív veszélyérzetet csökkenti, ha:

. a következrnények mértéke ismert és egyértelrntí,

' az okok és következ:mények közérthetők,

. a tájékoztatás rendszeres, részletes, világos,
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' a következmény kivédése, befolyásolása jelentős, biztonságos'

. a kockázatvállalás nem kényszerű, hanem önkéntes,

' a vezetésbe való bizalom jelentós, megfatáttoző,

. a köáangul at pozitiv, aktiv izáLő.

Egy jó közösség nem tííri el a rémhíreket, a negatívan motivált véle-

ményeket és tevékenységeket, a közömbösséget, virtust, kockáztatást, veszé-

lyeztetést, a jó hangulat és szellem bomlasztását.

c) Veszélyek és líÍtalnnk kizdrósa

Az emberi testi épség és egészség, az élet és a környezet megóvása ma

már mindenek felett á1ló követelrnény. Ezekbőlkiindulva fokozoüan ter-
jednek, előtérbe keriilnek az automatizá|ás, atáwezérLés, a robottechnika

megoldásai, az emberi tevékenységek kiváltasa.

Az emberi hibáások kiküszöbölését szolgáljárk az automatizáút,- intel-

ligens'- mérő,- érzékelő,- figyelő,- elemzó,' je|ző,' riasztó,- beavatkozó

funkciókat ellátó komplex, sziámító gep-vezérLésii rendszerek is.

Mindezekhe z magas műszaki sánvonal' biztonságkultura párosul.

d) Az ergonómia szerepe

A korszerű termékekben egyre hatásosabban jelenik meg a teljesít-
ményt, biztonságot tiikröző, a funkciót megjelenítő design, amely az antro-

pometriai'- ergonómiai elvek alapján az emberhez "közeledik". A korsze-
rú ergonómia szolgá|ja az emberi tevékenységet, a kezelhetőséget, így ma
már a teljesífuény-fenntartó hatása, továbbá a biaonságosabb kezelés,
iizemeltetés, az emberi hibázásokat csökkentő hatása vitathatatlan. E
terület fejlődését mutatja, hogy ma már a kognitív ergonómia kertilt
előtérbe, amely az emberi információ feldolgoás elemeit, és annak meg-

biz}ntőságátvízsgálja.
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e) A míÍszaki biztonsógkuhúra néhóny jellemzo fogalma

Az emberi elvétések, hibrázások csö,kkentését szolgáló biztonság_
kulturrínak új angolsász eredetti fogalmai jelentek meg, amelyek deÍiní_
ciójukkal, jellemző kritériumaival emelik a színvonalaÍ és teljesítésükket
minőségi faknrokkd vdlnak.

. Safety culture: biztonsági kultura, a megtanult környezet tel-
jessége (viselkedés forma' alkalmazkodás a technológia,- a
szerv ezet,- a közö ssé g el ő Írásaihoz, szab ály aihoz'),

. Human factors engineering: a mérnöki tervezés emberi ténye-
zőinek alkalmaása a hatékony működés, a biztonságos és
kényelmes emberi hasznrálat feltételeivel,

o Multiple criteria: többszörös_ egymásra épiilő,- egymásból követ_
kező kritériumok,

. Composite criteria: összetett (többváltozós) kritériumok.

A munka biztonsógkultúrójónak kritéríumni: !

A munka humaniálásábő|, az embernek megfelelő munkakiala-
kításából, az emberies munkatevékenység négy-hierarchikusan elrende- :

zett, egymátstól is fiiggő-kritérirtmai következnek (9):

1.) elvégezhetőség (az ember élete veszélyeztetése nélktil és adottsá_
gainak - tesfuéretek, erők, érzékszewek felvevőképessége stb. - figyelem_
bevételével képes_e az adott munkára),

2.) elviselhetőség (a kiilönböző időtartamokra _ múszakra, héüe, évre'
a munkaképes életszakaszra - vonatkoző, anemtől és az életkortól is fiiggő
tartós terhelési hatrírok trrllépésével veszé|yeztetk-e azember egészségét),

3.) elfogadhatóság (az adott társadalmi, technikai és szervezeti
kömyezetben lévő közösség tagjainak többsége _ még - elfogadja azadott
mukát), és
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4.) jő közérznt, egészség (az ember akkor érzi jól magát, ha egész-
séges, vagyis - az Egészségügyi Világszervezet meghatározÁsa szerint -

akkor, ha nem csupán mentes a betegségektöl, hanem a teljes testi, szelle-
mi és szociális jó közérzet állapotában van).

A hierarchikus elrendezeÍtség azt jelenti' hogy a kisebb sorszámú
igényt az előtt kell kielégíteni, mielőtt a közvetlentil következő magasabb
sorsziírnú kielé gíté séh ez hozzáfo gnának.

Az esúöa termék bizÍonságkultúrájónak jeaemzői (5);

. User friendly: felhasználás barái, a szenzomotoros és kognitív
szinten harmonikus a 'felhasxnúlói feliilet", az "érintkezési pon-
tok" bafiúsátgosak, emberközeli, a működés biztonságos, meg-
bí7hatő, hatékony.

' User interface: felhaszráló felület, azelhe|yezés, a méret,- mYaB,-

szín, stb. design alapokon.

. Learnability: tanulhatóság, az áttekinthetőség' a kezelés meg-

tanulása az egyszerutől a bonyolult felé haladva, logikus felé-
pítésű, a leírása egyszerű.

. Useability: használhatóság, adott pillanatban iizemkész, iizem-

biáos, funkciót betölti, hibátlan.

' Reliability: megbízhatőság, a termék megtartja tulajdonságát

egy meghalározott idótartam (életciklus) alatt az előírásos
használat mellett.

' Maintainability: karbantarthatősáry, az előírásos rendben a kar_

bantartás feltételei biztosítottak egyszeríi, rövid kis ráfordításokkal'

' Health and Safety : Egészség és BiÍonság angolszász cél-
kitrízés, amelynek tartalmát a BS 8800 Szabvány és annak
alapján készült I!l4.szn l 8800 szabványterv ezet részletezi.
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E rövid tÍttekintésbőI is lóthaÍó a technikai civilizdció biztonsógdnak

fejlődése, előterbe kerüIése, mint a globtÍl biztonsdgot elősegítő tényező,
amelyet ezen egtik cikkünhben kívántuk bemutatní"
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LoGISZTIKAI BIZTOSITÁS

A KAToNAI LoGIsZTIKAÉs ̂
q. 
nrzroxsÁcr

nnnurrÁ zlsl PRoGRAMoK ÖssznrÜccÉsnr

Kovács Ferenc]

A logísztika tudomónyónak katonai alkalmazdsa a katonai logiszti_

ka mintegl 10 éwel ezelőtt meglehetősen újszerűí fogalom volt még a
hadsereg vezető szemezeteinél is. Móra azonban a katonai közgondo'
lkodtÍs részévé vtÍlt, leg1fontosabb alapelvei széles körben ismcrtek, szer-
vezetei, irdnyíttÍsi rendszere műíködik, még akkor is ha ezek folyama'
to s an v dltozn ak, dtalak uln ak.

A Biztonsági Beruházási Program (NSIP2), a képességcsomagok

(CP3) viszont új fogalrnak a katonai, szakmai terminológiában és szorosan

kötő dnek hazÍtrlk NATO csatl akozásához.

Napjainkban folyamatban van a szövetségi katonai infrastruktura fej-

lesztését célzó NSIP hazaife|tételrendszerének kialakítása, a képességcso-

magok előkészítése, sőt folyik megvalósításuk.

Mindezek alapjrán célszení elemezni, feltrárni, hogy milyen összefiig-
gés van a katonai logisztika folyamatai, eseményei és a biztonsági beruhá-

ási programok között, hogyan illeszkednek a Befogadó Nemzeti Támo-
gatás széles feladatrendszerébe vagy hogyan járulnak honá a nemzeti
logisztikai támogatás feltételeinek megteremtéséhez'

A Befogadó Nemzeti Támogatás Logisztikai Aspektusai

A szövetséges megerősítő erők katonai műveleteihez alapvetően sztik-
séges, hogy a befogadó nemzetek rendelkezésre bocsássiík a trámogatríst a

megerősítési tervek végrehajtásához.

A Befogadó Nemzeti Támogatás (rDis4) a befogadó nemzst áital
békeidőszakban, válság és háboru esetén a befogadó nemzet teriiletén

1. Kovács Ferenc mk. ezredes, HM biaonsrigi berulrazási fóosztályvezetó
2. NSIP: NATO Security InvesÍnent Programme
3. CP : Capability Packages
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elhelyez.kedő, illetve áwonuló szövetséges erők és NATO szervezetek
számára nyújtott polgári és katonai segítség. A segítségnyújtás azokon a
megállapodásokon nyugszik' melyeket a NATo szervezetek és nemzetek
(erőket működtető nemzetek) kömek a befogadó nemzet kormrányával.A
Befogadó Nemzeti Trámogatást nem lehet sem nemzeti, sem k'tzárőlag
NATO ügyként kezelnl Az illetékes NATO parancsnoknak miár a HNS ter-
vezésének folyamatába be kell kapcsolódnia sőt esetenként meg}tatározó,
koordináló szerepet kell betöltenie. A nemzetek és a NATO szemezetek
közösen felelnek a szövetségi tevékenységek tómogatósdért Ez a tdmo-
gatás ma ruÍr kiterjed: az élóető, az eszközök, az artyagi készletek és szol-
gáltatások, valamint a trírolólétesífu ények biáosításríra is.

A befogadó nemzeti támogatás logisáikai szegmensének képesnek
kell lennie arra, hogy aMagyar Köarársaság tertiletén biztosítsa a csapatok
megfelelő elhelyezését, mozgatását az infrastruktura és a szolgáltatások
szelesköní biáosításával' Mindez nem egyedül a Magyar Honvédség fela-
data, hanem a Honvédelmi Minisztérium és a társminisáériumok együtt_
működésével kialakuló nemzeti feladatrendszer' mely a meglévő és cél-
irányosan csoportosított képességekre építhető'

E feladatrendszeren %elül olyan objektumokat (reptilőtereket, lak-
tanyiíkat, kiképző biízisokat, raktiírakat, javító bázisokat stb.) kell kijelöl-
ni, olyan szolgáltatrísokat biáosítani és felkészíteni, amelyek sziikség
esetén bizosítjrák a beérkező szövetséges megerősítő erők hatékony felfej-
lődését, harcba lépését és logisztikai trárnogatását.

A legfontosabb alapelveket és eljarásokat, valamint a jogköröket a
"NATO logisztikai alapelvei és eljdrósai'' című dokumentum rögzíti (MC
319 és 319/I), melyet a NATO Logisztikai Vezetők Értekezlete (SNLC)
dolgozott ki. Ez a dokumentum meghatánozza többek között a NATo
parancsnokok Befogadó Nemzeti Támogatással kapcsolatos jogköreit is.

4. HNS: HostNation Suport
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A Nemzeti Logisztikai Támogatás

A szövetség szátm,ára felajánlott katonai erők orsághatláron kíviili alka-
Imazása esetén a nemzeti logisÍikrának rendelkeanie kell azokkal a
képességekkel hogy megfeleljen a többnemzetiségű trímogatás feltéte-
leinek. Ez mind a NATO országok teriiletén végrehajtott műveletekre,
mind a szövetség hatarain kívüli a|kaImaústa és szelsőséges körtilrné-
nyekre is érvényes kell hogy legyen.

Mindez azt feltételezi,bogy a honi, békeidőszakra kialakított katonai
logisztikai rendszerek keretein beliil mrár nem vagy csak részlegesen old-
hatók meg a feladatok és így a nemzeti logisztikai erőknek kell megolda-
niuk a kiegészítést. Integrdlni kell a katonai logisztikdnak a feladatra
hasznólható elemeit a polgdri, nemzeti logisztikdval

A nemzeti logisztikai trámogatás erőforrásainak létrehoása összetett,
bonyolult folyamat, friggetlentil attól, hogy hazaivagy szövetségi hadsán-
téren van nájuk szÍikség. Az optimális megoldást nem az eszközök felhal-
mozásával, tulbiztosítással érhetjiik el' hanem a meglévő eszközök és erő-
források |eggazdaséqosabb felhasmálásával. Erőforrás hiányos területe-
ken a koordinációt felsó szinten meg kell oldani.

A nemzeti logisztikai tómogatóshoz olyan rugalmas szervezetek sziik-
ségesek, melyek g)orsan tudnak reagólni a megvdltozott feltételekre, had-
mííveleti köríilmények között ls. Követelmény, hogy allítsák helyre az
ellenség által megzavart ellátási lépcsőket, biztosítsiák az ellátási normák-
nak megfelelő anyagi utrínpótlást, hrárítsák el a fizikai meghibásodások kö-
vetkezményeit és a pszichikai felörlődés okoáa kieséseket.

Napjaink újszení elméleti és egyben gyakorlati problémája is a nem
háborus múveletekben való részvétel és annak logisztikai biztosítrísa.

A Magyar Honvédség felkérés alapján vagy szövetségi kötelezett-
séget teljesítve különböző műveletekben vehet (vesz) részt a nemzetközi
katonai megfi gyelői feladatoktól a békekikényszerítésig bezárő|ag. Ezen
alakulatok és műveletek logisztikai biztosítása alapvetően azlvÉ| feladata,
de mindez (és elsősorban a jövőben) a nemzeti logisztikai trámogatás

alapján kell hogy megvalósuljon.
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Eszköz és erőforrás hiányos területeken létrejöhet olyan integrált
megoldás is, amikor szövetséges erők logisáikai támogatását vesziik igénybe
(pl. légi szállítás).

A hiányzó képességek:

A NATO kiilönböző katonai műveleteiben történő részvétel konkrét
követelrnényrendszerrel körbeírható katonai képességeket igényel bár-
mely tagorság hadsere5e, í{! az NftI részérő|is' A befogadó nemzeti
trámogatás keretében pedig egy országnak aú a tétmogatói képességét kell
vizsgiálni, amellyel a béke, veszélyhelyzeti vagy luáborus időszakban a
szövetséges erőket területén belül támogatrri tudja. A NATO parancsohok
dltal meg1fogalmazott katonai követelmények elemzése rövíd titon elvezet
a katonai logisztika egles szahterületeinek, ígl a katonaí infrasturktúra
víugdlatdhoz is.

A szakmai bizottságok a NATO parancsokok által megfogalmazott
ktivetelményrendszer szerint megvizsgálj éús. az adott tagország meglévő
képességeit és mindezt összehasonlitjak a szakterületre kidolgozott míni-
mális katonai követelményrendszerrel (MMR)5

A felmérés sorián elsösorban a meglévő képességek, erőforrások és
infrastrukturális létesímények felhaszrrálhatóságát vizsgálják. A meglévő
képességek és a követelmények közötti különbségek kiegyenlítését a
NATO a Biztonsági Beruházási Programok (NSIP) keretében igyekszik
megoldani. A fejlesztési programok alapvetően a katonai infrastruktura
szintjének emelését cé|ozzák, de jelentos szímban vannak a logisztikai
kihatasú képesség csomagok is a futó programok között. Íg pélúÍul az
üzemanyag-elldtó létesíttnények, a megerősítő erdk fogaddsi és alkal-
mazdsi létesí,tményeí' szórazfi)ldi haderő készenlétÍ tdmogató létesí't-
ményei, a logisztikai feltöItés és utónpótlós, és a légí íizemanyag-utdn-
töltő eszközök fejlesztése stb.

5. MMR : Minimum Military Requirament
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A NATO bíztonsági beruházási programjának alapelvei

A NATo-nak, mint politikai szövetségnek a működéséhez jelentós

súlyt képvisel a katonai együttműködés. A katonai egytittrnűködéshez

megfelelő infrastrukturális háttér sziikséges. A katonai infrastrukturrának a

szövetség által megfog almazott és közösen elfogadott követelményrend-

szemek kell megfelelnie, melyet katonai szempontból kiilönböző szintti

parancsrrokságok utrín a SIIAPE, majd a Katonai Bizottság (Military
Committee) dolgoz ki, illetve hagy jóvá.

A NATO az NSIP keretében kiépíti, fejlesái, felújítja és esetleg

tizemelteti is az egyes tagországalban a szövetségi érdekeknek megfelelő

katonai létesítményeket, a kijelölt katonai infrastrukturát. Ki kell hangsú-

lyomi a szövetségi érdekeket' mivel a nemzeti katonai infrastruktura

fejlesztése továbbra is nemzeti feladat marad. Az "over & above" e|v azt

jelenti, hogy kizarólag a nemzeti igényeken túlmutató, a szövetség érdr:-

kében sziikséges fejlesztéseket finanszírozza a NATO.

A nemzeti kötelezettségbe és a szövetségi hatáskörbe tartozó fejlesz-

tések targy szerint nem választhatók szét, ezért projektenként költség-

megosztásban kell megegyezrri a költségvetést illetően.

A fejlesztésért felelős szeryezetet az Infrastrukturális Bizottság jelöli
ki, ríltalában a befogadó ország tölti be a Host Nation szerepét' de lehet

más NATO tagállam vagy szakmai profil szerint illetékes NATO ügynöség

is (NC3, NACMA, NAMSA, stb.)

A k<izös védelmet szolgáló in&asturkturális és logisztikai programok

az egybangú döntéshozatal, valamint a közös finanszírozás elvein
nyugszanak. Az egyes képességcsomagok és projektek esetében a SHAPE
és a Nemzetközi Törzs munka-és főbizottságainál is teljeskörii kon-

szenzusra kell jutri, a fejlesztésben résztvevő országok szÍrmréLtől fiiggően

19, 18'.. igenszavazat sziikséges a projektek jóváhagyásához.

A közös finanszirozás tagországonként eltéro mértékű, de előre

megltatározott oÁ-os hozzájárulástjelent. Magyarország esetében és 19 tag-

országrészvétele esetén mindez 0,65 o/o-os hozzátjátrvlást jelent. A projek-
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tek megvalósításrának pénzügyi likviditását a befogadó ország kormrányá-
nak kell biztosítania. A NATO Biztonsági Beruháási Programja tehát az
integrált védelrni rendszer fejlesztést célozza meg, mely alapvetően kato-
nai infrastrukturális teriiletekre iriányul, de polgári létesíbrrényeket is érint_
het (pl. közlekedési létesítnények, logisáikai központok stb.).

A jóváhagyott stratégiai' katonai koncepció alapján az éintett ország
csatlakozik a programhoz és kidolgozzák az adott szaktertilet (pl. kommu-
nikáció, légvédelem, logisztikai biaosítás stb.) képesség csomagját, mely
alapvetően a harci alkalmazíshoz sziikséges képességeknek a NATO pa-
ranc snokok által me gfo g a1 m azott é s elvrírt i gényeit tarta|mazzjk.

Az NSIP szakmailag a NATO Nemzetközi Törzs Bizonsági Benrhá-
zási , Logisztikai és Védelem Polgári Tervezési Főosztály (NATO SIL_
CEP) illetékességi körébe tartozik. A jóvá{ragyott programok megvaló-
sításrának felelőssége viszont a befogadó országé (Host Nation). A meg_
valósítást a NATo szakemberei folyamatosan ellenőrák és segítik annak
végrehajüását.

A váilalkozásba adás a NATO versenyeztetési szabrílyzata a|apján
történik vagy nemzeti vagy nemzetközi (NATo-n beltili) versenyeztetés
formájában, mely kérdésben az Infrastruktúrális Bizottság (IC) előzetesen
dönt.

Az elkésziilt létesítnényeket a befogadó országnak kell iizemeltetnie,
a NATo csak kiilönleges esetben vállalja át részben vagy egészben az
iizemeltetés költségeit.

Az NSIP gyakorlata Magyarországon

A NATO BiÍonsági Beruházási Programjának előkészítése még a
taggáválrás előtt elkezdődött hazánkban' de részvételiink hivatalossá csak
a ratifrkációval vált.

A progranban való részvételtinket mind az orczág geostratégiai hely-
zete, mind a magyar katonai infrastruktura alacsony színvonala indokolja.
A NATO ráltal építendö létesítnények a szövetség igényeit hivatottak
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Szolgálni. Mindezek mellett, elsősorban a béke időszakában az}v4}.I ijze-
meltetésében és haszriálatában lévő létesítrnények jelentősen javítanak a
jelenlegi infrastrukturális állapotokon és nem utolsó sorban biztosítjrák a

mindenkori katonai együttműködés feltételeit a szövetséges csapatokkal.

Az ez év júniusában megsztiLletett 215411999 (VI.8.) Kormrányhatá-
rozat jőváhagyta Magyarország teljesköní részvételét a programban,

valamint a többszinttí szewezetí sürrkturát. A Korrnrány egyetértett azza|,

hogy a magyaroÍszági gazdasági tarsaságok a sztikséges minősítési eljárás

utián résztvegyenek a NATO nemzetközi tenderein. A teljesköní részvétel-
hez sziikséges jogi szabá|yozÁsjelenti a legtöbb problémát, több törvény
módosítása és felsőszintű jogszabályok megalkotása sztikséges az NSIP
zayartalanmagyarországimríködtetéséhez.A jogiszabályozásfolyamatban
van, melynek keretében mrár törvénymódosításokra is sor került. A tel-
jesköní jogharmomzációt eredményező programcsomag ez év elején kerül
a Kormány elé.

Magyarország ez idetg négy képesség csomag kidolgozásában és

megvalósításában érintet1, ezek közül hrárom CP{ jóvagyott a NATO
legfelsőbb döntéshozó tesflilete. A kommunilációs képesség csomag
megvalósítása folyamatban vaÍl' a projektek ana irányulnak, hogy biztosít-
sák a NATO szervek és parancsnokságok, valamint Magyarországközötti
információ cserét.

A radar képesség csomag magyaÍországi feladatai hrárom darab

háromdimenziós radarral felszerelt bázis komplett megvalósítrását tartal-

mazza. A katonai együtÍntiködés legalapvetőbb feltétele, hogy a magyar
katonai reptilőterek alkalmasak legyenek a NATo megerősítő erőinek
fogadásara vagy egyéb szövetségi feladatokra. Ezeket a fejlesáési felada-

tokat tartalmazza a repiilőtéri képesség csomag' mely volumenében a
legnagyobb és számos logisztikai tartalmú projektet tartalmaz' A nap-
jainkig jóvráhagyott "maglaÍ" képesség csomagok mintegy 60 millidrd
forintos nagyságrendű fejlesáést jelentenek a magyarországi katonai
bázisokon. A légtériránltrási és vezetési képesség csomag kidolgozása
be fej eződött, jőv áhagy ása 2 0 0 0. el ső félévében v rárható.
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A logisztikai biztosítás és a biztonsági beruházási folyamatok

Az előzó fejezetben vizsgált befogadó nemzeti tiímogatás, nemzeti
logisztikai trámogatás és a biztonsági beruházási programok elméleti és
gyakorlati elemei szátmta|arl ponton rámutatnak e katonai feladatrendsze-
rek közötti összefi.iggésekre, átfedésekte, a targyi és szewezeti összefug-
gésekre és egyes kérdések átjárhatőságáta.

A következőkben még élesebben szeretnék róvildgítaní e témakörök,
k atonai szakter iiletek gt akorlati összefüg g és eire.

Elvi összefiiggésként kimondhatjuk, hogy az NSIP olyan szövetségi
progrÍrÍn' mely a NATO érdekében szi'ikséges infrastruktura fejlesztését
céIozza meg annak érdekében' hogy az adott tagországkatonai (nemzeti)
infrastrrrkhirája megfeleljen a befogadő nemzeti támogatás és a nemzeti
logisztikai trárnogatás feltételrendszerének.

A katonai logisztika és a biztonsógi beruhdzdsi programok folya-
mntainak összefiiggéseinél alapvetően két kiilönböző szituóciót kell vizs-
gólni:

. A NATO aktív katonai múveleteinek idoszakát békeferrrrtartás,

béke kikényszeités, háborus műveletek stb.);

' . Béke (minősítés nélküli) . időszakot, amikor külső stirgető
köriilrnények nélkül folyik a fejlesztés és a logisztikai háttér
megteremtése.

A katonai műveletek szempontjából aktív időszakjellemzője, hogy
a mozgásban lévő, esetlegesen szövetségi területen kíviilre települó csa-
patok logisáikai támogatásának megszervezésére, és a folyamatos ellá-
tásáraviszonylag rövid idő áll rendelkezéste. Alogisáikai ellátás feltételei
rosszak vagy egyá|talán nem adottak. Esetlegesen már a csapatok moz-
gatása (bevonulása, tertiletfoglalása) érdekében is az infrastrukturális
feltételeket meg kell teremteni, nem is beszélve a későbbi folyamatos
logisÍikai trímogatás feltételrendszeréről. Mindez első lépésben a légi-,
szarazftildi- esetlegesen a tengeri közlekedés feltételeinek megteremtését
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igényli' Mindez repiilőterek, utak' vasutak, tengeri kikötók esetleges
felujítását, bővítését' áta|akitását, építését jelenti az a1kalmazott katonai
erő igényeitől fiiggoen.

Következő lépésként a csapatok.elhelyezését, a technikai eszközök
tizemeltetésének feltételeit kell megodani, mely meglévó, haszrrálható

objektumok hiányában nehéz feladat. Az e|helyezés kiválasáásrínál alap-

vetően a NAIO is a meglévő infrastrukturrára igyekszik rátelepülrri, de az

esetek többségében helyreállítás, bővítés, áta|akítás nélktil a meglévő
létesítmények nem felelnek meg a NATO katonai követelményrendszerének.

A megoldás egy azorrnali, gyorsan végrehajtott infrastrukturális fej-

lesztés, tebát a biáonsági beruházási progIam keretében a gyorsított eljá-

rás szabálryai szerint zajló projekt megvalósítás.

Mit jelent az NSIP keretében végrehajtott gyorsított eljárás?

A feladat végrehajtásával megbízott NATO parancsnok vagy parancs-

nokság felrnéri (felderíti) az adottkörtilményeket és tervet (terveket) készít
a minimálisan sztikséges infrastrukturális feltételek me gteremtésére.

A regionális parancsnokság és a SFIAPE részt vesz e tervezésben,

illetve első fokon elbírálja a benyújtott terveket. Kedvező elbírálás esetén

a stirgősségi projektet a SHAPE terjeszti a Katonai Bizottság (Military
Committee- MC) elé' Siirgősségi esetben és jóváhagyás esetén azMC a

NATO katonai költségvetéséből biztosítja apénzt a végrehajtással megbí-
zott szervezet részére és ezze| párhuzamosan jóváhagyásra megküldi az

Infrastrukturális Bizottságnak. A végső döntést - igy a finanszírozás
kérdésében is - az Infrastrukturális Bizottság hozza meg, de sok esetben

ekkor már folyik a projekt megvalósítása. Stirgősségi projektek esetében

gyakori a költségek megosáása a katonai költségvetés és az NSIP költ-
ségvetése között' ugyanis fenntartási - i'izemeltetési költségelemek (o &
M) nem finanszíroztratók az infrastrukturális ktiltségek terhére.

A stirgősségi projektek végrehajtásánál elsősorban - ha lehetséges - a

műszaki alakulatokat, katonai építő szervezeteket veszik igénybe' másod-

sorban a helyi potgrári szervezeteket' vállalkozókat, szolgáltató egységeket

a|ka|mazzák Nemzetközi tender kiírásrára ezen feladatoknál a legritkább
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esetben keriil sor, idő hirányában. Amerrnyiben a munka jellege és a ren-
delkezésre álló idő lehetővé teszi a SHAPE beszállítói listájrán szereplő
(mrír referenciával rendelkező) cégektől kérnek ajárrlatot. A stirgősségi
projektek átadás - átvételénél és elszrímolásánál mrár jobban érvényesülnek
az NSIP hagyomrányos eljiírási szabá|yai.

A stirgősségi eljrárással bonyolított biztonsági beruháási projektek
tehát azt a célt szolgálják, hogy minél gyorsabban biztosítva legyen a
szövetséges erők folyamatos, megbízható logisztikai ellátása.

A gyakorlati példa előzőekre a NATO koszovói tevékenysége a
KFOR volt.

A koszovói bevonulás infrastrukturális feltételei rendkívül rosszak
voltak, megfelelő repül<iterek, vasúti és tÍhálőzathiányában' Növelte a prob-
lémát, hogy a határos és a NATO számárahaszrálható szomszédos területek
infrastrukturája is rendkívül fejletlen volt (Macedónia, Albránia). Az a tény,
hogy Koszovó területe a bevonulás előtt gyakorlatilag háborus (hadműveleti)
terület volt, még tovább növelte a megoldandó problémák körét.

A katonai jelenlét feltételeit megteremtó infrastrukturrílis munkrák a
SI{APE és az AFSOUTH aktív közreműködésével kezdődtek meg.Az
tlgynevezett "contingenql engineeringó'' keretében végrehajtott feladatok
a felderítéssel kezdődtek, majd gyors műszaki tervezés és projekt elő_
késátés, költségbecslés késziilt, gyorsított eljárással, de az NSIP tartalmi
és formai előírásai szerint. E projekteknél a SFIAPE vállalta a Host
Nation7, a benÍrláző, a megvalósításért felelőS szervezet szerepét, ezzel is
elősegítve a gyorsított előkészítés és jóvríhagyás folyamatát. A jóvríhagyás
és megvalósítás a miár ismertetett módon történt.

Mindezek a siirgősségi biztonsági beruhrázási projektek tették lehetővé
a katonai infrastruktura oldalráról, hogy biztosítva legyen a KFOR erők
előrehaladása (Albániába, Macedóniába települése), majd bevonulásuk
és elhelyezésiik Koszovó teriiletére. A projektek megvalósítrása nem csak
a NATO katonai erőinek logisztikai biztosítását tette lehetővé, hanem ezek
segítségével bizosítottiík a menekiilt táborok ellrátását is. Néhány pél-
daként kiemelt projekt: repülőtér bóvítés Tirana, Skopje, útépítés: Albrínia
- Koszovó, Theszaloniki - kikötő és raktátrbáais bővítése, KFOR parancs_
nokság elhelyezése Pristina, cRoNoS rendszer bővítése stb.

6' contingency engineering:elöre nem látható vészhelyzeti (veszelyhelyzeti) mémöki (miiszaki)
tevékenység, hadműveleti körüLlmények esetén haszniilatos
7. Host Nation:befogadó orsziíg, de itt a beruházásért felelós szervezetetjelenti
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A katonai logisztika és biztonsági beruházási folyamatok
összeÍiiggései békeidőben

A NATO logisáika fogalmi meghatározásában szereplő tevékenységi
területek közül a "létesítmények vősdrlósa vag) építése, katbantartása,
míÍködtetése és elosztása és az anyagok beszerzése és raktórouÍsa",
közvetleniil utal az NSIP keretében sziikséges fejlesztési feladatokra. A
logisztikai biáosításra hatássalvannak még azok a beruháási feladatok is,

melyek nem közvetlentil logisztikai indíttatásúak.

Az NSIP feladatai sok esetben a haderő fejlesztési célokhoz (TFG)'
de méginkább a NATO integrált védelmi képességét növelő fejlesztések-
hez kapcsolódnak. A programok befejezése utiín azonban közvetleniil vagy
közvetve mégis csak befolyásoljrák a katonai logisztikát'

Példaként: egy katonai repülőtér fejlesztése alapvetően azt a cé|t szo|-

gálja, hogy az adott orszélg fogadóképes legyen a megerősítő erők szímrára

és jráruljon hozzá a NATo integrált légvédelmi képességének fenntartá-

siíhoz. A korszerű légibázis megépítése mégis számtalan elemében logisz_

tikai tartalmat hordoz.

Gondoljunk csak a korszerű iizemanyag ellátó rendszerek'te, a fegy'
vetzet trírolás és előkészítés létesítményeire vagy a megnövekedett tech-

nikai javító kapacitásra.

Mindezek alapján miár a logisáikai tervezés sfratégiai szintjénél is
alapvetően figyelembe kell venni a tewezett és folyamatban lévő NSIP
projekteket (statégiai koncepciók' controlling, gyártő és elosztó helyek,
logisztikai központok stb.).

A logisztikai tervezés operatív szintjeinél sem hagyhatók figyelmen
kíviit az NSIP keretében végrehajtott vagy tervezett fejlesztések. A radar
képesség csomag magyarorsz ági bázísainak megépítésével és rendszerbe
ríllításával például alapvetően megváltozik majd a jelenlegi RT rendszer
logisztikai ellátrísa.

A katonai logisÍikrínak része a létesítrnények miiködtetése, iizemel-
tetése és karbantartása is, ezért külön megfontolásokat igényel majd, hogy
a NATo által finanszírozott és csak a szövetségi haderő érdekében épült
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katonai bázisokat ki, milyen színvonalon és milyen fonásból üzemelteti a
jövőben.

Logisztikai elemek megjelennek a NATO biztonsdgi beruhdzósi
folyamatdban is, leggtakrabban a beszerzési logisztika formdjdban, az
egtes képesség csomagok projektjein belüli beszerzésí feladatokntíL Így
volt ez például a kommunÍkációs képesség csomag (Communication CP)
magyaÍországi projektjeinél is, amikor a különleges kezelést igénylő tit-
kosított infonnatikai eszközök beszerzése, MagyarorczÁgra szállítása és
telepítése történt' A feladatra külön logisztkai biztosítási terv késztilt,
szoros együtt-működésben a Host Nation szerepét betöltő illetékes NATO
ügynökséggel.

A katonai logisáika és az infrastruktúra fejlesztésének folyamatai béke-
időben nem esnek olyan közel egymáshoz és nem keresztezodnek olyan
gyakorisággal, mint aktív katonai műveletek időszakában, de összefiiggé-
seik feltarása sztikségszeni és segítheti mind a felsőszintri tervezést mind
az operativ szintű feladatok végrehajtását'

Összességében megállapítható, hogy a katonai logisáika, a befogadó
nemzeti támogatás és a nemzeti logisztikai támogatás átfogó feladafrend-
szerébe integrálva, számos ponton találkozik és kölcsönös befolyással bír
a NATO Biáonsági Beruházási Programjával, mint a katonai infrastruk-
íura fej lesztésének szövetségi formáj ával.

Sem a felsőszintri' sem az operatív logisztika tervezésénél nem hagy-
hatók figyelmen kívül a NATO tagországot érintó infrastruktwális fejlesz-
tések' ugyanakkor az NSIP képesség csomagjainak, projektjeinek ter-
vezésénél a mindenkori logisztikai biztosítás szintjére és a még elérhetö
szintti fejlesztésre is figyelemmel kell lenni.

Magtarorszdgon is csak a viugált és elemzett tdrgkörök integrdlt
felsőszintíí értése és kezelése hozhat megfelelő eredményt a katonai lo-
gisztika fej lesztése és a biztons ógi b er uh daÍs i pr o gramok ter ületén.
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NATo prtwnr,tTEKBEN nÉszrvnvo tvr^lcyAR nnor
I\tEMzETr rÁvrocarÁsÁxar arruÁr,rs rÉnoÉsrr

Jóroscsák Miklós ]

A nemzeti tómogatás etméleti megalapozdsa atapfeltétele a gtakor-
lati feladatok megvalósíaÍsának, mclyek rendkívíili időszrrÚísége 1999.
március 12. óta óllfenn.

A különbözo célokkal (5' cikkely hatálya alá esö műveletek, békefenn-

tartás, béke teremtés, béke kikényszerítés, illetve humanitrírius feladatok)
kiilhonban tevékenykedő magyar katonai hontingenseh m'ííhödésí

feltételeinek megteremÍése és foly amatos biztosíaÍsa érdehében elenged-
hetetlen követelmény a nemzeti támogatós rendszerének kíepítésa ká-
nyultság tekintetében a nemzeti támogatásnak elsősorban a NATo-nak
felajrínlott katonai szervezetek feltöltöttségét, készenléti idejét' szerve-

zetszeriilogisztikájanak képességeit, technikai eszközeit kell alapul venni.
Ugyanakkor a nemzeti trímogatás nemcsak a NATo-n beliili alkalmazásra
felajánlott kötelékekre irrínyulhat, hanem annak tátrgyát képeztreti a szeÍv

5. cikkety szerinti feladatra kijelölt (kiilön lénehozott) kontingensek or-

szágbattíron kívüli miiködésének elősegítése. Ez utobbi váitoz'at soriín -
előbb a Boszniában feladatot kapó Magyar Műszaki Kontingens vonat-
kozásábarl,, majd később a közelrnúltban Koszovó tertiletén szerepet vál-
bló Őr- és Biztosító Zászlőalrj esetében - két alkalommal keriilt kiala-
kításra a nemzeti támogatás rendszere.

Bar a fijldrajzi közelség miatt a magyar kontingensek trímogatása vi-
szonylag egyszeríi köriilrnények és feltételek között valósulhatott meg,
mégis a gyakorlati végrehajtás számos tapasz1alata felhaszrrálható a fela-
jánlott erők nemzeti trímogató rendszere kiépítésénél, amikor vrírhatóan
nagyobb kötelékek, nagyobb távolságú alkalrnaására keriilhet sor.

Ma már jól ismerjiik a Boszriába, valamint Koszovóba irrínyuló után-
pótlás megszervezését, sokan a helyszínen is megtekintették a kaposvári
Támogató Századműködését. Mégis kiilönbséget kell tenni a NATO fela-

l. Jríroscsák Miklós ezredes, MH LFI hadműveleti főnök
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jánlott erők nemzeti trámogatása és a jelenlegi NATo műveletekben alkal-
mazstt magyaÍ kontingensek nemzeti tiírnogatása között, mivel a felaján-
lott erők NATO kötelékben, NATO parancsnokság a|att vehetrrek részt az
5. cikkely szerinti, illetve a NATO felelősségi körzetén kívül eső feladatok
végrehajüísában. Ennek sámos, konkrétan meghatározott követeLnénye
és feltétele van, de mindenekelótt legfontosabb a fogalmi kör tisztáása.

Mit is kell érteni a nemzeti támogatás fogalmán?

Erre vonatkozőan a NATo Logisáikai Kézikönyv 1997. októberi
Harmadik kiadása |'All melléklet meghatározások része a következőket
tartalmazza:

"Egl ország teljes felelősséget vállal az erői logisztikai támogatasá-
nak megszervezéséért és biztosításóért. Ezt a támogatast egledüI nemzeti
alapon és/vagl a mas nemzetekkel, NATO, illetve más szervezeteklrel
meglrotött kétoldalú, vagt többoldalú megállapodások útján lehet biztosí-
tani az adott helyzettől függően (ÁÁP-6)".

A nemzeti üárnogatás fogalmát közelíti meg a Szövetséges Összhade-
rőnemi Logisztikai Doktrina (AJP-4 vÉcrBcBs)_HVK Logisztikai
Főcsoportfonökség 14/374 Nyt. sz. kiadvránya - 65. oldalrán a ''Nemzeti
Logisztika (3)'' és a l|Nemzeti Támogató Elemek (NsE) (4)'' címszavak
a|att r ö gzített me gállapítások.

Valójában a hivatkozott dokumentumok kész terminológiát nem ad-
nak, viszont rendkíviil haszrosak a megértés és a fogalomalkotás szem-
pontjából.

Eryszerű meghatározással élve a nemzeti támogatás nem más, mint
az országon kívÍili műveleti területen feladatot végrehajtó magyar erők
anyagi készleteinek, felszereléseinek utrínpótlása, a folyamatos működés
logisztikai feltételeinek biáosítrása.

Pontosabban és tágabb értelemben, a nemzeti trímogatás az arry agi-
technikai sziikségletek kielégítését, egészségügyi és más szolgáltatrísok
nyujtását jelenti, mely ahazai források, valamint a miiveleti terület között
kiépített ellátrísi (utánpótlási) láncon keresztiil valósul meg.Szííkebb érte-
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lemben a nemzeti trímogatás csupián a műveleti területen (fogadó ország
területén) szerződésekkel nem lefedhető, a nemzeti ellátás körébe tartoző
anyagok biztosítását foglalja magábarr (lőszerek, robbanóanyagok, az

adott technikai eszköz típusokhoz tartoző fenrrtartási anyagok, nsházati
anyagok, valamint a nemzeti fogyasztási szokások körébe tartoző anyag-

feleségek).

A nemzeti támogatásnak, mint képességnek dönto jelentősége varr,

hiszen a NAIo kötelékben, NATO parancsnokság alrárendeltségében

feladatot végrehajtó nemzeti erők logisztikai biztosításáért a NATo
parancsnokságok és a küldő nemzetek egyíittes (NATO dokumentu-
mok szerint kollektív) felelősséget viselnek (MC 319/l végleges 1999.

áprilisi kiadás). Ebből az a|ape|vből kiindulva valamennyi NATO tagál-

lamnak rendelkezrie kell a nemzeti trímogatás képességével, ami a

megltatánozott (és egységes) 30 napos készletszint megalakítását és fenn-

tarÍását, valamint megfelelő lépcsőzését, továbbá a felajránlott katonai
szervezetek szervezetszeríí logisztikája mögött kiépített logisztikai brázis

ferrntartását, illetve alkalmassá tétetét a kiszállított készletek fogadásara,

elosztására és a honi tertilefre történő háfraszál|itások szervezésére, gyűj-

tőelosÍó funkciók gyakorlására.

A mögöttes területre telepített logisztikai elem részére történő

kisállítások érdekében honi teriileten is létre kell hozni a nemzeti trímo-

gatás elemét, melynek fő feladatai az igények összegzésében és továb-

bításábarr, a 30 napos készletszint nemzeti forrásokra épitett részének fenn-

tartásában, azuténpőtlási szállítások előkészítésében (készletezés, csopor-

tosítás, csomagolás, szállítnányképzés), száLlítő eszközök biztosításában
(honvédségi, illetve szerződésekkel lekötött nemzetgazdasági), valamint a

szállítások végrehajtásában, illetve a bátaszállítások megvalósításában

foglalhatók össze.

A nemzeti tómogatás feladatrendszeréből következik, hogl a szerve-

zeti kialakítdsnál hdrmas feltételrendszernek kell eleget tenni:

1.) A szervezetszera logisÍikai alegységek mögé telepített logisz_

tikai bázis miíködtetése;

2.) SzáliLítő lépcsó létrehoása a kiszállítások végrehajtásara, illetve
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a központi ellátrísi forrásoktól a berakási helyekre történő eljut-
tatásra;

3.) központi ellátási (biaosítási) feladatok végrehajtrása.

Ugyanakkor a létrehozandó szervezet nem nélkiilözheti a fogadó or_
ság (NATo erőforrások) lehetőségeinek (készletek' szolgáltatások)
igénybevételét biztosító szerződéskötő állomríny (jogi- és pénzügyi szak-
emberek) létét.

A nemzetí tdmogatds szervezeti htÍtterét képező Nenueti Tómogató
EIem (angol megfelelője NaÍional Support Etement) hiatakításónóI az
alóbbi elvi szempontokat célszeríí liglelembe venni:

' A kiküldött kontingens logisztikai önállóságát a lehető legtelje-
sebb mértékben bizosítani kell, ehhez

_ a harcanyagokból és fenntartási anyagokból a 30 napos kész-
let minden további nélktil kisállítható legyen a műveleti
teriiLl'etre, illetve a mögöttes logisaikai bánsra;

- egyéb anyagokból legalább 7 napi sziikséglet a sze^Ieztt-
szerri logisztikai alegységnél, 3 napi sziikséglet a mögöttes
logisztikai biízison trírolható, míg a fennmaradó 20 napi
készlet a hazai ellátási forrásokon álljon rendelkezésre,

- tárolási kapacitiís, önellátó képesség, legalább RoLE2 típu_
sú egészségügyi ellátás, tartalék alkatrészek, cserekészletek,
lekötetlen szÁllitó kapacitás biaosítrísa.

' A romlandó élelmiszerek, valamint az lizemanyag utránpótlását
helyszíni fonásokból, szerződéskötések útján lehet biztosítani;

' Az ivővíz és az ipari víz biztosítás szintén helyszíni fonásokból cél-
szeríi;

' Utránpótlás a nemzeti ellátás körébe tartoző anyagféleségekből
kétheti, vagy havi gyakorisággal tervezhető, a megfelelö rako-
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mányképzési eljárások és a konténeizéit száL|ítási mód alkal-
mazásá*al;

. Műveleti tertileten a technikai eszközökön csak a kisjavítrásig ter-

jedő helyreállítrás alkalrnaáató, leginkább alkaüész cserés meg_

oldással;

o Kiemelt teriilet a mozgás és a mozgás múszaki biztosítrísa nem-

csak a műveleti terii|leteno hanem az utÍn- és a trrátaszállítások,

megbíáató végrehajtása időszakában is;

. Hánaszá|Iítás a rehabilitációt igénylő sériiltek, a felesleges-, illet-

ve cserére szoruló anyagok, valamint gazdaságossága esetén a

magasabb szintii javításra szoruló technik'ai esz,közök keretében

terveztrető;

. Az állomány elhelyezése, pihenő- és kommunális létesítmények

telepítése, energia ellátása a nemzeti trárnogatás keretében, illet-
ve a feltételek megléte esetén helyi fonások igénybevételével
valósulhat meg;

' Szeméiyi állomríny és felszerelései, valamint kisebb tömegíi

anyago! a műveleti területre - nagyobb távolság esetén _ légi
úton, míg a technika- és az anyagi készletek kombinált sállítási
módszerek (közut- vasút- hajó-) alkalrnazásával juttathatók el az

alkalmaás helyszínére;

.Az önállóság biztosítása mellett kerülni kell a tulbiztosítríst, a

felesleges készletek felhalmozását a műveleti tertileten.

Az elvek mind önmagukban, mind teljes egységiikben alapját képezik
a Nemzeti Támogató Elem szervezeti kialakításának, kiilönösen akkor,

amikor mrár véglegesen és konkrét'formában ismertek a NATO alkal-
mazástafelajránlott erők. Az 1999. évi Védelrni Tervezési Kérdések (DPQ)

dokumentumaiban megtalálhatók az Azonna|i Reagálású Erök, valamint a

Gyorsreagálású Erők közé sorolt szervezeteink, megjelölve azok ké_

szenléti folrrít, feltöltöttségét, jelenlegi helyzetét és a kitűzött fejlesztési
célok elérésének ütemezését. Az ütemezés kihangsulyozása azfu. fontos,
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mert a felajánlott erők nem egyidőben érik el alkalmazrási készenlétiiket,
igy az érdektikben létrehozandó nemzeti támogató képességet is ará_
nyosan célszerii kialakítani. Ebből következően a Nemzeti Támogató
Elem szervezetét, kapacitását és eroforrásait mindenkor az alkalmazásra
kész felajrínlott erők nagyságrendjéhez kell igazitaru. Ezzel elkerülhető a
létszámt, technika, illewe más erőforrás felesleges, ezáltal értelmetlen és
gazdaságfa|an lekötése.

Kétségtelen tény azonban, hogy már NATO csatlakozásunk időpont
jától voltak alkalrnaásra kész felajánlott erőink, mely érdekében a sziik-
séges nemzeti támogató képességet létre kellett hozni. Ez a feLadat a
Magyar Honvédségen belül a csapatok és a központi szervezetek lehető-
ségeire alapona keriilt megoldásra és igazáből a felajánlott erők nemzeti
tiámogatiási rendszere még nem alakult ki.

Mi tehát a konkrét feladat és hogyan fogalmazhatő az meg?

A feladat egyértelműen és pontosan megfogalmazhatő, az megjelenik
a kormányzati szinten elfogadott, illetve deklarált dokumentumokban - a
védelmi tervek által tartalmazotÍ nemzeti célok egyike -, melyek szerint
létre kell hozri a NATO felajánlott erők nemzeti támogató képességét,
továbbá ki kell építeni annak mriködoképes rendszerét. Ehhez az arryagi-
technikai erőforrásokon tulmenően egy olyan szervezeti háttér sziikséges,
mely szervesen illeszkedik a hazai és a multinacionális kömyezetben vég-
rehajtandó feladatokhoz.

A nemzeti tómogatós szervezete a Nemzeti TdmogaÍó Elem, aminek
k ialakítós a alapv etően. k ét v álto zat s zer int v aI ó s ul h at meg :

. Egyrészt egy önálló katonai szervezet létrehozása ktzátrőIag a

nemzeti tiámogatás feladataira ;

. MásrésÍ a csapat- és a központi logisáikai tagozatban kijelölt
hadrendi elemek képességeinek megnövelése (kiegésútése) a
mindenkori konkrét nemzeti támogatási igények kielégítésére.

Mindkét változata van példa a nemzetközi gyakorlatban, biár két-
ségtelen, hogy az erőforrásokkal nem bővelkedő haderőkben a második
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megoldás - a takarékossági szempontok miatt - inkább sámításba vehető,

mivel azok kétségtelen előnye, hogy nem sziikséges állandóan fenntartani

a felajánlott erők utíni kapacitások teljes skáláját, hanem azzal szemben
csak az adott időszakban alkalmazott csapatok nemzeti trímogat"ísára kell
koncentrálni.

Ho gyan vehetj ük figyel em be a nemzetk özi tapasztalatokat?

A fenti két váIÍozat közötti dilemn megoldósa vezette a felsőszintíÍ
logisztikai vezetést akkor, amikor megragadva a belga Szórazfi)ldi Erők
Vezérkara óltalfelkínólt lehetőséget, a helyszínen folytatott konzulttÍciót
a Nemzeti Tómogató Elem kialaktttÍsdróL Ez több szempontból is döntő
momentum, hiszen a belga haderő naglsóga hasonló a Maglar Hon-
védség stratégiai ótalakítdsát követően létrejövő haderőhöz, tovóbbó
Belgiumban mélyen gtökerező hagyomónyai és szdmottevő gtakorlati
tapasztalatai vannak a nemzeti tómogatdsnak.

A konzulüíció elsődleges célja volt a belga haderőn beliil kialakított
nemzeti trímogatás rendszerének rnegismerése, a működés kiilső és belső
feltételrendszerének vizsgá|ata, továbbá a szewezeti megoldások tanul-
mányozása és mindezekből következtetések levonása arra vonatkozóan,

hogy a belga minta mennyiben adoptálható a magyar viszonyok és lehe-

tőségek között.

A konzultáció során - a hivatalos és az informális kapcsolatok
keretében - a következő ismeretanyag előadására, megbeszélésére,
illetve értelmezésére került sor:

1.) A 40 000 ftis belga haderő rendeltetése hórmns feladatrendsze-
ren nyugszik, úgtmint:

.A NATO érdekű feladatvállalás;

' A Nyugat-Európai rnisszióhoz kötódő feladatok és

'A nemzeti feladatok,

melyeken beltil a katonai szervezetek döntő része - a territoriális erők
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kivételével - 'felajdnlott erő'l, melyek az országon kívüli alkalmaásra is
fel vannak készítve.

A tfuca trányitásátegy közel 100 fős Védelmi Minisztériu m végzi,
míg a katonai feladatok tervezéséért, szervezéséért a mintegy 1 600 fős
Vezérkar felelős. Mindhrárom haderőnemen beltil _ a támogatással össz-
hangban álló nagyságrendben - megtalálhatóak a kötelékbe tartozó, illetve
az öná!,lő logisaikai egységek, melyek el|átő-szállítő, javití elemekből
épi.ilnek fel.

(Az egészségügti biztosítas a logisztikán belül kiilön alrendszert
képe)

Jellemző, hogy a szárazfiildi erők alapvetően a Eadműveleti Parancs_
nokságból' egy harctámogató hadosztályból és egy logisztikai hadosz_
tályból tevődnek össze, míg a másik két haderőnemnél szervezetsz.erú
logisáikai egységek nyujtjrík a sziikséges támogatást.

A személyi állomrány összetétele és állománynénya szinte optimális,
hiszen 37 trábomok, 5 000 tisá, 15 000 zászlós, tiszthelyettes és 20 000
önkéntes (szerzödéses) alkotja a haderőt. Valamennyi szervezetnek és
szprvezeti elemnek a feladataihoz rendelt nómenklaturája és errrrek alapján
kialakított állomrínyháblája van, így a szervezeten beliili állomrány változő
lehet.

2.) A logisztika detiníciójót az ÍNLC iiléseken elfogadottak szerint
vették tÍt Alapvetően 6 logisztikaÍ funkeiót különböztetnek meg úgy,
mint az ellátást' javítást' szállítást, szolgáltatást, infrastruktúrát és az
egészségügyi támogatást.

Ellátási osztályok tekintetében eltérnek a ,,NATO standard,,-től,
mivel az anyagokat 10 osztályba csoportosítják.

Rendszeriikben különböző szintek és lépcsők alakultak kL

. lrAl' alap szint, ami Al-A2 lépcsőt foglal magába (A-l vala-
mennyi szervezeírél, A-2 valamennyi logisztikai szervezetnél);
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. ''B'' szint a csapat tagozat felső szintje és szintén két lépcsőt @-3,
illewe B-4) tartalmaz, melyből a B_3 a közvetlen támogatást, B-
4 az általános tiámogatást nffitja;

' . a ''C'' szint a nemzeti szint és általában a stacioner logisztikai
szervezeteket foglalja magába.

A gépesített hadosztályon belüli dandárok békeidejű logisáikai
trámogatását a dandar szervezetszerű logisztikai zászlóalj avégzi, az áilo-
mányába tartozó ellátó-' javító-' szállító-, egészségügyi századokon ke-
resztiil, valamint szervezetébe tartozik még egy iskola század (a végzés
előtt álló hallgatók csapatgyakorlata biztosításríra) is. A dandárokhoz egy
500 fős logisztikai zász|őaljat rendeltek. A kiemelt készenlétii, légi mozgé_
konyságú alakulatok is egy, legalább 200 fot számláló logisztikai szÍaad-
dal rendelkeznek.

A nem dandár szertezetv kötelékek logisztikai egységei szintén köz_
vetlen ellátást folytafoiak.

Az általános és speciális logisztikai trímogattíst a logisztikai hadosz_
tátyba szervezett szakmai egységek valósítjrík meg.

A nemzetközifeladatokban résztvevő erdk tómogatdstút egl többren-
deltetésíÍ logisztikai zószlóaljjal oldjtÍk meg, amely mellett a logisztihai
hadoszÍtÍly szakmai zószlóaljai, szózadai szintén alhalmasak különbözo
k onting ense k tómog atás dr a

Támogatási rendszeriikben a logisztikai hadosztály a legfelsőbb szak_
mai tagozat,rajta kívül más (központi) erő nem kap szerepet a csapatok
biaosítrásában.

3.) A Logisxikai HadoszttÍly közel 5 200 fős (400 tisá, 1350 tts, 2450
szerződéses, 1000 polgrári alkalmazott megoszlás) állományában két ezred
szintű szrrvezet

' elldtó és szdllító csoport'

C javító- helyreóllító csoport,
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és egl többcéltú zószlóalj (29. Logssztkai Zász|őalj) található. Az Ellótó
és sztíIlító csoport 1 szállító- és 5 ellátó zászlőaljből áll, közel 3 000 fő
összlétszámmal. A zászlőaljak az ország területén kiilönböző helyőrségek-
ben diszlokálnak.

A Javító-helyreállító csoport hr{rom zász|őa|j típusú szervezetből
áil @szaki, Központi' Déli) amelyek szintén az ország különböző helyőr-
ségeiben díszlokálnak, mintegy l 800 fős létszámmal.

A hadosztrályhoz köt<idő Nemzeti Támogató Csoport egyik meg-
hatátr ozó an fonto s eleme a 29 . Lo gisztikai Zászlo alj.

A 29. Logisztikai Zász|őalj amely a gyorsreagálású erők logisáikai
trárnogatrísát végzi egy ellátó-, javító- és szállító századből éll, |étszálma
mintegy 270 fó.

A logisztikai hadosztály - mely a nemzeti források és a közvetlen
trámogató egységek között helyezkedik el - rendeltetéSe a ''B'' szintrí tr{mo-
gaüás nyújtása, a B-3, B-4 lépcsők működtetése. Szervezeti kialakítása
lehetővé teszi mobil logisztikai egységek kikülönítését az 5. cikkely sze-
rinti kontingensek trímog atásétr a.

Valójóban a logísztikai hadosztdly testesíti mcg a szükséges saÍmít
Netueti Tdmogató Elem bdzisdt.

4.)A logiszÍikai tómogaÍds glakorlati megvalósítdsa igazodik a belga
fegyveres erők nemzetközi kötelezettségvállalásában szerepet jáltsző
alakulatok kategóriájríhoz és készenléti fokához:

A Szövetséges Mobil Erők állomrányába felajánlott alakulat képezi a
szálrazftld IRF hozzájárulását. Ez egl megerősített Para Commando zósz-
Ióalj, ruelynek logisztihai tómogatósa hdrom színten valósul meg:

. Közvetlen harctrámogatón osáag, század szinten;

. Harctéri támogató osáag, zásdőa|j szinten;

'NTE, amely a teljes kontingens ellátáSáért felel.

(
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Az NTE rendeltetése: teljes közvetlen és korlátozott általános ellátás

biztosítása a belga kontingensnek.

A belga nemzeti támogatás a kontingensek utrín léhehozott Nemzeti

Támogató Elemek útján valósul meg, melyek ftÍbb feladatai:

' Készletek raktlírozása, tartalékok képzése;

' Technikai eszközök helyreállítása és j avítása;

' Utánpótlás az összes ellátasi osztályban;

' Szolgáltatások nyújtása (kegyeleti és postai);

' Felel a logisztikai bázis őrzéséért és biztonságáért'

A Nemzeti Támogató Elem szervezete (87 fö) minden esetben fela-

dat és alkalmaás Íiiggő, amelyben még figyelembe veszik a végreha-

jtási körülményeket, valamint a helyi szerződéskötési lehetőségeket,

továbbá a multinacionális logisztika lehetőségeit'

A múveleti területre juttatott kontingens kezdeti önállóságát 7 napi

készlet (Dos) biztosítja, mégpedig egy úgynevezett "kísérő ellótdsil

keretében, hiszen a kontingens mindenkor rendelkezik a 7 napos készlet-

szinttel. Sziikség esetén a készletek utánpótlása a belgiumi logisztikai bá-

zisokról történik'

A Nemzeti Trímogató E|em "követő etldtóst" tesz lehetővé a fenn_

maradó 23 napikészlet biztosításával. Az anyaorságban azon tulmenően

az NTE természetesen rendelkezik a megfelelő javítási, utárrpótlási, szol_

gáltatási, egészségügyi biztosítási és mozgás irányítási képességekkel,

kapacitásokkal.

A Fővédő Erők kijelölt erői logisáikai támogatásrínálnem alkalmaz-

zák azNTE koncepciót. Valamennyi csapatszinten erós logisztikai sz.er'

vezetek találhatók, melyek képesek a teljesköni közvetlen és általrános

Iogisztikai támogatas megvalósításara.
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Az 5. cikkely alá nem tartozó műveletek logisztikai támogatásá-
nak valójában nincs előre kialakított koncepciója. Ez érthető, ha Íigye_
lembe vessziik azt atényt, hogy valójában nem írhatók |e az elképzelhető
hozzájarv|ások ezekre a műveletekre, hiszen ahrány eset, annyira külön-
b öző a köriilmény-együtte s.

5.) A nemzeti tómogatds glakorlati mííködése két elv szerint valósult
meg, mégpedig dandár szinten a "tőlem rendsx,er", illewe zász|őa|jnái a

"nekem rendszpr" a|ka|mazásával. @ush system és Pull system).

Döntő az etők műveleti területre történő kijuttatása' azutánpőtlás meg-
szervezése, amely teljesen alkalmazásfiiggő. Az állomány váltása minden
esetben a teljes eszköuendszenel együtt történik'

Válság övezetekben - különösen a kezdeti idoszakban - a belga erők
logisztikai trímogatását ahazai ellátó rendszerekre építették, illetve a meg-
bízhatóság érdekében azokat alkalmaáák.

Milyen következtetéseket vonhatunk le a belga példából?

Az 1-5. pontokban vúzolt helyzetkép alapjdn könnyen beldtható,
hogl a belga haderőn belülfeladataival arányos helyet és szerepet tölt be
a logisztika Gyakorlatilag csaknem a teljes belga szdrazJöldi- és légierő
fel van ajdnlva NATO közös mííveletekben való részvételre és a közelfél-
évszdzados tapasztalatok felhasauÍldsával szervezték ót a haderő struk-
túrót olyannd, amelyben a harcot megvívó, illetve a harcot biztosító csa-
patok mögött feltöltött, felkészített és mozgékony logisztikai szervezetek
töltik be alaprendeltetés íik et.

A belga gépesített hadosztály feladatai végrehajtását trámogató
logisztikai hadosztály mintája nem túlzás, annak gyakorlati indokai és
alappilléreinek jogosultsága megkérdójelezhetetlenek. E téren a jelentő-
sebb katonai potenciállal rendelkezó NATO tagállamokban is hasonló
képlettel találkozunk a harcolók és a harcot támogatók közötti arány te-
kintetében. Szövetségeseink a gyakorlati példakból, a végrehajtott éles
feladatokból okulva ismerték fel, hogy a különböző ktildetések teljesítése
- de vonatkozik ez az 5. cikkely szerinti feladatok végrehajtására is - kor_
szerűen szewezett és képességekkel felruházott logisztika nélkül nem
lehet eredményes.
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Sajnos magyar viszonylatban a legfőbb problémát az jelenti, hogy a
logisztika szőszőIói még mindig csak a logisztikusok' akik saját bórtikön
érzik mit jelent a jogos ellátási, mozgatási, helyreállítási' szolgáltatási
igényekre elégtelen szew ezeti háttérrel és hirányzó kapacitásokk a| rcagál-
nl. E^ a problémát az uj haderő kialakítása is magában hordja és még
mindig él az a elképzelés' amely a harcoló erőket a logisáikai támogatá-
suk, támogatottságuk figyelmen kívül hagyásával alakítja ki.

Ennek a hibás szemléletrnódnak a hatása csak addig nem üt vissza,
míg éles a|kalmazásra nem kerül sor. A magyar katonai logisztika lehe-
tőségeit példa értékúen ttikrözik a NATo közös múveletekben részfvevo
kontingensek felkészítésének, felszerelésének, kiszállításának, után-
pótlásrárrak nehézségei, amelyekkel a magyar katonai vezetés több alka-
lommal szembekerülhetett.

A katonai logisztika téves besoroldsa, helyének és szerepének alul-
értékelése vezetett el oddig, hogy a nemzeti tdmogatás képességeinek,
illetve szervezeti hátterének kialakítdsa késik, ugyanakkor a meg-
v aló s ítás felté te le i e gl r e k e dv e zőt len e b b e lőj e le k et mutatn ak.

A Magyar Honvédségen belüli Nemzeti Támogató Elem létre-
hozására a már korábban jelzeÍt, de nem részleÍezeÍt megoldások lát-

szanak elfogadhatónak. Egyik megoldás szerint a Nemzeti Támogató
Elem' mint önálló hadrendi elem kerülne megalakításra és alaprendeltetése
a felajánlott erők egésze utrán képezett készletek egy meghatározotÍ részé-
nek tárolása, kezelése, szállításáhoztörténó elókészítése, kiszállítása' illet-
ve a berakó helyekre (repülóterek, vasútállomások' kikötők) való eljut-
tatása, továbbá a műveleti területen vagy azok közvetlen közelében a

mögöttes logisztikai lépcső létrehozása és rnúködtetése lenne.

Másik megoldás szerint a Nemzeti Trímogató Elem önálló hadrendi
elemként nem jörrne létre' hanem a csapattagozatban kijelölt szetveze-
teknél, valamint a központi logisáikai szervezeteknél - köteléken belül -

kerülnének kialakításra azok az alegységek, illetve szervezeti elemek,
amelyek mindig a sztikséges mérték szerint kapcsolódnának be a felaján-
lott erők trímogatásába.

Természetesen, mint minden elgondoldsnak, alternatívának, ígt a
fenti két vtÍltozatnak is vannak előnyei és hótrónyai, melyet a döntést

meghozóknak célszeríí mérlegelni a következők szerint:
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1.) Azönálló hadrendi elemként működő Nemzeti Támogató Elem
kétségtelen előnye, hogy egy szewezet az a|aprendeltetésű feladatiára kerül
létrehoásra és arra késziil felr, azt gyakorolja, illetve műveli. Tevékeny-
sége jól behatrárolható, szewezett elemeinek hazai és kiilhoni alka|mazása
nagy biztonsággal terveáető. Nem elhanyagolható előnye a vá|tozabtak
az előzőeken tulmenően az, hogy mindenkori lekötetlen kapacitrásai fel-
használhatóak a hazai gyakorlatok, rendezvények biztosítására, a hadra-
foghatóságot fokozó javítási- helyrerállítási feladatok végzésére, továbbá,
mint tartalék rendelkezésre állhat a terven kívül jelentkező helyzetek
megoldásrára.

Egyetlen háttánya a megoldásnak a létrehozás és a fenntartás létszám _

erőfonás - költség igényessége, amely szemben áll a feladat lefedettségével
és a végrehajtás biaonságával. Sokan úgy érvelhetnek, hogy aligha enged-
hető meg béke időszakában a kapacitásait nem teljesen kihaszráló szervezet
fenntartása.

2.) A másodikvá|tozat döntő előnye éppen az első váitozathátrá-
nya, tehát a gazdaságosság oldalráról közelíthető meg, hiszen lényegesen
kisebb költségráfordítást igényel az adott csapat' illetve központi
szervezeteken beliil kialakított nemzeti támogató képességek fenntartása
és mindig a jelentkező feladatokkal arányos rnobilizálása'

Hátránya a szewezeteken belüli nemzeti támogatásnak, hogy nem
alaprendeltetésként jelenik meg és nem lehet előre látri' hogy az amúgy is
alulszervezett logisztikai szervezetek képessége mire lesz elegendő. Nagy
gond errrrél avéitozatrtál a vezetés megvalósítása' hiszen a csapattagozat-
ban és a központi logisztikai tagozat szinte valamennyi elemét érintően
jelentkezik a széttago|tság, mely áthidaláSát nem egyszení feladat
megoldani.

(Az említett két váItozat elgondolt struhurális kialakítasát a csatolt
v azl at o k s z e mI é l t e tik. )

Összegzés és következtetések

A felajánlott erők nemzeti támogatásánál alapnak kell tekinteni, hogy
az országhatiáron kívül' egyidőben, több műveleti területen is sor kerülhet

78



a magyar erők NATo katonai szervezetekkel történő egytittes alkal-

mazásár a. Ebből adódóan a nemzeti támogatás kialakítását _ képe sségek és

szerv ezet - a NATo parancsnokok al arendeltségében, multinacionáli s kör-

nyezetben feladat végrehajtó erokre kelt építeni' Ennek meg kell mutat-

káznia az egységes (30 napos) készletképzésben, a felszereltségben (elóírt

eszközök és védófelszerelések), az ellátás és szolgáltatások nyújtásában

(minő sé gében), v alamint az á|Lomány elhelyezé sében'

Fontos a Nemzeti Támogató Elem mobilitása, a mozgásbizosítási

képessége' amelyen belül gondolni kell a műveleti területen, vagy azok

közvetlen közelébe kitelepített '|mögöttes logisztikai elem" és a bazai

e|látő, szá||itó, szolgáltató elemek kapcsolatára, az uÍánpotlás, illetve a

hátr aszá||itás rendszerének kiépítésére, működtetésére'

A feladatot - nemzeti támogatás - a maga összetettségében és bonyo-

lultságában kell kezelni és nem szabadabba a hibába esni, hogy a példákat

az IFóR, SFoR, KFoR, AFoR feladatokból vezessiik le, amelyek foldraj-

zilag viszonylag közeli és szárazfőIdi kapcsolatokkal rendelkező térsé-

gekben zajlottak (zajlanak) le.

Példaként akór a belga, vag) a német, holland, ddn rendszereket is

alapul lehetne venni, mely orszdgokban az évek sordn megszerzett ta-

p ai ztalatok felh as zndlús dv al k o mo ly nemzeti tttmo gatds i rends zer t épí-

tettek ki.

Az e|őzoeken tulmenoen nagyon lényeges figyelembe venni, hogy a

felajánlott erók nemzeti támogaÍáSa nem egyenló a Nemzeti Támogató

Elem létrehozásáva| és működtetésével, mivel a katonai logisztikai lehe-

tőségek a sziikséglethez viszonyítva nem lennének elégségesek és a
nemzetgazdasági fonások bevonása (légi szállítás' vasúti szá||itás, kozuti

szállítás, készletezés _ előállítás, helyreállítás, stb.) alapveto feltétele a

nemzeti támogatás sikeres megvalósításának.

Nem elhanyagolható kérdés a nemzeti támogatás vezetési rendjének

kialakítása, amely vagy az általárros vezetési rendszerbe épülhet be, vagy

külön rendszerben (hasonlóan a FIVK Művelet Irányító Központ tevékeny-

ségéhez) valósulhat meg.
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ÍrtÍsom höuététetevet eglrészt szeretnék houdjórulni a nemzeti
tdmogatds elméleti kérdéseinek rendezéséhez és gaidagí,tdslÍhoz, mds-
reszt ajdnlom a megfogalmazott gondolatokat a gyakortati szpkemberek
tígelmébe, akih tevékeny részt vdtlalhatnak a Nimzeti Tómogató Etett
illetve az annak megfelelő szervezeti elemek kialakítástúban1s műíköd-
tetésében.

F'elhasznált irodalom:

1.) NATO Logisáikai Kézikönyv 1998. februári kiadás.

2) AIP-4 Végleges Szövetséges Összhaderőnemi Logisztikai Doktrina
1999. évi kiadás.

3.) AAP-6 (J) 2.Módosított változat NATO Szakkifejezések és Megha_
trároások Szógyiij teménye.

HVK VTFCSF-ség kiadványa (1998).

4.) Mc 319/1 Végleges NAIo Logisztikai Alapelvek l999. áprilisi kiadrás.

5:) I\dc 334 A Befogadó Nemzeti Tiímogatás Tervezésének és Végrehaj-
tásrának Módszerei 1998. évi kiadás.

6.) Védelni Tervezesi Kérdöív nem minősített részei (l999).

7.) Haderőfejlesztési (nemzeti) célkihizések nem minósített részei (l999).

8.) NATO képességcsomagok nemzeti feladatai (l999).
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A TÜZÉRsÉcr r,övncnx FEJLEsZrÉsn
(KoRszEnŰsÍrÉsD MEGvALÓsÍrÁsÁNax Úrrar

rinr'ÖloÖn

Nagl Isnán]

A tiizétségi eszközök fejlesztése nem egl eglszeríÍ folyamut, anely
spontdn módon mííhödik, hanem egl elóre temezett, meghatórozott célok
(harcószaÍi" technihai, gazdasógossdgi) elérése érdekében elindított ter'
vezési és kivitelezési ciklusból tÍlló folyamat, amelyneh a végén egt olyan
modern esz.köz keriil kialakításra, amely a kor, illetve azt kissé meghala-
úó, követelményeknek tesz ekget E folyamatnak vannak bizonyos elvei,

amelyeket mindenfejksztő szem előtt tart.

A fejlesztés (korszerűsítés) általános elvei

lvllnt an a korábbiakban láthathrk' a kiilÍiildi országok szárazfoldi
erőinek tiizércsapatainál is zömében nem teljesen új fejlesáésű tiizérségi
lövegek, hanem modernizált/korszerűsített lövegek állnak szolgrálatban.

Ezek köziil jó néhány eszköz alaptípusát az I960-as években hoar{k létre
(lásd amerikai M109, Ml10).

Ahhoz, hogt a korszeríi tüzérségi lövegek mintegt 20-30 éven kereszÍül
- hadrafoghaÍó óllapotban - szolgólatban tarthatóak kg7enek, rendsze-
res időközönként korszerűísíteni kell azokaL Egyetlen ország sem enged-

heti meg magának, hogy folyamatosan a legújabb fejlesztésű, legkor-
szerííbb tÍizérségi lövegeket állítsa szolgálatba, a felújításra és korsze-
nisítésre szorulókat pedig kiselejtezze. Ez eddig sem volt így, és ezutiín
sem ezt az utat fogi,ák választani még a leggazdagabb országok sem.

Másrészt egy teljesen új ttizérségi harceszköz kifejlesztése' a prototípusok
elkésátése, a csapatpróbrák elvégzése, a gyirtás előkészítése és a sorozat-
gyrártás beindítasa nem csak költséges, hanem időigényes is. Általában a

fejlett országokban is 5-10 év telik el a fejlesztés előtt álló új har.ceszközzel
szemben támasztott igények megfogalmaása és a sorozatgyártás bein-

1.Nagy Istvan.mk.ömagy, MH Fegyverzettechnikai Szolgalatfőnokség, mémök fótisá
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ditása között. Ennek ellenére vannak új fejlesáések is, amelyek sorián

igyekeznek felhaszrálni a miír kész, kifejlesztett rendszereket is.

A ti.izérségi esz,közök generációváltásai közötti időszakban a kutatók-
fejlesztők és tervezők egy része az éppen szolgálatban álló tiizérségi lö-
vegek idoszakos, soron következó korszerűsítési lehetőségeinek kidol-
gozásával, azaz a műszaki-technikai fejlesáéssel a harceszközök har-
cászati lehetőségeinek szintentartásán vagy növelésén munkálkodik.

Egl adott tiizérségi harceszköz korszerűísítése a 25-30 évnyi szol-
gálati időszakot tiglelembe veve óItalóban 6-10 évenként következik be.

Ez azt jelenti, hogl 2-3 alkalommol hajtanak végre jelentősebb kor-
szerűísítést a lövegeken. Ezen természetesen nem azt kell érteni, hogy egy-
egy löveget az etőírt futásteljesítnény, lövéssám stb. utrín alaposan
átvizsgálnak és felujítanak, hanem a fegyverrendszer típus valamennyi
tagsátt (vagy legalábbis a többségét) 'íj, az e|őzőnél korszeníbb fődarabok-
kal, részegységekkel, fegyverzettel és kiegészítő berendezésekkel szerel-
nek fel. Az új berendezések beépítése következtében javulnak az adott
ttizérségi eszközök múszaki paraméterei és harcászati lehetőségei.

A lövegeh korszerűísítéséhez hasonlóan végzik a tüzérségi lőszerek
korszeríísítését, illene itjabb és íjabb hagomónyos rendeltetésíÍ lőszer-
típ us o k k ifej le szté s ét is.

A fejlesztések soriín a megvalósítás útja többféle lehet, attól fiiggően,
hogy az adott típusú eszközből miír van elkésziilt fejlesztés vagy nincs,
illetve önállóan akarjrák a fejlesztést megvalósítani vagy közösen más
fejlesztőkkel.

Az önálló fejlesztések (egy ország) sorrán is több vállalat közösen
fejleszti ki az adott eszközt, mivel olyan vállalattal egyetlen egy ország
sem rendelkezik, amely képes a lövegcsőtől az aIvázig, minden fődarab
gyétrtására.

A fejlesztések zöme kooperócióban zajlik, tehdt a fejlesztéssel jdró
költségeket a résztvevők egruÍs közötL Ez lehet konkrétan a

frnanszírozds megosztósa" de lehet olyan típusú szerződés keretében is,
amely n ek s or ón az e gl es fődar ab o k, s zer k e zeti e gl s ég e k fej le s ztés é t mós -
ruÍs orszóg végzi el.

84



A korszenísítések soriín lehetséges olyan megoldás, hogy a korszerÍi-

sítő ország egy másik országtól vásrírolja meg a neki sziikséges fődarabot

(löveget, alvázat) és azt építibe az áIta|a fejlesztett eszközbe.

Lehetséges megoldásként jelentkezik az is, amikor más ország rendel-

kezik olyan korszerusítési technológiával, amellye| az adott ország esz'

közparkja is korszeriísíthető. Ilyenkor lehetséges a részegységek kooperá-

ciós gyártása.

osszességében afelsorolt módokon (utakon) kívül még naglon sok-

féle tehetséges, de az alapvető elvet kell követni, nem érdemes annak a

fejlesztésével foglatkozni, és abba pénzt fekteni, amit ruÍr mások kffi-
lesztettek. Sokkal gazdasdgosabb azt dtvennL

A külÍ?'ldi fejlesztések és megvalósulásuk útjai

A tiizérségi eszközök fejlesztésének útjót, néhóny konkrét példón

keresztiil b emutatva, megp őziídh etiink, hogl nincs kizór ólagos érv énny el
bíró módszen Mindeneg)es' fejlesztésben résztvevő orszdg más-mús

oldalról közelíti meg a probléftuÍt, és ruÍs'mós módon oldja meg.

Az Ericson Radar Electronics a Nordic Electronics systemmel
együtt kezdte meg 1988-b an a svéd és a norvég feglveres erők részéte az

ARTHUR (ARTillery Hunting Radar) ttizérségi lokátor fejlesztési mun-

káit. Ez a lokátor a megfelelő hatótávolságú, ttízgyorsaságú és mozgé'
konyságú lövegek mélységi tiimezető rendszere. A kíserleti minta vizs-
gáiatai 1992-óta sikeresen folynak és a gyártás tervezett időpontja 1997.

A ttizérségi lokátor rendszert egy lránctalpas járrrű különleges vál-

tozataiba építik, ami megfelelő mozgékonyságot kölcsönöz minden terep-

viszony között. A rendszer lokátor részében több egység közös lesz a

GIRAFFE 50 AT felderíto lokátonal. Ez a megoldás az árat jelentősen

csökkenteni fogja. Az ARTHUR ttizerségi lokátor hatótávolsága 20-30

km' ami megfelel a mélységi csapás feladatainak, az a1ka\mazott löve-

geknek (Bofors 77A,77B tarackok) és lövedékeknek (közelségi gyújtóval

szerelt kazettés és végfázis-irrányítású lövedékek).
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Az ARTHUR jellemzői köZiil a legfigyelemreméltóbb, hogy a
tíizvezetési feladatokat a saját tiizérség szátmára képes önműködően meg-
oldani, ami automatikus indítást, detektálást, szátmitást, a tiizelőállások
telepiilési helyének megbatfuozását, valamint az adatoktovábbítását jelen-
ti a mélységi csapásmérő lövegekhez. A becsapódási helyek meghatfuozá-
sa is igen gyors folyamat.

A német_brit-olasz kooperációban gyártott FH-70 típusú 155 mm-
es vontatott tarack korszeriísítését 1995_ben kezdték meg Németorszátg-
ban. A Rheinmetall cég által gyiártott FH-70R változatotLl4í-os űrméret-
hosszúságú csővel szerelték fe| aL/39-es helyett, melynek következtében
a maximális lőtávolság eléri a 36 000 m-t. További lőszer-korszerűsítéssel,
amely a DM 652-es növelt hatótávolságú lőszert jelenti, elérték a 40 000
m-es maximális lőtávolságot. Minden fejlesáést úgy végeztek el,hogy az
megfeleljen az USA, UK, olaszország és Németország között 1986-ban
létrejött négyoldalú ballisáikai egyeznénynek (NBMR 39).IJgyanez a
lövegcső kerül beépítésre azúj fejlesztésű PZH 2000 önjaró tarackba, csak
Ll52-es űrmérethosszal. A tarackkal a NATo-ban rendszeresített vala-
mennyi szabvdnyos 155 mm-es lőszer kilőhető az amerikai lézeriró-
nyításít Cooperhead CLGP lős7er, tovtÍbbtÍ a DM Art 155-ös, szenzoros
gltűjtósti lés azAPGM hővezérelt, nag) pontossdgú önróvezető lőszer is.

A hagyomrányos töltetek fe|váhásara és a lövés mtiveleteinek gyors!
tásáta a német Rheinmetall cég kifejlesáett egy moduliáris töltetrendszert,
az MTLS-t (Modulares Treiblandungs System). A töltetrendszerhez- amely-
et 8 zőnára osáottak fel- 3 bázisú lőport használnak' A rendszer hrírom
különálló részből tevődik össze (1-2, 3-7 és 8-ás zóna).

Az amerikai Atlied Bendix Aerospace és a német Rheinmetall
GmbH hadiipari vállalatok fejlesáették ki a 155 Ínm-es ttizérségi löve-
gekből kilőhető, kumulatív töltettí príncéltörő, végféuis-trányításű. gráná-
tot' A kooperáció során a németek a griárráttestet (ballisztikai kúpot és
kumulatív robbanótöltet), míg az amerikaiak a milliméteres hullámtar-
tományban működő irányítórendszert és annak tartozékait fejlesáették ki.

A közös fejlesáés nyomián egy olyan ,lintelligens,, lőszer került
kialakításra, amely a ttizérségi lövegek teljes lőtávolságan egy méteren
belüli találati pontossággal tovább bővíti a tábori ttizérség príncélelhárító
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feladatokra történő bevonásiínak a lehetőségét, és a lézertényttású Coo-
perhead grrínátok mellett lehetővé tesú a üávoli práncélozott pontcélokra
való tiizelést.

A grénát ballisztikai kupjában helyezték e| avégfáns-irányítású rob-
banótestet, a grénát lefékezését' a ballisztikai kúp leválasztását biztosító
ejtőenryőt és az e folyamatokat biaosító időszerkezetet. A robbanótöltet a

röppálya legmagasabb pontjrínak elhagyása után válik el a ballisáikai kúptól.

A gránát robbanóteste lényegében egy kisméretii, a milliméteres rá-
dióhullám-tartományban működő lokátor adóból és vevőből (keresőfej),

elektronikus vezérlőrendszerből, robopilótából, mozgatható kormánysi
kokból (stabilizátorok), tápegységből, a kumulatív töltetből és a gyújtó-
szerkezetből á1l.

A grrínát legfontosabb része a milliméteres rádióhullrím-tartomrínyban
működő irrányító rendszer, amely a céltertiletet lokátorként tapogatja le és

a célfelderítésre, illetve az irányításra a visszaverődött hullámokat haszrál-
ja fel, ami egy hátránya is, mert megfelelő zavaró-berendezésekkel jó hatás-

fokkal lehet zavarni.

Kanadai, brit és amerikai cégek fejlesáették ki a 120 mm-es AMS
önjáró aknavetőt. Korábban ilyen ttÍzeszközök kialakításakor az aknavetőt
gyakran a hordozójrírmű kiizdőterében vagy az alván hátsó részén helyez-
ték el. Ezze| szemben napjainkban egyre inkább megfigyelhetó olyan
fejlesztési iriíny is, amely az ak'navető piáncéltoronyban való elhelyezését
tartja sziikségesnek, mintazAMS esetében is. Így azakaavetóképes lapos
röpprílyával - tehát közvetlen irányzással - pusztítani célokat és többcélú
fegyvertípusnak sziámít. A práncéltoronyba beépített 120 mm-es simacsövú
aknavető lőtávolsága 9000 m, ttizgyorsasága pedig 8 lövés/perc. A Royal
ordnance brit cég volt felelős a kifejlesÍéséért.

A lőelemek pontos meghatánozását az amerikai Delco cég által kifej-
lesztett ttiz-lezetó rendszer teszi lehetövé, mely nappali és éjszakai irány-
zékot, lézertávmérőt, meteorológiai viszonyokat érzékelő és mérő beren-
dezést és ballisztikai lőelemképzőt foglal magába. Ehhez kapcsolódik a

GPS rendszer, mellyel az önjáró aknavető helyzetének megltatfuozása
mellett a harcjármű hossáengely-irrányszöget is meg lehet állapítani.
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Az amerikai Martin Marietta cég által kifejlesáett 120 mm-es ön-
jráró aknavető, amely a TMUAS típusjelzést kapta, modul-tervezésben
készült. Ez lehetové tesá, hogy a felhasmáló követelményei szerint alakít-
srík ki. A práncéltoronyba beépített aknavetőt mind lánctalpas, mind kere-
kes alvázra lehet telepíteni. Az egyik verzió szerint fegyverzetként a német
Mauser cég MMT 120 mm-es aknavetőjét, a másik szerint a francia
Thomson Brandt |/Q mm-es L20 2R 2M típusú aknavetőjét építenék be.

Az aknavetőhöz itt is a megosáott lrányzásű tilzfe|adatok végrehajtását
biztosító tijntezető rendszer kapcsolódik. Az aknavető minimális lőtávol-
sága 300 m, a maximális pedig 10 000 méterig terjed.

olaszország az Egyesült Áilamoktól olyan Ml09-es önjráró tiizérsé-
gi lövegeket vásárolt, amelyekkel nem rendelt lövegcsövet. Az eszközök-
höz a lövegcsöveket az oTo Melara cég fejlesztette ki és építette be. A
lövegcső l55 mm_es Ll39 ixméret-hossáságú és ballisáikai tulajdon-
ságai megegyeznek az FH-70 vontató lövegével, ezért annak lőszerével és

azMl}7-es lőszerével is tud tiizelni. AzLI5 típusú lövedékkel azM109L
típusjellel ellátott önjríró löveg24 000 m_ig, rakétapóthajtás esetén 30 000
m-ig ttizel.

Az amerikai M109A6 kifejlesztéséért a BMY (Bowem-Me-
Laughlin-York) Combat System volt felelős. Az M109A6 tornyát a BMY,
az a|váa fejlesáését a Letterkenny Army Depot cégvégezte. Ezen kívül a
BMY az M109A6 fejlesztési progÍam sorrárr együtbntiködött az izr:ae|i

Alliant Techsystems (tiízvezető rendszer), GE (fedélzeti diagnosztika,
prognosztika), a német Sondertechnik (lőszertlároló és töltőberendezés),
ECC (kiképzési anyagok) és a Carrier céggel az ABV-rendszer kialakítása
érdekében'

Összességében mególlapítható, hogl a külJöldi fejlesztések a minél
hatékonyabb tüzérség kialakítlÍslÍt szolgtÍljtík. Ez azt jelenti, hogl növek-
szik a tíízvezetés automatiztíltsóga, a lövegek maximális lőttívolsóga (a

lőszerek fejlesztésevel) és nem elhanyagolható, hogt olyan eszközöket

fejlesztenek ki, amelyek többcélúak (önjóró aknavetők) és mdr meglevő
eszközöket hasznólnak fel erre a célra Minden fejlesztés kooperációban
késziil, lehet az hazai vagl mós orszóggal egütL
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A LoGISzTIKAI nrzrosÍrÁs nlvrÉLETE
És oxrnrÁsÁlv.q,K arruÁr,Is rÉmÉSEI, IRÁNYAI,

xtnonÖS TEKINTETTEL
a r,ncrnnŐ spncrrIKUMAIRA

Morvai József

Napjainkban a Magyar Honvédség ezen beliil is a légierő haderőnem
logisztikai rendszerénekjelentős átalakítási' korszerűsítési időszakát éljtik'
Történik ez olyan viszonyok között, amikor a folyamatos szervezeti áta-
lakíüís, haderőcsökkentés (racionalizálás), a gyengülő finansziális ellátás,
harci tecbnikai és kiszolgáló eszközök anyagi, erkölcsi amortizációja stb.

hatja át az egész rendszer tevékenységét, miközben eleget kell tenni az új
katonai szövetségi rendszerbeli kihívásoknak. A haderőnem példájánál
maradva: teljesíteni a légierő beintegrálási követelményeit, felkészülni meg_
erősítő NATO erők esetleges fogadására, befogadó nemzeti trámogatásuk
biztosítrásríra, valamint kialakítani a légierő béketrímogató tevékenységbe
bevonható részének logisáikai biztosítrási feltételeit.

A haÍó probléruÍknak és nehéuégeknek csah a kglényegesebb elc-
neit kiemelvq a teljesség igénye nélkül kívdntam azt a helyzetet érzékel-
tetni, amelyben a tovtÍbblqés érdehében sziihségesnek tartom értelmezni
a haderőnem logisztikai biztosítósa elméletének, ohtatdsdnak probléruí-
it, tendencióit, Íej lódes i irónyait

1.) Elsőként egy látszólag sokadrendű, kevósbé lényeges kérdéssel
kezdem. A meghonosodás küszöbén áll a "logisztikai tómogaÍds" kjfe-
jezés. Mi ahelyes: "logisxikaitórrrogatds",vagy "logisztikaibiztosíttÍs"?
A "tdmogatds" szőt a magyÍlÍ nyelvtan gyakorító igeként értelmezi, és
olyan tevékenységet jelöl, amely ugyan egy folyamatos níhatiíst jelent a
jelölt objektumra, de katonai (hadi) jogi értelemben nem garantálja a
meghatározott tevékenység teljes köni végrehajtását, csak támogada azt. A
hadtudomrínyi lexikon olyan tevékenységként értelmezi a "tdmogaÍdst",

l 'Dr Morvai József aleaedes' ZMNE Logisztikai tanszeb egyetemi adjunktus
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amely segíti az alrírendelt csapatokat tevékenységtik teljesítésében anélktil,

hogy a trámogató eróket, eszközöket aliírendelné, átadÍé! nekik. Ezen kívül
igényelné az inkriminrált sző a L,{rnogatás mértékének, vdEY valamilyen
jelzőjének meghatározÁsát egy szóösszetételben. Ez a kifejezés egy pon-

tatlan fordít ása az ango| "support" szőnak. A "support" az orszógh Laszló

féle angol-mag/ar nag,lszótár 7t2. oldalan a következő mag/ar megfele-

tőkpt jelenti: a,támogatás; b' eltartrás, fenntart'ás; c' katonai értelemben biz-
tosítás.

Gondoljrrnk csak a kiilönbözó szakmai értekezéseinkben haszrált

"biztosítsa" szó helyére tet1"tómogassa" szóÍa, amely értelmezési és nem

kevésbé katona (hadi) jogi problémákat jelentene kiilönösen a minősített

időszaki feladat teljesítésben. Tehát jelenlegi értelmezéseink szerint a

logisztikai biztosítós tovóbbra ís a mindenoldalú biztosíttÍs részeként

értelmezhető amely magóbafoglalja a hóborús tevékenységekhez és har-

ckép esség fenntartósóh oz, h elyr eóllíttÍs óh oa a h óborít siker es megvív ó-

stúhoz sziikséges esútizök, anyagok, valamint szolgókatások egtséges

követelmények és elgondolósok alapjón, - meghatólozott időben, helyen,

összetételben, mennyiségben és minőségben, optimólis rúfordíttÍssal, logisz-

tikai módszerek és eljórdsok alkalmazástÍval történő diszpondldsdt, meg-

valósítdstút Látható' hogy ebben a definícióban és minden más katonai

meg}tatározásban az egyértelrnűségre, a közérthetőségre való törekvés a

fogalomalkotás egyik legfontosabb szempontja, amit egy gyakorító szó
magyaÍ értefunezés szerinti akalmazása nem elégít ki.

2.) Kiizismert, hogy a MH logisztikai rendszerében számos olyan
ellátási terület található, amely a szárazftldi haderőnemmel közös

alrendszeren keresztül ugyanazon anyagféleségekkel lát el mindkét
haderőnemnél. Ismert az az el[áttási irány tendencia is, amely szerint

egyre több ellátási szolgráltaüísi folyamat helyeződik át a nemzetgazdasági

szférába. Wzont a légierő sajútos rendeltetésébdl, feladatrendszeréből,
sajdÍos szervezeti felépítésébó\ technikai fekzereltségéból sajdtos harci
alkatmazústÍbóI fakadóan a haderőnemet foly amaÍosan jellemző ellótósi,

k iszo lgdlósi speciJik umo k kal rendelkezik :

- sajátos ellátási rendszerében;

- sajátos ellátási ágakban;
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- sajátos ellátrási kiszolgálási módszerekben;

- sajátos ellátrísi, kiszolgálási prioritrásokban;

- vezetési irányítísi lehetőségekben;

- az aÍIyagi készletek trárolásának, szállitásának, utrínpótlásának
követelrnényeiben, lehetőségeiben;

- speciális harci- és szaktechnikai eszközök üzemeltetésében, iizem-
ben tartásában' javításában és helyre áIlításában;

- sajátos pusztító eszköz rendszerében;

- saj átos harci technikai eszközfelkészítésben;

- egészségügyi biaosítás speciális teriileteiben' sajátos eljrírásaibarr és
lehetőségeiben;

- a minősített időszaki közlekedési, sállítási lehetőségekben;

- az e||átási elemek sajátos csoportosítási' telepítési és áttelepítési
követelményeiben;

- a vrárható ellenséges rríhatás jellegében' időbeni, térbeni megosz-
lásában.

E nétrrány leglényegesebbnek mondható logisztikai sajátosságon tul,
további rész specifikumok találhatók a légierő logisáikai biztosítási rend-
szerében, amelyek együttes jelentőségtiket tekintve sziikségessé teszik
azoknak mint haderőnemi jellemzőknek a nagyobb vátltoztatásokat
megelőző v izsgálatát, elemzé sét, értékelé sét.

Ha mcgvizsgóljuk az elkíaÍsi rendszer hórom legfontosabb összete-
vfiéí

- ráltalrános katonai biztosítás és szolgráltatlís körét;
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- specifihrs katonai biaosítrás és szolgríltatás körét;

- a nem katonai szféra biztosítási szolgráltatási körét; (1. sz'ámú mel-
léklet) azt látjulq hogy a racionaLizálási folyamatok a műszaki-technikai
fejlődés' a specializátció tovább bővíti a nem katonai fonásból szfumazó és

a speciális katonai biÍosítási szferákból származő ellátások körét az

általános katonai szféták rovására. Ez az eltolódás folyamatos, fegyver-

kezési kényszer szülte változás, melynek mértéke a specializáció ütemétől

fiiggően 5- 10 év alatt egy 8- 1 0% változást jelent. De általános tendenciaként

említhető a harci technikai eszközök fejlődésével, korszerűsítésével járó

harcbiztosító-kiszolgáló állomány és eszközpark arányának a növekedése a

harcolókkal, a harci tecbnikával szemben. Á harcászati repiilőeued ilyen

szómar ány ai a köv etkezők :

- 50-100 fős harcoló (bajőző) állományra 2000-2500 fős biztosító,
kiszolgáló állomrány jut.

- 40-50 db harci reptilőre 200-250 db biztosító' kiszolgáló technikai
eszköz jut.

A közelmultban a légieró racionalizálásrának, többszöri átszerve-

zésének' korszerúsítésének voltunk tanúi. Jelenleg a NAIo szewezetébe
történő beintegrálódás, interoperabilitás' kompatibilitás megteremtése az

egyik legfontosabb feladatunk. Ebben az időszakban kiilönösen sztikség-

szerú a kiegyensűyozott áünenet biztosítása az oktatásban, időariínyosan
adaptálva az t$ e|mélreti ismereteket a nemzetközi és hazai tudomiányos
életből, amely szoros kölcsönhatásban van areáLszfétában lévó történések-

kel, kialakult helyzettel és a perspektivikus lehetőségekkel. A szilrárd

logisáikai elnéleti alapok csak olyan helyzetben jöhetnek léne, ha biz-
tosított a haderőnem doktrinális alkalmazásának célrendszere' feladatrend-

szere, közép és hosszútávú fejlesáésének iriínyai, szervezeti és vezetési
rendje, stb. tehát mindazon alapvető tényezők, köriilrnények ismerete,

amelynek érdekébe, amelyre alapozva, amely mentén lehet a logisztikai
biaosítás elrnéleti rendszerét, rendj ét kellő biztonsággal kialakítani.

Az oktatósban, a tudomdnyos munkdban jeleníős problémát jelent, a

logisztikai biztosítós elméletét alapjaiban meghatórozó légierő harc-had-
mííveleti szabólyzatónak a hidnya, bár ennek elkészítésére binatő törek-

93



vések voltak' A szakutasítások, vagy a régi szövetségi rendszeralka|mazási
koncepciói szerintiek, vagy nem is késziiltek, hagyatkozva és alkalmazva
az össztraderőnemi nonnákat. További nehézséget okoz az aktuális irrány-

elvek és eljárási utasítások hiánya.

A logisztikai szervezetek rendszere nem kialakult, nem profiltisáa,
nem kellően tiikrözik a viárható feladatokhozmért erő, eszköz, sztikséglet
helyes arányait, és nem mutat a NATo szervezethez kapcsolható működési
rendet. Több olyan, a logisztikai ellátás, kiszolgálás szféré$ába tartoző
elemet lehet találni fegyvernemi egységeinél, amely indokolatlan módon
nem' vagy csak részben keriilt bevonásra a logisztikai rendszerbe. Például:

- a reptilőezredek repíilőtér üzembentartó, karbantartő százada;

- a légvédelrni rakéta alegységek RESZCS csoportjai;

- és további alegységek, melyek besorolását most az átszervezés aktu-

alitása révén célszerú volna újra gondolni és nem a "hatalmi'', illetve
szokás érvek, hanem a szakmai érdekek és a racionalitás dominanciájával
eldönteni.

A logisztikai szervezetek tervezése információinak áromoltatiási ne-
hézségei, vezetési átfedések, tlsztázatlanságok nehezítik a rendszer helyes
értelrnezését, éréke]Jrő ítéletek kialakítását. Célszení volna a térinforrna-
tikai ismeretek adaptálása a haderőnemi logisztikai folyamatok hatékony-
ságrának növelésére, mivel nagymennyiségű' szélesköní aÍIyag és szolgál-
tatrás igényt jelento adatanyag felhasználását követeli meg.

_ Ktilönösen fontos a logisztikai térinformatikai ismeretek fel-
használása a véiságkezelö, megerősítő erok fogadásakor, amikor a korsz-
erú, friss a - nemzetgazdaság bármely területének - leinformálásából vett

adatbázisok nagy tömegű, megbizható, folyamatos felhasználása válik
sziikségessé'

A Varsói Szerződés szervezetéből történő kiválásrrnk óta fokozottan
felmerülő kérdés a légierő és logisáikai szewezetei sziikséges mobilitásá-
nak megteremtése. Napj ainkban viszont már elo dávhatatlan feladattá v á|t,

mind saját védelmi' alkalmazási készségÍink biztosításrára, mind szövetsé-
gesi oldalról elvárt követelrnény kielégítésére.
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Néhány fontosabb teriiletei:

- a repülőtér és leszállóhely váltások logisztikai biáosítása érdekében;

- a légvédelmi rakéta alegységek ttizelöállás váltásai következtében;

- a radar alegységek mérőállás váItoztatásai következtében;

_ a minősített időszaki hadmúveleti szétbontakozások, átcsoportosítá-

sok érdekében;

- és nem utolsó sorban a válságreagáló erők logisÍikai biztosítását

vé grehajtó szerv ezetek szétmátr a.

Az új követelrnényekhez való igazodásban különösen fontos kérdés a

logisztikai képességeknek a biztosítandó erők tevékenységhez való

igantása. A minősített időszaki harckésztiltségi reagáló képesség, meg-

követeli a kijelölt logisztikai erők brírmely helyzetben történő alkal_

mazhatő ságanak biztosítottságát.

Ennek lényegi elemei:

- egyértelrnű, világos feladat és célrendszer;

- reagálási idónormrík azonossága;

- mobilizálható, optimális mértékű, szortimentíí' minőségű aÍryagí

készletek;

- szakmailag jól felkészült, terhelhető, kommrrnikációképes sz'akáI-

lomány;

- kifogástalan technikai állapotu, gyors blokkcserés megoldással

j avítható szaktecbnika;

- megbíáató kommunikációs eszköaendszer.

95



A haderőnemet lepuszhrlt arryagi eszJ<özkészlete, illetve a jelentős
tárolóteret elfoglaló felesleges készletek jellemzik. A jelenlegi helyzetben
új alkalmazási koncepcióknak megfelelően a készletezési szintek átgondo_
lása a vrárható sziikségletekkel összharrgba hozása, a prioritások meg-
hatátrozása volna elsődleges a kurrens készletek mielőbbi felhalmozása
mellett. Ezeknek elsősorban a nemzetgazdasági pótlási lehetőségek
figyelembe vételével és külföldi beszerzésekből kell megvalósulni.
Célszení továbbá vizsgálni azt is, milyen más egyéb forrásokból, esetleg
más helyettesítő anyag alkalmazásokból lehet a felmerült sztikségleteket
kielégíteni időlegesen, vagy akár hosszú távra is. A jelenlegi inkrrrrens
készletek értékesítése más irányú felhaszrrálási módj ainak v izsgáIatér a
több ellátási szintnek korrekt pályázati lehetőséget kellene biaosítani.

A haderőnem logisztikai biztosítási rendszere további ellenfonondások
forrása, mely szerint hadműveleti ellátási tagozat működtetésének sziik-
ségessége a haderő ellátási sajátosságai miatt nem tisztázott. A logisztikai
ezredben olyan erők, kapacitások találhatók, amelyek célszení alkal-
mazása valamely ellátási tagozatban csak a közép és hosszú távú
fejlesáési koncepciók ismeretében határozhatők meg megfelelő raciona-
litással. A felesleges' nem teljes köní javítási szint megsziintetésével az
aliárendeltek vagy a központi tagozat szolgáltatő kapacitása bővíthető
lenne.

A magyar-német együttműködés keretében egy logisztikai tanulrnányt
késziilt "A Maglar Légierő tómogatása logisztikai eljórásainak és struk-
túráinak harmoniuÍciója, ótóuítdsű" - címmel. Ebben a LEVK-nak
közvetlen alrárendelt logisáikai ezredet ők is egy plusz logisztikai vezetési
tagozaürak minősítették a felhaszrrálói szint és a központitagozat között.
Ugyao ilyen felesleges kapacitásnak ítélik a repiilőtechnikai eszközök egy
ipari (Drrna Reptilőgépgyár) és egy központi katonai (Légijrármű Javító
Üzem) tagozat fenntartását. Ezek közel azonos képességű' technikai
lehetőségű tizemek. A logisztikai feladatok nagy mértékű széttagolása a
szewezeti strukturrákban viszonylag nagy személyi állományt köt le,
felesleges és időnként kihasználatlan kapacitásokat tart fenn.

A légierő sajátos arculatát mutatja anagyszámű az ország területén
szétszőrtan működő kis logisztikai elem, amelynek irarryítása nehézkes,
ellátiása pedig a teriileti ellátási elven működő rendszer és a szárazloldi
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haderőnem logisztikai szerveivel való szoros együtbntiködés nélktil nehe-

zeneképzelhető. Viszont ennek minősített időszaki működési rendje még
kimunkálatlan.

Az t$ szövetségi rendszerbe tartozásunkkal meghosszabbodott
rcagálási idő lehetővé tesá a sziikséglet (a bevetés' alkalmazás) helyéhez
közeli nagyobb mermyiségú, többszöri ruk<tározás lehetőségének kiala-
kítását. (Háborus tevékenység idején ez a kedvező feltétel miár nem á1l

fenn). Ebben a helyzetben is differenciált elsősorban a reagáló erők
érdekében létrehozott készletek diszponálása majd később más felvonuló
erők anyag készletezése válik sziikségessé, legkésőbb a háborus veszé-

lyeÍetettség idő szakában.

A meghosszabbodott reagálási idő sem képes azon probléma feloldá-
sára, amely a rendelkezésre ál1ó le és felsállásra alkalmas reptilőtereink
számát illeti, és kiilönösen azok berenderhetőségét' mríködőképességét

lehet megkérdőjelezni jelenlegi feltételek mellett.

Háborus a1kalmaz6s során a manőver és tartalék reptilőterek és leszál-
tóhelyek megkíviánt száma, berendezése és működtetése a rendelkezésre

á1ló felkésziilt erő, eszközáIlomrány figyelembe vételével nem lehetséges.

Ktilönösen akkor, ha aNATO szövetségi igényként más nemzetiségű meg-

erősítő erők ugyan ilyen igényekkel lépnek felugyanazon időszakban.

A közutak minősített időszaki igénybevételét azon szervezetek
tészére, amelyek önállóan nem képesek azokat fenntartani, berendezni, -

mint a légierő haderőnem csapatai -' nagyon bonyolultrak, kockázatosnak
látom egy hríborus tevékenység folyamán. Ismerve a vonatkozó, e kérdés-

ben mérvadó régi szabáLyzőkat, a közlekedési útvonalak, hidak, illetve
átjáÍők igénybevételének rendjét hadműveleti ter[ileten, továbbá a kom-
munikációs lehetőségek korlrátozadérsa esetén, a jelenleg érvényben lévó
megoldások nem felelnének meg a haderőnem csapat- és anyagellátási
követelrnényeinek.

A szállító reptilőgépek teherszállító képessége alacsony, hatósugarú a

várható feladatok figyelembe vételével nem kielégítő. Legalább 15 t
teherbírású katonai száilitő eszközökre és kétszeres hatósugarú eszközök
alka|mazása sziikséges a vrárhatóan megnövekvő légi utránszállítasi felada-

tok hatékony végrehajtásrára'
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Ha megvizsgáljuk az orszátg teriiletén, - a háborus tevékenység erő -

eszköz megóvási követelményei szerint, funkcionális igények szerint,
valamirrt a vrírható feladatoknak megfelelóen,- szétbontakozott légierő
alegységeket az egészségügyi biztosíthatóság szempontjából, azt |átj;.iJ<,

bogy azegészségügyi ellátó és szállító kapacitás messze a megkívrírrt szint
a1att marad. Ez adódik nem csupán a szétbontakozottságból' hanem abból
is, hogy sértilt kihordás és ellátrása után saját eszközzel kell a magasabb
szintíí segélynyújtrís helyére is elsállítani a sériiltet. Ezt a helyzetet
súlyosbítja a fokozott csapásveszélyeztetettség ténye. A légierő haderő-
nem szervezetei a háborus tevékenység|tez, az ellenség csapásai okoáa
egészségügyi veszteség minimalizáláséra saját szervezetét ís széttelepíteni
áLtalában 2-3 mtíködési körletre.

Mindegyikben sziikséges az elrendelt egészségügyi biztosítás azonos
szintjének a megvalósítrísa. Erre, - a korábbi elvek szerint a két egyforma
képességú segélyhellyel rendelkező' - repiilőezred volt egyedtil képes.
Minden más szervezeténél az egészségügyi biztosítást ellátási utalásokkal,
vagy saját egyébként is szerény képességű alegység segélyhelye megosz-
tiísávalvalósítható meg. Ma már ezek a sziikségszerinti megoldások nem
fogadhatók el. Az új követelmények szerinti egészségügyi ellátás
megköveteli a kiszámítható garanciákat adó, lehető leggyorsabban biz-
tosítható, egymásra épiilő korszerű egészségügyi ellátás megvalósítását.
Kiilönösen problematikus az egészségügyi anyagok pótlásrának a kérdése
egy a száttafröldi csapatok tevékenységi körzetében teleptilő rudar szÁzad
esetében'amelynekegészségügyianyagel|átásáranincsenekszabályozott
elképzelések.

3.) A magyar légierő válságkezelő erőinek létrehozása és

megerősítő NATO erők befogadása, logisztikai biztosítása jelenleg a
légierő újszerű alkalmazásából eredő aktuális feladat. Magyarország a

NATO szervezetébe történő belépésével vállalta, hogy repiilő, légvédelrni
rakéta és légi kutató mentő alegységeket biztosít a NAIO gyorsreagálású
erőibe. Ez azt jelenti, hogy az ide biztosított logisztikai erők, eszközök
bárhol az otszágban, illetve azon kívül alkalmazásra kerülhetnek.
Képesnek kell lenni tehát részben önállóan, részben a fogadó nemzet éita|
biztosított lehetőségek felhaszrálásával önállóan elláftri a kijelölt erőket,
eszközöket úgy, hogy egyben integrrílhatók is lehessenek egy koalíciós
logisztikai kontingensbe. Ezen válságkezelő erők logisztikai biztosítási
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feladatai, - kisebb kontin-genstől eltekinwe - meghaladják a Magyar
Honvédség jelenlegi lehető-ségeit, de a reptilő erőket egyébként is csak

honi repülőténől alkalmaz-hatok a NATo eszf,<özökkel való felismer-

hetőség, egyiitbnúködési készség hirányában. A nemzeti támogatás meg-

valósíüísa, - a LEVK Logisztikai Tudomrínyos Konferenciáján elhangzot-

taknak megfelelően, - a SZVK NTE-nek bázlsán létrehozandó légierő

trímogató század által történne . A század csak a légierő speciális agyag

eLLátását, kiszolgálását votrna hivatott megvalósítani, sziikség esetén akár

légi uüínszállítással is. Ennek az elvárásnak megfelelően lenne kialakítva
szpÍvezete'technikai felszerelése, anyagi készletei, szál|itő és tároló kapa-

citása, és megoszth atósága.

A megerősítő NATo erők fogadásiíra való képesség rendkíviil széles

skálájú szolgáltaüísok és ellátrási folyamatok összességét jelenti, amelyre

már több sikeresen megoldott gyakorlati példa is talrálható hazránkban.

Amerikai taszátiharcoló légi kötelékek, illetve Boszrriában békeferrntartói

feladatot ellátó északi NORDPOL dandáÍ pécsi telepítésú nemzeti logisz_

tikai ellátó eleme révén.

A befogadó nemzeti üámogatrís (BNT) két- vagy többoldalú nemzet-

köá megállapodás alapjan létrejött olyan egyezmény, amelynek értel-

mében a befogadó nemzet gondoskodik a szerződésben foglalt megfelelő

eróforrrások, sz.o|gáltatátsok folyamatos biztosításáról. E nneh fób b rcr n-

letei a következők lehetnek:

- utak, vasutak, lég[ér, kiÍakó állomások, reptilőterek' kikötők;

- telepiilési kö,rletiik és objektumainak bérlete;

- kömű szolgáltatásuk: villany, gáz,víz- és szennyvíz, csatomarend-

szer:'

- villamos energia és vizsza|gáitatás;

- lakásbérlet, kulturális, sport és egyéb objektum bérlete;

- fiirdetés, mosatás, vegytisztítás;
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- hulladék, szennyviz, fekália elsállítás, egyéb szállítások;

- tizemanyagokkal, kenóanyagokkal ellátás;

_ élelnezési anyagokkal, szolgáltatásokkal ellátrís;

- katonai kereskedelmi anyagokkal, büferírukkal ellátás;

- elhelyezési anyagokkal, takarító anyagokkal' eszközökkel ellátás;

- egészségügyi és jrárvrányvédelmi szolgáltatások;

- tiizvédelni szolgáltatrísok;

- rovar és rágcsáló védelmi szolgáltaüísok;

_ segéd és szakmrrnkaerő biztosítás.

További ellátási, szolgáltatási teriiletekkel bővíthető a kölcscjncis
érdekeken alapuló megállapodrás fiiggvényében, a két fel lehetóségeinek
figyelembe vételével.

A MH logisaikai rendszerének nvóbbfejlesztése, tökéletesítése egt
óllandó az elhÍnndók igényéhez alkalmazkodó szíintelen folyamnt
Ennek sorón glakran kell elemeaú ésfeliilviagólni a meglévőfolyama-
tokat, eljórósokat, módszereket, amelyek eredményeit az ítj követel-
ményekhez igazítva hasznosítani kell az ellótdsi rendszereink tökéletesít-
esére és szemléletiink vólnzntdsdrq hogt képeseh legiinh tovóbbi opti-
malúltÍsi lehetőségek felismerésére, alkalmazdsóra.
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AZ oszTRÁI( TIsZTKÉPZÉS rÖnrnxnrr
ÁrrnxrNtÉ sn, JELEIYLE GI HELYZETE I\EM znrrijzl

Össznrr.q.s oNr,ÍrÁSBAI\.

Ródli Tibor 1

Az elmúIt időszakban eglre többször felvetődött Ausztria esetleges
NATO tagsógónak kétdése, ígl ez a tény önmagóban is indokolttó teszi
az írósom témdjaként vólasztott gondolatok közreaúÍsót. A ruÍsik oldal-
ról a téma aktualitlÍslÍÍ az adja, hogl haaÍnkban is isméteken újragon-
doltÍst igényel a katonaifelsőoktatds rendsaere, amely egidejűíleg magó-
ban hordozza a tovóbbi dÍalakíttÍs sziikségességét is. Ahhoz, hogt ez a
folyamat tervszeríÍ és gördiilékeny leglen, a lehető legszélesebb körben
kell a szükséges elemzéseket elvégezni, és a tapasztalalokatfeldolgoutL
Jelenlegi írdsommal ehhez a teriilethex, ezen beliil a logisztikai tiszt-
képzés tovtÍbbi jobbítlÍslúhoz kívdnok hozzój árulní

Mondanivalómat elsősorban az irodalomjegyzékben felttintetett
német nyelvíi kiadvrány magyar nyelwe lefordított teljes anyagrínak rövi
dített, kivonatolt közreadásával és a saját véleményem bedolgozásával
fejtem ki.

1. Katonai vezetőképzés 1752 őta

Az osztrák' tisztképzés alapvető intéunénye a Wiener Neustadtban
működő Mária Terézia Katonai Akadémia Az akadémia története év_
századok óta szorosan összefiigg AuSztria történelrnéve|. Aképzés 1752.
november tt-én Mória krézia parancsiíra l91 újonccal indult be. Az első
parancsnok, Leopold Graf Daun tábornok szátmára adott utasítás így hang-
zott: "Csindljon belőliik rótermett tiszteket és derék férJiakat!" Ez a
parancs - brár írásban sohasem kertilt rögzitéste - a mai napig vezér|ő
elvként szolgál aztntéményben folyó oktató - nevelőmunka számára.

A Mríria Tetézia Katonai Akadémiát, mint tisztképző inténnényt
azzal a szríndékkal alapítotlák, hogy a császiári és királyi hadsereg kiszol-

l.Dr. Rádli Tibor ezredes, Fóiskolai docens, a Bolyai Janos Katonai Műszaki Fóiskola oktatasi és
fu domanyos f öigazgató helyettese.
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gált tisztjei fiainak, valamint a nemesi rangú személyeknek rangjukhoz

méltó képzést nyújthassanak. A porosz- oszEák háboru után, 1866-tó1 a

Katonai Akadémia tanulóinak szociiális viszonyai azonban alapjaiban

megváltoztak. A nemesi szfumazásuak aránya a nem nemesi származástl

ifiakhoz képest egyre kisebb lett. Az ttjraszervezés során l874-től a

Katonai Akadémiríra való bejutás feltétele középiskolai végzettség vagy

kadétiskolai vógzettség lett. Ettől az időtőI kezdve pedig a haroméves

képzési periódus is hagyomránny á v áIt.

Az első viltűghóború utón tíz éwe volt sziikség ahhoz, hog újra osztrók

tiszÍeket képezhessenek ki, méghozzá Ennsben Ahéroméves képzésben

való részvétel feltétele egy érettségi vizsga és egy egyéves előkésátő tan-

folyam elvégzése volt. Egy kétéves tanfolyam utián a kato-nai szolgálatot

teljesített altisztek is felvételt nyerhettek a tisztképzésre. 1934 és 1938

között a tisztképzés ismételten visszakerült a Mária TeréziaKatonai Akadé-

miára' A második világháboru után 1953 októberében _ újra Ennsben - a

Csendőrség első kiképzési évfolyamának beindulásával űj fejezet kez'
dődött a tiszlképzésben' A magas színvonalú tisztképzés biztosítása

érdekében mrár a Második Köztársaság Szövetségi Hadseregének kezde-

ti éveiben elrendelték, hogy az érettségi elengedhetetlen felvételi

követelmény. Az eséIyegyenlőség biztosítása miatt azonban lehetővé tet-

ték, hogy a Mária Teréna Akadémián, egy kétéves tanfolyamon az

altisztek is pótolhassák lemaradásúat és megszereztressék az érettségi

bizonyítvanyt . Ez a felvételi követelrnény, valamint a tísztképzés magas

követelményrendszere tette az akadémiát színvonalas kiképzési intéz_

ménnyé. 1958 óta ismét a Mríria Teréna Katonai Akadémián folyik a

hivatásos tisztek képzése. Az oktatás célja akkoriban elsősorban szakasz-

pararrcsnokok kiképzése volt, a képzés 25 specífikusan kaÍonai tantórgt
oktatrását foglalta magában. 196I őta oktatnak főiskolai tanrárok is az aka-

démián, többek között alkotmányjogot, nemzetközi jogot, szociológiát'

történelrnet és gazdaságtant.

A megváltozott köriilmények bovebb' szélesebb spektrumú ismere-

teket követeltek a végzett hallgatóktól, amelyek valójában hátrányosan

érintették az oktatás mélységét. A reális képzési cé1r 1970 - től a szakasz'

parancsnok, illetve szaktiszt lett' akinek képesnek kell lennie arra, hogy

egy csapatparancsnokot bármikor helyettesítsen. A mindenkori tantervben

mér azalapítás óta tiikröződnek a trársadalrni szempontból fontos fejlődési
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fuendek. Túajdonképpen a jelenlegi "TtszÍkepzési rendszer 2000" is a miár
mulóban lévő XX. század társadalmi követelrnényeihez való alkalmaz-
kodás végrehajtási programj a.

Az eddig leírtakból levonható az a következtetés,hogy a tisztképzés a
multban is rugalmasan alkalmazkodott a tiírsadalom elvrírásaihoz és köve-
telrnényeihez. A helyszíneit tekintve pedig azhol Wiener Neustadtban, hol
Ennsben keriilt végrehajtásra.

2. A tisztképzés színvonala a szakfőiskolai képzés
szintjére emelkedett

A Szakfőiskolai Tanács 1997. julius végén hozotthatfuozatával siker
korcnáuta azokat az évek őta 1artő erőfeszítéseket, amelyek arra irányul-
tak' hogy a Mrária Terézia Akadémirín folyó tisztképzést a szakfőiskolai
képzés szintjére emeljék. Ez többek között a tisztképzssnek a Szövetségi
Hadsereg megváltozott feladataihoz történő alkalmazkodását, valamint a
tisztek pedagógia képzésének erősítését és a tisztképzésnek az oktatási
rendszerbe való beintegrálását jelentette.

Ezzel az osztrdk Szövetségi Hadsereg oktatási reformjónak ki)vet-
kező céljai vahÍsultak meg:

. A tisztképzésnek a Szövetségi Hadsereg megváltozott feladatai-
hoz v aIő alkalrnazkodása ;

. A tisáek pedagógiai képzettségének megerősítése;

. A tisztképzés beintegrá|ása az oszhrík oktatási rendszerbe;

. A tisztképzés nemzetközi összehasonlíthatósága.

A továbbiakban tekintsük át azokat a reformokat' amelyek a

" Tlsztképzesi rendszer 2000 " koncepcióban kerültek megfogalrnazásra. A
reform folyamat kiinduló gondolatát az adja, hogy a képzés lényegét a
tudomrínyosan megalapozott katonai szakmai képzés j elenti.
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Miben mutathozott meg a reformok szühségessége?

A hadsereg feladatai az elmrrlt időszakhoz viszonyítva sokréttibbé

váltak. A kataszrófa elhárítísnal nyújtott segítségtől, a környezetvé-

delemtől, a hatrírok és az országvédelmétőt egészen a nemzetközi humani-

tiárius és békefenntartó tevékenységben való részvételig terjednek. Az
osztrák Szövetségi Hadsereg e sokrétti feladatainak teljesítéséhez a

tisztképzés tartalni szempontból megfelelt, azonban az európai integráció

es egy összeurópai biztonsági rendszer kialakításrának szempontjából

relnertitt a hivatiísos tisztképzes fejlesztésének sziikségessége.

M iért s zakfőis k o lai k ép zé s ?

A kevés kivételtől eltekintve valamennyi neves katonai akadémirín a

trírsadalom- és természettudomrányok teriiletén főiskolai szintií oktatas

folyik. Ráadásul a legtöbb országban a katonai föiskolai hallgatók általlá-

nos tudomanyos képzése időtaÍtamban meghaladja a katonaj és a szakmai

kiképzést. Az osznrák társadalom oktatási rendszerének fejlödése, amely a

hadkötelezettek képzettségi szintjének emelkedéséhe z vezetett, a katonai

képzési rendszerjövőorientált továbbfejlesztését is megköveteli, beleértve

a hivatásos tisztképzést is. A társadalom elvárja az ezredforduló tisájétől'

hogy feladatát szakmai, szociális és pedagógiai-didaktikai hozzá#éssel

pro'fess"ionrílisan teljesítse. Ezt a cé]rt csak egy tudomrínyosan megalapo_

iott katonai, szakmai képzéssel lehet elémi'

Mindettőt aztvér1ákel, hogy pozitív hatríssal lesz a hadsereg egészet

tekintve az a[ka|mazésra, a kiképzésre és a szolgálatra vonatkozóan, ezál-

tal pedig hoz.zá$fufl, a katonai honvédelem teljes rendszerének fejlő-

deséhez. tehát a hivatasos tisztté történő képzés 1998. janurír 1' óta csa_

pattiszti képzésként folyik "katonai vezetés" címszó alatt integrált szak-

ioirt otui oktatrással együtt. Összességében szemlélve a Mária Teréaa

Katonai Akadémirán folyó hivatásos tisáképzés lényegét megallapítható,

hogy aztovábbra is hangsulyozottankatonai szakmai képzés marad. Igy az

a ióvetelmény is teljestil, hogy a tíszt a Szövetségi Hadseregbe történő

vezetői besorolása uirán ktizvetlentil felelösséget váltalhat. Ez azt jelenti,

hogy a tudományosan megalapozott katonai szakképzés az tlj tisztképzés

lényege.
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3. A tiszttel szemben támasztott szakmai követelmények

A tiszt fo feladatai köz.e tartozik az emberek irrányítása. Ausztria
békéjének és biztonságának megtartása sorián kifejtett 30-40 év idotartamú
katonai tevékenységéhez elengedhetetlen a tudományosan megalapozott,
bevetés orientrílt képzés, amely magában foglalja a nevelés- és trírsa-
dalomtudomiínyi, valamint politikatudomrínyi, jogtudomrínyi és etikai,
továbbá személy- és any aggazdálkodási ismereteket.

A tiszt tevékenységét az osztrdk Szövetségí Hadseregben végzi, ezért

fo feladatai a következőek:

. A hivatásra történő felkészítés, amely a kiképzésből és szolgálat-
ból áll;

. Katonai honvédelem;

. Segítségnyújtrís elemi csapások elhárításánál;

' Segítségnyújtís ktilfiildön nemzetkö zi szervezetek felkérésére.

Hivatása elláüása során a fenti feladatok formáljá{< a tisztet katonai
vezetővé és szakértővé. A tiszt elsősorban vezetői, kiképzői és hadmtí-
veleti-irr{nyítrísi feladatokat teljesít a kiképzésben és a szolgálat elIátásá-
ban. Az egyszerÍi állampolgrírnak a tiársadalom iránti erkölcsi felelőssége
mellett a tiszbrek, mint az állam végrehajtó hatalma megtestesítőjének
olyan katonai és biztonságpolitikai feladatai is varrnak, amelyek Auszffia
és annak állampolgrárai szabadságrínak és biaonságrának fenntartását szol_
galják. Az éúlam céljainak figyelembevételével a tiszt felelősséggel tar-
tozik az alrárendeltjeiért az emberiesség, a szakszerűség, a kritikai ttirő-
képesség és a nyíltság tekintetében.

A tiszti ptÍIytÍból adódóan a következő dltalónos szakmai követelmé-
nyek tómaszthafuíh a hivaÍósos tiszÍtel szemben:

' A tiszt közvetleniil felelős a demokratikus trársadalrni rendszer

védelrnéért;
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' A üírsadalom a tiszttel, mint katonai vezetővel szemben olyan

követelrnényeket trámaszt, mint a professzionális szakmai }lLoz-

záértés,tökéletes szerv ezetl',szociális és pedagógiai - didaktikai
ismeretek;

. A katonai vezetés alapja egy visszajelzéseken nyugvó norma- és

értékrend, mely megteremti ezálta| a motiváció, az ekötetezel1-

ség és a harckésziiltség előfeltételeit;

. A vezetői magatartásnak hitelesnek, és az adott helyzeürek meg-

felelőnek kell lennie. Ehhez a tiszÍrek sziiksége van egy magas

szintrí jellemszilárdságra, példamutató magatartásra, kiváló kom_

munikációs készségre. A tisztrrek tudatában kell lennie, hogy a

Szövetségi Hadseregben zajló interaktív folyamatok társadalmilag

reflektálódnak;

' A tiszt vezetői adottságait mindenekelőtt meghatarozza az e|em-

ző és rendszerező gondolkodásra, aftsz|etező és összegző ter_

vezésre való képesség' továbbá az egyértetmu döntéshozatal,

akaratnyilvánítás és döntéseinek következetes végrehajtása;

. A katonai vezetési technika megköveteli aze|öI1áró elgondolásá-

nak megfelelő döntést és cselekvést a különböző probléma meg-

oldási módszerek alkalmaásával;

. A katonai vezető aláveti magát a sziikséges kötelezettségnek, a

parancs és az engedelrnesség elve által keltett fesztiltséget kezel-

ni tudja' veszélyhelyzetben cselekvően be tud avatkozrri, vala-

mint kész jogos erőszakot alkalmazri és erőszakot elviselni;

. Egy fegyvemem alegységének parancsnokaként (szakaszparancs-

nokként) a tiszt alrírendeltségébe mintegy 40 katona tartozik;

szaktisztként (törzstisztként) egy szakteriiletet irrínyít; egy ( 1 50-

200 katonából áuó) egység helyettes parancsnokaként koordiná-

ciós és irrányítási feladatokat is el kell látnia. A "Katonaivezetés"
szakÍöiskolai képzes végzőseinek legfontosabb feladatai közé tar-
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tozik hivatásos pályájuk során a sorkatonák kiképzése, egy
egység, vagy alegység harckészültségének és hadrafoghatóságá_
nak biztosítrísa.

4. A tiszti eszménykép értelmezése és megvalósulása

Az akalmazás és az ebből adódó kiképzési és szolgálattalkapcsolatos
feladatok képezik a tiszttel szemben tiírnasztott követelmények alapját. A
Szövetségi Hadsereg alkalmazási koncepciójából - amely szerint a hábo-
ruban történő alkalnazások mellett a környezeti katasztróflák elháÍításában
történő segítségnyújtás sokkal inkább valószínűsíthető - vezethetők le
azok az elképzelések, amelyek a tisztet, mint védelmezőt, segitőt és har-
cost definiátj,ík. A kiképzés területén atiszt oktatóként és nevelőként, míg
a szolgálatb an szervezőként és irányítóként tevékenykedik.

A tiszttől a társadalomban elfoglaltpoziciőja alapjrán elvfuható, hogy
nyitott legyen a világra, de identitása osztrák legyen. A tisztnek pozitívan
kell viszonyulrria a katonáihoz, ugyanakor gondolkodásrának és visel-
kedésének is tiilaöznie kell az emberi méltóság tisáeletét. A katonai
vezetés elsősorban emberek vezetése, amely katonrák sziikségleteinek
figyelembe vételét követeli meg katonai köriilmények között ésmindez az
egyéni és csoportos problémakba való nagy beleérző képességet feltéte-
len. A tiszt vezetési ismereteinek megalapozott tudáson és magas szakmai
képességeken kell alapulniú. A tiszt vezetési módszereinek rugalmasan
kell alkalmazkodniuk saját személyiségéhez, döntéseinek és intézkedé_
seinek magában kell foglalnia a rábizoÍt emberekől való folyamatos gon-
doskodást. A tisá emberi brínásmóddal, értelemmel, követelményeket tá-
masztó és teljesíünényt megkövetelo kiképzéssel alapozza meg katonáinak
beléje vetett bizalnát, megerősíti önértékelésiiket és összetartja őket.
Példamutató viselkedési kulturával hasonlóképpen elősegítheti az egyéru
kezdeményezést és a teljesíményre való törekvést.

A katonai vezetés a tiszttől történelrni képzettséget is megkövetel,
ezért elrnélytilten kell foglalkoznia a mult eseményeivel és összefiiggé-
seivel és azokban állást is kell foglalnia.Eztartást ad és a kipróbált, bevált
dolgok továbbadását is elősegíti. Alternatívrákban való gondolkodás - ez
olyan követelnény a vezetőkkel és a nekik alrárendeltekkel szemben,
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amely a katonai vezetés soriín elengedhetetleniil sziikséges a döntések

meghozataláútoz. Ahivatásorientiált képzesnek ezért azoktatrási módszerek

.okoldulú.ágával és a hallgatók kritikai észrevételeinek ösztönzésével kell

kitiinnie.

5. A képzés időtartama,tagoződása és felépítése

5.1 A csapaÍtiszti képzés.

A csapattiszti képzés hat szemeszterből á1l, melynek során katonatu-

domanyok oktatása folyik, kiegészítve egy gyakorlati katonai vezetési

ismereieket nffitó képzési szakasszal. A képzés közvetlentil a felvételi

vizsgrík utián március elején kezdődik egy nyári szemeszterrel, amely egy

e\őkészitőés egy gyakorlati szakasá foglalmagában. A csapattiszti képzés

a Mfuta Teéna Akadémián történik csapattestek, valamint a Szövetségi

Hadsereg fegyvernemi és szakiskoláinak bevonásával'

m. Iv. lv. lvÍ. vII. lvltr. I}( x. lxr. IXII. II.
ErÉves frkultatlv képzés

Előkészítő szemeszter Gvakorlati sz€meszter

" Katonai vezetés" SzakÍőiskolai képzés

l. szemeszteÍ vez' képz. 2. szemeszter vez.képz.

l3. szemesáer vez.kéoz. 4. szemeszter vez'képz.

szemeszÍeÍ vez.kéoz. 6 szemeszter vez.képz.

vezetői képzés

Az első, a második, a harmadik és a hatodik szemeszter ahozzá csatolt

gyakorlati katonai vezetői képzéssel, valamint a negyedik szemeszter a

lúániaTeftziaKatonai Akadémián folyik. Az ötödik szemesÍer és ahozzá

csatlakozó gyakorlati katonai vezetői képzés a szükséges feg1ruememi és

szakképzetts ég megszsrzése érdekében az adott fegyvernemi és szakiskolán

történik. A csapattiszti képzés ezen felül magában foglalja az e|őkészitő és

a gyakorlati szemesztert is' mint a képzés előfeltételét. A csapattiszti képzés

keretében |reti 50 tanóra kerül megtartásra.
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5.2 A szakfőiskolai képzés "katonaivezetés".
:{;:

Ez aképzés munka mellett történik és az altiszti képzésre épül. olyarr
személyek is részt vehefirek benne, akik semmilyen szolgálati viszonyban
nincsenek a hadsereggel, illetve nem is törekszenek a tisztí hivatásra.
Előfeltétel a megfelelő, főiskolai felvételhez sziikséges életkor és a felvé-
teli követelrnények teljesítése.

Az oktaüás célja a gyakorlati, tudomiányosan megalapozott szakmai
képzés, amely avégzetteket képessé teszi arra, hogy feladataikat katonai
vezetőként, vagy szakértőként a kiválasáott' mélyebb ismereteket nyújtó
szakteriiletnek megfeleló képzés utrín ellássrák.

Az eldbbi cél elérése érdekében a következőkre törehszenek:

. A megkövetelt szakismeretek átadása a katonai vezetés, a kato-
napedagógia, a katonapolitika és a jogtudomrányok főbb terti-
letein a tudomrány mindenkori szintjének megfelelően;

. Az önálló problémaelemzésnek és a megoldási módozatok önál-
1ó kidolgozásrának elősegítése ktilönös tekintettel a tanult isme-
retek kompl ex alkalmazásár a;

' Azon kommunikatív és szervezői képességek kifejlesáése, amg-

lyek a projektek végrehajtásáútozés a csapatmunkához nélktilöz-
hetetlenek;

. olyan ismeretek, készségek fejlesztése, amelyek a hallgatókat
képessé teszik arra, hogy feladataikat szímítógépes tiímogatott-
sággal oldjrík meg;

. olyan képességek áúadása, amelyek lehetővé teszik a hallgatók-
nak, hogy sajátos feladatok megoldása esetén egy idegen nyel-
ven képesek legyenek szóban és írásban kommunikálni és ide-
gen nyelvű irodalnat feldolgozri;

A képzés hat szemeszteren át tart, és ezen beltil két szakaszbó| áúl. Az
első szakasz négy, a második szakasz pedig két szemesztert foglal magában
és minden szemeszter 15 hétig tart.
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Az első kepzési szakaszban félevenként afelvehető heti óraszóm 30.

Az összesen 12 hétbőíl ólló kötelező szakmgi glakorlatot a harmadik

szemeszJer végén a képzésmentes időszakban kell letenni. Ezt a gyakor_

latotazosztrrák Szövetségi Hadsereg katonáinak szervezik. Azok a szemé-

lyek pedig, akik nem tagsai a hadseregnek, civil szervezeteknél teljesítik

ert. Amásodik képzési szakaszban való részvétel előfeltétele az etső sza-

kasz sikeres elvégzése. A második szakaszelső szemeszterében(az ötödik

szemeszterben) a hallgatók a fakultatív módon kiválasztott szakteriileten

folytatrak elmélyültebb tanulnányokat. A tanórrák alapvetően előadások'

gyakorlatok, proszeminiíriumok és szemináriumok formáj ában kerülnek

megtartásra.

5.3 A gakorlati katonai vezetőképzés.

Egy csapattiszbrek harci köriilrnények között, erős fizikai és pszic-

hikai megterhelés alatt is irányítania keLl az egységét vagy alegységét. A
képzésnek ez a szakasza ezért magában foglalja a hosszarrtartó kivonulá-

sokat, az éúhe|yezéseket, és a folyamatos gyakorlatokat.

A csapattiszti képzés célja, hogy a tiszt legyen képes egy egység

vezetésére, illetve szaktisztként feladatainak e||átására.Ezaképzéstöbbek

között a sok időt igénybe vevö kivonulások, illetve áthelyezések fávisatra

üámaszkodik és hosszantartó, folyamatos gyakorlatokat foglal magában.

Az ehhez sziikséges többletteljesíbnényt betervezik a mindenkori kikép-

zési programokba úgy, hogy ez a heti szolgálati őraszátm egy tanév átlagos

heti óraszáma legyen.

A Mária Terézta Katonai Akadémirárr folyó képzési szakaszok a

gyakorlati vezetőképzés mellett magukbarr foglaljá{< még a következő

o ktatds i pr o gr amo h at is :

' Hegyivadász alpinistak épzés;

. Nemzetközi feladatok ellátásrának keretében történő a|kalmazát'

sokra való kiképzés;

. Konkrét, beosáás specifikus felkészítés a besorolás utáni első alkal_

mazfusr a, ki e gé szítve a fe gyelm i szab á|y zat előírásainak oktatásával ;
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' Kiképzés egy ktilfilldi tisztképző intéznényben.

Ezekbe a képzési szakaszokba betervezték még a vizsgálthoz, a
felkésziiléshez, valamint egyéb projekt munkrákhoz, továbbá a harcászati
gyakorlatokra történő kiutazásokhoz sziikséges időt is.

A negyedik és ötödik szemeszter végén lévő időszak már az adott
fegyvememi, illetve szakiskolrín történő fegyvernemilszakirányu képzest
foglalja magában. Ez az időszak is alapvető ismeretek és készségek gya-
korlati elsaj átíüísár a szolgál.

Szakaszparancsnoki képzés.

A gyakorlati vezetőképzés tulajdonképpen egy négy szinhi szakasz-
paÍancsnoki képzésből áll. A csapatgyakorlattal együtt átfogó módon
járolnak honÁ a csapattisztképzés céljrínak eléréséhez. A csapatgyakorlat_
ra a hatodik szemeszter előtt, a harcászati gyakorlatok keretében keriil sor.

A közös a|apl A szakaszparancsnoki képzés 1- 3. szinL

A szakaszparancsnoki képzés l-3 időtartama alatti alapkiképzés
semmi esetre sem azonos a vadász szakaszparancsnoki képzéssel. Itt
sokkal inkább olyan ismeretek és készségek átadásátől van szó, amelyek
feg;rvernemtől fiiggetlentil brármely katonai vezetőtől megkövetelhetőek.
Ekkor azon van a hangstrly, hogy azelőző gyakorlati kiképzési szakaszok-
ra építsék rá az ismereteket és kapcsolatot hozzanak léne az elvégzett
szemeszterek tanulrnárryai és a gyakorlat között. Ezen kívtil az akadémia
hallgatójának elegendő alkalrrrat kell nyujtani aLthoz, hogy gyakorlati
vezetési tapasztalatokat gyüjtsön.

A korszerÍi harc követelrnényeit éppúgy figyelembe kell venni, mint
azt',hogy a feladatok teljesítését elöljárói szerepkörben is meg kell tapasz-
talni. Ebben az összefiiggésben van döntő jelentősége a Mrária Terézia
Katonai Akadémia hagyomrányos harci gyakorlatainak, mivel a hallgatók
a lehetó legvalósághűbb harci körülmények között tehetik próbara tudá-
sukat. A harmadik szemesztertől kezdve a harci gyakorlatokon való
részvétel az akadémiai hallgató számára egyidejríleg a hivatás gyakorlásá_
nak részét is képezi. A csapat közeműködésével lehetővé válik a köl-
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csönös tapasztalatcsere, valamint a gyakorlat és az elmélet közötti kapcso-
lat megteremtése' Az 1999-es évben a BJKMF hadtáp és pénzügyi tan-
székének oktatói résÍ vehettek a végzősök7ÍlÍő gyakorlatán, és helyszínen
szereztrettek benyomást az ott folyó tevékenységről.

Az első alkalmazáshoz vezető úúz a szakaszparancsnoki képzés
4. szint

A szakaszparancsnoki képzés 4. szint szorosan kötődik a fakultatív
tantrárgyak oktatásához' olyan gyakorlati képességek és készségek elsa-
játítésátről van szó' amelyek egy katonai vezető számátra a mindenkori
fegyvememnek megfelelően sziikségesek. A szakképzettségnek megfelelő
alkalmazás a harci gyakorlat keretein beli.il lehetóvé teszi a szakmai gya-

korlat és tapasztalat megszerzését. A nyolc hetes csapatgyakorlat lehetővé

teszí az állomáshely meghatfuozátsát aze\őtt, hogy a hivatásos pálya kapui
megnyílnának a jelölt előtt.

A hivatásos tisú' áItal elsajátítandó, számos képesség között kiemel-
kedő helyet foglal el a "vezetni tudlÍs'' képessége.Eztktilönösen a gyakor-
lati vezetőképzés során kell figyelembe venni. A fogalom meghatfuozása
mellett az operaciona|izÁ|ás lehetőségeit is keresik annak érdekében, hogy
célirányos segítséget nyújtsanak a képességek kifejlesztésében. Ebben az
összefuggésben merül fel a kérdés, hogy a7 v||1alrnazások sorián felvetődő
feladatok teljesítéséhez más képességek sztikségesek, mint a napi szolgálat
és kiképzés sorrán adódó feladatok végrehajtása sorián. Az alkalrnazási
feladatok teljesítéséhez sztikséges "vezetési képességet'' csak fő dimen-
zióiban lehet meghatrározri. A vezetés, mint a beosáottak magatartásrának

céltudatos befolyásolási folyamata - egyszenÍen kifejezve - abban a vezetési
magatartásban nyilvrínvaló, amikor - különösen alkalmaási feladatok végre-
hajtásakor - avezető és a katonrík közötti interakciók a minimumon varurak.

5.4 A tanulmónyok befejezése és a zóróviagák rendszere

A tanulmrányok lezárása zfuővizsgával történik. Ez igazolja a jelölt
tudomrínyosan megalapozott alkalmasságát a hivatásos tiszti pályéna,
valamint jrírtasságát a katonai pályafutás sorián felrnertilő problémrák

megoldásában. A zárővízsga egy több részből ál1ó vizsga, amely a diplo-
ma megszeÍzésének előfeltételét képezi. Az akadémiai fokozat "A kato-
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naivezetés magisztere|'odaítélését a Szakfőiskolai Tanács végn. A záró-
vizsga a diplomamunlraból és a vizsgabizottság előtti vizsgából áu.

A diplomamunkát a fbiskolai képzésben résztvevő oktatók konzul-
trílják és bírálják el. A diplomamunka ténájátkatonai teriiletrólkell venni'
átfogónak kell lennie és az ötödik szemeszterben a tantestii{et vezetőjével
engedélyeztetri kell. Amennyiben abírálő a diplomamunkát negatívan ítéli
meg, úgy az anyag egy hónapon belül átdolgozhatő. A diplomamunka elfo-
gadása és a második képzesi szakasz sikeres befejezése előfeltétele a vizs-
gabizottság elé bocsátrísnak. A zÁtővizsga magában foglalja a diploma-
munka bemutatását, valamint egy szóbeli vizsgát, amely átfogja az oktatott
tantárgyak egészét. A zárővizsgátt négy héten belül egyszer meg lehet ismé-
telni, amennyiben az újra sikertelen, az egészvizsgát újra le kell tenni hat
hónapon belül, ekkor azonban már új diplomamunkát is kell készíteni.

A tanulmrínyok soriín több mint tíz fakultatív tantfugy közül is váILaszt-
hatrak a hallgatók. Például a gazdasági szolgálat fakultáció elsajátítására
Bécsben biaosítanak lehetőséget'

6. A szakfőiskolai képzés helye és jövője az osztrák
és az európai oktatási rendszerben

A hadseregen beliili hosszú hagyományokra visszanyúló alkalmazott
kutatások eredményeként megtörtént a hivatásos tisztképzés beillesztése a
főiskolai oktatásba. Ez annak a fejlődésnek a kezdete, amely az osfuák
Szövetségi Hadsereget a tiársadalom más vezető erőivel és intézrrényeivel
egyre inkább összekapcsolja. Az oszhrák szakfőiskolai képzés, igy a
"Katonai vezetés" főiskolai képzés is a sztikségleteknek és az elfogadott-
ságnak megfelelően működik, így nem fordulhat eló, hogy a sztikséglete-
ken feltil képezrek ki személyeket.

A szakfőiskolai képzés a tudomiányorientrált egyetemi képzéshez vi-
szonyítva új, alternatív lehetőséget nyújt a:ra' bogy azúj hivatásokra opti-
málisan felkésztilhessenek. A jövő hivailísos tisztjei már képzésiik soriárr
egy vitathatatlanul általános, mindenki szátmfua nyitott oktatrísi formában
veszrrek részt. Mrís európai országokban a szakfőiskolai oktatásnak mfu 20
évre visszanyuló hagyomrínyai vannak. A szakfőiskola egy meghatrírozott
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szakmában (hivatráshoz) biztosít főiskolai sziníú követelményeknek

megfelelő képesítést. Az osz+r:ák foiskolai képzés a sztikségleteknek és az

elfogadottságnak megfelelően miiködik' így nem érheti az avád, hogy a
sziikségleteken feltil képez embereket.

A főiskolai oktatlás szátmára a minőség minden tekintetben hatékony

elvet jelent. }úár abban is megnutatkoúk ahatékonysága, hogy a rendel-

kezésre ál1ó létszámnak a felvehető hallgatók létszámával való egyeztetése

követkeáében a jelentkezők kiválogatiása kizárőlag minőségi kritériumok
alapján mehet végbe.

A főiskolai képzés attól sem riad vissza, hogy ezt a minőséget minden

teriileten - nem csak a felvételizőknél - megkövetelje. A cél nem a feltilröl
jövő ellenőrzés' hanem az éintett intéményeknél az.on felismerés trámo-

gatása volt, hogy a főiskolai oktatrási intémények közötti jövőbeni

versenyben a magas minőségi mutatók biztosítrísa döntő jelentőséggel bír
és a mrrnkaerő piaci esélyek egyenes arányban állnak a képzettség

minőségének mértékével. Így időben világossá viált, hogy egy minőség-

bixosítrási rendszemek kell képeznie a mindenkori jövőbeni értékrend

alapJáLt.

Az egyes szakfőiskolák szabadsága feljogosítja a képzések vezetőít
arra, hogy saját felelősségiikre döntsenek a felvételizók és a hallgatók

személyes problémáival kapcsolatban. Méltanyossági jogokat gyakorol-

hatrrak' ha felelősséget is vállalnak érte, anélkÍil, hogy egy bizottsággal

konzultáljanak. Egy évfolyam vezetoje és a tantestiilet (némi korlátozás-

sal) akadémiai szabadsággal rendelkenk az oktatásban.

Egy katonai parancsuralni rendszerben az oktatás tartalmát és annak

egyéni képviseletét nem a katonai hierarchia, hanem ktzÍtó|ag a képzés_

ben elfoglalt firnkciói szerint szabályozzák Az okÍatás formai, nem tartal-

mi módosításaihoz kérvényt kell benyújtani a Szakfőiskolai Tanácshoz,

amely hatÍrozatot hoz. Azért,hogy a rendszer'mégse biirokratiálódjon el,

azon módosítások foganatosítása, amelyek a hallgatók tantervre vonatkozó

szerződésesjogát nem sértik, a tantesttilet vezetőjének haüískörébe tartoznak'

A tanterveket miír hosszú ideje nem a btirokrácia alsó, hanem a felső

szintjén alkotjrák meg. Az alsó szint, péld.ául egy fejlesztőcsapat kezde-
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ményezései jelentős értéket képviselnek. A közvélemény, és nem utolsó_
sorban a média érdeklődése a szakfőiskolai képzési rendszer irránt anól
tanús*odik, hogy ezek a kezdeményezesek megértésre és szimpátirára
találtak a lakosságkörében is.

A képzcsért felelős vezető teljes jogkörrel rendelkezik. ó köti a
szerződéseket az oktatókkal, jogi és magánszemélyként egy aránt jogokat
gyakorol. Alkotó akaratrínak nem szabnak korlátokat, legyen szó oktatók
és hallgatók nemzetközi cseréjének mértékéről, az afr<almazott kutatásról'
vagy'regionális igények célszerij figyelembevételének kérdéséről.

Az oszták szakfoiskolai szektorpozícíóját az á||amon beltil a fóisko-
íai jelleg \atfuozza meg, ebből 4daóik a Szövetségi Tudomrányos és
Ktizlekedési Minisztérium foiskolai szekciójrínak politikai kompetenciája.
A Szakfőiskolai Tanács' mint akkreditációs és értékelő hatóság egy 16
ft'ből álló szervezet, melynek felerészben habilitáció útjrán tudomiányosan
kvaliftkáltnak kell lennie, másik felének pedig azon szaktertileteken kell
tapasáaltnak lennie' amely szakteriileteken főiskolai képzés folyik. Az
1997 őszéig engedélyezett szakfoiskolai képzések szátma 40, amelyeket 1 8

feleffes szerv működtet. A "katonai vezetés" szakfőiskolai képzés az
egyetlen, mely kÖzvetlentil az osztrák Ktiztársaság hatáskörébe tartozik.
Az osztrrík szakfőiskolai képzésben a kötelező óralátogatással és a vizs-
gakötelezettséggel biztosítható, hogy a hallgatók nagy része sikeresen
fejezzs be tanulmrányait.

A Szakfoiskolai Tanács által adható akadémiai fokozat is a trírsadalmi
elismertséget jelzi. Az akadémiai fokozatho z hozzáfl]zött llf,tHl l (katonai
vezetés magisáere) várhatóan kelendővé válik a munkaerőpiacon.
Nemzetközileg minden osztriík szakfőiskolai képzés felvételt nyert azon
akadémiai végzcttségek körebe, melyeket unió szerte ehhez avégzettség-
hez kötött hivatiásokhoz megkövetelnek.

7. Felvételi követelmények

A főiskolai képzésről szoló törvény szerint a "Katonai vezetés|' szak-
főiskolai képzés felvételi követehnénye azáltalános foiskola-érettség és az
idevágó szakmai minősítés. Ezen kívtil felvételre jogosító vizsgaként
ismerik e| a következő tantórglakból tett vízsgókat: pedagógia, pszicholó-
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gia, szociológia' politikatudományok, kommunikációtudomrány, elektro-
technika, géptan, geodéúa.

A szakirrányú minősítéssel rendelkező felvételizők'nek, azaz az Enns-i
Szárazföldi Haderő Altiszti Akadémiáj á n v égzett hallgatóknak a' l k aton ai
vezetés|'főiskolai képzésre való felvétel előtt még egy kiegészítő vizsgát
kell tenniiik. A tisztviselői szolgálati törvény értelrnében a csapattiszti
képzésre történő felvételhez az álta7ános főiskola-érettség vagy tisztvise-
lői felvételi vizsga sztikséges.

Afentiek alapjónjelenleg a'|Katonai vezetés" főiskolai képzésre a
következő felvételi lehetőségek vannak:

1.) Azon páIyázők szárrúta,akik nem kívránnak tisztek lenn, pL civil
ügintézdk: érettségi vizsga, tisztviselői vizsga, az írásom első részében
felsorolt tantárgyakból letett vizsga, vagy érettségi szakvizsga;

2.) Azonpá|yázők szátmara, akik a tiszti hivatdst vólasztják: érettségi
vizsga, vagy tisztviselói vizsga, egyéves fakultatív képzés, majd az előké-
szítő és a gyakorlati szemeszter elvégzése;

3.) Azon pétyéaők szátmáta, akik a tiszti hivatást választjrák legalább
36 hónap szoLgá|atiidő, legfeljebb 24 éves életkor, reáúgimnánumi érettsé-
givizsga, az előkésntő-, majd a gyakorlati szemesáer elvégzése.

Az l. kategóiába tartozők a "katonai vezetés" főiskolai képzést a

" katonai vezetés magisztere'' akadémiai fokozattal végezhetik el, mégsem
lesznek azostrák Szövetségi Hadsereg tisztjei. A2' és a 3. kategóriába
tartozők a "katonai vezetés" szakfőiskolai képzést a "katonai vezetés ma-
gisztere" akadémiai fokozattal végeztretik el és hadnagyi rendfokozatot
kapnak.

Apá|yázőkltak írásos felvételi kérelmet kell benyújtaniú a "Katonai
vezetés" szakfőiskolai képzés tantestiilete vezetőjének. E kérelemnek az
adott képzési időszakot mege|őző év július l5-ig kell beérkeznie és tartal-
maznta kell azon okmányokat, amelyek a felvételiző ismereteit és minő-
sítését tanúsítják. A felvehető |étszám minden évben 90 fő' Amennyiben a
megadott határidőig beérkezett felvételi kérelmek száma meghaladja a
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férőhelyek szÍtmát, felvételi eljarásra kerii{ sor' melynek keretében - a
személyiségjegyek megÍigyelése és megítélése mellett _írásbeli, szóbeli és
gyakorlati tesztek alapjrín válogatnak.

A felvételi eljárás eredményeként kialakul egy sorrend a pá|yázők
között. Minden jelölttel felvételi elbeszélgetést folytatrak le. Amennyiben
a jelölt lemond a helyéről, a soÍon következő eggyel előbbre kertil. Azon
jelöltek számáta, akik a besorolás alapjrán nem jutrak férőhelyhez, nincs
vrárakozó lista.

Az altisztek szőmfuaelőírt kiegés zitó vizsgára való felkésziiléshez a
Tisztviselői Szolgálati Törvény megfelelő módosításával előkészítő tan-
folyamot terveznek. A tanfolyam kötelező tantrárgyai a német' az angol, a

filldrajzi és gazdasági ismeretek, a történelem és trársadalomismeretek, és

a következő szabadon vrílasztható tantrárgyak köziil matematika, ábráuolő
geometria, ftnka, kémia, biológia és kömyezetvédelem egyikéből kell
felvételi vizsgát tenni.

8. Az osztrák tisztképzés nemzetkiizi összehasonlÍtásban

A ttsztképzés a világ sziímos ors"ágában egyike a legrégibb oktatrísi
és nevelési rendszereknek ezért is tiikröá a történelni, kulttnrális és trír-

sadalmi helyzetet. Más nemzeti feltételrendszerekkel - az oktatási rend-
szerrel, a pénzügyekkel, a "képzésililouífuÍval'' és egyebekkel kapcsolat-
ban jelentős ktilönbségek adódnak - legyen az szeruIezeti, kiválasztási,
vagy képzési ktilönbség, de a tisztképzés mindennapjaiban is eltérés
mutatkozik.

8. 1. ElcÍképzettség és kivdlasztds.

A tisztképzésben való részvétel előfeltétele általában mindenütt az
érettségi vizsga (kivétel: kiszolgált altisztek Franciaorszógban, illetve
sz alrsz olgóI ati tis zte k N é met ors zógban, valamint Warr ant offic ers N ag-
Britanniában)' Ezpn kíviil néhrány rállamban különböző formában és idő-
tartrrmban előkészítő képzések vannak, mígezze| szemben a többi orszétg-

ban a tisztjelöltek katonai kiképzésiiket minden előképzettség nélkiil
közvetlentil az oktatási intéményben kezdik meg. Ettől fiiggetlenül azon-
ban az orságok döntő többségében felvételi eljárásra keriil sor úgy, hogy
a kjválasztáls az elfogadott követeImények alapján megtörténhessen.,Svld
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sajátosság, hogl a dandórtóbornok ajelölt 24-60 hónapig terjedő csapat-

siolgólannak kiértélrelése után dönt a katonai iskolába való kitldéséről'

8.2. A tisxképzés

A műszaki fejlődés, a képzettségi szint általános növekedése, a kato-

nai vezetőképzés vonzerejének a civil konkurenciával szembeni meg-

erősödése az utóbbi években a legtöbb országban a hivaüísos tisztképzés

újrastruktur áLődásáltoz vezetett. A központi kérdés állandóan az volt, hogy

milyen mértékű legyen az oktatás akadémiai része, illetve az elismertség

és az egyetem i v égzettséggel való összehasonlíthatóság'

Az előzőekkel kapcsolatban általában hórom törekvés különbözÍet-

hető meg: katonai képzés' tulnyomórészt akadémiai képzés, és kiegyensú-

|yozott katonai és akadémiai képzés' amelyben az akadémiai tertiletek is

megfelelő mértékben részesednek a katonai képzésben. Az időtartam egy

évtől négy évig terjed és elsősorban szakaszparancsnoki képzettséget ad

hadnagyi (olaszorszógban és Franciaországban főhadnagi) rendfokozat-

tal.

Nagobb különbségek és eltérések adódnak néhóny orszóg vonat-

koztÍsóban:

. Nagy-Britanniában, ahol a Sandhursti Katonai Akadémián kiá-
rólag katonai kiképzés folyik. (Megiegyzés: a hallgatók több

mint a felének már egyetemi végzettsége van' illetve azok szá-

mára, akik várhatóan hosszabb szolgálati időt teljesítenek,

kiegésátő akadémiai képzést kínálnak fel).

. Svédorságban, ahol tisztán akadémiai képzés folyik, szÁzad-

parancsnok helyettesi képesítéssel és fóhadnagyi rendfokozattal

végeznek, mivel a hallgatók miár szakaszparancsnokként kerül-

nek be.

. Svájcban, ahol a hivatásos ttsztté történő kiképzés csak az elvég-

zett miliciatisái képzés és a hadnagyi, illetve főhadnagyi rang-

ban való varakoási idő letöltése után történhet, és a hallgatók

iranyító tisztként' századosi rendfokozattal végeznek.
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.. ..Esy& említése méltó kiilönbségek varrnak még Németorczágban,
ahol két speciális Bund'eswehr egyebm van, amelyek etvégzése a tarrull
szakoknak megfelelő teljes jogú civil képzettséget jelent, éppen úry, mint
az amerikai West Pointban, ahol a hallgatók a "Baehelor of Science|,
fokazaltalvégezrek, aqely egyenértékű az Amerikai Egyesiilt Áilamok ot
legelismertebb eryetemén adott diplomával.

A tisztképzésben az egyes orságok saJátosságainak megfelelően
eltérö utakat lehot felfedezni, amelyek összehasonlítása csak bizonyos
feltételekke} lehetséges. Egyértelmű azonban az, hogy az osztoráú< ttt- a
tudomrányosan megalapozott katonai szakmai képzés- különösen sikeres
kombinációja a katonai és akadémiai képzésnek és megítélésem szerint
semmilyett összehasonlítrásban nincs elmaradása. Tekíntettel az intéz-
merryek szintjén történő, egyre növekvő intemacionalizálődásra és össze-
nofriÍ<tasra a képzés szintj ének növelése mindenképpen elengedhetetlen
volt annak érdekélen, hogy a jövóben a közös, nemzetközi alkalnazások
során az osz&ák hivátásos tisáképzés minőségét minden teriileten biz-
tosithassrák.

()sszegző gondolatként megóIlapítorq hog a tudominyosiln meg-
alapozott katonai szakmai képzés osztrók útja jelenleg a kutoinai és
ak adémiai képzé s ir ótE mutató kombindciój dn alap uL

Felhasznált irodalom:

l.) Truppendienst Spezia| I999ll, sziím' Nr. 231. Der Fachhochschul
,' Sdudiengartg "Militcirische Führung'' an der Theresianischen Militii-
rakademie in Wiener Neustadt. (A fordításban közreműködött Semságné
Káür Márta. A teljes eredeti anyag és annak fordítrísa megtalálható a
Bolyai Jrános Katonai Főiskolrán).
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KAToNAI MINiSÉcÜcv
ronrrcunÁcrÓ NI,qxAGEMENT EGY KAToNAI

urNosÉc RENDsZEnu.NÚsÍrÓ sznvrszocÉnol
Sottérszky Laszló - Szendrői Szabolcsl

Bevezetés

Magl arorsaÍg célja az euroatlanti integrdcióhoz való teljes tmtoztÍs,
amely "küldetés" egtik fele mór teljesíilt (1999. március 12. NATO
tagsúg). Ahhoz azonban, hogt az Európai Unió népes "csalódjónak"
megbecsíilt tagjóvtÍ vóljunk, valamint teljesíteni tudjuk NATO tagsd-
gunkból fakadó kötelezettségeinket, magunkévó kell tenni azokaÍ a
szabólyzókat, normatívtikat, amely ezen gazdasdgi és katonai szövetségi
rendszerek míÍködését szabdlyozzdk. Igl a tanúsíttÍsi tevékenységet is fel
kell zárkóztatni a csatlakozúshoz sziikséges minőségi színvonalra.

A minőségügy egy komplex műszaki- társadalomtudomány amely-
nek szerves része a rendszer tanúsítás.

A NATO szabviínyosítasi egyezrnények a minőségrendszerekre vo-
natkozóan NATO AQAP normatív dokumentumsorozatot léptetik életbe'
amelybe az ISo követelménye érvényestil.

Az AQAP sorozat

A NATO egységesített minőségbiztosítási alapkövetelményeit tartal-
maző normatív dokumentumok Magyarországon még nem széles körben
ismertek. A NATO szabviárryosítási tevékenysége is törekszik arra, hogy
az általénos szabályozást tarta|maző normatív dokrrmentumait folyam-
atosarr korszerúsítse, tartalrnilag közelítse a nemzetközi minőségbiz-
tosítási szabványok követelményeihez. Ennek a gondolatnak a jegtében
jött létre az AQAP 100 jelíÍ sorozat, melynek néhóny tagját felsoroljuk
(AQAP : Allied Quality Assurance Publications : Szövetségi
M inőségb iztosíttÍs i Közlemény e k) :

l.Solténszky László őmagy, - Szendrói Szabolcs főhadnagy a HM Beszerzési Hivatral,
Rendszertanustó osztaly főelóadói
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' AQAP-100 General guidance on NAIO quahty assurance.

(A NATO minőségbiaosítás általárros irrínyelvei).

o QAP-110 NATO quatlty assurance requirements for design,

development and production.

. (NATO minőségbiztosítási követelmények a tervezésre, a

fej lesztésre és gyrírtásra).

. AQAP-I19 NATO guide to AQAPs-110,-120,-130 applications.

o (NAIO irárryelv az AQAP 110, -120, -130 alkalrnazásáútoz).

' AQAP-120 NATO quality assurance requirements for produc-

tion.

. (NATO minőségbiztosítási követelmények a gyrártásra).

' AQAP-130 NATO quallty assurance requirements for inspection

and test.

o (NATO minőségbiztosítási követelmények az e||enőrzésre és vizs_

gálafta).

' AQAP-131 NATO quality assurance requirements for final inspec-

tion.

(NATO minőségbiaosítási követelrnények a végellenőrzésre).

'AQAP-150 NATO quality assurance requirements for software
devel opment.

(NATO minőségbixosítrísi követelmények a szoftver fejlesztésre).

. AQAP-159 NATO giudance for the use of AQAP-150

CNATO iranyelv az AQAP 150 alkalrnazásríhoz).

.AQAP-170 Guide for government quality assurance programme.

(imutató a kotmányzatt minőségbiáosíLási programhoz)
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Természetesen, a jelöléssel, címmel felsorolt normatív dokumentu-
mok akkor válnak számunkra is haszruálhatóvá,ha maryaÍ nyelven is hoz_

áférhetőek.

A meghirdetett törekvés az Ewópai Unióhoz csatlakoás szírrdéka,
valamint a létrejtitt NATo-csatlakozásunk érdekében sztikséges a hazai
követelményrendszenek a nemzetkőzi követelményhez való közelítése. A
sziikséges teriiletekre kiterjedő kompatibilitás megleremtésének egyik
lépése az AQAP sorozat követelnényeinek megismerése és azok érvényre
juttatrása a hadiipari termékek előállításrára, szál|itásitrajelentkező ajránlat-

tevőkkel szemben.

A katonai, NATO kompatibilis rendszertanúsítrís alapvető normatív
dokumentum ai az ekőzóekben ismertetett sorozat tagjaiból az AQAP - l 10;

-I2O; -L30; -131, illetve a területet speciÍikusan kiegészítő AQAP -150; _

159.

Ezen AQAP normatív dokumentumok kiemelt követelménye a kon-
figwáció management akalmazésa, ennek paralel civil szférában megie-
leáő kovetelménye az ISo 10007 szabvány. A párhuzamosság és

azonosságok érdekében itt kívánom bemutatni a konfiguráció manage-
mentre vonatkozó legfőbb szabályokat'

I. A konÍiguráció management (CM)

I. 1. FogalommeghaÍórozósok

Ahhoz, hogy megértsiik a konfiguráció management folyamatát'
tisztáz;rn kell néhríny alapfogalmat. A kovetkezőkben ezekpt ismertetem:

KonÍiguráció. Egy termék fi.rnkcionális és fizikai jellemzői' ahogy a
mtíszaki dokumentumokban me$tatfuozásra és a termékben megvalósítrís-
ra keriiltek.

KonÍiguráció audit. (CA). Vizsgálat annak meghatározásfua, bogy
vajon a konfiguráció egyed megfelel-e konfiguráció dokumentumainak.

KonÍiguráció bázisadat halmaz. Egy termék egy meghatánozott
időpontban, előírás szerint létrehozott termék konfigurációja, amely refe-
renciaként szolgál a további tevékenységek szrímára.

KonÍiguráció testület. (CB). Műszaki és adminisfuatív szakértők
csoportja, a konfigurációra és managementjére vonatkoz ő hatérozathozatal
megjelölt jogosultságával és felelősségével.
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KonÍiguráciő szabáiyzás. (CC). Tevékenységek, melyek magukba
foglaljrík a konfiguráció dokumentumainak előírásos kialakítása utáni, a
konfiguráció egyedre irányuló viáltozások szabáIyzásáú.

KonÍiguráció dokumentumok. A konfiguráció egyes követelményeit,
tervezését, megépítését, gyártásfit és igazolását meghatároző dokumentumok.

KonÍigurációazonosítás. Tevékenységek, magukba foglalva a ter-
mék szerkezete meghatározását, a konfiguráció egyedek kiváLasztásái,
dokumentálva a konfiguráció egyedek ftzkai és funkcionális jellemzóit,
benne foglalva az jnteúészeket és a későbbi váttoztatásokat, továbbá a
konfigrnáció egyedek és dokumentumaik azonosító karaktereinek és sá-
mainak kiosztását.

Konfiguráció egyed. (CT). Hardver, szoftver, feldolgozott anyagok,
szolgáltaüások vagy ezek kiilönálló részeinek egyesítése, mely konfigurá-
ció management céljrára kijelölésre keriilt és a konfiguráció management
folyamatríban mint egyetlen egység tekintett.

Konfiguráció management (CM). Műszaki és szervezeti tevékeny-
ségek, melyek tartalmazzák a:

. konfiguráció azonosítást,

. konfigwác iő szabáiy zást,

. konfiguráció állapot rögzítést,

'konfiguráció auditot.

KonÍiguráció management terv (CndP). Egy meghatrározott termék
vagy projekt konfiguráció managementje szervezetét és eljárásait felsoroló
dokumentum.

Konfiguráció állapot rögzítés (CSA). A kialakított konfiguráció
dokurrentumok formába öntött jelentése és feljegyzése, a javasolt változ-
tatások állapota és a jóvríhagyottváltoztatások megvalósításrínak állapota.

Interfész. Fizikai és funkcionális kölcsönhatás a konfiguráció
egyedek hatátrán.
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I. 2. KonJig uróció manag ement foly amat

Áltolábo,

A konÍiguráció managem ent 4 fci tevélrenységetfoglal magába:

. a I.2.1. konfiguráció azonosítást,

. a \.2.2.konfrguráció szabályúst,

. aI.2.3. konfiguráció állapot rögzítést,

. és aI.2.4. konfigtrráció auditot.

Valamerrnyi tevékenységgel szemben kritérium, hogy a konfiguráció
management folyamatba integráljrík, ezáItal biztosított minden fázisban a
hatékonyság.

A szállítónak dokumentált eljrírásokat kell rögzíteni a 4 ló szakaszra.
A következőkben ezt ismertetjiik:

I. 2. l. Ko ntig ur dc ió azo no síttÍs

A konfiguráció azonosítas :

. a project szerkezetet és a konfiguráció egyedek kiválaszilását'

' a konfiguráció egyedek dokumentáIását,

'súmozást,

. a konfi gur áciő bázisadat halmazok létrebozásáú

foglalja magába.

A project szerkezet írja|e a a konfiguráció egyedek he|yzekt és kap-
csolaíít a project felbontásában.

A konÍiguráció egyedeket a konfiguráció egyedek kiválasztására vo-
natkozó irányelvet használva, a project szétbontása folyamata akalazásá-
val kell kiválasztani.
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Ez a vertikális folyamat a teljes project sznrkezetst, a rendszert
felépítő résuendszerek vagy mindezek kombinációjrínak logikailag össze-
fiiggő és alrírendelt összetevőire osztja. Ezek lehetnek: hardvet, szoftver,
feldolgozott anyagok, szolgáltatrások.

A folyamat a magasabb szintrí konfiguráció egyedek kiválas*ásátő|
halad vetilcálisan az alacsonyabb szintíi konfiguráció egyedek kiválasz-
tásáig, de a project fejlesztés korai fázisrínak kezdetére miár valamennyi
egyednek teljessé kell lerrni.

A munka folyamrán útnutató irrányelveket kell alkalmazri, amelyek
biztosítjrík, hogy a kialakításra keriilő egyedek paraméterei és fizikai
jellemzői szétválastva menedzselhetőek úgy, hogy megvalósdon az
egyed valamerrnyi végső használati teljesítőképessége.

Figyetni kell arra, hogy tulságosan sok konfiguráció egyed kiválasz-
tása befolyásolja a project átláthatóságát, gátolja a managementet és növeli
a költségeket.

Tulságosan kevés konfiguráció egyed kiválasztása vaw az elégtelen
felbonüás logisztikai és karbantarüási nehézségeket teremt, valamint korlá-
tozza a management lehetőségeit.

A következőkben példót mutatunk be a egléb kritériumokra:

. kritikusság a magas kockiízatok feltételeiben,

' biztonság, a ktildetés sikere,

' új vagy módosított technológia, tervezés vagy fejlesáés,

'más egyedekkel való interfeszek,

' beszerzési köriilmények'

' logisztikai és fenntartási szempontok..

A project életciklusa sorián valamennyi fizikai és firnkcionális jellem-
zőt, amelyet egy konfiguráció egyedre vonatkozóan sziikséges megha-
tát ozli, dokumentálrri kell.
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A dokumentum típusok specifrkációkat, tewezési dokumentumokat'
listákat, szoftver adatokat és iizemeltetési, karbantartási kézikönyveket
foglalnak magukba.

A dokumentálás Íö kritériuma a váltoással és a visszavezethetőség-
gel összefiiggő információ biztosíthatósága.

Szrámozási eljrírásokat kelt kialakítani és lefektenri a konfiguráció
egyedek' a konfigwáció dokumentumok és viíltozások azonositására.

A szitmozátsi szabályozásnak figyelembe kell verrni a szprvezetben
mrír alkalrnazott szétmozÁsi eljátrásokat, de az azonosítő számok legyenek
egyediek.

A szétmozási szabályok kialakításakor biztosítani kell, hogy a mana-
gement rendszer más infonnációi engedjék meg a managemenbrek:

' hierarchikus vagy alrárendelt kapcsolatokat a konfiguráció
egyedek között a project stnrlctwrán belül,

. a részek hierarchikus vagy alrárendelt kapcsolatait minden egyes

konfrguráció e gyedben,

. az egyedek és a dokumentumok közötti kapcsolatokat,

. dokumentumok és változások közötti kapcsolatokat,

. tipikus adatállományok összetételét.

A sállítónak konfiguráció báaisadathalmazt kell léhehozrria, amely-
nek tartalma olyan jóvríhagyott dokumentumból áll, melyek a project
leírésát képviselik. A project életciklus során ez egy referencia doktrmen-
tumként biztosítja a kiindulási alapot. Kialakításrának részletessége fiigg a
megkövetelt szabály ozás ré szletességétól.

Megkiilönböztetiink funkcionális és gyrírtrísi konfiguráciő bázisa-
dathalmazt.

Az előző állhat csak egyetlen dokumentumból, míg az utóbbi teljes
dokumentum készletet tarta|mazhat, magába foglalva a erőforrásokra és a
folyamatokra vonatkozókat.

t2'l



Mielőtt rátériink a2. eljfuás bemutatásiíra, ismertetjtik a konfiguráció
bizottságra vonatkozó szabrílyokat, ugyanis ennek ismerete nélkiil nem
tudunk továbblépni ebben az ntegrált eljárás együttesben.

A projekt máíager konÍiguráció testtiletet hoztrat létre a konfigrrráció
terv, a konfiguráció eljrírások, a konfiguráció egyedek kiválasÍása, a kon- '
figuráció báuisadat hahnazok és ezen bázisadat halrnazok változásai -
beleértve az eltéréseket és felhasná|ási engedélyeket- átvizsgálásiínak,
elfogadásának és elutasításának jogosultságáv al.

A konfiguráció testÍilet tagjait a projekt manageÍ nevezi ki.

Valamennyi megkövetelt szakteri'ilet legyen képviselve a konfiguráció
testi'iletben' A konfiguráció testiiletben a projekt manager vagy arurak
képviselőj e elnökölj ön.

A konfigrrráció testiilet a jogosultság ktilönböző szintjein tétezhet,
például' ahol a szerződéses követebnények sz'kségessé teszik a vásárló
részltételét a folyamatban, a vásiírló szintén léfuehoztrat egy konfigrnáció
testiiletet.

A konliguróció testület funkciQja igazolni, hogl :

' a vonatkozó konfrguráciő bázisadat halmaz tekintetében meg-

felelő jogosultsággal rendelkezik,

' a v áltozás sziikséges,

. a következmények elfogadhatóak,

. változás helyesen került dokrrrnentálásra és osztáIyozÁsra,

' a váLtozáts dokumentumokban, hardverekben és szoftverekben
történő végrehajtásrának terve kielégítő.

A konfiguráctő béutsadat halnazokat meghatétrozott idopontokban
hivatalos megegyezés által kell létrehomi és mint egy konfiguráció hiva-
talos szabályzása kezdő pontjaiként kell azokat használni.

A konfiguráciőbánsadat halnazok plusz ezekhez abáaisadat halma-
zot'hoz a jóvráhagyott változtatások képezik az időszeru jóvríhagyott kon-
figurációt.
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I.2.2. Konfrguráció szabályzás

A szabátlyoús a konÍigtuáció management folyamat részrendszere, de

ő magais további részeljrárosokra bontható. Ezek a következők:

. aváltozás dokr:mentrálása és bizonyítása;

' a v áltozás követkemrényeinek értékelése;

' a v áitozásjóváhagyása vagy elutasíüísa;

' aváltozáLs megvalósítása és igazolása;

. eltérések és felhasanálási engedélyek folyamata.

Álapelv: a részfolyamatoknál a viáltozások dokumentális szabrályo-

zot1sőga.

Ezek után téÍjiink rá a részfolyamatok megismerése.

I.2.2.I. A vdhoaűs szíikségességének azonosíaűsa és dokwnenaőIdsa

A váltoás kezdenényezhető a szetvezeten beliil, vary a vevő, egy
alvállalkozo vagy ew szÁl|itó áttal'.

A konÍigrnáció testiilet általi értékelést és megítélést megelőzően,
valamennyi váltoási javaslatot dokr:mentálni kell. l módosító alterna-
tívók dohtmentóció tartalma :

. a váltoásra keriilő konfiguráció egyed(ek) és kapcsolódó doku_

mentumok, megnevezés(ek) és felülvizsgálati állapot;

' a javaslatot etkészítő egyén neve, a s7.enlezet és a készítés dátuma;

'aváltozáts indítéka;

'aváltoús leírása;

. stirgösseg.

A váltoási javaslatnak egyedi azonosító számot kell adni ebben a sza-
kaszban a visszavezethetőség és azonosítás megkönnyítésére.
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A váltoási folyamat áLlapotát és a vonatkoző határozatokat és
intézkedéseket fel kell jegyezni.

I.2.2.2. A vdltoztús értékelése

A javasolt váútazása vonatkozólag a következő értékeléseket kell
vé grelus tani és dohlmentáIni :

. a javasoltváltozás műszaki előnyei;

' a csereszabatosságra, az interfészekre, stb. való kihatás, azűjra
azonosítás sztikségessége ;

. ' szcrzódésre, a hatráridőre, a költségre való kihatás;

' a gyártási, vizsgrálati és ellenőrzési módszerekre való kihatás;

' abeszprzésre és a raktríroásra való kihatás;

' a karbantartísra, a felhasnátói kézikönyvekre, az akatrészekre
és az alkabész kézikönyvekre való kihatrás.

A fentebb leírt ertekelési feltételrendszer a project komplexitásához
illesztve alakítható.

I.2.2.3. A változds jóvóhagtása

Az értékelés uüín egy aŰa feljogosított és kellő fiiggetlenséggel ren-
delkezö szervezeti elemnek meg kell honia a d<intest, amely elfogadás
vagy elutasíüás lebet.

Fontos, hogy ez a "szerqllő'' rendelkezzen megfelelö jogosultsággal'
felelóseggel és hatáskönel, valamint tevékenysegét szabáúyomtt keretek
között végezze.

A jóváhagyása vag elutasításra vonatkozó b^táÍozat legyen doku-
mentiílva és az érintett teriiletek felé közölve.

I.2.2.4. A vríltozás megvalósítása és igazolása.

Eg,, jóváhaglott valto'zti,s megvalósítana és iguolasa a lövetlrező
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l é p é s e lre t fo gl alj a magáb a :

. a konfiguráció azonosításra vonatk oz,ó váitozások legyenek hiva-

talosan j óvráhagyottak;

. az éintett részlegek megfelelő, sztikségszeníen következő tevé-

kenysé geket kezdemény ezzenek;

' a megfelelőség legyen igazollt (tervezés, vizsgáúat, gyártás, stb.).

I.2.3. Kon13 lflguráció állapot rögzítés. (csA)

. A konfigtrráció adatokat "megszületésük" pil|anatában rögzíteni kell.
Igy szabá|yzotí az információ biztosítása valamennyi konfiguráció
azonosításról és a specifikált konfiguráció bázisadat halmazoktól való
minden eltérésről.

A megfelelő konfiguráció állapot rögzítés előfeltétele a helyes azo-
nosítrís és változás szabályzás'

A konfigwáció állapot rögzítés feljegyzései és jelentései inforrnációk
a konfiguráció management folyamat és a kapcsolódó tevékenységek
managementj e és adminis ztr áciőja szÁmár a.

A tevékenység az első konfigwáció dokumentum rendelkezésre áIl.á-
sával kezdődik és a project életciklusrán kereszttil folytatódik.

A konfigrrráció állapot rögzítés feljegyzései a konfrgwáció azonosítás
és szabá|yozás folyamata alatt kiválasztott adatok.

Ez átláthatőságot és visszavezethetőséget nyújt a kifejlődő konfigurá-
ció hatékony menedzseléséhez.
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A következő ada űpusok keríilnek jelentésre:

Azonosítás (alkatrész
szám, dokumentum
szám, kiadás/felülvizs-
gálat, sorozat sám)

Elnevezés,

Dátum,

Forgalomba bozatali
állapot,

Megvalósítási állapot;
(tervezett, megépült,
gyártofi szabvríny).

Dokumentumok

Váltoások

Eltérési ensedé-
lyek

Konfiguráció
brízisadathalma-
zok

Konfiguráció
egyedek

A jelentések a management célolqa szülrséges időkózönként lrerül-
jenek kiadásra.

Ilyen jekntések lehetnek:

' a konfigwáció brázisadathalmaz dokrrmentumok listája;

' a konÍiguráció egyedek és azok bánsadathalnazai listája;

. a jelen konfiguráció állapot,mint " ahogl megtervezték ", " ahogl
megépíiltn r " ahog) glórtoűtÍk " ;

o a változásokra vonatkozó állapotjelentések, eltérések és felhasz_

nálási engedélyek;

' a változások megvalósítására és igazolásfua vonatkozó állapot je-

lentések.

I. 2.4. KonligurdcÍó audit

A konfiguráció auditokat valamely konfiguráció bázísadat balmaz
elfogadrísa előtt kell végrehajtani annak biztosításiára, hogy a project
megfeleljen a szptzódött vagy a specifikált követelményeknek, valamint
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azt biftositznl hogy a project pontosan tiikröződjön a konfiguráció doku-
mentumokban.

Két konfrguráció audit típus van:

a) Funkciondlis konftgurócili audit: hivatalos vizsgálat annak iga-
mlására, hogy a konfiguráció egyed megvalósította a konfiguráció doku-
mentumaiban meghatrározott megjelenítést és funkcionális jellemzőket.

b) Fizikai konJiguráció audit: valamely konfiguníció egyed "ahogl
megépülÍ, ahogl legórtoutík'' konfigurációja hivatalos vizsgálata annak
igazoLására, hogy az megfelel a tenrrék konfigrrráció doktrmentumainak.

A konfiguráció auditok a feljegyzések és jelentések megkövetelt mód-
szprét magukba foglaló, dokumentált, egyeztetett eljrárások szerint kertil'
jenek végrehajtásra.

A fi'mkcionrílis konfigrrráció auditot (x'cA) egy konfiguráció egyed
sajátos funkcionális és megvalósítási követelményei - atrogy annak furrk-
cionílis konfiguráció bázisadat halmazíban kifejezésre jutottak - aza-
nosításrára i',ányot; az áttek,jntés, a vizsgiílat és ellenőrzés feljegyzései
megvizsgálásával megerősítve, hogy a követelrnények megvalósultak.

A fizikai konfiguráció audit (PCA) az "ahogl megépült", "ahog|
gtórtásra került" és megvizsgált termék saját konfiguráció dokumentu-
mainak való megfelelés vizsgálattal történő biztosítiásríra ir,ányul.

Ez az audtt (a frrnkcionrális audittal összefiiggésben) megerósíti, hogy
a project (ahogy a saját konfrguráció dokumenfumai áita| meghatározott) a
fizikai és a firnkcionrílis követelményeknek megfelel. Ezek az auditok
rendszerint egy izben keriilnek kivitelezesre minden egyes konfiguráció
esetében egy fejtődő alapon.

A négy fő folyamat megismerése uü'ín a következő összefoglnhí óbra
felhaszrálásával mutatajuk be ezen integrált eljárásokat a project fáulzok
reláciojában.
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Miután megismertiik a konfigrnáció management eljiárásait nézziik
meg, hogy milyen szervezeti kereti feltételeket kell biztosítani a folyamat
gyakorlásríhoz, és milyen auditot kell alkalrnazrri a rendszer ellenőrzéshez.

II. A konÍiguráció management szervezete

A konJigurdció managementet a megkövetelt konftgurdció mnnage'
ment célok megvalósítóstÍhoz úgy kell szemezni, hogl alkalmgs mérték-
ben fenntartsa a pdrtatlansdgot, fiiggetlenséget és feddhetetlenségeL

A hatékony konfiguráció management képességért a szervezeti
felépítés legyen meghatiározott.

A felépítés a projekthez illeszkedik és úgy alakított, ahogy a kiilön-
böző életciklus szakaszok sztikségletei kielégítéséhez szi.ikséges.

A szerkezet határozza meg a kapcsolatokat a konfiguráció manage-
ment folyamatba közvetlenül foglalt tevékenységek között.

Ez az őt'rási tudáshalmaz foglalja magába a konfiguráció management
flrnkciót, interfesz szervezeteket,tervezést, beszerzóst és szerződést létrehozó
irodákat, adat managementet, gyártást, minőségbiztosítríst és a logisÍikát.

A konfigwáció management szervezet felépítése biáosítsa ezekkel a
más tudomríny területekkel a konfigtrráció management tevékenységek
koordinációj át és valamennyi konfi guráció management tevékenységre a
megfelelő felj ogosítások és felelő sségek kij elölé sét.
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Egy projekt szervezeten belül a konfiguráció báásadat halmazok és
ezek're vonatkozó viáltoztatások jóvríhagyásának jogosultja (általában egy
" konJigurócilí testiilet") legyen azonosítva.

Kis projektek esetében a konfiguráció management felelősségek a
projekt management által egyes egyénekre delegrálhatóak.

III. Konfiguráció management rendszer audit

A konJigurdció management rendszer auditjai a szemezet dokumen-
tdlt eljórdsai szerint kgtenek végrehajtva A konfiguráció management
rendszer auditjai a célból lrerülnek végrehajtasra, hogl :

' igazolják,hogy a konfiguráció management rendszer hatékony és

a meghatározott követelrnényeket kielégíti;

' állapítsrák me9 az alkalmazott konfiguráció management gyakor-
latok megfelelőségét a vonatkozó konÍiguráció management terv-
ben leÍrt eljrárásokhoz viszonyítva.

Ahhoz, hogy teljessé vríljon a kép számunkra a konÍigwáció manage-
mentet illetően meg kell ismerkedntink a konfiguráció management tervre
vonatkozó szabályokkal.

IV. Konfiguráció management terv.(CMP)

A konJigurdció managemcnt terv a szervezeten belüli alkalmaaÍsra
létezik.

A konfiguráció management terv rendelkezik minden egyes projekne
vonatkozóan az akalmazandó konfiguráció management eljárásokról és
ál|apitja meg, hogy ki és mikor hajtja végre ezeket.

Az alvállalkozók késátsék el saját terviiket, melyet mint önálló doku-
mentumot lehet közzé tenni vagy egybe lehet foglalni a vezető sz.erződő
fet által közzétettel.

A vevö szinten késátsen egy konfiguráció management tervet, mely
leírja a vevő részvételét a vezető szerződő frl konfiguráció management
tevékenységeiben.
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Lényeges' hogy valamennyi ilyen terv legyen kompatíbilis és hogy
ezek egy konfiguráció management rendszert írjanak le, mely alapul szol_

gá1 a konfrguráció management gyakorlatrának a későbbi projekt szaka-

szok alatt.

A konÍiguráció management terv egyike lehet azoknak a management
dokumentumoknak, melyek azonosítva vannak a szerződésben. A konfi-
guráció manangement terv saját maga is legyen tárgya a dokumentum
szab éiy zási elj árásoknak.

Ajánlatos, hogy a terv hivatkozza meg a szervezet(étező eljárásait,
ahol csak lehetséges, az egyszerúség fenntartása és a kettőség elkeriilése
végett.

Az kiivetkezőkben egy konfrguráció management terv szerkezetét
és tartalmát mutatom be:

IVI. Egl konJiguróció mlrnagement terv ajdnlott szerkezete és tar-
talma

Bevezetés

Ez a fejezet általrános információt tartalmazzon.

A következő tárglak tipikusak és foglalhatók ide bele:

' a rendszer vagy akonfiguráció egyed leírása, melyre a terv alkal-

mazott,

' egy ütemtervet hogy útmutatót adjon a fontos konfiguráció ma_

nagement tevékenységek idorendjéhez,

' a konfigwáció management terv cé|ja,tfugya,

' a konfigwáció egyedek családfája, specifikációk és más csúcs

szintri dokumentumok; a specifikációk' rajzok és változások ré-

szére elfo ga dott számozási me gegyezé sek'

' a léÍehozarrdó konfigwáció bánsadat halmazok' ütemtervek és

az ezekenbelül meghivatkozásra kerülő dokumentumok típusai,
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' a sorozat számok vagy más, visszavezethetőséget biztosítő azo-

nosítiís hasnúiata és kiosztása, kapcsolódó dokumentumok (mint
a szíllítók konfrguráció management tervei, szerződő felek, stb.
melyek a vonatkozó konfiguráció mangement terwel szoros kap-
csolatban vannak),

. alkalmazlrató dokumentumok és azok elsőbbségi rendje.

Politikák és eljárások

Ez a fejezet foglalja magába a konfiguráció management elemeit,
melyeket a vevővel és az alvríllalkozóval egyeztettek és melyek meghatá-
rczzák a szetződésen beltil a konfiguráció management tevékenységek
alapját.

Ilyen tdrgtak:

' a konfigwáció management gyakorlatiára vonatkozó politikrák és

a kapcsolódó management szakteriiletek,

. a konfiguráció management szervezet, a konfiguráció testiilet egyez-

tetett felelősségeivel együtt, bizottságok, csoportok és a szállító és

más bevont szervezetek tanácsadói,

' a konfiguráció egyedek kiválasz|ásrának egyeztetett feltételei,

. úgy a belső mint a vevő viszonylatában a jelentések gyakorisága,

elosztása és szabiílyozása,

. egy eúetett meghat'íroások.

Konfiguráció azonosítás

Ez afejezetÍOglalja nagóba: a vonatkozó eljrárásokat.

Konfi guráció szabályzás

E z a fej ezet foglalja mngóba:

' a konfiguráció testiilet szewezptét, összetételét, a hivatkoás
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meghatátozásait és ezek kapcsolatait a vevő vagy az alvál.
lalkozó által szerv ezett egyenértékií testiiletekkel,

' eljárások a változások szabá|yozásfua a szeruődéses konfrguráció

bázisadat ha|maz lénehozása előtt'

' eljrárásokat a váitozások kezelésére a követelmény megje-

lenésétól a változás konfiguráció egyedben történt megvalósi
tásának alkalmassági igazolásáig ( ez magába foglalja a vevö
ráltal kezdeményezetiváltozásokat ugyan úgy, mint a gyártó
házon beltili vagy az alvállalkozők elta|i kezdeményezéseket).

KonÍiguráció állapot rögzÍtés

Ez a fejezet foglalja magóba:

' elj árásokat a konfrguráció állapot rögzítő jelentések készítéséhez

sztikséges adatok gyíijtéséhez, feljegyzés éhez, kezeléséhez és

karbantartásához,

' valamennyi konfiguráció management jelentés tartalmrának és

formáj ának me ghatár o zását.

Konfrguráció audit

Ez a fej ezet foglalj a mng ába:

. a végrehajtandó auditok listáját és ezen auditok kapcsoló-
dásait a projekt ütemezésével,

. a hasntálandó audit eljiírásokat,

. a meghatározott jogosultságokat és szakterületeket

. az audit jelentések formájanak meghatározását.

Láthatjuk, hogy a konfigwáció management egy rendkívül összetett
és bonyolult tudomríny, azonban, ha jobban belegondolunk követelmény-
rendszere a már jól ismert rendszerszabványokkal hol szorosabb, hol
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lazább kapcsolatban á[. Újdonsága a rendszerbefoglalásból, valamint foga-
lomkészletének új szení megközelítéséből fakad.

Ennek aláttámasúására a következőkben a minőségrendszer elemei és

a konfiguráció management követelményei hözöttí kereszÍreferencidk
mutatom be:
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egyedek kiválaszuása

4.4.2 8.2

<)) KonÍiguráció egyedek
dokumenüilása

4.4.4 8.1

5.2.3. ]záunozás

5.2.4 Konfiguració bázisadathalmazok
létrehoása

4.5.I 8.6

5.3 Konfi guráció szabályoás 4.4.9 8.8

5.4. Konfi guráaió állapot Íögzités 4.5.2 4.5.2 4.5.2

5,5 Konfiguráció audit 4.4.7 és

4.4.8
4.10. I 4.10, I 8.4

6. fejercL KonÍiguráció management
wNezAe

6. 1. Általában t.2.1 4.1.2.1 4.1.2.1 s.2.3

6.2. Konfiguráció management
szeÍ'{ezete

7. fejeza Konfiguráció management
eljánások

7.1 Altalában 1.2.'l z.l t.2.t 5.2.5
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7.2, Konfi guráció azonosítási eljánísok

7.2.1 Konfi guráció egyedek kiválasztása 4.4.2 8.2.2

'1.2.2 Konfiguráció egyedek
dokumentálrísa

4.4.6 4.5.1 4.5.1 8.1

7.2.3. Számozási megegyezesek 4.5.1 5.1 4.5.I

7.2.4. Konfrguráció bázisadat halmazok 8.6

7.3.. Konfrguráció testÍilet 4.4.9 4.5.3 4.5.3 8.8

7.4. Konfiguráció szabrilyozísi eljárás

7.4-l A vrlltozások sziikségességének
csopoÍosíttása és dokumentrilrisa

4.4.9 4.5.3 4.5.3 8.8

7.4.2. A vrí'ltoás értékelése 4.4.9 4.5.3 4.5.3 8.8

7.4.3. A vriltoás jóvráhagyrisa 4 4.9 4.5.3 4.5.3 8.8

7.4.4 A vr{útoás megvalósítrisa és

igazolisa
4.5.1 8.8

7.5. A konfiguráció álapot rögzités
eljárásai

7.5.1. Áttaauan 4 5.2 t.5.2 4.5.2

A globtÍtis logisztikai feladatokra tekintettel lótható, hogt az előb-

biekben ismerteiett követelményrendszer ismerete és alkalmazósa
nélk iilözhetetten eleme a NATO kompatibilitús fenntartósához



AZ AQAP 150/159 III. KIADÁSA

Az Iso/TEC 12207 : 1995 adaptálása a NATO szoftver
minőségügyi követelmények megh atározásához

Reizinger Zokónl

^ A NATO orsaúgokfegtverzeti egliittműíködésének a ketfő teríitete a
fegvergórtds és erpn termékekre vonatkoní szabvtúnyosítós. Ezek a
terüIetek a Nemzeti Feglverzeti lgazgatóh Értekezletének (CNÁD) égÍsze
aIó tartoznak. A CNAD Főfegverzeti, Fő és Keretcsopottokban aőQo-
zik, jelenlegi sruktúrója több mint szttzfő és albizottstúgból és munkibi-
zottstúgból dll A Keretcsoportok a feguerzeti egnttmflíha*s óltalónos
érvényíÍ toéhenységeit végzik .

Az egyik ilyen keretcsoport a NAIO AC/Z1O CpG, a Nemzeti
Minősegbiztosítási lgazgatők F'őbizottsága, amely felelős a szövetség
minőségbiaosítási, megbíáatósági és karbantarthatósági kiadvrányainak
kiadásáért, korszenisítéséért (AQAP - Szövetségi Minőségbiztbsítási
Kiadvríny' ARMP - Szövetségi Megbízhatósági és Karbantarthatósági
Kiadvrány). Az AC/250 CPG FtÍbkottsdg atdiendeltségében, két albi-
zottstÍgot (A es B) és adhoc bizotaógot irdnyít.

A NATO ACl250 Adhoc Szoftver Munkabizottsága (AHSWP) az
'tA" szewezeti eleme.

A Szoftver Munkabizottság munkája soriín a NATO szabvrírryosítási
politikáját valósítja meg. Előnyben részesíti a nemzetközi polgrári szab-
vrányok alkalmazásáÍ., adaptá|ását amennyiben rendelkezésre iállnak, nem
célja új NATO szabvrárryok kidolgozása.

Az AQAP- 100-as minőségbiaosítísi kiadvríny sorozat II. kiadrása
alapvetően az ISo 9000: 1994 szabviány sorozat kiegészítése NATO
követelrnényekkel. A sorozatba tartozók áz AQAP-I10:120 -l30, ame-
lyek az Iso 9001, 9002, 9003 szabvrányokat egésátik ki. AzAQAP-119
az előző három dokumentum alkalrnaási útnutatoja. Az AQAP_I31 a
végátvétel követelmény eit tartakn az'z.a. Az AQAP- 1 50/ l 5 9 II. kiadrása az

l. Reizinger Zoltárr mk. alezredes, Honvédelmi Minisaérium, Beszerzesi HivaÍal,
Minóségbiztosítási Igazry:úósáE, Gyrlrtásfelitgyeleti oszti{lyvezetó
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AQAP-110 szoftveÍ termékre vonatkozó követelményekkel való
kibővíté sét tattalfraz, a.

Az AQAP-l7O-es kiadvány a kölcsönös katonai/kormányzati
minőségbiztosítási eljrárásokat tartalmazza. Utóbbiak nemzetközi szab-
ványhoz nem csatlakozó kiadványok.

Az AQAP-I50ll59 tr. kiadást az AQAP-1I0 szoftver projekt kie-
gészítéseként kerül alkalmazásra, amennyiben az AQAP-110 követelmé-
nyein belül szoftverfejlesáés a cél. Önálló szoftver fejlesztések esetén, ha
nincs hardver része a szerződésnek, és az AQAP-110 nem hivatkozható, nem
követelmény a szabviínyos minóségbiztosítási rend-szer. Ezt a hiány osságot
új kiadvrány megjelentetésével kívánta kiktiszöbölni az ACl250 Íbbizottsága.

Az ISO/IEC 12207:1995 Informatika. Szoftver életciklus folyamatok
- szabványból a szoftverfejlesztés, iizemeltetés és karbantartás szervezeti
folyamatai és a trímogató folyamatok kertiltek kiemelésre.

Ez egy nemzetközileg szélesköriien elfogadott és akalmazntt szab-
vríny, amely a szoftverek teljes életciklusát átfogja az e|képze|és vagy az
igény megfo galmazásátől a szoftver alkalmazásrának befejezéséig.

Alkalmaását az indokolta, hogy ez a nemzetközi szabvríny közös
modellt, közös terminológiát hasnlái, életciklus és folyamat szempontu
megközelítést alkalmaz.

A szabviíny minden folyamata belső TQM (PDCA) ciklust alkalmaz,
így a TQM-hezvalrő illeszkedés is megvalósul' Ujdonság az eddigi minő-
ség szabvrínyokhoz képest az önértékelés és javítás folyamatainak
bevezetése.

Az AQAP-150/I59 III. kiadásába az ISo 9001: 1994 szabvány
minőségbi*osítási rendszer követelményei kerülnek beillesztésre'

A NATO speciális követelményei az AQAP 110 dokumentumból
kerÍilnek beépítésre.

A folyamat szempontu megközelítés az, amely az új ISo 9000:2000
szabviány soro zat egy tk f ó új donság a |e sz az 1 9 9 4- e s I s o 900 0 v áútozathoz
képest.Igy zAQAP150 könnyen alkalmaáató majd aváltoző ISo 9000
minőségrendszer követelrnényei mellett is.
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^Z 
lrvAr r)U/l)y lll. Klaoas az lsu 9UUl szÖvegtagozÓdáson alap-

szik, így aZ a szprvezet, ame|y az ISo 9001 szerinti minőségbiaosítáii
rendszert működtet, csak az eltéréseket kell beépítenie.

A NATO szövegkömyezet (Korm ényzatikatonai minőségbiztosítás,
beszerzó, minő ségbiaosítási képviselő) megm aradt, így az eddigi AQAP-
l50 il. kiadást alkalmazók nem találkozrak új terminológiával.

A kÖvetkezőkben a kiadvdnyok rövid ismertetése következik.

AQAP 150 ilI. kiadás

Szoftver teljes életciklus, NATO integrált minőségi
követelmények

A kiadvdny felepí,tése

a.) Projekt-követelmények: az ISOAEC 12207 alap és trírnogató folya-
matain alapuló követelmények.

b.) Minoségügyi rendszer követelmények.' a szállítóval szembeni
szewezeti követelmények. A minőségügyi rendszer követelmények az
ISo 900l követelményein alapulnak és kapcsolódnak a fo és támogató
folyamatokhoz (projekt követelmények)'

c.) NATo követelmények: abeszerzés NATO környezetben történő
v égzéséhez kapcsolódó követelmények.

I.sz dbra
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S zerkezete (fejezeteh szerint) :

1. Bevezetés

2. Szewezeti követelrnények

3. Életciklus fő folyamatai

4. Életciklus támogató folyamatai

5. Illesztés folyarrrata

6. NATO specifikus követelmények

Mellékletek

A kiadvány az összetartozó követelményeket folyamat keretben
egyesíti.

Az egyes életciklus folyamatok tevékenységekre oszlanak fel, a
tevékenységek pedig feladatokra. A kiadvríny 24 fo|yamatot, 92 tevékeny-
séget és 300 feladatot taÍtalmaz.

A kiadvóny rövid tartalma

1. Fejezet Bevezetés

Cél

A szoftver minőségügyi rendszer követelmények - szerinti minőségü-
gyi rendszer legyen megvalósítva, dokumentálva, alkalnazva, karbantart-
va, értékelve, javitva.

A szoftver életciklus folyamatok közös keretet biztosítanak a
szoftverfejlesztési modelleknek, nemzetköáleg elfogadott terminológia
felhaszrrálásával.

Az életciklus folyamatok szervezetekre és projektekre és a projekten
beliili alkabnazátsta illeszthető. Az életciklus folyamatok tevékenységekre
oszlanak fel, a tevékenységek pedig feladatokra.
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Alhalmaúatóstűg

A kiadvány tewezetet, alapvetően két fél közötti szerződéses vi-
szonyok között alkalmanÁk (projekt)' a rendszerbe illesztett szoftver,
szoftverszolgáltatás, önálló szoftver termék szállítása, fejlesztése,
iizemeltetése, és karbantartiása során'

Egy szsrvezet saját belső rendszerének kiépítésénél is alkalrnazlratja.

A rendszer egészére és a rendszer más nem szoftver elemeire (hard-
ver) vonatkozó minőségügyi követelmények meghatérozására más
megfelelő szabvrínyt kell alkalmazni.

A rendszer egészsre vonatkozó szabvény még nem iíll rendelkezésre.
Csak hardver esetére az AQAP-110-a megfelelő.

A szerződéses követelnények a kiadvrány követelményeitől eltérhet-
nek, ekkor a szsrz.odéses követelrnények az irrányadóak.

Az AQAP 150 uI. kiadásának való megfelelőség

Az áitalános minőségbiztosítási rendszerek tertiletén (Iso 9001,
AQAP-110) eá a kérdést úgy lehet szemléltetni, mint az adott szabvrány
vagy kiadvány minden egyes követelrnényének való megfelelést.

Az AQAP-150 m. kiadása alapvetően tarta|mazza a kiadvány
illesztését (3. 4. fejezet) ezéfi.akiadvránynak való megfelelőséget úg lehet
me ghatározni, mint : a 2. F ejezet követebnényeinek telj esítését valamint a
3. és a 4. Fejezet kiválasztott folyamatainak, tevékenységeinek, fela-
datainak teljesítését. A kivrálasztrást az illesÍési folyamatnak (5. Fejezet)
megfelelően ketl elvégezni.

Három lehetséges megfelelőségi szituáció:

Sz erv e z e ti rne gfe I e I é s :

. teljesítés a speciális szenter.et áital;

. az illesztési folyamat (5. Fejezet) elveinek megfelelően kell
elvégezri.
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Projek megfelelés:

. speciális pÍojekfre;

. azi||esz1esi folyamatnak (5. Fejezet) megfelelően kell elvégezrri.

ÁI kalmazas i rne gfelelés :

. a speciális alkalnazásra a projekten beltil;

. az illesztési folyamatrak (5. Fejezet) megfelelöen kell elvégezrri.

AQAP _150 m. kiadás Illesztése

E kiadvrány használata során az illesztés a|att a következő folyamatot
kcll érteni:

":) 
A kiadvány feladatainak elemzése a projekt szempontjából (meg_

vizsgálva, hory fejlesztési, iizemeltetetési, karbantartási projektről van_e
szÍ,);

b.) A feladat követelményeinek elemzése, hogy a projekt sorrán alkal_
6azható-g az adott feladat;

c.) Az illesztési döntés meghoása (követelmény megtartása vagy tör_
lése, követelrnények cscikkentése) és dokumentálása.

A kiadvány körtilbeliil 300 feladatot taftalmaz. Ezr* illesztése bo_
nyolult folyamat, jelentős mennyiségű előkésziiletet és szakértelrnet
igényel. Az illesztés végrehajtására az AQAPl59 alkalmazási útnutató ad
segítséget.

A minőségiigyi rendszer követelményei (2. fejeznt) nem illeszthetök,
,igt !"lt végrehajtani őket, mint alrogy előírták, tehát műkodö minőségbiz_
tosítrási rendszer az alapkövetelmény.

A1 életcihlus Í& u tótnogató folyamat hövetelményeit mÍnden eset-
ben illeszteni kell

Amennyiben sztikséges kiegésátő folyamatok, tevékenységek és
feladatok hozzÁadbaak a projekt követelrnényekhez.
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Az illesztést projekt és alkalmaás szintjén az 5. Fejezetnek meg-
felelően kell végezri'

Az illesztést szew ezeti szinten az 5 . F ejezst elveinek megfelelően kell
végemi.

Az illesáést a ''B'' mellékletrrek megfelelően kell dokumentrílni.

2. Íejezet: Szervezeti követelmények

2. l Yezetó ség felelő ssége

2'1.1 Minőségpolitika

2.I.2 Szervezet

2.l.3 Yezetőségi felülvizsgálat

2.2 Minőségügyi rendszer

2.2.I ÁItalános követelmények

2.2.2 lvÍtnőségugyi rendszer eljárásai (Folyamat megvalósítás)

2.2.3 Belső minőségügyi auditok és helyesbítő intézkedések
(Folyamatértékelés)

2.2.4 Mege|őZo rrrté7kedések (Folyamatj av ítas)

2.2.5 Minőségugyi feljegyzések kezelése

2.2.6. l\/Ínőségügyi rendszer karbantartása'

A második fejezetaz ISo 900l minőségügyi rendszerre vonatkozó
alapkövetelrnényeit tartalmazza' kiegészítve az ISOAEC 12207 folya-
mataiból azokkal, amelyeket szervezeti szinten kell elvégezri, nem pedig
egy projekt sonín. Az ISo 9001 nem tartaLmazza a minőségügyi rendszer
javításiíra, tökéletesítésére vonatkozó követelményeket' így ezeket az
ISO/IEC 12207 -ból illesztetttik be.



3. fejezet : Élet"iklu. fő folyamatai

3.1 Szállítási folyamat

3.2 A száilító áttal kezdeményezettbeszerzés

3.3 FejlesÍési folyamat

3.4 Gyrártási és telepítési folyamat

3.5 Üzemeltetési fotyamat

3 . 6 Karbantartrási folyamat.

A fejezet alapvetöen az ISo/IEC l22o7 életciklus fő folyamatait öleli
át, kiegészíwe a 3.4. alatti "Gyórtósi és telepí'tési folyamattal'', amelyet
nem tartalmazotlaz eredeti szabviány. A 3.2. "A szóllító óItaI lrpzdemé-
nyezett beszerzés" - átalakításra került az eredeti szabvány beszerzési
folyamatából - az alvá|lalkozó kezelésére'Ez M et.alrakjltá;s indokolt mivel
az AQAP150 ilI. kiadás a|kalmazása mrár egy beszerző - szállító kapcso-
latot feltételeZ.

4. Íejezetz Életciklus támogató folyamatai

4. l Dokumentálási folyamat

4. 2 Konfigwációkezelési folyamat

4.3 Minőségbiztosítrísi folyamat

4.4lgazo|ási folyamat

4.5 Érvényesítési folyamat

4.6 Együttes áNizsgálási folyamat

4.7 Feliilvizsgálási folyamat

4.8 Probléma megoldási folyamat

4 .9 |rány itási folyamat

1.19



4. 10 Infrastruktwa biaosítási folyamat

4.1l.Képzesi folyamat

4.l2Mérési folyamat.

| !"j-:rt llapvetően az ISO/IEC 12207 életciklus támogató folya-
matait fedi le, kiegészítve a 4.l2. alati, "Mérésifolyamattal,,, aúe}et nem
tartalmazott az eredeti szabvrány. Illetve a 4.9 'ilrányítási folyimattal,,,4.I0 "Infrastrukúrabiztosítasi folyamattal" 4.Í|."Képzési foiyamattal,,,
1melyek az ISO/IEC 12207 sz'ervezettfolyamataiból keriiltek á tamogato
folyamatok közé.

5. Fejezet: Ílesztési folyamat

Az ISO/IEC 12207 " ill es zté s i fo ly amat " követelmény eit tartalmazz a.
A uBu melléklet szerint ke|l az illesztést dokumentálni.

6. NATO specifikus követelmények

6. l. Kormrínyzati minőségbiaosítás segítése

6.2. Szoftver minöségügyi rendszer

6.3. Minőségbiztosítrísi képviselőnek bemutatott termékek

6.4. Minőségbizosítrísi képviselő énesítése

6 . 5 . Minőségbiztosítrási képviselő információkho z v alő hozzáférése

Ezek a követelnények, amelyeket minden NATO minőségbixosítrísi
kiadlríny tartalmaz, az AQAP-ll0-ből kerÍiltek - &{olgozva -
beillesztésre.

Mellékletek:

Á-] melléHeÍ.' Kereszfteferencia táblázat, AQAP150 -Iso 9oo1
(tájékoztatísul)

Á-2 meltékteÍ.' Kereszteferencia tálb!ázat,AQAP 1 50_ Iso/IEc l22O7
(tájékoztatrásul)
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B melléHet : Illesztés doktrmenüálása (Normatív)

C melléklet: Lényeges információk azlntegráit minőségügyi terwől
(tríjékoáatásul)

Azntegralt minőségügli tem (C melléHet)

A minőségügyi terwelkapcsolatos legnagyobb probléma az,ttogy a
különböző orságok kiilönbözőképpen alakítotlák ki és vezették be a
minőségügyi terveket. A minőségügyi tervek és más projekt fiiggő tervek
viszonya, az a másik problémás terill'et, ahol nem sztiletett megegyezés
illewe mindenki másképp szabályozta. A C melléklet nem egy minőségü-
gyi terv tartalomjegyzék, azokat a lényeges információkat tantalmazza,
amelyeket a projekt Integrált minőségügyi terv kell, hogy tartalrnazzoÍ.

AQAP 159III. rraoÁs
NATO útmutató az AQAP 150 III. kiadás

alkalmazásához

A kiadvány felépítése

A kiadvrírry nétr^íny jól elkiilöníthető részből á1l.

Szerkezete (fej ezetek szerint) :

1 . )Általrános megi egyzések

2.)H;á.r'tér

3.) Értebnezési úünutató

4.)Alkalmazási úmutató

5.) Az integrált rendszer megközelítés

A kiadvdny rövid tartalma

1. Általában

A kiadvany célja háttér információ nyújtiása, értelnezési és alkal-
mazísí úfuutató nyújtrása Az AQAP 150 m. kiadásríhoz. Ez a kiadvrány
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nem szerződéses dokumentum, ennek tartalma nem váltoÍat meg egyetlen
AQAP l50 követelnényt sem. Ugyanakkor esetenként alkalmazási célból
szerződésessé tehető némely része.

A kiadvány alkalrnazási előfeltétele az ISoAEC 12207 és ISo 9001
szabványok ismerete, amelyet kiegészíthetnek az előbbi nemzetközi szab-
ványok útnutatói úgy, mint az ISOAEC 1527l és az ISo 9000-3:1997.

A kiadvány teÍvezet felhasználói a szoftver projekt minden résztvevő-
je, beszerző, szállító, fejlesáő, üzemeltető, karbantartó szervezetek és
személyek.

A továbbiakban felsorolásra kerülnek a tájékoztató referenciák és a
nemzetközi szabványosításban kidolg ozás alatt lévő szabványok.

2.Háttér

A háttér fejezet a korábbi kiadvríny és az alapul szolgáló nemzetközi
szabviínyok kiválasáásának az okát magyarázza, a nemzetkőzi szab-
vrínyosítás helyzetének a bemutatatásáva| együtt, majd az integrált rend-
szer megközelítés felé megtett első lépéseket úgy, mint az egy rendszeren
beltil a szoftver, a hardver, az emberi beavatkozás, az infrastrrrktura és
folyamatok egyiittes harmonizált működését.

3. Értelmezési útmutató

Az AQAP 150 III. kiadásának a modelljét és a koncepcióját írja le,
amely a minőség és a szoftvertechnológia egyesítését tartalmazza, a
beillesztett szabviány elemek minimális vá|toztatásával, kiegészítésével.

Majd az AQAP150 m. kiadás 2.3' 4. fejezetének a részletes értelme-
zése következik.

4. Alkalmazási útmutató

Az aka|mazási útrnutató a 3' és 4. fejezet illesáéséhez nyújt kiegé-
szítő információkat. A kiadvány táblázatok segítségével egy módszert ír
Ie, amelyet az illesztési folyamat sorrárr lehet használni' Az alka|mazási
útmutató az AQAP 150 ru' kiadásában megismert folyamat dimenzióhoz
egy új dimenziót ad hozzú: az életciklus adatot'

Az életciklus adat elem lehet - egy feladat végrehajtása során keletkező
szoftver termék (specifikáció, forrás kód stb.), vagy valamilyen trímogató jel-
legű adat elem (tery jelentés stb.)' Ha egy feladat eredményeként létrejön
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egy életciklus adat elem, azt a létrehozó feladat fajtája szerint az ISoAEC
tízol,vagy az ISo 9001 terminológiájanak megfelelően azonosítjrák és

nevezik e|. lzalkalrnazási útmutató nem szabja megazéletciklus adat ele-

mek tartalmát és formáj át, de azlevezethető a megfelelő hozzákapcsolódó
feladatból vagy kiválaszttrató más szabvrínyokból.ol. IEEE/EIA-std-I2207)

Az alkalmazási útnutató nem kiárólagos értelrnezése az AQAP 150

III. kiadás illesztésének ) ez M alkalrnazó nemzetek és szervezetek által

tökéletesíthető és kiegés zíthető'

Az akalmazási únnutató a szoftver munkabizottság közös vélemé-

nye, és gyakorlati tapasztalatokon alapszik. Valós köriilrnények között

még nem keriilt kipróbrálásra.

Illesztési útmutató

Az illesztési folyamat végrehajtását a projekt és termék - jellemzők

befolyásolják. A jellemzők vagy rendelkezésre állnak' mint a projekt cso-

port közös szakénebne, ldEY levezethető a projektből' A megfelelő
je[emzők közvetlen meghatánozására egy táblázatot alkalmaz a kiadvríny,

amely sziikség szerint kiegészíthető.

Az illesztési folyamat két különböző utat követhet:

I.\ Az implicit jellemzők segítségével az illesztést feladatról-feladafta
és életciklus 

-adatról-életciklus adata elvégezziik, és az illeszthetóségi
táb|áv aI esetleg leellenőrizziik azt.

2.) A könett en j ell e mzők táblázat segítségével meghat étrozott illesztési
hat"ások és az összetartoző feladatok figyelembevételével elvégezz1lk az

illesztést. Az illesztés trámogatrására és ellenőrizésére az illeszthetőségi
tábla haszrálható.

Az illeszthetőségi tóblózat a kövétkező informócíókat tartalmazza:

. mely feladat 5gmmikor sem illeszthető,

' mely feladat kivételesen illeszthető.

' mely feladat alkalmanként illeszthető,

' mely feladat törölhető teljesen' ha indokolt.

Hasonló jelzéseket tfÍ]talmaz az életciklus adatokkal kapcsolatosan is.
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Az illesztési hatrísok és az összetartozó feladatok tÁblánata az össze
tartoző feladatokat kiilönböző, funkcioruális szempontok szerint csopor-
tosította. Az illesztési utmutató részletesebb ismertetésére egt követlrező
cikkben kerül sor

5. Az integrált rendszer megközelítés

Az AQAP 150 m. kiadása egyértelrnű általrínos rendszene vonatkozó
követelrnényeket tartalrnaz a fej|esztési folyamatban. A rendszer köv-
telmények felbontrísakor szoftver és hardver és egyéb követelrnények
(infrastruktura, személyi beavatkoás) keriilnek meghatírozásra, mivel
jelen kiadvrányok csak a szoftverre vonatkoznak az egyéb tertiletekre sziik_
séges más kiadványok, szabviínyok igénybevétele, pl. a hardverre az
AQAP-110 II. kiadása. Közös alkalmazása a rendszer tesztig, illetve a
felmeriiló egyéb helyeken, pl' iizemeltetés' Az egyszertibb érthetőség ked-
véért egy táblázatottafialmaz a kiadvány.

Kiegészítő ínformációk

A két kiadvány végleges tervezete 1999. szeptemberében késziilt el.

Az AQAP-I50/159 III. kiadása előre láÍhatóan 2000. januór I1.4n
lep hatólyba

Mindkét kiadvány tervezet a Honvédelrni Minisztérium Beszerzési
Hivatalrínál megtalálható.

Az AQAP l50 m. kiadás magrarcrszÁgi alkalmaztratósága

Az AQAP 150/159 III. kiadása új típusú követelnényeket állit az
alkalmazoi elé, új fogalrnakkal kell megismerkedniiik és új típusú gondol_
kodást igényel az életciklus megközelítéssel, a folyamat szempontu
tevékenykedéssel és a kiadvrárry illesztéssel.

A minőségügyi tertileten tevékenykedőknek meg kell ismerkedni a
szoftvertechnológia fogalomrendszerével és a módszereivel. A szoftver
teriileten tevékenykedőknek pedig a minőségügyi módszerekkel és fogal-
makkal kell megbarátkozniuk' E két terület csak közös erőfesátéssel teheti
a fenti kiadvány magyarországi alkalmazásátthatékonnyá. A képzésnek a
továbbiakban ki kell terjednie a potenciális sállítók szakembereire is.

Az ismeretszerzést adaptdlni hell a projektekre is, a7, ilksztésifotya-
mat foly amatos tökéletesűtésével egt iitt
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TUDoMÁNYoS KoNFERENCIA

A BÉKEFENNTARTÓ nnuvnr,rrnK LoGIszTIKAI
nrzrosrrÁsA rÜlöNÖs InKINTETTEL A KFoR

nnuvnlnrEKRE

(1999. december 16.)

A }at' szózad utolsó évtkedében kialakult Délszlóv vdlsóg rendezése

egtbeesett a Magtar Köztórdsadg érdekeivel A rendezés érdekében hozott

politíkai es katonai döntesek új, koróbban nem tapasztalt nettuetközi jellegíí

feladatokban valami$en katonai kötelékkel való részvételre kötelezték a

Magtar Honvédségel A nenaetközi feladatokat békaerentő (IFOR)' béke-

fenntartó (sFoR,KFoR) mÚíveleteknek, o benniik részt vevő magtar kato-

nai kötelékeket Maglar Műíszaki Zószlóalj, Mapor omoscsoport (AFOR
míívelet), ílletve a Maglar ór es Biztosí,tó Zószlóalj (KFaR) néven hÍujók

Alkalmazásuk helyszíne Horvdnrsaúg, Bosaúa-Hercegovina (okucani)'

Albónia, Koszovó (Pristina).

A béketeremtő/fenntartó műveletekben való katonai részvétel új jel-

legú feladabnegoldrást jelentett a Magyar Honvédség logisztikai szolgála-

ta szátmára is. Ez a kijelőlt és kikiildésre keriilt kötelékek ellátrási, kiszol-
gálrísi, utlírrpótlási fetadatainak szerteágaző, sokoldalú megszervezését,

megold.ását jelentette és jelenti napjainkban is. Mindegyik típusú mtivelet

logisáikai biztosítrása sz{mtalan olyan tapasáalaotot adott, amelyek fel-
dolgoása, hasznosítiása elengedhetetlentil fontos a szakemberek számára.

A logisztikai biztosítrás szinte minden átga és szintje me8mozdolt, valami-
lyen formában érinwe volt és tett arrrrak érdekében, hogy a magyar kato-

nai kötelékek eredményesen fudjrák megoldani feladataikat.

A Maglar Honvédség LogÍsztihai Főigazgatósdg és a HVK Logisz-
tikai FőcsoportJönökség közös Tudomónyos Tanócsa úgy ítélte meg,

hogy a békefenntartó műveletek logisztikai biztosításrínak tapasztalatait

tudomrírryos konferencia keretében célszení feldolgozri. A konferenciára

előadóként felkértÍik a kö4ponti, a seregtest szintíi, valamint a végrehajtó

tagozat logisztikai biztosíüísában érintett szakemberei! hogy tartsanak nivid
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referátumot a saját szaktertilettik tapasztalataból. A konferenciiín szót kap-
tak a HM Nemzetközi Főosztály és a Beszerzési Hivatal szakemberei
ugyanúgy, mint a KFOR kötelékében lévő alakulat logisáikai és pénzügyi
szaktisztjei. Kiilönös örömiinkre szolgátt, hogy a konferencián a NATo
Nápolyban lévő AFSOUTH J4 csoportfőnökség képviseletében résá vett
DOUG Lynch alezredes úr, akí a koszovói műveletek logisztikai tanulsá-
gai címmel tartott igen érdekes és haszros előadást. A tudomrányos kon-
ferenciián elhangzott előadrások anyagát ajránljuk a logisztika kiilönböző
szakteriiletein, valamint a békeferrrrtartó kötelékek szervezeti összeál-
lítrísában és feladatainak megszervezésében érintett szakemberek részére
ugyanúgy, mint a téma irránt általánosságban érdeklődők részére további
hasnosítiís céljából.

L ogis aíkai Tu do ruúny o s Tanócs
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A BÉKEFENNTARTÁss,LI, KAPcSoLATos
II-EMZETKOZT

nNcnoÉr,ynzrnrÉsr nr,.rÁnÁsoK TAPAsZTALATAI
Nag MikIósI

A nemzetközi jogban jráratlan ember sem lepődik meg azon, hogy
katonai alakulatok, fegyveres katonai csoportok, fegyverek, lőszerek' rob-
banóanyagok és egyéb, az egészségre ártalrnas anyagok saját területen
keresztlil történő tranzitá|ása általábanminden országban kiilön engedély-
hez kötött tevékenység. Az európai államok többsége a legmagasabb rangú
törvényben - saját Alkotmányában - rögziti azokat a szabályokat, amelyek
a felsorolt esetekre vonatkomak. Különösen érzékenyek az orsúgok a
szuverenitásuk bizonyos fokú sérelmét okozó külföldi katonai alakulatok
adott ország tertiletén feg;ruerrel' vagy fegyver nélktil történő rövidebb-
hosszabb idejű tartózkodásának vagy egyszera áthaladásrínak az engedé-
lyezése tÍtrgyában.

A Magyar Köztrársaság Alkotmánya az országgyúés hatáskörébe
uta|jaaz ilyen jellegrí engedélyek kiadását, csakúgy, mint a legtöbb fontos
európai ország esetében is.

Rövid írásomban alapvetően a magyar KFOR kontingens feladat
végrehajtásához kapcsolódó nemzetközi eljárásokkal kívánok foglalkozni'
de nem keriilhetem el az egyéb csapatrnozgásokkal kapcsolatos engedé-
Iyeztetés, valamint a külfoldi csapatok Magyar Köztrársaság területén
kereszíril történő áthaladásának engedélyeztetésével kapcsolatos prob-
lémríkat sem. Teszem eá elsősorban azért, hogy mindenkiben tisáa kép
alakuljon ki arról, hogy a Magyar Köztársaság gyakorlata mennyiben tér
el' vagy mennyiben azonos azoknak az országoknak a gyakorlatával, ame-
lyekhez nektink az elmúlt időszakban áthaladási engedélyért kellett
folyamodnunk.

A téma kibontása kedvéért röviden tekintstik át azt a folyamatot, amely-
nek eredményeképpen brármely magyar békefenntartó alakulat, és így a
KFOR kontingenstink is, feladatot hajthat végre a kiilönböző válság-
övetekben.

1' Dr.Nagy Miklós mk. ezredes, MH veaetem}tititai Főosáaly, osáalyvezetó-helyettes
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A békeferrntartó műveletekért felelős nemzetközi szervezet felkérését
követően a Kormány a Parlamenthez fordul amagyat részvételt illetően. A
Parlament ahatfuozatában dönt a részvételről, valamint a résztvevő erők
és eszköxik mennyiségéről, továbbá ezek alaprendeltetéséről. A parla-
menti felhatalmazás alapjrán a Konniíny az illetékes szaktátrcák bevonásá-
val megkezdi a részletek kidolgoását.

Első lépésként megbatrározzák a kijelölt erők és eszközök feladat
végrehajtrís hglyére történő manövereáetésének módját, útvonalát, viárható
időpontját. Ezek az első konkrét adatok, amelyek elégségesek a soron
következő csapatmozgások nemzetközi engedélyeztetési eljárásrának
megindítrásához. Maga az eljárás a honvédelmi- és ktilügyi üírcák közötti
összehangolt együtbnűködést követeli meg és az éintetttanz|t orságok
Külüg}.minisztérirunaiba benyújtott diplomáciai jegyzék elkésátésével
veszi kezdetét. A nemzetközi eljárási szokásrend szerint ennek azelőzetes
engedélykérésnek legalább 3-5 hónappal az esedékességet megelőzően
kell az adotí ország kormrínyrához beérkenie. A határidők szűkössége
esetén természetesen joggal varhatja el minden orczága másiktól az e|játtás
mélüárryossági alapon történő soron kíviili kezelését. Ehhez az előzetes
engedélyhez áitalátban még nem kell részletes adatokat szolgáltatni,
elégséges a nanzitálás vrárható időpontjának, az erők és eszközök hoz-
záv etólege s nagyságrának, a d anzitá|ás c élj ának és módj rínak megj elölése.

Soron kíviili eljárás kérése esetén azonban a:ra kell sziírnítanunk,
hogy a tranzitrálásban érintett ország kormárrya nagyon rövid hatráridőkkel
kémi fogja a t:ranzitÍiásra vonatkozó részletes adatokat is, amelyek ma-
gukbafoglaljók:

. a terv ezptt szrállífu iányok mennyiségét,

' a szállítandó személyi állomrány teljes névsorát (név, rf.,
beosztás, útlevél szátm:a),

' a sállítandó harci_technikai eszközök felsorolását (gysz., nyil-
vántartási szím, típus, megnevezés és darabszám),

. a szállítandó fegyverek felsorolását (típus, megnevezés, gysz., darab.
szám), \

. a szíllításra keriilö lőszerek és egyéb speciális katonai rendel-
tetésű anyagok felsorolását (típus, megnevezés, darabszám),
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' a kontingenssel egyidejűleg sállított felszerelési trírgyak és

anyagok felsorolását, csomagolásának módját és mennyiségét.

A fentiekből ldtható, hogl olyan tnennyiségűí és reszktességíí infor-
mdció összegtííjtését, rendszerezését, a listók összedllítdsát és angol nyelv-
re történő fordítástÍt kell adott esetben néhdny nap, vagl hét alatt
elvégeuti, anuly komoly feladat elé dllítja a szetyezésért és mindenek
etőtt a végrehajtdsért felelős úllomónyt, és magdban hordozza a
tévedések és hibók napszómú előfordultÍsónak kockdzatóÍ is. Mint sőbb
látnifogjuk ez be is következett a mng/ar KFOR kontingens estében is.

A dolgok normális folyása esetén - azaz amikor nincs sziikség a soron

kívüli eljrárás kérésére - az előzetes' vagy elvi engedély megkapását

követően foghatunk csak hozzá a feladat végrehajtásrának konkrét ter-

vezéséhez. A végrehajtás mcgkezdése előu eg-két héttel (óhalóban 10
munkanappal) kell folyamodni a konkrét óthaladási engedélyért, atnely-
hez nár az előbb felsorolt teljes infornóciót csatolni kell

Ez az általános eljrírási szabáiy vonatkozik a békefenntartó művele-
teken kíviil a kiilönböző NAIO' vagy PfP gyakorlatokra történő k'tutazá-

sokra is, amelyekkel egyre többször találkozhatunk a mindennapi
tevékenység soriín.

Lényegesen könnyebb a he|yzet az olyan országokon kereszttil
történő tranzitálás esetén, amelyekkel speciális, a katonai sállításokat
szabáiyozó, és az adott tranzitálásra is érvényesíthető kormányközi
egyemény van érvényben, illetve NATO tagok lévén, a többi tagállam
vónatkozásában, ahol a t:anzitÍ.Jást az éwényben lévő befogadó nemzeti
trámogatásra vonatkozó szabályok szerint lehet megs7gry9z.ni. Itt
szeretrém megjegyezni, hogy a magyaÍ KFoR kontingens kiszíllítísa
során a felsorolt esetek mindegyikével találkoztunk.

A következőíkben kbsit részletsebben tekintsük dt a KFORÍeladattal
kapcsolans nemzetközi engedélyeztetesi eljórds tapasztalatait.

Mindenki előtt emlékezetes, hogy a magyar kormányhoz beérkezett
NATQ felkérés és magyar kontingens elvárt kiérkezése és harcfeladat
ellátrására való készenléte között olyan rövid yolt az idő, amely esetén

szóba sem jöhetett a nemzetköá engedélyeztetés fenti szabályainak
figyelembevéte|e. Az elkészÍilt tervek és számvetések szerint a kontin-
genst és felszereléseit legcélszerűbb vasúton kijuttatri a harcfeladat végre-
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hajtásának körzetébe. A megközelítési úwonalak közülkatonai és politikai
okok miatt egyből kizÍtísra keriilt a rugoszltúv Szövetségi Köztórsasdgon
kereszÍül történő sztÍIlíttÍs, gazdasógossági okok miatt pedig a Horvát-
orszógon keresztüI történővasúti, tnajd egl tengeri sztÍllítással kombind]t
manőver végrehajtása Legcélszerűbb változanak mutatkozott a Romó-
nián, Bulgárión és Macedónión lreresztüI történő vasúti szóllítcts, amelyet
azonban tovább bonyolított az a tény, hog Bulgária és Macedónia lazött
nincs vasúti összeköttetés. Ennek következtében a tranzitálasi láncba Görog-
országot is be lrellett knpcsolni'

A ktilügyminisáéritrmon keresztiiLl megkértiik a ttanzitálási engedé-
lyeket az éintett orságoktól' amelyek köziil a helyi törvényi szabá-
lyozásnak megfelelően Bulgária és Macedónia konrrrínya néhríny napon
be ltil me gadt a a t anntáláshoz sziiksé ge s e lvi hozzáj áruIását, Görö gország
kezdeményezte egy kétoldalú trírcaközi technikai szerződés a|áírását, ame-
lyet követóen a befogadó nemzeti trámogatás szabályai szerint biztosítjrák a
magyÍ!Í szerelvények áthaladását. A legnag,,obb problémát a Romón
Köztársasógon keresztül történő áthaladas jelentette, mivel Románióban -
a mag/ar gtalrorlathoz hasonlóan - csak a Parlament hatalmazhatjafel a
Kormónyt katonai alakulatok, fegmerek és lőszerek tranzitálasónak
engedélyezésére. A helyzetet tovább bonyolította az a belpolitikai válság,
amely éppen abban az időben tette próbara a román kormány tulélő
képességét. Mindezek követkeáében a román kormány mindaddig nem
volt hajlandő az e|vi engedély megadásiára sem, amíg nem csatoljuk a
kéréshez a kontingensre vonatkozó részletes adatokat. Aki ismeri a KFOR
kontingens felállítrásrínak folyamatát, az fudja, hogy május végén milyen
adatokkal tudtunk szolgálli a román fél részére. A román kormrínyra a
NATO és az Egyestilt Allamok részérő| nehezedő politikai nyomás
követkeáében olyan, a romiín konrrányra nézve hihetetleniil kockázatos
döntés sziiletett, hogy a parlamenti fe|hatalmazást be nem várva megadjrík
az eLvi engedélyt a magyaÍ KFOR kontingens átha|adéséna' zöld utat adva
ezzel a kontingens indulásrának közvetlen előkészítéséhez. Mindezek
ellenére, mint ismeretes az első szerelvény csak egy hét késéssel tudott
úfirak indulni, amit mi, és mindenekelőtt a magyar sajtó keményen felrótt
a román kormrínynak.

A kontingens felállításában résztvevők közül bizonyiíra sokan
egyetértenek velem abban, hogy a magyar kontingens kiutazása körüli
problémríknak csak nagyon kicsi vagy talán csak elenyészó részét
foghatjuk a nemzetközi engedélyek hirínyárq vagy késői megszerzésére.
Anélkül, hogy ebbe részletesebben belemeniék, hiszen tudom, hogy a
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későbbiekben nálam sokkal jobban felkésztilt szakemberek fogják ele-

mezri az akkor meglévő hiányosságokat, annyit azért megkell j egyezrem'

hogy hosszúnak mondható katonai pályafutásom során még soha nem

ta1{konam ilyen - hogy nagyon finoman fogalmazzak - sok problémát

magában hordozó katonai művelettel.

Az állomány és a technikai eszkozök kiválctsztasa, a szerelvények

összeállítasa és-a vonatkozó adatok rendszerezése, angol nyelvre történő

lefordítasa és az előírt formában a szül<séges h?lyre ttjr.fnő eljuttatasa

,áiót top^rtalataim szerint bizony nem eg)szer követelték meg-a legma'

gasabb-szint{Í katonai vezetők erélyes lri)zbelépését és a-közuetlen végre-
"hajtó tillományt szinte elviselhetetlen helyzetbe kényszerítettélr. Mindössze
eg}etlen pe\aat szeretnék említeni' amikor is az első szerelvényen utazó

ál"l,omrány' túrlnyomó többsége nem rendelkezett a határ átlépéshez sztik_

séges személyi okmánnyal éi a hatarállomáson vesztegl ő s7eyelyényhez az

$ízakai ronínmunkában a BM illetékes dolgozói által (szívességből)
jkészített útleveIeket ki.ilön gépkocsival kellett eljuttatni. Ez egyébként a

tudomásomra jutott információ szerint komoly elégtételt jelentett a

korában sokat óstorozott román illetékesek szétmára és bizony eléggé meg-

mosolyogtak benniinket Európa szerte. De ennek a konzekvenciáit ter-

mészetesen nem az én tisztem megvonni.

Ámi a nemzetközi engedélyeztetésére vonatkozó tapasztalatokat illeti,

azt kell kiemelni, hogt a probléruÍk jelentős része megelőzhető lett volna,

ha a kontingens fettíllíttÍsót egt olyan erre ü célra létrehozott munkacso-
port végzi,7meÍyben az érintett szakteriiletek képviselői mellett helyet
' 
kapott iríro o HM nemzetk özi engedély eztetéséért felelős képv iselőj e is,
aki a keletkező információkat első kézbőL a közvetítők hibáit kiszíirve
tudta volna felhaszrálni. Ajövőben - és itt elsősorban a kontingens rotá_

ciójának előkészítésére és végrehajtásara gondolok - meggyőződésem

szerint célszerű lenne a feladat ilyen fonrrában történő végrehajtása.

Befejezésül röviden a más orságok KFoR kontingenseinek, vagy

azok e gy r észének Magyarorszá g on kere szti'il vé grehaj tott t anatát|ásának

engedélyeztetéséről.

A Magyar Köáársaság területén keresztiiLl történő áthaladás általános

szabályaií-ffil a KFoR csapatok átvonulásának engedélyezéséte az

országgytílés a június 16-an kelt 54l]I999. széműHatározatában intéz-

kedik. Á Határozat feljogosítja a magyar konrrányt az áthaladási engedé-

lyek kiadására. Az engedélyeztetés a Külügyminisztérium és a Honvé-
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delmi Minisztérium együttes tevékenysége útján valósult meg. Az áthal-
adási kérelmeket az érintett országok budapesti nagykövetiégük útján
diplomáciai jegyzék formájában nyujtottrík be a Kiilügyminisztériumba. A
NATO szövetségesekkel történt egyeztetésutrín (amenny iben azáthaladást
nem NAIo tagorczág kérte) a Ktilügyminisztérium kiadta az elvi hoz-
zájátulást, amelyet követően az engedélyt technikailag a Honvédelmi
Minisztérirrm adta ki a Budapesten akkreditált katonai attasékon kereszttil.
Az orsúgot tanzitálás céljából oroszország, Szlovákia, Csehország,
Lengyelország, Hollandia és Franc iaország vette igénybe kisebb-nagyobb
mértékben.

Az áthaladások sziímát és az engedélyeztetés bonyolultságát tekintve
a legjelentósebb természetesen az orosz alakulatok áthaladása volt. A több
mint husz vasúti szerelvény minden jelentősebb probléma nélkül, a leg-
csekélyebb késleltetést sem szenvedve el szelte átafél országot. A foanz-
itálás sorrín a szerelvényeken magyar kísérő őrszemélyzet is utazott,
ügyelve a szállítás zavartalanságétra. Bizonyos fennakadást csak a szerb
vasút alacsony áteresztő képessége okozott, mivel azt az alapelvetkövet-
ffik az engedélyek kiadásakor, amely szerint a soron következő szerelvényt
csak az elóző szerelvény kilépésekor léptettÍik be az orczágba, biztosítva
ezzel,hogy egyidejűleg mindig csak egy szerelvény tartózkodjon magyar
területen.

Ami a aaruitálás engedélyeztetéséhez sziikséges adatokat illeti, mi
sem maradtunk el a többi ország!őI, sőt még komoly riadalmat is okoztunk
az oÍosz illetékeseknek, amikor a személyi állomrány adatai között az
"anyja neve" rovatot is szerepeltetriik, megfeledkezve a tényről, hogy a
szláv népeknél ilyen adat nincs nyilvríntarwa, helyette az apai név szere-
pel. Az oroszfél glanújdt, amely szerint szdndékosan meg akarjuk akadá-
lyozni katonóik Koszovóba küldését, egt husuÍros tollvonással végiit is si-
került eloszlatnunk.
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A BÉKErENNTARTÓ nnÚvnlETEK
CsAPATMozcÁsHvAL KAPCSoLAToS

rrarÁnÁrlÉpÉsnx És vÁn'muÁnÁsoK RBNDrr És
TAPASZTALATAI.

Molnár Laszlól

Békemissziók

Hazónk több nemzaközi békemisszióban is aktív szerqet vóllal, mely
jelentős kötelezettségeket ró a Maglar Honvédség kijelölt eglségeínek
személyi túllomónyóra

Cikkemben a békefenntartó műveletek csapafuozgásaival kapcso-
latos hatrírátlépések és vrámeljárások rendjét és ezek tapasúalatut szeret-

ném röviden ismertetri.

A Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium részéról a
viírnkezelésekre és az ezze|kapcsolatos határátlépésekre a HM Beszerzésí
Hivatal lett kijelölve' mely jogkör a hivatal alapító okiratában is megfo-
galmazásra keriilt.

A békemissziók köziil a nagyobb létszámú missziók ellátása rend-

szeresen visszatérő feladatként jelentkezik. Valamerrnyi váltás, utránpótlási

szálhitÁs határátlépéssel és vrámkezeléssel jár, melyek általrános szabályu a

polgári élet szátmára megfogalmazott törvényekben lettek rögzÍtve. Ezek
köztil ktilön kiemelném a többször módosított ''A vámjogról, a vám_
eljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi c. tör-vény''_t
(továbbiakban Vám. w.), valamint ''A határőrizetről és a Eatárőrségről
szóiő 1997. évi XXXII. Törvény''-t (továbbiakban Hör. tv.).

l. Molnrír László mk. ómagy, HM Beszerzési Hivatal' vám es szíllítnanyoási osúáytezető'
helyettes.
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Határátlépés

Az ó]lamhatdr átlépésének feltételei

Hör. tv' 13. $ (1) szerint az éilamhatárt a nemzetköá szerződésekben,
valamint ktilön törvényekben meghatátrozott feltételekkel, a 14. $-ban
meghatánozott kivétellel' a forgalom számára megnyitott köZúti, -vasúti,
vízi vagy légi hatrárátkelőhelyen, a Határőrség és jogszabályban feljogosí-
tott más hatóságok ellenőrzése mellett lehet átlépni.

Az állanrthatáLr átlépése valamennyi esetben a békemisszióknál
útlevéllel történik. A NATO SOFA egyezmény rendelkezéseinek megfe-
lelő NATo Menetparancs alkalnazására a fogadó államok és a ftarzit
országok belső rendelkezéseí miatt nem kertilhet sor' tekintettel arra, hogy
azok nem NATO tagok. Kivételt csupán Horvátországképez, aki a NATO
SOFA egyezrnényt akalmazza a határátlépésekre, és a Menetparancsot
elfogadja.

Ideiglenes hatdrnyitds katonai repiilőtereken

Hör. tv. 14. $ szerint kérelemre a Határőrség a Vám- és Pénzügyőrséggel
együtt ideiglenes határátkelőhely mtiködését engedélyezheti' A Határőrség
tészére a hatrárátkelőhely működtetéSéből adódó többletköltségekre a vám-
jogról, a vátme|játásról, valamint a vrímigazgatásrő| szóló 1995. évi C.
törvény 144. $-ának (10) bekezdését megfelelően kell alkalmazrri.

Hör' tv. 1 5 . $ ( 1) A határátkelőhely rendj ének fenntartií sáért aHatrírőrség
a felelős.

Vámkezelések

A kivitelre kerülő ánrkat viírn szempontból kétféleképpen csopor-
tosíthatj uk a felhaszndlds ruidjlÍt tekintve :

' Visszahozatali kötelezettséggel kiszállítandó áruk (vámkezelésiik

ideiglenes kivitelben történik) pl. harcjárművek, fegyverek,
egyéni felszerelések.
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. Kiilfijldön véglegesen felhasználásra kerül<í ríruk (vrímkezeléstik

exportjelleggel végleges kivitelben történik) pl. loszerek és rob-

banószerek.

Kiviteti vámkezelések

Kiviteli ellenőrzés

Tv. 84. $ (l): A kiviteli ellenőrzés:

' viámvizsgálatból,

' az átru azonosításából'

. valamint az adőzat\anjövedéki termékek esetén a viárnteher biz_

tosításából áll.

Tv.84.$ (2): Kiviteli ellenőrzés alá kell vonni azt a belfoldi áruq ame-

lyet vég-leges rendeltetéssel külfoldre kívánnak szíllítani' továbbá a külfold-

re vissza- sállításra kerülő vámárut (új rakivitel).

Vhr.145. $: A kiviteli ellenőrzést olyan időpontban kell kérni, hogy az

még az áru feladása vagy szálLitőeszközbe történő berakása előtt, illetőleg
azza| egyidejűleg elvégeáető legyen.

Tv.84.$(3): Ha a kiviteli ellenőrzéskor a vámvizsgálaton kívül más

vizsgálatot is el kell végezns' (így különösen: növény-egészségügyi'

állategészségügyi) aá lehetőleg a v ámv izsgálattal egyidejtíleg kell végre-

hajtani. A kiviteli ellenőrzésnek nem akadálya a más hatósági vizsgáIat

ebnaradása' Ilyen esetben az illetékes szerv a vizsgá|atát - az á|Lat-

egészségügyi vízsgálat kivételével - az áml kiléptetése előtt a hatrírvrámhi-

vatalnál tartja meg'

Vhr. 151. $: Az elvégzett kiviteli ellenőrzés alapján az áru/vétmáru

kiléptetése a kiviteli ellenőrzés időpontjától számítottharminc napon belül
kérhető. Ezt követően kiléptetésre csak újabb kiviteli ellenőrzés alapjan

kerülhet sor.
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Ideiglenes kivitel

Tv. 85. $: Azokat az ánlkat' amelyeket - nem számítva a szokásos
elhaszrálódás mértékét - áilagváltozás nem eredményezó mtivelet
céljából' visszahozatali kötelezettséggel szállítanak kiilfiildre, ideiglenes
kivitelben kell vrámkezelni.

Tv. 86. $ (1.): Az ideiglenes kiviteli vómhezelés:

. viímvizsgálatból, továbbá a

o kivitelre kerülő áru azonosságának megállapításából, ennek biz-
tosításából,

. a vi sszalro zatali batártdö megállapítísából és

. a kiviteli előjegyzésben kivitt r{ruk elszámolásából áll.

Tv. 86. $ (2): A visszalrozatali hatráridő - ha jogszabály másként nem
rendel_kezik - huszonnégy hónap, ami indokolt esetben meghosszab- :

bítható.

Tv. 86. $(3): A magyar honosságú sállítóeszköz fuvaroási tevékeny-
ség végzése céljából történő ideiglenes kiviteli vámkezelése kiilön áruny_
ilat-kozat benffi üísa nélkiil kérhető.

Vhr. l52. $ (l.): Az ideiglenes kiviteli vámkezelés t - a (z)bekezdés-
ben foglaltak kivételével - nemzetközi vámokmrínnyal vagy ennek
hirányában EV kiállításával kell kémi.

Az órunyilatkozaÍban tneg kell jelölni:

. az ideiglenes kivitel célját,

' az áru azonosítiási lehetőségeit, illetve az azonositátsra vonatkozó
javaslatot, továbbá

. amennyiben a kivitelhez ktilön engedély sztikséges - annak számát
is.
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Vhr. 152.$ (2): Belftildi forgalrni rendszámú gépjárművet szóbeli
rárunyilatkozat alapján lehet ideiglenes kivitelben vámkezelni, ha aztbel-
ftildinek minősiilő személy viszi magával. A kiilft'ldi a belfijldi rendsz'ámú
gépjrárművet csak a tulajdonos vagy tizembentartó engedélyével viheti ki kül_

fiildre.

vhÍ. 153. $: Az ideiglenes kiviteli vrámkezelés során a kiviteli ellen-
őrzésre vonatkozó előírásokat kell értelemszerűen alkalrnazni azzal, hogy
meg kell állapítani a visszahozatali határidőt is és biztosítani kell a vissza-
hozott árunak a kivitelre kertilt ríruval való azonosíthatóságát.

'fhr. 154. $ (1): Az ideiglenes kiviteli eljrárásban vámkezelt áruval a
megállapított visszahozatali idő |ejálrtát követő harminc napon beliil - a (2)
bekezdésben foglaltak kivételével _ el kell számolni.

Az elszómolds történhet

a.) az áru belftildre való visszahozatalával és a belfijldi forgalom
szémátr a történő viímkezeléssel,

b.) garanciális csere vagy csere esetében a csereáru behozataláryal és a
belftildi forgalom szátmára való vrírnkezelésével,

c.) az ideiglenesen kivitt ríru ktilfiildön történő értékesítésének iga-
zoLásáwa|,

d.\ az ideiglenesen kivitt áru megsemmisítésének' megsemmi-
siilésének, eltrrlajdonításrínak a külffildi hatóság által történő igazo|ásáva|.

vhr. 155. $: Az olyan személyek személyes hasnÁlatára szo|gá|ó - a
háztartás berendezéséhez és felszereléséhez sztikséges - áruk esetében,
akik vrárhatóan hosszabb időt töltenek külfijldön és ezt a köriilményt a
kiküldő szerv igazolásával, munkaszerződéssel vagy más elfogadható
módon ígazo|ják, a viímhivatal a visszahozatali hatríridőt a végleges haza-
térés időpontj áhan á||apítja meg.

VbÍ. 157. $: Az ideiglenes kiviteli vrímkezelés alá vont csomago-
lóanyagok (így kiilönösen: ládiík, rekeszek, zsríkok) azonosságiának biz-
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tosíüísa általábaÍl mellőztrető, a visszahozatalra keriilő csomagolóanyagok
merrnyiségének, minőségének, állapotrínak és befogadóképességének
azonban ugyanolyannak kell lennie, mint amilyen a kiszállítottaké volt.
Ezeket, továbbá az Íru azonosságának biaosításara szolgálő adatokat az
rárunyilatkozaton a vámhivatalnak igazolrria kell.

vhr. 158. $: Vízi- és légijármrínek közúton való kiszállítása esetén' ha
az nem tekinthető útiholminak, az ideiglenes kiviteli eljrárásban való
vámkezeléshez nemzetközi vrímokmanyt (ATA, Tryptique, Camet)' enrrek
hiányában EV-t kell benyújtani.

Jogszerűtlen magatartási formák

Vámszabálysértés

A szabólysértésekrőI szóló 1968. évi I. tömény szerint:

l14. $ (1): Aki vámárut a vámellenőrzés alól elvon, vagy a vámteher,
illetve a vámbizosíték megállapítása vagy beszedése szempontjából lénye-
ges körülmények tekintetében valótlan nyilatkozatottesz, feltéve' hogy az
aru belft'ldi forgalrni értéke az öftenezer forintot nem haladja meg, úgy-
szintén, aki e cselekmények brírmelyikét megkísérli ötvenezer forintig ter-
jedő pénzbírsággal sujtható.

11a.$(2): Aki az (l) bekezdésben meghatározott cselekményt értékre
tekintet nélkül gondatlanul követi el, harmincezer forintig terjedő
pénzbírsággal sújtható'

114. $ (3): Az1az árut, amelyre nézve a szabálysértést elkövették, el
lehet kobozri.

115. $ (1): Aki csempészett vámrírut vagyoni haszon végett meg-
szerez) elrejt' vagy ilyen vrímiíru-elidegenítésben közremúködik' feltéve'
hogy az aru belft'ldi forgalmi értéke az öBtenezer forintot nem haladja
meg, úgyszintén aki e cselekmények bármelyikét megkísérli' ötvenezer
forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
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l15.$ (2): Aki az (1) bekezdésben meghatározott cselekményt értékre
tekintet nélkül gondatlanul követi el, harmincezer forintig terjedő
pénzbírsággal súj tható.

115.$. (3): Azt az iírut, amelyre nézve a szabálysértést elkövették' el
lehet koboari.

A vám, adó és jövedéki eljárásokhoz kapcsolódó bűncselekmények

A Biintetőtörvénykönyvről szótó Ig78. évi IV Törvény szerint:

Csempészet és vámorgazdaság

Bt,3I2. $ (1):,,{fi

a') vámárut a vámellenőrzés alól elvon vagy a vrámteher, illetve a viím-
biáosíték megállapítása vagy beszedése szempontjából lényeges körül-
mények tekintetében valótlan nyilatkozatot tesz (csempészet),

b.) csempészpttvátmánlt vagyoni haszon végett me5szeÍez' elrejt vagy
elidegenítésében közremúködik (vámoryazÁaság), végséget követ el és

egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbiin-
tetéssel biintetendő.

(2) A biintetés bűntett miatt hrírom évig terjedő szabadságvesztés, ha
a búncselekményt:

a.) üzletszerűen,

b. ) btinsztivetségben,

c.) jelentős értékű vámiárura,

d.) muzeális tárr:gta követik el.

(3) A btintetés öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselebnényt:

a.) ktilönösen nagy értékű vámárura,

b.) tizletszeriien vagy bűnszövetségben jelentös értékű vámárura
követik el.
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l15.$.(a): A btintetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesáés,
ha a bűncselekményt iizletszeríien vagy bűnszövetségben különösen nagy
értékű vámárwa követik el.

HM Beszerzési Hivatal vámkezelői tevékenysége
a békemissziók működésének érdekében

A fentiekben ismertetett vámkezelési módokkal állunk a megbízó HM
szervek r észére a békemissziók vonatko zásában. A feladatok lehetnek :

. Eseti megbizás jellegűek (egy-egy kiszállításra vonatkozóak),

. Folyamatos vámkezelői szolgálat Kaposvár helyőrségben az SFoR
és KFoR kiszállítások biztosítása érdekében.

KFOR tapasztalatok

Az or szággyúlé s 5 4 l I 9 9 9 . (VI. 1 6. ) o GY határo zatáb an |lo zzáj árult a
magyar kontingens részvételéhez a koszovói békefenntartásban résá vevő
nemzetközi erőkben (KFoR). A kiszállítás 1999. július hónapban történt
öt katonavonattal, melynek vámkezelése rendkívüli feladatokat rőtt a
vrírnkezelői állományra. A kiszállítandó anyagokat tételesen csoportosítarri
kellett, a kereskedelmi vámtarifába betarifálni és Egységes Vámárunyi-
latkozatokat kitölteni valamennyi vonathoz külön az ideiglenes és ki'ilön
a végleges kivitelre. A visszaérkező cikkekre külön-ktilön EV-t kell kitöl-
teni és az ideiglenes kivitelből azokat töröltetrri kell folyamatosan.

Külön gondot kell fordítani "A haditechnikai eszhözök és szolgtÍt-
taÍósok kiviteléről, behozatalóról, illetve reescportjóróI saitó 48/1991.
(III. 27.) Korm. rendelet'? szerinti áruk engedélyeztetésére.

A tranzit orságok eltérő be- és kiviteli, valamint ttannt rendelkezé_
sei a kiszállítás óta többször módosultak szinte havonta' melyeket szinte
képtelenség követri. A tranzit országok számÍra a KFoR koszovói béke_
ferrrrtartás jó tizletet jelent, ezért igyekezrrek a maximális haszrot húzrri
belőle mind legális, mind illegális úton különböző adők, illetékek és szol-
gáltatási díjak beszedésének formájában.
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A vámkezelői tevékenységet, amely már önmagában is eléggé bonyo-
lult, hátráltatja, hogy nemcsak a kellő jogszabályl háttér hiányzík afe|ada-
tok végrehajtásához, hanem az együttműködő szervek is csak az utolsó pil-
lanatban adják meg a kért adatokat a vámárunyilatkozatok kiá|Iitásához.
Így bizony elégnehéz hatékony munkát végezri, és ezen mielőbb vá|toz-

tatni kellene.

osszegzés

A küWldi békemissziók ellátdsa, az utdnszóllítdsok és a KFOR saÍl-
lítús o k pedig r en dkív üli erőfes zítés ek et ig ény elnek v alamenny i r és ztv e-

vőtől. Ajogszabályi hóttér néha lehetetlenné teszi afeladatok végrehaj-
tásdt, ezért ezek mielőbbi vdltoztatúst kívánnak, valamint a külJöldön
helyben taldlható cikkek beszerzésével és a kiszdllíttisok hatékonyabb
költségelemzésével jelentősebb megtakarítúsokat lehetne elérni, és

humán erőforrdsokat felszabadítani más nem kevésbé fontosabb felada'
tokra.

Kosovo MEGKÖZELITÉSE
1.szdmú dbra
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nÉxnrnnNranrÓ vrÚvnlnTEK LoGISZTIKAI
nrzrosÍrÁsÁnlx TAPASZTALATAI HADITECHNIKAI

VONATKOZASBAN
xÜlÖNÖS TEKINTETTEL A KFoR KoNTINGENSRE

Nahalkó József

Irásommal a Haditechnikai Csoportfőnökség területét érintő logisz-
tikai feladatok végrehajtdsdnak tapasztalataival kívdnok foglalkozni,
melyet az IFOR majd SF0R és kiemelten a KFOR erők haditechnikai esz-
k ö ze inek biztosítds óban s zer eztiin k.

Elengedhetetlen egy rövid időrendi áttekintés mivel valamennyi hadi-
technikai ágazat.tál szerep elni fo g mint b e fo lyásolás i tény ező .

A Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztere felhatalmazása,
v al am int az or szággy(ilé s 5 5 l I 9 9 9 . határ o zatb an fo gl altaknak me gfe l e 1ő en
_ melyet 1999. június |6-Ínhoztak - a Magyar Honvédség Parancsnoka,
Vezérkarfonök 1999. június l7-énkiadta a 9Il1999. számu intézkedését a
Magyar Honvédség ir és BiztosítőZász|őalj ( a továbbiakban MH ÖBZ)
me galakítására, fe lké s áté s ére é s alka|mazásár a.

A kiküldésre keriilő katonai szervezet megnevezése: Magyar Hon-
védség or és Biztosító zászlőa|j. A zász|őalj állomanyjegyzékkel mega-
lakított ideiglenes katonai szetvezet,létszáma3I7 fő (38 tiszt, 57 zászlős
és tiszthelyettes,222 szerzodéses katona) rendszeresitett fegyverzettel. A
rendszeresíteÍt fegyverzetet csak azért tartom fontosnak kiemelni' mert ez
a pont az igények megjelenésénél' a szemlélet végrehajtó különböző
bizottságok kinyilatkozását és követelőzését követóen jelentős csorbát
szenvedett, melyekre az ágazati részeknél még visszatérek.

Az alkalmazási körletbe történő kiszállítás idopontját 1999. 07.15-re
határozta meg az MHPK, VKF.

Afenti intézkedés 9. és 16. pontjúban meghatórozottaknak meg1fele-

1. Nahalkó József okleveles mk. aleaedes, MH VTSZF-ség, Rakéta és lokátor technikai osáály-
vezptő - helyettes
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lően az MH Logisxikai Főigazgaüí Úr kiadta a 201/1999. szómú intéz-
kedését a koszovói béketómogató míiveletekben részvevő mag,al kontin-
g ens lo g is ztik aí b izto s íttÍs ór a

A logisztikai főigazgatói intézkedés összhangban az MIIPK, VKF
intézkedéssel kihangsulyozza, hogy a logisáikai biztosítás megszer-
vezését és végrehajtásáú az MH színhi ágazati vezetők szakmai irrínyítása
mellett, az WI SZFVK logisáikai szervezetei, a központi tagozat
logisztikai eleme, illetve más trímogatő szervezetek egymással szoros
együttnríködésben képesek csak eredményesen megoldani.

A kontingens logisztikai biztosítása két periódusra oszlik az
előkészítés és az alkalmazás időszakára.

Az előkészítés időszahóban a személyi állomány felszerelésére, fel-
készítésére, a technikai eszközök harcképességének és hadrafoghatóságá-
nak biztositására, az elrendelt anyagi készletek megalakítására, a
kiteleptilés megszervezésére, a tábori elhelyezési feltételek meglerem_
tésére, valamint az ltánpótlás megszervezésére kellett a fo erokifejtést
megtenni.

Az alkalmazás időszakóban a|ogisztikai erofonások folyamatos biz-
tosításiíra' a logisáikai mtíködőképesség megőrzésére és a váltások
szerv ezett végrehajtására kell összpontosítani.

A haditechnikai csoportfőnökség ágazati v ezetői a fenti intézkedésben
meghatátozottaknak megfelelően kezdték meg tevékenységiiket. E nnek
mcgfelelően az alábbi ógazatok míÍködtetésének tapasztalataival és
gondjaivalfoglalkozom az SF0R és KFOR vonathozdsóban:

l') N{H Fegyverzettechnikai Szolgálatfónökség.

2.) MH Páncélos és Gépjárműtechnikai Szolgálatfónökség'

3.) MH Műszaki-Technikai Szolgálatfőnökség.

4.) MH Elekftonikai Szolgálatfonökség'

5. ) MH Vegyivédelmi-Technikai Szolgálatfonökség.
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1.) MII Fegyverzettechnikai Szolgálatfőnökség

1. 1. L övé s 4fegtv er b izto s s ítás a

Az SFOR és KFOR egységek állomránya 9 mm-es 96M P9Rc"püra"
pisztollyal, illewe a 9mm-es harcászati lőszerrel keriilt ellátásra. A fő
szempont azvolt,hogy a jelzett lőszer NATO csereszabatos.

Problémát okoz a fegyverek cseréje, illetve a további ellátás, mert
kevés fegyver áll rendelkezésre. A pályakezdő tisaektől kellett elvenni a
fenti típusú pisztolyokat és őket PA-63 típussal kellett ellátri. Ezért sztik-
ség van további P9Rc pisztoly beszerzésére mely a 2000' évben sem lát-
szik biztosítotbrak.

Egyéb lövészfegyverekből az e|látás folyamatosan biztosított.

1.2. optikai eszközök biztosítósa

Az ellátás sorrán problémát az éjszakai figyelőműszerrel történő fel-
szerelés okozta, mivel a jelzett eszközök (lPN 33-B) PPN-3, NSZP-3)
akkrrmulátorai elhasználódtak, elavultak. Az orosz piacról pótlás nem volt
megoldható. Az akkumulátorok az ARZENAL EM RT segítségével
kivrfltásra keriiltek kereskedelemben kapható tartós elem vagy akkumulá-
torra, de elrhez a megfelelő átalakításra volt sztikség. Időközben beszer-
zésre és kiadásra keriilt 30 db oRIoN 80_8-2 éjszakai figyelo műszer,
mely a KFoR-sFoR csapatoknál minóségi változást hozott.

I.3. Lőszer és kézigróndt bixosíttús

A 30 mm-es 2A72 gépágytl lőszereiből folyamatosan febneriilő igény
(főleg lőtéri lőszerből) beszerzése költségvetési problémrík miatt akadozik.

A technikailag és erkölcsileg korszeriitlen 42Mkézigr,ánát helyett új
típusú korszerű 93M védő és 96M trámadó kéngránáttal kellett ellátri a
kitelepülő alegységeket.

A fenti kéngránát nem volt rendszeresítve ezért a rendszeresítés utárr
azonaal, gyorsítótt ütemii helyszíni kiképzésset történt meg a használatra
való felkésátés.
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Probléma, hogy költségvetési gondok miatt a sztikségletrek csak az5 oÁ-

val rendelkeziink.

1. 4. Védőmellény biztosíttÍs

A KFOR erők részére sziikséges védőmellényeket 200 MFt-ból kellet
megvásrárolni, mivel azt a közbes zerzési elj rárásból kivonták.

Gondot okozott, hogy a |egyártandő darabszámhoz a mérethelyessé-
get biztosító ergonómiai adatok nem álltak rendelkezésre, így csak a gya-
korlati tapaszta|atokra voltunk utalva. A mérethelyesség biztosítását csak
más szewezetektől történő átcsoportosítással tudtuk megoldani.

A további beszerzésnél, fejlesztésnél figyelembe kell venni, hogy egyre
több nő teljesít szolgálatot különféle missziókban, és sziírnukra ergonómiai-
lag helyesen kialakított védőeszköz sziikséges' amelyhez elengedhetetlen
egy előzetes adatszolgáltatás az ellátó és egyéltalén a gyértó súmára. Ezen
irányú előkészítő munkálatok már folynak.

1.5. Alkatrész ellótós

A nemzeti üámogató elemen keresztiil biztosított, de nem minden
eszközftöz. Fő problémát a BTR-80A optikai rendszere okozza, ahol az
anyagellátás akadozik.

Összességében: A meglévő problémákkal együtt a KFOR, SFOR
csapatok fegyverzettechnikai anyagellátása biztosított.

2.) MII Páncélos és Gépjárműtechnikai Szolgálatfőnökség

2.1. Anyagellótds

A nemzetközi kötelékben működtetett erőink technikai eszközparkja
az TvÉI egészére jellemzően több típusból tevődik össze. Az ismert
tizemeltetési köriilmények - háborus alkalmaási övezet, nebéz terepvi-
szonyok, kevésbé kiképzett és gyakran váltott kezelő állomrány' hirányos
kiszolgálás, sziikség tizemeltetés - miatt a javítóanyag felhaszrálás a
szokásosnak többszöröse' Esetenként olyan dolgok is meghibásodnak az
eszközökön, melyek a békekiképzésben elképzelhetetlenek.

A meghibásodiísok jellege miatt egyes esetekben a beszerzés nehéz-
ségekbe ütközik. Bizonyos gépjármű típusoknál (DAc-665) egyébként is
szinte kilátástalan az igényeket követő kistételű beszerzés. Az igény meg-
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jelenésekor a biztosíthatóság 5-8 %o. Az árajónlat kérési és engedélyez-
tetési eljórós pedig azt eredményezí, hog! egy-egy eszköz esetleg
hónapokig iizemkeptelen. A KFOR kontingens esúözeinek jelentős
hdnyada anyaghióny miatt egt hónapnól hosszabb ideig volt iizemképtelen,

Az alaprendeltetésből adódóarr az MH PCGTEK végzi akontingensek
fenntartási anyagokkal, műhelyfelszerelés és kiképzési segédeszközökkel
való ellátást. Sajnos a helyszíni körülmények, gondok és problémák
megismerésére még nem volt lehetőségiink.

Az éményben lévő intézkedésnek megfelelően az elldttÍs ruídja
közvetett ellótós ami anrryit jelent, hogy egy Magyarország teriiletén disz-
lokált katonai szervezet (logisztikai ezted, más ellátó központ) hajtja végre
az igénylési és vételezési feladatokat. Az e||átási problémák egy részét ez
a közvetett ellátás okozza.

Az SFOR és KFoR által hiányjelentett anyagok a többlépcsos szol-
gálati út miatt késve érkeznek meg az MH PcGTBK-hez. A közbülső
anyagellátó szerv csak bizonyos késéssel és alkalmanként "szíírve"
közvetíti azigényeket és emellett sok esetben torzulnak az információk.

A kontingensek és a honi biztosító szervezetek anyagigénye idonként
összemosódik és felmerüI az a tény is, hogy a közbülső anyagellátóként
kijelölt szervezet saját működésének biáosításríhoz haszná|ja fe| az
anyagot.

A kontingensek közvetlen vételezése is előfordul, melynek tényérőI a
közbiilső anyagellátó csak jelentős késéssel szerez tudomást.

A kontingensek logisztikai állomránya az esetek egy részében nem
megfelelően képzett, ezért a feldolgozott és közvetített igényekből sem
mindig dertil ki a valós sziikséglet. Ezen problémák miatt tcibb esetben fel
kellett venni a kapcsolatot az SFOR, illetve a KFoR erok érintett szakem-
bereivel az arryag pontos beazonosítása érdekében.

A fenti problémák cstikkentése, illetve megsziintetése érdekében,
valamint a beszerzés és kiutalás meggyorsításáért az MH PCGTSZF javas-
lattal élt egt kétcsatornús jelentési rendszer megvalósítósóra:

7. csatorna: szolgálati út.

2. csatorna: közvetlen telefaxon azWI PCGTEK-hoz.
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2. 2. Üzemeltetés, javítds

A felmerülő meghibásodások kiküszöbölésére, illetve a javítás
hatékonyabb végrehajtása érdekében a kontingensek logisáikai főnökei-
vel a kapcsolattartás folyamatos.Hosszabb az élettartarrta az akkumulá_
toroknak, mely eg1részt a folyamatos üzemelés, másrésá a képzettebb
gépj árműve zetők tap asztaltságából ered.

Folyamatos iizemelés és a terepviszonyok miatt gyakori probléma a
gumiköpenyek elhasználódása.

Az eddigi tapasúa|atok alapjrín más jellegti meghibásodások jellem_

zőek a KFOR, illetve az SFoR erőknél, mint a csapatoknál'

A SFOR, illetve KFOR erőknél iizemeltetett darus gépkocsiknál a
meghibásodások jellemzóen a kezelési utasítás be nem tartására vezet-
hetők vissza. A KFoR-nál iizemeltetett darus gépkocsiknál egyértelmtíen
kezelői probléma okozta a meghibásodást. Gondot okoz az eszkóz tulter-
helése is. A 20 tonnás daruval esetenként 24 towÁt is emelnek.

A SFoR-nálprobléma a hely szűkössége miatti nem megfelelő daru-
talpalás, a nem előírás szerinti szcig megválasztása, illetve idő előtti
meghibásodáshozvezet az eszkozők hossá távolságra való mozgatása, a

kitelepiilési helyig tartó menet.

A Porsche Pest Kft, Mercedes-Benz Kft., ETS Kft. és a nÁBA Rt-nél
az SFOR és KFOR részére végzettjavítások foleg szervizrrunkálatokat
takamak.

A KFoR-nál tizemelő Mercedes terepjáró személygépkocsik garancia
érvényesítése érdekében meghatározott kötelezo szervizmunk á|ataihoz a

sztikséges segédanyagokat biztosítothrk. Az MB Autó Magyarország Kft.
vevőszolgál at6v a| lepontosítottrrk (mivel Koszovóban, illetve környékén
nincs hivatalos MB szewiz), hogy a végrehajtott kötelező szerviz-
munkálatokat Pristinában a KFoR műhelye dokumenüálja és ez alapján a
járműveknél a garancia továbbra is érvényben varr.

Az SFoR-nak Mostarban, illetve a KFoR-nak Pristinában helyszíni
javítást is végeztettiink, mivel az eszközhazahozata|a időben és költség-
ben lényegesen több ráfordítást igényelt volna.
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2.3. Nyilvóntartós

Az arryagmozgások, központi javítások szímviteli, nyilvántartási
követése szinte lehetetlen; előfordul például, hogy ew arLyag kiadása
elöbb történik meg a központi készletből, mint annak abevéteLezése' Uj
anyagfajtabeszerzésekor esetenként az csakjóval a kiadást követően kerül
be az anyagtörzsbe. A terveztretetlen és szerveáetetlen beszerzés és
anyagellátás a rendelkezésre álló csekély idő miatt a nyilvántartás folya-
mat-egyidejiisége ellen hat. A kontingensek eszközeinek javíüási szémlái
nem aZ eszközze| együtt mozognak, a TESZK-lapok vezetése ellehe-
tetlenül.

Problémát okoz az is, hogy az eszközök mozgatása esetén a mozgás-
bizonylatokat az MH 62. gl. dd/IGoR részére kell kiállítani' ugyanakkor
az átadás-átvételt, illetve a kisállítással kapcsolatos minden feladatot az
MH 64. logisztikai ezred hajtja végre.

Összességében:

A kontingensek működtetése, ellátása területén egyszene van jelen a
túlszervezés és a szervezetlenség, a késedelmesség és a kapkodás' a cent-
ralizÍút takarékosság és a kistételű, bonyolult beszerzések miatti pazarlás.
Az említett anomálirík elsődleges szenvedő alanyai a kontingensek
ríllomrínyában szolgáló emberek, de sok nehézséget okoz anemzetitiámo-
gató erók állomrányrának is.

A jelzett gondok, problémák kiktiszöbölése érdekében felajrínljuk a
tapasztaIatcserét a logisztikai szakteriileten tevékenykedőknek az TvftI
Páncélos és Gépjárműtechnikai Eltátó Központnál, illetve készek
vagyunk a helyszíni konzultációk végrehajtásrára.

3.) MH MíÍszaki _Technikai Szolgálatfőnökség

Az 1'996-ban felállításra kerülő Magyar Műszaki Kontingens (Nil/fi()
első elgondolásban ew s7.efi]ezetszeru, meglévő és felszerelt múszaki al-
egység kikiiidését jelentette volrra, de a feladatok' valamint a technikai
eszközök állapot felrnérése alapjrán, olyan elgondolás született,hogy az al-
egység technikai eszközeit, valamint felszereléseit az ország kiilönbözo
alakulataitól, valamint a tÍLnntézetektől kell átcsoportosítani. A nehéz-
ségek ellenére az alakulat állománytáblás és normás anyagokból, eszközök-
ből 100 %-os feltöltésre került. Az eszközök a kontingens feladat végrehaj-
tásáttoz megfelelőek annak ellenére, hogy a többségiik mrár 15-30 éves.
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'A MMK_náivégzett ellenőrzések alapján meg kell állapítani, hory a
kint lévő műszaki technikai eszközök a jelenlegi hazai viszonyokhoz
képest sokkal többet tizemelnek, sokkal nagyobb igénybevételnek vannak
kitéve, ezért a technikai kiszolgálási, javítási iizemidőket gyorsan tel-
jesítették. A soros technikai kiszolgálások, javítások végrehajüísához a
szolgáIat csak 1998-ban kapott költségvetési fedezetet.

A ktilönösen sokat iizemelő és bonyolult műszaki gépek: ilyenek az
usZM-2 cölöpöző felszerelés, az UDS-114 gumikerekes koftó, azL-220
rakodó földmunkagép - melyek meghatátozzák a MMK teljesítő-
képességét - javítása egyre nehezebb, az alkatrész utánpótlás egyre bonyo-
lultabb és nemcsak apét:zl1gyi fedezet hiánya miatt, hanem abeszerzésí
források beszííktilése miatt is.

A szolgálat így kénytelen a nemjavítható vagy alkatészre varó tech-
nikai eszközöket folyamatosan az itthon lévő és még üzemképes
eszközökkel lecserlélni, ezért azlvftI MUTEK-néI felhalmozódnak a javí
tásta, feLt$ításra váró eszJ<özök.

Az SFoR-nál végzett feladatok mtíszaki - anyagi biztosítása során
több esetben előfordult, hogy raktríri hi,á.'y, illetve kereskedelmi hirány
miatt egyes fenntartási anyagok bizosítása elhúzódott' de ezek beszerzése,
ha késve is de megtörtéfi. Az ellátás illetve abeszerzés végrehajtásríra a
sztikséges költségvetési keret folyamatosan rendelkezesre állt.

A MMK feladatainak módosulása, valamint az ál|ománytábla válto-
zások miatt több eszköz feleslegessé vá|t, igy hazaszállitásra került 19
állomanytáblás technikai eszköz, mely jelenleg az l{tt lrÜtBr-net
javításra vrír.

A KF'OR biztosítás tapasztalatai

A szolgálat központi készletből az átcsoportosítással készletezett és
előkészített anyagokat biztosított az MMK-II részére'

A feladat indulásánál nem rendelkeáek elég infonrrérciőval az
erődítési és akadrílyképző arryagok mennyiségéről és az alkaLmazók fan-
tániájfua volt bízva ezek nagyságának megítélése. A tervezők nem is-
merték a számvetési alapokat, így a felterjesztett igények többszöri pon-
tosítiísra szorultak.
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A tílzszerész járőr állomrínytáblában való megjelenését követően
irreális igények jelentek meg - távirányítású manipulátor, EoR-4 bom-
baruha - az alkalmazói oldal részéről, melyek kielégítése nem történt meg'

Problémát jelentett, hogy a KFOR tevékenységet tervezők nem számí-
tottak a táborhely ft'ldmrrnkáiva|, igy akiutazás előtt négy nappal kellett
egyedi műszaki gépeket - rakodó fiildmunkagép' lrínctalpas buldózer -
kivezényelni és kezelőket kijelölni.

4.) MH Elektronikai Szolgálatfőnökség

A szakóg tevékenységét a híradócsoportfőnök követelményei alapjón
végezte, melyek az alóbbiak voltak:

_ új típusú mobil digitális hírközpont kialakítása'

- R-l42 rádióállomásba nag1teljesítményíi RH-URH rádió beépítése,

- BTR-8OA típusú harcjárművek kiegészítése híradó szempontból,

- helyszíni ki j avítások végrehajtása'

- a kontingens teljes híradásának biztosítása'

- számítás és ügyviteltechnikai eszközök biztosítása.

A fenti KFOR feladatok biztosítására mintegy 9l MFt-os soron kívüli
beszerzéssel tudott a szakág megfelelni.

A feladat megkezdését követően derült ki, hogy nem rendelkeziink
korszerű és az alkalrnazási követelményeknek megfelelő hírközpont gép-
kocsival, ezért egy új típusú hírközpont gépkocsi fejlesáésére volt sztik-
ség, amelyet a beépítés után az idó rövidsége miatt csapatvizsgálat nélkül
kellett a KFoR erők részére kiadni. A híradó eszközöket kezelő állomány
kiképzésének megszerve zésére és a kiképzés végrehajtására rövid idő állt
rendelkezésre. A kitelepülést követően fellépő problémríkat önerőbol nem
tudtak megoldani, igy javitő csoportot kellett a helyszínre kiktildeni. Ilyen
szakértői javítócsoport kikiildése továbbra is sziikségesnek látszik mini-
mum 4 havonta a megfelelő technikai kiszolgálás biáosítása érdekében.

A KFOR erők logisztikai biztosíttístÍt végző tervező munkacsoport-
nak elektronikai szakember nem volt tagja, mely az eszközök és anyag-
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igények többszöri újratervezését eredményezte, amit a glakori dllomóny-
tóbla vóltds csak tovdbb gerjesztett.

Az l999-es évben a fenntartásra tewezeti dologi kiadások a KFOR
kontingensnél i'izemelő számitás és ügyviteltecnikai eszközök, szétmítás'
technikai segédanyagok és alkatrészek utrínpótlását biztosítja' melyet nem
mondhatunk el a 2000' év költségvetési keretszárnait ismerve.

Az SFOR erők szakági logisztikai biztosítás rendezett, de a 2000.
évben sziikségessé válló sokszorosító eszközök cseréjére anyagi fedezettl
nem rendelkezik.

5.) MH Vegyivédelmi-Technikai Szolgálatfőnökség

A biztosítds, illetve az elldtós szempontjdból az IFOR majd SFOR és
a KF'OR feladatok végrehajtását az a|ábbi Íőbb sajótossógok jelle'
mezték:

- az egyéru védelem területén új típusú (93M) védoeszközökkel való
ellátás,

_ a 93M védőeszközökből központi készlettel nem, illetve csak minta
méretben rendelkezttink,

- a kontingensek felszerelésére rendelkezésre álló sztík határidők.

Az egyén védelem területén jellemző volt, hogy a Vegyivédelmi
Anyagellátó Központ a kikiildésre kertilő személyi állomány létszrámrának

megfelelő mennyiségú eszközze|nem rendelkezk, azokat a TIG Köz-
hasznű Társaságtól a feladat végrehajtás soriín kellett kölcsön anyagként
átvenni. Az err e vonatkozó politikai' illetve gazdasági döntéshozatal elhú-
ződása miatt az Anyagellátó Központ a sztikséges eszköz<jket csak későn
egy-két nappal a feladatban érintett állomany felszerelésének végső
hatarideje előtt - kapta meg, így rendkívül kevés idő maradt azok előké-
szítésére és kiadásrára.

A felszerelésre rendelkezésre álló szűk hatríridó miatt - fóként az
IFOR feladat kapcsián - nem rendelkeztiink a kontingens személyi
állomrányának méret paramétereivel, ami az egyértl védőeszközök biz-
tosítása területén a mérethelyesség megválasztása szempontjából rend-
kívül fontos. Így az eszközök méretszortimentjének összeállításánál
gyakorlatilag a lakosság ergonómiai megoszlásának statisáikai adataiból
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tudtunk csak kiindulni ' Bar az ellátás, illetve a kontingens felszerelése
soriín méretproblémrák nem meriiltek fel, mindenképp a konkrét (adott
egyének) méretvételén alapuló rendelést, illetve ellátást tartjuk követen-
dőnek, ami egy jelentős előzetes adatszolgiíltatást igényel az ellátó szer-
vezetrészére.

A vegyivédelnú ágazati költségvetés sziíkössége és az egyéni védő-
eszközök fentiekben leírt kölcsönként való biztosítrísa miatt az Anyag-
ellátó Központ igen hosszú ideig trárol a TIG KHT hrlajdonát képező
eszközöket. Igy péld.ául az 1996. év elején az IFOR magyaÍ múszaki
kontingens felszerelése érdekében átvett eszközökkel 1 998. decemberében
tudtunk a trársaság részére elszámolni. Ezek saját készletektől elktilönített
tiárolása, nyilvríntartása, rendszeres leltározása és az ezzel kapcsolatos
dokumentálás többletrnunkát jelent mind a tárolást, mind pedig a nyilvrín-
tartást végző állomány részéte.

Az eszközök "kivásfuldsa'' elhúzódik' így a ktilönböző célelőirányza-
tok (IFOR' SFo& KFOR) terhére beszerzésre kerülő mennyiségek elkü-
lönített nyilvrántartása miatt a nyilvántartás átláthatósága mind nehezebb.

Másik probléma volt, hogy az eszközöket a Magyar Honvédségben
nem ismerték, ezért a felszerelésre kerülő állomány kiképzését, felkészí-
tését mind a mérethelyesség megál|apítása, mind pedig az eszközök
előkésátése, akalmazása és technikai kiszolgálása vonatko zásában az
Anyagellátó Központ szakemberelnek - az ellátással prárhuzamosan - kel-
lett végrehajtant. Ez fbként az IFOR feladatrál, illetve a KFOR feladat
kapcsán kiküldött orvos csoport vonatkozásában jelentkezett. Meg kell
azonban említeni, hogy a K93M kiképzési készletek kialakításával és
kiadásáva|,az Anyagellátó Központ kiképzéssel kapcsolatos feladatköre
csökkent. Iry például a KFoR őrzésbiztosítő zászlőa|j fe|késntését az
egyéni védőeszközök alkalmazása tekintetében már a SzárazÍiildi Vezér_
kar felkészült szakemberei végez1ék a fenti kiképzési eszközök felhasz-
nálásával.

Az előkészítésre rendelkezésre áuó idő rövidsége, valamint a sziik-
séges előirányzatok igen későn való rendelkezésre állása miatt esetenként
csak igen feszült munkarendben és rendszeint az utolsó pillanatban sike-
rtilt biztosítani az egyéb _ a kiküldésre keriilő erők speciális igényeinek
megfelelő - eszközöket (p|. az IFOR kapcsán kialakított gyorsbeavatkozó
tíízoltó utánfutók vagy a KFOR erők részére biztosított magasnyomású
ttizoltó utánfutó stb.). A fentiek miatt az ilyen eszközök vonatkoásában
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nem áll rendelkezésre elegendő idő a kezelőállomríny megfelelő szinttí
kiképzésére. Ez hátányosan befolyásolja az eszközök kezelését, illetve
tizemeltetését és idó előtti vagy esetlegesen kezelői hibából bekövetkező
rendkíviili meghibásodáshoz vezethet. Ilyen meghibásodásként értékeljiik
a magasnyomású trízoltó utránfutó meghibásodását.

Gondot jelent a fenti feladatokra kiadott eszközök elszámoliísa is,
mivel az Anyagellátó Központ nem kapja meg a kellő információt az
eszközök átcsoportositásáIloz. Igy jelenleg is rendezet|en a Köze-
gészségügyi és Járványügyi F'elderítő CsopoÉ által - általunk ismeretlen
intézkedésre - a KFOR OBZ részére jegyzőkönyvileg átadott eszftözök
elszrárnolása. A megktildött okmrányok mind tartalrnilag, mind pedig szám-
viteli szempontból alkalnatlanok a nyilvántartrísok módosítására. Ezen
okok miatt a Köze.gészségügyi és Jrárvrányügyi Felderítő Csoportot, ezzel
együtt az NftI EUKKK elszámoltatása csak az eszj<özök beszríllíüását
követően lehetséges.

Ósszességében a Békefenntartó mííveletek haditechnikai biz-
tosíttÍsóról az alóbbi túltalónosí'tható következtetéseh vonhatók le :

. valamennyi ágazaháljelentős kiírokat okozott azidő rövidsége,
amely kapkodást és szervezetlenségi problémárkat okozott,

. az MHPK,VKF intézkedésében szereplő "rendszeresített eszkö-

zök" kategőria figyelmen kívül hagyása nemcsak az elókészítés,
hanem az alkalmazás időszakában is komoly zavarokat okozott,

. a fenti két tény által előállt nehézségeket csak tovább gerjesáette
a kiilönböző szintri "szakértői csopottok" szemléjét követő
ujiólagos, világszinvonalu igények megielenése,

. az alkalmazői oldal és az ellátói ( bizosÍkísi oldal ) disáarmóniá-
ja.Az alkalmazoi oldal nem akarja fudomásul venni, hogy jelen_
legi miiködési rendben MH szintíí jogkörökkel csak az áryazati
vezetők rendelkeanek és nem tekintik azokat partrereknek,

. a nem megfelelő szintii kiképzettség az ilzsmeltetés soriín nem-
csak zavarokat hanem nagyon komoly anyagi károkat is okoz,
tehát az elhanyagolt képzés tulzottan is megbosszulja magát,

185



. a kiilönböző típusú anyagok és eszkö'zök számviteli' illetve
pénziigyi okmányolása valamennyi tertileten problémás.

Felhasznált irodalom:

l.) A MK oGY 55/1999. 0V.l6.) a magyaÍ kontingens részvé-
tetéről a koszovói békefenntartrásban résztvevő nemzetközi erőkben címtí
hatfuozata.

2.) A Magyar Honvédség Parancsnok, Vezerkarifönök 9llt999.
szímú intézkedése a koszovói béketrámogató műveletben (KFOR) való
maryaÍ részvételröl.

3.) A Magyar Honvédség Logisztikai F őigazgatő 20l l 1999. szÁmtl
intézkedése a koszovói béketamogató műveletekben résztvevő magyar
kontingens logisztikai biztosítrísrára.

4.) Alnódi Laszló mk'őrgl.: Feljegyzes a KFoR erök elektrotech-
nikai biztosításáról.

5.) Borók Elekmk.alez.:Feljegyzés az SFOR és KFOR erők gép-
j rírmiítechnikai biztosítrásráról.

6.) Csák Tamas mk őrgl.: Feljegyzes a KFOR erők vegyivédelmi
tecbnikai eszköz biztosítrísríról.

7.'s Zsiros Sándor mk.őrgt.:Feljegyzes az SFoR és KFOR erők
mtíszaki_ technikai eszközik biztosíüísráról.
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A BÉKErENNTARTÓ nn(rvnlnTnK LoGISzTIKAI
nrzrosÍrÁsÁx.Lr TAPASzTALATAI, rtnÖlvÖs

TEKINTETTEL a nurrÁzlrr nr,r,ÁrÁsn^l

Pakocs Zoltónl

A katonai logisztikónak - amely magóbafoglalja a Magtm Honvéd-
ség alaprendeltetésébőÍl eredő, valamint a nemzetközi szerződésekben

foglalt köíelezettségek teljesítésébtÍl adódó katonai múíveletek anyagi-,

technikai-, egészségüpi-, közlekedési- és elhelyezésí szühségleteinek ter-

vezését és kielégítését - szerves részét képezi az anyagi biztosítósi alrend-

szeren belül a ruházati biztosí'ttÍs.

A Magyar Honvédség ruházati biztosítása a katonai szervezetek

működéséhez, a szeméIyi állomany ellátásához, a szo|gáltatások biaosí-
táséltozsz[ikséges, aszolgá|atanyagnemfelelősi hatáskörébe tartozó szak-

anyagokkal, jóvráhagyott költségvetési előirányzatokkal és pénzkeretek-

kel való gazdálkodási tevékenységek összessége. Magába foglalja a szÍik-

ségletek tervezését, a fejlesáését, a szakanyagok beszerzését, a készletek

megalakítását, tároLásét' elosztását, az állomány folyamatos ettátásá$, a

szolgáltatrísok biztosítasát' a szakanyagok rendszerből történó kivonását
(selejtezést, értékesítést).

A szolgálat anyagnemfelelősi hatáskörébe tartoző készletek fel-

haszruálásuk szerint az alábbi főbb csoportokba tartoznak: felsőruhiízat,

fehérnemű, lábbeli' felszerelés, ágynemű, pihentetési mYaB' betegellátási

aÍLyag, éttermi textília, sátoranyag, munka- és formaruhiízat, munkavédel-

mi rendeltetésú általános eryéni védőeszköz,ntházatlkellék, javító és kar-

bantartó mYaB, irodaszer, nyomtatvány, irodai és nyomdai papír, cso-

magoló anyag és göngyöleg.

Néhany éve új és kiemelt feladatként jelentkezett és folyamatosan
je|en van a nemzetközi béketeremtő, békefenntartó, illetve humaniÍíriusi
feladatokban résztvevő magyar erők ruházati biztosítrísa. Ez a szakmai

feladat a megszokottaktól eltérő, a gazÁálkodÁs egyes teriiletein speciális

szew ezési tevékenységet és szervezettséget igényel.

1. Pakocs Zoltán alezredes, MH Ruházati Smlgrí'latfónok
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Ezen kontingensek ellótósa és annak megszervezése kiterjed a szol-
gdlat anyagnemfelelősi körébe tartozó összes anyagcsoportjóra, az elő-
készítő és végrehajtósi időszakra, hazai és kiilÍöldi, azon belül kiitönböző
g eo gr óft ai hely s zín ekr e.

A nemzetközi katonai békemissziókban részlvevő magyar erők ruhá.
zati biztosításának célja: sziikségleteiknek, igényeiknek kielégítése meg-
felelő anyagokkal és szolgáltatásokkal, megfelelő időben és helyen, meg-
felelő mennyiségben és minőségben. További cél, hogy a feladatokravalő
felkésztilés és annak végrehajt'rása során az anyagigények reális felrné-
résével, a készletek megfelelő ménékű felhahnozásával és lépcsőzésével,
a felhasznrílás szabályozÁsával, a tényleges sztikségletekhez igazodó e|lá-
tás megszervezésével és végrehajtásával, a felhaszrált anyagi készletek
utrínpótlásával azaz az anyagsz1ikségletek teljes körű és teljes mértéktí
kielégítésével elősegítse az eredményes működést a feladatok sikeres
végrehajtását.

A rvházati biztosítással is, mint a logisáikai támogatással szemben is
alapvető követelmény, hogy a szakirányú trámogatási feladatok hatékony
és gazdaságos végrehajtásávalkell elősegíteni a katonai műveletek sikerét.
Figyelembe kell venni, hogy válságkezelés, illetve a béketámogató műve-
letek időszakábana logisztikai támogató szervezeteknek a feladatot végre-
hajtó szervezetek sziikségleteihez igazodó szervezetlel és kapacitással, a
mtÍködési terület jellegének, az el|átási távolságoknak megfelelő önál-
lósággal kell rendelkezriiik.

A rutrázati biaosítás feladatrendszerét azok a szakirányú feladatok
alkotjrák, amelyek végrehajtásával az anyagi készletek eljutnak a nem-
zetgazdasági fonásokból az anyagi biztosítási - ellátási rendszer köue-
miiködésével a felhaszr álőlrho z'

A békefenntartó műveletek ruházati biaosításának tegiellemzőbb
tapasztalatait a gazdákodás egyes frrnkcióin, illetve az anyagi biztosítás
feladatrendszerének egyes elemein keresáül vizsgálva kívánom bemutatni.

A bizosítási feladat a szükségletek tervezésével kezdödik, amely
kiteded a szakanyagokra és a vonatkozó költségekre.
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A tervezés dokumentumai a különböző szempontok szerint elkészített
tervek, melyek a jövőben szándékolt tevékenységek, valamint az e|émi
kívánt hely zet me gbatátr ozásrára irányuló döntéseke t tartalmazzák.

A nemzetközi kontingensek költségvetése a kialakított ruházati nor-
mák' a létszám és egyéb alapadatok, szolgáltatási' irodaszer, irodai papír
és nyomtatvríny sziikségletek alapjrán kertil összeállításra.

A ruházati norma cikkenként, mennyisében és értékben, személynél
lévő és raktári készletkénti bontásban keriil meghatátozásta.

Az ellóttÍsi notmák kialakíttÍsónól lapvető szempont:

' a személyi állomány jó minőségű és korszení hadiruházattal
történő ellátása,

. a szlikséges személyi védőeszközök és felszerelési cikkek biz-
tosítása,

. a pihentetési anyagokkal való ellátás'

. a működés biztosításríhoz szi'ikséges egyéb ruházati szakanyagok
biáosítása,

. a raktari készletek kialakítása,

. a inűvelet tartalma, jellege és várható időtartama,

. az alkalmazás területének ftildrajzi, éghajlati viszonya,

. az utánpótlás biztosításának lehetosége.

A nemzetközi katonai békemissziókban résztvevő állomány
személyi ruházati normája két fő részből tevődik össze:

1.) Alapkészlet:

a.,) Tiírsasági és köznapi öltözet cikkei (sapka, öltöny, pantalló'
ingek, nyakkendő, pulóver, félcipő, deréköv) ;
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b.,) Gyakorló öltözet néhríny cikke (póló, téli ing és alsó, bakancs'
hevederöv' esővédő öltöny, sátorlap),

c.,) Fehémemű (atléta trikó, alsónadrág, zokni),

d.,) Sportfelszerelés (sporttrikó, sporEradrág, sportzokni, űsző-
nadrág, szabadidőruha, sportcipő, sporttráska),

e.,) Pihentetési cikkek (hálózsrák, gumimaftac),

f.,) Felszerelési cikkek (málhazsrák, kulacs, kulacshuzat' evőesz-
közJ<észlet, rohamsisak, evőcsésze' munkavédehni kesztlí),

g.') Egyéb cikkek (pizsama, fiirdőlepedő, törölköző, gumisarú,
tengerészzsrák, öltönytáska, napszemüveg, zsebliímpa)'

h.,) Rutrrázati kellékek, javítő- és karbantartó anyagok (rendfoko-
zati jelzések válllapok, csillagok, himzett és műanyag névtáb-
lrík, gombok, cémák, varrókészlet, cipőtisztító készlet, cipőápo-
ló, stb.),

i.,) KizÍrőlag nőknek kiadandó anyagok (kalap' szoknya, ruha'
fiirdőruha' fehérnemű)'

2.) Kiegészí,tő készlet (éghajlat szerin)

(Az alkalmazasi terület széIes slralán való fi)ldrajzi változasai szük-
ségessé teszik az adott kórülményelrhez igazodófelszerelések hasznáIatát.)

a.,) Mérsékelt égövi kontingens részerc (65 M gyakorló öltöny, 65 M
pc. kabátbéléssel, bakancs),

b.,) Trópusi égövi kontingens részére (90 M nyríri gyakorló öltöny,
trópusi öltöny, gumicsizma béléssel),

c.,) Sivatagi kontingens részéte (90 M nyríri gyakorló öltöny, trópusi
öltöny' 90 M téli gyakorló öltöny béléssel, sivatagi bakancs),
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d.') Hegyvidéki kontingens részére (téli sapka, gyapjú fejvédő' 90

M nyári gyakorló öltöny' trópusi öltöny, 90 M téli öltöny bélés-

sel, kötött téli kesztyti, gumicsizma béléssel, takaró).

(A bétrefenntartó műveletek sorón az állomóny alapvetően hadí-

/glaknrló/ ruházatot visel, ígl nag)on lényeges, hogl ez az öltözet milyen

tul aj d ons ógo klral b ír. )

A hadí (gakorló) ruhózafral szemben tómaszJott követelmények:

. megfelelő rejtés biztosítása a vizuális és infra felderítéssel szemben,

' védelem az időjárr:á.s behatrísaival szemben,

' könnyií mozgás biztosítása,

' kedvező higiéniás és frziológia trrlajdonságok,

' védelem fény és hősugrírás , radioaktív szenrryeződés, vegyi és

bakteológiai hatások ellen,

. könnyii mentesíthetőség (tisztíthatóság)'

'tartósság,

' könnyen fel, illetve levehető legyen,

' kényelrnesen elhelyeáető legyqn rajta a felszerelés.

A követelmények kielégítése az ahÍbbi ruídon történik:

. réteges öltöÍetés: lehetővé tesá - a rétegek mennyiségének vál-

toztatásbva| - a változő igénybevételkor és az ídőjárási viszo-
nyokhoz való gyors és egyéni alkalmazkodást'

' könnyen mentesíthető és ruházat fiziológiai szempontból kivá.ló

tulajdonságokkal rendekezó tiszta pamut alapanyagok alkal_

mazÁsával.,
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' az infratechnikának megfelelő szinező anyagok alka|mazása,

o mérettartó és kopásálló kikészítés,

. vízleperegető impregnálás'

. az alapartyagok, kellékek maximális egységesítése.

A fenti követelményeknek tegiobban a rendelkezésre álló öltözeti
változatokból a 90 M hadi - (gyakorló) ruházat felel meg, amely a
nemzetközi katonai békemissziókban résztvevő állomány alapruházata.

rellemzői:

. Természetes négyszínnyomású a|apanyaga lO0 % pamut, bőr-
barát, jő nedvszívó képességű, kedvező komfortérzetet biáosít.

' Megfelelő infratévesztő tulajdonságal rendelkezik, praktikus
szabásvonalú, kényelmes, a mozgást jól bizosída.

' Egymásra épiilő elemeivel az ewópai időjrírási változatoknak
megfelel.

'Réteges öltözködéssel, téli cikkekkel (téli zubbony és nadrág_
béléssel, pulóver, téli ing és alsó) biaosítja a hideg elleni védel-
met.

' A téli zubbony enyhén vízlepergeto kikészítésű, impregnált.

' Tartósságot biaosító kikészítéssel és konfekcionálással készül'
az erősen igénybevett helyeken térd-, könnyék- és ülepfolttal
megerősített.

' A zubbony rejtett gombolású. A különböző tevékenységek
esetén a gombok beakadásának vagy leesésének megakadályo-
zása étdekében a zubbony rejtett gombolással készült.
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' Nyríri változatban új megoldríként jelentkezett a pólóval való

önálló viselet'

. A nemzeti hovatartozást és felismerhetőséget segíti elő a név,

ÍúJlaricLző és nemzeti pajzs megjelenése a felsőruházaton.

Tróp'asi éghajlati viszonyok között haszrrálandó ugynevezett trópusi
hadi- (gyakorló) ruházat szövetsbrrkturája a 90 M hadi- (gyakorló)

rvháu-athoz képest IazÁbb, így légáteresztő képessége, sze|Lőzése jobb.

Zubbonya rövid ujjú vríltozatban késziil.

A ktilső meghaüírozott egyéni felszerelések elhelyezését a málhamel-

lény biztosí{a. A rendszeresített málhamellény előnye a jó sulyelosztás,

hánánya azonban az, bogy "ruhajellegíí". A megváltozott igények,

valamint praktikus szempontok miatt a nemzetközi missziók egy ftszénél.

a soron kívül külfrldről beszerzett málhahevederek keriiltek kiadásra.

Ezen a cikkeken a sztikséges felszerelési tárgyak megfelelő helyeken,

igény szerint fel - illetve levehetók' elhelyezésiik változtatható. Előnye a

"mellényes'' megoldással szemben, hogy nyrári melegben nem fokozza a
,,melegérzetet'' és kiilönösebb sűyterhelés nélkiil néhrány felszerelési

cikkel ellátva is haszrálható.

A tervézésné| és az ellátrís megszervezésénél Íigyelembe kell verrni,

hogy az alkalnaási teriileteken milyen módon történik az elhelyezés,
valamint az egyéb logisztikai teriiletek biztosítrása.

Például a KFoR esetében tervezni kellett a sátakkal, a sátrakban

haszrálatos pihentetési anyagokka| (gumimatac, hálózsák, fejpárna,

fejprárnahuzat, hiílótermi takaró, lepedő) szakácsrrrházattal, konyhai-, étter_

mi textíliákkal (törlőruha, asztalterítő), konyhai dolgozok védőruházatáva|

(lánckeszt5ni, lánckötény, csúszásgátló bakancs, stb.), egészségügyi
rvház.atta| (sapka, nadtátg, ing, köpeny, cipő, műtősrúrázat, műtőslepedő

stb.), és a személyi rállomríny részére szolgáltató blokk kialakítrísríhoz
sztikséges berendezesi cikkekkel (mosógép' centrifuga, vasaló, vasalóáll-
vrány' szárító).

A sátor mennyiség tervezésénél a következőket kellet ftgelembe
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VeilI.l. Plu('rrlr'lt's' l'lElIIlEZEs (Áony[a' mosogaao' Ioloesaru - es nuse-
lőkésátő' ké71Ía1<tár, büfé), étkezde, egészségügy (általános és fogorvosi
rendelő, vrírakozóhely, fektető, elkiilönító), munkahelyek (parancsnok,
törzsfőnök, hadművelet, logisztika, trírbori lelkész, jogász, pénzíjgy,
személyügy, ügyvitel, híradó szolgiíLlat, KBH, századparancsnokok, szol-
gáiatvezetők), szolgiílatok (ráboriügyeletes, kapuügyeletes' telephely -
ügyelete s, őrssé g) fiirdő, szolgá|tztő, tartalék.

AnúÍuan cikkeken kíviil tervezni kell a mosatásra és vegytisztitrísra
keriilő cikkek, azok gyakorisága és a tisztítrási árak alapjrán a sznlgáltatá-
sokat, tapasrtalati adatok és a vrírható sziikségletek alapjrán azirodaszer,
nyomtatvrány, irodai papír költségeket is.

A ruházati anyagok és felszerelési cikkek - mennyiségiik, értékük
figyelembevételével - kozbeszerzési eljárás (hadi- gyakorlő niltázat,lábbeli'
fehérnemű, felszerelés stb.), valamint a szabadkézi vétel (kiegészítő
cikkek) szakályai szerint keriilnek beszerzésre. A beszerzéseket a HM
Beszerzési Hivatal vagy az MH Ruházati Ellátó Központ bonyolítja le,
de előfordult mrír olyan eset is amikor a kontingens az alkalmazáshelyén,
kiilÍiildi beszerzési forrásokból elégítette ki a fehneriilt igényeket (p1.

speciális bakancs).

A beszerzések történhetrrek előre tervezetten, az éves beszerzések
keretében vagy soron kívül. Utóbbi oka, hogy a sziikséges információk a
megfelelő időben nem ríllnak rendelkezésre.

Az ellátils központi készletből történik, azonban a nők részére a fehér-
nemű és fiirdőruha egyéni beszerzésérekészpétu kerül kifizetésre, a tiír-
sasági és köarapi öltözet pedig a hivatásos állomrány nlhánati utránpótlási
illefuénye terhére kerii{ beszerzésre.

Az ellátás megszerTezése két fő tertiletre, az előkészítés és az alkal-
mazás időszakrára összpontosul.

A főertÍkifietés az előkészítés időszahdban a személyi állomrány fel-
szerelésére, felkészítésére, az elrendelt anyagi készletek megalakításiára, a
kiteleptilés megszervezésére, tábori elhelyezési feltételek megteremtésé-
ve|, az utrínpótlás megszervezÁ,séte, az alkabnazás időszakóban aruháza-
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ti szakanyagok és szolgríltatások biztosításríra a múködőképesség megór-
zé sér e é s a v á|tozások szerveze tt nÍ;Lázati bizto síüásrára koncentrrálódik.

Haazelláttáts folyamatrít vizsgáljuk akkor azt tapasztaljuk, hogy a tőbb
szervezeti csatornián bonyolódik. A feladatban részt vesznek a felkészí-
tésre és utrínpótlás biztosíüísára kijelölt egységszintrí katonai szervezetek,
azok elöljáró tagozatai (hadoszrály' haderőnemi vezérkar) és a központi
ellátó szervezet (MH REK).

Az érintett logisztikaÍ ógazatok vezetői intéúednek a személyi állo-
mány részére előirt felszerelések és a kontingens készletei megalakítá-
sára, a sziikséges soron kíviili átcsoportosításokra, az igénylések idő-
beni megadására.

Megalakításra keriilnek a felkészítés, kitelepiilés és a műveletek idő-
szakára elrendelt készletek, amelyek olyan szímvetéssel késziilnek, hogy
az áilomány ellátrísa a kisállított készletekből végrehajtható legyen. A
béketámogató műveletek soriín felhaszrált készleteket közvetlentil a

szervezetszerÍi logisáikai alegység készletéből kell pótolni.

Az el|átő szewezetek vagy annak hiányában a személyi készletek
pótlását azerÍe a feladatra kijelölt egységek (alegységek) útj{án kell tervezri,
szervezni és végrehajtani. A személyi állomrány felszerelését - különös te-

kintettel a méretes ruházati cikkekre - áitaláhan a felkészitést , el|átástbiz-
tosító katonai szeruezet, de volt mrír példa, mint például a KFOR esetében,
hogy a központi ellátó szerv hajtja végre.

Lényeges szempont, hogy az ellátó szervezetek mindenkor rendel-
kezzenek az érvényben lévő számviteli rend szerinti nyilvrántartrásokkal az
induló készletekről és az időközi arryagmozgátsokról.

A hazatéró rállomány nfrázatí elszámoltatrását a trrlajdonba adott
cikkek (fehérneműk, póló' sportru}rázat, zoknik, pizsama, törölköző, gumi-
sarú, karbantartó ésjavító készletek, kiegészítő, fogyó anyagok) kivételé-
ve| az ellátó katonai szervezet hajtja végre.

A békefenntartó miiveletek ruházati bíztosításával kapcsolatos
főbb problémák:
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A szabdly ozottsóg terén

A válság kezeló és békeüámogató műveletek biztosításrának szabá-
lyozottsága terén problémát okoz, hogy az előre nem látott feladatokra (pl.

AFOR, FKOR) a ktilönböző szintri intézkedések többnyire az ái|omány
beöltöztetése alatt vagy utrín kertilnek kiadrísra. A kiadandó anyagok men-
nyisége, fajtájamenetközben, elöljárói intézkedések és kontingens paÍanc-

snoki igények alapjrín többször változik. olyan cikkekkel való ellátás is
elrendelésre keriil, amely nem rendszeresített, illetve az oltiizködési
Szabáiyzatban nem szerepel (pl. KFOR barett sapka + sapka jelvény).

Az információ ráramlás nem a kívrínt szervezettséggel működik mert a
központi ellátó szerv a feladatokkal kapcsolatos információt egyes esetek-
ben korábban kapja a hadosáályparancsnokságtól vagy a haderőnemi
vezérkartól, mint szolgalati úton.

Az évek óta múködő missziók normái a tényleges igények kielégítése
érdekében felülvizsgálafua, pontosításra szorulnak, egyes területeken
indokolatlanul soknak trínik a személyi felszerelés.

A költségvetés terén

A feladatok nagy részére, amely előre nem tervezhető, többnyire
nincs, vagy csak év vége felé van költségvetési e|ótrányzat. Ezen össze-
gek a tényleges költségek töredékei, így a felszerelés a fenntartási, műkö-
dési feladatok rovásiára van biztosítva:

A folyamatosan működő missziók költségvetéssel rendelkeanek,
melyek alulbiaosítottak, a tényleges költségeket nem fedezik. Több eset-

ben a valós felhaszrrrflás többszöröse a tervezetbrek.

A tervszámokat eddig általában áprilisban kaptrrk meg' a ténylege-
sen jóváhagyott e|őtrényzatok júniustól rendszertelen időközönként kertil-
nek kiadásra, az eredetileg tervezethez képest sok módosíÍással. A késői
bizosítrís miatt a kötelezettségvállalást és a költségeket nem lehetett a
felmeriilés helyén els"ámolni, hanem csak más tételen, majd a jóvríhagyás
uüín kellett visszakönyvelni. Ez jelentős tulmunkát is jelent. .A. késői
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jóvríhagyás miatt a megrendelés időpontjában nem tudható, hogy a sztik-
séges fedezet meg lesz-e, csak az ellátási kötelezettség bixos.

Az elláÍtús terén

A beszerzések - a költségvetés késői biztosítiísa, valamint a közbe-

szerzések elhúzódása miatt - nem mindig valósulnak meg az esedékesség,

illetve az e||átÁs idejére. A beszerzések részekre bontása a köbeszerzéséi
törvény megsértését okozná.

Gondot okoz, hogy egyes alapanyagokhazai gyártása megsziint, és a

helyettesítő úIyag megtalálása, felkutatása, bevizsgálása időigényes, így
huzamosabb ideig ellátatlanság alakulki (pl. esővédő alapanyag).

A kontingensek ellátásara j elenlegi költségvetési bixosítrási rendszer-

ben nincs lehetőség tartalékkészlet kialakítására.Ezazt jelenti, hogy egyes

előre nem látott feladatoknál a meglévő készletből nem lehet megoldani az

ellátrást (pl. AFOR 35 fő ellátásához is vásrárolrni kellett anyagokat).

Az ellátas eglértelműen csak az MH hazai óllománya terhére biz-
tosítható és biztosított.

Problémát jelent, hogy a felszerelő állomrány |étszáma sokszor válto-
zik, a csoporton belül a beöltözés kezdetétől a kiutaásig a névsor cserélő-
dik. Ebből fakadnak a név, rendfokozat, ruhaméret ellátás problémái.

Anyagigénylés több helyről' több csatomán érkezik és ezek az igé-
nyek sokszor nincsenek összlrarrgban!

Következtetések

A logisztikai gazdiálkodás elveikről az el&elátás elve objektív tények
miatt nem tudott kellőképpen érvényesiilrri'

A jövőbeni tevékenységnek megfelelő készletek és erőforrások ter-

vezése és lénehozása a tervezéshez és beszerzéshez sztikséges infonrrá-
ciók hirírrya, valamint a költségvetés alulfinanszÍrozottsága, annak utóla-
gos biztosítrísa miatt nem a kívántaknak megfelelően teljestilt.
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Így a kijelölt erők elláüísa más fenntartási feladatok terhére tudott
megvalósulni. A fenntarüási feladatok végrehajtrísi feltételeinek gyengű_
lésével már ez az út sem jrárható.

A felvázolt problémák kiküszöbölése, valamint a kőzbeszerzési eljárá-
sok időbeni lebonyolítása érdekében atárgyévet megelőző évben tisztáni
kell az ellátási feladatokat, követelményeket, fedezeteket,létszámadatokat,
váltási időpontokat'

Célszení lenne kiilön pénzbinositással, célelőir ányzatta| kb. félévi
szÍikségletnek megfelelő tartalék készlet megalakítása, az esetleges méret_
problémrák csökkentése, valamint az előte nem látott feladatok rvbánatt
bizosítrása a folyamatos ellátrís lehetőségének kialakítrása érdekében.

A biztosítandó erőfonósoknah mindenkor ardnyban kell lenníe a
k ontin g ens e h fe ladataiv al, k öv etne i k ell azok v ólto4ds ait, e leg en dően e h
k e II lennie azok hépességeinek fenntartósóhoz

Felhasznált irodalom:

A Magyar Honvédség összhaderőnemi logisztikai doktrinája(tervezet).
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KFOR MIryELETEK LOGISZTIKAI
TÁMoGATÁsÁN.q,K TAPASZTALATAI, KIEMELTEN AZ

ELIfi LYEzÉsr rnr,rÉrnl,nK nrzrosÍrÁsÁna

- Cs ók Gábor]

A logisztikai tómogatás egl olyan elemével kapcsolaÍban kívónom a
_. tapasztalaokat összefoglalni, amely alapjaiban, az elérendő cél tehin-

tetében megeglezik a hazai katonai ingaÍlanok műíködtetésével és a kato-
nai szervezetek elhely ezési tómogatdsdval

Ezen cél elérése azonban külföldi teriiüeten, amely rríadásul had-
műveleti tertileten ta|álhatő sok sajátos, ahazai gyakorlattól eltérő trímo-
gatásí formát és feladatot igényel.

A KFOR erők elhelyezési tómogatósa alapvetően hórom periódusra
bontható:

I.) Az elhelyezési trímogatás érdekében igénybevételre kertilő teriilet,
illetve hadmtiveleti teriileten igénybe vehető szolgráltatrísok felnérése.

2.) A felderítési adatok alapjan a személyi állomrírry és haditechnikai
eszközök trábori elhelyezésével kapcsolatos elhelyezési, műszaki kóve te l -

ények meghatározasa:

. ideiglenes tábori körülmények között, alapvetően a személyi állo-

mrány sátorban történő elhelyezésével,

. hossá távú elhelyezési feltételek kialakíüísa alapvetően konté-

nertiábor léte sítésével.

3.) A konténertrábor kialakítását követöen a tábor miiködtetése, fenn-
tartása azutánpőtláts és az ellátás megszervezése.

Az e|őzőekben felvázolt három periódus elhelyezési támogatási
feladatai a teljes körűség elve nélkül a következőkben összegezhetők:

l. Csárk Gábor mk. ezredes, MH Elhelyezesi Csoportfőnök
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I.

Az igénybevételre keriilő teriilet, illene a hadműíveleti
ter ület en íg ény b e v e h et ő s zo lg últatós o k fe lder ít é s e

A KFOR erők logisztikai támogatásrírrak előfeltétele, hogy az elhe-
lyezési feltételek kialakításához sziikséges teriiletről, illetve az igénybe
vehető szolgráltatrásokról már a tevékenység megkezdésének kezdeti sza-
kaszában a KFoR erők hadműveleti, harcászati feladatainak megha-
tározása, illetve a műveleti teriilet felderítésével egyidőben inforrrrációkat
sz,ereznink.

A személyi állomrány és a technikai eszközök, anyagi készletek elhe-
|yezési feltételeinek optinális kialakítása érdekében sziikséges, hogy a
műveletekkezdetiszakaszÁbanazezzelkapcsolatoselvrárásainkatlehető-
leg érvényesíteni tudjuk annak érdekében, hogy az igénybe vehető teriilet
kijelölésénél ne a |'maradvónyelv" érvényesiiljön. Ugyanis a pristinai
tdborhelyének kijelölésekor megítélésem szerint ebben a tekintetben némi
késedelem volt tapasÍalható, így a KFOR haderő többi nemzete meg-
előzött benntinket a helyszín kivrílasáásában.

A helyszín késedelrnes kiválasztásrának ugyanis igen jelentós utólagos
költségkihatása keletkeáet.

Az elhelyezési feltételek kial$ításáútoz sziikséges ideális tertilet
igénybevétele mellett igen fontos kiválasztrási szempontként jelenik meg
az igénybevételre keriilő teriilet szennyezettsége. A üábor kialakításrának
elengedhetetlen feltétele, hogy a területen az egészségre iírtalnas veszé-
lyes hulladék, kommuniílis hulladék, illetve építési törmelék lehetőleg ne
legyen. A KFOR erők jelenlegi tríborrának helyszínén jelentős mennyiségű
kommunrílis és veszélyes hulladékot' illetve építési törmeléket is találtunk,
melynek eltávolítrása jelentős élőerőt és gépi Ílzemórát vett igénybe.

A tertilet felderítésének és későbbi igénybevételének nagyon fontos
kritériuma, hogy a tertilehől a NATO előírásoknak megfelelő környezet-
védelmi állapot-felnérés késziiljön.

Ennek a teriilet későbbi visszaadiísa kapcsrán felrnertilő esetleges
jogviták elkeriilése mellett azétis van kiemelt jelentősége, mert a szemé-
lyi állomrínyt meg kell óvnunk minden olyan kömyezeti rártalomtól, ami
esetlegesen akadályozza a katonai feladatok teljesítését.
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A teriiIet kiválasztásánál további fontos szempont az őrzés-védelem
megszervezésével kapcsolatos követelrnények betartása, ennek során
lehetőségek szerint törekedni kell a:ra, hogy a KFOR erők által igény-
bevételre keriilő tertilet lehetőleg zárt egységet képezzen. A tertiletbe ne
ékelődjön be más szttvezet' illetve a helyi lakosság álta| használt vagy
működtetett létesítmény.

A felderítési periódus további fontos eleme a hadműveleti teriileten
igénybe vehető köziizemi és egléb szolgdltatdsok felderítése, ennek kere-
tén belül kiemelt szerepet kell tulajdonítani a megfelelő minőség1t ivővíz
vételezési lehetőségek felkutatísiára. A személyi fogyasááshoz sztikséges
napi vízrnennyiségen tul a személyi állomány fiirdetéséhez, az étkeztetés-
hez, a gép- és harcjrárművek mosásiíhoz elengedhetetlen a hazaí vími-
nőségi követelrnényeket is kielégítő ivőviz biáosítása, illetve ennek érde-
kében az esetleges vizvétetezési pontok felderítése.

A KFOR erők elhelyezési tómogatósónak eddigi eglik legfontosabb
tapasztalata, hog még abban az esetben is kétpólusti euótdsi rendszert
keII kialakítanunk, ha az igénybevételre keriilő terület rendelkezik is az
alapvető közmíívekkeL

A közművek megléte még önmagában nem valószínűsíti a közrnű
szolgáitatások egyenletes, folyamatos és a hazai e|várásoknak megfelelő
színvonalú biztosítrását. Mind a vizellátás, mind a villamos energia szol-
gáltatás iizembiÍonsága amai kor követelrnényeinek nem felel meg, ezért
gyakorlatilag már a tervezés időszakában sz,ímolrni kell ezen ellátások
saját rendszerról történő biáosításával is.

A KFOR elhelyezési t{mogatrísa kapcsián a felderítésre fordítható kor-
Iátozottidő miatt nem volt lehetőség, pl. arurak tisztánására, hogy azigény-
bevételre kerülő terÍileten talrílható szennyviz hálőzat be van_e kötve az
adott település szennyvízelvezető rendszerébe. Csak a tábor megépítése és
később a működtetése során derült ki, hogy a szewtyvizelvezetőhéiőzat a
táboron kívÍili megműveletlen teriiletre tisáítiás és szikkaszLás nélktil
vezeti el a keletkező szennyvizet.

A teriilet felderítésének további fontos eleme, az igénybevételre
keriilő teriilet tulajdonosónak feldeútése annak érdekében' hogy mind a
két fel szátmára elfogadható, a teriilet igénybevételét rendező bérleti, vagy
más haszniílati szerződést lehessen kötni. Ennek előkésátésére komoly
figyelnet kell fordítani, ugyanis a hadműveletek jellegéből' illetve az ezt
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megelőző polgfuháborus viszonyokból eredően a tulajdonviszonyok ren-
dezetlenek, esetenként reiílisan számolni kell az illegális tulajdonosok,
illetve az alviláry megielenésével is.

A teriilet igénybevételével kapcsolatos felderítésnek az elhelyezési
feltételek kialakítrísa mellett azÉrtvan kiilönös jelentősége, mert a bérlet
haszrrálat ttsztázásanélktil a későbbiek folyamán igenjelentős bérleti díjak
megfizetését lehet elkeriilni. Az eddigi SFOR, KFOR mtíveletek egyik
igen jellemző tapaszta|atavolt, hory a nemzetközi erők megérkezését kö-
vetően a bérleti díjak ugrásszeruen megemelkedtek, és esetenként köze-
lítették ahazu márkában fizetett bérleti díjakat is.

n.

A személyi állomúny és a haditechnikai eszköziik ttÍbori
e lh e ly ezés év e l k ap c s o l at o s műís zaki k ö r iilmény e k.

1.) Ideiglenes tábori köríilmények között a személyi állomány
sátorban történő elhelyezésével kapcsolatos követelnónyrendszer

Az ideiglenes üíbor és a tiáboron beliil az egyes létesíbnények kiala-
kítrásrának és telepítésének irrínyelveit a BEU}V4. Elhelyezési Szakutasítás
üíbori elhelyezesre vonatkozó követelrnényei alapján haüírozhrk meg.

A személyi állomrány elhelyezésénél - állomány leterheltsége és fela-
datai miatt - ahazaigyakorlattól eltérően azegy személy részétebiaosítandó
hasznos alapterületet úgy állapítottuk meg, hogy sátranként lehetőleg négy
főnél nagyobb létszím ne kerüljön elhelyezésre, az állomríny elhelyezési
köriilmerryei a bazai viszonyokhoz kepest komfortosabbak legyenek.

A komfortérzet növelése érdekében már a sátortríbor kialakításánális
ana törekedtiink, hogy lehetőleg olyan bútorok és berendezesi trírgyak ke-
riiljenek lebiztosíüásra, amelyek a pihenés és a szolgálatellátrás körül-
ményeit magasabb színvonalon biztosítják, illetve a későbbiekben
kialakíLísra kerÍilő konténertábor berendezeséhez is felhasznrílhatók.

A srítortábor kialakításánál - brír részletes éghajlati ismeretekkel nem
rendelkeáiink _ a szelsőséges időjrárási viszonyolrüoz igazodí követel-
ményeket fogalmaztunk meg egyrészt az esetenkénti jelentös csapadékból,
másrészt a tertilet talajminőségéből eredően.
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A üíbor telepítésénél a mrír kisállított anyagüíroló kontenerek elhe-
lyezését, elrendezeset úgy tervezt'rik, hogy ezek lehetőleg minél nagyobb
védelnet biáosítsanak a tríbor elleni esetleges trímadások, belövések ellen.

A sátortríbor kialakítrísríniál fontos elhelyezesi szempont volt a tisztál-
kodási, higiéniás feltételek megteremtése és biztosíüása. Ennek érdekében
telepítésre keriilt az állomány fiirdetéséhez sztikséges berendezés, azonban
a fiirdetés kapcsán keletkezett szennyvizek elvezetése mrár jelentős gondot
okozott. Mivel a teriilet köznnűhálózatüal nem rendelkezstt és annak gyors
kiépítésere nem is volt lehetőség, a keletkezett szennyvizkezelését csak a
megfelelő mennyiségíí fertőtlenítőszer kijutüaüísával tudtuk biztosítani.

A környezetvédelmi előírásoh várható szigorodrísából eredően, illetve
az esetleges fertőzésveszély megelőzése érdekében megítélésem szermt az
ezt követően végrehajtandó hasonló jellegu feladatoknríl mrír az ideiglenes
trábor kialakításárrál tervezri kell a keletkező szennyvizek zért rendszera
összegÉjtését és ezt követően az elszá||itást.

Mivel azigénybe vehető tertilet nagysága korlátozott, ez.ért az ideig-
lenes sátortábor helyszÍnének kijelölésekor és a tábor megépítésekor mrír
tervezri sziikséges a hossá trávú elhelyezést szolgáló konténer trábor

helysziikségletét, illetve a tiíbor megépítésének munkateriilet igényét.

2.) A konténertábor megépítésével kapcsolatos műszaki köve-
telmények

A hosszú távú elhelyezési igényeket biáosító konténertábor telepítési
elveinél vetHik figyelembe, hogy a konténerek lehetőleg zírt egységet ké-
pezzenek egyrészt az időjátá.si viszonyok, másrészt a kíilső trímadások,
esetleges belövések miatti védettség érdekében.

Az ólloruíny normatív elhelyezési követelményeit ólloruÍnykategó-
riónként hatdroztuk mcg u alóbbiah szerínt:

. parancsnoki és vezető állomríny 1-2 fos konténeregységben,

. tiszthelyettesi állomríny 3 fós konténeregységben,

' legénységi állomány 4 fős konténeregységben kertiljön elhe-

lyezésre'
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F,zek az elhelyezési feltételek elsősorban a legénységi állomany
vonatkozásában még nem tekinthetők ideálisnak, azonban a korlátozott
költségvetési lehetőségek miatt ettől kedvezőbb elhelyezési feltételek
kialakítrásríra nem volt lehetőség, de ugyanakkor már előrelépést jelent a
SFOR tábor elhelyezési körülrnényeihez képest (a nemzetközi glakorlatot
és az eddigi tapaszÍalatokat is tiglelembe véve az óIlomóny leterheltsége
és feladatai miatt a két fős konténereglség kialakítása tekinthaő idedtis-
nak).

A konténertrábor építésének műszaki előkészítésénél, megtervezésénél
ahazai műszaki és tervezési követelrnényeketjelöltiik meg, mivel egytészt
a helyi köúgazgatás nem működött, másrészt a helyi, idevonatkozó mű-
szaki és tervezési követelnények felderítésére nem volt lehetőség'

A konténertábor megépítésénél a teljes köní infrastrrktura és létesít-
ményrendszer kiépítésére törekedti'ink annak érdekében, hogy az elhe-
lyezési feltételek mrár közelítsék ahazai laktanyai elhelyezési feltételeket.
Ennek érdekében a hazaí előírások szerinti mosdó, fiiÍdő, és WC darab_
szím keriilt a konténertáborba beépítésre.

Az energiahordozók beszerzésének bizonytalanságai miatt a tábor
frítési, világítrási és egyéb ellátrísát alapvetően a villamos energia igény-
bevételére terveztiik, ugyanis -bfu ahazaiviszonyok között az egyik|eg-
drágább energiahordozó _ csak ennek az energiahordozónak az e|őáL-
lításéra nyílt lehetőség saját áramtermelő berendezésekkel is.

A trábor működtetésének eddigi tapasztalatu is azt bizonyítottrák' ho gy
- a tiíbor egy jól kiépített infrastrrrkturával rendelkező nagyváros mellé
teleptilt - a városi kömílháIőzat (elektromos,viz, szenrtyviz) izembizton-
sága miatt a tábor ellátását csak ezen külső közművekre alapozrri nem
lehetett.

A villamos energia folyamatos biztosítr{sa érdekében a tábor elektro_
mos hálózatrínak kiépítése során az elekfoomos hálózatot alkalmassá tetttik
alternatív iizemmódra, így egyaránt alkalmas helyi áramforrás, illetve a
vrárosi villamos energia hálőzatő| történő ellátásra is.

A helyi iáramfonás működtetése azonban előrevetíti a zajszenrtyezés
csökkentésének problemattkáját, mind ezen tábor, mind a későbbiekben
megépítendő' hasonló fi'rnkciót ellátó létesítmények esetén.

A folyamatos vizellátás és a megfelelő vízminőség biztosítása
érdekében a tábor vízellátő rendszerébe beépítésre került - a szÍikséges
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víztÍroző kapacitás mellett - €BY, & rirai kor igényeit kielégítő viúisnitő
berendezés is.

A v izellátás biztons ágrínak növ el é se azonb an sziiksé ge ssé te szi, ho gy
a tábor vizellátását egy sajátt működtetésű furt kútról lássuk le, mivel sem
a viárosi kömílháLőzat, sem a vízszállitó gépkocsik tizembiztonsága nem
szavatolja a folyamatos vízellátást.

A korlátozott honvédségi kivitelezői kapacitások hiánya miatt a kon-
ténertríbor megépítését csak kiilső vállalkozó igénybevételével tudtuk biz-
tosítani, melynek kiválasztása érdekében a HM Beszerzési Hivatalóval
együtmtíködve trárgyalásos közbeszerzési eljrárás kertilt lefolytatásra öt
vállalkozó meghívásával.

A közbeszerzési eljrárás lefolytaüísa során a kivitelezés helyszínéből
eredően kiilönös hangsulyt helyezttink a "vismajor'' helyzetek lehetősé-
gek szerinti pontos meghatarozásiára, ugyanis a polgríri jog a háborus hely-
zetet alapesetként jelöli meg.

A tábor megépítésénél' illetve a befejezési hatríridő meghatározásánál
jelentős bizonytalansógi tényezőt okozott anagy szállítási távolság, illetve
a szállínányok hatríron történó be- és kiléptetése és a KFOR feladatokban
résztvevő többi nemzeti támogató elem tömeges beszállítói tevékenysége
(ami a hadműveleti területre történő beléptetésnél a tömeges migráció
miatt jelentős akadályozó tényező volt).

Ahazaitől eltérő, esetenként szélsóséges időjrárási viszonyok miatt a
konténerek műszaki követelrnényei meghatrírozásakor olyan konténertípus
kiválasztására törekedttink, amely képes eleget tenni a szélsőséges id('já!Íá-
sok miatti fokozott követelményeknek is.

A lakókonténerek kialakítása mellett a hazai normatív előírásoknak
megfelelően kerültek kialakításra a hzésbez, étkeáetéshez szükséges helyi-
ségek is.

A tábor megépítése eredményeként a terület teljes köníen közmű_
vesítetté vált, rendelkezik mindazon létesítménnyel és szolgálati helyiség_
gel, amelyeket ahazai polgári és katonai követelmények meghatározrak.
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nr.

Az ideiglenes tóbor kialakíttÍsát követően a tóbor
műíködtetése, fenntartdsa, az utónpótltÍs és az ellótós

megszervezése

A üábor megépítésekor a létesítnnények fenntartrását, tizemeltetését
alapvetően a kontingens r{llományából kijelölt karbantartó alegység mű-
ködtetésével tervezttik.

Egytészt a trábor köznú rendszerének bonyoltrltsága (pl. automatattlz-
jelző rendszer), másrészt a személyi állomrány leterheltsége azonban fel-
vetette annak igényét, hogy költségvetési lehetőség fiiggvényében a tábor
működtetését külső' polgári szervezettel végeztesstik el.

A polgríri szprv ezet kiválasztásánál közbeszerzési j ogszabrályok korlá-
tai között, de arra töreksziink, hogy a működtetést - amennyiben erre a
jogszabályok lehetőséget nyújtanak - a tábor megépítését végző polgrári
szeryezet végez"ze,

A garanciális jogok érvényesítése mellett azilzpmzavarok gyors eltuí-
rítáLsáú segíti elő, ha a tábor működtetője megegyezik az épitóvel.

Az első fejezetben mrír trírgyalt kömyezetvédelrni és közegészségiigyi
gondok miatt kiemelt figyelrnet kell fordítani a KFOR erők által használt
teriilet rovar- és rágcsáló mentesítésére, lehetőleg megakadályoztta azt,
hogy a üábor tertiletén fertőzésveszélyt eLőidéző krártevők jelenjenek meg,
illetve szaporodjanak el.

A személyi állomríny elhelyezési támogatásríhoz, a |étesítmény
működtetéséhez,tiszténtanásáúloz sztikséges anyagi készletek utánpótlását
a Nemzeti Támogató Elem igénybevételével terveztiik, liapcsolva ezen
anyagok k'tszál|itását a logisziikai üímogatás keretében kisállított egyéb
anyagokhoz.

A KFOR műíveleteh sorón szerzett tapasztalatok tttég csak részben
elegendőeh arra" hogl a hazai teríileten kívül végzefr béketómogaÍó és
egléb műíveletek elhelyezési tómogatósdnak feladatai tudomlÍnyos
ígény ességgel ker ülj enek meg hatdrozásra
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nÉxnuÚvnLETEK szÁlurÁsÁxar TAPAsZTALATI

Néneth Ernől

Az évezred és u il, század utolsó évtizede sok olyan feladatot hozott a

közlekedési szolgólat szúmóra is, amely újszerűí volt, megolddsa szakmailag
a koróbbiaktól eltérő kihívúst jelentett. Különösen az elmúlt púr évben a
NATO csatlakozds Íolyamatóban és ebben az évben a konkrét NATO csat-

lakozdst követően olyan nemzetközi békefenntartó és egléb mííveletekben

kellet részt vennünk, amivel kordbban nem szdmolhattunk. Meg kell em-

líteni az IFOR (Implementatíon Forses) kiszdllítúst, amí később 'sFon
(Stebilitation Forses)-ra lett dtkeresztelve. 1999 dprilisdban az AFOR-(
( Albanien Forses), amiben g műg)gr orvoscsoporí, majd ezl követte a KFOR
(Kosovo Forses), amikor Magtar or- és Biztosító Zászlóalj míÍködési kör-

letbe történő kiszúllítása volt a feladat.

1.) IFOR/SFOR vasr'iti és közúti szállítások tapasztalatai

Az MH Közlekedési Szolgálat már 1995 októberében a magyar bánis

kiválasztásrínál bekapcsolődott az IFOR felvonulását és ellátását előkészítő

munkába. Szolgálatunk elsősorban a vasúti és közúti szállítások szervezésében

és végrehajtásában nyújtott és nyújt mind a mai napig segítséget a "Béke'
terenúő/Stabilízdciós Erők" tészére' A feladat volumene és fontossága miatt

az együttműködési feladatok végrehajtása érdekében a Magyar Honvédségen

belül külön ideiglenes szervezetekjöttek létre, így a k<izlekedési szolgálatnál

is megalakult a Közlekedési Koordinúciós Közporl Budapesten a MAV
Yezérigazgatóságon és a Teriileti Közlekedési Koordindciós Központ Taszát

és Kaposvár térségében' Ezeka szervezetek a tömeges szállítások időszakában

a határ át|épés segítésér e H atór dtlép é s t E llenőrző Vas útdllo más Katon ai
Parancsnoksógokat (rmVKP)' a ki- és berakások megszervezésére és irányí-
tására Vasútóllomás katonai Purancsnoksógo ka' (VKP) is mtíködtetnek.

l. Dr.Németh Emó ezredes PhD. a hadtudomrány kandidátusa, címzetes fóiskolai taná'r,

MH közlekedési szolgrí{afónök
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A VA S Ú T I S Z/iL L I TÁ s o K TA PA S Z TA L.ATA I

A kezdet kezdetén 1995 októberében afeladat nagtsdga, a végreha-
jtás intenzítósa és nem utolsó sorban a megbízható ínformdciók hiánya
miatt igen sok nehéuéggel talóltuk szembe magunkat, annak ellenére,
hogt a végrehajtds koordindldsa céljából mdr a szdllítások meginduldsa
előtt néhdny nappal megérkezett hozzónk az amerikai hadsereg Euró-
pában dllomdsozó erőinek közlekedési szolgdlauÍtól egt összekötő tiszt,
majd egl osztrák összekötő is. A felvonulást alapvetően vasúton hajtottrík
végr:e a béketeremtők. Az információhiányon a vasutak egymás közötti
információs rendszere és a katonai közlekedési szervek régi nemzetközi
kapcsolatainak felújítása segített. A kezdeti nehézségeken a MÁV-val meg-
lévő jó együttrntíködésnek köszönhetően viszonylag hamar úrrá letti.ink. A
MÁv hozzánk hasonlóan - kiemelten kezelte a szállítások zökkenőmentes
vé grehaj tásrínak ügyét, a hely zetéhez, lehetosé geihez képest a le gnagyobb

rugalmasságot és segítőkészséget tanúsította a felvetődo problémák
kezelésében. Ilyen volt például a katonai harc- és gépjármúvek vasúti koc-
sin való rögzítésének, a RIV II' mellékletétol eltérő módon történt végre-
hajtása, amit a NATO szabályozÁs napokon belüli adaptálásával rendezett
a vasút. ATaszár és Kaposvar térségében jelentkező ki- és berakási kapac-
itás növelése iránti igényt ideiglenes rakodók felállításával oldotta meg a
vtÁv. A taszóri nagt ki- és berakósi igények kielégítését, a vasúti sztÍltít-
mányok tovdbbítóstÍt a ptliv a Közlekedési Koordinóciós Központtal
szorosan egliittmíÍködve végezte és végzi a mai napig. A közlekedési szol-
gálat az óltala összegtíÍjtött és feldolgozott (javított, módosított) igény-
léseket tovúbbítja a aÁv meg1felető szervezeteí részére (pL az Üzem-
irdnyító Központ rakmíntás üglíntézője, a kocsiszolgdlat, a szeméIyko-
csí iiglíntézők és a pécsi vasítt-igazgatóstÍg illetékese felé) a végrehajtds
előkészítése érdekében. A rakodásoknál a teriiletet, vasúti előírásokat,
helyi szokásokat és embereket ismerő szaktiszttink (VKP) nyújt segítséget
a külfoldi alakulatok részére. A katonai vasúti szállítmányok futását a 24
órás disz-pécserszolgálatunk tartja nyilván, hogy bármilyen probléma
vagy esemény bekövetkeztekor operatívan intézkedni tudjon az illetékes
szervezetek fe|é' Ez a szolgólat szükség esetén egtiittmííködik a BM
Hatdrőrség, az ORFK, a Vdm- és Pénzügtőrség, a résztvevő vasutak és az
sFoR illetékes szerveivel.
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A vasúti szríllítások szenrezésében és végrehajtrísában tapaszlalt ne-
hézségek, gondolok itt elsősorban az információáramlás hiányosságaira,
egyes esetekben a hatrárátlépésnél felmeriilt késedelrnekre és a speciális
kocsik (pl. siillyesztett és nehézpőre, őrkocsi) biaosítrásríhoz sztikséges
egyeztetésekre, sziikségessé tették egy az IFOR/SFOR vasúti szállítások
koordinálás áv al, a felmeriilő problémrák rendezésével foglalkozó nemzet-
közi munkacsoport létrehoását. Ez a munkacsoport, amely a szállítások-
ban résztvevő vasutak (német' cseh, szlovák, osztrák, horvát, szlovén,
boszniai szerv és bosnyiík, magyar), az SFoR és magyar katonai közle-
kedési szervek illetékeseib<jl áll, rendszeresen találkozik és az üIéseken,
illetve az azokonkiépített személyes kontaktusok segítségével számos ne-
hézséget oldott meg az évek soriín.

Lehetőség nyíIik ezeken az üIéseken:

. az lnformációáramlás tisztázására és felgyorsítására;

. a problémák és tapasztalatok megbeszélésére;

' a tervek és megoldandó feladatok egyeáetésére;

. közös álláspontok, megoldási javaslatok kidolgozása stb.

A felvonulás időszakában 1995 decemberében és 1996 első negyedévé-
ben hatalmas mennyiségű katonai vasúti forgalom bonyolódott hazánk vasút-
háiőzatán, hiszen ebben az időszakban gyakorlatilag ez volt az egyetlen
szárazftildi folyosó a volt Jugoszlávia felé, amelyen ekkora mennyiségű hadi-
anyag és harcjármű továbbítása lehetséges volt. A taszátribánislégi, közuti és

vasÍÍi "fordílókorong" szerepe pedig fokozottan került kihasználásra' 1996
második felétől kezdve 1997. végéig a Boszriában állomásozó csapatok
e|láiása és felváltása jelentette a vasúti forgalom döntó részét. 1997. őszétől
korlútozott lehetőségekkel uglan és nagt nehéaégek órdn megnyílt a bos-
nyók - horváÍ - szlovén - osztrók vasúti irdny Németorszógfelé, melynek
beindítósdt a NATO vezelése és az SFOR kezdeményezte és tómogatta,Ennek
az tránynak a létrehozása és a szállítási igények nagymértékíi csökkenése (az
amerikai kontingens jelentős részének kivonása miatt) azt eredményezte' hogy
csak kisebb sállítmányok berakása történik Taszáron és csak a Bremerhaven
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kikötőjébe irrínyuló amerikai és a cseh kontingenst e|Látő tranzitszállítmányok
érintik hazfutkat.

Összességében az SFOR Magyarországot érintő vasúti szrállíLásairól
elmondható, hogy eú anagy volumenű feladatot a szorosan egyftmríködő
polgári és katonai közlekedési, illetve más szervek összehangolt munkájá-
val, a közös akarattal, az együttes erőfeszítések eredményeképpen ered_

ményesen sikerült megoldani. EÍ sziímos kittintetés' elismerés és köszö-
net bizonyítja, melyet az SFoR, illewe a NATO részéről a résztvevő
szervezetek ana érdemes tagjai kaptak.

A HAZÁNKAr Érurrtrtj rozÚrt szÁunÁsoK TAPASZTAI^ATAI

Az előbbiekben említett Közlekedési Koordinóciós Központ feladata:

'A bejelentésre kötelezett 10 vagy ennél több gépjárműből álló közúti
konvojok menetparancsainak visszaigazolása, közúti hatána érke-
zés időpontj ainak koordinálása ;

. Útvonalengedélyek kiadása;

. Az ORFK és az amerikai fél által megkötött szerződésben meghatá-

rozottak alapjrín a rendőri biztosítás előírása;

. Napi rendszerességgel információ szolgáltatása a másnapra ter-

vezett konvojok (gépjárművek) indulási-, határátlépési idejéről,
darabsámáról' közlekedés viszonylatáról' rendőri biÍosítás kéré-
séről a következő szervezetekfelé; ORFK, illetékes megyei Rendör
kapitányságok, Határőrség országos Parancsnoksága, Pécsi
Határőr lgazgatőság, Vrím_ és Pénzügyőrség orságos Parancs-
noksága, illetékes megyei Közutkezelő Köztraszrú Társaságok,
megyei Védelrni Bizottságok, HVK Műveletirrányító Központ,
sFoR operatív csoportja Ausztriában;

Hazánk köZtÍhá|őzatának, mtitárgyainak védelme érdekében a túlmé-
retes, tengelytúlsúlyos, a megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó
gépjárművek (gépjárműszerelvények) kizárőlag útvonalengedéllyel közleked_
hetnek. Ez a|ől az IFOR/SFOR gépjárművei sem kivételek. Kötelesek az
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engedélyben megadott menetvonalon, az abban meghatározott feltételek betar-

tása mellett közlekedni. Ha ettől eltémek, űgy az ebből származó balesetekért,

károkozásokért a menetoszlop parancsnoka a felelős.

A kezdeti nehézségek utiín a közúti közlekedéssel kapcsolatos feladatok
végrehajtásához sziikséges adatszolgáltatást megkaptuk és megfelelő együtt-

működési készséget tapasztalunk az értntett megyei Köuttkezelő Kiizhasznú
Ttúrsastúgok részéről. Külön szeretném kiemelni azÁllami Koztiti Műíszaki és

Informóció s Kö zh as znú T dr s as ógg al kötött együttmrÍködési megállapodá-
sunkat az útvonalengedély kiadásához sziikséges adatszolgáltatással kapcso-
latban, amely lehetővé teszi számunkra a legfrissebben feldolgozott adatok

alapján történo menetvonal kijelölését, amely közös érdektink hazáulk közút-
há|őzatának, műtargyainak megóvása érdekében, hiszen szervezetiink nem
csak az sFoR, hanem valamennyi hazai, valamint nemzetközi katonai szerve-

zet részére ad ki útvonalengedélyeket'

relenleg az SFOR óltal hasznúlt menetvonalak:

. TASZÁR _ rmGYEsI{ALoM - TASZÁR

. TASZÁR _ DRÁVASZABoLCS _ TASZÁR

. TASZÁR - BÖHÖNYE - BARCS _ TASZÁR

. TASZÁR - SZIGETVÁR - BARCS - TASZÁR

Az IFoR időszakában ez kibovült még a Taszár - Táborfalva - Taszát,
valamint |996. nyatán a Dunán uszályhajóval történő vízi szállítás végreha-
jtásához aTaszár _ Baja - Taszár viszonylatok igénybevételével.

A fenti menetvonalak minden esetben egyeztetésre kerültek a területileg
illetékes Áttami Köztitkezelő Közhasznú Tórcasdgokkal, hiszen nem kis
feladatot jelentett - figyelembe véve hídjaink műszaki állapotát _ valamennyi
menetvonalon az 53 tonnás szerelvény, illetve esetenként a 103 tonnás szerel-
vény eljuttatása a célállomásra.

A Közlekedési Szolgólat hatósköre az útvonalengedély kiaddsa tekin-
tetében kizórólag a katonai szetryezetek eszközeire íerjed kí A fentiek alapján
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az IFOR (sFoR) alakulatok részére sállítás végző po|gáti vállalkozók jár-
művei tészére útvonalengedélyt nem mi biztosítotfirnk. A KIIVM Szemezési
ondtló oszttűly hivatalos megkeresésére, valamint a későbbiekben a magyar
kormrány és az amerikai hadsereg közötti í:rn. "OMNIBaS" egyezményben
foglaltaknak megfelelően 1997. május 01+ől az amerikai hadsereggel
szerződésben őlló, az sFoR érdekében szállítást végzö civil fuvarozók tészére
is - díjmentesen _ mi adjuk ki az útvonalengedélyeket. A fentiek nem
vonatkoznak a pécsi bázison lévő NORDPOL egységekkel (dán, firrn, norvég,
svéd,) szerzódésben álló civil szíllítókra.

A köuúti szóllítósok volumene a vasúti szóllítósok tendenciójóhoz ha-
sonló. Napjainkban mór csak ótlagosan 27 db bejelentésre kötelezett kato-
naí gépjórműí közlekedík naponta hazai útjainkon a koróbbi I995-ös I40 db,

1996os 89 db és 1997-es 18 db-os napi ótlaggal szemben.

2.) AroR Magyar onoscsoport kiszállítrísának tapasztalatai

A Magtar orvoscsoport Albdnióba történő kiszdllítdsa szintén olyan
feladatnegoldást jelentett az MH Katonai Közlekedési Szolgólat részére,
amilyenfeladattal a koróbbí evek, evtizedek sorún sem talólkoztunk.Ezt
azertLehet kijelenteni, mert ennek a feladatrrak a sajátosságát és egyben az
újszerű tzpasztzlatgyujtésre a szolgálat rfllományának a lehetőségét az
adta, hogy az orvos-csoport légi úton lett kijuttatva az alkalmazÁsi kör-
letbe. Meg kell említeni, hogy atewezés időszakában felvetődött a ktilön-
böző száIlítási ágak kombinált alkalmazásai, de tekintette| az idó rövid_
ségére, valamint arra, hogy a vasúti és a közuti sállítrás feltételei abba a
körzetbe, ahova az orvoscsoportot ki kellettjuttatri nagyon kedvezőtlenek
voltak, ezért a magyar katonai felsővezetés alégiszállitÁs mellett döntött.

Talrín köásmert a Magyar Honvédség "szegényes" légiszállító kapa_
citása, ami 3-4 db AN-26-os szállító reptilőgépből és néhrány Ml_l8-as
száilítő helikopterből ríll. Amikor az orvoscsoport összeállítrása kikristrá-
lyosodott, egyértebnűvé vált,hogy azzal a2 db AN-26-ossa1, ami a meg-
lévő 3-4 db-ból ilyen feladatra igénybevetrető lenne, nem lehet ezt a szá|-
lítríst megoldani. Egyrészt a technikai feltételek (p1: a raktér nem alkalmas
csak egy dbUAZ típusú tj.tgk.befogadására, pedig az orvoscsoportrrak
ettől nagyobb méretii eszkön is magávalkellett vinnie), másrésá a több-
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szöri forduló miatti időeltolódáS volt az ami más megoldáskeresés felé irányi
totta a figyelmtinket, vagyis stirgősen más légiszállítókapacitás utrín kellett
nézni. A más légiszállítókapacitás keresése ebben az időszakban még azt
jelentette, hogy vagy a uerÉv Rt-től vagy aTaszárratelepült ukrán képvise-
lettől (akitől a NATO is bérelt légi szállítókapacitást) béreli'ink, vagy harmadik
változatként valamelyik NATO tagországlől kél'únk lehetőleg "inglen" szá|-

lítórepülőgépet.

Tudott dolog, hogy a légi szállítás költségei a többi szállítási módhoz vi-
szonyítva a legmagasabbak. Ugyanakkor ez a kapacitás nem csak nálunk, de a

NATo-ban sem áll a szÍikséges mértékben rendelkezésre. Ismert az|vftI szíi-
kös költségvetése is, ami az orvoscsoport költségeinek minél alacsonyabb
szintre szorítását sugallta. Az előző bekezdésben említett változatok és az itt
leírtak figyelembevételével megindult a "vaddszat'' annak érdekében, hogy a

megfelelő mennyiségű szállító-repülőgép a csoport kijuttatásríhoz idóre ren-

delkezésre álljon.

Az orvoscsoport szemé|yi állománya 27 fő, technikai eszköze 14 db,

anyaga 20 tonna volt, vagyis ez azt jelentette, hogy vagy 7-8 db C-130-as,
vagy 4-5 db IL-76-os szállító-repülőgép tudta kijuttaüri amawar kontingenst.

Az orvoscsoport a honvédség Budapest, Tiinde utcai egészségügyi bázisán -

ami a Ferihegy reptértől kb. 5 km-re van - alakult meg. Ide lett valamennyi
eszkőz, anyag becsoportosítva, illetve itt kapta meg a személyi állomány a

feladatra történő felkészítést. Mindennek a megemlítése azért szükséges, mert
a különböző változatok szerinti "repíilőgépszerzés" miatt fel kellett készülni
azokra a változatokra is' hogy aZ orvoscsoport egésze vagy részei Tökölről,
illetve Taszánól lesznek kiszállíwa. Ez a szállritás előtt több tiz,Taszár eseté-

ben több mlnt száz kilométer közúti mozgást jelentett volna.

A MALÉV Rt_vel folytatott tárgyalások során (mivel ez a szát|lítő cég
nem rendelkezik légi teherszáilítő kapacitással) kiderült azonban, hogy olyan
szerződéssel rendelkeznek az Ukrán Légitársasággal' amely alapjrán a megfe-
lelő darabszámú szállítórepülőgépet bérléssel a kért időre rendelkezésiinkre
tudják bocsátani. A költségek megkímélése érdekében tovdbbra is meg-
próbúltunk a NATO SCHAPE-Iő| olyan gépet kérni, amiért nem kellJizetni
A Taszáron lévő Ukrán képviselet a MALÉV árajánlatáútozviszonyífua ked_

vező áron ajánlott 2 dbIL-76-os gépet, azonban kiderült, hogy a NATO légi
irá-nyítása a megnövekedett légiforgalom miatt nem engedélyezi az tlktán

2t3



gépek taszári leszállását, kiszolgálását. Ezért ezeket a gépeket gondoltú
Tököl repülőténe irányítani' ott viszont a kiszolgálást csak a MALÉv_tól
bérelt eszközökkel lehetett volna megoldani. Ezekre a gépekre vonatkozóan a

kiszolgálást ugyancsak a uatÉv biáosította volna, ha Ferihegyen szállnak le.

Mindkét esetben a kiszolgálási és egyéb költségek (reptéri illeték,
stb.) olyan magasak, hogy ezért azuk'réngépek ilyen változat szerinti bér-
lése összességében nem került volna kevesebbe, mint ha a MALÉV-tól
béreljtik azokal.

A körülmények és a lehetőségek mérlegelése utón végiil amellett
döntöttiink, hogy a Belga HadseregtoT tétítés nélkül biztosított 2 db
C-130-ason túl szükséges kapacittÍst a MALÉV4ó| béreljiik, ami 3 db IL-
7 6-os gép bérlését jelenteűe.

Az orvoscsoport Albrániába történő kisállítása tebát száIlítórepü-
lőgépekkel' légi úton, Budapest-Ferihegy reptilőtérról, időben' különösebb
gond, probléma nélkül keriilt végrehajtásra. Bebizonyosodott, hogy hiába
a legdrágább szállítási mód a légi, de amikor arról van szó, hogy rövid idő
alatt (nem volt másfél óra a repiilési idő, ha közúton vagy vasúton szálli
tothrnk volna, minimum egy hétre lett volna sziikség), biztonságosan kell
átcsoportosítást megoldani mégiscsak ezt a szállitási módot célszerú vá-
lasáani. A sztúllíttÍs szervezésében érintett kiizlekedési szakdlloruíny tovóbbi
tapaszÍalaíokat szerzett a légi szttllíttűsok terén jelentkező eglüttruÍködés, a
szállÍtó repülogépek megrakósa, az anyagok vómolósa terén,

3.) A KFOR Magyar Őr- és Biztosító Zász|őa|j működési
körletbe történő kiszállításának tapasztalatai

Amikor eldőlt az, hogl Magtarorszdg milyen katonai erővel, mikor-
tól és hol vesz részt a koszovói vólság felszdmolósóban, megkezdődött a
kiszóIlítds előtervezése. Először változatok késziiltek arra vonatkozőan',
hogy egyálta|énaz akkori délszláv helyzet miatt milyen úton/módon lehet_
séges a kontingenst a Koszovóban lévő Pristinába kijuttatni. A kijuttatás
módjrára a szállítási útvonalak tekintetében befolyással volt az is, hogy
nem volt ismert a román állami és politikai vezetés hozzáá||ása amagyaÍ
kontingens Románia teriiletén történő átengedéséhez.
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Ezért a kiszállításra kiilönböző változatok készültek. Az biztos volt,
hogy az előkészítő tészleg kijuttatrása fokozott jelentőségű, mivelennek a
részlegnek kellett a táborépitést végrehajtani és a fberőket elsállásolásra
alkalmas körlettel fogadni. Ennek a csoportnak a kisztÍllíttísdra a követ-
kező varidciókat dolgoztuk ki:

A.- légi úton; Budapest - Skopje (Macedónia), utána közúti menettel
Pristina. Eszerint a változat szerint 22 fő és 27 totnának megfeleló mennyi_
ségű technika és anyag lett vo|na kiszátltíwa 1 db MALÉV_tól bérelt IL-76-os
repülőgéppel.

B.- vasúton; 3-4 nappa| a foerők első szerelvényének indulása előtt, egy
24 db vasúti kocsiból álló szerelvérrnyel. Az útvonal Táborfalva _ Lökösháza
_ Románia _ Bulgária - Görögország - Macedónia - Koszovó - Pristina. A szál-
lítási távolság2010 km, tervezett szállítási idő 5-6 nap.

A főertík kisztÍllí,ttúsóra készíilt vúltozatok az aldbbiak:

A.- vasútonI az előző bekezdésben kért útvonalon és menetidővel szá-
molva.

B.- kombinált szállítással:

a.) vóltozat szerint űgy, hogy a foerők vasúti szállítással lettek volna eljut-
tatva valamelyik tengeri kikötőbe (Rijeka, Trieszt, vagy Bari). Az átrakást
követően szállítóhajóval Dures albániai kikötőbe tengeri szállítást kellett volna
igénybe venni. Ebből a kikötőbol Pristináig az utat (3a2 km) közúti menet
megszervezésével kellett volna megterrni.

b.) váItozat szerint a technika, anyag, felszerelés vasúton' a személyi
ríllomríny Budapest - Skopje viszonylatban légiszállítással, majd irrnen
közuti sállítással jutott volna el az alkalmazási körletbe.

A különböző változatok kidolgozását egyrészt a szá|lítási költségek,
másrésá a Romiínia teriiletén való áthaladás engedélyezésének bizony1ra-
lansága tette sziikségessé.
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Végül döntés sziiletett amelletí, hogl a koníingens kiszdllítúsát vasúíon
kellvégrehajtoní Avasúti szlúllítós mcgszervezése o leírt útvonalon azí jelen-
tette, hogl öt orszdg vasiltjótól kellett a különböző engedélyeket (elsősorban

a rakmintds engedélyekre gondolok) és a szerelvények vasúti menetrend
szerinti leirónyítdsdt beszerezní Ezen okmányok beszerzését normál vis-
zonyok között legalább egy hónappal atewezett szállítás előtt kezdeményezni
kell' Amikona eldőlt viszont' hogy milyen technika, ffiYag, egyéb kerül a

személyi állományon túl kiszállításra már július elejét írtrrnk, és ennek a

hónapnak a közepén indulnia kellett az első szerelvénynek.

A szerelvények előzetes összeóllítósút, íg az engedélyek megkérését

kedvezőtleniil befolyósolta az a sajnóIatos tény, hogt a kontingens nem volt
képes reólís gördülőanyagigény összeáIlítósóro- Ennek elkészítésében akadá-

lyozta egyrésá a konkrétan kivitelre kerüló technika szinte utolsó pillanatig
történő változtatása, ezen kívül elhuzódott a személyi állomány szerződés-

kötése, nem volt ismert azoknak a neve' akikkel a szerzódéskötés megtörtént.

A szerződéseket ugyanis a kiszállítás előtt mintegy kettő héttel korábban

tudtuk megkötni. A nemzetközi engedélyekhez pedig már szerelvényként meg

kellett volna küldeni a technikák és az anyagok felsorolásrán tul a szállításra
terv ezetl katonák nevét, útlevélszámát, fe gyverének gy ári számát.

A vázolt köriilmények között elddlt, hogl a kontingenst öt vasúti
szer e lv énny el lehet kij uttatní A szerelvények összeállításánál frgyelembe
kellett venni, hogy vasúttechnikai okok miatt egy szerelvény 900 tonnánál

nehezebb' illetve 600 méternélhosszabb nem lehet. Úgy sámoltunk, hogy
egy szerelvényen70-75 fő utazik, akiknek az elhe|yezését hálókocsiban,
étkezésiiket pedig vasúti étkezőkocsiban oldjuk meg. Mivel a rakmintás
engedélyek időbeni megkérésére avázolt okok miatt nem volt lehetőség
(18 db rakmintás technika kiszállításával kellett sámolni), hogy a vasúti
kocsira keriilő eszközök ne legyenek "rakmintósok" német száll.üatá-

nyozótól bérelni kellett stillyesÍett platójú (TWA-típusu) vasúti kocsikat.
Ezek bérlésével elérfiik, hogy csak egyetlen eszköz és ezze| az utolsó
szerelvény lett tulméretes. A bérlés költsége megtérült, mivel a rakmintás
sállítnánynak a fuvardíja duplája abhoz viszonyítva, mint amelyikben
nincs rakmintás eszköz. A kontingens kisállítása végül a táblánatbanlévő
v áltozat szerint öt szerevénnyel tervezvezriik.
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Meg kell emlí,teni hogt a vasúti szóllűtás tervezésénél nem csak a
berakást és magót a szÍllítdst kell megtervetti, hanem szómolni kell a
kirakóssal 

's. 
A kiÍakás megtervezéséhez eléggé hiányos és helyenként

ellenürrondó információkkal bírfunk. Azt tudfuk, hogy a kirakóállomás
Koszovó - Polje - Terefua, de az hogy a jrírművek a kirakáshoz milyen
rakodót tudnak haszrrálni, bizonytalan vo|t. Ezért az a döntés sziiletett,

hogl az első szerelvénnyel (előkészítő részleg) ki kell sztíllítani egl kész-

let összerakható ZLR-60 típusú rakodót, ami a MÁV iilewe a Magyar
Honvédség készletében is van. Ennek összeállítására kiképezttink egy tíz fős

csoportot és a készlet az első szerelvénnyel keriilt kiszállításra. A sállítási
úwonal utolsó szakaszáról (Skopje - Pristina) és a kirakás lehetőségeiről

legtöbb információt a helyszínen NATO beosztásban kint lévő Vágány József
alezredes jelentéséből tudtuk meg. A történelmi értékíi jelentés Jénymasolata a
cikkhez cs atolv a olvasható.

Néhdny gondolat a konténerek hasuólatóróL Szerencsére nem volt

vitatott az, hogy az myagok, valamint egyes felszerelések kisállitásához a

konténerek felhasználása sziikséges. A tervezés folyamán előzetesen 94 db

konténerrel számoltak a kontingens részéről' De be kellett látri, hogy ekkora

mennyiséget a több évtizedes beszerzés-elmaradás és a meglévő konténerek

lekötöttsége miatt a honvédségnél összegyűjteni képtelenség, ezért60 db_ban

határoztuk meg a felhasználható konténerek darabszámát. Mielőtt a kontin-

gensnek átadásra kerültek volna, a konténerek összegyíijtését, egységes zöld

színre történó lefestését meg kellett oldani. A konténerek átadása után gondot

okozott a kontingens állományának tapasztalatlansága a konténerek

megrakása terén. Probléma volt a konténerbe kerülő anyagok egyberakhatósá_

ga (robbanó, {úzleszélyes), valamint a helytelen súlyelosztás kialakíLása.

Emiatt a vasúti kocsikra történt berakás e|őtt az anyagok átcsoportosítására,

több konténer átrakására volt sziikség.

Említést kell tenni a romlÍn óíholgddsi engedély megaddsa körüI
kialakult bonyodalmakról, ami a kontingens szerelvényeinek elindítósót az

utolsó pillanatig bizonytalannó tette. Mint ismert, a nemzetközi engedély

időbeni megkérése amiatt késett, hogy a kontingens az engedé|yekhez sziik-
séges részletes adatokat a kért időre nem tudta a HM Nemzetközi x'óosztály
rendelkezésére bocsátani. A nemzetközi egyeanényekben eredetileg Romá-

niától négy hónappal atervezett áthaladás előtt meg kellett volna kénri az
engedélyt. Erre természetesen ebben a szituációban mrír szó sem lehetett,

2t7



kértük az éÍlntett vasutakat' hogy további útszakaszon ne végezzenek
szerelvényfordítást' Így a további szerelvények rendes irányban, vagyis ajár-
művek elóremenetben tudtak kirakni.

A szállítmanyok közül az első négy a tervezett öt nap helyett három nap

alatt tette meg a hosszú ltat' Az ötödik szerelvénynek más nemzet szá||it-

mányával történt vasúti kisiklásos baleset miatt kettő napot Macedóniában kel-

lett várakoznia' A maglar kaíonai szdllítmónyok végiil is a saúllítósszemezés

oldatóró,l nézve esemény, rendkívüli esemény néIkiil megérkeztek a hazónk-
tól ttívol lévő műíködési kijrktiikbe, ahol 1999. augusztusótól megketd-
hették hiildetésiik végrehajtásót

Tanulságoko tapasztalatok

Sok új vonást, szakmailag új jellegű feladatmegoldást jelentett a KFoR
magyar kontingens vasúton történő kiszállítása. Ekkora távolságra, több

országon kereszttil történő vasúti szállítás szervezése az utóbbi évtizedek_

ben nem hárult a szolgálatm. A feladatmegoldás újtípusú szakmai kihívást
jelentett, hiszen a vasúti szállításra való felkészítés, a személyi állományról
történó szá|lítás alatti gondoskodás, ellátás megszervezése (hacsak mást

nem említek' mint az ivővízze| való ellátás megszervezése), az öt ország

vasútj aival az együttműködés megszervezése, a nemzetkőzi szállítás esetén

felmerülő vámügyi problémák kezelése számtalan tapasztalatot adott a szol-
gálat állományának.

A glakorlatban bebizonyosodott, hogt a NATO kötelékén belüI ftiltl-
rajzilag elszigeíelt orszóg vaglunk, ezért ebből a íérségbőI nemzetközifelada-
tokra kimozdulni csak a szomszédos, nem NATO orszdgok houdjóruldsóval
tudunk, Fontos a szomszédos, de a rujtuk túl lévő ún harmadik orszdgokkal
a katonai sztúllítós okra v on atk ozó szerződések megkötés e.

A szállítások szervezéseinél a szolgálatunk állom ény a r észére kiemel-
ten fontos azidegen - NATO tagországok vonatkoásában az angol, de a
szomszédos orságok esetében az éppen akturális - nyelvek ismerete.

Nagyon fontos a nemzetközi engedélyek időben, pontos adatokkal
történő megkérése' ezzel egyítt az ezen engedélyek betartása' Az engedé-
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lyek megkéréséIrcz leadott adatokon (személyi' tecbnikai) csak a legsztik-
ségesebb esetben szabad változtaüri' mert minden vá|toztatás újabb enge-
délyezés kezdeménye zését, ezze| együtt újabb időkitolódást eredményez-
het. Ennek érdekében a nemzetközi feladatra kijelölt kontingens állo-
manytáb|áját időben véglegesíteni kell és azonváltoztatni nem célszeríi'

Sajnos bebizonyosodott, hogy a személyi állomríny és technika felké-
szítése jelen esetben a vasúti, de más szállítási módra is nagyon alacsony
sánhí. Ez kedvezőtleniil hat a szervezett' időbeni berakósok végrehaj-
tósdrq a biztonsógi rendszabólyok betartásóra, a szóllítds alatti előírd-
s o knak meg1felelő tevékeny ség mcg szervezés ére.

Kiilön tapasztalatot adott a konténeres sztíllítds, ezen felül a konté-
nerek megrakdsdnak, mozgatósdnak szervezése. Ennek a korszeríí szál-
lítási eszhöatek a hasznólata széles körben elterjedt a NATO tagorszd-
gokban. Nálunk egyrésztazeszközök szűkös megléte, másrésá a meglévők
más célra mint a szállitás (elsősorban raktározás) történő felhasználása ked-
vezőtlen hatással van aÍTa' hogy az állomány érdekeltté legyen téve ezen
eszktizök célszení, gazdaságos felhasználására. A KFOR esetében is rendel-
tetésük a kisállítást követően araktározás lett, amivel a kiszállított mennyi-
ség a honvédségnél rendszerben lévő darabszám csaknem felét ene a célra
leköti. Az eszkőzők ilyen rendeltetés szerinti igénybevétele rövid távon
hasznosnak, sőt célszenínek tiinik, de a már témával kapcsolatban említett
beszerzések elmaradása miatt csorbul ahazai szrfllítási lehetőségek köre.

A cikk mellékletei az 1995. december t. és 1999. december 3t. között
lebonyolított vasúti és közúti szóllítások mutatóit, az IFOMSF0R szóItít-
mónyok arónydt, a ZLR - 60 típusú vgsílti kombinúlt rakodó vózlatót,
tovtűbbó az MH onz ntetepülésének sztóIlítósi adatait, NÁTo - beosztás-
ban helyszínen lévő Vógóny alezredes jelentését, valamint a nemzetközi
engedéIy ek megkéréséhez szükséges adatokat tartalmaaók.
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A NEMzETKÖZI ENGEDÉLYEK MEGKÉRÉs Ép.nz
szÜxsÉcrs ADAToK

- azadott országba tÖrténó be- és kilépés várható ideje és helye;
- az áthaladó egység/alegység megnevezése és létszáma;
- a szállítmány állományának névsora sztiletési éwel és útlevélszámrnal;_ a szállítrnányparancsnok neve és rendfokozata;
- gépjármiivek mennyisége, típusa és rendszáma;
_ harcjrínnűvek száma, típusa és esetleges rendsáma;
- egyéni fegyverek rnennyisége, típusa és gyári szárna;
- egyéb kisegítő teclrnikai eszközök megnevezése, mennyisége és típusa

(pl. utánfutók, konyha, rí'rarnfej lesztő, stb.);
_ egyéb fegyverzet megnevezése, mennyisége és típusa;
- a szállított lőszer és robbanóanyag mennyisége és típusa;
- az arTa vonatkozó inforrnáció, hogy a sállítmány megáll-e az adott

ország tertiletén (lrol, mikor, nilyen célból), vagy megállás nélkÍil
átlralad, illetve lrogy milyen biaosítási feladat ellátasát ftÍsérés, őtzés-
védelem, útvorralbiztosítás, stb.) igényeljtik az adott orság szerveitől.

Ezen kívül egyes országokon történő áthaladáshoz sziikségesek a 2|-'I6
STANAG/B, valamirrt a 2l-7l STANAG/E típusú,' elözetesen kitÖltÖtt
okmányok.

A fenti adatokat tartalmazó információt angol nyelven, szerelvényelae
lebontva az áthaladást rrregelózóen legalább 3-4 munkanappal kell benyújtani'

Az átha|adási engedélyek megszerzésének technikai lebonyolítását a

l-lorrvédetmi Minisztérium NernzetkÖzi Főosztálya végzi.
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NEMzET xözl nÉxnrnNNranrÓr rnvnxnNysÉcnnx
nÉszrvnvo nn l'cyaR KAToNAI SZERvEzETEK

LoGIszTIKAI nrzrosÍrÁsÁxax
EDDIGI TAPASZTALATAI

Márkus Józsd

Az utóbbi öt évben, elsősorban a délszláv vúlsúg miatt, nőtt a Maglar
Honvéds ég r észv étele a nemzetkö zÍ bék efenntartói tevék e ny s ég ben. D e
ruÍr régebben résztvesznek katonóink afrikai, dzsiai orszógokban külön-
böző bék efenntarilii, megfip elői feladatok ban. E zek nek a logisztikai biz'
tosítds szempontjóból is fontos jellem4,ői, hogl Maglarorszógtól jelentős
tóvolságra, mós nemzet kötelékében, kis aleglségekben keriiltek alkal-
mazdsru

A fe l adat b an r és ztv ev ő mag) ar ale gl s ég e k lo g is ztik ai k i s zo lg dltÍs tÍt'

ellátdsót dltalóbűn a kötelék vezetésével megbízott nemzet biztosítju
Nemzeti elláttÍsban valósul meg afegtver, lőszer, ruhdzati ellótás' illetve
néha éklmezési kiegészítés szükséges.

Eseti'ikben a személyi állomány felkészítésének logisztikai biaosítása
az, ami résziinkről a legtöbb munkát igényli. Ez kezdetben az e célra létre-
hozott szervezetnél történt, ma az SZFVK felügyelete mellett a 88.
gyorsrea gálású zászlóalj v égzi S zolnokon. Ugyanakkor az l|ÍH Művelet
Irányító Központ továbbra is érvényesíti az irányító szerepét nemcsak a
hadműveleti terlileten' hanem a felkészítés időszakában is' Lényeges kö-
rülmény' hogy a fegyver, loszer, nlházati aÍryagés más egyéni felszerelés-
sel történo ellátásért az lvftI központi ellátó szervei a felelősek. A köz-
vetlen logisztikai biztosítás végrehajtása viszont az SZFVK felügyelete
alatt valósul meg.Ez a kettós irányítás eleinte sok, ma már egyre kevesebb
problémát, feszültséget okoz, okozott.

Logisztikai szempontból a kiutazó állomány nlházati felszerelése a
kiemelt jelentőségű feladat' amit részleteiben is leginkább az MH
Ruházati Szolgálat F'őnökség, azlyIJI Ruházati Eltátó Központ ismer a
legiobbarr. Az alapfe|szerelés a hadműveleti terület időjrárásának megfele-

1. Mátkus Józsefezredes, MH Szarazfoldi Vezérkar Logisáikai Csoportfőnökség hadtápfőnöke
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alakult ki' EÍbőiki kell emólnóm a bakarrcs ftfi#;ö"iiilffié.;'ííi#:
félszigeten szolgálatot teljesítők a magyaÍ bakancs mellett az osztrák,
illetve az USA katonai bakancsot is megkapjak. Ezt egy pár éwel ezelőtt
kint lévő 

'egyik 
csoport fiilvetése, igénye alapján rendelte el a katonai felső

vezetés. En az indokoltságát nem tudom megítélni, de nem záromki, hogy
a katonapolitikailag is kiemelt jelentőségű feladatot végrehajtók közül
valakinek a szeszélyes igénye lett tulértékelve.

1996. januórjátóI a békefenntartói tevékenységben új fejezetet nyi-
tottunk azzal, hogt önőlló, 300400 fős szervezettel, hazdnkkal szomszé-
dos, vagl közeli orsuígban települve veszünk részt NATO parancsnoksdg
alatt (IFOR, sFoR, KFOR, AFOR alórendeltségben) békefenntartói
feladatokban. A feladatokat olyan teriileteken kell, kellett végrehajtani,
ahol még az etnikai ellentétek, a7 ellenségeskedés nem szíínt meg, nem
lehet teljes bixonsóggal mególlapítani, hogl a lakosstÍg hogtan viszo-
nyul katonóink jelenlétéhez, a település és a munkavégzés környéke
glalogsdgi aknókkal telepí,tett Logisztikai szempontból jelentős vóItoxtÍs,
hogt a közvetlen logisxikai biztosítdst önóIlóan kell megoldani és meg
keII szervezni a nemzeti támogatást

A két szervezet az SF'OR alárendeltségében működő Magyar
Műszaki Kontingens (MMK) és a KFOR kötelékben lévő Magyar or-
és Biztosító Kontingens (MÖBn eltérő jellegű feladata, etiérő t<o_

rülmények közötti települése is a logisztikai biztosításnak más-más
megszervezését igényli.

Az MMK Horvátországban telepiil, feladatait egy időben több,
egymástól távollévő helyen, Boszrria-Hercegovina területén hajtj a végre.
Az a|aptábor 2,5-3 őraltánszá|lítási távolságra van a mawar határtól. A
kontingens az SZFYK állományáblával rendelkező hadrendi eleme. Ide
beosztással nemcsak vezényléssel, hanem áthelyezéssel is kerülhebrek a
jelentkezők az lvftÍ bármely katonai szervezetétől. Horvátországban a
közigazgatás mar megbízhatőan működik, az energia-ellátás folyamatos, a
közuti közlekedés feltételeijók, a kis- és nagykereskedelem konszolidált,
a lakosság az t$jáépítéssel foglalkozik.

A MÖBK MagyarországtőI 1500 kilométerre, Albánía mellett,
Koszovóban, annak központjában Pristinában települ és a tábortól l5-
20 kilométerre lévő kettő állandó helyen hajtja végre fe|adatát. A kontin-
gensnek nincs állom arrytáb|ája, csak állományjegyzéke' ahová- alapvetóen
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egy kijelölt katonai szervezettől - vezényléssel kerülnek ajelentkezők. A
közigazgatáts miiködése, az energia-elláüís még nem megbíáató, a közúti
közlekedés nem biztonságos, a helyi kereskedelmi há|őzatra még nem
lehet szrímolni (hálózat nincs is). A lakosság körében még gyakori a
fegyveres incidens, az etőszak'

(Ezek a körüImények meghatározzák a kontingensek felkészítését,
műIródését, azok logisztilrni biztosításának megszervezését, végrehajtctsát.)

1.) A felkészítés, a megalakítós logisztikai biztosítósa

Mindkét kontingensnél, de a tapasztalatok híján leginkább az
MMK esetében a felkészítés, megalakítás logisztikai biztosítása volt a
legnehezebb feladat.

1.1. Először is ki kellett harcolni a logisztikai biztosítás szempont-
jából is optimális állománytáblát Azt hiszem, ez sikeriilt, mindkét kon-
tingens logisztikai alegységei megfelelő szervezeti feltételeket biztosíta_
nak a szakmai munkríhoz.Persze etlhez az is sziikséges, hogy a Szervezeti
és Mtiködési Szabályzattal (SZMSZ), Munkaköri Leírásokkal konigáljuk
a létszrámkorlátokból adódó problémákat. A klasszikus szakági rendszert
nem lehetett létrehozni és a raktárak egy részét is össze kellett vonni. Így
a Munkaköri Leírásban azSZMSZ-ben lett kijelölve minden szakterületért
egy felelős személy az eredeti beosÍása mellett. Ennek a sztikségességét -
többszöri figyelmeztetés ellenére - az MÖBK logisztikai fonöke azonbarr
csak a kitelepülés lftán 2-3 hónap mulva értette meg a működés sorrán
keletkezett zav arok okrán elöljárói segítséggel.

l.2. A szakbeosztások feltöltésére eddig volt elég jelentkezó, bár
időnként keresni kellett és parancsnoki támogatás hiányában is ki kellett
vinni szakácsot, különleges gépjárművezetőt, élelmezési szolgálat
fbnököt, bátr ezt a gyakorlatot igyekezttink elkerülni. Á tapasztalatolc
alapján, a logisztikai főnök mellett, a legfontosabb beosztás az ellátó tiszti
(éIelmezési szolgálat főnöki), az üzemeltető tiszti (haditechnikai főnöki), a
logisztikai századparancsnoki, ajavító szakaszparancsnoki, a ruházati rak-
tárosi beosztas lett' De rendkívül lényeges az is, hogl szakmailag jól felké-
szült szerelők, szakács ok dol gozzanak a kontingens ekb en.

A logisztikai vezetés'folyamatossága, szilárdsága szempontjából
fontos, hogy a logisáikai fonök, a logisztikai századparartcsnok lehetőleg
félévnél tovább legyen kint és egyszerTe csak az egyik kertiljön váltásra.
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következménye volt, hogy a szakszerűtlen irányítás miatt (nem volt szak-
mailag felkésztilt élelmezési szolgálat főnök) az MMK-nál egy év után
több millió forintos volt az élelmezési illetmény tullépés. Az első félév
után az MMK logisáikai századparancsnokot le kellett váltani alkalmat-
larrság miatt (pedig ő logisztikus volt). Elofordult, hogy a logisztikai fbnök
és logisáikai századparancsnok közötti rossz viszony miatt a szakállo-
mány körében nagy volt a feszültség' idegesség, viszálykodás.

Az MMK-nál eddig négy logisztikai főnök volt, ebből három a ZMNE
tanfua. Azt kell mondanom' hogy minden igyekezetiik ellenére nagyon
érződött munkájukban a csapatgyakorlat hiánya. Az egyetemen annyira
elszakadtak a csapatszintti feladatok lrányitásátől, hogy sokszor alapvető
dolgokat is újra kellett tanulniuk. A tevékenységiik első felévében csak
azért fidták megfelelően működtefrri a logisztikát, mert a szakterületek
irrínyítói szakmailag j ól felkészültek voltak.

, z M)BK eddigi tevékenysége is igazolta a szakallománnyal szem-
beni lavetelmények érvényesítésének igényét' Az M)BK állományát
alapvetően egl kntonai szervezettől aknrják kiválogatni, amit a logisztilrai
beosztásolcnál nem lehet megoldani. Sajnos mégis megtették úg, hogl tel-
jesenfelkészületlen szerződéses katonát bíztak meg például a ruházati rak-
tár vezetésével. De a jelenlegi váltóállomány kiválogatásánól is ragasz-
kodtak ahhoz, hogl Debrecenből legten kijelölve a kontingens állománya,
még úgl is, hogl a raldárosi beosztasokba arra felkészületlen lövész
szerződés es katonák lettek kij elölve.

Az MMK-nál mar minden parancsnok tuja, érti, az MÖBK par€rrrcs_
noka - saját krírán tanulva - csak mostanra értette meg, hogy logisztikusi
beosztásokba c sak szakképzett lo gisztikust szabad kij elölni.

1.3. Sok gondot okozott a haditechnikai és szaktechnikai eszközök
kijelölése' összevezénylése a kontingensekbe. Ekkor szembesi'ilhettiink
azza| a ténnyel, hogy a haditechnikai eszközeink elöregedtek, sok a hadra_
foghatatlan eszkőz, a hosszú ideig tartó tárolás sem használt az eszkö-
zöknek. Ezek miatt elsősorban az egyedi eszközök kijelölése okozott
nehézséget, a kijelölt eszközök nagy részének kiszállítás előui felkészítése
rendkívül sok munkáva| járt, beszerzési nehézségek miatt többször a csa-
patoknál lévó eszközökről kellett az a|katrészeket biztosítani ajavításhoz'
De még igy is az MMK-ba közűton kitelepülő eszközök jelentős részét a
menet alatt kellett javítani, a kerékgumit cserélni.
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Egy évig gyakori volt a meghibásodás, szinte minden gumi' műanyag
tartamú alkatrészt ki kellett cserélni. Ezt követöen a gépjárművek üze-
meltetése me gbíáatóbbá vált, hadrafo ghatóságuk j avult.

Nagy hiba volt, hogy a katonai szervezetektől az MMK-hozvezényelt
eszközök utalvríny nélktil, ideiglenes jelleggel kerültek átadásta. Ennek
következ,ménye, hogy még 1998-ban is volt olyan eszköz, arlí utalviínyon
nem kertilt átadásra,mert miír nem volt megaz átadó szervezet.Hiányoz-
tak a teljességi jegyzékek, az életutat igazo|ő okmrínyok' Ezt a hibát a
MÖBK megalakulásakor mar - remélhetőleg - nem követtiik el, de mivel
nincs önálló állomán1'táblája, ezért csak vezényelni lehetett azokat. Ez az
éves költségelszámolásnál' vagyonérték kimutatásnál jelenthet majd gondot.

Az MMK működése sorrárr új eszközként kedvező tapasáalatokkal
került kipróbálásra a RÁBa alvána szerelt vizes és hűtőkoósi, a rÁtRa
típusú gépjárművek, a Parabellum pisáoly. Ezeknek a gépjárműveknek a
javitásáltoz azonban még nincs alka&ész, a szereló állomány nincs felké-
szülve a technikai kiszolgálásukra. Szerencsére csak kevés alkalomma|
volt sziikség a helyszíni javításra, megbíztratóan iizemeltethetők.

1.4. A kontingenseknél megalakítandó anyagi készleteket, eszkö-
zöket szakintézkedés szabály ozza. A megalakításukhoz sztikséges anyag-
mennyiséget alapvetően az lvftI ellátó kö4pontjai biztosítjrík, illetve
megvásiírlásra kerÍilnek. Hogy ez milyen gondokat, problémákat okozott,
azt az ellátó központok, szolgálat fiónökségek ismerik leginkább. Ezzel
nem kíviínok foglalkozni'

Az elrendelt és kisállított készletek nagyságát, összetételét alap-
vetően az determinálta' hogy a kontingensek hazínktól távol kell hogy
működjenek, ahová az utánszál|ítás hosszadalmas, nem biztons ágos. Ezért
2-3 hetes, van amiből egy hónapos tartalék ellátási készleteket trárolnak.
Ennek elsősorban a KFoR-nál van nagy jelentősége, ahová az uténszál-
lítástvégző kamion jó esetben is csak 4-5 nap alatt ér ki.

A készletek összetétele az elmúlt négy év alatt a fenntartási javí-
tóanyagokban vá|tozottjelentősen. Az MMK l996-barr - a tapasztalatok
hiányában - elsősorban a harci normákra alapoz:ta _ vitte ki a javító kész-
leteket. Ez a béke üzemeltetés sorián típusonként leggyakoribb meghibá-
sodásokat figyelembe véve módosult. A Műszaki Kontingens a működése
során a harc- és gépjárművek az itthoni átlagnál jóval több kilométert
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futottak, ami az egyes típusok meghibásodásrára (a hiba jellegére, gyako-
riságiára, stb.) haszrros tapasztalatokat adott, amit külön tanulmányban
lenne célszení feldolgozri.

A felkeszítés eg ik kicmclt feladata a személyi ólloruÍny felszerelése.
Résziikre kiilön ruhdzati kontingens komplett lett kialakítva, ami az évek
során többször módosulÍ A komplettbe új ciklrent lrerült:

- szövet deréköv,

- málhaöv,

- 'Himalája'' esóvédő,

_ gumicsizma bélésse,

- tiszti téli alsó' felső'

- napszemüveg,

- zsebliámpa,

- kulacsvédő,

- kulacs belső műanyag tömítés.

A tapasáalatok alapjrán kikeriilt a komplettből a HS-40 zölding, sor
fehérnemű, sporttiáska. Az addíg egy gamituraként szereplő málhamellény
hátizsríkkal két ktilön cikkre lett szétszedve, mivel nem egyszerre haszná-
lódnak eI. Az IFoR-ra késziilt l'Tamósll hólóaókot ki kellett vonni és a
régi típusú lett betéve a komplettbe (Telegebb, van kiilső huzata, stb.).
Kezdetben a zö|d ruhárlroz prírrcélos kabát volt kiadva, aminek az utátn-
gyártása megszűnt, így később a 88M kabát + bélés lett helyette kiadva.

Sok vita vo|t az MMK és most a vtÖgK megalakulásakor is a golyó
elleni védelem biztosítdsa terén A lövéspróbrák alapjrín ahazai gyártású
acél sisakkal és golyóálló mellénnyel lett felszerelve mindkét kontingens
személyi állomrínya. Még jelenleg is megfogalmazódnak igények egy-egy
nyugati országkatonái által viselt ruházati cikk átvételére (bakancs, gyapjú
fejfedő). Ezek többnyire nem megalapozottak és ftilöslegesen vonják el a
parancsnok figyelmét a még lényegesebb logisáikai kérdések megoldásától.

Mindkét kontingens megalakításának egyik legfontosabb moz-
zanata volt a kÍutaás, táborépítés, telepítés. Ennek tapasztalatait leghi-
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telesebben a közlekedési és elhelyezési szolgálat tudja elmondani.
Ugyanakkor, aki miír volt a két táborbarr, |áthatta, hogy más nemzetek
kitonái, az SFoR, KFoR parancsnokság által is elismerten kulturált körül-
mények között élnek katonáink.

2.) A kontinglns ek mííkö désének logísztikai biztosítdsa:

A kontingensek műlúdése logisztikai biztosítasára olyan logisztikai
szervezet lett létrehona, amely képes önóIlóan végrehajtani az ellátasi,
kis z ol gál os i feladato lrat.

Még a felkészülés időszakábarr az SZFVK kidolgoztra egy célszerű
változatban a Szervezeti és Miíködési Szabályzatot, úfuutatót adott a
Munkaköri Leírások kidolgozásáh oz. Ezeket is figyelembe véve, a hely-
színen készítették el a helyzethez, a feladatokhoz ígazodő vezetési okmá-
nyokat, amelyeket minden állományváltáskor ismertetnek az új állomrínnyal,
bár ezt eleinte elhanyagoltrák a logisztikai fonökök.

Ezek a vezetési okmrányok általánosságban fogalmazz.iík meg a lo-
gisztikai biztosítás rendjét, feladatait. Ettől konkrétabb a tábor működését

izabáIyoző pararrcs' illetve az egyes feladatok végrehajtásríra kitelepülő
alegységek logisztikai biztosítására késztilő terv és parancs.

Az a|aptáborban a logisztikai biztosítás rendje nem sokban kiilön-
bözik a laktanyai ellátrístól, csupián más a körtilnény.

2.l. Az alaptáboron kívül feladatot végrehajtó alegységek logisz-
tikai biztosítása is sok tekintetben hasonlóan keriil megszervezésre,
mint idehaza egy-egy feladatra kitelepülő alegységé. A Műszaki
Kontingens több olyarr miiszaki feladatot hajtott végre, ahová nagyobb lét-
számű alegységgel a tábortól nagy távolságra kellett kiteleptilni. Az a|egy-
ség logisztikai biztosítását a kontingens logisztikai részleg kikülönítésév-
el' heti utránszállítássaloldotta meg. Gyaliori volt, hogy az iizemanyagot -

a munkahelyhezközeltelepülő - más nemzet biáosította térítés ellenében.
De általában benzint ekkor is kellett utánsállítani' mert a NATO tagorszá-
gok többségében csak dizel izemú gépjármtívet tizemeltetrrek. A más
nemzet által nffitott szolgáltatások közül gyakran igénybe vették az e|he-
|y ezést, pihentetést, fiirdetést, étkeztetést.

A más nemzetek által nyújtott étkeztetéssel az első napokban' hetek_

ben rendkívül elégedett volt a személyi állomány, hozták a jobbnál jobb
ötleteket a magyar konyhrára. A többség - joggal - nagyon pozitívan érté-
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kelte a sok salátát, zöldséget, gyiimölcsöt. Az alaptáborban is igényként
jelentkezett a több zöldségféle, gytimölcs és többen fanyalogva beszéltek
a saját konyhrínkról. Ez persze két-három hét után lassan megszűnt,
megunüík az ételek egyhangúságát, hirányoltri.k a leveseket, a magyaros
ízeket, anehéz fizikai munkával elvesáett energia pótlására a táborból kel-
lett utiínszállítani pótlékot (Mostár), a Doboj-híd építésénél a dán tábor
parancsnokát ara kellett kérni, hogy nagyobb adagokat szolgáljanak ki'

Kis csoportokban, hosszabb ideig az alaptábortól távol feladatot
végrehajtók - a technikai és ruházati biaosításon kívül - minden tekintet-
ben az alegységet befogadó más nemzetiségű táborhoz vannak utalva ellá-
tásra. Ilyen csoportok működnek például télen Boszniában az utak
jrárhatóságrínak biztositására (SMK csoportok).

Az a|aptábor közelében dolgozó alegységek logisztikai biáosítását
áIta|éban napi utrínsállítással oldják meg.

Koszovóban az MÖBK a feladatait állandó munkahelyen hajtja végre,
annak logisáikai biztosítását az élelmezés kivételével a kontingens végzi
egy kidolgozott rend szerint. Az étkeztetést a KFOR harcdlltÍspontján és
a Goles-heglen is az angolok biaosítjdk. Még nincs visszajelzés a minő-
ségről, de ha hasonlőlesza Boszrriában tapasztaltakéhoz, akkor azzalke|l
szímolni, hogy nagyobb lesz a nyomás az a|aptábot étrendjének megvál-
toztatására, ami hasznrára is válhat a magyar konyhrínak. Az őrző, bizosító
alegységek nem végezrek olyan nehéz ftz1kai munkát, mint a műszakiak,
24 óránként válLásra kertilnek, felváltva magyÍlÍ és angol ételeket esztek,
így nem tudják megunni egyik étkezést sem.

Összegezve az eddigieket, a munkahelyek logisztikai biztosí,tásdt
többféle módszerrel oldjók meg:

. saját erőkkel, eszközökkel kitelepülve,

. saját erőkkel, eszközökkel napi kiszállítással,

' saját erőkkel, eszközökkel más nemzetek szolgáltatásainak, ellá-
tási fonásainak igénybevételével,

. más nemzetek egységeihez utalva, saját ellátással kiegészítve.

A saját, a nemzeti ellátás, kiszolgálás tehát nem hiányozhat, anemzeti
sajátosságok miatt más nemzet tiímogatása csak részlegesen vehető igény-
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be. Az ellátási módszerek alkalmazására eddig gazdaságossági számve-
tések nem készültek, a logisztikai biztosítás megszeÍvezésénél alapvetően
csak a bizonságosság, a folyamatosság, a megfelelő minőség igényét vet-
ték frgyelembe.

2.2. 
^ 

logisztikai biztosításhoz szükséges anyagok, eszközök
Magyarors zágr ől történő utánszállítá sát, az egységszintű szaká gi ana-
litikus nyilvántartást a 64. Boconádi Szabó József logisztikai ezred
bázisán működő' majd annak állománytáblájába szervezett Nemzeti
Támogató Századtervezi, szervezi és hajtja végre.

okucarriba hetente ketto alkalommal szállítják az MMK által igényelt
anyagokat, eszközöket, illetve sállítjrák haza a felesleges, javításra, mo-
sásra viíró anyagokat, eszközöket.

l999. novemberében volt a 400. szállítmány. |996. őta összesen 1.866
szállító járművel 2.828 tonna anyagot szállítottakki' Errdl a 64. Boconódi
Szabó Jóuef logisztikai ezred az alóbbi kimutatdst készítette:

Fsz. Anyag neve
Kiszríülított mennvisés (tonna)

1996 1997 1998 1999 Ósszesen
Elelmezési 412,000 344.052 315.193 194.098 1.265.343

2. Ruházati 40.130 27.932 16.186 14.255 99.103
3. Uzemanyag 204.18s 80,414 25,702 43,457 353,7s8
4. EIhelyezési 200.254 59.542 86326 35.878 38l.99ó
5. Műszaki 28,860 13,680 43,563 3,720 89,823

6. Gépirármű 70.300 53.59 r 32.016 t2.466 168.373
1 Híradó 0,435 2,304 2,228 0,870 s,837
8. Feswerzeti 4.080 0.222 7 590 6.017 17.909
9. Esészsépüsvi 6.0r0 1,3 15 3,295 3.250 13.870

10. Posta 2.510 0.490 7.400 4.225 14.625
ll Büfé áru 80,120 7 4,496 78.0 l3 66.2'12 298,901
12. Faanvas 60.000 s.700 8.200 0.005 73.905
13. Esvéb 40,010 1.960 2,335 0,2s0 44,555
MN{DOSSZESEN I . 148.890 665.698 628.647 384.763 2.827.998

A táblazatból is kitűnik, hogt a szállított anyag mennyisége évről-évre
csöklrent. Ennek olra részben, hog a kantingens létszáma íokozatosan
közel afelére csökkent. A gép_ és harcjárművek igénybevételének csökke-
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nése' illetve az ilzembíztonság növekedése miatt évről-évre kevesebb a
gépjármű fenntartási és tizemanyag igény. A szállítandó élelrnezési és iize-
manyag viszont a helyi beszerzés miatt lett jelentősen kevesebb.

A hajtóanyagot a Horvát INA Rt-től vásrírolja a kontingens ahaz-
ainál jóval kedvezőbb ríron. Helyi vállalkozóval van szerződés a kenyér és
péksütemény beszerzésére. Igy a tráborban naponta friss és jó minőségű
kenyér kerül az asztalra.

AzŐr- és Biáosító Kontingens tészérea Nemzeti Támogató Százai!
nem végez utrínsállítást. Ezt a nagy távolságú sállításra alkalmas eszköz
hirínya miatt polgári vállalkozóval kell végeztetri. A századcsak az arlyag-
beszerzésért felelős' Hetenként egyszeri sziíllítással, november végéig
összesen 22 alkalommal268 tonna anyag utrínszállítás történt. Egy szállít-
mány 4-5 napig van úton, de volt rá eset, hogy meghibásodás miatt közel
l0 nap a|att ért Pristinába. Ez idő alatt a romlandó élelmiszer megromlott,
illetve a szavatossági ideje lejárt' Ezért a száilítő felé érvényesítve lett a
kárigény.

Koszovóban is alapvetően csak a kenyér és a hajtóanyag helyszíni
beszerzésére van szerződés a büféráruval kiegészítve.

Felvetődik és az MH LFI szorgalmaua a helyi beszerzés körének
bővítését, hogt csöhkenjen a száIlítósi köhség, ami elsősorban a rom-
landó éIelmiszerre értendő. Ennek megítélésében csak a jelentésekre
tudok Lámaszkodni. Az MH MÖBK logisztikai fönök jelentése alapján
Koszovóban nincsenek még olyan körülmények, hogy ott bárkitől szerző-
déssel, hosszú távon' garantált minőségben romlandó élelmiszert lehessen
beszerezni. A közeli országban, Macedóniában töriik vagy német keres-
kedőtől lehetre megbízlrató minóségi árut beszerezni, de nagyon magas
iáron és az ő kínálatuk is messze elmarad ahazai választéktól. A KFOR-
ban nagtobb lé*zómban lévő nemzetek pedig nemvóllaltak órusztÍllíttÍst.

Ennek ellenére talan még is ki lehetre erőszakolni a helyszíni beszer-
zést az élelmezési norÍna' az éfrend sztikségszení hozzáigazitásával. A heti
egyszeri utánszállítási igény azonban valószíntíleg nem szűnne meg. A
romlandó élelmiszer szál|itása mellett hetente keletkezrrek olyan azonnali
anyag' eszköz igények, amelyek a tábor múködéséhez sztikségesek
(péld.ául különleges gépjárművek felépítnényéhez, élramfejlesztőhöz, stb.
alkaftész). De hetente sziikséges a mosodai sállítás, a postai ktildemények
továbbítása. A szállítási költség jelentősebb csökkentése tehát csak hon-
védségi szállítóeszköz igénybevételével lehetséges.
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2.3. A tapasztalatok összegzése során mindenképpen foglalkozni
kell a nyilvántartással. Ez mindkét kontingens megalakulásakor sok
gondot, problémát okozott.

A Műszaki Kontingens kitelepiilésekor a konténeizált anyagokról,
eszközökről nem késztilt megnyugtató, pontos nyilvrántartás vagy jegy-
zék. A kitelepiilés utrín egy-egy anyag keresésekor több konténert is fel
kellett nyitrri úgy, hogy az arryagfelelős nem volt jeIen.

az Önr kiteleptilésekor atapasztalatok ismeretében a konténerekben
miír benne volt a jegyzék, a konténerekről és azok tartalmáról kimutatás
késztilt. A nlházan raktiáros azonban a harmadik szerelvénnyel utazott ki,
a tábor telepítéséhez sztikséges nlházati anyag pedig az elsővel. Igy most
is az anyagfelelős nélkül lett a konténer kinyitva, az aÍ|yag kiadva.

A Műszaki Kontingens szakági analitikus nyilvríntartását az SZFVK
szakági vezetői még itthon megnyitották (manuálisan, kartonon).
Ugyanakkor a konténer jegyzékek, kimutatások hiiínya' utalvrányok késob-
bi megküldése miatt kisebb káosz keletkezett a raktiári készletek
felmérésében. A készletek pontos' tételes felvételevel, a hiányok leírósó-
val lehetett a nyilvóntartást rendezni közel félev alatt-

az Ögr esetében a kartonnyilvántartást itthon nem fektették fel.
Részben azért, mert,nem kaptak karton, nem volt elég idejiik, másrészt
bonyolulttá lett téve a központi készletből felvett anyagok kiutalványo-
zása' A felvett anyag, eszköz a felkészítést végrehajt! 62. gépesített
lövészdanddr részére lett kiutalvónyozva' az dnevő az oBK anyagfelel-
őse volt Kiutalds után a 62. gépesí'tett lövészdandór az összes felvett
anyagot, eszközt ótutalvónyozta a 64. logisztikai ezred részére. A logisz-
tikai ezred Nemzeti Tómogató Szózadndl lévő nyilvdntartók ezt követően
elkészítették az induló készlet tablót és megkiildték a kontingens részére
aaal, hogt alóírds utdn annak egt péIddnydt kiildjék vissza Ez csak
1999. október végéig fejeződött be, mivel a Nemzeti Trímogató Század
nyilvántartói szeptemberben kerültek állomanyba teljesen felkésztilet-
leniil. A felvételi'iket követően történt meg a felkészítésiik és kezdhették
meg a munkát a szak'rla ismerete nélktil. Teljes káoszt okozott, hogy a
kontingens anyag-felelőseinek egy része felkésziiletlen volt, nem ismerte
a szakmát. Anlházati raktiíros szerződéses lövész katona, aki a bizonyla-
tok alapjrán megkísérelte a nyilvántartást felfektetni. Ezt megelőzőenazon-
ban miír bizonylat nélkül adott ki anyagokat az alegységeknek. Később a
bizonylatokat beismerés alap1án állította ki, azok egy példányát elkiildte a
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64. logisztikai enedhez. Majd kiderült, hogy nem volt jó a bevallás, ezért
csak a táborban maradt példrínyon javította a mennyiséget. A hozzó nem
értés, a tdborépítés glorsítósa érdekében végzett szabólytalan kíaddsok,
k o n tén er fe lny itds a az any agfe le lős t óv o I l ét é b e n, a főny ilv óntartás k é s e -
delmes rendezése miatt, 1999. december 10-én a ruhózati anyaghidny és
feles leg több millió forinL

Az ESZKÖZprogram ismeretének és a megfelelő mennyiségűszámi-
tógép hiánya miatt a két kontingensnél csak a marruális nyilvántartás
feltételei biáosítottak. Viszont aIthoz, hogy a Nemzeti Trámogató SzÁzad-
nál rendszeresített három nyilvántartó mindkét kontingens önálló nyilvrírr-
tartását vezesse' szlikséges, hogy a kontingenseknél szakági gépi anali-
tikus nyilvántartást készítsenek.

2.4. A logisztikai szaktevékenységek tapasztalatait csak röüden
igyekszem összefoglalni, elsősorban az MMK-náI szerzett tapasztala-
tokra és a szakmámból adódóan a hadtápra koncentrálva.

a) A haditechnikai biztosítós az MMK működésének eddigi idósza-
kában a logisÍikai biztosítás egyik legsikeresebb teriilete lett. Ehhez
mindig megvolt a jól felkészült' lelkiismeretes szakállomiíny, a megfelelő
javítóanyag, alkatrész-ellátrás. Szinte minden igénl teljesített a központi
anyagraktrír. Ugyanakkor mindig a lehető legjobb technikai eszköz keriilt
kiküldésre és volt kint tartalék technikai eszköz is. A központi javításra
küldött eszközök javítása is elsőbbséget élvez, így az átlagosnál jóval
rövidebb a javítási idő. Mindennek eredménye, hogy a hadrafoghatóság
eléri a 95 %o-ot. Ez is igazolja azt' hogy a nem megfelelő hadrafogható-
sdgnak itthon sem az öreg eszközpark az oka, hanem ennek elsősorban
gazdasdgi okai vannak.

A Műszaki Kontingens eddigi működése során szerzett további ta-
pasztalat,hogy azországtól ekkora távolságra lévő szervezet technikai biz-
tosítása különösebb gond és probléma nélkül megoldható . A hazai szer-
vize(ést, javítást igénylő eszközök rövid idő alatt hazahozhatők, illetve
szerviz brigád kiküldése sem megoldhatatlan. Ez az MÖBK_ra már nem
igaz. Központi javítást igénylő eszköa csereeszköz kisállításával muszáj
pótolni, soros szervizelésre az érntett eszköa nem lenne gazdaságoshaza-
szá|litari, a szervize|ést végző vállalat, szewezet kell hogy kimenjen a
helyszínre. Ez utóbbira vonatkozóan még nincs döntés, de rövidesen sziik-
séges lesz a probléma megoldása a RABA típusú gépjárművek esetében.
De szewizcsoport kikiildése sziikséges például a TC_l0-as izemartyag-
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Lároló és -töltő tartáty tizembe helyezéséhez is. Ehhez hasonló esetek
megoldásár a, szervizcsoportok szál|ítÁsétra valószínű a honvédségi légi
szál'Litő eszközök rendszeres igénybevétele vrálik sziikségessé'

Feltétleniil ki kell hangsulyozni a technikai kiszolgálások rend-
szerének működtetését, ami növeli az eszkőzök tizembiztonságát. Fontos
továbbá az eszközök helyszíni műszaki vizsgáztatása, kömyezetvédelmi
felülvizsgálata. Ennek technikai feltétele mindkét kontingensnél megvan,
a személyi feltétele azonban nem volt meg mindig. Gyakran kellett az
MMK-hoz a 64. logisztikai ezredtől kiküldeni olyan személyt, akinek volt
jogosítvdnya a hatósógi vizsgdlatok elvégzésére. A javító tíllomóny
kivólasztásakor azonban törehedtiink arra, hogl leg,len köztük ilyen
személy, hogt íg önóllóan képesek leglenek a vizsgtÍztatdsra

A tapasztalatok alapján fokozatosan javult a műhely felszereltsége,
lehetősége, ami feltétlenül szükséges volt a már je|zett eredményes munká-
hoz. Nagyon hasznos volt a korszení gumiszerelő berendezés tiaembe helye-
zése, múködtetése. A sámottevő gumikopás mellett, e nélkül elképzel-
hetetlen lenne a gumicsere. A jelentős hőmérséklet különbség miatt is nagy
figyelmet fordítanak a téli igénybevételre történő felkésziilésre. Erre az első
télen a hajtóanyag rendszerben keletkezett dugulások hívták fel a figyel-
met. A nyán gánola1at nem cserélték le télire, illetve volt olyan gépjármű'
amelyik keveset iizemelt ahhoz, hogy aztizemeltetés sorián cserélődjön ki
a gáno|aj. Igy a té| beálltával a nyárt grízolajból kivált a parafin és
eltömítette a hajtóanyag-szÍirőt. Ma mrír télen, nyiáron egységesen téli
gázo|ajat használnak.

b.) Az élelmezési ellátást is tábori körülmények között kezdte meg
a Műszaki Kontingens. A mozgókonyhrákat rövid időn belül gáztii-
zelésríre cseréltiik le, majd ezek is kiváltrásra kertiltek gév.zsámo1'|yal
Évente 2-3 konyhasátor ment tönkre, a szakácsok naponta hosszú ideig
mostoha körtilnények között dolgoztak. Nyríron a nagy melegben, télen
dermesztő hidegben kellett főzniük kormozó, flistölő mozgókonyhákon.
Nem bizo-nyult célszení megoldásnak évekig a tábori körülmények közöt-
ti fozés. l998-ban végiil is konténer konyha épiilt és Koszovóban mar
eleve így lett megtervezve a tábor építése.

A MűIszaki Kontíngensnél a YI. szómú élelmezésí normn szerint
törtenik az étheztetés, de felszdmolhatjók a különböző pótlékokat és a
víanrmáL Az ÖBK részére már a VI. norma kétszerese lett mególlapítva
pótlékok nélkiil De vdrható a normfl eglségesítése mindkét kontingensnéL
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Az éIe|mezési elláüís minősége elsósorban a szakácsállomránytól fiigg,
de e tekintetben is sokat szímít, hogy jól felkészült élelrnezési szaktiszt
irányítsa a szakterületet. A Műszaki Kontingens első évi működésének
tapasztalataí alapjrán erre mindig nagy figyelmet fordítottrrnk. A gazdá|-
kodás, a folyamatosan jó minőségű, kiegyensulyozott ellátás szempont-
jából fontossá vált, hogy az illefonény felhaszrrálásról naponta vezessenek
nyilvríntar&ást. Nem lehet itt sem elhanyagolrri a megmaradt élelmiszerek
visszavételezését, a pontos étkezési létszrám alapján történó arryagigény-
lést. A Műszaki Kontingensnél az első évben bekövetkezett tullépés egyik
oka volt az utóbbi elhanyagolása. Kezdetben a teljes |étszámta igényelték
abeszerzést, fiiggetlenül attól, hogy sokan nem a táborbarr étkeztek. Igy a
romlandó élelmiszerből is a sziikségesnél több került beszállításra, amit
muszáj volt felhasználni. Ma már I-2 napos létsziámpontosítással történik
az anyagigénylés. Az oBK-nál, ahová csak hetente egyszer van utánszál-
lítás, 7-10 napra előre kell a létszámot megadni. Szerencsére itt a feladat
jellegéből adódóan nincs nagy létszámingadozás és abeszeruett romlandó
élelmiszer is tartós trírolású. A húsipari vállalatok által gyártott 10-14
napos tartós tárolású, vákuum főliázott húsok, húskészítmények beváltak.
Kissé drágárk, de atáro|ásuk biztonságos, ami a hosszú szállítási idő miatt
fontos.

c.) Külön meg kell említeni a vízellátást, amelyik mindkét kontin-
gensnél az ellátás gyenge pontja. A Műszaki Kontingens alaptábora távol
van a vezetékes vínől,_a touuizor furt kút vize iváira akáhatlan. Így
naponta állandó sállítással kell a vizet biztosítani. Azonban a magyar
szabvríny szerint ivásra ez a víz sem alkalmas. Ivásra pa|ackozott vizet
sállítunk itthonról. Ez kezdetben csak szénsavas viz volt, amit az igé-
nyeket figyelembe véve szénsavmentes vízzel kellett kiegészíteni.

Koszovóban az MÖBK táborábarr van vezetékesvíz, ami ivásra alkal-
mas, de nagyon bizonytalan az ellátás, gyakori a vízhiány.Ilyenkor 20 km-
ről kell a vizet szállítani vízszáIlitő gépjánnűvel, ami temtészetesen itt is
kiegészítésre került palackozott vízze|.

Fontos tapasztalat,hogy a Magyarországon forgalomban lévő ásvrány-
vizek egy része nem felel meg az egészségügyi követelményeknek. Az
MMK részere az első időszakban szállított ásványvizet azlvftI KÖKKI
megvizsgálta és fogyasáásra alkalmatlannak talá|ta. Fontos tehát a szál-
lítási szerződéskötés előtt a minőségvizsgálat.

d.) A logisztikai szakfeladatok közül még egyet tartok szükséges-
nek megemlíteni, ez azállományváltás logisztikai biztosítása, ami kie_
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melkedő fontosságú feladat a kontingens életében. Elsősorban az
anyagfelelősi beosztrisban lévők váltrásárrak megszervezése igényel na-
gyobb figyelmet. Ók a teljes válLís előtt két héttel m{ír megkezdik az
átadás-áttvételt a tríborban. Ezt megelőzően a 64. logisztikai ezrednél
egyeztetik a nyilvrírrtartrísokat és ezt követően keriil sor aleltátrozásra.Ez
a Műszaki Kontingensnél már begyakorlott rendben folyik le, általában
elhanyagolható hirányokkal.

A vótttÍs másíh fontos mozzanata a vóltósra keriilő személyi tíllo-
ruínytól a részére kiadott ruhózat, felszerelés, technika levétela A tech-
nika, felszerelés, fegyverust leadására mindig a táborban keriilt sor. A
leadott fegyvereket haza kell szállítani, a következó váltásnak történő
kiadáshoz. A ruházatot kezdetben itthon vette le a 64. logisztiku ened
Ercsiben. Ezigenbonyolult, sok tulrnunkával és arryagmozgással járó fela-
dat volt és azzal is kellett sziímolni, hogy többen csak többszöri felszólítrás
utrán voltak hajlandók a ruhát leadni. E^tLgy módosítottuk, hogy a tábor-
ban vették le a ruhát egy gyakorló öltöny kivételével, illetve ma miír ezt is
leadhatjrák, mert mindenkinek van lehetösége civil ruhát a válüís idejére
beszerezri.

Egy-egy leszereléskor nagyon sok volt a hiríny, aminek rendezése
jelentős adminiszÍációs munkával jrárt. Ezek nagy része nem is volt tény-
leges hiány, csak a leszereló meg akarta tartani magárrak a négyszínnyo-
mású gyakorlórutriít, ami idehaza még csak szíik körben volt rend-
szeresítve. Ma miír lehetősége van mindenkinek a rvhánati utánpótlási
illetrnényének terhére ezeket megvásárolni, a hiány pótolni.

Az állomrínyváltások soriín ésszeríisített'lik és tettiik gazdaságosabbá
az új állomiány felszerelését. Eleinte a teljes kontingens komplett, az új
állomany részére új cikkből került kiadásra. A komplettben azonban van-
nak olyan cikkek, amelyeket nem kell mindig új cikként' hanem a régi
állomrány által leadottat kell kiadni, Ilyenek például: málhazsiák, mál-
hamellény, hálózsák' kulacs' stb.

az MoBr-nái az állomrányváltáskor a civil ruhában történő hazau-
tazás nem megoldható, így más megoldrást kell kidolgoni a ruházati
komplett levételére.

A teljesség igénye nélkiil - csak a sajót élrnényeimre tdmasúodva'
ennyiben kívóntam a békefenntartó mííveletek logisxikai biztosítósónak
eddigi tapasztalatait összefoglalnL Ez lehetre sokkal gazlagabb, bővebb
is, de az emlékezet kor|átozza a tapasztalatok feldolgoását. Sajnos az
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elnúlt négy évben nem folyt céltudatosan a tapasztalatok gyiíjtése. Nem
követeltiik meg a kontingensnél fontosabb logisztikai beosztásokban
lévőktől sem, hogy leszerelés előtt írják meg tapasztalataikat, javasla-
taikat, pedig ez a Munkaköri Leírásban is megfogalmazott feladahrk volt.

Összességében a saját visszaemlékezesem alapjrán a békefenntartó
műveletekben résztvevő magyar szervezetek, elsősorban a Műszaki
Kontingens logisztikai biztosítrísa rendkívül sokat fejlődött. A kezdeti szak-
mai hiónyosstÍgokat fokozatosan sikerült felszómolni, ma bótran
tÍllíthatom, hogt a Magtar Mtiszaki Kontingensnek van az egik legjob-
ban mííködő logisztikai szervezete-

Atapasztalatok birtokában elviírható lett volna, hogy a MÖBK logisz-
tikai biztosításának megszervezésekor ne jöjjenek elő ugyanazok a hibrík,
mint az MMK-nál. Sajnos..a szakmai hozzá nem értés, a nyilviántartás,
anyagmoz9atás hibái a MoBK megalakulásánríl is zavarokat okozott a
nyilvántartásban, a készletek felrnérésében. Ugyanakkor a logisáik ai biz-
tosíüís konkrét végrehajtása terén - figyelembe véve az MMK tapaszta-
latait is _ viszonylag rövid idő alatt kialakult a megfelelő rend, bár még
vannak megoldatlan kérdések (technikai eszközök hazai szervizelése, állo-
mónyváI t as v é gre haj t as a).

Az egyik legfontosabb tapasztalatrrak tartom a nemzeti trímogatás
jelentőségét, ami nélkÍil a kontingensek nem képesek működni' Miuél
közelebb van a nemzeti trámogató elem, annál bizonságosabb a kontin_
geÍrsen beliili logisztikai tevékenység. A nemzeti trímogatásban keletkező
zavarok esetén azonnal érezhető azok negatív hatása a kontingenseknél.

A logisztikai biztosíttís megswrvezésénél fontosnah tartom tovtÍbbó a
jól fetkészült szakólloruíny jelenlétét, a logisztikai biztosítós rendjének
pontos, rés zletes mcgszervezését, a Íelk észülés idős zakában ruÍr megny i-
tandó pontos nyilvóntartóst, az ótadósra kerülő anyagok, eszközök titjó-
nak eglszerthí,tését, a kontingenstől jövő elfogadható, ésszeríí javaslatok
Jiglelembevételét, megvalósítdsdt, a segítő jellegűí szakmai ellenőrzése-
ket, amelyek visszaÍgazolást jelentenek a kint lévő szakóllomdny mun-
kójdra vonatkozóan.
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A KF9R KONTINGENS LOGISZTIKAI
BIZTo sITÁsÁNar TAPAsZTAIA -TAI a uccnnHAJTo

SZEMSZOGEBOL

A Nemzeti Támogató Század helyzetéről, a KFOR
kiszolgálással kapcsolatos tapasztalatokról

Matos Istvón|

A tapasztalatokat az a|ábbitémakörök köré csoportosítom:

. A kiildtildi katonai missziókba beosáott mawar erők utrínpótlásá-

nak biztosításara létrehozott Támogatő Század felállításának köriilményei,

feladata, felépíté se, felszerelése.

. Az utánpótlás, ellátási feladat végrehajtásának rendszere,tapasztalatai.

Az alegység bá.r:isát a korábban klzfuőIag SFOR feladat végrehajtá-

srára ideiglenes alegységként létrehozott Nemzeti Támogató Század mint-

egy 22 fős (gyakorlati munkát végző) állomránya képezte. A század ál1lo-

mrányába 1999. július 15-én megjelent és július l-től visszamenőlegesen

hatrílyos állománytábla helyesbítő íwel, integrálásra keriilt a 64. Boconádi

Szabó József Logisztikai Ened állományába.

Ezt követően megkezdődött az elrendelt szewezeti felépítésre történő

átáIIás úgy, hogy a már eddig biáosított Műszaki Kontingens ellátása és

kiszolgálása csorbát ne szenvedjen.

Mór elkezdődött a KFoR-ba beosztott őr- és Biztosító Kontingens

@nr) felkészítése, amikor a logisztikai ezred parancsnoka íntézkedést

kapott, egl houóv etőleg es en 1 2 0 fős'tdmo g ató alegt s ég dllomdny tóbló-
jónak megtervezésére. Az ezred parancsnoka az eglség logisztikai

főnökét és engem jetőtt ki a feladat végrehajtósdra, ígl a 9ZVK LoG.
CSF-ség kijelölt tisztjévet közösen keriilt megtervezésre a tómogató suÍ-

zad ólloruÍnytóblója

1. Matos Istvarr mk. alezredes, a MH 64. Boconádi Szabó József logisaikai ezred mb. parancsnoka
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Alapvető adatként jelölték meg a tiszt, tiszthelyettes és szerződéses
állomány |étszáúTlát. Az alegység feladataként került meghatároásra a
külfiöldi katonai missziókba (SFOR, KFOR) beosáott magyar kontin-
gensek utánpótlásának, ellátásrának biztosítása.

A Tdmogató Szózad feladata:

' A kontingensek anyagi igényeinek gffitése, csoportosítása, továb-

bítása az adott anyagellátó központba;

' Az any agok beszerzése, készletezése, vámo lása, kiszállítása' kiszál_

lítatása a kontingensekhez;

. Az anyagok és eszközök számviteli nyilvántartása;

' Meghibásodott és helyszínen nem javÍtható technikai eszközök hát-

raszállítása, javításba utalása vagy javíttatása;

' Tábori kiszolgálási feladatok végrehajtásának megszervezése (postai

szolgáltatások, mosatás);

. Pénzügyi szolgáltatások biztosítása.

A Tdmogató Szózadfelépítése a következő:

' Század parancsnokság;

' Anyag tervezó rész|eg;

' Szállítási tervező részleg;

'szállító szakasz (ezen belül 1-4. szállítóraj):

- I . szállítóraj: biúosítja a konténerszállító gépkocsikat,

- 2. szóllítóraj: biztosítja az 5 t_s terepjáró tehergépkocsikat,

- 3. szóllítóraj: biztosítja a hiitő -és kenyérszállító gépkocsikat,

- 4 szállítóraj: binositja aziizemanyagtöltő -és szállító gép-
kocsikat.
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' Tároló és rakoményképző szakasz:

- rakományképző raj: biztosítja az anyagok készletezését, szál-
lítás hoz való e lő lr,é s z íté s ét,

- tóroló raj: állományába tartoznak a rahárosok,

' or és bixosító szakasz:

- őrraj,

- forgalo msz ab ályz ó r aj,

- I-2. rádió óllomas,

' Javító, vontató-szakasz:

- javítóraj,

- vontatóraj.

Technikai eszköz óllotnóny :

' ( A teljesség igénye nélkül a leglényegesebbelret kiemelve)

. 20 t-s konténerszállító gépkocsi ó db (4 db TAIRA-815);

" . 20 t_s konténerszállító pótkocsi 3 db (1 db meglévő);

.' 
5 t-S terepjáró terhergépkocsi 8 db (8 db URAL ' 4320+

3db5tpótkocsi);

. 20 t-s konténenakodó és száilító gépkocsi 2 db (1 db RÁBA von-

tatóval rendelkezünk, l db LIAZ vontatású vezénylés alapjrín áll
rendelkezésiinkre);

. 12 m3 üzemanyag szát]r|itő gépkocsi l db (1 db nÁga);

' 5 m3 iizemanyagszál|itő és töltó gépkocsi 4 db

(Jelenleg nem áll rendelkezésre);
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Áilománytáblán felül rendelkeziink 2 db nÁga-trl- as kamionnal.

A század meglévő szállítási kapacitása:

- szilórd anyagból:

- fo ly é la ny haj tó arty agb ó l :

190 t

12m3

Az alegység létrehozásának tapasztalatai a következők

Az enedparancsnokság az állománytábla helyesbítő ív megjelenését
követően lefollatta a személyi beszélgetéseket az érintett hivatásos állo-
mánnyal.

A szerződéses katonai beosztások feltöltése jelenleg is folyamatban van'

Az e|őirt szervezetre történő átál|ás az e|várhatő szintnél lassabban halad,
mivel a jelentkezők központi egészségügyi vizsgá|atának ütemezése lassú.

Gondot jelent, hogy a megemelkedett egészségügyi, pszichológiai,
fizikai alkalmassági követelményeknek, a jelentkezők egy része tud eleget
tenni, ami tovább lassíttja az aműgy sem zökkenésmentes feltoltést. To-
vábbi lassítő tényezőként jelentkezik, az erkölcsi bizonyítványok be-
szerzése, így egy szerződéses katona felvételének ideje 6 - 8 hetet is meg-
haladhatj a. Természetesen amennyiben az egészségügyi v agy pszicholó-
giai viszgálaton a jelentkező nem felel meg' ki kell várni a fellebbezési
időt vagy újra meg kell hirdetri a beosztást, amely tovább bonyolítja az
amúgy sem egyszerű felvételi rendszert.A lassú feltöltés miatt elhuzódik a

bevonultak alapkiképzése és szakbeosáásra történő felkészítése is.

Az SFOR feladat folytatásával, a KFOR feladat beindításával, az,6j
szervezeti felépítésre történő átállás feladataival egyiittesen aszázadgerin-
cét képező hivatásos állomrány leterheltsége többszörösre emelkedett, ami
esetenként az erők elaprózódásához vezetett. Ez bizonyos szakteriiletek
vonatkozásában lemaradást okozott.

Az alegyiég bővítése esetén a századot ki kell elgészíteni vizszái|ító
gépkocsikkal' nyerges vontatókkal. Célszení lerrne bővíteni ellátó és egy
nagyobb javítóalegységgel. Így akár előrbtolt logisztikai alegységként is
működtethető.
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Mivel a korábbi' igeiglenes Nemzeti Támogató szÁz^dk'tzfuólag szÁl-
lító alegységként működött, a sállítrísi feladatok KFoR_ral összefiiggő
növekedése nem jelentett problémát, ugyanakkor a megszaporodott
L'írolási, raktríroási feladatok végzése gondként jelentkezett, mivel az
ezek're a beosztásokra kijelölt állomány szakfelkészítése késve fejeződött
be. A rakt{rosok beosztrásrának átadás - átvételét időben nem fudtrrk végre-
hajtani.

Nehézségek jelentkeztek a nyilvrántartrási feladatok végzése soriárr is.
A szrámviteli- nyilvríntartói beosztrísba felvett szerződésesek a sállítási
feladatok beindulását követő két hónappal kezdhették csak meg a mun-
kavégzést, - aténgyi és egyéb feltételek hirínya miatt _ tekintélyes lemaradással.

A század esetében megelőző felkészítésről nem beszélhetiink, mivel
előbb kezdődött a KFOR kiszolgálási feladat, majd, azt követően a

felkésztilés.

A szállítrís megkezdése során felrnertiltek olyan problémák, amelyek
a feladat si'irgös megkezdésétől és az előkészítési idő hiárryából adódtak.

Ilyenek voltak:

. A feladat megkezdése előtt nem volt közös felkészítés a kontingens és

a támogató szánad azonos feladatkört ellátó személyei részére (anyag ter-

vezőknek: az myagigénylés rendje, nyilvántartóknak: a kiadott intézkedések
egységes értelmezése, végrehajtása);

. A kiktildendő sállítnrány kisérőokmrányaira nem volt kiadva egy-

ségesen elfogadott minta, amiből adodóan az első sállítrnrínyoknál kisebb
- nagyobb zökkenők fordultak elö a hatrárátlépés sorrín;

. A kontingens felkészítésének időszakában a számviteli feldolgozís
nem az időszaknak megfelelő módon történt, ebből adódóan a század
szrámviteli csoportjának felríllíüásakor már plusz feladatként jelentkezett a

felgyiilemlett anyagok feldolgoása;

. A pristinai kontingens nem rendelkezik megfelelöen felkészített nyil-

vántartó állománnyal, a megfelelő számítógéppark mellett sem kepes a részére

előírt nyilvántartási feladatokat végrehajtani. (pl.: menetlevelek feldolgozása);
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. A szabál1.talanul kitöltött utalvrínyok nehezítik a számviteli feldolgozás
menetét. (nem szerepel rajta a mozgatás célja - leadás, javítás);

. A visszáramló AFOR anyagok beazonosíthatatlanok. (NTK kód nélkül
jönnek);

r Nem rendelkeztink semmiféle számviteli kimutatással az AFOR
anyagokról;

o Az anyagigénylések pontatlanok, sok esetben nem azonosítható

egyértelműen a kért anyag;

. A kiküldött nyitókészletek tablói vontatottan érkeznek vissza, az

anyagok mozgását így nem lehet figyelemmel kisémi;

. Az MH. szinten leállított személyi mozgások miatt a hivatásos tiszthe-

lyettesi beosztásban lévó négy fii hiány pótlása nem megoldható, ugyanakkor
egy teljes tervezési részleg hivatásos állomrínya hiányzik. A fennmaradó 14 fó
ht. tiszthelyettesre az sFoR, KFOR szállítások mellett kiképzési, szolgálati és

egyéb terhek nehezednek;

. Az állomrínytáblában előírt technikai eszközök beérkezése lassú, a
beérkezett, nagyjavított eszközök műszaki á|lapota több esetben megbízhatat- i

lan, átviszgálás előtt nem alkalmasak nagy távolságú manőverek végrehaj-
tására;

. Speciális, nehézgépkezelói (daru) beosztásban lévö személyek szak-

képzése helyileg nem megoldható. Darukezelő jelenleg egy fő van az alegy_
ségnél, szabadsága idején pótlásanehéz feladat elé állítja aszázadot;

. A század részére igényelt gépjármű_ javító anyagok vontatottan érkez-

nek az alegységhez. A havonta 3-4000 km-t futó gépjárműveknél a terepjáró
gumikat 4-5 hónap elteltével cseréIni kellene, de ez anyagi fonások hiányában
nem megoldható;

Az igényelt közuti gumik beszerzése nem valósult meg, pedig a gazdasár
gossági, illetve biaonsági okok miatt célszerű lett volna;
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. A század nem rendelkezik megfelelő mennyiségu 20 tonnás konté-

nerrel, így a tárolási feladaok egyelőre nehezen oldhatóak meg;

' A kontiingens helyi beszerzései nincsennek kellő össztrangban a támo-

gatő század tevékenységével. Előfordult, hogy a kontingens irreális igényei

miatt a hazai beszállító olyan beruházásra kényszerült, ami 3 hét múlva

feleslegessé vált;

' A központi beszerésű anyagok esetében az igénylés esetenkénti átfutási

ideje néhríny esetben 1,5 - 2 hónap, helyi beszerzésű élelmezési anyagok kivé-

telével.

A negatívumok mellett sok hasznos tapasztalatot szerezti'ink, melyeket a

gyakorlati élet során kellőképpen alkalmazni tudtunk. A SZFVK LoG csF
meghatározta résziinlae, hogy a kontingensek felkészítésében tevőlegesen

vegyi'ink részt és ene résziirrkre a felkészülés idejében 8 órát biaosított. Ez idő

alatt az anyagfervező állomány megismerkedhet egymással, egységes értel-

mezést nyerhetnek az anyagok igénylésének, mozgatási hatríridejének' nyil-
vántartásának kérdései, valamint a vonatkozó utasítások és szabályzók.

Szerebrénk kÍilön köszönetet mundati Ferenzy Ferenc mk. ezredes
Úmak, a hathatós támogatásáért, melyet a támogató század korszertisítése
érdekében fejtett ki. Itt szerefirém példaként felhomi' hogy talrín a Magyar
Honvédség viszonylatában egyedülálló alakulatként mondhatjuk el
magunkról, hogy nem csak hallottrmk, a GPS műholdas jrírműkövető rend-
szerérről, hanem a gyakorlatban is alkalmazhatjuk. Igy lehetóségiink van
nemcsak az okuchaniba utánpótlást biztosító konvoj helyzetének
követésére, harrem a pristinai ellátást biztosító civil kamionba történő
mobil egység beépítésével nyomon követni a kamionok helyzetét. A rend-
szer működése óta mentesültiink az á||andő jelentési kötelezettségeink
alól' mivel a Közlekedési Központ szakemberei az adatok számító-
gépeinkről történő lekérdezésével szinte nyomon követhetik az egyes szÍi-
línnanyok útját.

Bízom abban, hogt a 2000. évben tovóbb korszerúísödik az utónpótlósi

feladatot végrehajtó aleglségiink technikaifelkésziilísége, gépparkja, termé-
szetesen igényeljiik eldljóróink segítségét a ruhózati és fegtverzeti anyagok
kor s zerúí s ítés ében is.
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MAGYAR in És nrzrosÍrÓ roxrrNcnNs
LoGISZTIKAI nrzrosÍrÁsn

Wtór Zsolt l

Előadósom első részében a kontingens itthoni (TtÍborfalvai kiképző bó-
zison nugtartoít) megolakíttÍsóval, felkészítésevel, a ruúsodik részben a disz-
loktúcióval és az eddig szerzeÍt kinti tapasztalatokkal kívónokfoglalkozni

1.) A kontingens megalakítására és felkészítésére alapvetően 1

hónap állt rendelkezésre. Amely magába foglalta az állományjegyzék
szerinti személyi és anyagi_technikai eszközökkel való felttiltést is.

Alapvetően a személyifeltiihést az MH 62. Bercsényi Miklós gépesí-
tett lövész danddr bózísóra, illetve az MH 3. gépesített hadoszttÍly óllo-
ruÍnyóra kellen építenL A beosztásra jelentkező személyek kiválasztása
soriin rendező elvként az adott beosztáshoz megfelelő iskolai végzettség,
rendfokozat, szakmai tapasztalat, illetve néhány esetben sajnos a kényszer
érvényesült. Itt kívrínom megiegyezri' hogy az állományjegyznk össze_
állításakor nem vették figyelembe a kontingens speciális feladatait és esetle-
ges kéretneit. A kontingens állomrínyj egyzéke a kiutazis előtti napokban
véglegesiilt, igy az otthoni felkészítés ideje alatt is több személy beosztása
változott. Ezért fordulhatott elő az,hogy arvltázatiraktárosi beosáást olyan
szerződéses őruezptő látja el, aki alapvetően nem ruházati,de még csak nem
is hadüípos szakember, így szakmai tapaszta|atai sincsenek. A feladatát
ennek ellenére el tudta volna megfelelő szinten látni, ha a megalakítás során
a Magyar Honvédség Szárazfiildi Vezérkar logisaikai csoportfőnök
163 / 1999. intézkedésében meghatiíro zottak szerint szakmai kiképzés végre-
hajtÁsára is lett volna lehetőség.

A kiképzés során nem érvényesiilt a megalakuló kontingens irányába
aúszáú|ítás elve, hanem minden anyagért és technikai eszközért a kontin-
gens "szah" állományának kellett elutazrri és ellátó központokból, illetve

1. vitár zsolt százados, Magyar Ór és Biztosító Kontingens logisÍikai fónöke
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átadó alakulatoktól átvenni az arryagokat. Egyeztetési problémrák miatt
rvházati anyagok vonatkoásában előfordult az, hogy egy időben több
helyről kellett anyagokat átvenni, így a raktrároson kíviil a vegyes anyag-
raktrír parancsnok, illetve a logisztikai század szolgáiafrezstő is vett át
anyagokat. A rendelkezésre álló rövid idő és az anyagok, technikai eszkö-
zök nagy mennyisége miatt az anyagok áwételekor "ótvételi kényszerben"
voltunk. Értem ez alatt, hogy nem minden esetben tudott érvényesülni a
szabályos átadás-átwétel az átadő szervezet és a kontingens részéről az
áwételt végrehajtó személy között. Az e|óző gondolatokhoz kapcsolódóan
további gondokat okozott, hogy egy adott szakanyag vonatkoásában a ter-

vezett raktároson kívtilmások is vettek át anyagot (pl.: ruházat). Ennek lett

következrnénye, hogy a szakanyag kezelő személy nem volt tisztában anya-
gi készleteinek mennyiségével és összetételével' Ennek egyenes követ-
kezrnénye volt, hogy a diszlokáció tervezesének ideje alatt a kontingens
logisztikai főnöksége nem rendelkezett pontos anyagi-technikai kimu-
tatással.

Az átcsoportosítós tervezése két részktben történt Az ekő szerelvén'
nyel az előkészítő részleg, tovóbbi négl szerelvénnyel afőerdk diszlokóció-
ja keriilt végrehajtósra. A szerelvények ótgondolt, tervszeríÍ összeúllítúsa a

korőbban taglalt hiónyossógok miatt nagton bonyolultfeladat volt.

Azelőkészitő részlegnek képesnek kellett lennie megteremteni a főerok
kiérkezéséig az a|apvető élet- és működőképességhez sztikséges feltétele-
ket' Hangsúlyozni kíviínom, hogy mindezt az anyaországfő| mint-egy ezer
kilométene, minden előzetes tapaszta|aÍ nélkül' hadműveleti területen kel-
lett végrehajtani. Mivel az előkészitő részleg állományában katonanők nem

vehettek résÍ és azanyagkezelők egy része - élelmezés, rvhízat - nő, gon-

dot okozott a kiérkezett szakanyagok kezelése. @l.: a sátoranyag az elő-
készítő részleggel kiérkezett |ezárt, lepecsételt konténerben az anyag-kezelő
pedig még Magyarorsz ágon tatőzkodott.) Ez anomáliákh oz vezetett, hiszen
az anyagok felhaszrálásfua atábor kiépítéséhez mindenképpen sziikség volt,
azonban azok felhaszrálása ebben az időszakban teljesen ellentétes volt a

Magyar Honvédségben jelenleg érvényben lévő szabályzókkal. (Az anyag-

mozgiíssal egy időben nem készültek bizonylatok.).
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A többi szerelvény összeállítását szinte lehetetlenné tette, hogy a disz_
lokáció folyamaüíban is foly az anyagok és eszk<izök csoportosítása. Az
anyagok és haditechnikai eszközök átvétele a szerelvények berakodása
közben is folyamatos volt, így a szerelvényekre felrakott anyagok vÁtvt
kezelése és a Romrániiín való áthaladrásrínak engedélyeztetése napokon
keresztiil tartó éjszakai munkríra köteleae a kontingens logisáikai szakáI-
lományát. Ekkor kaptunk értesítést azon szál|ítÁsi szabályokról, melyek
szerint a mi fegyverzeti szabáIyainktól eltérően nem szállíthatóak ugyan-
abban a konténerben különböző típusú lőszerek. Ezért aberakodás előff a
hat konténerben elhelyezett mintegy 70 tonna lőszert át kellett csoportosí-
tani és végre kellet hajtani az eIókészítő részleg lőszerének b etárazősát.Ezt
a lőszerraktrír vezető trányításával egy lövész szakasz hajtotta végre a
berakás előtti utolsó éjszakrán.

Ósszegzesképpen mególlapíthatjuk, hogt a SztÍra4ftldi Vezérkari
Főnök 163/1999. intézkedesében meghatórozottakbót színte semmÍ sem
valósult meg az elókészítes időszakára vonaÍkouían.

2.) A kiérkezést követően az első probléma a kivagonírozás meg-
szervezése és biztosítása volt Nem elhanyagolható tényezó' hogy a
kivagoníroás éjszaka 4 napi vonatut után idegen - nem ismert veszé-
lyekkel teli - kömyezetbenfolyt' Mindezeken túl Koszovó Polje dllomás-
ra a szerelvényeknek meg1fordítva kellett volna beérkezni, de Görög-
orszógban az előre megszervezettekkel ellentétben nem eg)szer' hanem
kétszer fordí,totttÍk a szerelvényt, ígl a BTR-\D/A harcjórműíveket -
melyek a vasúti kocsiknól szélesebbek - a többi eszközzel egtütt tolatva
kellett kirahni éjszaka, közviltígítós nélkiiL Az állomránynak az utazás
fráradságával, a benntik lévő egészséges félelemmel és a rajtuk |évő - abiz-
tonsági előírásoknak megfelelően - golyóálló mellényben és acélsisakbarr,
töltött fegyverrel kellett a feladatot végrehajtani, amelyet mindezen
körülmények ellenére - vagy éppen ezért - fegyelmezetten, gyorsan hajtottak
végre. A vasúti kirakások s a tábor területére való beérkezések a nebéz
körülmények ellenére balesetmentesen, esemény nélkül kerültek végrehajtásra.

A tríbor felépítése érdekében a teljes állomrány nem tudott az építesben
részt venni' mivel az előre meghatiírozottakhoz képest a szolgálatba lépés
idejét előbbrc hozta a KFoR főparancsnoka. Ezért a logisáikai szakál-
lomriny nem szakfeladatokat, hanem táborépítési feladatokat hajtott végre.
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A logisáikai nyilvrántartrísok felfektetéséhez a raktárak működteté-
séhez sziikséges semmilyen nyomtatvránnyal nem rendelkeztiink. A sziik-
séges okmrínyokból az otthoni személyes kapcsolatok útjrán tudtunk egy-
egy példrínyt beszerezni, ezeket fénymásoltuk, így kezdtiik meg az okmá-
nyok felfektetését. A nyilvríntartrások felfektetésével kapcsolatban el let-
tünk kötelezve az Eszkiiz programban analitikus nyilvdntartás vezeté-
sére, de eá a program hibája miatt a mai napig nem tudírk végrehajtani,
ezálta| a Maglar Honvédség Szórazfi)ldi Vezérkar Csoportfőnök és a
Honvédelmi Minisztérium II. Területi Pénziigli és Szdnnliteli Igazgató
216/1999. egliittes íntézkedésében foglahah nem valósulhattak és való-
sulnak meg a mai napig sem.

A Nemzeti Támogató Elem, amely a többi KFOR missáóban részt-
vevő orságtól eltérően nem Skopjeben, a mögöttes harcállásponton
települ, hanem Kaposvóron tómogató szdzad formój óban. KjérkezésÍink
után hoztr{k léte, ezért az utánszál|íüásokkal és egyéb együthriködéssel
problémrík voltalt. Príncélos anyag utánpótlást az elktildött igénylések
ellenére október végéig nem kaptunk. Az elöljárók intézkedésére megvizs-
gáltrrk a helyi beszerzések lehetőségét. A KFoR-ban szolgálatot teljesítő
más NATO nemzetekkel való együttműködést nehezíti az,hogy a rendsz_
eresített ''Nemzeti Támogató Elemet'' keresik, akinek helyben kell a
kapcsolatot tartani. Nekiink ilyen szervezeti elemiink nincs, ezért akontin-
gensben végzett munkán felül ezeket a feladatokat is el keil végezrrtink.
Ezt nehezít| hogy Skopje a tdborunktól 96 km-re fekszik és a Macedon-
Kosovói hatóron rendszeresen több órás várakozás utrín lehet átjufuii.
Emiatt egy-egy rövid trárgyalás vagy megrendelés a ráfordított effektív
egy-két óra helyett eset[inkben egy teljes napot vesz igénybe.

Az előadás első feléhez kapcsolódva, melyben kontingensiink állo-
ményjegyzékének összeállításával kapcsolatban szóltam, ezen a ponton
feltétlenül meg kell említenem, hogl a mng)aÍ őr- és Biztosító Kontin-
gens 5 szervezetszeríÍ raktórossal rendelkezik - 3 raktómezető, 2 raktóros
- ahol az egtik legnagtobbforgalommal és szakmaifelkészüItséga igénylő
raktórnól (ruhózat) az első turnusban - amely amúgl is a legösszeteűebb
és szakmailag a legnagtobb kihívóst jeleníő - egt szerződéses őmezető lett
a raktórosi beosztósba kinevezve, A kontingens kezelésében lévő egyéb
anya-gok vonatkoásában megbízással nem szewezetszení raktárosok
végzik az anyagkezelést. Az állományjegyzékből adódóan az öt szerve-
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7retszeru raktiároson kívtil más szakképzett - előzőleg már hasonló aurlyag-
kezelői munkakörben dolgozó - állomány nem állt rendelkezésre, ezért
helyben a feladat érdekében a megbízott személyeket a logisÍikai szol_
gá|atsz,aká|lo-mrányaafeladatellátésárafelkésátette.

Euel egtütt a klasszikus értelemben vett szakógi és szolgólati óg veze-
tdk is hiónyoznak a kontingens óllomónyjegtzékébdl Ha valaki önmagá-
ban a kontingens létszámát tekintve közelíti meg a problémát, aÍ mond_
hatja, hogy ez az eró még egy kötelékben lévő zásilőalj harcértékét sem
éri el, az téves követkeáetésekre jut. Ismételnem kell önmagam, hiszen
mrír utaltam arra, hogy ezt a kontingenst a Magtar Honvédség történeté-
ben elős7ör, harlműveleti terii{eten, az aÍyaországtól 800 kilométerre,
önállóan eddig még sohasem v égzett békefenntartói feladatok elvégzésére
hoztÍk létre. Ebből adódóan itt a helyszínen a feladatok végrehajtása sorrán
szerzett tapasztalatok arra a következtetésre juttattrák a kontingens logisz-
tikai vezetését, ha megbízással is, de sziikség van szakági vezetók're. Az
eltelt idő bizonyitja a döntés helyességét, hiszen csak így lehet szakágra
lemenően biztosítani a logisztikai ellátás tervezését, vezetését és végrehaj-
tását.

Míndezen volt és jelenleg is meglevő probléruÍk ellenére, a kontin-
gens alaprendehetésből adódó feladatait jó szinten lótja el, és ez a6 ami
alapvetően minősíti a logisztikai szolgólat mííködését
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A BÉKETÁvrocarÓ vrrsszrÓx pÉxzÜcyr
nrzro sÍrÁsÁx.q,K FELADATAI

,l nn(lvrlnrr InRÜLETEN

Polyák Tamas]

Köszönettelfogadtam el a meghívdst a konferencióra, annóI inhdbb,
mivel ebben a körben gakorlatilag "idegenlégiósként" beszélhetek a
missziók pénzügti biztosíttÍsőról, ezek tapasxalatairóL Mindenképpen
hasznosnak tartot\ hogt ígt megismerjük eglruis munkdjtít, mert a mií-
veletí területen - csakúgt, mint itthon - szorosan összefüggenek felada-
taink bizonyos területeken

A témrának az ad aknsalitást, hogy jelenleg egyszerTe két- logiszti-
kailag és pénzügyileg - közel azonos misszióban is szerepet vállalt a
Magyar Honvédség. Terrnészetesen a két tevékenység között is vannak
különbségek a logisztika vonatkozásában, a közel azonosságot az e|Iátás-
ra értem.

Mindkét terület igen fontos az elLáiás, a katonák megelégedettsége és
"komÍortérzete'' szempontjából. Mert valljuk be, a misszióban résztvevők
nagy többsége a magasabb anyagi juttatás és a kiemelt ellátrás miatt vállal-
ja a feladatot. De aá hiszem ezt természetesnek foghatjuk fel, hiszen
mindnyájan ismerjtik az itthoni fizetések nagyságát és az ellátási viszo-
nyokat. Ebböl a tényből következően a murrkrínkat a legnagyobb odafi-
gyeléssel éshozzáértéssel kell végezrri, hogy a személyi állomány ellátása
semmiképpen ne szenvedjen csorbát.

Az előadóst hórom nagl témaköré építemfel:

I. A szem.élyi állomány ellátásával kapcsolatos pétlzligyi feladatok.

II. A logisztikai biztosítás pénzügyi feladatai.

III. Felmerült problémák, tapasztalatok a fenti két terület vonatkozásában.

l. Polyárk Tamás ómagy, a I(FOR magyar erók penzügyi referense'
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I. A személyi állomány el|átásával kapcsolatos
pénzügyi feladatok

1.) Devizaellátmánnyal kapcsolatos feladatolc

2.) Forintellátással kapcsolatos feladatok

3.) Vegyes feladatok

4.) Együttműködés a társ szolgálatokkal.

5.) Ellenőrzési kötelmek a személyi járandóságok vonatkozásában.

ó.) Problémák, tapasztalatok az ellátás terén.

1.) Devizaelldtmdnnyal kapcsolatos Íeladtok

A KFoR_ko6ingens személyi állományrának megoszlását figyelembe
véve láthatjuk, hogy milyen összetételii állomríny ellátását kell elvé-
gezrtink. Ezt a feladatot több pénzügyi szerv(ezet) összehangolt munkájá_
val tudjuk csak elvégezni.

A konkrét számfejtési feladatot a misszióhoz lr'ibelyezett pénzagyi
szsrvez9t hajtja végre a misszió humrín szolgiílatrínak adatszoigáltatisa
(besorolási, szabadságolási parancsok) alapján. Ezen parancsokat í misszió
Plnzügye pénziigyi 52gmpontból ellenőrzi és ellenjegyzi. A kapott adatok
alap1án megállapítja a havi devizajrírandóságot, melynek egy részét a
személyi állomríny nyilatkozta alapján kézhez fizeti a báziso;, a fenn-
maradó tészt a felkészülés idószakábarr megnyitott egyéni devizaszámlál<-
ra utaltatja át, atÁmogatő szánaderre a célra létehozott - ahazaipénntgyi
rendnek megfelelő szakmai alrárendeltségben lévő - részlegévél @ani
pénzügyi). A hazai pénangy gondoskodik a fennmaradó réiz szálmlfua
utalásríról, illetve az adőelszátmoláshoz a HM Pénzügyi Számító- és
Nyugdíjmegállapító lgazgatőságnál (a továbbiakban ttu rÜszlrvI1
Tűkgd9 adatfeldolgo zó rendszer úgynevezett adómoduljáb a, a személyi
jövedelemadó elsziímolásáúroz' Ezen kívtil tájékoztatásí nyujt az át;utalt
összegekrtíl, amennyiben vitás kérdés mertilne fel.

2.) For intellátóss aI kapcs o latos feladato k

A másik fontos terület az arryagijrárandóságok teriiletén a forintban
kifizetett illetnrények további biztolÍtása. Itt a-feladatok nagy részét a
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hazai p&:r;igy végzi, viáltozatlan módon. Az állomány pétuiigyi szemé-
lyi gytíjtői is ide keriilnek megküldésre. A forintilletrrények szímfej-
téséhez sziikséges adatszolgráltatásokat a műveleti tertiletről a humrán
szolgáiat biztosítja a misszió pénzügyének ellenőrzése és ellenjegyzése
mellett. A miszszió pénziigye a rendelkezésére álló adatoknak és infor-
mációknak megfelelően kezeli az esetleges problémás eseteket, de tul-
nyomó többségben a hazu pétraligy információb ánsátta tiámaszkodik.

3.) Vegles feladaÍoh

Vegyes feladatok alatt értem aznkat a feladatokat, amelyeket nem
lehet besorolni sem tisztén pénzügyi, sem tisztián logisztikai teriiletre.
Ennek legeklatánsabb példája a műveleti terii'leten lévő katonai vegyesbolt
üzemeltetése. Ezen tevékenység ellátása nagy összlrangot igényel a logiszti-
ka és a pétnigy között, mind a személyi állomrány ellátása, mlnd az e|szár
molás tekintetében. Jelenleg a KFoR-misszióban lehetőség van a helyi
beszerzések igénybevételére a katonai vegyesbolt vonatkoásában is. Az
ebből adódó ár- és vrílasztékelőnyöket igyeksziink minél maximálisabban
kihasználni.

A vegyesboltban kés4pénz igénybevétele nélktil történik a vásrírlrís a
NURIT-200 0 pénztátrgépen keresztli{, amely mágneskártyával működik. A
kátfia személyre szőI, a vásrárlási keret 15.000 Ft-ban van maximálva
havonta. (Ez parancsnoki döntés pénzügli előterjesztésre, figlelembe véve
az illetmény törvényben maximólt terhelhetőségét. Yö.: az állomány 57 %o-a

szerződéses, a valután felül kb. hni j0.000 forintos nettó Jizetéssel). A
havi zárás sorián megjelenik a személyenkénti és az összfogyasztás is. A
személyenkénti fogyasztás összege keriil levonásra ahazaipénziigy áital a
misszió pénzügyének adatszolgáltatása alapjrán.

A havi zárások soriín ellenőrzésre kerül a büfékönyv vezntése, illető-
leg az abban szereplő árukészlet megléte (leltar)'

4.) Bgíittmííködés a tórs szolgólatohkal

A fenti feladatokból kiderül, hogy milyen fontos feladatot képez az
együttműködés a szolgálati ágak között:

a.) Humán szolgálat: illeményt érintő parancsok (besorolási, jutal-
mazási, szabadságolási), költségtérítések (hazautazási), egyéb humrán
feladatok pénzügyi biztosítrása (pl. fényképelőhívás).
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b.) Iladművelet: a személyi állomríny illefirrényét érintő pótlékok
(ügyeleti, készenléti díjak)' a műveleti teriileten történő mozgások
segítése (készpéruszállítás, árube szerzés, szabadságra utaztatás).

c.) Hadij ogász: közös j ogértelrnezés, döntés-előkészítés a parancsnok
felé, szerződéskötésekjogi feltigyelete, vitiís ügyek rendezésének elősegí-
tése.

5.) Ellenőrzésí kötelmek a személyí jórandósógok vonatkozósóban

a.) Devizaellátmány számfejtése

A besorolási és szabadságolási parancsok alapján a levonások, azlta-
l andó é s kézhez ftze1'stt ellátnány ö ssze gének ellenőrzé se.

b.) Forintilletmény számfejtése

Alapvetően a miiveleti teriileten csak az elkésztilt parancsokat tudjuk
ellenőrizrri előzetesen. A számfejtést, a tényleges kifizetést csak reklamá-
ció esetén tudjuk visszaellenőrizri, ugyanis a műveleti tertiletre csak a vál-
tozás visszaigazolások "fedett" példánya jut el, amit csak a tulajdonos
nyithat fel. Abban az esetben, ba ő tapasztal valamilyen rendellenességet
és reklamációval él, csak akkor tudjuk - utólag _ ellenőrizni és javítani,
módosítani.

c.) Fizetőeszközök ellenőrzése

Kicsi, de nagyon fontos része az ellenőrzési feladatoknak. A műveleti
tertiletre a személyi állomríny által kikért valutrít aflzetőtiszteken keresÍi.il
fizetjtik ki, hasonlóan például a Magyarországon a sorállomrány részéte
kifizetett étkezési pénzhez' Az e||enőrzés során elszímoltatjuk az áwett
pétwze|, megnézztik a trároliás, kiosztiís köriilményeit (pl. ugyanaz a sze-
mély fizet-e ki, mint aki átvette apétlzt,holés hogyan órnazátvettpénzt).

d.) Kantinzárás

A zátrás során a kantin pénnárgéppel elkészítettjiik a havi zárő sza-
lagot (fényképen) és összehasonlítjuk a büfékönyvben szereplő napi zárási
adatok összegével. Ezután személyekre bonduk a szalagon szereplő össz_
fogyasáiást és feladást teljesítiink ahazai pénnjgy felé az illetrrényekből
történő levonásokhoz. A büfékönyvben szereplő maradványértéket össze_
hasonlítjuk a tényleges iírukészlettel (leltár).
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e.) Pénzügyi analitikus nyilvántartások

Jelenleg a misszió pénzügyén csak a segélykeret-nyilvántartást vezet-
jiik. Havi ellenőrzési kötelemként ellenőrizztik a felszátmitás helyességét
és a kifizetéseket' Igénybevétele természetszeníleg nagyon ritka.

Az egyéb kapcsolódó nyilvrántartást a hazai pénntgy vezeti, mivel az
azok vezetéséhez sziikséges információk a múveleti tertileten nem állnak
rendelkezésre. Ezen pénzügyi keretekről a hazai pénntgy szolgáltat adatot
a parancsnoki döntés-előkészítéshez (pl. jutalomkeret)'

6.) Problémók, tapasztalatok az ellótds terén

a.) Gyorsaságból adódó problémák

Mint általában a válságok, az azokat követő missziók is gyors cse-
lekvésre késztetik a misszióban résztvevőket. Ebből következően egy új

alakulat felállításának összes teendőjét gyors ütemben kell végrehajtani
(állomrínytábla, illetve állomrányj egyzék kidolgo zása, személyi beszél_
getések, felkészítés, felszerelések beszerzése és az ellátással kapcsolatos
összes dokumentáció)' Nyilvránvaló, hogy ennyi feladatot ilyen rövid idő
alatt képtelenség hiba nélkül végrehajtani.

Pénzügyi szempontbó| ez azt jelenti, hogy a személyi állomarry
ellátása is csorbát szenved az adatok nem idoben történő megadása miatt,
illetve az előirt határidők - tőlünk fiiggetlen - be nem tartása miatt. Az
országminden részébő|, sok alakulattól jönnek a katonák, így sok alakulat
pénzügyével kell kapcsolatban állni (pénzügyi gyijtők megküldése, adat-
felvétel a személyi állomrínytól, stb').

A tapasztalat az,hogy amennyiben a "glorsasóg'' marad, az elláttás
színvonala atapasztalatokon okulva javulhat, de a zökkenőmentes, tökéle-
tes indulás egyelőre utópia.

b.) A fluktuáció, a váltások során jelentkező problémák

A beinduló állomrínyváltas újabb nehézségekkel állítja szembe mind
ahazai, mind a missáó pérungyét. Képzeljenek el egy alakulatot, ahol 3

havonta 160 ember jön, illetve ugyanennyi megy. Péruiigyi-személyügyi
szempontból ez igen nagy odafigyelést és megterhelést jelent (ügyeleti-
készenléti díjak számfejtésének és a kantinkártya levonásrának tolódása).
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.Azonban az atapasztalatunk, hogy a 2.-3. vátttás után ,,belejönnek|, a sza-
kemberek és gördülékenyen halad a feladata.

c.) A devizaellátmánnyal kapcsolatos kérdések, beosztási iltet-
mény emelése

.Talltyazt alegnehezebb meghatározli, hogy mit is takar, miért kapja
a misszióban résztvevő állomríny. Igen sok vitá-alól mentesülhetnénk,^ha
tisztámfuú. azt,hogy pontosan mit vár el a szerzódő fél azMH részéről a
kifizetett devizaellátnrányért, illetve beosáási illetnrény emeléséért. (Itt
gondolok, pl. a többletterhelésre' a tulóriákra, a beosztásán kívül más feia-
datok ellátásiíra, stb. Ilyenkor sok esetben ütközés lehetséges a Hsá-vel.)
Tapasztalataink szerint ez a problém a a mai napig fenrráll, pedig - "gruktmeghatfuozással sok vitát el lehebre kerülni.

A beosztási illetrrényemeléssel hasonló alte|yzet. A jelenlegi szabá-
lyozó elrendeli annak felemelését a külftjldi misszió időtariamára]a" nogy
ezzel mit ellentételez, azt nem tudjuk (pl. a misszióban nem jráró rend-
szeres pótlékokat).

A devizaellátn ány V,lfizetése milyen pérrznemben történjen? Jellemző
az USD és a DEM, de a KFoR-misszió kezdetekor sok vitat kavart a
DEM-es kifizetés. A feladat során azonban kiderült, hogy célszeníbb a
kontingens pénzügyeit ebben a pénzrremben rendezni, mivéi a volt Jugosz-
láv tagállamokban és Koszovóban is a mdrka elismertebb JizetőeszÍöz a
dolldrnól. Koszovóban jelenleg is ez a hivatalos fizetési eszköz.

d.) Pótlékok, ügyeleti-gyakorlati díj ak

A probléma abban jelentkezik, hogy milyen pótlékok jámak a külszol-
gálat idején, a speciális körülmények miatt mityen szolgálaiok után lehet, és
nem lehet ügyeleti' készenléti díjat fizetni. Ez gyakoílatilag missziónként
változik, melynek oka ismeretlen. Yö.: ezt is taiárja be a dővizaellátmóny,
vag/ a beosztási illetményemelés?

e.) KiÍizetés módja

Mint korábban említettem, a kifizetés kétfékeppen történik, egyftszt a
bázison az illetó kezéhez, másrészt odahiia a d,evizasiám|ára'
Tapasáalataink szerint legalább 2-3 hónapnak el kell telnie ahhoz, hogy a
katonák megtalálják a résztikre sztikséges arányt. Mivel lehetőséget
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teremtiilrk abázisra kikért devizaellátnríny módosítátsára, ez a probléma
így rendeződik.

f.) Banki ügyintézés

Érdekes tapasztalat, de minden missáóbarr ismétlődik, hogy azotthon
maradt házas-, illetve élettársak egy részének tudatosan nem adnak
meghatalmaást a banki ügyek intézésére. Azonban később kiderül, hogy
az otthoni pénzügyeket e nélkiil nagyon nehéz, majdnem lehetetlen
végeni.Innen a távolból pedig meghatalmazást egyik bank sem fogad el,
megkövetelik a személyes megjelenést. Ezen probléma ismertetését min-
denképpen meg kell terrni a felkészülés időszakában, a későbbi bajok el-
keriilése végett.

II. A logisztikai biztosítás pénzügyi feladatai

1.) A pénzügyi biztosítás folyamata.

2.) A logisztika feladata a pénzügyi biztosításban.

3.) Ellenőrzési kötelmek.

1.) A pénziigli biztosítds folyamata

Az el|átás folyamata megegyezik az otthonival. A kis különbség ab-
ban mutatkozik meg' hogy két pénnlgy is szerepel a folyamatban. Abazai
pénzügynek összekötő-elszámoló szerepe van a konkrét pérumozgás
területén. Ezt kikerülni jelenleg lehetetlen, mivel a misszió pénzügye nem
rendelkezik azza| a hardver, de főleg szoftver háttérrel' amivel ezeket a
feladatokat el lehebre végeznl. (nem beszélve az á|landó - online - össze_
köttetésről, ami ennek a feladatnak elengedhetetlen feltétele).

A folyamat fontos része még a műveleti teriileten vezetett bankszrím-
la. Amennyiben a missziót hosszabb távra tewezik, fiiggetlentil a helyi
beszerzések volumenétől, illetve az utánszállítások megszervezéSétől,
mindenképpen kívánatos banksámlát nyitni. Ezt a súmlát a KFoR-misszió
vonatkozásában jelenleg Macedóniában,Skopjében vezetik a Komercijal-
na Banknál DEM-ben. A ftldrajzi távolságból kifolyólag (90-100 km,
hegyi úttal ''tarkítva''), elég nehézkes a banki ügyintézés, azonban ez
jelenleg csak készpénzfelvételre korlátozódik, mivel minden kifizetéstin-
ket készpénzben teljesítjiik.
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2.) A logisztikafeladata a pénzíigti biztosítósban

A szolgálati ágak együtbnríködése ezen feladat végrehajtása sorrán
elengedhetetlen feltétel . Ezért nagyon fontos az, hogy ismerjiik azokat a
kötelezettségeket, amelyeket végre kell hajtani.

a.) Támogatás- és készpénzigény leadása a misszió pénzügyére

Nem véletlen választottam ketté a két információt. A trímogatás-igény
ugyanis egy hónapra, a készpénzigény egy adott feladat végrehajtrására
irrányul. Azazlltába kérte meg a tiámogatást egész hónapra az adott szol-
gá|ati ág, akészpénz csak akkor áll rendelkezésére,ba azt is előre jelezte.
Ez azért is fontos, hogy a fentebb említett kés4énzfelvételi nehézségekbe
minél ritkábban ütközztink bele.

b.) A beszerzések pénzÍigyi előkészítése

Az ember hajlamos arra gondolni, hogy merrnyi felesleges biirokrá-
ciával jár egy-egy feladat elvégzése, de mint remélhetöleg látni fogjuk'
minden mozzanatnak megvan a maga jelentősége. Az e|őkészítés körébe
tartozik abeszerzés ellenjegyeaetése és az esetleges előleg felvétele. Az
ellenjegyzés folyamrín a pénzügyi tiszt vizsgálja abeszetzés meglétének
pénzügyi feltételeit (költségvetés, effektív készpénz, a döntési jogkönel
rendelkező engedélyeáe -e a beszerzést). Az engedélyezés utiín a beszerző
felveheti azelőleget'

c.) Elszámolás

A beszerzés megtörténte utén az otthoni szabályoknak megfelelően a
műveleti területen is 48 órrán beliil el kell számolni a felvett előleggel.
Talán itt annyi könnyebbség van, hogy az elszámolásban érintett szemé-
lyek (raktráros, utalviínyoző, szolgá|atiáq - fónök' parancsnok, pénztráros)
mindig előtalálhatóak. Az elszrámolást megelőzően megtörténik az
anyagok bevételezése, illetve az előirányzat_nyilvántartó könyvbe történő
bevezetése' Ezek meglétét ún. záradékkal igazo|ják a jogosultsággal ren-
delkező személyek.

Az elsziímolás utrán a pénztátros a számlátt a napi pénztrárjelentésben
ógnt| és elszámolásra megktildi ahazaipénzügynek. Itt kertil bele a miár
fentebb említett szátmitőgépes rendszerbe és ez által a könyvelésbe.
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3.) Ellenőrzési kötelnnk

Ezen a szakterületen is vannak szabályozők' melyek betartását
ellenőrimi kell, úgymint:

' anyag bevételezések megtörténte,

' e|őir ány zat nyilvrántartások vezetése,

' pénzügyi analitikus nyilvantartások vezetése (nyilvrántartás rep-

rezentációs keretről, bankszrámla forgalmáról, felvett és átutalt
előlegekről és ezek elszámolásráról),

' ellensziím|áús (egy adott számla valóságtartalmának vizsgá|atz

azza| a módszerrel' hogy a számlát adó kereskedőnél végziink
vi sszaellenő rzést a szímla valódi ságával és való ságtartalrnával
kapc solatos an). (Ez mé g Magyarorságon is nehéz' Koszovóban
szinte lehetetlen!)

III.) Felmerült problémák, tapasztalatok

1.) otthonróI történő vagt helyszíni elldtús?

Egy-egy misszió beindításakor talán az egyk legfontosabb kérdés,
melynek eldöntésénél az összes tényezőt figyelembe kell venni. A lo-
gisáikai részébe nem is mennék bele, inkább pénzügyi szempontokra és

a tapasztalatokra hagyatkozva mondom a következőket:

A tényleges költségek figyelembevétele nagyon fontos, mivel hajla-
mosak vagyunk elfeledkemi a nem közvetlen kiadásokról, amik szintén a
feladatot terhelik (összköltségszemlélet). Lehet' hogy összességében ol-
csóbb, ha a múveleti területen rendeztink minél több, számunkra felrnerülő
kiadást (étkezés, tizemanyag, stb.). Egyszenibb és teljes egészében a
kontingensen múlik, hogy mit tud beszerezrri magrának; természetesen nem
győzőmhangsulyozrri, hogy a megengedett szabályozók keretén belül. Az
azonnali reagálás szempontjából is a helyi beszerzés ttínik előnyösebbnek.

Természetesen a vegyes ellátást lehetetlen elkerülrri (lásd AFoR-
kontingens, ahol teljes ellátást biztosított a másik fél, mégis sziikséges volt
az any agok, eszközök utánsállítása).
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2.) Szerződések megkötése

Minden misszióban kötiink szerződéseket a kiszolgálásunk, ellátáswrk
biztosítása érdekében. Ezzel kapcsolatosan a következőkről tudok be-
sámolni:

. A NATO tagorságok közÍil kettővel állunk jelenleg ellátási
kapcsolatban (GBR, FR) és egyik sem köt veliink ellátási szer_
ződést, mivel az adott hadszíntéreÍ az ellátásnak a megadott
fajtája az ő kötelessége. (Pl. az AFoR-misszióban a spanyol fél-
lel sem volt szerződéstink a teljes köní ellátásra).

. A helyi albiánokat igen nehezen tudnránk kényszeríteni a megkö-
tőtt szerződéseinkben vállalt tevékenység végrehajtásara. Ha az
egyik fel nem teljesíti a kötelezettségét, akkor a másik sem. Bár
eddig semmilyen negatív tapasztalatunk nincs. (Ha a szerződő
fél nem szállítja megrendelt kantinárut' nem tudunk ellene mit
tenni, de értelemszerűen nem is fizeti.ink).

Mindezek ellenére törekedni kell a szerződések megkötésére, de ezt a
fentiek szem előtt tartásáva| kell megtenni.

3.) I smeretlen köttségvetés

Sajnos egyik sajátos jellemzője a misszióknak, hogy a műveleti terü-
leten nem vagy csak részben rendelkeztink jóváhagyott költségvetéssel.
Kiilönösen ott okoz ez gondot, ahol a helyi és otthoni beszerzésls folyik.
Nagyon nehéz íw az ellenj egyzési és kötelezettségvállalási j o gkört gyako-
rolrri. Ezen a jövőben és az elkövetkező esetleges missziókban min-
denképpen igyekezrri kell változtatri.

4.) okruÍnyolós

Az okmrínyolási követelmények ugyanazok, mint Magyarorczágon,
azonban a sziímlákkal szemben támasáott követelményet<bol neha igy
kicsit engedni kell. Azok nem mindig felelnek meg az alaki - tartalmi
követelményeknek. Az 1ly en szám|ák tekintetében figyelembe kell venni,
hogy még jó' hogy kaptrrnk valamilyen számlát, amivel igazolnl tudjuk,
hogy mire költötttik apénn. Viszont, mivel a számlák és a szrímlaádás
olyan amilyen' nagy figyelrnet kell fordítani abeszerzők elszámoltatásríra
és a ténylegesen beszállított és leszálmlázott mennyiség el|enilrzésére. Az
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egységár tekintetében miír nem tudunk ilyen egyértelmíí ellenőrzést lefoly_
taÍri (beszerzők kiválasáásiára nagy hangsúlyt kell fektetni).

5.) Elsaímolósi nehézségek

Mivel a műveleti teriileten többféle valuta fordulhat eló, kiemelt
figyelrnet kell fordítani az elszámotásokra. Előfordulhat ugyanis, hogy
más pénzremben akar visszaadni az elrírusító, mint amilyet előlegként a
beszerző felvett apénnátből. Ezt semmiképpen nem szabad megengedni'
mivel ez azt jelentené, mintha a valutapénztrárban váltottunk volna péná,
ami tilos. A szrámlát kiállíttatri mindig olyan pénzrremben kell, amivel
fizetttink, egyébként szintén nem elszámolható a valutapénztrír felé. Termé-
szetesen előfordulhatnak extrém esetek is, amelyek egyedi elbírálás alá esnek.

6.) FelkészÍtés

Itt csatolnék vissza többek között az eloző két részben tárgyalt
kiválasztásra és felkészítésre. Mivel az állománytáblák, illetve állomríny-
jegyzékek nem' vagy csak ritkrán tartalrnaznak közvetlentil beszerzésre
kötelezett beosztásokat, a szakmai felkészítésre kiemelt figyelnet kell
fordítani. Egy tapasáalt pénzügyi szakembemek a pénzügyi "csapddkra"
is fel kell készítenie azezze| foglalkozókat. Erdemes egy l'glorstalpalás"
erejéig a terlileten megforduló valutiák legjellemzőbb ismérveit is meg-
tanítarri a beszerzőknek.

7.) Rugalmassdg

Ezt a témakört mindenképpen óvatosan kezehéL, mert nem
szereftrém az el(enkező hatrást elérni vele, de talán az egyik legkiemeltebb
terület a ktilft'ldi missziók területe' ahol a tolerancia, a rugalmasság na-
gyon fontos tényező. olyarr, az eddigi praxisban még fel nem merült prob-
lémákkal találhatjuk szembe magunkat, aminek a megoldása kis fulzással
létkérdés lehet, de mindenképpen egy képet mutat a más országok felé a
problémakezelésiinkre. (Pl. KFoR-misszióban étkeztetés a KFOR HQ-n).
Tény, hogy a szolgálati utat minden esetben be kell tartani, de meg kell
gyorsítani az ügymenetet!

Összefoglalva

Néhány következtetést le lehet (e kell!) vonni afentebb tórglaltak-
bóI:

. Fontos teriiletekről beszélttink, mivel a személyi állomrány lo-
gisáikai ellátása a magyarorszáryihoz képest kiemelt. Ez az
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ellentételezese a többlefuunkrínak, családtól való távollétnek,
stb. Nem lehet nemtörődöm módon kezelni, minden tévedéssel
j árandóságokat c sorbíthatunk.

. Kölcsönös (kötelező) munkakapcsolaÍrak kell lennie mind a pénz-
ügy, mind a logisztikai, mind az egyéb szolgálati ágakközött. Ez
alapfeltétel.

. CÉL: aproblémamentes, teljes körúí elltúttÍs, hogl a kuona afóí

felodatóra tudjon koncentrólni, legten az hídépítés' betegellótós
vagl őrzés-védeletn Minden tevékenységünket ezen cél elé-
réséneh kell aüúrendelnünk !
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