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ELMÉLET

A SZÖYETSÉG STRATÉGI/{I

C.r abai Györgl

A társadalmi váltoásolr, az új kihívósok és a 21. szízad új
§tratégiát követcl a NATo-tól.

Áz Észl*-uhnti Szmődes Szemezete (lovóbbiahban csah Süvdség
1999-bea ünnepeke nugala*uldsónak 50. Qfotdulójót A washingtonl
ünnepi nugenléhezésen elfogadtak egt sot dokununturrút, köúe a
Szöve&ég Stalégiai Koncepeióját (eaaón csak Koncqció).

A dokumenfumot a Magyu Közüá,rsaság részeröl Orbán Viktor mi-
nisáerelnök irta alá. Ebből eredően az állam-és közigazgaüásban, illetve 8
védelrni szférában a dokumenfum megismerése, adoptálása és iníny-
elveinek megvalósítrisa kötelezó érvényű. Mindez eryrészt hozzájárulás a
szövetség előtt álló feladatokhoz, másrészt pedig növeli haánk hite-
le§ségét és biztonságá! végül elö kell, hogy segítse a paradigma válüisokat
a hazai stratégiákban, így természetesen a katonai stratégiában is.

A következókben ery rtivid örténelmi visszatekintés után a Koncep-
ció általam lényegesnek vélt mondanivalóját üá,rom fel, azzal a céllal,hogy
azoka irányítsam úry a hallgatók, mint az olvasók firyelmét. A idő- és a
terjedelmi okoknál fogva fontosnak az alábbiakat tartom,

Történelmi visszatekintés

A Szövetség a szóban forgó témában a megalakulás kezóetén 1949-
ben elfogadta "Az észak atlanti övezet védelmének stratégiai koncep-
ciójót". A statéEia a területvédelem hadműveleti kérdéseivel foglalkozott.
Majd 50-es évek közÉpén megöítén azáttéres az ún.'|tömeges megtorlős|t
stratégiájára. Ez a statégia magában foglalta többek között atomfegyverek
alkalmazísát is. Azonban ezt sokan vitatüák. A vita a |'tömeges meglorlús||
stratégiájáról oda vezetett, hogy 1967_ben áttértek a||rugalmas rcagólás7?

l,Dr, csabai Gyö.$/ 8l€zí€des, a hadfudomány kándidÁfu§4 rz svKI vczr6 kut8ójr



stratégiájára. Az új stratégia a Szövetség tagiai szuverenitásának
megórzése érdekében a fó hangsúlyt a flexibili!ísra és a válaszadásra
helyezte. A hidegháboru éveiben a kelet-nyugati kapcsolatokat jól jelle-
mezték az ideológiai, a katonai és a más természetű szembenállások, Az
l 967-ben nyilvánosságra hozott ||Harmel jglentés || oly an dimenziókat
helyezett előtérbe mint a "védelem es diahígus", - beleértve a fegyver-
zetellenőrzés! mint a Szövetség biztonságpolitikájának ún. kettős pillérét.
A hidegháboru végével a politikai helyzet gyökeresen megváltozott
Európában. A Szövetségben fellángolt a vita az átalakulásról és az új
Katonai Stratégiai Koncepcióról, melyet Rómában l99l. november 7-8-rá,,rr

fogadott el az llszak-atlanti Tanács, Ez volt a Szövetség első, nyilvános_
ságra hozott katonai stratégiai koncepciója" amely az átalakulrisra, a külsó_
belső adopációra, a kollektív védelemre és transzatlanti kapcsolatoka
alapoződolt. Az előretolt védelem helyett az előretoltjelenlét lett a megha-
tározó. l997_ben megkezdődött a felülvizsgálat a 21. század kihívásainak
tükébep.

A javaslatokat - amelyeket immá,r 19 ország készített elő - a washing-
toni csúcs elfogadta. A következőkben az új Koncepció kerül terítéke.

A koncepció céIja és feladatai

A Koncepció a Szövetség 2l, szinad feladatait taglalj4 miközben
kifejezi a NAIO célját, természetét, biaonsági megközelítésének - széles
- elemeit és irányelveketjelöl ki a feg;rveres erők további adapciójához. A
Koncepció irá,rryadó a szövetsé8 bizonság és védelempolitik ájához, a
hadműveleti koncepcióhoz, a hagyományos és nukleiáris erők felépítésé-
hez, valamint a közös védelemmel kapcsolatos eljárrisokhoz, A Koncepció
új fundamentum: elöször a magyar nemzeti biztonsági stratégiához,
másodszor a stratégiai felülvizsgálathoz, harmadszor a nemzeti katonai
stratégiához, és negyedszer a különböző katonai doktdnrákhoz, és végüI
ötödször a védelmi tervezeshez.

A Koncepció műfaját tekinwe politiLai stratégiai és katonai stratégiai
dokumenfum, Végleges formátumát hossá vita utrá,rr nyerte el. Alapját az
l99l-ben elfogadott Katonai Stratégiai Koncepció képezi, Az l99l-es és
az l999-es koncepció szerkezeti felépítését az 1. számú vázlat szemlélteti.
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A koncepció tartalma

Rövid bevezető utín a "Szövetség célja és feladatai" kerülnek kibon-
tásra az első részben. A cél a tagállamok szabadságának és biaonságának
megőrzése, politikai és katonai e§zköókkel.

A közös értékeket - demokáciq emberi jogok, jog uralma - veszé-
lyeztetik az euroatlanti térség biztonságát befolyásoló válságok és konflik-
tusok. A Szövetség működésének irrinyelve a szuverén államok közötti
köós elkötelezettség és a kölcsönös eryüthnűködés. Lásd a 2. szómú
vózlatot.



MüKöDf§rELvEl

§ZWERÉNÁLrÁMoK

közörn l(özös
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BrzToNsÁG
ÉRDEKÍBEN
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ECYÜTTMÚKÖDÉS

2. sL vódal

A Szövetség elkötelezett a Washingtoni Szeródés és az Eglesült
Nemzetek Szeívezete Alapokmrfurya iránt. Ebból kifo|yólag olyan fontos
feladatokat lát el, mint a biztonság, a konzulüició, az elrettentés és
védelem, a válságkezelés és partnerség (vele e$/ütt az es/üttnűködést és
a párbeszédet is).

A Koncepció második része a ''Stratégiai perspektívák' alaít sÁmba
veszi a kialakuló stratégiai környezetett, a biaonsági kihívásokat és a
kockázatokat. Vagyis a Szövetség formája és alakítja a biáonsági kömye-
zetet növeli az euroatlarrti térség békéjét és stabiliuisát. Továbbá, a balkáni
példa alapján elkötelezett a konflikfus megelöás és válságkezelés iránt. A
NATO adapációját a belső reform segítette. A belső reform magában
foglalta (1) az új parancsnoki strukfurát (65-ből 20 marad), (2) a Több-
nemzetiségű Össáadeónemi Veryes Alkalmi Kötelékek (angol rOvidítés-
sel CJTF), koncepcióját és (3) az Európai Biaonsági és Védelmi Identitís
(ESDI) építését -a Sai,vetségen belül.

A sorban az ENSZ, EBESZ, EU és WEU méltaüísa következik, az
euroatlanti biztonsághoz és stabilitáshoz való hozz{járulásuk révén.

A Szövetség biáonságát sokféle katonai és nem katonai kockrázat
befolyásolja. Ezek nehezen elórejeleáetók, többirányúak és különösen
könnyen kialakulhatrak a Szövetség perifériáján.



A kihívások és kockizatok közé az alíbbiakat §onolom..

l.) a stllyos gazdasági, a társadalmi és politikai nehézségeket
Euópában és a periférikus rcrületeken,

2.) az ehikai és vallási rivaliációt,

3.) a terlileti viták8t,

4.) az eléglelen vary sikertelen reformtörekvéseke!

5,) az emberi jogok megsértését,

6.) az államok szétcsését, amelyek regionális instabilitáshoz vezethet-
nek,

7.) az ABV és hordoáeszközeik elterjedéset,

8.) a nemzetközi terrorizmust,

9.) a létszüks€gleti fomísok elapadásá!

10.) az információs rendszerek szeteséset,

11.) a menekültek sz-abályozatlan mozgásá! és

12.) a szabotázs akciókat.

A harmadik r&z'a biúonság megközelítése a 2L saízadban"
címet üseli.

A Szövetség a nélkülözhetetlen katonai biztonsági dimenzión kívül
felismeri és elfogadja a politikai, gazdasági, nírsadalmi és kömyezeti té-
nyezók fontosságát is. A jövöben a Szövetség megörzi a transzatlanti kap_
csolaá! fenntaítja katonai képeqsegeit, üímogatja az Euópai Biztonsági
és Védelmi ldentMs! a nemzetközi joggal konzisztensenbozzÁjáni avál-
ságok és konfliktusok megelőzeséhez, annak hatékony kezeléséhez,
belérfue a nem V. cikkely szerinti válságkezelő műveletek végrehajtásá-
nak lehetőségét. A Szövetség eseti alapon, saját eljárásai és módjai szerint
kész békefenntartó és mrás műveletek Émogatásir4 az ENSZ BT felhatal_



maz}sával, vagy az EBESZ vezetesével. Ehhez pedig felajánlja eszközeit
és szakéítelmét. A partnerség, eryiitünűködés és párbeszéd vonatkozásban
a Szövetség senkit sem zár ki ebMl. Ezekhez az Euro_atlanti Partnerségi
Tanács átfogó keretként, a Partner§ég a Békéért pedig alapvetö mechaniz-
musként szolgál. Az euro.atlanti biáonságban Oroszország egyedütálló,
Ukrajna pedig speciális helyet tölt be. A szövetség különleges érdeköve-
zetét képezi a Mediteránium.

Bóvítés szempontjábóI a SzöVetség nyitott marad és ezért kidolgozott
egy progíamcsoma8ot.

A negyedik rész a Szövetség katonai eúinek irónyelveivel" íoglaL
kozik, nevezetesen a §tratégis elveivel, a katonai erők felradataival,
végül a hagyományos és nukleáris erők jellemzőivel.

A Szövetség elfogadott hat sfiategiai alapelvet. Nevezetesen a követ_
kezőket:

Z'Isói, senkit nem tart ellenségének,

Mtísodik: katonai célja az önvédelem,

H a r mad i k : fenntartj a katonai képességei!

Negledik: tésztvesz a béketámogató műveletekben és válságkezelés-
ben,

Örödik: méltilnyosan megosája a kollektív védelem feladatait,
felelősségeit és előnyei!

Hatodik: a megállapodások révén érvényre jutnak a politikai - kato_
nai forrásgazdálkodás előnyei:

- a köós haderő és hadműveleti tervezésben,

- a közös finanszírozisban,

- a többnemzetiségű alakulatok formricidában,



- az állomásoztztási, válságkezelési és megerősitési egyezményekben,

- a közös gyakorlatok végrehajtásában,

- a szabványok alkalmazásában,

- a logisztikai együttműködésben, stb.

A katonai erők vonatkozásában fontosnak tartom kiemelni az alábbi-

akat, A Szövetségi erők feleljenek meg a teljes feladatrendszer

követelményeinek és alkalmazkodjanak a 21. század kihívásaihoz.

A katonai erők nagysága, készenléte, alkalmazásának lehetősége és

elhelyezkedése tiikrözze egyrészt a kollektív védelem, másrészt a szövet-

séges területen kívüli válságkezelő műveletek végrehajtása iránti

elköt€lezettséget, harmadrészt pedig a fegyverzetellenörzesi szerződések

előírásait. A katonai erők tartsák yissza az agressziót, ugyanakkor

legyenek interoperábilisek és rendelkezzenek doktrínákkal, illetve tech-

nológiával.

A katonai erőket - a kollektív védelem és egyéb feladatok miatt - a
legalacsonyabb szinten kell tartani, hozzáteszem egy ún. lépcsózött

készenléti fokozatban.

Az erők előretolt telepítésével a Szövetség teljes területén elégséges
jelenlétet ketl biaosítani. Az új NATO parancsnokságok rendszere el fogja

látni a katonai feladatok teljes skálájának vezetését és irányíüísát. Sőt,

trá,Lrnogatni tudja majd a WEU politikai és stratégiai irányítrisával folyó
művelet€ket is. Rövid és hosszú távon olyan hadműveleti képességekkel
kell rendelkezni, mint

- a szállíthatóság,

- a mozgékonyság,

- a csapatok és az infrastruktura tulélőképessége,

- a logisztikai ámogaLás és,

- az erők váltása,



Készen kell állni a mozgósíással vagy az újra szervezé3'§él a nagyobb
kötelékek felállíásrira. De ez a képesség legyen arányos a fenyegetéssel és
a biztonsági kömyezet hosszú távú váltoásaival.

A hagyomrinyos erók vonatkoásában fontos az, hogy hiteles képes-
ségekkel rendelkezzenek. A hagyományos erők több szerep betöltésére
legyenek alkalmasak és képesek. A katonai erők mutatóit a 3, szimú válzlat
tartalmazza.
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Megjegtzés:

1 .) A NATO tagállamok a tervezetn él2|%o-al nagyobb csökkentóseket
hajtottak Yégre.

2.) A NATO stratégiai koncepciója az űj évszánadra sem iriinyoz elő
növekedést, az elégséges védelem elvét han gsűlyozza.

A fő feladatok közé tartozikl
. a területek ellenőrzése és védelme,

. a tengeri, a légi és szárazldldi útvonalak akadálytalan hasz_
nálanának a biaosínísa,



- a tengerek ellenörzése,

- a különbözö légi hadműveletek végrehaj!ísa,

- a légtér és a légvédelem,

- a megfigyelés, a hírszerzés és a feldedtés,

- az elektronikai hadviselés,

- a hadászati sállítás,

- a hatékony, rugalmas vezetési és irányíási létesítmények (közte

telepíthető többnemzetiségű összhaderőnemi vezetesi pontok) megléte.

A Stratégiai Koncepció nem cé|ozza meg a veryi és a biológiai had-

víselési képesseget, de kiemeli a védelmi tervezes hatékony koordinálását.

A költség hatékony szabványosítiás mellett ún. elégséges logisaikai
képességekre is szlikség van. Például a készletekre, a szőllító kapaciüísr4
az egészségügyi elláásra, illetve befogadó nemzeti üirnogaüásra.

Továbbra is nagyjelentősége marad a katonai és polgári hatóságok

közötti egyiittínűkö'dsnek.

A Szövetségesek atomerejének politikai célja a béke megórzése és

a háboru megelőzese. Felszímolák a hadászati szint alatti rakéákat, és az
atoíntiizérséget. A Szövetség atomereje egyetlen országra sincs ráirányít-
va. A Szövetség a mai biztonsági kömyezetnek megfelelően továbbra is
minimális szinteq az elégséges hadászati szint alatti nukleáris erőket
állomásoaatja Európában. Ez is a transzatlanti kapcsolat eryik lényegé!
elemét képezrri. Atomfegyvereket normális köriilmények között nem
telepítenek felszíni hajókra és harci ún. csapásmérő tengeralattjáókra. A
csökkentest mutatj a az 4. számú wizlat.

1l
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Magtarózal:

1., SSM - felszín-feIszín (mld-íöld)
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3., SAM - felszín levegő rakéta
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Végkövetkeztetésként kimaradható az, hogy a Szövetség felkészült a

2l. szrázad kihívásaira. Javier Solana leköszönt főtitkár szerint "újra van

a szövetségnek külpotitíkdja, az kibővült, jók a kapcsolatai, ren énykeltő
a jöv{je".

Nekünk is jól kell értenünk azl, hogy egy bizonytalan világban szük-

ségünk van a hatékony védelemre és a szövetségeseink üímogaásrira, Ez
álúl mi is képességeink alapján hozzálárulhatunk egy osztatlan, kontinens

kiépítéséhez, a béke a biztonság és a stabilitá§ fenntartásához. Ugy vélem,

hogy ezehez a célkitűzésekhez megkaptuk az irányadást a Koncepcióból,

A Szövetség pedig a biztonsági architektorában betöltött szerepét és

helyét a 2l. Íjvszázadban is be fogja tölteni, azaz űjabb és sikeres 50 év áll

előtte.

Befejezésül a cím okán feltehetö az a kérdés, hogy mit fogadok el

stratégiának. Általánosságban egy szervezet stratégiáját olyan jövóképnek

vagy viziónak tekintem, ami kifejezí azí, amívé a szewezet válni szeretne,

A stratégia három jól elkülönithető csoportból tevődik össze. N€vezetesen:

az első á döntési iendszereket, a második a szeíyezetekeí, azok céljait és

küldetéseit, végül pedig a harmadik a célok megvalósítá§ához szükséges

politikákat, terveket és a körülhatIirólható követelményeket öleli fel, Az
ilObb felsoroltak a NATO Shatégiai Koncepciójában megtalálhatók és ter
ten érhetők. Általában ezeknek a stratégiáknak az a|apjail az USA
stratégiái képezik, de a Szövetségben konszenzussal fogadjrik el.

F'elhasznált irodalom:

l.) The Reader's Guide To The NATO Summit in Washington, 23-25

april l999,

2.) Dr. Csabai Gyó,,g/., Előtérben az új USA koncepció: két regionális

hadászati művelet egyidőben. Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények
199713, A biáonság dimenziói és a biztonságpolitika új eszközei.

Hadtudomány l99212.

3,) The Alliens's Strategic Concept The Transformation of A|lien's.

Bruxelles, 1991.
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A NATo úr srnerÉcrÁ.rÁxax r,ocI§zTIKAI
rÁuocarÁs,l

Ióvor Endrel

Előzmények

Az Észak-atlanti Tanács (NAC)2 Ig99, novembet 7-E.-i római tanócs-
kolísa, és az ot eaogadott stratégiai koncepcíó üntő vóItozlíst howtt a
NATO politikójűan A koróbbi időszakban a veszélyezíetés a tagorsligok
teriilek eaen irónyult és a tervek szefint az esetlege§ haúníívelete* is f&
képpen a tagorslígok hatóruin belü! zajlouak volna le. A vfuható fő hid-
színtereken - Németoradg, olaszorszóg - az adott orszóg saját erőin kívül
óIlandó telepítésű megerősítő eriík voltak jelen.

Korábban a feladatok, a veszéIyek kiszámíthatóságrinak magasabb foka
miatt, a politikai színdékok, a szembenálló erők narysága, a ftildrajzilagjob,
ban meghatiározható helyszínek és irányok ismeretében jobban terveáetők
voltak, Ilyen feltételek mellett a logisáika az eryes orságok általában a
hadműveleteknek otthont adó vagy a m€gerősítő erőket biztosító ors,ág fe-
lelőssége volt. Ez volt az a szféra, amit a NATO, mint a közös védelemhez
való eryéni hozzájárulást ta*ott számon, és nem a közös költségvetés sám-
láját terhelte.

Az új helyzetben, amikor a íö fenycgetés területen kívüli, amikor a fel-
adat tartalma békefenntartís, illetőleg az egyes orságok terühti seriietet-
lenségének, elsősorban az elrettentés útján való védelme, tehát ery meg-
erósítő €rő telepítése az adott tagország teületére vagy a válság körzetébe,
akkor a NATO katonai vezeés elsődleges törekvése az alkaúazkodás a
megváltozott körtilményekhez és a hatékonyság növelése3. Napjainkban a
kiszámíthatatlan, előre nem vagl csak nehezen iervezhetó feltéiáek kOvet-
keztében olyan soktényezös, rugalmas, de működöképes rendszereke van
sziikség,melyek a meglévő kész résznket, modulszerűen képesek egységes
rendszerbe integíálni és működtetni.

l, JáYor Eídí. nyá. .zí!d€s
2, NAc: Noíth Átlsntic council
3 Kalon8i útrl.mben r h!ókonysá8 növ€lésén.k eg],ik l.gfontosabb feltétele a &rv.z!§, iíányítás és
a vé9!. h.jtá§ .ll€nór"ésc, magas fokrt kozpotttoslósq" Erb. s folydíatbr szcrvrsrn Ét.t"roaik n
logi§áik6 is,
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Ú1 kihivásot

Az új Strarégiai Xoncepcíó kídolgolísúval pdrhuzlmosan megkezdő:-

dött a logíszlikai elvek felülviugdlata és megújítása- Ebben a folyamatban
a vóItoaús nemcsak az volt, hog) megújult a tartalom, hanem mfu a kidol-
gozósífolyamat sorón alkglmautt módszerek is sok vonarkoztísban eltértek
a hotóbbiaktóL Á le&fontosabb módszertani eltérés az volt, hogl a koncep
ció kidolgoaísa szinte a g)akoflati végrehajtással pdrhuzamosan történt vag)
attól időbelileg valarnivel elmaradva

Az új elvek kidotgoása nemcsak a katonai tevékenységváltozÁsa, az

"Out oíAfea" műyeletek valószínűségének megnövekedése miatt vált szük-
ségessé. Ezzel egyidejűleg előtérbe keriilt egy másik jelenség is, a NATO
tagországok nemzeti katonai költségvetéseinek általrá,rros csökk€ntési ten-
denciája. A törekvés gyökerei Magyarországon sem idegenek. A hideg-
háboru idején folytatott leszerelési propaganda, a bizalomerósítő és lesze-
relési fórumok eredményes tevékenysége, a korábbi ideológiai alapon álló
ellenségkép megszűnése a fegyveres erő ölöslegessé válásának illúzióját eró-
sítették a tánadalomban, mely végül is kézzelfogható, az életszínvonal emel-
kedésében realíálódő eredményeket, elónyöket remélt és várt az enyhü-
lési fo lyamattó l.

' Ezekkel a várakozásokkal párhuzamosan azonban megielent a színen
egy ellentétes irányú tendencia is. Az Öböl-háboru, majd az egyre inkább
felerősödő válság a Balkánon, a volt Szovjetunió teületén egymást követő
fegyveres konfliktusok és ezek humani!árius katasztróflikat előidéző követ-
keznényei, továbbá az atapasdala| hogy a NATO az egyetlen olyan nem-
zeíközi szeíyezet, mely - az USA-ra támaszkodva - képes hatékony bea-
vatkoásr4 idejekorán jelezték a nemzetközi kapcsolatokban bekövet-
kezett váltoások ellentmondásosságát. Csak az addig ismert, az ideológiai
alapokon nyugvó kétoldalú szembenállásból eredő veszólyek és fenyege-
tések szúntek meg, illetve megszűnésük következtében más veszélyek és
fenyegetések kerültek elótérbe.

A NATO új, a szövetség teljes rendszerét átfogó logisztikai koncep-
ciója szinte a semmiből, illetve abból a kényszerhelyzetból kiindulva szü-
letett, hogy az SFOR feladat e§etében a NATO kbfuólag a mennyiségi és
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minőségi szükségletek€t egy€dül kielégíteni képes USA Feglrveres Erők
Európai Parancsnokságrá,rrak logisáikai rendszerét volt kénlelen igénybe
venni. A helyzet ellentmondósosságdt jelzi, hog, a ,remzetek részben belpo-
litikai okokból, részben az időközben meglületelt nemzetközi szerzőüsek-
nek megfelelően csökkentették katonai kíaúisaik szintjét, eun bekjl aró-
nyaiban mindenekelőtt a logísztikai jellegű tételeke| mely óhatatlanul a
saját erőknek nyújtandó támogató kapacitás csökkenésél vonta maga után.
Ugyanakkor a hidegháboru időszakához képest fokozódott a szövetség
alárendeltségébe utalt katonai erők igénybevétele. Az igénybevétel tartal-
ma annyiban szintén újszerű volt, hogy a tevékenység valódi, központi ele-
me a logisztika lett. Az elsődleges feladat volt a szemé]y- és eszközszállítás,
valamint az elhelyezés és az élet. és munkafeltételek biaosíuísa. Ugyan-
akkor a harcos erők feladata az elrettentés, a szembenálló erók pacifikálása
és az önvédelem volt, következésképpen harctevékenység minimális volt,
így a lószer- és harceszköz utánpótlás biáosításá,rrak arrinya a logisztikai
feladatok között alacsonyabb szintre kerüIt.

Ilyen köüImények között meúIt íel a kérdés, vajon melyik megoldtis
a célraveutőbb? Újra megnövetni a nemzeti kiadásokat és egl egycsa-
tornás rendszeren kereszíüI működtetni a logisztíkai biztosítást a honi
terülel és a hadszíntéren lévő csapatok hözött, vagy pedig a csöhkentett
katonai kiadások hatékonyságát növelni azóltal, hogy egy eglséges, köz-
pontilag bán!ított rendszert hoznak létre, A döntésben fontos szerepetját-
szott ugyan a szuverenitás fenntartásának vagy feladásának dilemmája, de
a legerősebb érv mégis csak a pénzügyi meggondolás volt. A másik olda-
lon, mint politikai motiváció, megielent a szövetségen belüli együttműkö_
dés további erősítése, de a legfontosabb itt is a hatékonyság és a gazdasá-
gosság növelése volta. Így sz0letett meg a cJos- közös (többnemzetiségű) és
egyesített (összhaderőnemi) hadműveletek _ koncepciój4 majd ennek
nyomán a többnemzetiségű logisztikai koncepció.

Függetlenül attól, hogy a többnemzetiségű logisztikai koncepció rea-
lizálása az SFOR-IFOR feladathoz kötődik, nem lehet eltekinteni az
előzményektől sem. A többnemzetiségű logisztikai doktrína elveinek
kidolgoása 1992_ben kezdódött meg, amikor a NATO Katonai Bizottsága

jóváíragyta és elfogadta az MC6-319 jelű dokumentumot, mely a NATO

4. Figycloínre méltó, ho8y 8 kiáó|agosao po|itikai szempont c§ak €gy, d€ n€m felétlenül döntó

sz€mpont volt a döntéshozstal folyaín8tában.

5. combined Joint op€íation
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logisztikai elveit és eljárá§ait írla le7 , Az ezt megelőző idöszakban a logisz-
tika kizarólag nemzeti felelősség volt. Ez aá jelentette, hogy a nemzetek

saját erőiket erycsatomás ellátási rendszeren keresztül láták el, illetve egy,

vagy több országgal kötött kétoldalú szerződéseken kereszttil bővítették
logisaikai kapacitásaikat.

Az új MC-319 dokumentum felismerte a változásból eredő szükség-

leteket és ösztönöáe a logisztikai r€ndsz€r átalakíüását ery átfogó, a NATo
új katonai koncepcióját támogató rendszerré. Ez volt az első olyan ok-
mány, mely felhatalmazta az illetékes NATO parancsnokot afra, hogy
nemzeti tulajdonban lévő eszközök ftilött rendelkezzen, bacsak aá nem

vetlék fel egy különleges tilalmi listíra. Az illetékes NATO parancsnok e

jogát tovább erősítette az MC-319 jelü okmány átdolgozott változatának
elfogadása l997-ben. De még ebben az esetben is érvényesült a szövetség

legfontosabb alapelve, a résztvevő orságok teljes és korlátlan rendel-

kezési joga saját erőik és eszközeik fóiött, hacsak formáIisan le nem mon-

danak annak meghatározott részeiről.

A NATO parancsnok által ígénybe vett erők és eszközök felhasuálósa
tehó! minden eselben a tagorsúgok teljes egyetértésével tö éni*, illetye
amelyik orslíg akarja, bórmikor saját hatóskörébe vonhatja eűi és eszkö-

zeífelhasznólásdnak jogót. Mive| ez ajog minden egyes országot megillet,
az MC-3l9 változatlanul taítalmazza aá a kitételt, hogy az összes tagor-

szág végső fokon köteles felelősséget viselni saját erőiért és eszközeiért.
Az MC-319 megteremti a kereteket és a feltételeket ahhoz, hogy minden
t^goísáE részesüljön az együttműködés és egyesített logisaikai erőfeszi-
tések előnyeiből, ha ene igényt tart.

Az MC-319 dokumentum gyakorlatba történó átiiltetése és alkal-
mazási feltételeinek megteremtése csak az IFOR-SFOR feladatok sürgető
hanisa következtében, l997-ben jutott el a megvalósítris stádiumába. A íbbb

NATO Parancsnokságok - MNCs8 - ekkor fejeaék be a logisztikai doktrín4

az AJP9-4 kidolgozását.

6. Military coíúmitt€€
7. NATo PrincipIes md Policies foí Logisti§§
8, MNcs| Majoi NATo comm.ndeís (SHAPE: supí€m€ H€adquarters Allied Forces Europ6, Mon§,
Belgium; SACLANT: supíem€ Allied command Atlantic, Norfolk, vií8inia" UsÁ)
9. AJP: Alli€d Joint Publication
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Az AJP-4 egy olyan logisaikai struktura leínisa, melynek rendeltetése

a NATO CJTF!0 - Többnernzetiségu, Össáaderónemi Harci Különítrnény -

kollektív logisztikai ámogatása az MC-319 dokumentumban foglalt el-
veknek megfelelően, A logisztikai struktura elnevezése Többnemzetiségű

Összhaderőnemi Logisztikai KOzpont (MJLC11).

Az MJLC legfontosabb tulajdonsága a különbözö részegységek, igények
és szükségletek szerinti összeillesáhetósége és a rugalmasság. Ez egy olyan
modul rendszerű szeívezet" mely a NATO Hadszíntéri Parancsnok logisz-
tikai igényeit van hivawa kielégíteni. ,tl z awnnali alkalmaaísra kéa logisz-
líkai modulok az aldbbiak:

. Össáaderőnemi Logisáikai Koordinációs Központ (JLCCl2)

' Hadszíntéri Köztekedési Koordinációs Központ (TMCCl3)

. Műszaki Koordinációs Központ @CCla)

. Hadszíntéri Szövetséges Szerződéskötó Hivatal (TACOl5)

. Egészségügyi Koordinációs Központ (MedCC16)

. Befogadó Nemzeti Trámogatás Koordinációs Központ (IINSCCI7)

A CJTF Parancsnok igényeinek megfelelően az I\{JLC lehet egzsze-
nien csak a CJTF törzs megerősítese, vagy akrár a Trfunogató Parancsnok-
ság önállóan funkcionáló szervezeti egsége, Az MJLC tehát nem egy
állandóan működő szervezet, uryanakkor az alapvető, kulcsfontosságú
fiurkciók a Fóbb és Magasabb Támogató Parancsnokságok állandó szerve-
zeti elemei. Ilyenformán az MILC támogatja az MC-3l9 kollektív felelós-
ségre vonatkozó elveit és egyidejűleg az egyenjogú, szuverén, együttmű-
ködó onágoknak aáa jogán, hory beláüísuk szerint alkalmazák saját erői-
ket és eszközeiket.

l0. csTF: combined Joint Task Forc.
tl, MJLCI Mulünlional Joint Logistic center
12, JLcc: Joint Logistic cooídination crnteí
13. TMcc: Theat€! Movem€nt coordination c€nt9r
14. Ecc: En8in€€.ing coordin.tion c€nt9r
15, TAco: Theai€r Alli€d contacting officr
16, M€dcc| Medical coordinaüon c€nter
l ?-HNscc:Host Nalion support cooídins|ion centoí
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Az új Stratégiai KoncepciólE

A NATO tagorságok állam- és kormányfői időről időre felülvizs-
gálják és szükség esetén a bekövetkezett változások firyelembevételével
módosítják, illetve megerósítik a sóvetség tevékenységét vezérlő okmá-

nyokat. Ebben a folyamatban a legfrissebb a "Szövelség Stralégiaí Kon,
cepcűja" cimű dokumentum, melyet a NATO tagországok állam- és kor-

mányffiinek 1999. áprllis 23-24-i találkozójrfu Washingtonban fogadtak el.

A logisztikai tevékenység febaeleinek megíeretn!ése szempontjdból
különösen fonlos a Szövetségnek az az alapelve, mely szeriní a tagotslí-
gok biztonsóga oszthatatlan, függetlenül a sajál kalonai erejük kapacitó-
sótól, nagsógótól és lehetőségeitű A szövetségen belüli szolidariLís és a

folyamatos együttműködés a biztositék arra, hogy egyetlen tagorság sem

marad magárq ha biztonságát bármilyen veszély fenyegeti. A NATO nem

korlátozza az egyes országok jogait és kötelességeit saját védelmi erőfeszi
téseik irányáLrrak és tartalrnának meghatíroásában, de lehetövé teszi sá-
mukra legfontosabb nemzeti érdekeik képviseletét és megvédését a kollek-

tív védelmi rendszer keretein belül19,

A stratégiai kömyezet váltoás{ínak üteme a hidegháborut követó idő-
szakban nem fékeódött le. A fejlődés összetett, h€lyenként ellentmondásos

volt, de a NTO mindenkor képes maradt a helyzet átfogó értékelésére és al-

kalmazkodni tudott az új kihíváso}üozis. A céIok vólto7atlansóga melletl a

legfontosabb feladatok k)zé tartozik az Euío-a anli téfség bizlonsógónak
és stabilitósának tovtúbbi erősítese, az elrefrentéshez és a halékong kato,
nai védelemhez szlikséges kepessége* |enntartósa, az Európai Bizlonsógi
és Védelmi Identitós kíepítése a Sövetségen belül, a hatékony vólsóg,
megelőő és -keze!ő képesseg fenntartósa, a íolytatólagos elkölelezetaség a
partnerségí programok mellett, kooperdció es dialógus a SzöveSégen kí,
vüli orszlgokkal,

A NATO célkitűzéseinek olérése szempontjából, csakúry, mint koráb-
ban, kiemelkedő jelentösége van a közös védelemből eredó feladatok, koc-

kázatok és a felelősség, valamint az előnyök egyenlő eloszlisának2o.

l8, The Allianc.'s stssl€gic conc.pt
19, Th. Alliancr\ sü8tggic conc..pt Part l,
20. Th. Alliancc's sú8tr8ic conc4pt P!ít Iv 42.
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Az új Stratógiai Koncepció kimondja: ?'a Szövaség kollektív védelem-
re vonalkozó elve azokban a glakorlati intézkedésekben tes'esül meg,
melyek lehetővé teszik a tagorsügok részére a közös védelem lényleges
politikai, katonai és pénzügli előnyeiből való részesülést és megakadó-
lyouák az egles orsaigok védelmi politikájónak újranacionali7áltísű,
anélküI, hogl meg]fosztanók őket szuverenitásuktóL Ezek az intézkedé-
sek agtanakkot képessé teszik a NATO erőket g "nem 5. Cikkely'| szerinti
válságokra reagáló műveletekre és megteremtik az előfeltételeket a Szö-
vetség folyamatos, állandó reagáló képességének kialakításához minden
előre nem látható esemény lehetőségére. Ezen intézkedések alapja a konzul-
tációs folyamatok, az integrált katonai struktúra és az együttműködési meg-
állapodások rendszere. Kulcsfontosságú a kollektív haderótervezés, a közös
beruházások, a közös hadműveleti tervezés, a többnemzetiségű alakulatok,
vezerkarok és parancsnoki intézkedések, az integrált légvédelmi rendszer, a
feladatok és a felelősség kiegyensúlyozott megosztása a szövetségesek kö-
zött, szükség esetén csapatok állomá§oztaása és telepítése honi területen
kívül, a tervezést is magukban foglaló intézkedések a válságok kezelésére,
illeWe megerősítö erők küldésére, a felszerelésre, kiképzésre és logisztikára
vonatkozó közös szabványok és eljárások, szükség esetén összhaderőnemi
és egyesített doktríná,k kidolgozrása és gyakorlatok végrehajüísa, kooperáció
az infra§truktúra, 8 feg}Terz€t és a logisztika terén, A NATO partnerek
bevonása az ilyen intézkedésekbe, vagy hasonló intézkedések m€gtétele az
ő vonatkozásukban a megfelelö területeken, ugyancsak kiemelkedó
fontosságú az együttműködés megerősítése és az Euro_atlanti biáonság erő-
sítése szempontjából"2l.

Ahhoz, hory a NATO képes legyen rugalmasan reagálni az esetleges
előre nem látott eseményeke, és hatékonyan végrehajtani a közös felada-
tokat mg8felelően kialakított logisztikai rendszerrp van szükség. Ennek
ki kell terjedni a sállíüísra, egészségügyi támogaásra és a telepítendő
vagy már meglévő raktári kapaciásra is. Ki€melt jelentósége van a szab-
ványosításnak, mely fokozza a költség-hatékonyságot és elósegíti az ewüIt-
működést az elláüís terén, Különö§en fontos a logiszúikai feladatok össze-
hangolt megszerv ezése a ||te?ületen kívüli|' hadműveletek esetében, ahol
a befogadó nemzeti ámogatrist - HNS22- nem vagy csak korlátozottan lehet
igénybe venni.

2l. The Allionce'§ strate8ic concept Paít lv 43.
22. HNs: Ho§a Nation support

?0



Az elhelyezes, a szolgálat ellátását és a legsziikségesebb feltételeket biz-
tosító körülmények me$eremtése, a csapatok és eszközök helyszínre sál-
lítása, a beérkezó alakulatok ellá!ásq felszerelésük biztosítlása, mindezek a

Szövetség feladatai végrehajtís;ínak kiemelkedó fontosságú kitériumai23.

Összegzés:

A NATO logisztikai elveinek a nemzetitől a kollektív rendszerre tör-
ténő fejlesztése szervesen illeszkedett a hadműveleti elvek továbbfejlesz-
tésének folyamatába. A NATO mrár nem a hidegháboru korszakára jellemző
fenyegetésekkel találja szemben magá| igy a logisztikai támogatas régi,
merev, egycsatomás rendszere is korszerűtlenné, idejétmúltuí vált, és meg_
érett a továbbfej lesztésre.

A NATO új logisaikai doktrínája, az AIP-4 megteremtette a NATO
jövőbeni logisztikai müveleteinek alapvető feltételeit, A hidegháboru idő-
szakát követő CJTF műveletek kiterjedésüket tekintve kisebbek, száínol-
nak nem NATO tagorságok valamilyen fokú közreműködésével, a sok
kiszámíthatatlan befolyásoló tényező miatt csak korlátozottan terveáetők
és érintik az ös§zes, NATO parancsnokság alá helyezett erőt, beleértve a
logisztikai erőket is. A NATO hasznosnak ítéli azokat a nemzeti törek-
véseket, hogy saját irányíás alatt álló logisztikai szervezetek résú vegye-
nek a logisztikai tevékenységben, akrir a feladatot koordináló, akár egy
speciális feladat elvégzését magára vállaló funkcióban, de a jövőben a NATO-
logisztika központi elem az MJLC lesz.

Az MJLC egl olyan rugalmas modul elemekbőI, az adotlfelada! igé-
nyeinek megfelelően felepíthető, é§ működlethető szervezet, mely a NATO
Parancsnok logiszlikai koordinóciós tevékenységének közponljaként
képes a jövóíbeni hadmííveletek összetett Ingbztikai lómogafuí feladataít
ellání

23. The Alli8nce,s strategic concrpt Prn.tv59,
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GONDOLATOK A LOGI§ZTIKAI REF,ORMRÓL A
HADERÓREFORMBAN

Bótlty Sóndor l

Az elmúlt tizenhórom esztendő a hadseregben különböző szenezési
ciklusokkal és reformmal becézelt reorgankóciók sorozata vott, melynek
íemészetes alanya a logisztikai strufuúra is, Nem tévedésbőt ítok tizen-
húrom évet, hiszen a logisztika szempontjőból dönlő rendszet és
§zervezeli váltouÍsl a védelmi doktrínára való Űtérés (1987) jelenteu,
anulynek hatdsóra néhdny év alatt a "Struktúrális támadóképtelenség''
égisze alatl fekzámoltuk a köq)onthadtóp előrerolt lépcsőjének minlegl
hat dandfunyi erejél, valamint a hadsereg eIIátó dandárát és egészség-
ügli euedét Eael az anyagi-tecftnikai hadműveleti tagozatol anulóItuk
Az ezt kijvető közel tíz év kardinólís váltouísokal nem hozotl a rend-
szeúe, inkább az ún. "flnyíró elv" éményesült a csökkenlések terén,
amibőI különböző szenezési és névvóllozási manipuláciőkkal próbdltuk
a hosszabbal húzní Ez a mádszer egészen a NATÜ-lagságig követhető is
volt. Az új szövetségi rendszer azonban sokkal szemezettebb, a fetada-
tokhoz adekvdl, a par7nerekkel kon patíbilis, esetenkénl interoperábilis
logisztikai rcndszer megtercn !ésa igényli Mindezt rdaúísul egl olyan
szövetségben kell leljesítenünk, amely maga is új kihívásokkal néz szen-
be, ahol nap mínt nap újraertékelőclik a íöbbnemzetiségű kötelékek in-
tegác óljának ménéke, a logisztiha nemzeti felelősségének mindenhaló-
sóga, a szabvónyosílós szintje és a be|ogadó nemzeti ümogaíás mind a
logiszlikai lámogaais eglik meghaláruzó pillére, Belűha!ó, hogt ezek
azok a körübnények, amelyek szem előlt tafldsa néIkül értelmetkl ma-
g/ar katonai logísztikai rendszer reformjáról gondolkoutí

A kérdés ma úry vethető fel, hogy a meglévő logisáikai struktura
mennyire reformálható, átalakíü{ssal képes_e megfelelni az új alkalmazási
követelményekből fakadó kihívásoknak, hiszen érzékelhető, hogy ez a
reform mennyiségileg nem lehet olyan frenetikus mint az l987-ben meg-
kezdett, puszüín azért, mert egyszerűen kevés marad| tehát nincs mit
megszűntetni. Ugyanakkor az is igaz, hogy a NATO-szövetséggel j,író új

l. Prof Dr, Bálhy sándoí eaed€s ZMNE v.z€tés- és szervezéstudományi Kar Logi§ztikai tanszik
tanslkvazetó cgyetcmi táíáír,
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kihívások sok olyan elemet tartalmaznak, amelyekhez a magyar logisáikai
rendszer nem adekvát, ezért jelentős minőségi, strukturális és szervezeti
áaendezésre szorul.

Logisztikai szempontból értékelve az MH feladatait a szövetségben,

megállapítható, hogy a békében rendelkezésünke álló logisáikai erőkkel
és eszközökkel végrehajtandó feladatok bővülésének ellenére, jelentősen

nagyobb kapaciüisú és szerkezettikben is eltérő logisáikai erők szüksége-

sek a Washingtoni Szerződés V. cikkely hatálya alá eső műveletek logiszti-
kai ámogaásához. Ezt a körülménl a mozgósíüison alapuló hadkiegészí-
tés fennmaradásáig, mint meghaü{rozó elemet kell kezelnünk.

A békében rendelkezésünkre ólló kapacitúsokkal kell tómogatnunk:

' A békeműködést, amely természetesen magában foglalja a rend-

szeres és tervszerú kiképzés! valamint gyakoro|tAásí ez orczág
területén, illetve külftildön.

o A békeműveletekben, válságkezelésben és valamennyi nem v
Cikkely szerinti tevékenységét a hadseregnek, melyeket akr{r az
ENSZ, akár a NATO, akár más szövetségi struktúrák keretében

vary önállóan esetleg az Alkotrnárry XlX.§ B. pontja alapján

hajtunk végre.

A mozgősítou és hóborús szintre íeltijltötl kapacítlisokkal kea ünu-
galnunh:

. Magyaíorság honvédelmét és a szövetség védelmét az v
Cikkelynek megfelelően.

Áftalában és általánosan meghatá.roáató a jelzett feladatok alapján a

logisztikával szembeni elvárás, nevezelesen:

' Az első és legfontosűbb, hogy a logisztikai rendszerünk feleljen

meg és alkalmazkodjon az alapvető katonai feladatokhoz és iga-

zodjon az alkalmazás egyre ámyaltabb kihivásaihoz.
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' Másodsorban szeretném megemlíteni aá a képességet, amely a

szövetséges erőkkel (illeWe tírsult orságokkal) való logisztikai
együttműködés, közös alkalmaz.ís képességét jelenti és amely
természetesen elválaszthatatlan a hadműveleti alkalmazásra
való megfelelőségtől.

A logisztika reformmal kapcsolatos gondolataimat e két markánsan
tapintható szempont köré fogom a cikk további részében csoportosítani és

közreadni. A logisztika rendszer alkalmazkodása az alapvető katonai fela-
datokhoz és alkalmaás egyre ámyaltabb kihívásaihoz.

Ez a feladat tulajdonképpen magától érthetődőnek tíinik, mégis ez a
terület volt az, aholjelenlegi rendszerünk a legélesebb bírálatot kapta, úgy
személyi, mint szerkezeti vonatkozásban a CUBIC cég 1999. évi jelen-

tésében és az ESG Elektronikszysáem - und Logisaik-GmbH 2000. évben
előterjesáett logisztikai tanulmanyában.

Lehet eá úry is értelmezni, hogy arányaiban a harcoló csapatokhoz
viszonyifua tul nagy számú logisáikai beosztású személy helyezkedik el
az ewes t^gozatokban és ezek között is elsősorban a központi tagozatnál
és ezek múködése nem elég hatékony. Mennyiségi számháborhra azért
nem vállalkozom, mert önmagában tudománlalannak érzem ennek ok és

okozati összeffiggés nélküli felvetését, nevezetesen aá, hory a logisztika
által működtetett és rendelkezésére álló technikai eszközök alapos vizs-
gálaát mellőzve összehasonlítsuk magunkat más, jóval fejlettebb rend-
szereket működtetó NATo-beli kollégáinkkal. É,n sokkal inkább úgy gon-
dolom, hogy a meglévő kapaciásainkat nem jó összetételben, tul merev
szervezeti rendszerben működtetjük, ami önmagában vezet ahhoz az ano-
máliahoz, hogy a szükséges logisztikai erő és eszköz sosem áll rendel-
kezesre a megfelelö helyen. Ez vezethet oda, hogy gondot okozhat egy néhany
szíz íös beketámogató kontingens külfijldi ellátásának megszervezése.

Természetesen iranyjelzőnek azért vethetiink ery pitlanást NATO-
szövetségeseink haderöi és ellátó csapatai arányőra. Példaként néhány
szám a Bundeswehr szrárazftldi haderöröl, melynek létszáma 233400 fr,
ezekböl 20160 fi ellátó. A válságkezelésre felkészített erők létsáma
37000 fö, akik közül 6900 fö tartozik az ellátó csapatokhoz. Annak érde-
kében, hory elkerüljem az összevetést (ami egyébként indokolatlan is)
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saját szárazftrldi erőinkkel, egy másik összefiiggésre szeretném felhívni a
figyelm€t. Iátható ,hogy míg a szÁrazfildi haderő minden hatodik katoná-
ja válságkezeló, addig az ellátók vonatkozrisában minden harmadik. Ez az
összefiiggés aá sugallja, hogy egyrésá a kisebb létszámoknál törvénysze-
riien nő az elláással foglalkozók aránya, másrészt, hory a válságkezelés-
ben több olyan ellátó funkció j€lentkeáet, melyek háborus helyzetben eset-

leg elhanyagolhatók,

Nehézségeink a konkét feladatok üírnogaüísában naprészt az okoz-

z4 hogy szewezeteinkben a háborús alkalmazás néhány változatára kiala-
kitott logisztikai ámogató elem van, ami önmagában is nagyon nehéz-

kessé teszi azl ho§ egy eltérő feladatra létrehozott katonai eró a feladathoz

és a szervezethez alkalmazkodó logisztikai rámogaüíst kaphasson. Termé-

szetesen rendkívül nehéz feladat, hogy egy mindenre jó szervezetet kia-
lakítsunk és a nehéz sző helyett inkább a lehetetlent kell haszrrálnom, mivel
az eddigi békeműveletek és válságkezelések egyike sem volt azonos sem

feladaában, sem az azt teljesító szervezetek vonatkoásában. Ez azt je|enti,

hogy amennyiben felajánlrásunk változatlan is lenne, tehát minden esetben

mondjuk azonos felépítésű műszaki kontingenst ajrinlanárrk fel béketrimo-

gató eróként, nem tudnánk szavatolni, hogy azok ugyanabba az alá,rendelr

ségbe, ugyanazon fogadónemzet területére és a honi területtől ugyanolyan

távolságra kerüljön alkalmaziásra. Ez már önmagában is aá jelenti, hogy

nem lehet ajövöben szervezési sablonokban gondolkozni és ugyanahhoz a

kötelékhez automatikusan ugyanolyan logisáikai tárnogalist rendelni.

Némileg megoldást jelenthet, ha a csapatok és a központi logisztika
szintjén olyan modulokat alakítunk ki, melyek szabadabb lehetöséget biz-
tosítanak egy a helyzethez igazodó logisáikai szervezet kialakíüásáüoz,
úgy, hogy közben nem sérül a békeelláüís és a mozgósínís logisaikai lehe-

tősége.

Annak ellenére, hogy jelentősen megváltozott viszonyunk a nemzet-
gazdasági lehetőségek igénybevételét illetöen, nyilvánvaló elvárás, hory
még nagyobb aftinitást mutassunk a megvásrá,rolható szolgáltaiások irránt.

Ha sikerülne szakítanunk a valamikori a,darchn szemléletnóddal és

nem éreznénk nélkülözhetetlenségünk csorbíüísának az általunk eddig
szervezett raktároás, sállíás, szolgáltaüis egy részének civil kompeten-

cirájúvá válásá! jelentós erőnk és energiánk szabadulhatna fel, amit a
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logisztikai támogaás megszervezésére, az ellátási folyamat irányítására és

a civil katonai együttmúködés építesére fordíthatnánk. Ez annál inkább

sürgető, mivel a külhoni alkalmazris soráLrr mindenlrol találkozunk a fogadó

nemzet logisztikai tárnoganísával, ami döntó mértékben civilek által nyúj-

tott szolgáltaásként kapunk.

Az általam választott szempontok közül másodikként tárg"va|om azt a

képességet, amely a szövetséges erőkkel (illetve ársult orságokkal) való

logisztikai együttműködés, közös alkalmazás képességét jelenti és amely

természetesen elválaszthatatlan a hadműveleti alkalmazásra való

megfelelőségtől. A problémánál abból kell kiindulni, hogy a szövetségen

belüli logisztika, mint "nemzeti ügl" egyre inkább az egyes nemzetek és a

NATO-parancsnokok egyetemleges ügyévé nemesül, és mint ilyen több új

elemmel bővül, Csak utalni szeretnék a NATO-parancsnokoknak a

logisztikai eröfonások átcsoportosíására vonatkozó jogkörére 2, ami telje-

sen nyilvánvalóvá teszi, hogy a NATO parancsnokság a nemzeti felelősség

kizárólagos alkalmazísát nem tartja elégségesnek a szövetséges erők lo-

gisáikai üimogatasához, hanem olyan megoldást igyekszik keresni, ahol a

feladatot megtervező és operatív irányítást végző NATO-parancsnok és

törzse a logisztikai támogaás megszervezését is koordinálhatja. Itt csak

árojelben szeretném megjegyezni, hogy számunkra a Varsói Szerádés kere-

tei között működtetett többnemzetiségű erők biztosítását terv€ók és

szeryezÁk sÁmáta egyáltalán nem idegen ez a gondolat. Más kérdés, hogy

milyen mértékben sérti ez a nemzeti szuverenitast az egyes NATO-műve-

letek kapcsán, de ennek értelmezése inkább jogi, mint logisztikai probléma.

Szá.rnunkra szakmai kérdésként az vetődik fel, hogy a logisztikai erők

és eszközök milyen mértékű integrációjáról lehet szó, azaz a logisztikai

2, Mc 3l9ll végleges A NATo Logisztikai Alap- és líányelvei, A HvK, Logisztikai

Fóc§opoítónökség kiadványa Budapest l998,-29.old,
a.) A nemzetek által biáosltott logisáikai€íöforrások, beleéítve az egészségu9i erófonásokat is, a

NATo pa.ancsnokok részéíe kijelőlt elók sz€rves részei, Az egység€k€t és alakulalokat, az

előrelátható 8lkalmazá§uk szerint kialákított, összetaítoá logisztikai §trulcfuával egy0tt vonultatják

fel,
b.) Elsósoíban a n€mzetck nyúIhatnak az erőik szeíves részét lépező lo8isztikai eróforíá§okhoz, A
NATo paranc§nokok az elör€ ncm tátott hiányok leküzdé§e érd€kében irányithatját a nemzeü €rö-

forrásoi átcsoporto§ítfuát, Az átcsoportositás élja nem a nemzeti készlet€kb€n fennáló hiányok

pótlása, A neíí|zetlk az Mc 55/3 dokumentumokbm elóiítak §zeíiít kötelesek gondoskodni a saját

erőik f€nntarüsáíól.
c,) Áz árcsopoítosItás (REDISTRIBl,,,.) n€m szabad ö§szekevemi az lijra felosztá§sal (REALLoCA-
TIoN), Amig az újíafelosztásra csak egy deklarált háborus szükségállapot es.tén és csák m€asabb

szinteken kerülhet sor, az átcsoportosltá,sía az alsóbb szintii NATo parancsnokok sámára ety kitikus
hadmúv§Ieti igény kie|égiésa érdekébcn,



kötelékek integrációjának el kell-e érnie a többnemzetiségű harci
kötelék integrációjanak fokát. Itt utalni szeretnék Hautzinger Gyula fejtegeté-

seire , ahol a többnemzetiségű összhaderőnemi logisztikai központ alkal-
mazásának lehetőségét, mint befejezett tényt kezeli és egyben, kimondat-
lanul a jövő útjaként aposztrofálja. Nem vitatva az MJLC alkalmaásáLnak
hadműveleti szükségszerűségét és azt, hogy lépéseket kell tennünk részvé-
teltink megteremtésére egy ilyen központban, úgy gondolom, még vi-
szonylag hosszú ideig fenn kell tartanunk azt a köldökzsinórt, amellyel
saiát erőink nemzeti támogatását biztosítani tudjuk.

Megfontolandó ugyanakkor, hogy a NATO-n belüli kooperáció kap-
csán ne szenteljünk-e nagyobb figyelmet a cseh és a lengyel szövetsége-
sekre, akikkel közös múltunkból eredóen az aaonos problémákon tul,
azonos fe5rverrendszerek és egyéb haditechnikai eszközök, hozzájuk
kapcsolódó technológiák és ezzel összeffiggő közös gondolkodás juttathat

kézzelfogható előnyökhöz mindannyiunkat. Ennek szükségességét erősi
tette meg száínomra Rudolf Uúan a [skovi Egyetem Szervezési és Köz-
gazdasági Karának dékánja a Cseh Hadsereg helyzetének elemzésekor " A
védelem a közérdek néhány aspektusa" címü a Nemzetvédelmi Egyetemi
Közlemények 2000/l. sámában megjelent tanulmányában.

Közvetlenül ebből a megfontolásból kiindulva számításba kell ven-
nünk, hogy egyszer elérkezik (vagy fokozatosan eljön) a Magyar Hon-
védség technikai korszerűsítésének ideje, ami a logisaikai rendszertől aá
a t€rmészetes nyitottságot vr4,rja el, hogy képes legyen befogadni az újat,

biztosítva annak logisztikáját a teljes életciklus alatt.

Ezek uüin, a jelzett német cég által készített logisztikai tanulmányT a
reagálva puszüin elméleti alapon szeretném cáfolni arrnak szükségességét,
hogy hazánkban négy területi központból szervezett logisztikai ámogatást
valósítsunk meg. A tanulmány önmaga is célul űzte ki a vezetési és el-
láási szintek csökkentését, amihez az egyes régiók (figyelembe véve, hogy
a Logisáikai Főigazgatóság, mint szint megmarad) plusz ellátási szintként
jelentkeznek. Indokoltságát az is megkérdőjelezi, hory a szerzők áItal
elképzelt vegyes raktrárakba csak az anyagok egy része, náadrásul a kiseb-
bik vihető be. Utoljára pedig nem közömbös az sem, hogy az orsÁg
területének nagysága nem indokol egy olyan levegőben lógó területi
felosztást, amely sem a közigazgatási rendszerhez, sem a honvédség disz-
lokációjához, sem az infrastruktúrához nem igazodik.
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.. Az elözőekbez viszonyítva célszerűbbnek űnik, ha a központi logisz-
tíkai bázist készítjük fel és erősítjük meg mobil erőkkel úgy, hogy aikal-
mas legyen a békeelláüísi fetadatok teljesítése mellett a ttiltiitdon attat-
mazott magyar erők hadműveleti szinüű logisztikai ámogatrá,sár4 beleértve
ebbe a üámogatráshoz szükséges civil kapacitísok igénybevételét (alkal-
mazísának megszervezését) is.

_A harcászzti szintű logisaikai üímogaás megszervezéséhez olyan
modulrendszerűen kialakítható logisztikai elemek létrehoását tartom szük-
ségesnek, melyek szervezetükben és készleteikben is flexibilisek és mindig
az alkalmazott kötelék szervezetéítez és feladaához igazíthatóak.

Gondolataimat ift nem tekintem tezárlaknak, inkdbb "csak hdlok
wlük, de nem yeszem őket feteségüI'| bór lehet, hogl a hadetőreform
meghirdetése aón naír késői lesz a nósz nekem is a gondotaíok sziujén
és talón (remékm nem) az MH togiszlikai vezetésének szinrjén is.

Felhasznált irodalom:

1.) Báthy Sándor: A NATO stratégia néhány logisaikai következése a
maryar-brit logisaikai kiképzési program tiikében. Megjelent Zrínyi Miklós
Nemzefuédelmi Eryetem Társadalom Tudományi Intézet NATO/EU- csa!
lakozás című külön kiadrásában. Szerkesztetie: Katona Andrea. Budapest
1999.2371246. o.

2,) Áutzinger Gyula: Többnemzetiségű Össáaderőnemi Logisztikai
Központ (MJLC) alkalmazísa a NATO-ban. Új Honvédségi Szemle a
Magyar Honvédség Központi Folyóirata. Budapest 000/4. sÁm.79-90. o.

3.) Rudolf Urbán. A védelem és közérdek néhány aspektusa. Kézirat
meg|elenés alaft. Közli a Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények, a
Zrinyi Miklós Nemzetvédetmi Egyetem kiadványa 2000/1. szám.

_ 1) MC 3l9ll Végleges a NATO Logisáikai Alap- és lrányelvei. A
HVK. Logisáikai Főcsoportfrnökség KiadváLrrya. Budapest l99Ó.

A doküln& elóirjr' .,.. A, MJLC alkalm8zá§a lehetóség6t nyújt a hadsztntéíen folyó töbh-
n€nrzetiségü lo8isztikai feladatok ös§zcha§onIítására a fetelós NATo-parancsnok lágisztikai
szcrvezeén€k (cJ_4) irányitÁ§Ával.''



A MAGYAR HONVÉDSÉG LOGISZTIKAI R"ENDSZERE
MoDERMzÁcló;Áxnx xÉttÁxy xÉnnÉsB

( nrisodik resz :)

Dobó Péter 1

A íolyóirat eftíző saírruiban megkeldett elméleti fejtegelést a jelenle,
gi cikkemben folytalni kívónom.

A logisztikai rendszerben az elgondolósok szerinti felépítésben új
fogalmi kategórükjelennek meg, melyek belső tarlalnu és főIeg glakor,
lali alkalmazásuk glökeresen alakűje ű a központi leneó szemeő
rendszert, megváltozta:tja a vezetés és lrónxíttís kérdésében az eddigi gla-
ko atot, átrendeli ajog és felelősség kérüséL

Ilyen mélyreható változások elméleti megalapozása nem most
kezdódött a stratégiai átvilágítli§ gondolatával, ezek csíniiban mindvégig
benne voltak az anyagi-technikai integrációban, viszont kétségtelen, hogy
az elmúlt fel évben kapott,tartalmi lökést a téma újragondolrásanak útján a
kidolgozó rnunka.

Ennek részeként nagyon fontos a szakma által elfogadható, mindenki
által azonosan értelmezett fogalmak hasmálata.

Ebben a részben arra vállalkozoltt, hog néhóny, még el nem

fogadoít es a Hadtudotruínyí Luikonban nerrl vag) ruisként szereplő
íogalmi kategófia mcghalfuouisával és értelmezésével segítsem a közös
gondolkodást,

Kezdjük az alapvető fogalommal.

MIT JELENT:

Katonai logisztika: A katonai termelői és fogyasaói logisztika
összessége, amely magában foglalja a katonai szervezetek mozgaLísának

l. Dobó Péler v€zéóma$/, HvK. Logisáikai fócsopoídónök
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és fenntartásának tervezésével és szervezésével foglalkozó feladatok és

rendszabályok összességé! amelyek az MH alaprendeltetéséből és a HM
szervek feladataiból eredő, valamint a nemzetközi szerződésekben foglalt
kötelezett§égek teljesítéséból adódó katonai múveletek anyagi-, technika!,
egészségügyi-, közlekedési- és elhelyezési szükségleteinek tervezésére és

kielégítésére irányulnak. A logisztika területéhez tartozik az elózőeken tul-
menően a területhez kapcsolódó költségvetési, gazdálkoűsi funkció, vala-
mint a kömyezet-, munka- és a tűzvédelemi követelmények érvényesítése.

Ez ameghatítrozás eltér a Hadtudományi Lexikon 647. oldalán kezdő-
dő definíciótól, bár kétségkívül több átfedés is tapasztalható.

Ha elcmeuük ezt a meghaűroúst, amely ötvözi a NATO értelmezést
és a nemzeíi sajótosstígokat ís, Iátható, hogl beleértendő:

. Valamennyi anyag és technika szükségletének tervezése és kielé-

gítése;

. A közlekedés valamennyi biáositasi eleme;

' Egyéb kapcsolódó törvényi kötelezettségekből adódó feladatok.

Ez gyökeres változást jelent az eddigi gyakorlatokhoz képest, mivel
az erységes logisaikai rendszer feltételezi az erőforrások integrációját és

prioriüísok alapján történő felhasználását. Napjainkig ene az iníegráciőra
csak részben - az anyagi-technikai integráció révén - került sor. Nagy
valószínűséggel most sem fog létrejönni a teljes integráció, hiszen szakmai
tevékenységek partikulációja (híradas, egészségiigy, stb.) még fennmarad
(maradhat?)

Ebből a definícióból ered a követkeó keretkövetelmény is, nevezete-
sen ez nem tesz különbséget - véleményom szerint helyesen - a béke és
minősített időszak között.

Tehót a kél időszak logiszlikai szervezeíei azonosak, bele&tve a
vezetés és irónyítás fendszefét i§, c§akíeltöIlöttségében és kqacíttisóban
Iehelne eltérés.
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Az új koncepció ezen a téren is enged rugalmasságot, hiszen például
az egészségügy békében önálló, míg minösített időszakban teljesen
érthetően már a logisztika rendszerében végzi feladatait.

Naglon lényeges az új meghatározásban, hogt ketté bontja a kato-
nü logisxikát termelőire és foglasztóira

Ez akét új kategória nemcsak elméletileg jelent újdonságot, de az új

logisztikai rendszer szervezetei felépítésére, jog- és felelősségére, vala-
mint feladataira is kihaLással vannak.

Néuük meg előszfu a két új fogalmi kategória jelentését, majd ve-
glük górcső aló a bekő összefüggéseket

A katonai termelői logisztika a katonai logisztikának azon része,
amely a szakmai kutatással, a hosszú, közép és éves tervezéssel, a fejlesztés-
sel, a gyártrissal, a beszer#ssel, az új technika rendszerbe állításával, majd ki-
vonásával, a szükségletek biztosításával, a politikai döntések szakmai mega-

lapozásával foglalkozik.

A katonai fogyasztói logisztika a katonai logisáikának azon része,
amely a termelői logisztika által biáosított kereteken belül a termékek át-
vételével, tírolásával, ellátásával, a fenntartással és üzemeltetéssel, az
anyagmozgaással kapcsolatos feladatok tervezésével, szervezésével fog-
lalkozik. Feladaát képezi a hatáskörébe utalt beszerzések, a rendelkezésre
álló vagyon és ingatlan haszrrálatával kapcsolatos tevékenység végzése,
valamint a fentiekhez kapcsolódó költségvetési funkció gyakorlása.

A két fogalmi kategória két szervezeti elemet is takar annak ellenére,
vagy éppen azért, hogy a árcaszintii logisáikai biztosítas erységes rend-
szerben valósuljon meg.

A termelői logisztika területéhez tartozó feladatokat a Honvédelmi
Minisztérium közigazgaásí blokkjába, illetve annak alárendeltségében
lévő szervezeti elemek (ftioszüílyok, hivatalok, stb.) Iáüák el, míg a fo-

ryasztói logisáika hatáskörébe tartozókat a minisztériumba integrált Honvéd
Vezérkar alárendelt logisaikai szervezetek végzik.
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Az erységes rendszer az elláüási ágazatok egy szervezetb€ történő
integrálrisában, illetve a normák, normatívák egységes alkalmazásában rea-
lizálódik.

Az ellátás rendszere oldaláróI vizsgálva a béke időszaki módszer
gyakorlatilag nem változik, továbbra is központ - csapat közvetlen elláüí§i
lánc működik, azonban a csapatgazdálkodási tevékenységben erősödni fog
a termószetbeni központi elláás, illetve a központi tag ozat által diszponált
beszerzési, szolgáItaüási kapaciÉsok igénybevétele, Mindez erősíti a
központi elgondolás, valamint az egységes elláüísi elv érvényesülésé! vi-
szont szűkíti a végrehajtó tagozat gazóálkodási mozglá§terét.

A minősített időszakban honi területen az általrá,rros ellá!ísi rendszer
megmarad, azonban lényegesen nagyobb sz€repet kap a tagozati szin-
tekhez igazodó parancsnok, aki a meglévő kapaciüísoknak a hadművelet
(harc) igényének megfelelő súlyképzését, illetve a központi kapacitások
átirányítasát szolgálati úton (átadrás esetén saját hatáskörben) végeáeti.

két új elem jelenik nug a rendszerberr. Honi területen a szövetséges
erők támogatását az országos szinten koordinált, de a katonai vezetesi hier-
archián keresztiil irányított Fogadó Nemzeti Támogatás végzi. Orszátg-
hatíron kívüli műveletek során a katonai elláási rendszerben működő
Nemzeti Támogatási Elem biztosítja a nemzeti erók ellátását és biáosít-
ja a multinacionális elláüísi rendszerbe való bekapcsolódásunkat.

A vezetési oldaláról vizsgálva a jelenlegi működési rendhez viszo-
nyíWa már lényeges változások követkemek be. A változások mozgató-
rugója a gazdaságosság, a külső fonások hatékonyabb kiaknázása mellett
az átláthatóság, elszámoltathatóság javíüísa.

Az új típusú kapcsolatrendszerben lényegesen megnövekszik a szak-
mai elöljárói jogkör jelentősége, de felelössége is. Ebben a vezetési rend-
szerben erósödik az előljátői elláüísi felelősség, de remény van ana is,
hogy a feladat és a feltétel összhangia is javuljon (helyreálljon).

A fentifogalmak temészetesen csak egl változalol jelerrtenek, ame-
lyek sem jekntésében, sem belső uaabruíban nem ''kőbe véseítek.|. A7
eddigi konzulaic ió k a fentie ket viraalapnak elfogadhatónak minősítette k,
de a glakorla adhaí ponlos vóIaszt
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Slimos kutatómunka bónlul most ene a íelüleíre, mint a stratégiai

|elülvizsgálat eglik fókuszált poníjőru. Az összes vizsgólatnak viszont
csak akhor van glakorlati haszna, ha a működés, az ellritás és az alap-
rendeltelésnek való megfeleles javítósa íttját, ttuődszerél és szemezeli
rendjét őllílja a kulalós kjzEponljába, de szigorúan a realittisok lalaján
es a mcgvalósílhatóság haíórón beIüI marudva-
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A szövETsÉGEsEK DoKTRíxÁI a r,ocrsztIxn
rÁuocnrÁs ELvrInól, sznnrpÉnór,, r,uvrcIórnór,

(TANULMANY)

I.nÉsz

Lovasz Zoltánl

Bevezetés

Az elmúIt évtized polítikai, társadalmi váItouísai dönlő mértékben
megváItoztatták a Maglar Köztársaság biztonsági stratégiójót, védelemi
polilihíjáL A kelet-euni,pai gazdnági és katonai szemezeíekbőI való kilé-
pés, a független áIlami Iét megteíerrr!ése és ezt garanaíló biztonsdg- és
védelempolitikai stratégia kialakítása jellemezte a kilencvenes évek első
felének maglar biaonságpolitikójdt A NATO csatlakozás és az Euro-
atlanti ínteglóciós törekvé§ek új íejezetet njiíottak az ország nemzetbiz-
tonsdgi- és védelmi politihájában A nyugati oriantáció sükségessé teszik
a honvédelemi politika elveinek, céljainak és eszközeinek a feiüIvizsgála-
táí, átéltékelését, új alapokra helyezését, Ez a felísmeús kel!, hogl vezesse
a kgfelső politíkaí és katonai vezetésr, a biztonságpolitikai- és védelmi alap-
elvek, a nen4eti katonai stratégia é§ a hüüjnböző katonai doktrínák kido!-
goaísóndl.

A stratégiai dokumentumok kidolgozása a kilencvenes évek végén
vette kezdetét. A legfelső politikai és katonai vezetés elképzelése szerint,
a nyugati demokácirik $lakorlaához igazodvq folyamatban van a Nemzet_
biztonsági Stratégia, a Katonai Stratégia és a Katonai Doktűnák kialakí-
tÁsa. Ezek azok a stratégiai dokumentumok, amelyek a legfontosabb nem-
zeti értékeket, a nemzetbiztonsági céIoka! valamint a nemzeti érdek-érvé-
nyesítés eszközeit, illetve azok szerepét és feladat ait artalmazák.

A katonai doktrínák rendszerének elemét képezik a logisztikai dok_
tínák Ezek a dokumentumok a katonai szervezetek és a katonai műve-
letek anyagi-. technikai_, egészségügyi, közlekedési és elhelyezési szükség-
leteinek kielégítését, a logisztikai üímogató rendszerek felépítését, a logisz-

l,Dr. Lová§z Zoltán al€z.€d€s, ZMNE logisztikai tá.szék, egyetemi adjunkus
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tikai szervezetek kialakítását, hatékony alkalmazrisuknak módszereit szabá-
lyozzál<. Meghatítrozz& a logiszlíkai támogató rendszer működésének elvi
alapját, céljá| követelményeit, az a|apvető ellátási-, fenntarüísi stratégiá-
kat, a mozgaás-sállíás, az egészségügyi eltátás alapvető formáit,

Az Összhaderőnemi Logisztikai Doktrína kidolgozására kijelölt
mun-kacsoport tagiaként, kezdtem meg a téma módszeres kutatását, a
logisztikai doktrína alaptételeihez kapcsolódó hazai és külftjldi szakiro-
dalom tanulmány ozását, az anyagok gyűjtését, Kutató munkám, anyag-
gyűjtésem során részletesen foglalkoztam a szövetséges haderők logisz-
tikai doktrínáinak kritikai elemzésével. Itt elsősorban a nyugati haderők-

ben kialakult logisztikai támogatási elvek és rendszerek adapálásának lehe-

tóségeit vizsgáltam. Elemzeseimben kiemelt szerepet kapott még a logisz-
tikai !ímogatas elveinek, funkcionális struktúrájának vixgálata, illetve a dok-
trínák tartalmi- és szerkezeti felépítése, nyelvezete, formai kialakítrása.

A szövelséges doktrínók közül két szövetséges (NATO) doktrínót, illet-
ve két nemzetí doktrínát váIasztottanl A szövetséges doktfinak közül a Szö-
vetséges Összhaderőnemi Doktrínát, illetve a Szövetséges Összhaderő-
nemi Logisztikai Doktrinát elemzem. A szövetségesek nemzeti szintű dok-
trínái közül az USA Szárazíiildi Csapatok Doktrínáját, illetve a Szárazfiildi
Csapatok Logisztikai Doktrínáját válasz1"ottam. A váIogatdsban tehdl yan

két szövelségesi szintű és két nemzeti doktrína. Míndhét kalegórióban egl-
egl összhaderőnemi (összfegtvernemi) "alap doktinút és eg-egl logisz-
tik ai do kíin áí viz§gá ltanl

]. sz. ábra. Az elemzésnek aláveteű doktfínák
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A nemzeti doktríná* közíil azért esett a választásom az usA doku-
mentumaira, mert meggyőződésem, hory a szövetségi rend§zeren belül
dominiins szerepet játszanak, és mint úliszta íoulis többet adnak a dok-
trína szerkesaői számára, mint egy már valamely nemzet számrára adapált
változaL A választás célszerűségét egyébként többen is vitatták, mondván,
hogy az országok és a haderők között meglévő nagyságrendi különbségek
vitathatóvá teszik a kiválasztott dokumentumok minüíként történó fel-
használását. Továbbá az a vélemény is elhangzott, hogy az aránytévesztés
hibájába eshetem, amennyiben a minták adaptrilásá,Lrrál a társadalmi, gaz-
dasági és védelmi szferiikban meglévő különbségeket nem kompenzálom.

Meggyőződésem, hogy a hiba, a tévedés lehetősége akkor is fennáll-
na, ha arányaiban Maryarországhoz, illetve a Magyar Honvédséghez hason-
ló nagyságrendű minát választanánk. A tévedés lehetósége itt aúban jelenr
keme, hogy a geostratégiai helyzetben, a fenyegetettség mértékében, a koc-
káuai tenyezők minóségében és súlyában jelentkezó különbözőségét nem
tudnánk megfelelően kiegyensúlyozni. Ugyanis mind egy holland vary belga
vagy_ akár egy portugál példa esetében teljesen más a nemzetbiztonsági, a
védelempolitikai helyzet, A felsorolt kis orságok mindegyike szövetsége-
sekkel haüírolt, egy rendkívüljól működő gazdasági unióna[ is tagjai. Követ_
kezésképpen mind gazdaságí, mind védelmi helyzetiikben annyiákUlOn&iz-
nek tőIünk, hory az a katonai doktdnáiknak mintaként történő felbasználása
legalább annyi kétséget vetne fel, mint az általam választott megoldás.

Tanulmányomban azokat a tapasztalatokat szeretném közreadni,
am€lyeket a szöyetséges€k togisztikai doktrínáinak tanulmányozása so-
rán szereztem. Néhány esetben a b€mutatott doktrínákát összevetem a
már említett Összhaderőnemi Logisztikai Doktrína vonatkozó tételeivel,
abból a célbóI, hogy a hasonlatosságokra, illetve a küIönbségekre rámu_
tassak. A doktrínák bemutatása során, néhány helyen utaini fogok az
adaptáció lehetőségeire, illetve annak korlátaira is.

Az ínísom elolvasása után gondoloít, hogt sokan osztani fogják
meg§őződésemet arra vonatkozóan, hogl logbaikai ímogaró rendsze-
reink között már mosí meg!évő azonosságok, biztosírékaí lehernek az
interoperabilitásnah, a hatékony eglüaműködesnek. Á nug meglévő
elterések megaünletése pedig az elkövetkezendő évek fejtesztisi íeladata
keII, hogl leglen.



Tanulmányom köuetelét ( terjefuIme miatt) két résue bontottanl Az L
rész ebben l szómban,a II. rész a követkeó 2000/2. szdmban kerüIt mcgje-

Ientetésre. " A Saíraz!ötdi Csapatok Dokfiínúja ( FM-100-5)" és a " Szóraz-

fi)ldi Haderő Logisztikai Doktrínája ( FM,100-10) " tarlalommlL

Szövetséges Összhaderőnemi Doktrína (AJP-Or)

A Szövetséges Összhaderőnemí Doktina célkitűzese, hogl alapot

adjon a szövetséges összhaderőnemi műveletek temezéséhez, végrehajtd-

sáhoa és a műveletek támogaídslihoL A dokumentum alapvetően NATO
doktrína, de az abban |oglalt alkalmazási elvek, módsurek és |ormók,
alkalmazhatók a nem NATO szövetségben, iaefue a Többnemzetíségű

Összhaderőnemi Alkalmai Harci Kötelékkel (CJTF) végrehajtott katonai
művelaekben is. A doktrína elsősorban a süvetséges hadműveleti sünten
működő parancsnokok és töraek saímóra készült, de referencia anyag-
ként |elhasuálhatják a nemzeti szintű katonai veutők és töru§ek is.

A dokumentum szerkesZtő bízottságának szandéka szerint a Szövet-
séges Összhaderőnemi Doktrína olyan életszerii kiadvárry, amelyet rend-

szeresen módosítani kell. A tervek szerint évente rendsz€resen felülvizs-
gáljak és tartalmi vonatkozásban változtatni is fognak, ha új koncepciók me-

rülnek fel.

A Szövetséges Összhaderőnemi Dokhína felépítése több szerkezeti
egységre tagolódik, melyek közül a legfontosabbak az alapokat, a kato-
nai műveleíek elveit és formáit, a logiszlikaí lánmgatás rendjét tartalmaz-

zák. A dokumentum értelmezését, hatékony kezelését segitik e|ő a mel-
lékletek. A doktrína elemzését ennek megfelelő sorrendben hajtom végre.

Az alapok

A szövetség stratégiai koncepcióját a doktrína első fejezeíe tárgyalja.
A dokumentum kifejti, hogy a Szövetség (azaz a NATO) biztonságpolitikai
célkitüzéseinek megvalósít,ásiához, hagyomrányos és nukleáris katonai kapa-
ciások fenntartásiira van szükség. A Sóvetség tagjai a különböző bizton-
ságpolitikai kihívrások széles spektrumával állnak szemben. A legutóbbi
időkben a regionális konfliktusok kitörésének a veszélye növekedett meg kü-
lönös mértékben.
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A Szövetség katonai eröinek szerepével kapcsolatosan a dokumenfum
kijelenti, hogy a katonai erők elsőrendű funkciója a tagáIlamok bizton-
ságának és területi sérthetetlenségének a garantálása. Ez a funkció békében,
válság, valamint ellenségeskedés idején a stratégiai kömyezet és atagá'lla-
mok érdekein keresztiil érvényesül.

A katonai erők szerepe a dokumentum szerint az, hogy békében eI_

riasszon minden katonai fenyegetést, amely a Szövetség tagállamai ellen
irányul, aktívan ré§zt vegyen a biztonság és a bizalom erősítésében, ENSZ
(EBESZ) felkérésre a globális stabilitás és béke fenntartása és megterem-
tése, a szövetséget ért tr{madás €setén pedig a ta8államok teületi integri-
tásiinak katonai erővel történő vis szaállítása,

A doktrína megíogalmazza a katonai erők nagyságrendjével, területi
elhelyezésével, felépítésével, a készenléti kategóriákkal kapcsolatos köve-
telményeket. Meghaározza a többnemzetiségű kötelékek alkotó kompo-
nenseinek minőségét, a NATO parancsnoksági erőket, az át-alárendelésre
rendelt erőket és a kijelölt erőket. Meghatározza tovóbbá a többnemze-
tiségű katonai szeflezelek kialakíttisdnak különféle módszercit: a telje-
sen integrált, a két-nemzeti és a keret nemzeti erőket.

A Szövetséges Össáaderőnemi Doktrína a következőkben a szövet-
séges hadművelelek elveivel, a szövetséges összhadreőnemi erők alkal-
mazásának kérdéseivel, a hadműveleti tenezés fózisaival, a hadműveleti
terv kidolgoaísának, a feladaaísztázásnak, a helyzetmegítéIésnek az elmé-
Iai és glakorlati kérdéseivel foglalkozik. A doktrína külön fejezetben tár-
gyalja a szövetséges összhaderőnemi műveletek vezetésének és irányíüísá-
nak problémáit, a többnemzetiségú törzsek funkcióit és a többnemzetiségű
parancsnokság szervezetét.

EE
EEE

EE
Összhaderőnemi Doktf ína szerkezete

E
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A műveletek

A Szövetséges Összhaderőnemi Doktrína a következő fejezetekben a
haderőnemek különböző hadműveleteit veszi sorra, és külön-külön feje-
zetekben tátrgyalja a haditengerészeti hadműveleteket, a kéléltű (azgz a
partraszá,lh) hadműveleteket, a szőrazJöIdi hadműveleteket, a légi és a
légvédelmi hadműveleteket, a légt& felügleletet, a különleges hadműve-
ktekeL A doktrína külön fejezeteket szán a felderítés, a tívközlés és ájé-
koztatrá,s, a vezetés és irányítás, a megtévesztés, a lélektani műveletek kér-
déseinek, az elektronikai hadviselés, a hadműveleti biztonság, az ABV
műveletek, a civil-katonai együtínűködés, a tömegtájékoáatás elveinek és

követelményeinek ismertetésére. Végül önálló fejezetben tárgyalja a nem
háborús katonai műveletek megtervezésének, rnegszervezésének és végre-
hajtásának elveit és követelményeit.

Az egyes fejezetekben az adott hadszíntér jellemzőinek, a táígyalt
hadműveletben meghatározó szerepet játszó haderőnem sajátosságainak
meghatározásával vezeti be a doktrína a művelet tárgyalását. Részletesen
felvazolja az érinlelí haderőnem csapatainak jellemzőit, szervezésének,
alkalmazásának és fenntartásának sajátosságait. Részletesen taglalja a
vezető szervek és a végrehajtó erők szervezeti felépítését. Elemzi és érté-

keli a haderőnem csapatainak lehetőségeit és jellemzőit, a katonai szerve-
zetek képességeit.

Az egyes fejezetek részletesen értelmezik a különböző hadműveletek
típusait, azok helyét és szerepét a szövetséges összhaderőnemi hadmú-
veletekben. Megfogalmazzák a hadműveletek tervezesének, szeryez.é-
sének feladatait, rendszabályait, a hadműveletek végrehajtrisának vezeté-
sével, irányításával kapcsolatos elveket és követelményeket. Részletesen
vizsgálja a hadműveletek összehangolásának, harmoniálásának lehető-
ségeit, a haderőnemek közötti együttműködés megszervezésének módszereit.

A felderítés, a megtévesztés, a lélektani hadviselés és az elektronikai
hadviselés kapcsrin a doktrína elemzi a tevékenységek jelentőségét, célját,
feladatrendszerét. Ertelmezi a szakmai tevékenység, a támogaLis helyét és
szerepét a szövetséges összhaderőnemi műveletekben. Mindegyik szak-
tevékenységnél behatóan elemzi a tevékenységi típusokat, a szakmai felada_
tok végrehajásának céIszerű módszereit.
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A doktrína külön fejezetben tárgyalj a az atom, bakteriológiai és vegyi
környezetben végrehajtott műveletek sajátosságait. A doktrína hangiú-
lyozza annak jelentő§égét, hogy napjainkban a Límadó célú alkalrnazás
mellett szrámolni kell az ilyen tartalmú t€rrorista akciókkal, illetve a vélet-
lenszerű ipari katasárófák következrnényeivel. Külön vizsgája a csapatok
fenntartásának és kiszolgálásának lehetőségeit, az ABV eszközök alka-
lmazásának viszonyai között. Megfogal mazza továbbá a katonai-polgári
együttműködés legfontosabb feladatait is az ABV eszközök alkalmazásá-
nak viszonyai között.

A doktrína utolsó fejezetei a civil-katonai együttműködés kérdéseivel,
és a tömegtájékoáatrás kérdéseivel foglalkozik. Hangsúlyozva a civil és
katonai együttműködés alapelveit, feladatait és funkcióit, Kiemeli a média
szerepét a tömegtájékoztatás rendszerén belül, megfogalm azzA a Szövet-
séges Sajtó Információs Központok jelentőségét és feladaüát a naprakész
hadszíntéri ájékoztatók elkészítésében. Végül meghaüi,ro zza a tájékoz-
taással kapcsolatos titokvédelmi és biztonsági feladatokat és rendszabá_
lyokat.

Logisztika

A Szövetséges Összhaderőnemi Doktrína külön fejezetbed trirgyalja a
szövetséges műveletek logisztikai üíLrnogatrisrinak elvei| követelményeit
és formáit. A fejezet bevezetésében megfogaímazza a logisztika defrni-
cióját, célját, helyét és szerepét a szövetséges műveletek ámogaÉsában. A
logisztikával foglalkozó fejezet lényegében a Szövetség€s Összhaderőne-
mi Logisaikai Doktrína tételeivel össáangban szabályozza a logisaikai
üímogaüís rendszerét. A logisztikai fogalmát illetően úry fogatmaz, hogr:

" A logisztíka a csapatok mozlatósának es fenntarttísónak remeusi és
uégrehatási tudomónya A logísztika a katonai íevéhenységekhez kapcso-
lódó teneési" beszenési, rahaúroaísi, száMaísi, elosuísi,|enntartósi, igesz-
ségügi íeladaro* es szolgóItattísok össusségal|

_ A doktrína megemlíti, hogy a logisztikai támoga!ás kapacitásainak a
katonai szervezetek szükségleteihez kell igazodniuk, a logisaikai támo-
gatás tervezése pedig a szövet§éges műveletek részeként kell, hory történjen.
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A dohrína lelsorolja a logísztikai tdnugatás alapelveit, melyek a követ,

kezők:

' A felelósség elve;

' A gondoskodás elve;

' Az eryüttműködés elve;

. A felhatalmazis (megfelelő jogkör) elve;

' Az alkalmasság elve;

' A gazdaságosság elve;

. A rugalmasság elve;

. A láthatóság elve;

' Az előrelátás elve;

. Az eryszerűség elve.

A doktrína a logisztikai t{ímogaüís tervezését befolyásoló tényezők
hatásait elemezve hangsúlyozza a szabványositás fontosságá| a több-

nemzetiségú logisáikai szervezetek kialakíüísának jelentőségét, a fogadó

nemzeti üímogatIís helyét és szerepét a szövetséges műveletek logisáikai
támogatasában.

A parancsnoki felelósseggel kapcsolatosan a doktrína hangsúlyozz4
hogy a Szövetséges Összhaderönemi Kötelék parancsnokának jogában áll,
hogy a nemzetek által az alárendelt erők támogatrására meghatrározott és
jóváhagyott logisztikai eszközök működését és azok felhaszná,lását koor-
dinálja,
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3. sz. ábra. ..A logisaikai lán ogafuís funkciói a Szövetséges
Ös s zh aderőnemi Do ktrína sze rint

A mozgatással-szállítással kapcsolatban a doktrína hangsúlyozza, hogy
a sállíási és mozgatási kapacitásoknak képesnek kell lenniük a szövet-
séges eróknek a hadszíntérre történő kiszállítására, a hadszíntéren belüli
mozgatására, a műveletek során adódó szállítási feladatok végrehajtására.
A szállítással-mozgatással kapcsolatosan a dokumentum felsorolja a küldő
nemzetek feladatait és íelelősségét, a fogadó nemzetek kötelezettségeit. Meg-
fogalmazza továbbá a mozga!ís összehangolása, koordinálása teién adódó
feladatokat.

A doktrína kellő terjedelemben foglalkozik a Többnemzetiségű Össz-
haderőnemi Logisztikai Központ tevékenységével. Ezek a szövetiéges lo-
gisaikai elemek, a nemzeti komponensek integrálásával kialakított egye-
sített logisztikai szervezetek, amelyek a szövetséges műveletekben a külön-
bözó funkcionális területeken koordináló és konkrét támogató tevékenységet
végeznek. A Többnemzetiségű Összhaderőnemi Logisaikai Központok a
nemzeti támogatási rendszerek mellett gazdaságos nímogatást képesek nyúj-
tani a szövetséges erók részére,

A logiszrikai kölpontokon belüI, a kootdínácös tevékenységek végre-
hajtdsóra, a különböző szakaterüIetre specializtílódott rz".iuűka olokí-
tanak ki:

. Az anyagi &ímoga!ís koordinálása;
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. A fogadó nemzeti támoga&ís koordinálása;

r A sátlítási és mozgatási feladatok koordinálása;

' Költségvetési, pénzüryi folyamatok koordinálása;

. Egészségügyi támogatasi feladatok koordinálása.

A doktrína logisztikai támogaüíssal foglalkozó fejezete a továbbiak-
ban a különböző műveletek trá,rnogaüísi kérdéseit fogalmazza meg. A mú-
veletek logisáikai támogaásanak a célja és feladatai mellett a doktrína
megfogalmazza a támogatási követelményeket, a logisztikai támogató rend-
szer teljesítőképességével, manőverező képességével kapcsolatos elvárá-
sokat.

Az egészségügyi tárnogatás rendjével kapcsolatban a doktrína megfo-
galmazza a személyi állomrány egészsége- és harcképessége megőrzésének
követelményeit.,4 dokumentum meg1fogalmazósa szerint az egé§l§égügi
b iztosítás legfo ntos a b b fe ladatai:

. A szemé|yi állomány egészségének megtartása;

' A sérültek és betegek ellátása, evakuálása;

. Az egészségügyi anyagellátás végrehajtása.

A dokumentum megfogalmazása szerint az egészségügyi ellátasnak
progresszívnek kell lennie, a sérüléstól a végleges gyógykezelésig, a reha-
bilációig. A doktrína kihangsúlyozza hogy az egészségügyi ellátasi köte-
lezettség a katonai műveletekben résztvevő minden személyre, mindenféle
megkülönböztetés nélkül fennáll, a sérültek és betegek klinikai szükségle-
te alapján, az egészségügyi kapacitások hatarain belül,

Az egésaégügli bklosítás rendszerét egl négfokozatú rendszetkénl
haíóroua meg, melyben az egésuégügli elldtásnak az első szaksegéIytől
és életmentő beavatkozlistóI, az evakuólús és a hadműveleli süntű egész-
ségügli ellátás áIlomásain keresztüI a végső felgóglulásl eredményező
ellűásig, a teljes rehabilítációig kell tartania-
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Szövetséges Összhaderőmeni Logisztikai Doktdna (AJP-4)

A Szövetséges Összhaderőnemi LogkXíkai Doktrína, minl NATO
dokumentum a sövelséges haderő hadműveleteinek togisztíkai úímoga-
lósávalJoglalkozik. A doktrína alkalmas a logisáikai szakismeretek bőví-
tésére, az ismeretformálrásra, segítséget nyújt abban, hogy a logisáikai szak-
emberek megismerjék a NATO logisáikai üimogatrÁsi alapelveit, a szövet-
ségesek logisaikai szemléletét. A kiadvriny taítalmazza a szöVetségesek
|ogisztikai szakkifejezéseit, amelyek a mi fogalmi rendszereinktől, az álta-
lunk alkalmazott terminológiánktól lényegesen eltémek,

A Szövetséges Összhaderőnemi Logisáikai Dokhína a szövetsóges
kötelékekben végrehajtott műveletek logisaikai L{mogatásánál egy sor új
megközelítést, újszerű megoldást, eljárási módot tartalmaz.

Ezek közüI a tegfontosabbak a kiivelkezők

. A többnemzetiségű NATO logisztika koordin áciőja a, mozgatás ,az
egészségügy, a fogadó nemzeti tárnogaás, a szerződéskötések
területein.

. A logisztikai vezetés és irrinyítás új elemeinek, így a Többnem-
zetiségű Összhaderönemi Logisztikai Központ (MJLC), beál-
lítása,

. Új logi§áikai íón ogatósi módszerek: a Fogadó Nemzeti Támo_
gatás (HNS), a Szerepköne Szakosodás (RS), a Vezető Nemzet
(LN) kialakítása.

. A Többnemzetiségű Összhaderőnemi Alkalmi Harci Kötelék
(CJTF) nemzeti komponensei logisáikai ámogaását végző
Nemzeti Támogató Elemek (NSE) alkalmazásának szab áIyozása.

A Szövetséges Össáaderőnemi Logisaikai Doktrína kialakítja a NATO
egységes logisztikai rendszerét, elősegíti a nemzetek és a szövetség
logisáikai szervezetei köótti együttműködést. A NATo logisaikai alap-
elveinek meghakírozísával, a követelmények, megfogalmá?á§áva| lefekteti a
többnemzetiségű műveletek logisztikai tárnogaásának alapjait.



A dokumentum leszögezi, hogy a többnemzetiségú műveletekben, a

csapatok logisáikai t,ámogatasáért a nemzetek és a NATO logisztika szer-
vezetei együttesen felelnek, Ez elörelépést jelent a korábbi állapotokhoz
képest, amikor is a logisztikai támogatas egyértelműen a nemzetek felelóssé-
gi körébe tartozott . Ez a szabályozáls teremti meg a Többnemzetiségű Integ-

rált Logisáikai Egységek (MILU) felállíüisának és alkalmazísának elvi
alapjait.

A doktrína egyarónt ta almazza a béke és háborús katonai műveletek

logisztikaí tómogaúisának elveít és kövelelményeit, ugyanakkor a súQpon,
tot a közepes intenzitdsú é§ a béketámogaló műveletek tdmogatására helyezí
A dokumentum elsösorban a többnemzetiségű NATO műveletek logiszti-
kai támogatrisának elveit fogalmazza meg, de tételei emellett alkalmazhatók
a partner országok haderői logisxikai ámogatásának megtervezésére és

megszervezésére is, Egletenlegesen foglalkoük a logisztikai tómogatás
áüahinos terüIeteivel, mint az ellűás, afennta ás, a szállítás és az egész-

ségügt Ezen kívül tárgyalja a logisztikai trimogatás nyugati felfogás sze-
íiníi eg)éb területeinek: a centralizált szerzódéskötéseknek, az infrastruk-
tura műszaki biztosíásának, az ingatlangazdálkodásnak az elveit és mód-
szereit is.

A Szövetséges Összhaderőnemi Logisztikai Doktrína rendkívül ter-
jedelmes, szigoru rendszerezési elvek szerint szerkesztett, a hivatkozások
és az angol rövidítések miatt kissé nehézkes megfogalmazású, logiku-
san folépített, de a magyar olvasó számára szokatlan stílusú dokumentum,
Tanulmányozásához elengedhetetlen a NATO logisztikai alapelvek, a leg-
fontosabb szakkifejezések, a legáltalánosabb logisztikai elvek előzetes
ismerete. Gondolatvezetésén, megfogalmazásain érződik, hogy más gon-
dolkodásmódot, számunkra kissé idegenszeni szellemiséget takar, A dok-
trína tételeinek elmélyült tanulmányozása kitartást és kelló követke-
zetességet, megfeleló szakmai felkészültsiget feltetelez. A leggondosabb
fordítás és lektonílás ellenére, előfordulnak benne nehezen értelmezhetó
szövegrészek. Ezeken a nehézségeken azonban kis rugalmassággal, némi
fanüíziával tul lehet lépni.
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4.sz. óbra. A Szövetséges Óssxhaderőnemi Logísztikai Doktrína szerhezete

_ A doktrína négy fej€zetben, azokon belül szímos szakaszban, pontok-
ba szedve árgyalja a szövetséges műveletek logisztikai ámogatását. Az
angol és. magyar nyelvű szöveg, amellett, hogy lehetóvé teszi a megfelelő
nyelvtudás hiányában is a dokumentum tanulmányozás át, az angol iyelvet
jól beszélők részére lehetőséget biaosí| az esitleges pontoúásokra, a
nyelvismeret tökéletesítésére is. A szakkifejezések és meg-határozások jegy-
zéke, illewe a rövidítések jegyzéke eIósegíti a szöveg értilmezesét, a doku-
mentum mélyebb megismerését. A szövegközi ábník és vázlatok meg-
könnyítik a logisáikai tímoga&isi elvek és eljárrásmódok megértését.

Szövetséges logisztikai trimogaás koncepciója

. ^ 
Az első fejezet a szövetség logisaikai üímogaási koncepciój áí vátzol-

ja fel. Az alapfogalmak tisztázását követően a doktdna felsorolja a szOver
séges logisaikai támogatás alapelveit.

Ezek a következők:

. a hadműveletek elsődlegessége,
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. a parancsnok jogkör alkalmaásának elve,

. az együttrnűködés elve,

. a koordináció elve,

' az elégséges biztosítás elve,

. a rugalmasság elve,

' az egyszerűség elve,

. az időszerűség elve,

. a gazdaságosság elve,

. az átláthatóság elve.

A doktrína részletesen kifejti a NATO logisztikai támogatási koncep-
cióját. Ezek szerint a nemzetek a saját erők 6mogatásához szükséges for-
rásokat biztosítják a szövetséges műveletekben vagy szerződések alapján
mas fonásokat biaosítanak a nemzeti erók fenntartiására, A NATO parancs-
nok koordinálja a teljes logisaikai erőkifejtést a hadműveletben részWevő
valamennyi eró ftilött. z1 logísztikaí koordinácűt a Többnemzetiségű Össz-
haderőnemi Logisztikai Töru (CJTF J4), illetve Központ (MJLC) végzí
Ezeket a töfz-seket elsősorban a többnemzetíségű Összhaderőnemi Alkal-
mi Harci Kötelék (CJTF) alkalmazdsa esetén működtetik

A koncepció kapcsán a doktrína kihangsúlyozza, hogy az erők fenn-
tarLísára és működtetésére szolgáló módszereket a tisztán nemzeti támo-
gatástól, a NATo által irányított többnemzetiségú integrált logisáikai
támogatásig terjedó lehetőségek közül kell kiválasztani. A koncepció az
elóbbi változatokba beleérti a fogadó nemzeti támogalis lehetőségét is,
kihangsúlyozva, hogy a logisaikai tiimogaás hatékony vezetése érdeké-
ben rendkívüli jelentősége van a hírközlésnek, az összeköttetésnek.

A szárazftjldi erők támogatási módjaival kapcsolatosan a koncepció
úgy fogalmaz, hogy a logisáikai tímogatás alapját a nemzeti e|látás biz-
tositja, de magába foglalhatja a a többnemzetiségű üímogaüis módozatait
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is. A nemzeti támogaási formáció mellett lehetőség van a fogadó nemzeti
üíLrnogaás lehetőségeinek, a vezető nemzet kapaciüísainak, illetve a több-
nemzetiségű integrált logisztikai szervezetek ti.mogató kapaciüásainak a
kihasználására is. A küldő nemzetek joga és felelóssége a leggazdaságo-
sabb és a leghatékonyabb támogaási formáció megválasáása. Ugyanak-
kor a sárazfiildi erők parancsnokának biáosítani kell a lehetöséget, hogy
a felelősségi körzetében múködő nemzeti üimogató elemek tevékenységét
koordinálja.

A doktrína a továbbiakban részletesen definiálja a különböó logisz-
tikai nimogatási formákat. Meg}tatározza azok fogalmát, működési elveit
és követelményeit, szabályozza a különböző ámogatrási módozatoknak
megfelelően a logisztikai vezetés és irányítas módszereit. Felsorolja és rósz-
letesen elemzi a különbözó integrált logisztikai vezető szervek és koordiná-
ciós szervezetek feladaát és jogkörét.

A logisztikai támogatás tervezése

A továbbiakban a doktrína a logisztikai támogaás tervezésének mód-
szertanával foglalkozik, felvrázolva a tervezés menetét, módszereit, fel-
sorolva tervezési és vezetési dokumentumokkal szembeni tartalmi és for-
mai követelményeket. Felsorolja továbbá a tervezés elvi dokumentumai!
köztíik a doktrínákat, az eljárási dokumenfumokat, haderő szabvr{Lrryoka!
valamint a tervezési dokumentumokat.

A védelmi tervezéssel kapcsolatosan a doktdna úgy fogalmaz, hogz
a teryezés célja keretet biztosítani, amelyen belül össze lehet hangolni a
nemzeti és a NATO védelmi tervezést a szöv€tség katonai szíikségleteinek
kielégítése céljából.

Á védelrt funezés területeir a kijvetkezőképpen taglalja:

. haderótervezés,

. logisztikai tervezés,

. fegyverzeti tervezes,
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. eróforrás tervezés,

. információs rendszerek tervezése,

. védelempolgári tervezése,

o nukleáris tervezés.

A doktrína hangsúlyoz"a, ho5l a védelmi tervezésen belül a logisz-
tikai tervezésnek meghatározó szerepe és jelentösége van a haderófej-
lesztési javaslatok, célkitűzések kialakíüásában.

A logíszíikai tervezb íolyamara magóba foglalja:

' Logisaikai szabványok, irányelvek megfogalmazását;

. Logisaikai célkitiizések meghat ároaisát;

. Logisztikai üímogaüis tervezését, követelmények koordinációját;

. Ellátás tervezését;

. Fenntarkís tervezését;

. Mozgatás sállíüís tervezését;

. Egészse8ü§/i tervezést;

. Fogadó nomzeti tfulogatás térvezését,

A Iogisáikai tervezés folyamatában fontos területet képez a harc_
képesség fenntartására irányuló tervezés, azaz ahaditeohnikai eszközök és
hadianyagok megfelelő mennyiségben és minőségben történő biaosítása.
Hasonlóan fontos a készlettervezés, amely a fogyó és nem fogyó anyagok
raktrá,ri készletszintjeinek meghatározísára irányul.

A doktrína a továbbiakban reszletesen felsorolja a Védelmi Potgrári
Tervezés területeit, és a tervezéssel szembeni követelményeket. Felvázolja
a logisáikai vezetési és irányíási strukturákat, a logisaikai vezető és vé_
rehajtó szervezetek megalakításának rendjét, végül részletesen leszaM-
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lyozza a műveletek logisáikai támogaüísának tervezési folyamatát.
Megfogaímazza a tervezés célját, a különböző logisaikai terveket, a terve-
ző és koordinációs értekezletek struktúr{át, a logisztikai jelentések rend-
szerét

A logisztilta funkcionális területei

A doktrína harmadik fejezetében a logisztikai támogatás funkcionális
területeinek meghaározása, az irányítási és koordinálrási lehetőségek van-
nak megfógalmazva.

A logisztíkai íámogatás funkcionólis terüIetei:

5. sz. ábra. A logísztikai lómogatós funkciói a Szövetséges Ösahad-
erőnemi Logiszíikai Doktúna §zerint

. Az ellátris: A doktrína megfo ga|mazása szeriní az elláüis magá-
ba foglalja a katonai szervezetek teljes anyag és eszközszükségle-
tének kielégítését . A doktrína felsorolja az ellűósi oszttílyokat,
amely a NATO szabvónyok szeiní öt oszltíIyl alkotnale, szem-
ben az amefikai modelkl, ahol tíz anyagosülit! láezik



A doktrína az e|látás, azaz az arryagi biztosíLís kapcsan leszögezi,
hogy az mindenek előtt a küldő nemzetek felelőssége, de a többnem-
zetiségű műveletekben a felelósséget a küldő nemzetek és a NATO parancs-

nokok egyetemlegesen viselik. Ennek a felelősségvállalásnak előfeltétele,
hory az illetékes NATO parancsnokok koordináló jogkörrel rendelkez-
zenek a nemzeti támogató elemek, a §zövetséges integrált logisztikai szer-
vezetek (MILU) és a fogadó nemzeti támogatás forrásainak elosztásában,
felhasználásában.

A doktrína meghaIározza a szövetsóges ellátási formában biztosítható
anyagféleségek körél (víz, izemanyag, egészségügyi anyag), iletve a készle-
tek megalakításanak rendjét. Szabályozza a készletgazdálkodást, az anyagok
felhasználását, a különbözó szinteken megalakítandó anyagok lépcsózését.

A doktrína részletesen árgyalja az elláási stratégiákat. Megfogal-
mazza a "lóikm" (Pusch) elláüísi rendszer lényegét, amikor a csapatok
anyagellátása szabvány fogyaszuísi normákon alapul, és az anyagi kész-
leteket a lehetőség határain betül közelítik, "toljtíkn az alegységek, egy-
ségek irányába.

Ugyancsak részletesen felvázolja a "nekem|| (Pull) rendszert is,
amikor az ellátás a csapatoktól beérkező anyagigénylésen alapul. Ebben az
esetben a harcoló kötelékek mintegy magukhoz "súvjők" a szükséges
anyagi készleteket. Ez a módszer gazdaságosabb, de ugyanakkor nagyobb
kockazattal is jár.

. A karbantart,ás és javítás: A logisaikai aímogatasi rendszer,

következő fontos funkcionális területe a karbantartás és a javi
tás, amit a doktrína az elláníssal egységes funkcióként kezel. A
dokumentum szól a helyszíni javításról, kihangsúlyozva ennek a
javítási módszemek a fontosságát, a műveletek során megsérült
vary meghibásodott haditechnikai eszközök helyreállításában.
Azokban az esetekben, amikor egyazon eszköztípust több nem-
zet is rendszerben iart, a dokumentum javasolja a helyreállítási
tevékenységek nemzetek közötti koordináIását.

A dokumentum megemlíti a hadfelszerelés szabvrá,nyosításának lehe-
tóségeit. Ugy fogalmaz, hogy az egységesítés elósegítené a szövetséges
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katonai szervezetek eszközrendszereinek megbízható üzem€lt€tését, a
helyreállíüis hatékonyságának növelését, a fenntartási anyagelláás raciona-
Iízálásil. A szabványosíüás térnyeIÉse, az azonos eszköztípusok elterjedése,
az alkalmazés és az anyagellátás problémáit is leegyszerűsítené. Csak a
haditechnikai eszközök és hadianyagok eg5lségesítése után teljesíthetők a
kompatibilin{s és az interoperabilitás magas szinű követelményei.

r A mozgatás - szállí&ís: A doktrína megfogalmazása szerint a
mozgaás - szá|lítÁs áífoga a logisztikai tiáínogat]is teljes rend-
szerét. A dokumenfum részletesen rfugyalja a felvonulás fela-
datait, a művelet végrehajtása során adódó sáIlíási-mozgaási
feladatokat, illetve a kivonás időszakában adódó feladatokat. A
kapacitások elégtelenségét hangsúlyozva kijelenti, hogy a
szövetséges katonai műveletek végrehajtisa soniLrr adódó közle-
kedési-sálliüisi szükségletek kielégítése érdekében, a katonai
közlekedési szerveknek egyirtt kell mrüködniük a polgriri közle-
kedési szervekkel. Hangsúlyozza a NATO parancsnokságok és a
küldö nemzetek köótti koordináció fontosságát.

A doktrína megfo galmazza a mozgékonyságok fogalrnát. És értelmezi
annak hadászati-, hadműveleti- es harcászati szintü követelményeit.

Felsotolja és értelmezi a saíIlíttísi módokat, azaz:

. a légi sállítás!

. a tengeri (vízi) sáIlí6sq

. a közuti sállíüást,

. a vasúti sállíüís!

. a belvízi sállíüást,

A doktfina úg3l fogalmaz, hogr a sztivetséges műveletekben részrve,.ó
nemzeti kontingensek szállításához a kapacitások megszerzése elsődlegesen
a küldő nemzetek felelőssége. Uryanakkor a NAIO parancsnokok felelósex
a felvonulások, az myagszál|ítások koordinálásáért, a szükséges prioritásoi.
meghatíroásáért, a müveletek koordinálásáért, A fogadó nemzetekt."|!:i .-!



a §zállít,á§i-mozgaási feladatok koordinalásának a joga a fogadó nemzetek
közlekedési szerveit illeti meg.

. Az egész§egüs/: A doktrína mellékletének megfogalmazísa
' szerint a katonai szervezetek egészségügyi biztosítrása nemzeti

ügy. Az egészségügyi biztosítís magába foglalja a megelőzést, a

betegek és sériiltek egészségügyi ellátását, az evakuálást, az
egészségügyi anyagelláíí§t. A többnemzetiségű katonai műveletek
során a nemzeti egészségügyi trá,rnogatisi rendszerek mellett a
többnemzetiségű integrált logisáikai szervezetek, a fogadó nem-
zetek is vállalhatnak egészségügyi biáosítási feladatokat.

A többnemzetiségű műveletek végrehajüása során az egészségügyi
feladatok koordinálására a Többnemzetiségű Összhaderőnemi Logisztikai
Központ (MJLC) részeként Egészségüryi Koordinációs Központ (MEDCC)
működik q""a| acéIlal, hogy irrfuryítsa, koordinálja a hadszíntéren folyó
egészségügyi ellátást.

. A §zerződéskötesek jelentósége a többnemzetiségű műveletek

végrehajtisa során lényegesen megnövekedett. A nemzeti és a
szövetségesi ufunoga!ísi formák mellett, egyre naryobb jelen-

tóségű a fogadó nemzetek szerepvállaliisa a csapatok logisáikai
szükségleteinek kielégítésében. A jelenlegi szabályozők értel-
mében ezeket a szolgáltatrisokat csak államközi megállapodrások
alapján, térítés ellenében lehet igénybevenni. Ennek az igény-
bevételnek a részletkérdéseit szerzódésekben szabályozzák,
ezekel a szerződéseket a katonai szeryezáek a fogadó nemzet
képviselóivel, a szolgáltatókkal kötik meg.

. A költségvetés és pénzügy: kapcsá,n a doktrína kihangsúlyozza
annak a NATO elvnek a fontosságát, hogy a költségeket azok
fizetik, akik elóidézik, A dokhína megfogalrnazása szerint a
közös finanszírozris csak az illetékes NATO parancsnokság kölr
ségeinek térítésére korlátozódik. A nemzeti kontingensek fel-
vonultatrisával és fenntarüísával kapcsolatos költsegeket minden
esetben a küldő nemzetek viselik,
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_ A többnemzetiségű műveletek végrehajtása során, a pénzügyek
koordináIására Hadszíntéri Pénzügyi EIIenőrt (TFC) jelölne[ ki, ali a
Többnemzetiségű Össáaderónemi Alkalmi Harci Köteldk (CJTF) parancs-
nokának legfőbb pénzügyi tanácsadójaként működik.

r A műszaki biztosítás: rendeltetése a doktrína megfogalmazása
szerint az, hogy biztosítsa az utánpótlási útvonalak kialakítását,
és fenntartását, valamint a különbözó logisáikai üímogató lé-
tesítmény (raktarak, bázisok, terminálok) létrehozását és mű-
ködtetését. A hadszíntéri műszaki infiastrukturális biaosítási
feladatok végrehajtásának koordinálására Műszaki Koordi-
nációs Központot (ECC) áIlítanak fel.

o Ingatlanok: A többnemzetiségű műveletek során, a hadszíntéren
adódó ingatlanügyekben és a műveletekhez kapcsolódó vagyon-
íírglakhoz kötődó ügyekben a koordinálás felelőssége többnyi-
re a fogadó nemzetet terheli. A doktrína megfogalmazása szerint
az ingatlanok kiutalása hadműveleti ügy, a kiutalt ingatlanokkal
történő gazdálkodás a megszálló nemzetre, illetve a NATO
parancsnokságra hárul. A NATO egyetemleges felelóssége mel-
lett a kiutalt és átvett ingatlanokért a nemzetek felelnek. Nemzeti
felelősséget képeznek a szállás költségei, valamint a kártérítési
követelések. A szabályok értelmében minden ingatlant az átvé-
telkor meglévő állapotnak megfelelő módon kell visszaadni.

Együttműködés, koordináció

A Szövetséges Összhaderőnemi Logisaikai Doktrína szabályozza a
nemzetközi szervezetekkel és a szövetségbe nem tartozó ún. partner orszá-
gokkal, nemzetekkel történő logisztikai együttrnűködés elvelt és módsze-
reit is. A doktrína külön-küIön tárgyalja a különböző nemzetközi szer-
vezetek irányába megvalósuló logisztikai együttműködés tartalmi kérdé-
seit, az együttműködés formáit, feltételeit.

o Partnerség a békéért: A doktfina ebben a pontban a szövetség
és a partnerországok közötti logisáikai együttműködés kérdé-
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seit szAbályo7za. Ennek megfelelően szervezik a magas szintú
látogaüísokat, a logisztikai gyakorlatokat és trimogaási tevé-
kenységeke! a logisztikai kiképzési feladatokat.

. Kapcsolatrendszer a Nyugat-Európai Unióval: az együttműkö-

dés területe elsődlegesen a Nyugat Európai Unió álta| tervezet
katonai műveletek logisáikai üímogaásának megszervezése, az
erők és eszközök kialakítása" a logisztikai támogaüís vezetése és

irányíása,

. Kapcsolat az ENSZ-szel: Az ENSZ Logisztikai Direktívái (LogDir)

részletesen szabá|yozzil< a különbözó missziók logisztikai támo-
gatásának elveit és követelményeit. Az együttműködésnek az ENSZ
által vezetett műveletek és az egyidejű NATO műveletek logisztikai
rendszereire kell elsösorban kiterjednie.

. kapcsolatrendszer az Európai Biztonsági és Együttműködési
Szervezettel: Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezct
nem rendelkezik katonai erövel, ezértha a rűűveleteihez katonai
erőre lesz szükség, akkor aa a NATo-tóI kapja. A katonai erókkel
párhuzamosan logisztikai Émogatás igénye is valószínü, ANATO
logisztikai szervezetei a mozgaás-szálliás, az infrastruktúra biz-
tosíúsa terén nyújthatnak támogatást.

( Folytatás a 2000n. szómban ).
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LOGISZTIKAI BIZTO§ITÁS

Á BEFoGADÓ I\IEMZETI TÁMoGATÁ§
(TovÁBBIAKBAll BNT) rs a vÉopilri xtpnssncxrznrrrÉ,xyrzÉs pc4 í<apcsor,ar,(nÁ .,c, ároxlr

r,ocrszrrxÁna rrÁnur,ó FELADAToK

Jóroscsák MiHósl

ÁIíg elmaradva NÁTO süveíségeseinktől a hazai kaonai logisztíha
elméIaében es glakorlatóban a BNT az elmtik evrized közepétiíl van jelen,
Ma, amíkor a BNI-rőT beszéIünh, már nem a fogaloimat és az ala-
pokkal kell ismerkednünk, azon szelencsae mi tÚluottunk Amitfoa-
tosnak tarlok az nem az elméIeti alapok boncolgartísa, hanem az eglre
glarapodó 

.gakorlati péIdók feldolgoztísa és abból a megfelelő ranúsd-
gok levonása annak érdekében, hogl minél szélesebb bőon atakíthas-
suk nemzeli tán ogaló képességüaket

Éppen ezért ínísomban törekszem egy minél teljesebb áttekintést adni
a BNT helyzetéröl, abban a civil- és a Íatonai szÉra szerepvállalásáról,
avábbá az idevágó nemzetkö zi és hazai példá.t<on keresztiií szeretném a
szakmai kör figyelmét ráirányítani a DCI követelmények megvalósíüisára.

__ __Még 
a bevezető gondolatok között szükséges kihangsúlyozni, hogy a

FIVK Logisáikai Föcsoportfönökseg jóvoltából a széleJebb szakmai kOr
szinte késedelem nélkül juthatott hozzi a NATO alapdokumentumok hite-les fordításához (AJP-01, AJP_04, Mc a19l1; Mc a34r1 NATOlogisztikai Kézikönyv, ALP-I2 és még folytathatnáLrn azoknak a doku-
mentumoknak a felsorolását), melyek eryrészt tartalmazaák a BNT külön-
bözó aspektusait, másrészt fontos alapműveknek tekinthetők a szövetség
logisztikai rendszerének megismeréséLez, megértéséhez.

_ A teljességhez hozÁtatozík az is, hogy a HVK Logisztikai Főcsoport-
főnökség kezdeményezései, úttörő rnunkája szinte egyűüaItJ a SNr atta-
lános és katonai logisaikai feladatai tiszhiásauai, ittetve tennivalóink
megfoga|mazisában.

l , J&os§sák MiHós rzreda9, MH Logi§aikai Fóigrzgaó§ág, hrdműv€leti fónök
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Mivel tudom ezt sz állítá§t alátámasztani?

Remélem senki nem felejtette el az 5 éwel ezelőtti kezdetet, amikor
az IFOR erők érdekében egidejűleg nyújtanunk, ille§e igényelnünk kel-
lett a BNT-t. A gyakorlatban ekkor tettük meg az elsó lépeseket és ekkor sze-
reztiik me8 azokat a primer tapa§áalatokat, ünely€k

. a Hadeíők Jogállásáról Szóló Egyezrnény (SOFA) alkalmazisá-
hoz;

. a szövetséges erők fogadásához, illetve a saját kontingensünk

hatánítlépésének előkészítéséhez, telepítéséhez, műveleti terü-
leten töíténö működtetéséhez, valamint

. a küldő nemzet részéról átadott igények visszaigaz olásá,hoz és a

szerződések megkötéséhez kapcsol&tak.

Kis idő elmúlával az akkori MH ATTCSF-ség vezetöi és kijelölt állomá-
nya már az első magyar-amerikai logisztikai szeminárium megszer-
vezésén munkálkodott, melyen a modellezés, mint küldő nemzetet érintett
bennünket. Aztán, hogy teljes legyen a kör a logisztikai íócsoporffinök úr
irányíüísával kidolgoztuk a szÍvpslÁrÁS fedőnevű törzshadijátéko!
ahol valamennyi logisaikai szakág elvégezte a fogadó nemzetre háruló
feladatokon belül saját lehetőségeinek értékelését, Ez a törzshadijáték sá-
mos olyan kérdést hozott felszínre, melyek megválaszolása mrá,r jóval tul-
mutat a katonai logisztikán és or-szágos §zintii tervezést, előké-szítést
igénye|. A gakorlós legnagobb eredményének azl tekínthetjüh, hogl i
kefült a táfcákat ö§§zefogó majdani szemezet reszére ajónldso*at megf*
galmaui és lelhívni a Jiglelmet a jogi htíttér mielőbbi megtercn résének
( k o r ruí ny h atáro zat eIfu g aúís a) szü k s é g e s s é g é t e.

Miért volt és van ennek jelentősege?

Elsősorban a BNT feladatok tervezését, irányítását és koordinálását
szükséges felelós tárcrá,hoz, hivatalhoz kötni. Ez az alapja minden további
tevékenység indítasának, a haderő fejlesáési célok megvalósíüísrinak (NG
4123). Ne vezessen félre senkit, hogy a szövetségesek áthaladásrfuak, or-
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ságunkon belüli felkészülésének és - soha ne kerüljön rá sor - 5. cikkely
szerinti feladat végrehajüásínak igényei a NATo parancsnokságokon ke-
resztíil vagy közvetlenül a küldő nemzettöl katonai csatomákon érkeznek.
Soha nem téve§zthető szem elöl, hogy az igények megválaszolása, majd a
gyakorlati tevékenységek elvégzése minden vonatkozásban országos
feladatot jelent. Erre a íórcóknak, a7 ors1túgos hatdsköríí szenezeteknek
kell készen állni eglúszt íelkészült óIlomónnyal, mósrészl naprakész adat-
bdzissal és annak működtetését bizlosílő iníormolikai háűérrcL

Kétségtelen tény, hogy ezek az alapvető íeltétetek ma még hiónyoz-
nak, illefue a meglévő szemezai és inJotruíciós kheőségek nincsenek
összefogva Ehhez hozzí tehetem aá is, hogy a honvédelmi tírcánál sem
sikerült elmozdulni a holtpontról, bár a HM Védelmi Hivatala ászlójára
tűxe a BNT koordinációs ügyeinek felvállalását.

A HM Vódetmi Hivatal a DCI megvalósítása érdekében a BNT-vel és
gazÁaság mozgósínísával ez évben kezdett intenzívebben foglalkozni, a
két témára ismétellen korruíny hatdíozatot keszílenek (06. hó) elő. AIap-
okmrinynak az MC 331/I legújabb (t999. ősz) elfogadott .változaát te-
kintik, melyet ájékozta&ásul és véleményezésre megküldték a minisztéri-
umok részére. A véleményezések feldolgoása folyamatban van és ismer-
ve a Védelmi Hivatal vezetésének eltökéltségét, valószínű, hogy ez évben
meg lesz a BNT kiépítésének jogalapja.

A kormányhatórozadól azt vórhatjuk, hogl meghalóroaa a lórcók
feladatail, küelöli a BNT fuónyítlisürt _fekős kormónyzali szervel, 

'í§z-fuízza a gazdasógi szektor szerepvóIlalósót, rcceple, ad a BNT rendszeré-
nek működletesére.

ViSszatérve a katonai logisztilcíra háruló feladatokra, felve-
tődik a valójában hos/an is átlunk kérdése, melyr€ a válasz több
aspektusból is megközelíthető.

l.) A valós műveletek és a gyakorlatok oldaláról

sajftilatos, de a legtöbb tapas ztalatot ezideig éppen a szomszedunkban
zajló Dél-Szláv válság szolgáltatta sámunkra, amely kapcsán az bizo-



nyosodott be, hogy a szövetségesek segítése terén meghatóroló szerep
hótul a kaunai logisztikóra, azon belij'l a fogasxói logisaikót irdnyító,
illene végtehajtó szervezetekfe. Melletttik a BNT nyújtásában kiemelt
helyet foglal e| az e éha l995-ben létrehozott HM Elektmnikai Igazga-
tóság RT Logisztikai lgazgatósága, amely mint összekötő kapocs műkö-
dik a hazrinkban feladatot végrehajtó szöyetséges katonai szervezetek és az
ellátrisukban, kiszolgálásukba érdekelt nemzetgazdasági szféra között. A
Logisztikai Igazgatóság már az IFOR amerikai kontingens logisaikai biz-
tosításába is tevékenyen bekapcsolódott és azóta számos bérlövészeten,
gyakorlaton bizonyította létjogosultságát, Az |gazgatóság marketing tevé-
kenységének eredményeként fontos információkkal rendelkezik a nem-

zetgaÁasáE lehetőségeiról és azok hozzáféréséről a kereskedelem, szolgál-
taások, illetve kapacitísok vonatkozásában. Különösen a potenciális al-
vállalkozói könől meglévó adatbázisuk értékes.

A Logisztikai lgazgatoság megítélése a különböző körök részéről el-
térő, lehet Őket szeretni, illetve nem szeretni, de a tény attól tény marad és

egyre nagyobb szerepvállalásuk a BNT terén aajelzi, hogy a felhalmozott
tapasztalatokbol, a sikeresen megoldott feladatokból fakadó he|yzeti elő-
nyüket jól kamatoztatják.

Jelen időszak kiemelt feladata az ARDENT GROUND fedónevű, ha-

zánkban végrehajüísra kerülő nemzetközi NATO gyakorlat elókészitése és

végrehajtása a BNT logisztikai vetületében számos tanúsággal szolgálhat.

A gyakorlaton résztvevők összlétszáma nem haladja meg a 3000 fijt,
1500 db technikai eszközt, amelyek BNT-át több, mint féléves előkészítés-
sel a Logisztikai Igazgatóság és az MH kijelölt állománya - a szerződött
alvállalkozókkal együtt - hajtja végre.

Az elfogadott Egyetértesi Nyilatkozat (MoU) szerint a HM Elekt-
ronikai lgazgatóság RT Logisztikai lgazgatósága a kijelölt szerződéskötő
szervezet a nemzetközi és a magyar csapatok szükségleteinek biztosítri-
sára. Az igények szerint a személysállíásra, élelmiszerek (palackos ivó-
víz) beszállítás&4 hajtóanyag biaositására, mosodai szolgáltaüísra, lőtér
biztosításra (civil őrzés), telefonvonalak, frekvenciasávok lekötésére, pol-
gári és katonai kórházak igénybevételére, gépjármü mosatásra, g;zógy-

szerek és egészségügyi anyagok biztosiására, valamint üábori WC-k üze-
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meltetésére és rendszeres szemétsállíüÁsra kötött szerződóseket a küldő
nemzetekkel,

A szövetségeseknél alhalmazott glakorlatnaft meglfele!ően, BNT kere-
lében n!újtoí segítséggel az MH téúlésmentesen a következőket vdll,alta
JeI:

Szállitó, konténenakodó-, vontató gépjármúvek (buszok), hűtőgépko-
osik, üzemanyagtöló gépjárművek, targoncák, sebesültsállító gépkocsik,
ffirdető berendezósek, aggregátorok, TÁVISZ berendezések, ábori ágyak
biztosítís4 valamint 400 fő befogadását biaosító sátorüíbor telepítése.

A fentieken kívüI a gakorlat magnt részívevője ulón eg Nemuti Tá-
mogató Elem (NTE) működtetese é§ azon túImenően a nemutközi parancs-
nokaíg és közvetlenek biztosíttísóra eg BNI alegség dtaúísa is ax ME fela-
dalál képeate,

2.) A katonai logisztikai képessegek otdaláról

Látható az igények összetételéból és terjedelméből, hogy a szövetsé-
gesek komolyan számítanak a honvédség képességeire, lekötetetlen erő_
fonásainak bevonására és amennyiben lehet törekednek a nemzeti logisz-
tikai rendszerek tehermentesítésére. Mi a gyakorlat sikere érdekében az
igények töredékét vállaltuk fel, ami még így is tetemes költségetjelent és
alegységeket von el feladataik ellátásától.

A BNT elókészíésére fordítandó idő biztosan lerövidülne és a hon-
védségi erők "ad-hoc|| kije\ölésétől, más feladatoktól történő elvonásától is
megkímélhetrrénk magunkat, ha a TFG és DCJ szerinti nemzeti űmoga*í
képesség eléréséhez erőteljesebb lépéseket lennénk Süvetségesi pélük
alapjón sziikség lenne egl specüílis katonai szervelít létrchoaísóra, nely-
ben mepestesüIne a nerueti tdrnogaló kepesség. Ez az eglség akalmas
Ienne ha küIdő nemzel vaglunk NTE-b mőködíeíésére, itletve haíogudli
nemzel vag,unk a különböó spec ílis (csak honvédségi erővel végre-
bajthatő) segíbégnyújtásra Erről mélg naglon ávol vagyunk, hiszen a 64,
Logisztikai Ezred, vagy tervezett utód§zervezete méE a NTE-k létre-
hozásár4 működtetésére sem lenne maradéktalanul képes nagyobb műve-
leti távolság esetén.
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A 64. Logisztikai Ezred átalakíása a közeljövő feladaüít képezi. Is-
merve a szervezet perspektivikus állománytábláját nagy reményeket nem
Liplálhatunk a képességek fejlesztésében, melyek mind a szervezeti, mind
a technikai háttér tekintetében erősen korlátozotiak maradnak. A sállító
kapacitris hiány, egészségügyi kapacitás elé$elenség, tárolási gondok miatt
a szewezet megfosztja magát az egyidóben több műveleti területen lévő
kontingensek támogat ísi képességétól. A kiláLásokat még borulátóbbá teszi,
hogy a logisztikai ezredet kettós rendeltetésű szervezetnek színják, a nemzeti
támogatás mellett a hadtest tagozat logisaikai biztosítását is elvárják töle.

Millennek ílélhető meg a7 MH nemzeli tómogató képessége?

A katonai logisaika leépült eszközparkja és mobilizálható készletei
nek hiánya lehetőségeinket teljesen beszűkíti, így ha mégis BNT nyújtrisá-
ra kényszerüliink egy ideig a képlet hasonló lesz, mint az ARDENT-GROLrND
gyakorlaton. Nevezetesen igen komoly összefogást kell megvalósítani a
haderőnemeknek és a központi logisztikai tagozatnak ahhoz, hogy egl sál-
lító köteléket, néhriny szakgépjárművet vary egy sátortábort rendelkezés-
re bocsáthassunk,

Mibóíl adódik az MH nenaeti képességének déglelen-
sége?

' Nincs kimondottan a BNT feladatok végrehajüísára létrehozott

szervezetiink, mely elvégezné a tervezés és szervezes feladatait
biaosítaná a szükséges adatszolgáItauíst, koordinációt;

. Hiányzik a tartálék sállító kapacMs, leépült a katonai infra-
struktura;

. Gondot jelent az üzembiztos gépjárművek bevonrása;

. Szinte nem beszélhettink korszerii anyagmozgatísról, nincsenek
konténer sállító-, rakodó eszközeink;

. Jelenlegi Nemzeti Támogató Elemünk csak szükségszerű megol-
dástjelent, igazi funkciója betölté§ére képtelen lenne;
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o Laktanyánk, gyakorlótereink, objektumaink létesítményeinek álla-
pota leromlott, az évek sorIá.n eryre messzebbre keriiliink a kor
színvonalához közel álló elhelyezési szolgáltaiások nyújtásától;

. Nincs a katonai mozgrisok műszaki és közuti komendáns biztosí-
trására béke állományunk.

3.) A haderőfejlesztesi célok oldaláról

.,l llerőíejtesaási célok egike a Befogaúó Nemzai Tdmogafuls nyújaisa,
ami 1999. naírcius 12. óta eglben kötetezeítségünk ir Az NG 4123 célkl-
tűzés resze a DCl Fenrrtarthatóság és logisaikai úmogatiís területé nek, ezérí
fontos tisztában lenni annak összetevőivel, amelyek, mint tudjuk túImutatílak
a katonai logisáikán.

A Védelmi Tervezési Kérdőív BNT Jejezeíében a köverkező lafoessé-
gek eléréséhez kapcsolódóan kell vdlaszoka adni:

. Közreműködés az erők fogadrásában;

. Mozgásbiaosíttás és forgalom szetveús (esetleg forgalomszabá-
lyoás);

. ÚWonal bixosítása a katonai gépjrárműoszlopok közlekedéséhez,
egységes jelzések hasznáIata;

. Laktanyai szabad kapacitísok (elhelyezkedés, tárolrás, kiképzesi
objektumok) rendelkezesre bocsátrása;

. Lő- és gyakorlóterek haszrrálata, területek átadása az összponto-
síások érdekében;

o Katonai repülőterek igénybevétele;

o Javító bázisok szolgáltaüásainak igénybevétele;

. Honvédségi egészségirgi és üdüItetési láesítnények §zabad ka-
pacitrásainak lekötése, katonai egészségiigyi ellálrás igenybevétete;
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. Összekötö tiszti állomrárry biaosiüása az eryüttműködés és a

" koordináció zavartalansága érdekében;

. Katonai szabványos térképek biáosítása;

' Naprakész logisaikai adatbázis fenntartás4 abból megbíáató in-

formációk szolgáltatása az elláüási fonásokról, közlekedési és hír-
adó infrastruktuniról, az elhelyezési és tíroló létesítményekől.

4.) Nemzetközi példák oldaláról

Az általánosan megfogalmazott igények, mint tervezesi alapok, illetve
felkészülési irá.nymutatók kezelendők, valószínűleg azok "egl az eglben"
nem jelennek meg a konkét feladatoknál.

Pélük ene a "IOINT GUARANTOR" és a "IOINT GUÁRDaN"
fedőnevű koszovói NATO műveletek, nelyek előkészítése sonún Görögor,
saúg részere - a Befogaü Nemzai Tómogalós keretében, a köwtkeó
igenyeket adlák ól:

' Thessaloniki kikötő igénybevétele, információk biáosíása a k!
. kötő létesítrnényekől és kapaciüisokól, Macedónia kikötő közeli

repülőterének adatai és felhasználhatósága, határátkelő pon(ok)
kiielölése;

' Mozgásbiztosí!ás (műszaki eszközökkel); (katonai feladat);

. Technikai nínrogatás (helyreállítás és javítas); (részben katonai

feladat);

' Egészségügyi támoga!ís (az elsó orvosi ellátastól egészen a kór-

házi, szakosított szakorvosi elláü{sig "ROLE I-4'; (részbenkato-
nai feladat);

. Tűzvédelem;

o Sállitmánykísérés (részben katonai feladat);
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. Kommunikációs infrastruktura biaosílisa;

. Elhelyezes- és ellátás (6leg élelmiszer, víz- és üzemanyag tekin_
t*ében);

. Gyakorlóterek és lóterek rendelkezésre bocsátása, (katonai fela_
daO.

Az igények és görög lehetőségek tfugyalása során kötött megállapo-
dások, szerződések alapjrán 1999. október végéig a NATO erők az alábbi
nagyságrendben érkeztek be a légi_ és a tengeri kikötőkbe:

. Mintegy 32 000 fó személyi állomány;

. Több mint 17 000 db gépjármű;

. Közel 6 000 tréler és több, mint 7 000 konténer;

. 2200 harcjá,rmű.

A szímadatok is jelzik a Befogadó Nemzeti Támogaüís jelentőségét a
küldö f€l szempontjából, hiszen a helyileg igénybe vehető ellátrási fonások,
elhelyezési létesítmények, valamint az infrastruktúra nagyban megkönnyít-
heti, illeWe gazdaságosabbá teheti a kijelölt erők küldő nemz€tektől táyoli
működtetését. Figyelembe kell azonban venni, hogy a BNT a szeívezet-
szerű ellátás kiegészítését jelenti és azon országokban, ahol fejletlen a gaz-
daság, mellette (BNT) meg a multinacionális logisztikai (MJLC) lehetőségeit,
valamint az ellátásra szakosodott nemzet forrásait is szímításba kell venni,
Ezeken kívül természetesen hazai fonrásokból uüínszállíással kell biaos!
tani a nemzeti elláás körébe tartozó anyagokat.

Másih eklatóns példa lehet a BNT igények tartalmi megközelítésére -
szinlén a koszovói művelaekhez kapcsolódóan - az I]SA hadelő óltal a ma-
glar légtér, légibdzisok és kíkepzési létesítményeh hasuóIaldra vonatkozó

. Három katonai reptér és az MH légterének használata (repülőgépek
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és a személyi állomány jelentési kötelezettségével, a maryar törvé-

nyi előírrások betar!ásával);

. várpalota közelében elhelyezkedő gyakorló- és lőtér igénybe-

vétele, a különböző fegyverekkel, légi- és harcjárművekkel lö-
vészetek végrehaj!ísa nappal és éjszaka;

. Felhatalmazrás meghatrá,rozott mennyiségű és tipusú repülőgép

telepítésére, azokkal bevetések végrehajására;

. A maryar fél álta| szavatolva az átadott kiképzesi bázisok, (gya-

korló- és lőterek) biztosíása;

. Használatra átadott terület, létesítmények igénybevétele, álla-

potának megórzés€, illetve az építési, karbantarüási munkál<végzé-

séhez az e|helyezesi adatok rendelkezésre bocsátása;

. A használatra átadott, illewe a közösen hasanált objektumok térí-

tési költségeinek megoszüisa (üzemeltetés, karbantartás);

' kömyezeti veszélyek megelőzése, illetve időszakos elhárítísa;

' A kért, kapott és a meghatározott szolgáltatások elszámolása, té-

rítésének szabályozása.

A megállapodás tartalmáMl látható, hogy körülbelül mire is szímol-
hatunk, ha a légierő kötelékeit kell támogatni. De vajon mi a helyzet akkor,
ha jelentos subazfi)Idi szöyetséges etők részérc kell BNT nyújlani? A
választ csak elméletben tudjuk meg1fogalmazni, a gyako ati élet szeren-
csére nem produkálta a valós megméretaést

5.) Minősített időszaki tevékenységek oldalóról

Az említett példá,k a béke teremtő, illewe béke fenntartó műveletekhez
kapcsolódnak és speciális tervezést igényelnek. Talón nem érdekíelen meg-
említení ilt, hogl a W Sz 5, cikkely szerinti BNT teruezését a hadműveleti
tefvezéssel teljes szinkronbal kell végeui és a BNT Yégrehajtdsi Terv a
hadműveleti tervek réxét képezl Előrtí:ík álló feladat még a hadműveleti
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tervezes indítÁ§4 ami viárat magfua, ezáltal az 5. cikkely alapjrán végrehaj-
tandó műveletek Befogadó Nemzeti Tárnogatrásr{nak elókészítése is késésben
van.

E témakörben úgy gondolom nem szükséges aláhúznom a hadmű-
veleti krvezés lényegét és abban a sajá1 illetve a szövetséges erök felvo-
nulásának, mozgatrisrinak, elhelyezésének, feladat végrehajüásának össze-
hangolási igényét.

A KoSZoVÓ-i válság idöszakában tett előkészületeinkre jellemá,
hogy a szituáció jóval egyszenübb volt, mint az 5. cikkely alapján végre-
hajtandó múveletek előkészítése esetén. Annak keretében a meghatározott
nagyságrendű szövetséges kontingensek hazánkban történő felkészülés-
hez, valamint kivoniásuk uüíni pihentetéshea a sziikséges helyreállítrások-
hoz, majd az újabb bevetésekhez terveztiink segítséget nyújtani. Tehát a
Magyar Honvédség a béke életét élte, a beke kiképzést folytatt4 így teljes
egészében koncentrálhatott a segítségnyújüísra.

Vizsgáljuk meg mit i§ jelentett ez valójában!

A BNT nyújtáxíra egl olyan elgondoltíst kelleu kialakítaní, amely
íellételezelt §zenezetekrc, illetve saímítdsba vehelő igényekre épül| Ezl
a lénuít modellezíe különben a ,,szÍrrsuírÁs-99', 

fedőnevi logiszti-
kaí lölzs hadijlilék k.

A szövetséges erők részeről várható 1-1,5 hadosáályt kitevő kötelék
információink szerint maximum 6 összferyvememi darrdárt, hadosztály
tíizérséget, biztosító és logisaikai szervezeteket foglalt magában, vezetése
dandáLr-hadosztáIy_hadtest vezetési pontokon keresztiil voli tervezve. Lét-
szíma mintegy 20000 föt tett ki.

Főbb techníkai eszközeit:350 harckocsi; 700 harcjármű; l00 heli-
kopter; 220 löveg; l500 eryéb technikai eszközrnennyiségúen számvetettük,

A szövetséges erők hazánk terüIetére lödénő beérkezésénél atapve-
íően hdrom szóllíltísi dgazat kombinócíójáva! sümoltunk:

. Légi úton (személyi állomány és egyes készletek, valamint a heli_
kopterek átrepülése);
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. Vasúton (technikai eszközök, személyi állomány);

' Esetleg köáton (ki§zolgáló technika).

A szövelséges csapatok igényeirő a kövelkezőkeí télelezlük fel:

' Elökészítő-szemrevételeó csoportok fogadása, szerzödések megkö,

tése;

' Határátlépés, VÁM tigyintézés biztosítása;

, ' Kirakó repülőterek, kiíakó állomások kijelöIése;

' Közúti mozgás biaosíüisa, műszaki és köáti komendrá,ns erők

tevékenysége;

' Elhelyezkedésre-kiképzésre alkalmas körzetek (körletek), azokon

belül katonai objektumok (ryakorló ter, lőtér, repülóter) kijelö-
lése, átadása;

A felkészülés-működés üímogatrása a katonai rendszereken, illetve
a nemzetgazdasági erőfonrásokon keresztiil;

Elláüási, szállítási, esetlegesen javiüisi üimogatás;

' Egészsé8ü8yi segítségnfijtrás;

' Ri,kapcsolódás az országos, illetve körzeti infrastukturára;

. vezetési feltételek megteremtésén belül egyiittműködés, kiter-
jesztve a katonai és polgári összekötó csoportoka;

. 
. Kapcsolat felvétel a körzet civil szewezeteivel, lakosságával.

Mint látható az igények döntő része a nemzetgazdasági szférát
érinte{.üe volna, de a honvédelmi tárcóval, a katonai szervezeíekkel is

-: számoltalro megpedig a következő feladatokban:
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r.) A beérkeó szővetséges erők fogadásdndl a katonai repülőterek
előkészítése, kirakó állomásokon Vasútállomás Katonai Parancsnokságok
működtetése, összekötö csoportok telepitése, anyagmozgaüís segítése. Ene
megfelelő felkészüléssel megítélésem szerint képesek lettünk volna,

b.) Mozgatás, mozgtisbktosílás íetadatúhoz a menetvonalakon disz-
pécser pontok, Ellenőrző Áteresaő Pontok telepítésével járulhatfunk volna
hozzá, melynek honvédségi íelréíele egy központi tagozatú közúti
komendáns zászlőalj mozgósíüísa. A közúti komendáns zászlóalj, út és
hídépítő alegysége az esetleges károkozás helyreállíüísában vett volná részt,
egyben az a gyakorlóterek, brázisok úthálózatait is fenntartotta volna, A
mozgásbiztosítás érdekében a közúti komend áns zászlőatj mellett szük-
ségesnek látszoít az MH Katonai Közlekedési Központ vezető szerve-
zetei, illetve az éántelt Területi Parancsnokságok kiegészítése, a VKP_k
megalakítása, mindezek mellett esi Mozgás Koordináló Központ működ-
tetése.

c.) A beérkezett szövetséges erők elhelyezése, |etkészílesük bizro-
síltísa érdekében külön kezeltiik a vezetési pontok megf€lelő települései
helyének kiválasztását és a katonai szervezetek elhelyezesét (repülőgépek,
helikopterek - repülőtér igény; harcjrirművek és alegységek - gyakorlótér
igény, ábori elhelyezés - stacioner elhelyezés), melyeknól szimitrásba ver
tiik, hogy a szövetséges csapatok elhelyezése döntően ábori körülmények
között.leh€tséges, amely mellett felajánlhatóak a körzetben lévő üres MH-,
vagy APV RT kezelésében maradt volt katonai objektumok. Ezen objek-
fumok esetében az MH felújíüísi, üzembe helyezési feladatokat nem tud
magára vállalni, így azok működőképessé tétele - a szükseges beruháások
elvégzésével _ a szövetségesek feladatát képezi.

Az igónybe vehető üres katonai objektumok listájárót ós legfon-
tosabb üzemeltetési, kapacitós adataiót a naprzkész információs bá-
zisunk van.

d,) A süveaégesek euátlisí íeladatainak űmogatdsdba bevonharó
katonai erőforrósokkal nem saímoltunk:

A repülőtereken, illetve a kiielölt körzetekben települt szövetseges
erők szervezetszenű togisáikai erői saját nemzeti fornísokbót, illeVe a
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kijelöIt nemzetgazdasógi forrősok igénybevételével - kihasználva a köt-
zetben levő központi logisaikai szefvezelek, btízis lafuanyók kapcsola-
írcndszeréí, szabad kapacitásait - építhetik ki elláási rendszeriiket.

e.) Valószínűsíteűük a süvetségesek aemzetgazlasági sunezeleket
érintő igényeit, amelyek alapvetően az üzemanyag és élelmezesi elláásra,
az egészségügyi biáosíásra, valamint a különböző szolgáltaüísok nyúj-
tására terjedtek ki.

Az érintett logisztikai ágazatok részben tisáában vannak a lemzetgaz-
daság termelő, tároló és sállító kapacitasának mindenkori helyzetével, illet-
ve a gyógyító intézetek strukturájával, ágykapaciüísával, valamint a szolgál-
tatások körébe tartozó mosatás, besállítas, javítás, órzés, polgári munkaerö

foglalkoztatís, tavközlés, kommunális területek lehetőségeivel.

Egy éles helyzetre kialakított elgondolásunk helytillósága szerencsére

nem igazolódott be. Mégis az elvégzett munka eredményét modell érté-

kűnek tekinthetjük, ami alapjrin kikristrilyosodott előttünk a BNT nlTrjásá-
ba bevonandó szervezetek köre és azok tevékenységi területe.

MEH
irányíLis

koordináció
BM PM KHvM EIJM GM HM

ralinítlopés
mozgás-
biáósítás

vámügyek
szetző&s-

kötes

Sállítás
mozgá§

biztosítás

kórházak
kijelölése
közeü.jáí-
vánvüsv

NG_i
koordináció

Szabad
katonai

kapacitá-
sok

6.) A BNT vezetésének oldalánól

A feladat végrehajfuísónak javasolt módszerei: d HM-n keresztiil
kezdeményezni kell a minisztériumok (országos haüískörü szervezetek)
bevonását, egy Nemzeti Tárcaközi Egyesített Tervező Bizottság felállíttí-
sát, a feladatok egy eztetését.

MH részeről a HVK és más szervek állományából ery Operatív Cso-
portot (oC§) célszÉrú megalakítani HVKF helyeties vezetésével. Az oCS
döntéstől ffiggően vary állandó, vagy ideiglenes jelleggel müködhet.
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Az operaív Csoporl íeladatai:

. Szövetségesek katonai igényeinek fogadása;

. Elhelyezesre, ellátásra igénybevehetö katonai kapacitrások pon-
tosítása;

. Kiképzési brázisok meghaüírozott szektorainak átadása;

. Katonai vezetés információs rendszerének kiépítése;

. Összekötő csoportok, tisztek feladatainak megszabása;

. Katonai szállíások, katonai rendészeti feladatok sziámvetése;

. Feladatba bevont szervezetek irányítisa;

. Katonai adatb:ázisok, jelentések szabályoaísa;

. Együttműködé§ a minisáériumok OC§_jaival;

. Folyamatos kapcsolattartás a nemzetközi és a hazai partnerekkel.

Az OCS mellett gondolni kell a BNT nyíjtlísában érintett katonai
szervezeteknél külön szervezeti elemek létrehoására, melyek legíóbb fela-
!ar: 

a@ryezés, a kidolgozott tervek naprakészen tartÁa, feikésziiies, a BNT
információs rendszerébe adatbázis kezelés, valamint ,esáeil u nar"i
ryakorlatok, rendezvények BNT-ban.

. . _Yi|y9o NATO tapasztalatokra támaszkodhatunk a további mun-kínkban?

. BNT nyujtására politikai döntes, majd parlamenti jóvóhapás szíik-
séges, hiszen a vtázolt te{edelmú segíts egrryajtá nem nlgúi iintetUna
az olszlig gazdasagónak, kaigalsallísóiai Űgszoroa Űkaűsét, huós-
sal van a civil hhossógra Nincs ez mrásképpeú szövetséges orságokban
sem, viszont náluk a felkésálés elórehahdóttabb és mind Úaderó, mind a
gaznasáE vonatkozásában kedvezőbb feltéúelekkel reoae*eznet . Átt"ta-
nos elvként kezelik, hogy rninden BNT kérdést a tehető legaúsonyabb
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szinten kell megoldani és ha az eröfomísok az adott szinteken nem ele-
gendőek csak akkor lehet a következő szintre vinni a problémák meg-
oldását.

. Caaadai kollégánktól, tehű aulentikus fonásból ludhatjuk,
hogt náluk az 5. cikkely szetinl BNT egleunényeket konruíny-
zati szinlen előre megkölötlék Az egeanények jogi és pénzü-
gli alapjaí meglfelelnek a nemzetközi norruíknak Erdekesség,
hogl az 5. cikkely szednti BNT nyújttísónól NATO egleuÉny
szerint a hazai (fogadó) félnek is vtíllalni keII a teheruiselés-

bőI, ami 25 o/o-ol jelent '
Ha az 5. cikkelyen kívüli tevékenységre kerül sor Canada teriiletén

mindent térítés ellenében bizlosítanak a konkét feladatokra kidolgozott
Egyetértési Nyilatkozatok szerint. Általános, hogy a sóvetségesek legin-
kább a canadai kiképzőbáaisokat, illetve a szabad légtereket veszik igény-
be olyan gyakorlatok végrehajtásához, melyekre Euópában nincsenek
meg a feltételek (pl. kismagasságú repülőkiképzes, lövészetek). Az ilyen
típusú BNT-nek kialakult rendje van a fogadó és a küldő nemzetek között,
ami aztjelenti, hogy az igénybe vett bázisok, szolgáltatísok díja a legap-
róbb részletekig ki van dolgozva.

A canadai példrá,ról nég annyit, hogy a BNT feladatok irányítására,
koordinálására állandó jelleggel nem működtetnek szervezeteket, viszont
ha feladat jelentkezik, akkor a Vódelmi Tárca koordinációjával aktiviál-
ják a BNT irrfuryító rendszerét.

. A hoaánk hasonló naglságrendű haderővel rendelkező orszá-
gokban (Belgium, Hollandia, Ddnia) a BNT-I súnlén kiemel-
len kezelik, a szükséges képességeket az egész haderőre kiter-
jesztík es küIön e céIra specüíIís egtségeket hozlak létre, illetve
a meglevő szemezelekel leaik képessé .

Dániában a HNS egység közel 500 fö, míg a belga 29, zíszlóalj lét-
szíma 300 fő és szewezeíikialakiásuk speciális. Uryanez jellemzó a hol-
land nemzeti támogató szervezetekre, amelyek ma 3 körzetben 1-1 század
erőt képeznek békében (korábban jelentős létsámú egységek voltak erre a
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feladatra, melyek a haderő csökkentés sonín leszűkűltek). A békében éló
szánadokra alapozlla M esetén képesek BNT céloka 20 ászlóaljat felállí-
tani. A holland haderó parancsnokságán hosszabb ideje működik egz
feltöltött BNT osztály, mely a tervezés, előkészítés koordinációs feladatait,
az adatbázisoka! valamint a nemzetgazdasági kapcsolatrendszert műveli.
A dán, belga es holland üímogató katonai szervezetek alkalmasak a
hazai segítségnyujüísra, de a külftldi kontingensek nemzeti elláüására is.
Ez utóbbi képességük azért fontos, mert a múveleti területen lévö kontin-
gensek elláását kezdeti időszakban csak a legritkábban lehet a befogadó
nemzetre vagy elláüisra szakosodott nemzetre, illetve vezető nemzetre ala_
pozni. Tapasztalat, hory a nemzeti ellátrás biztonsága érdekében először, még
ha költségesebb is a saját erős megoldásokat alkalmazzrák. Késóbb, a lehe-
tőségek pontos ismeretében sor kerülhet a BNT tervek, illetve a kétoldalú
kapcsolatok alapján szeródések megkötesére vagy a multinacionáis logisz-
tika lehetőségeinek kihasználásrára.

Wsszatéme a hazaí lehetőségekre azí sem haglhutjuk ftgelmen
kívü| hogl a BNTtolyamaaíban ahhoz, hogl a szenőűs kötésekíg eljut-
hassunk szükség van a sajű lehetőségeínk pontos ismeretére nemzetgaz-
dasógí és kdonai tefükten egurónl Meglfelelő adalbázis nélkül nem
lehel BNI-( tenezni és szemezní

Ma az informatikai robbanások időszakában, mikor a számítrástech-
nikai eszközök lehetőségei eryre bővülnek nem jelenthet problémát a tech-
nikai háttér, hiszen mindkét területen (nemzetgazdasáE _ katonai szfera)
létrehoáatók a terminálok, amelyek egy hálőzztba, illetve központba csat-
lakoztathatók. A kulcskérdés tehát nem a technikai háttér, hanem a szer-
vezet, amelynek az a feladata, hogy területenként (minisztériumok, orszá-
gos haüísköni szervek szintjén) megalkossa a BNT szempontoknak megfe-
lelő adatbázist és karbantartsa azt. Feltételezésiink szerint nálunk is van-
nak az adott helyeken adatok, de koránt sem biztos, hogy azok megbíz-
hatóság4 célirrá,nyos csoportosit-á§a" naprakészsége kielégíti a követelmé-
nyeket. Anól nem is beszélve, hory valószínűleg nincs megfelelő kapcso-
la| hozzí,férési lehetőség kiépítve közöttiik.

Talán itt órdemes ismét ery követendő nemzetközi példát megenüteni.

A dánok Kapacitás Katalógusa (Capacity of Catalogye, rövidítve:
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CAPCAT) például kütön-külön taítalmazza a polgári és a katonai létesít-
mények, erőforrások pontos leirását, váf,latát, teljesítmény adatait.

A polgóri szJéránól önál|ő íejezetet szentelnek a kikötők, repülőterek
régiók szerinti bemutaásának, minden lényeges paraméterük feltíinteté-

sével. Továbbá megielennek az elhelyezésre alkalmas körzetek, létesítmé-
nyek adatai, külön megjelölve a szállás, étkezés, irodai férőhely kapacitást.

Külön fejezete van a ü,árolásnak, az ellátásnak, az egészségügyi rendszer-

nek, a közlekedési és üívközlési hálózatnak, valamint a szolgáltató szerve-
zetek lehetőségeinek. A kapaciás adatokat béke időszak, illetve válság és
minősített időszaki bontásban tartják nyílván. Foglalkoznak még a társa-
dalmi tradíciókkal és a lakosság képzettségével.

Dánióban a kalonai szJéún belüli adatbazis alkotó elemeit a BNT
egység kapaciásai, az I-V. ellátísi oszü{lyon belüli erőfonások adatai, a
mozgás és mozgásbiztosítás lehetőségei, a helyreállító, egészségügyi-,
szállító szervezetek adatai, a katonai fogadó létesítrnények, elhelyezési ob-
jektumok paraméterei, az összeköttetési, vezetési információk képezik. Az
adatok összesítv€ és haderőnemenként §soportosítva állnak rendelkezés-
re. Az adatbázisok szerkezetét és fiibb fejezeteit a bemutatott két könyv
tartalmazza.

Nekünk is el kelljutni az adatbázisok központi elgondolás alapjan és
központi irányítás melletti létrehozásáig, amelynek időszükséglete meg-
ítelésem szerint legalább 1 év.

Összegezve a katonai togisztika területén meglévő fettételek értékelé-
sét szükségesnek tartom kitérni a honvédségen belül meglévó-, illetve a
nemzetgazdaság által biztosított erőforrások alkalmazhatóságának
tömörített megítélésére.

Elsősorban a BNT honvédségen belül meglévő feltételeit, majd a
katonai logisztika nemzetg^zdasági hátterét összegeznóm:

1,) Igaz, hogl az dtalakítás előtt tilló honvédségben a BNT számos, nél-
külözhetellen feltétele van jelen, uglanlkkor a katonai szenezetek lehet&
ségei több íontos tdmogatósi teúleten erősen beszíikűltek Megoldottnak
tekinthetó az üres, illetve a szabad kapaciüísokkal rendelkezó honvédségi
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objektumok bérleti, vagy értékesítési szerződéssel történó átadása, a katonai
repülóterek, mint fogadó létesítrnények biáosíüásq továbbá a katonai gya-
korlóterek, lóterek meghatározott szektorainak használatra való átengedóse
és a szabad laktarryai kapacinások felajánlása.

Nagyon lényeges működési feltétel hiányzik viszont a katonai repülő-
terek infrastruktúníjának elavultság4 vezetési rendszerének problémá miatt,
melyek javítására a NATO infrastrukturális beruháási alapok felhasmá_
lásával, a célfeladatokra jóváhagyott képességcsomagok keretében lépések
történtek. A magyar katonai repülótereken a szövetséges erök légijármű-
veinek iizemeltetése, szervízelése több technikai akadályba ütközik elsósor-
ban az üzemanyag elláüís, feltöltés vonatkozásában.

Elégtelenek továbbá a katonai közúti és légiszállítás-, a mozgásbiz-
tosítás műszaki, illewe közúti komendáns-, valamint a technikai eszköz
helyreállíás szervezetei és kapacitás feltételei, mely következményeként
ezeken a területeken a végletekig leszűkül a honvédség segítségnyújási
képessége.

Továbbra is alapvető gondot jelent a BNT szervezeti kialakításának
hiránya. A szervezeti kialakításnál a csapatok törzseibe, a haderőnemek lo-
gisztikai vezetó szervébe, valamint a központi logisztikai tagozat hadrendi
elemeibe külön a BNT katonai logisztikai feladataí előkészítésével fog-
lalkozó szakállományra kell gondolni. Ez az ál\omány felelősen végezné a
tervezéssel, az adalbázis kezeléssel és karbantaűssal, valamint az eryütt-
működéssel kapcsolatos tevékenységeket.

2.) A kalonai logisztika nemzetgazdasági háturének lehetőségei ösz-
szegzésénéI nem haglhatjuk figeltnen kívül, hogt a honvédség logisztikaí
biüosítúsa ezer slillal kötődik a nemzetgazdasdgi szférához, kapcsolatrend-
szerük átszövi a teljes támogaldsi vertikumot, lmí eglben működésének
küIső íeltételrcndszeút képezL Ezen belül a logisztikai szervezetek alapren-
deltetésük betöltése kapcsán mind az ellátás, szállítrás, mind a technikai biz-
tosítiás vonatkozásában szoros együttműködést valósítanak meg a különböző
nem-zetgazdasági termelő és szolgáltató alapegységekkel, úgymond rájuk
vannak utalva.



Ellátrási ámogaás tekintetében az üzemanyag, az élelmezési szak-

anyagok, a kereskedelemből beszerezhető fenntartási anyagok, valamint a

ruhazati anyagok egy része (központi tartalék) mrá,r hosszabb idö óta

nemzetgazdasági biázisokra t€vódött át, így valójában a honvédségen belül
csak a csapatkészletek egy része és a béke ellátris folyamatosságát biz-
tosító készletek állnak rendelkezésre, Ebből adódóan a segítségnyújüís

keretében csak a nemzetgazdasági fonások információinak átadására ke-

rülhet sor.

Javítások terén a honvédségi kapacitrások leszervezése következtében
jó esetben is a laktanyai javítóműhely hálózat (épületek és a kialakított
szerelő blokkok) vehetók igénybe. A szakjavító háttér döntő része - különö-
sen a magasabb szintű javítási igények esetében - a HM javítási funkcióka
szakosodott Részvénytarsaságoknál jelenik meg, illetve a gépjármű- és a

közlekedési szaktechnikai eszközök vonatkozásában a civil javító szerve-

zeteknél található. Ezek a bázisok képesek további igények kielégítésére.

A polgári repülés, a közút- és vasúthálózat igénybevétele vonat-
koásában a honvédség teljes egészében, mint megrendelő lép fel és alkal-
mazkodik az adott szállíási ágazat mindenkori helyzetéhez, kapaciásai-
hoz. Tény, hogy a szövetségeseknél rendszeresített technikai eszközök szál-
lítása, vagy vasúti mozgaása nem a magyar szabvány szerinti mérteke
épül és a közúti műtárgyak paraméterei, a vasúti vagonpark, illewe a pá-

lyák teherbíró képessége nem minden vonatkozásban felel meg a követel-
ményeknek. Talán a legszűkebb keresztmetszet éppen a mozgás, mozgatás

terén van és lesz jelen.

A fentieken túlmenóen legfobb feltétel hianyt az orságos szintű BNT-i
feladat szervezeti és adatbázis létrehozásának elmaradása idézi elő. Meg-
ismétlem, hogy döntő kérdés egy tírca szintü irányító-koordináló szervezpt
kialakíLísa, mely kormányzati szinten felelne a BNT t€rületéért. A szer-

vezeti elemek kiépítése esetén meglörtén}etne a ma különbözö üírcáknáI,

órszágos haáskörű szervezeteknél lévő adatbázisok egy informatikai háló-
zatba töíténő összpontositása és a kimeneti terminálok feltöltése.

Végkövetkeztetésként levonható, hogy a BNT nyújtására sem a szak-
minisztériumok, sem a honvédség és az országos hatáskörű szervezetek
még nem rendelkeznek a szükséges tervekkel, képességekkel. Vonatkozik
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ez az 5. cikkely szerinti és az 5. cikkely hatályán kívül esó műveleteke
egyaránt.

A BNT íeladatai megolüsdt jelenleg ''ad hoc|| csoportosíttísok irá-
nyítdsóval, ko űozott méftékben végeaük. Ez a helyzet sokáig nem laft-
ható fent, mindenképpen pozitív irányú elmo1dttlúsokra van szükség. Az
elmozduldsl elsősorbanfelülrőI, a tdrcdk szintjén sükséges inűtani ahho7,
hogl a BNT orsúgos és azon belül a honvédségre vonatkoruő íeladataí - a
DCI kövelelményei - tenezJretők, előkésathaők, majd végruhajthatók Ie-
glenek

FelhasznáIt irodalom:

l.) MC 334l l |999. őszén elfogadott szövegváltozat,

2.) NATO Logisztikai Kézikönyv.

3.) MC 3l9ll NATO logisztikai alapelvek.

4.) ALP-04 Szövetséges Összhaderőnemi logisztikai doktrina.

5,) Amerikai-magyar megállapodás (HVK Hdm. FCSF-ség).

6.) HM Elektronikai Igazgatóság Rt. LogisztikaiIgazgatóság SZMSZ.

7,) Egyetértési Megrállapodás az ARDENT-GROUND gyakorlatra.

8.) Drá,n Kapacitás Katalógus.
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A LOGISZTIKAI IGAZGATÓSÁG

REI\DELTETÉSE

Mint gazdasági szervezet temező, szervező és iránltó
képességével biáosítani a kormány által vállatt sajátos
(§OFA), illetve a helyi szenődésekben váIlalt feladatok
teljesítósét a kütdő nemzetek számára, elsősorban a
nemzetgazdaság erőforrásainak bevonásával.

felhasználók
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GONDOLATOK A MAGYAR HOI{VÉDSÉG LOGISZTIKAI
GAzDÁLKoDÁsÁxar mpaszmr,arllnól

Bugner Sdndor]

ÉvrőI évre rendszpresen készültek besúmoló,, énékelő-, feladatszabó
jelentések különböző szinű *atonai §zpneutek gazdólkodósi tevékenysé,
gérőL Ezekben a jelentésekben mindig kiemelt helyet foglalt el a logísztikai
gadólkotlds, annak értékelése, a lapasztalatok összegzése és a vdrható fela-
datok előrejelzése,

EzekbőI adódóan írásom célja az emúlett jelentésekben, besaímolók-
ban leírtak összefoglaltisa, a leszűúető tapaszlalalok kiglűjtése és a len-
denciók benutaiísa A bemutatás sorón elsősorban a Magnr Honvédség,
illetve a SlírazJöldi Yezérkar logisztikai gazúílkodósónak tapasztalataira
térnék kL

1.) Mint mindenki előtt i§mert, s honvédség költségvetésében rz utób-
bi években nagyarányú visszafogottság érvényesült, fejlesztésre szinte
egyáltalán nem volt mód.

Az inflációs hatások és a költségvetési elvonások kövelkezményeként a

költségvetés reálértékben nagyarányú csökkenést mutatott. Mindezek ered-

ményeként a gazdálkodás szinte minden terül€tén elmaradások, a milkö-
dőképesség diferenciált visszaesése, helyenként megszűnése volt tapasáal-
ható. A csökkenó kiképzés mellett már az eszközök, ingatlanok normál
ellátrás érdekében való működtetése is nehézségekbe ütközöt| az élet- és

vagyonbiztonság, a kömyezetvédelem törvényi követelményeinek megsér-

tése egy sor területen állandósult.

A logisztikai biztosíás különféle részterületein felhalrnozódtak azok
a feszültségek, amelyek összességében eryre negatívabban befolyásoljtík
a Magyar Honvédség jelen idejű képességeit és eryre több e§etben keriilt
sor pénzeszköz átcsoportosításáía a működőképesség me5artása érdekében, a
haderőfej lesztés i pénzkeretek terhére.

l. Bugncí sándor al€zí€d€s, ZMNE |ogisáikai t8n§zék doktorándusz!
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A fenntartísi anyagi készletek - a hatalmas mennyiségek ellenére -
§zaktertiletenként változóan 25-70 o/o-ban tették lehetővé a csapatigények
kielégítését. Ennek íö oka a szükségletekkel semmilyen kapcsolatban nem
álló elégtelen köItségvetési üímogaás.

A Magyar Honvédség logisaikai h elyzetét jől mutatja, hory döntöen
a fenntarüísi és "M" készletek felélése miatt a nemz€tgazda§ággal szem-
beni minösltett idószaki igények folyamatosan emelkedtek. Az igények
egyre nagyobb része azonban nem a minősített időszaki igény megnövekedett
felhasználására, valamint a veszteségek pótlásáfa, hanem a haderő alkal_
mazási állapotba hoást{hoz szükséges.

Nem volt lehetőség a megfelelö összetételű és mennyiségű alkatész
készletek, javítóanyagok beszerzésére, Mindez párosult a honvédségi
javító kapaciüís drasáikus csökkenésével, Az ipari javítrások elmaradiása miatt
a javíüások óme a csapatjavíto tagozatra terhelödött át. A fenti folyamatok
haüására a korábban jól funkcionátó technikai kiszolgáló rendszer gyakor-
latilag összeomlott, halmozott haüísa a haditechnikai eszközök teljes skáIá-
jának, hadrafoghatóságának szintjében különösen élesen jelentkezik.

Annak ellenére, hogy a személyi állomány elláü{sára fordított össze-
gek aránya költségvetési kereteken belül folyamatosan növekvő irrinyzatu,
az alapvető ellátási normák reálértéke folyamatosan csökken.

A fenti negatív haaísok mclletl l998-ig a logiszrikai gazdóIkodást alap-
vaően az aldbbiak jellemezték:

. Válságkezelés fol},taása, működőképesség fenntartása;

. A készletezési €lőínísok felülvizsgálaával és módosítrásával a kész-
tetek békeműködés érdekében való további felhasznáíása;

. A felesleges anyagok és eszközök, valamint ingatlanok értékesítése
és az ígl keletkezett bevételek a költségvetésben lewezett felada_
toka való felhasználása;

. A szabályozó rendszer folyamatos felülvizsgálata, az analitikus nyil-
v{íntarkisi r€nd korszerúsítése.



Ezek alapján elmondható, hory ezen idöszakbarr a logisztikai gazdál_
kodást a folyamatos válságkezelés jellemeáe, Középpontjában az állandó-
sult finanszíroaísi gondok kezelése, a napi élet, a szűkített kiképzés és a
priorMs szerint meghaüirozott katonai szervezetek harckészilltségének,
technikai fejlesztésének biztosítrása, a kiemelt feladatok feltételeinek megte-
remtése állt.

A költségvetési fonrisok kiegészítéseként folytatódott a központi kész-
letek felélése. A megszűnó katonai szervezetek eszközeinek és anyagai-
nak átcsoportosítása nyújtott némi segitséget a hiányok csökkentéséhez. A
javítások, felújíüások és cserék elmaradása ajövöben egyre inkább halmo-
zott problémaként fog visszaérni, a költségvetés egyre naryobb hányadát
fogja felemésaeni.

A szakterület költségvetésének a reális igényekhez val6 - évek óta
ttirténó - alulbiztosíüisa miatt rrákényszerül az elöírt készletek folyamatos
felélésére, valamint "tűzoltó|' jel.legű munkát folytat tervszerü megelőó,
karbantartó munka helyett. Az elmaradások évról évre halmozódnak, a
helyrehozísukhoz sziikséges költségek pedig - a fokozott állagromlris miatt -

nem eryszerűen összeadódnak, hanem hawányozódnak.

A szűkös költségvetés swkági probléruíi az aldbbiak:

. az élelmezési normák rendezése nélkül az élelmezési ellátás szín-
vonalának nagymérvű elrnaradása,

o a ruházati normák évről évre elmaradt rendezése miatt mára már
50 %-os a reálértékvesztés,

. az egészségüryi ellátrás köl§égeinek jelenlegi biáosítrásával jelen-

tős az év végi taíozásállomány,

. a humán elláüís költségeinek jelenlegi biztosíüása a szíikségletek
minimális szinhü kielégítését bizto§ítja. Szíinetel az MH életét be_

mutató katonai fi lmryártás,

. a hajto és kerróanyag a szükségletek firyelmen kíviil haryásával kb.

707o-os értéktren kerül biaosításra,
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. a sállíási és közlekedési költségeket nominálértéken sem tudja
biaosítani, Nem biaosítható az áúhűzódó szervezési feladatok
utószálitásai, az inkunencia anyagok raküírba történő sállí_
üísa" a HKSZ követelmények szerinti csapat_ és hadműveleti
készletek megalakítrásának szállíüísai,

' a békehíradás terén a kiad:isok csak a szükségletek szintjén biao-
síthatóak,

. a térképészeti ellátas általános köttségeinek nominálérték alatti

biztosításával a Térképészeti Hivatal működése, és az MH térkép_
elláása nehéz helyzetbe keriil!

. az őrzés-védelmi költségek a szükségletek szintjén kerülnek biz-
tosíásra,

. a pénzüryi jellegű dologi kiadások (nyomdaköltség, üzemi étke-
zés, szakkönyv beszerzés, bérleményes üdültetés, kártérítés, stb.)
jelentősen csökkentek;

' a kiképzés terén a tantermi oktató eszközök, valamint a segédanya-
gok biztosíüísa jelentősen csökkent,

. az ingatlan állomány működtetése terén súlyos gondként jelent-

keáek az energia racionalizálás költ§égei, az állagromlás fékezése,
az ingatlanfenntar!ísi, karbantartási, köztizemi díjak inflációs nö-
vekményének biztosítása,

. a haditechnikai eszközök állapota egyértelműen romlotl Az
elmaradt g},áíi javíüí§okat nem pótolja - technológiája következ-
tében - a szükség szerinti javít ís. Összeomlott a technikai kiszo]-
gáló rendszer. A fenntartási anyagellátásban a tartalékok kimerül_
tek. Az alacsony szintű központi anyagellátás követkexében a
technikai kiszolgálás tervszerű rendszere nem működik, a hatósá-
gi feladatot jelentö műszaki megvizsgálás és környezetvédelmi
felülvizsgálat követelményeit csak korlátozottan lehet kielégíteni.
M€gtorpant a korábbi években megkezdett hosszú idótartaínú
nirolásba helyezés folyamata,



Az eddig leírtak, ha nem is kizórólag, de elsősorban a logiszlikai
gazdólkodtís úgtnevezett központi költségvetese óltal biztosíua összegek

Jelhasznólása sorón fehrcrüIt probléruikal taglalla.

2.) Ezután a Sárazíiildi Vezérkar és alárendeltjei l99E. óvi to-
gisztikai gazdálkodása íapasztalatainak felhasználásával szeretném
bemutatni a csapattagozatban felmerülő problémákat.

Annak ellenére, hogy az itt leírt adatok kon}retan ismertetik az MH
SZVK helyzetét - úgy gondolom - más, általrinos tapasztalatok is leszűr-
hetőek a leírtakból.

Az MH Szárazftrldi Vezérkar 1998. évre biztosított eredeti logisztikai
költségvetési előirányzatai - volumenüket tekintve - az előző évekhez viszo-
nyítva kedvezőbbek voltak. A dologi kiadásra jóvráhagyott előirányzat
4 .02l .367 E Ft, amely a tervezettnek a 91 %o-u az l 997. évre j óváhagyott ere-
deti előiráLrryzatnak a 145 Yo-a, A biztosított előirányzatot csak 368 M Ft
bevételi kötelezettség terhelte, szemben az 1997. évi 680 M Ft-tal.

A kedvezőbb összkiadási előirányzatok mellett eryes szakterületek-
nek továbbra is rendkívül szűkös kerettel kellett gazdálkodniuk. Ezek
közül kiemelést érdemel, hogy az é|elmeúsi szolgálat részére biáosított
e|őirányzat a norma szerinti szükséglet 85 o/o-áú fedezte, Az üzemanyag
szolgálatnál az üzemanyagkártyák ellenében elláásra kerülő gépjárművek
számának jelentős növekedése ellenére a sákséges e|őírányzat töredéke,
mindössze 17 %-a került jóváhagásra, módosíást követően is 3 M Ft-tál
elmaradt a szükséges előinínyzattól.

A számítás-, ügyvitel- és nyomdatechnikai eszközök üzemben tartásá-
nak feltételei évek óta nem biztosítottak.

Rendkívül szűkös keretek álltak rendelkezésre a pénzügyi jellegű lo-
gisztikai kiadásoka is. Nem volt elegendő előirányzat a parancsnokságok,
alakulatok törvényes müködéséhez szükséges törvénytáralt, közlönyök be-
szerzésére, a tudományos munka vég#séhez szükséges külftildi és magyar
szaklapok, folyóiratok biztosíására,

l998-ban finanszírozási problémával alapvetően nem kellett szem-
besülni. Az évet 28,5 M Ft fizetési haüíridö lejráLrtít követö tartozásállo-
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mánnyal (itt jegyezném meg, hogy 1997 , év végén ez az összrg 1 94 M Ft
volt) kezdtiik.

A bekemissziók (MFO, UNFICYP), valamint az SFOR MMK logisaikai
jellegű költségvetési elóirányzatai biaosítottak voltak.

Az analitikus nyilvántartás területén jelenleg is komoly problémát okoz
a nem megfeleló szímíüístechnikai báxér, az elégtelen kapaciüás, az elavult
géppark, a sámítástechnikai segédanyagok alulbiztosítottsága valamint az
újonnarr beosaásba kerülók felkészítése, kiképzese terén mutatkozo hiányos-
ságok.

Nem sikerlilt előbbre lépni a gazdálkodási fegyelem teriiletén, Több
esetben töítént engedély és beruháaísi előirányzat nélküli üirgyi eszköz
beszerzés. Esetenként firyelmen kívül hagyüík a közbeszerzésre vonatko-
zó elöírásoka| csapalha!áskörben kerültek beszerzésre a központosított be-
szerzési körbe tartozó anyagok, eszközök.

A közbeszerzések, illetve a szabadkézi vétellel történt beszeízés€k el_
lenjegyzésének kialakított rendje nem minden katonai szÉrvezetnél megfe-
leló. Több e§etben a parancsnokok előzetes ellenjegyzés nélkül kötöttek
szeródéseket (kötel€zettségvállatás), Ez a gyakorlat sérti az 1992. éxi
XXXVIII. törvény, a 90/1997. Kormán}rendelet és a 9/1998. (HK 4.) HM
utasítás előírrásait.

A gazdálkodrisi rend feltetelezi az eryébként régóta elöírt éves logisz-
tikai boszerzési tervet, amely a feladatok reális előirrfuryzat igényeit tartal-
mazó jóvrüagyott költségvetéshez kapcsolódik, Jelenleg a beszerzési ter-
vek formálisak, azokat a készítők sem tekintik kötelezö érvényűnek, a
beszeruéseknél is legtöbb esetben ötletszerűség énékelhető, ezért az elő-
zetes ajánlatok bekéresére és érdemi feldolgozásá.ra mrá,r nem marad idö.

Az eltelt idő§zak tapasztalatai nímutatnak, hogy a katonai szervezetek
parancsnokainak kötelezettségvállalási jogkör gyakorlrását fokozotian firye-
lemmel kell kísémi. A szakági információs rendszeíekból nyerbető adatok
felhasználásával, illetve hely§zíni ellenőrzésekkel meg kell előzni a terv-
szeríitlen és fedezetlen elóirányzat felhasznáIást.
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Összefoglalva az eddig leírlakat az alóbbi követkedetések vonhatók le:

l.) l999-ig elmondható, hogy a logisztikai gazdálkodás lehetőségei rend-
kívül kedveátlene( jelentös bevételi elóirányzattal terheltek voltak. A kato-
nai szervezetek vezetöit terhelő ellárási kényszer, a harckészültségi felada-
lok feltéleleinek biaosítísa következtében eryértelművé vált, hogy a keret-
gazdálkodás elve csak korlátozottan érvényesülhet,

2,) A jelenleg meghaüirozott költségvetési, gazdálkodási kömye-
zetben (vö. előirányzatok jóváhagyásának ideje, azok szerkezete, finanszí-
rozási prob!émák) nem beszélhettink a gazdálkodrás racionális jellegéről
hanem kizírólag a rendkívül szűkösen biztosított költsegvetési előirány-
zatok; a reálszféra által meghaüározott módon történö, normák által meg-
haüirozott felhasználásáról.

3.) Jelen helyzetben a gazdálkodás kizárólag a biztosított költség-
vetési elóirányzatok felhasználrását jelenti, különböző, a parancsnoki gazdál-
kodási mozgástér további szűkítését jelentó szabályzók alapjált.

4.) A költségvetési gazdálkodás értelmében tett lépések alapvetöen a
finanszíroási döntések rcalizálősára, illetőleg a gazdálkodási folyamatok
mind teljesebb könű áttekinthetöségének érdekében történő információs-
szolgáltatási kötelmek megállapítísára irrányulnak,

A logisztikai gazddlkodtís lerén az előrelépési lehaőségek a követ-
kezők ben fo glalható k ö s s ze :

l.) A Kormány a NATO csatlakoással is összefiiggésben kötelezett-
séget vállalt eryfelől a üirca kiadásainak GDP arányos biáosítására (2000-

ben 1,51 %, 2001 -től 1,6l %), illetőleg a kiadások teljes körnek üíLrnogatt{-

sával történő biztosítására, másfelól pedig elkötelezte magát egy ténylege-
sen finanszírozható haderó strukóra kialakítasára. Ez reszben a bevételek
költségvetési ámogaá§sal történő kiváltrisa révén megteremti a gazdálko-
dás pénzeszközök részeről történö biáon§ágát, részben pedig kisámít-
hatóvá teszi a fonások mértékének alakulrását.

2.) A stratégiai felülvizsgálat céIja egy finanszíroáató és feladatai
ellá!ísrára alkalmas haderó struktrlra kialakíüisa. Ez egyrészről várhatóan a



nem közvetlenül katonai jellegű feladatok más formában történő elláásá-
val jrir majd a jövőben, amely hosszabb ávon források felszabadítrásával
járhat. Másrészről megfogalmaz egy fenntartható növekedési elvet is, mely
nek lényege a fejlesztések olyan mértékű növelése, amely mellett a múkö-
dési kiadások zavartalanul biáosíthatók.

3 .) A korszerű logisáikai gazdálkodást (tervezést, els zámolás!, besá-
molást) befolyásolja a megfelelö szinvonalú, integrált szíaíústechnikai
eljrárásokkal is tírnogatott információs rendszer. Ennek fejlesáése - össáang
ban a tárca Védelmi Tervező Rendszerének fejlesáésével - megkezdődött, A
fejlesáés eredményei vrirhatóan 2-3 éven belül mind a csapat, mind pedig a
központi tagozatokban éreáeti hatisá| illetőleg a reálfolyamatok tímogaüis a
mellett megfeleló információkkal szolgál majd a döntéshozatal szfunára is a
árcavezetői résáre,

Felhasznált irodalom:

l.) A szöveges beszímoló jelentés a HM l997. évi költségvetésének tel-
j esítéséról .

2.) Szöveges beszimoló jelentés a HM l998.évi költségvetésének tel-
jesítéséről.

3.) Szimszaki beszímoló jelentés a HM l999.I. felévi költségvetésének
telj esítéséről .

4.) A HVK LFCSF -ség 1997. évi költségvetési beszámolója.

5.) A HVK LFCSF -ség 1998. évi költségvetési beszimolója.

6.) Szöveges beszrimoló jelentés az MH SZVK, illetve alárendeltjei
1997 . évi gazdálkodási tevékenységéről.

7.) Sz<iveges beszímoló jelentés a MH SZVK, illetve alarendeltjei l998.
évi gazdálkodrási tevékenységérőI.

8.) A honvédelmi miniszter inárryelvei a honvédelmi tírc4 a Magyar
Honvédség 1999. évi tevékenységére és az éves védelmi tervezési felyadatok
magvalósításrira,

9.) A Mapar Honvédség Parancsnok4 Vezerkari 6nök 33/1999. paran- :

csa a honvédség 1999. évi feladataira.
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A FEGWERZET HARCÁSZATI ÉRTÉKÉNEK
MEGíTÉLÉsE, R-ENDszERBEN TARTHATósÁcA

xonsznnűsirÉsÉxrr lnrrnrősÉcr

Nagt Isnán]

A Magyar Honvédség 1989-1999. között egy átmeneti időszakot élt
meg, amelynek legföbb jellemzóje a Varsói Szerádésből történő kilépés
és az liszak-Atlanti Szövetségbe (NATO - North Atlantic Treaty Orga-
nization) történő belépés volt. Azonban ezzsl a énnyel nem 7.í!rult le az
átmeneti időszak, mivel a Magyar Honvédség feglverzetének döntö há-

nysda továbbra is szovjet, illetve szovjet licencek alapján más orságok-
ban (Lengyelorság, Csehszlováki4 Bulgária stb.) vagy hazai hadiipari
vállalatok által gyártott eszközökből áll.

A Magtar Honvéfuég (MII) straktulólis megújuttísót követnie kell a

íeglvenet íokozatos vóltósdnak is, azonban ehhez elengedhetetlenül slik-
seges a feglverletteehnikai eszköök és eszköueadsurek jelenlegi dlla-
poűnak érükelhe, korszerűségének, hatékonysógónak és hatcósuti al-
kalmassdgónak megítéIhe; rcrulszerbe n larlhaűsdga fekétele ine k, vahrtnl
az aual kapcsolatos technikai biztosíaísi leladatok meghaldroaísa; az esz-

kijzök vólaúsa szültségességének iruloklósa, ütenenek prognoszíiztíldsa; a
technikai fejlesztés és horszerűsítés lehetőségeinek feltálóso-

A feglverzettechnikai eszközök korszerűsége technikailag csak sá-
mos harcászati-műszaki paraméter viszonyí!ísa alapján ítélhető meg, de
nem kevésbé fontos, söt meghatározó a rendeltetés szerinti harcfeladatra
való alkalmasság harcászati megítélése az alóbbi szempontok szefint:

. milyen feladatra,

. várhatóan milyen jellegű cél ellen,

. milyen ávolságra (lőtávolságra),

l. Nagy István mk. óm!€y, MH F€gyvüzettechnikai szolgáldfönók§é8
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. milyen körülmények között (álló vagy menethelyzetből tiizelés,
éjiel, nappal stb.),

r milyen találati pontossággal,

. mennyi idó alatt (tiizkésszé tótet ideje),

. hrány kezelővel,

. milyen hatékonysággal, stb. alkalmazható eredményesen.

_ Lelet, hogy egy feg;rverzeti eszköz - a világszínvonalhoz viszonyítva
- kevésbé korszeni vagy korszerűtlen, de nem biztos azonban, hogy alkal_
matlan is az adott feladatra. Az alkalmasság megítélésénél a harcászati-
műszaki paraméterek és a katonai értékelés egyiittes eredménye a mérv-
adó. Ezenkívül nem szabad figyelmen kívül haryni az eszkOl technikai
biaosításával kapcsolatos feladatok megítélését sem, mivel a fenntartiási
költségek erősen befolyásolják egy-egy eszköz renábilis rendszerben tart-
haóságát. Bizonyos esetekben az eszköz lehet korszerű, de ha csak min!
mális mennyiségben van jelen, akkor a fenntartási köItségek tul magasak
lesznek és nem rentábilis a rendszerben ta*ísuk (lásd:- SzT-10 önjáró
légvédelmi rakéta komplexum, 152 mm 2Sz_3M önjáró tarack). Tehát az
MH fegyverzetének megítélését ilyen összefiiggések alap;án keli és szabad
elvégezni, mielőtt döntés születik egy-egy eiit o" .end."erben tarnísáróI
vary váIü{sriról, felmérve egyben az eszköz €setleges hazai (vagy külftil-
di) korszerűsítésének lehetőségeit.

_ ___ 14, 
korszlníisíté§ (fejlesztés) elengedhetetlen feladatként jelentkezik az

YH-_b- A fejlesztés (gyártás, modemiálás) megkezdése egi olyan komp-
lex foly.amat, amelyben vizsgálni szükséges 

"gy 
.o. ,"gá"lési tenyezőt

ahhoz,.hogy eldönthető legyen a folyamat elindítr{sa. Az Jgyik ilyen fontos
tényező a korszeríisítendő eszköz harci hatékonysága, uii"lynák ."gha-
titoző fő tulajdonsógai a köveíkezők:

. harci fulajdonságok (tűzerő, védettség, mozgékonyság),

. üzemeltetési tulajdonságok (kezelhetőség, tiizgyorsaság stb.),
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. technikai tulajdonságok (megbíáatóság, túlélőképesség),

. gazdaságosság,

. ergnómiai alkalmasság.

Amennyiben ezen fulajdonságok a fejlesáés során jelentósen javul_
nak, akkor figyelembe véve a megvalósíüis költsegei! a folyamat bein-
dítható.

Az MH fegrverzettechnikai e§zközei és eszközrcndszerei kor-
§zeriiségének, hatékonyságának, rendszerben tarthatóságának,

váltása szüksége§ségének és ütemezésének, illetve
korszerűsítése lehetóségének megítélése

1.) Tábori tüzérségi lövegek

Az MH összességében 1420 db ítibori tüzenégi löveggel rendelkezik,
amelyből 839 db a CFE epezmény óltal korlótozoll eszköz A lövegek
míntegl 56 o/o-a központi tórolósban van és a haderőreíorm beJejezesé-
vel ez az afóny elérhetí akár a 70 o/o-oí is.

A tóboti tüzérségi lövegek 56 %-a haui, lE %-a szoujet (orosz), 20 %-a
bolgár, 6 %o-a lenglel glúrtmóny, amelyek közül 52 %o viszonylag kotsze-
rű és korsze hítésre érdemes, 3E % pedig korszerűtlen, Jokozatos váhtist
igényeL

A 82 mm-es 37M aknavető kivonrásra került a szervezetektől, azon-
ban újra visszakerült a gyorsreagálású zászlóalj állományába. Az aknavető
korszerűtlen, elsösorban a kis hatékonyságu lószere miatt és 2005-ben tel-
jesen ki kell vonni és váltani szükséges egy hatékonyabbal, a kor köve-
telményeinek megfelelő aknavetőve[, elsősorban önjáró aknavetővel.

A 122 mm-es 3E/ó8M tarackok technikai állapota, annak ellenére,
hogy 1948-1952 között kerültek legyárüásrq még mindig kielégítőnek
mondható, ami azonban nem igaz a korszerűségüket tekintve.
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A 122 mm-es vontatott tarack elavultnak tekinthető és harcászat!
müszaki paramétereit megvizsgálva egyértelműen megállapíüató, hogy
korszeriisítesre nem alkalmas. A tarack szervezetbőI történő kivonásának
2000. éltől meg kel| kezdődnie, majd a rendszerből történő kivonás utátr
hasznosítani (értékesítes, vágás - femhulladékként értékesítés) kell.

A l22 mm-es 2Sz_l önjáró tövegek 1979-1987. közdtti gyárüísúab
tehát a legfiatalabb löveg is 13 éves, A lövegek igénybevételi páramétere-
it tekintve elmondható, hory az eszközök nem állnak az Územeltetési
paramétereik szélső hatrirá,rr. Ez azonban nern jelenti aá, hogy a technikai
állapotukjó, A lövegek 40 oÁ-a futoft ánkőzépszintű (S.TK), 25 %-a pedig
bázisszintíi Tervszerű Megelőző Javításon (TMJ-6.TK), de jelenleg az
eszközök több mint 50 Yo-a v& az elmaradt javíüísok (5-ó.TK.) végrehaj-
tásfua. Az elmaradások a kapaciüís hiánya, valamint a javító alkatreszek
hiánya miatt következtek be. Az alkatrészek beszerzésével folyamatossá
tehető a technikai kiszolgálás.

Figyelembe véve a nagyarányú technikai kiszolgálás elmaradást és
azt, hogy a lövegek rendszerben tartása 20l0_ig lehetséges, a válüá.sukig át
kell témi a szükség szerinti javíüís rendszerére a csapatok prioriüísának
figyelembevételével.

A rendszerben tartás idejét tekintve a 2Sz-l önjáró löveg váltása
érdekében 2008-tól szükséges egy új, a kor követelményeit kielégítő
önjráró löveg beszerzése, amelyre a jelenlegi NATO eszközök közül a
német gyártmányú l55 mm-es PzH 2000 önjáró tarack ttinik a legalkal-
masabbnak, illetve az elterjedtebb és több NATO orság által is üze-
meltetett l55 mm-es Ml09 önjáró löveg valamelyik változata.

A 152 mm-es D-20 ágyútarackok 1973-1984. között kerültek
legyárLísra, vagyis koruk 17 -27 év között van, átlagéletkoruk 20,5 év. A
lövegek 3l Yo-én végeaek mlír el S.TK-t és mintegy 70 Yo-án bázis TMI-
t, dejelenleg az előírásoknak megfelelőhöz képest mintegy 25-30 %-os 5-
6JK. elmaradás tapasztalható, ami a haderőcsökkentéssei és az elvégzelt
TMJ-k számrirrak növeIésével minimális szintre hozható.

A technikai kiszolgálások végrehajtása az előírásoknak megfelelően
végeáető, mivel rendelkezünk a szükséges javítókapacitással is javító



alkatrészekkel is, azonban itt is vannak kritikus hirfuryok, A javítóanyag
megfelelő biáosí!ása esetén tartható ezen lövegek ciklusrend szinti fenn-
tarÉsi rendszere,

A 152 mm-es ágyútarack rendszerben tartható 20t5-ig, de feltétlenül
szükséges a löveg korszerűsítése, ami már megkezdődött. Jelenleg
elkészült annak a félautomata töltőberendezésnek a 3 db-os prototípusa,

amely segít§égével növelhető az éqyútaruck tűzgyorsasága és biaonságo-
sabbá tehetó a töltes folyamata. A töltőautomata másik előnye az azono§
erővel történő betöltés, ami hozzájátul a löveg tiizelési pontosságához
(közv€we hatékonyságához).

A lőtávolság növelése (elenleg l74l0 m), valamint speciális felada-
tok végrehajü{srálroz sziikséges új típusú lőszerek (rakéta póthajüísú) kifej-
lesztése, vagy új löszerek beszerzése mint pl, a l52 mm-es 2Szl9 önjá,ró

ágyúhoz hasmált lőszerek, melyek maximális lőávolsága 24700 m (ha-

ryomrányos), illeWe 36000 m (rakéta póthajtrisú), valamint új típusú lősze-
rek rendszeresítése (világító, gyújtó, köd, betonromboló és elsósorban
távaknásításra alkalmas kazetLís lőszerek).

A l22 mm-es BM-21 sorczatvetőket az 1970-es években gyártottá,k,

tehát nem a fiatal és korszerű eszközökhöz tartoznak. A BM-2l
sorozatvetők jelenleg az MH legnagyobb lótávolsággal (20750 m) ren-
delkező tiizérségi eszközei. A sorozatvetők 5-6. TK-ában szintén nagy-
mértékű lemaradás tapasztalható (az eszközök mintegy 60 %-án sziikséges
jelenleg végrehajtani TMJ-t). Ez a lemaradás annak köszönhető, hogy az
l990-es évek elején megszüntetett javító kapaciást nem sikerült újra
élesdeni (szakemberek hiányában).

A l22 mm-es BM-21 sorozawetők 2007-ig rendszerben tarthatók,
azonban itt is át kell témi a ciklikus fenntartrisi rendszerről a szükségsze-
rinti javíások rendszerére, amellyel a kiképzési eszközök állandó igény-
bevétele, valamint a zírolt eszközök technikai állapota is biztosítható.

A rendszerben tarthatóságot figyelembe véve 2006{ól szükséges egy
35-40 km, esetleges naryobb lőüívolságot bizosító 160-220 mm űrméretü
trivaknásíásra is alkalmas sorozatvető rendszeresítése. Ilyen sorozafuető
lehet az amerikai MLRS rendszer, amely teljes mértékben megfelel a fenti
igényeknek.
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2.) Páncéltörő lövegek

Az MH-ban jeknleg a póncéltörő kivegek közül 2 típas van rend-
szerben, amelyből az eglik hótrasikltís nékiili löveg (SpPG-9D tíIlvdayos
grándtveto), a ruísik pedig a I00 mn-es MT-I2 póncékörő óglú

Az SzPG-9D állványos gránátvető rendszerben tartható 2003-ig, amit
elsősorban a grrirrátvetőhöz rendszeresített lószerek szavatossági idejének
lejárata hatriroz meg.

A l00 mm-es MT-12 páncóltör6 ágyú a rendeltetésszerii feladatrá,rrak
teljesítésére maximálisan alkalmas. A löveg csak azért nem nevezhető
modemnek, mert nem önjáró, de ezen kívül a jelenkor hasonló rendel-
tetésú eszközeinek sorában előkelő helyet foglal el, köszönhetóen lőszerei
hatékonyságának.

A páncéltörő ágyú rendszerben tartható 20t0-ig és az elóírt technikai
kiszolgálásokhoz (5-ó. TK.) rendelkezünk megfelelő kapaciüíssal és szak-
értelemmel. Ennél a lövegnél is gondot okoz a javító alkatrészek hiánya,
de alapvetően ciklikus rendszerben megoldható a lövegek fenntartása.

Esetleges korszerűsítés e§etén a 9M117 (NATO kód: BASTION) lé-
zerirányíású lövedék (kumulatív robbanótöltet) rendszeresítése lenne,
amely 100-5000 m között alkalmazható 500-600 mm-es páncél átiitésére.
Ezen lőszerrel jelentősen növelhető a löveg találati valószínűsége.

A l00 mm-es MT-l2 páncéltörő ág;ru kiválüísa a világban uralkodó
tendenciának megfelelő egy önjáró rakéta páncéltörő eszközzel oldható meg
20lO-tól.

3,) Légvédelmi tiizérségi eszközök

Az MH csapatlégvédelmi rendszeráben hátom űpusú csöves Iég-
védelmi eszköz van,

. A 
_14,5 

mm-es ZU-2légvedelmi géppuska harciászati-műszaki para- :

métereike! hatékonyságuka! harcászati alkalmazhatóságukat tekintve
elavultnak tekinthetőek, azonban 2005-ig rendszerben tartlratóak.
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A 23 mm-es ZU-2 legvódelmi gépágyúk harcriszati-műszaki para-
métereiket, hatékonyságukat, harcászati alkalmazhatósígukat tekinwe ela-
wltnak tekinthetóek, azonban 2005-ig rendszerben tarthatóak.

A vriltásukat egy 30-35 mm-es több csöves önjáró rendszerrel kell
megoldani 2005-töl számítva,

Az 57 mm-es 5z-60 légvedelmi ágyúk az MH eryetlen ún. mobil
légvédelmi komplexumait alkotják, ame$ez a lövegeken kívül az RPK-
1 tjzvezeíő lokáúor tartozik.

Firyelembe véve a komplexum rendszerben tarthatóságát aá nagy való-
színűséggel 2001-2003. között ki kell vonni a rendszerból.

4.) Páncéltörő rakétarendszerek

Az MH-ban jelenleg 6 típusú páncéItörő takéta rendszer van rend-
szelesítve, anulyből keuő önjáró és ketíő hondozhüló vóltozaL

A MALJUTKA (9P133) páncéltörő rakéta rendszer egy BRDM-2
kerekes alvázra épített önjáró rendszeq amely második generációs (70-es

évek), vezetékes irányíású. A rendszerek átlag életkora 20-25 év. Nem tar-
toznak a modem eszközök közé és korszerűsitésük sem lehetséges.

A 9Pl4Pl páncéltörő rakétá* üzemidejét is figyelembe véve a kom-
plexum rendszerben tarthatósága 2003,

A KONKL]RSZ (9P148) páncéltörő rakéta komplexum szintén
BRDM-2 kerekes alvázon került kialakíüísra, azonban a rakéta és irányító
rendszere már harmadik generációs (80-as évek), vezetékes irányíású
modem eszkömek tekinthető.

A 9M113 pánéltörő rakéták üzemidő hosszabbíüisával és a szükség
szerinti javítrási fenntartísi stratégiával rendszerben tartható 201O-ig.

A FAGOT (9Pl35) páncéltörő rakéta rendgzer egy hordoáató
indító állványból (9Kl1l) és harmadik generációs (80-as évek) rakérából
(9Ml13) áll, A rendszer modemnek tekinthető.
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A rakéük íizemidő hosszabbíásával és a meglévö ciklikus kiszo|-
gálási rendszenel az eszköz 2015-ig rendszerben tartható.

A METISZ (9Kr15) páncéltörő rakéta rendszer hordozható indító
állványa (9Kl35) harmadik generációs, míg rakéüíja (9Ml3l vagy
9M1l5) kétlépcsős negyedik generációs korszeríi rakéta.

_ Az esz}öz 201 5-ig rendszerben tartható és jól illeszthető egy cikl ikus
fenntarkísi rendszerbe.

_ A FLANGA PMr7P) helikopter fedélzeti páncéltörő rakéía egy
harmadik generációs páncéltdrő rakéta, amely egy 5 éves üzemidö hossz_
abbí!ással 2006_í9 rendszerben tartható.

A STURM (9M1l4) helikopter fedélzeti páncéltöró rakóía szintén
harmadik generációs rakéta és kétszeri (5-5 éves) üzemidő hosszabbíüíssal
20 l O-ig rendszerben tartható.

A práncéltörő rakéta rendszerek fejlesztésénél, illetve váltásakor első-
sorban arra kell törekedni, hogy a beszerzésre keriilő eszközök és rakét{ik
mind helikopterról, mind harcjárműről alkalmazhatóak leryenek, ami nem -
csak, harcriszati, de készletképzési és fenntartási szempontból is lényeges,
gazdasági előnyeiröl nem is beszélve.

A páncéltörő rakétil* beszerzését 2005{ől kell megindítani.

5.) Légvédelrni rakéta rendszerek

Az Mfl-ban jeknleg 3 típusú közeli harfuívolsógli,2 íípusti kís haíó-
túvolsógú es 2 tfuusú közepes haóíóvolsógú légvédelni rukéla konplu-
am van rendszeresftve,

_ 
A SZTRDLA-2M (9K32M) közeli hatótávolságú légvédelmi raké-

ta komplexum egy elsó generációs vállól indít}rató és alapvetően elavult
rendszemek tekinthető.

A 9M32M tégvédelmi rakéták iizemidejének lejriratával az eszköz
rendszerben tarthatósága 2002-2005 közé tehető.
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Az IGLA-IM €K310-r) közeli hatótávolságú legvódelmi rakéta
komplexum harmadik generációs eszköz, amely mod€rnnek tekinthető.

A 9Ml3M légvédelmi rakéák üzemidő hosszabbíüísával a komplex-
um 201l -ig rendszerben tartható.

A MISTRAL2 közeli hatótávolságír légvédelmi rakóta komplex-
um ery negledik generációs korszerű eszköz, amelynek mint új beszerzés-
nek a várható rendszerben tartási ideje 20 év.

A köz€li hatótávolságú légvédelmi rakéta komplexumok válása során
továbbra is törekedni kell a kor szinvonalát kielégítő önjáró rendszerek
beszerásre (lásd: MISTRAL).

A VOLHOV (SZ-75M) és a KRUG (2KlrMl) közepes hetótávol-
ságú légvedelmi rakéta komplexumok az l960-as és l970-es évek szín-
vonalát képviselik. Egy célcsatornás légvédelmi rakéta rendszerek, ame-
lyek folyékony hajtóanyagú rakétákkal rendelkeznek és telepítési idejük

ftülönösen a VOLHOV-é) nagy.

Ezen jellemzöik alapján mindkét komplexum elavultnak tekinthető,
azonban még rendszerben tarthatóak 2007 -2009-ig. A rendszerben tarüí-
suk ellen szólnak azok a tenyek, hogy üzem€ltetési mutatóik nem meg-
bizhatóak és az alkatrészek beszeruési problémái miatt nagyon magasak a
fenntartris i költségeik.

A NYEVA (§Z-125M) és a KI]B (2Kl2M) kis hatótávolságú légvé-
delmi rakéta komplexumok szintén az l9ó0-70-es évek szinvonalát kép-
viselik. Egy célcsatomás légvédelrni rakéta rendszerek, amelyek szilárd
hajtóanyagú rakétákkal rendelkeznek.

A viszonylagosan alacsonyabb fenntarási költségeik és a kisebb
telepítési idejük miatt a rendszerben tartásuk 2005-2008-ig jobban elkép-
zelhető, mint a VOLHOV és a KRUG esetében.

A közepes-, nagy ható!ívolságú légvédelmi rakéta komplexumok
,r^lását 2007-től meg kell kezdeni.
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6.) RepüIő fedélzeti rakéták

Az MH-ban 5 típusú repüftígep fedélzeli levegő-levegő (L-L) rakéta
és 6 típusú repiiőgép es helikoptet fedéIzetí nem bányítható (NIR) raké-
ta van rendszerben

Az R-73, R-27R LL tlpusú irányított rakéták a MIG-29-es
repülőgéppel eryiitt kerultek rendszeresítésre és korszerü rakétának szímí_
tanak. Ezen rakéák 201l-ig rendszerben tarthatóak.

Az R-60 LL űpusú inínyított rakéták a MIG-2 t BISZ repülő_
gép€khez rendszeresített rakéta és ezen repülőgépek kivonrisával a rakéák
is kivonásra kerülnek, mivel legjobb esetben is csak 2004-ig tarthatók
rendszerben.

Az R-3R, R-l3M I-L típusú irányított rakétók a MIG-2l-es repü-
lőgéppel együtt kivonásra keriilnek, mivel üzemidejük tovább nem hosszab-
bítható,

A fedélzeti inínyitott rakéüík váltli§á! újak beszerzését 2005-től folya-
mato§an a szükséges mennyiségben meg kell valósítani.

Az Sz-8KO (KOM) NIR rakéták korszerűek és a MI-24V heli-
koptenel és a MG_29 repülőgéppel e8yiitt üzemeltet}etőek. A rendszer-
ben tartásuk várható ideje 20l0.

A2 S7-5 (KO, M, MO) NIR rakéták elavultak és az SZ-SMO típus
kivételével, amely 2006-ig iizemeltethető, az összes rakéta tizemidije
lejárg rendszerből ki kell vonni.

A nem irányítható rakéüik beszerzését a harcászati repülőgépekhez
2005_től, míg a harci helikopterekhez 2010+ől kell megkezdeni.

7.) Lokátortechnikri- é§ vezetési eszközök

Áz Mü-ban jelenleg 2I típas csoporl lokőtoftechníkaí eszhöz (|elde-
ítő, magassógmérő, repüIő lesaillító, tűzvezető es meleorutógiai) van rend-
surben, A loktitorok ünlő íöbbsége elektoncsöves, etavuh konstukció,



10 %-a a 70-es, 20 o/o-a a 8()-as évek beszeneséből szórmazik A legmoder,

nebbnek a l991-tííl kezdődően telepítetl IFF rendszer (ANTPX-S]) 1 db

radarja, valamint a napjaínkban szolgdlatba óllítofr ASOC központ számít

A jelenleg rendszerben lévő lokátorokat a technikai elawltság és nagy

életkor, többszöri gyári javítrás jellemzi. A berendezések üzemeltetési meg-

bíáatósága alacsony, meglehetősen nagy energiafogyasáással rendelkez-

nek. Az import anyagok beszerzési lehetöségeinek szűkülése és ugrássze-

rűen növekvő á,rai mellett az üzemfenntarüís (elsősorban javíris) költ-

ségeinek növekedése jellemző. Ezen problémáft alól kivételt képez az

SZT-68U és a I(ASZTA radar, amelyeket a 80-as évek félvezetös alkatresz

brázisára építettek. Jelenleg folyamatban van a P-37-es lokátorok korsze-

rüsítese, amely a NATO által támogatott (finanszírozott) program kereté-

ben folyik.

Az MH által üzemeltetett szovjet gyártmányú radarok, rnűködési frek-

venciájuk és a rende|kezésre álló berendezesek életkora alapján, várható

rendszerben tar!ísi ideje 2005-2011 között változik.

Az MH-ban üzemeltetett lokátorok válása és ezen a téren a NATo
kompatibiliüÁs elérése érdekében 2003-2004-ben sziikséges 3 D távolfel-
derítő radarok, 2004-től réskitöltő radarok és 2001-2003. között lesállító
radarok beszerzése.

8.) Tiizérségi tűzv ezető és yezeté§i eszközök

Az Mfuban 9 különböző típusu tüzélségi űuezít&, vezetési esz]úz és

komplexum (szNÁR-IL, AzK-, MASINA) van rendszeresítve, amelyek

nem kepeaek eglséges tíiueutő rendszert"

A szovjet 5tártnányú MA§INA (1V12) túzvezető komplexumok (8

db önjáró vezetési pont) egy része nem rendelkezik számítógépes tűzvezető

rendszerrel, valamint a tüzérfelderítő eszközök (AZK-S hangfeldedtö

állomás, SZNR-10 célfelderítő lokátor) számítógépei elavult ferrit-tranzisz-

tor bázisúak, működésük instabil, folyamatos üzemkészségük nehezen biz-
tosítható. Ezen eszközök átlagéletkora 15 év.
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^z 
AZK-í hangfeldedtő állomások l984-ben kerültek rendszeresí-

tésre és ajavító alkatrészek hiánya miatt csak manuális kidolgoásra adnak
lehetőseget.

A tűanezető rendszerek legkorszerűbb eleme az 1986_ban rendsze-
resítet! hazai fejlesaésü ÁRPÁD au tomort|zált tűwezető rcndszer világ-
színvonalú konshukció. Ez a tűnezető rendszer beépítésre kerüIt l db
1V12 komplexumbg míg ery lVl2 komplexum ÁnPÁO-tr,t, ery p€dic
csak részben ÁnrÁO-Ut típussal rendeikezik, Ery lV12 kornplexum
csak F ered*i szovjet rendszerrel (számítógép nélkül) rendelkezik. Az
ARPAD- l típus pedig D-944 (PSZH) alvázra kerillt tel€pítesre.

Mindezekből láthaó, hogy a fejlesaés irányát az egysegesítés (típus
és rendszer), valamint a NATO rendszerekkel történő együtbnűködés
lehetó§égének megteíemtése határo 72a me1. Azonban firyelembe véve az
eszközök életkonít és fenntarúisi költségeig egyértelműen ki kell jelenteni,
hogy az IZK-S hangfelderítö állomás elawlt, nem tartható rendszerben,
míg a SfiÁR- 10 és az 1Yl2 MASINA komplexumok korszerüsítéssel
2010-2015-ig rendszerben tarthatóak.

A rendszerben tarüáshoz elengedhetetlenül szükséges ery új ferrn-
tartisi §tratégia alkalrnazisa, ami nem a ciklikusságon, hanem az esetlege_
sen sziikség szerinti javíáson és a csapatok prioriLisán alapul.

9.) Optikai- és elektrooptikai eszközök

Az optikaí és elektrooptikaí mííszerek mhrteg, 3 1 %o-a a magur ipar
lefn éke. A lövéslfegtvetek, lövegek és harcjárművek optikai irónyzékaí,
aktív rendszerő éjjelláü eszközei elavultak, a passzlv rendszeúíek Líaí-
tttvolsdga peűg kicsi (maxímum 2§0-100 m) és szinün nem taílozrrak a
modern mííszerek közá

A kézi üivcsövek és távolságméró műszerek közül csak a 7x40-es
EDF úívcső számít korszenünek. A ttizér és légvédelrni sáereo ávmérők
és figyelő műszerek korszerűtlenek, pontatlanok és technikailag elavultak.
Irányzó és figyelő műszereink lézer besugárzás elleni szemvédelemmel
nem rendelkeznek. A szovjet gyártrniányú műszerek roboszfusak, nehezen



kezelhetőek, a lézerüívmérők pontosalq azonban hatótávolságuk kicsi (8-
10 km), digiális jelkimenettel nem rendelkeznek, igy számítógéphez nem
illesahetőek. Ternmvíziós Jeldeútő míiszerekkel nem rendelkezünk

Egyetlen korszerű éjszakai figyelö ávcsóvel (ORION 80 B If) ren-
delkezünlq amelyet l999-ben szereztiink be a KFOR kontingensünk részére.

A műszerek nagy többségét (80-90 %) a javítóanyag hirinya miatt
(alkatrészek, akkumulátorok) nem tudjuk javítani és megfelelő beszerzési
fomis hiányában rendszerben tartani sem,

A müszerek cserejét folyamatosan végezni kell, mivel korszerű optikai
és elektrooptikai eszközökkel jeIenleg a MH nem rendelkezik. Elsósorban
szükséges felgyorsítani az egéni felszerelésbe tartozó optikai eszközökkel
történő etláüis! az éjsz*ai íigyelésre alkalmas eszközök beszerzését, vala-
mint azon harcjrirműveink korszerűsítési folyamaát, amelyek nem rendel-
keznek az éjszakai harc megvívásrihoz szükséges optikai berendezésekkel.

l0.) Lövészfegrverek

Az MH keszleut 12 küIönféle típusú lövés{eglver alkotja. A ltt-

vesz{egtvereink dönő löbbsége a magrur hadiípar terméke.

A lövészfegyverek alkatrész elláása megfelelőnek ítélhetö, alapvetően

hiányok csak ritkin alakulnak ki. A folyamalos technikai kiszolgálásoknak
köszönhetóen az eszközök technikai állapota jónak mondható.

Az egyéni és a kollektív feglvereink - gépkarabélyok, géppuskák -

többsége korszerűnek tekinthető, azonban hatékonyságuk növelése érde-
kében szükséges hatékonyabb lőszerek és célzó berendezések kifejlesz-
tése, illeWe a korszerűtlen feg}^/erek cseréje.

A 9 mm PA{3 pisztoly elavultnak tekinthető és működési meg-
bízhatósága is csökken! eúrt ezen pisztolyok cseréje megkezdódött egy
új maryar fejlesáésű és gyrártású 9 mm-es 9óM P9RC típusú parabellum
lószerrel tiizelő pisáollyal, amely a kor követelményeit kielégítő fegrver,
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Ezen kívül, hazai brizison fejlesaésre került a kor színvonalának meg-
felelő 9 mm-es KGP géppisztoIy (különleges feladatok végr€hajtására),
illefue 12,7 rnm-es és l4,5 mm-es GEPÁRD mesterlövési és romboló
puska, amelyek beszerzése a közeljövőben várható,

A régi típusú lövészferyverek rendszerben tarthatósága (fejlesaés
nélkül) 2005-ig, korszerűsítésük eset én 20l0-ig, mig azúj beszerzesű pisz-
tolyok, illetve a v írhatóanbeszcrzpsre kerülő fegyverek rendszerben tartá-
suk ideje 2020-ig valósítható meg.

A rendszerben tartáshoz (régi típusok) sákséges egy átrneneti fenn-
tartási rendszer, amely az eszközök nagy darabsáma miatt inkább műsza-
ki állapot szerinti rendszerben képzelhető el.

1l.) Műhelygépkocsik és felszerelések

Az MH készletében 10 különúöző űpusú íeglverzettechni*ai mííhely-
gépkocsi és íelaetelés talólható, ametyekneh 18 altípusa üumel.

A műhelygépkocsik és felszerelések 38 %-a zírolt besorolású, ame-
lyek döntő többsége hosszú évek óta nem kerül igénybevételre. Az
eszközök 33 %-a 1965-1969 között,36 o/o-a 1970-1979 között, mig31 Yo-
a 1980-1986 között kerüIt legyártrisra, így az életkoruk igen széles skálán
mozog. Alapvetően az eszközök alváz és belső berendezése §em egy-egy
eszközrendszer, sem típus alegység vonatkoásában nem felelnek Áeg a
követelményeknek.

A műhelygépkocsik és felszerelések elöregedtek, javí!ásukra megfele-
lö kapacitr{ssal nem rendelkezünk és ezen eszközök fejlesztése, korsze-
rűsítése területén nem töftént előrehalaűs. A csökkenő csapatköltségveté§
nem biztosítja az elhasználódott és veszendóbe ment ké?iszersámok és
felszerelések teljes köríi pótlását.

A rendszerben maradó műhelygépkocsik és felszerelések technikai
színvonalának emelése és 2005-2010-ig történő rendszerben tartása
érdekében végrehajásra kerül a típusfeleségek csökkentése és a kivonásra
kerülö eszközök felhasználása a rendszerben maradók feltöltésóre.
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12.) Lőszerkészletek

Az MH lőszerkészletét míntegt 130 típus, több mint 11000 sorozal
alkotj& Az összkészlel 19o/o-a tüzérségi lős4er, 23o/o-a harckocsi lőszer,
l9%-a lövészlőszer, 7o/o-a légvédelmí lősze4 2%ra pedig repülő fedélzeli
Iőszer.

Az MH készletében megtalálható jó néhány korszerű lőszer is (kumu-
latív, leváló köpenyes űrmérgt alatti lőszer), azonban a kor színvonalát kép-
viselő lőszerek hiányoznak (kazeüis, rakéta póthajtrású, világíó, köd, lézer
irányíású stb.). A korszerűséget tekintve az MH készletét képeó lőszer-
fajták közül csak mintegy 20 %-a mondható korszerünek, míg a döntó több-
sége a 70-es évek színvonalát képviseli az akkori kor követelményeinek
megfeleló hatékonysággal.

A lőszerek szavatossági ideje 15-25 év között változik (lövész lősze-
reknél 20-25 év; harckocsi és páncélüiró lőszereknél l5-20 év), a pirotech-
nikai anyagoké pedig 5 év. A jelenlegi lőszerkészleteink az évek során
elvégzett felújításnak és a szavatossági idő meghosszabbításának köszön-
hetoen "nem túl öregnek" mondhatóak, mivel mintegy 80 %-uk 20 évnél
fiatalabb, a többi 20-45 év közötti. Ez az ariny azonban megfordítható, ha
a lőszerek beszerzési idejét és nem a szavatos§ágát vizsgáljuk,

A felújínís és átszerelés területén óriási lemaradás tapasztalható, mivel
az elmúlt évtizedben az MH létszímá,rrak drasztikus csökkenósével a
felújító kapaciüís is csökkent és a feleslegessé vált lószerek meg§em-
misítése érdekében (a központi tagozatű \őszenaktárak megszüntetese mi-
att úírolótér kapaciüás hiányhoz vezettek) a felújító kapacitás teljes mérték-
ben átcsoportosítasra került. A megsemmisítési ütemet firyelembe véve a
felesleges készletek megsemmisítéséhez mintegy 17-20 év §zíikséges.

További gondot okoz, hory nem rendelkezünk a kumulatív elven
működő és az elégő hüvelyű lőszerek felújíásához, illewe átszereléséhez
szükséges technológiával (dokumentíció, ryártósor).

Jelenleg a technikai állapotuk miatt le kell cserélni:

' a 42M ámadő és védő kézigránátokat,
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. a 30 mm_es jelzőtöltényeket,

. az l96s. előtt gyártott RGM-2 típusú gójtóka!

. a E2 mm-es j7M aknavetó grrá,rrátok indító és hajító töIteteit.

Le hell cserélni vagl ű kell szetelni:

. a PG-OG típu§ú lószerek jelentós hányadát (70 %),

. a 23 mm_es légvédelmi gépágyú lőszereket,

Az MH-ban űj lőszsrbesnnÉs a BTR_8OA harcjármű 30 mm-es
gépágűjáilroz az eszközbeszerzássel egyidóben, valamint a 42M üímadó és
védő kézigrrinátok cseréjének elinditr{sához a magyar fejlesaé§ű és gyáí-
tású 93M NF védő és a 96M NF tárnadó kézigrrinátok esetéb€n történt.

Néhány eszköz hatékonyságáLrrak növelése érdekében szükség lenne
új típusú lőszerek beszerzésére, ami a korszerűsítés eryik módja.

A jelenlegi lószerkészletek rendszerben tarthatóságát a felújíkísok,
illetve az átszerelés befolyrisolja és mivel ezen feladatoka megfelelö kapa-
citás nem ál rendelkezésre, így eryes lőszertípusok szavatossága előbb fog
lejárni, mint az eszköz, unelyhez rendszeresítve van, kivonásra kerül. Ezzel
a ténnyel szímolni kell,

összessegében afeglvelzeti esztöük h anyagoh értékelése alqjón
megáilapílható, hop az MH alapvető íeg,venetének nag1l tészl rend-
szerbel tartható 2005 - 2010-ig (mesfelelő alkatrészelldrás, technikai
kbzolgtiltisí rendszet biztosíídsa mellert). Epérletmű azonban, hog/ a
íegvetza vóIaísát ttug kell kezdení és fotyamaosan végeaú kell ahhoz"
hog, egEs tenüIetek ne kerüIjenek vólsógos helyzetbe. Szűk keresdmet-
szdhénl jelerrtkezik a légvédelem ftadarok, Iégvédelmi rakéta
umok, repüIőíedéIzetí rakéták és gepóglúk vóItósa 2005-ig), valaminl a
tiizénég (póacéltölő é8 ,óbolí lövegek, póncéltörő rakáa rendszerek
v óItás a 2 0 I l-ig) kérüse.
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Az ótmeneti időszakban szükséges egl új fenntartósi stratégia kidol-
gouísa és alkalnuaúsa

A fenntartási §tratégia megválasztása során íigyelembe kell venni
azok előnyeit és hátrányait, de nem feltótlenül szükséges eryetlen straté-
gia m€llett dönteni. Bizonyos eszközök vonatkoz{sábrn akár vegyes
rendszer is alkalmazbató, hiszen egyes elemeket más-mós nódon lehet
menedxelni,

Á Jeglverzet összességa rtglelembe véve az ótmeneti időszakban
minden egtes eszközt külön-külön meg kell vizsgólni és a résdetes via-
gdlat (technikai kiszolgtiltísok helyzete, alkalrész elláttís helyute, nug-
bízhatósóg, üzemellető alakulatok szóma, a eszköz mennlisége, a kihep-
ó és zlítoll állomány arúnya stb.) uón dönlhető el, milyen stratégidt kel|
il lctve tudun k műkij dtetní
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A MI§TRAL röznl; rllrórÁvor,sÁcú r,ÉcvÉoBr,ur
R.lKÉ,rA.xoMpLExUMoK

RENDszERBExnntrÉsÉxnr nsrvrÉxyrr

Rácz Jdnos ]

A honvédelni kiadósoh hossaú évek óta történő visszafogtísa, a techükai
íejlesztések elmaradósa, jelentősen kihatou a hadsereg haditechnikai
eszhiizeinek konzerűségi szinvonahfua, lechnikai Az erősen he-
terogén eszhözpark egt része korczerű, más ftsu kevabé konzlrű, jeknős
hónxada erkölcsileg elavult, fidkailag eúsen elhasuólótlol és nem fetel meg
a NATO elvdrúsokban es irónymutatdsokban meg1fogalmautl elveknele,

A haditechnikai eszközök meghatároá hányada a hefuenes évek
közepe és a nyolcvanas évek vége között került beszerzésre, így zömében
a hatvanas évek alapkutatási eredményeire épülő technikai színvonalat kép-
viselik.

Az elmúlt évek eseményei azonban lehetőséget biztosítottak ana,
hogy a technikai fejlesztéseket a kor színvonalának megfelelő eszközöke
terjesszük ki.

Ilyen a negyedik generációs - újonnan beszerzett - MISTRAL2 kö-
zeli hatóávolságú légvédelmi rakétakomplexum,

Mielőtt megismeménk a MISTRAL légvedelmi rakétakomplexum rend_
szerbe kerülésének eseményeit, röviden nézzük meg mi is a MISTRAL-2,

MISTRAL2 légvédelmi rakétakomplerum

A MISTRAL közeli hatóüívolságú légvédelmi rakétakomplexum az
l980-as évek végének, l990-es évek elejének fejlesáési terméke és
folyamatos fejlesztés alatt áll jelenleg is, A francia hadsereg l990-91-ben
rendszeresítette. Ezuüárr kezdődhetett meg a rendszer más orságoknak
történó értékesítese.

l. Rácz János mk. alezíedc§ cgyetrmi 8djunktus, mb, tanszékv9zetó
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Jelenleg a világ több mint 20 orságában, különböző haderönemeknél
(sárazftildi csapatok, légierő, haditenger€szet) rendszeresítették, Ma-
gyarország a 2l. vásírló.

A MISTRAL légvédelmi rakéíakomplexum léteztí alapváltozatai:

. A Manpad, egy indítósínnel szerelt indítóállványos kivitel;

. Az Atlas, két indíósínnel szerelt indíóállványos kivitel;

'A Santal és Guadian, páncélozott és egyéb hordozójá,rműre
szerel1 toronnyal ellátott kivitel;

o A Simbad és §adral hajófedélzeti indítóállvánnyal szerelt kivitel;

. A §igma gépágyúval kombináltan szerelt hajófedélzeti kivitel;

. Az Atam helikopterfedélzeti kivitel.

Hazrink a vonatkozó országryűlési haátozattal össáangban, köz-
beszerzési eljánís keretében, a hasonló kategóriájú, de elöregedett és a
rendszerből kivont eszközök pótlására szerezte be a MISTRAL komplexu-
mokat, Atlas indítóállványos kivitelben. A kömyezó orságok közül
Ausztria válasáotta ezt a rendszert, emellett más közép-európai orságok
is érdeklódést mutatnak,

A MIS TRAI tiltalónos h arcdszlltec hnikai j elkmzese

. A "tüzelj és felejtsd el|| elvet infravörös önnivezetéssel alkal-
mazó;

. Könnyűsúlyú, nagy mobilitású;

. Nagy hatékonyságú, többcélúan felhasználható;

. Könnyen és ryorsan telepíthetö, eryszeriien kezelhetó, kitünöen
vezethető;
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. Nagy megbíáatóságú, alacsony technikai kiszolgrilási igényű,
közeli hatótávolságú légvédelmi rakétakomplexum.

Harc ás zut ec h nik ai p ara má e re i
. Maximális hatóávolság: 6 km;

. Maximális célmagasság: 3 k n;

. Maximális célsebesség: 1,2 Mach;

. Alkalmaáató repülőgépek, helikopterek, pilótanélküli repülő-
eszközök,

. Hajó elleni rakéu{kkal szemben;

. Célmegsemmisítési valószínűség egy raké!íval: 93 % (lövé-
szetekből szírmazó valós, gyakorlati adat);

. Harcirész: 3 kg súlyú, csapódó éVvagy lézer közelségi gyújóval
szerelt, kocka alakú repeszekkel ellátott;

. Üzemeltethető: éjjel-nappal, -46o és + 71oC fok között, legfel-
jebb 95 % Ievegő prá,ratartalom mellett;

o Erős vibrációálló képesség;

. Gyakorlatilag oldalszelre érzéketlen.

A MSTRÁL légvédelmi rakétakomplexum ok tí:nezetéséhez az
olasz Oenlikon-Confiaves cég által gyártotí Shorat típasú kis-hatótávol-
ságú rádiólokátorral felszerelt MISTRÁL vezetési pontot alkalmazza a
Magyar Honvédség. A radanal- felszerelt vezetési |ontok a NATO-ban
használt rendszerekkel kompatibilis''rdegen-[.,óti felismeró berende_
zésekkel ellátottak és a német Daimler-Benz cég Ilnimog típusú rerepjdró
A radarok műszaki teljesítménye a légvédelmi rakétakompleiumokéhoi iga-
zított a felderítési távolság és magasság szempontjából, iavarvédelme kir-
szerii.



A MISTRAL rakétakomplexum rend§zerbekerülésének
eseményei

A Magyar Közüá,rsaság védelme szempontjából kiemelt jelentöséggel

bír a légvédelmi rendszer hatékonysága. A légvedelrni rendszer egyik ele-

me a kor színvonalán álló ftrIdközeli és kis magassági tartományokban
tevékenykedő közeli hatótávolságú komplexum, melynek első szállítrí|á-

nya 1998. janur{r 21-én megérkezett. A sállítmány l995-re nyúlik vissza.

Az Orsággyűlés a honvédelemról szóló 1993. évi CX, ttirvény 5. §-a
(1) bekezdésének c) pontjában meghatározott jogkörében - a Magyar
Köztrársaság Kormányának előterjesaése alapján - meghozta a 95ll995.
(IX.) OGy határozaát a légvédelem földközeli és kis magasságú oltalma-
zási képességének megőrzéséről. Az Országgyűlési Hatarozat alapján

1996{ól kezdődően kettő ütemben, korszerű közeli hatóüívolságú légvé-

delrni rakétakomplexumok beszerzése vált lehetővé.

Az Országgyúlési Hatiá,rozat vógrehajtására Honvédelmi Miniszteri
Utasítas alapján a HM Beszerzési Hivatal, együtfrnűködve a HM, FM
IKIM és MH érintett szerveivel, az "1995. evi XL. tönény a közbeszer-

zésekről" alapján megkezdte a beszerzés konkét előkészítését.

Az előkészítés eredményeként a Közbeszerzési Ertesítő 1995. decem-

ber 29-ei számában megjelent a részvételi felhívás a "Közeli hatótávol-
sógú légvédelmi rakáakomplexumok sztíWdsa a Maglar Honvédség
szómáta" árgyban.

A választott eljdrós meghívtísos voll Ajánlaltételfe a kövelkező vól,
lalalokat kéfte íel a HM Beszenési Hivatal:

. BOFORS AB (Svédország);

. DAIMLER-BNZ Aerospace AG LFK (Németorság);

. BRITISH AERoSPACE Defence Limited (Nary Britannia);

. HUG}IES MISSILE SYSTEMS Co. (UsA);



' MA|RA DEFENSE S.A. (Franciaország);

' RAFAEL (Izrael);

' ROSVOOROUZIIENIE (Oroszonág);

. SHORTS BROTERS PLC @szak-Írorság);

. STN ATLAS E|ectronic GmbH. (Németország).

Az ajánlatra felkért vállalatok közül csak a BRITISH AEROSPACE
Defense Limited (Nary-Britannia) és a RAFAEL (Izrael) nem nyújtott be
aj áLrrlatot.

A benyújtott ajánlatokat a kijelölt Szakértöi Bizottság megfeszített
munkával elemezte, és a korábban jóvrátragyott értékelési szempontok
alapján értékelte, A §zakértő Bizottság l996. április 30-án az egyes szak-
területekről készült jegyzókönyveket és az összefoglaló jeryzőkönyvet
letette a honvfielmi miniszter Döntéselőkeszitő Bizottságának az asz-
talára.

Az eljfuás során a szakértóknek arra volt felhatalmazásuk, hogy a
pályáaatokat értékeljék, objektiv véleményüket írásban összefoglalják és
javaslatot tegyenek. Az a dönlést - a Miniszteri Dön-
léselőkészítő Bizo|ttsag ajínlását dtgondolva - a Magyar KaXdrsastíg hon-
véiáImi mffiiszie-re h|óaa ieg a KoriiffiőitúhagldsdvaL

A fenti elemzö, értékelő folyamat során a szakértói bizottság olyan
megállapínásra jutott, hogy egylk pályázatot sem tudja a benyújtott for-
mában elfogadni. A törvényi keretek nem adtak lehetőséget arrq hogy a
meghirdetett eljárás keretein belül az ajánlahó| üirgyalásokat folytassanak.
Ezért a szakértői Bizottság olyan javaslatot tett a honvédelmi miniszter
Döntéselőkészítő Bizottsága részére, hory az eljárásban a minisáer ne
nyilvánítson győztest. Ezt a javaslatot elfogadta a miniszter, és az elsó
eljárást eredménlelennek nyilvánította.

Az eredmény 1996. május ó-án került kihirdetésre. Azonban 199ó-
ban megielent tenderkiírásban szereplö légvédelmi rakétakomplexumokra
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a Magyar Honvédségnek továbbra is szüksége volt, a rakétakomplexumok
beszerzése továbbra is aktuális maradt.

Ezt követően a Kbt. előírásai alapján a HM Beszerzési Hivatal meg-

kezdte a következő közbeszerzési eljá,rris előkészítését,. melyre a Rész-

vételi Felhívás 1996. szeptember 20-án a Közbeszerzési Ertesítö 1996. évi
38. szárnábarr jelent meg.

A részvételi felhívásra öt ajánlat érkezett be. Ezek a következők:

- BOFORS AB (Svédorság);

- DAIMLER-BNZ Aerospace AG LFK (Németorság);

- HUGIIES MISSILE SYSTEMS CO. (USA);

- MATRA DEFENSE S.A. (Franciaorság);

- SHORTS MISSILE SYSTEMS LTD (Észak-Írorság).

A üírgyalásos eljárrás sorrin az ajánlattevők ajrá,nlatukat több esetben

pontosítotti{k illetve alakítotüík át. A tá,Igyalásokon a kijelölt Szakértői
Bizottság tagiai számára a legfontosabb célkitíizés az volt, hory a Magyar
Honvédség fejlesztési elképzeléseinek legiobban megfelelő és az ajrá,mlat-

tevök szimára is világos és teljesíthető müszaki tartalommal bíró olyan
ajálrlat alakuljon ki, melyhez kedveá finanszírozási és ellentetelezési vál-
lalások kapcsolódnak. Ennek során a versenysemlegesség elvét max-
imálisan alkalmazta a HM Beszerzési Hivatal. 4l{rgya!éc9!&]99Q__
decernberejen. és_, _l99? januárjában \e$lt 9or. A üírgyalásokat 1997.
január lO-igJeborryglítgtták, majd a folyamat végén - 1997. január 17-él -
minden ajánlattevő megtette legiobb ajánlatát.

A miiszaki, minőségbiztosítási, pénzügyi és ellenételezési értékelő
bizottság elé olyan ajánlatok kerültek, melyek minderyike valamilyen
mértékben kielégítette a követelményeket, így érvénytelen ajánlat
benyújása miatt ajrá,nlattevőt kiárni nem volt sziikséges.
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A §zakértői Bizottság - mely a mrá,r jelzett értékelési területeknek
megfelelő albizottságokban végezte munkáját - elemezte az ajii,nlatokat,
majd ennek szakterületenkénti eredményét jegyzőkönyvbe foglalt össze.
Ez a Jegyzőkönyll került a Miniszteri Döntéselökészítő Bizot§rig elé. A
Miniszteri Döntóselőkészitő Bizottság feladata volt a fenti jegyzőkönyv
alapján kiválasztani azt az ajánlaíot, mely legelónyösebb a ma5lar fél
számára, vagyis amelyik a legjobban megközelíti a légvidelem
fejlesztésének szakmai célkitűzéseit.

A minden részletet felölelő elemzést követően a Minisáeri Döntés-
elő_\9s=ióéE9§9€ arr.Q az állrisponha jutott, t ogy 

" 
riun"lu ffiha

DEJ ]!SE S_A. ajánlata a legkedvezőb6. á'iióntéi kihirdeté s6re í997.
április 02_án került sor,

A kihirdetést követően a nyertes ajánlattevővel szerződéskötésre ke-
rült sor a tender !írgyát képezó közeli hatótávolságú légvédelmi rakéta-
komplexumok szállíásfu a.

_ 
A fenti folyamat eredményeképpen megérkezett az első sállítmány,

mely egy üteg felszereléséhez elegendő indítoállványt, rakétát, kiképzesi
eszközöket és a hozzájuk tartozó felszereléseket tartalmazta.

A következő sállítrnányok l998. áprilisába, májusában, októberében
valamint i999, közepén és év végén érkeztek,

A sállítrnánnyal érkezett eszközöket és anyagokat a vámoltatási el-
járás utfur kamionokkal az ellátó központba szállították, ahol készleteáék
az erységeket, elkészítették a magyar teljességi jegyzékeiket és kiadák az
íizemeltetö katonai szervezetnek.

Á szeróüs alapján IDfő magar tiszt Fruncíaorszdgban 1997. no-
vembetében elmélai kikepzésen verl részt A lesáIlltott eszközöke a
ryakorlati kiképzés elsó üteme Magyarorszígon 1998. április lO_én ért
véget. A következó elméleti kiképzesre 1998. július és arrgusztrrs hónap-
ban került sor Franciaorságban.

Az üzemeltetó katonai szervez9tnél a felkészítést és kiképzést köve-
tően az eszközöket alkalmazísba vették.
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Az eszközök a NATO csatlakoás folyamaába illeszkednek, a rend-

szpr az adatáúyiteli és híradó berendezések, frekvenciák szempontjából

NAIO kompatibilisek. Magyarorságon a rendszerbeállítást követő har-

cászati ryakorlattal egybekötött éle§|övészet után az egységes légvéde|mi

rendszeriinkbe bekapcsolódtak,

A beszerutt esz*ijzökkel Jelsurelt légvéilelmi rahétaaleglségek egl
része hítja nujd el o Y1761a1 a s7ene@t alfueruIelbégébe telajónlá*
ra herült egles saóradiildi erők *özyetlen légvédelmt oltalnazdsóL
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A LOGISZTIKAI GONDOLKODÁSUÓn
ÉnvÉxyrsür,Ésn e rurrÁnozisrix

Berzsewi Péterl

A raktározás szerepének váItozása

A fejlődést kiváttó tényezők

A mktárak alapvaő feladaa a fumelés és az értékesítés illetve fo-glaszfuis teriiletei között jelentkező ídűeni elléresek kieglenlítese, a uűk
kerusztnagzelek kíatakulásónak megakaúílyoaisa és ű elhtós bíxon-
sógónak mcgteremtése a khaő legkísebb rőf,ordíttisokkal E meghaü4ro-
zásokból látszik, hogy a raktírak a termék el8állíüísi és eloszuísi folyama-
tok kiszolgáló elemei. Ez a '|kíszolgáIó|' jelleg viszont nem jelenthet má-
sodlagos szerepet, mivel a raktárakban lejátszódó folyamatok a termelés és
elosáás szerves részei. Mivel a rakároúsi igények a teljes folyamat igen
különkiző részein jelennek meg, a rakLírak reraaatur<nat Ó* Áo. tuanut
megfelelni, ha műszaki és szervezési színvonaluk nem maradt el azon kör-
nyezet színvonalától, amelyben üzemelnek.

. Az utóbbi évtizedben a fejlett ipari országokban a raküírozi{s területén
tgen nagyíbkú színvonal növekedés figyelhető meg. E színvonalnövekedés

rT _"cy 
Oi"ál, elszigetelt fejlesaési munka eredményeként valósult meg,

l"n:r,u-Y{ a.követelményeknek való megfelelés kényszerítette ki,
amelyek a logísüíkai szemléIetbőI következnek, A logisáika alapvető
célkitűzése, hogy a különböző anyagok, termékek, eszk"özök, energia és
információk, mint a termelési és eiosztási fotyamÁ* er"m"i a ,egrer"rO
T",":|íq!:" és minőségben a kellő időponiban, a lehetó legiobb száll!
üísi feltételekkel és minimális ráfordítrással jussanak el a sztitsegÉti ietyelüe,

A.Jogisáikai szemlélet alapgondolata az erységes rendszerben való
gondoll(odás, vagyis annak felismerése, hogy nem az egyes résáeületeket
kell optimálni, hanem valamennyi résaertiiót egyma.Ű uuú,i.ronyat.

l. Berzsenyi Péteí sázados, ZMNE lo8isáik.i tanszék hállgatója
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A teljes folyamaton belül eryetlen tevékenység sem tekinthető elszi-

geteltnek, mivel a termelést megelőző beszerzés, maga a term€lés és az aá
követő értékesítés egy rendszerben kezelendő.

A logisztikai szemlélet speciális követelményei

Beszerzési togíszíika., Cél, hogy minimális készletekkel az adott ter-

melési programhoz biaosíthatók legyenek az alapanyagok, kiinduló ter-

mékek, kereskedelmi áruk. E folyamathoz tartozó alapanyagraktrá,raka
jellemző a nagy forgási sebesség, a nagy tételű besállítás, a termelési prog-

ramnak megfelelő kisállítas, Igen jelentós szerepet kap az információrá,ramlás,

Üzemcn belütí logisztika: Cél a termelő berendezések maximális

kihasználtságá,nak biztosítása, és rugalmas alkalmazkodás a termelési fela-

datok változásához. A termelési folyamatba beépülő félkész árurakárakra
jellemzó decentralizállság, az automatizálás magas foka és a gyártrásorien-

táltság. E raktiirak információs rendszere és az anyagáramlás vezérlése a

vállalati rendszer szerves része.

Eloszttísi logbztikc., Cél a sállítóképesség biztosítása rövid szállítási

határidóvel. A vállalati késáru raktáraknál a termelési és értékesítési prog-

ram összehangolása alapján minimális készletre törekednek, míg az e|osztó

raktáraknál a megrendelések nagy pontosságú, rövid átfutasi idejű kielé-

gítése kap döntó hangsúlyt.

A teljes logisaikai folyamat, előzőekben leírt felosárisa csak elméleti

lehet, mivel az egyes részfolyamatok egymástól sem az áru, sem az infor-

mációáramlás tekintetében nem választhatók el.

Ezek a részfolyamatok éppen az egyes raktarakban kapcsolódnak
egymáshoz, így érzékelhető a raktlírak meghaüírozó szerepe a teljes folya-

mat hatékony múködése szempontjából.

Á logisztikai szem!életbijl következően a rakldroaís fejlődését kiváldó,

tényezők az alábbiakban Joglalhalók össze:

' Integráció a termék előállítási, illetve elosztrási folyamatba;
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. Átfutási idök csökkentése;

. Raktrá,fi készletek csökkentése;

. Előmunka ráfordíás csökkentése;

. Tárolótér kihasználásának növelése;

. Az áruáramlás és információáramlás integrációja.

Á követebnényrendsurnek megfelelő |ejődes főbb ismémei:

r Új tervezési módszerek;

. Új rak&írtechnikai eszközök;

. Magas fokti gépesítés, automatizálrÁs;

. A teljes folyamata kiterjedő információáramlás;

. Szárníógépes folyamatirányíiis.

Számítógépes tervezósi módszerek

Az adott feladatnak leginkább megfelelő raktári rendszer megterve-
zése egyre bonyolultabb, összetettebb feladatot jelent. A kiindulási felté-
teleket jelentó adatok feldolgoása, az adott feladathoz rendelhető techni-
kai megoldások sokétúsége és a raktárban lejátszódó folyamatok elemzese
olyan mennyiségű és bonyolultságú munkát igényel, amely hagyornányos
módszerekkel nem végeáetó el. Ez, valamint a rövid idö alatt kidolgozható
- műszakilag és gazdaságilag megalapozott-ajánlatok iránti igény ve7.etetí a
számítógépes rak!írtervezési módszerek kialakulásátroz és egyre szélesebb
körű alkalmazásához.

A különböző raktórtervezési programok két csoportba sorolhatók:

1.) Áz áItalános pmgramok a rakártervezés azon területeire ké§zül-
nek, amelyek minden tervezési munkában közösek, vagy amelyekhez egy
általánosan hozzÁférhető adatbank kapcsolható.
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2.) A speciális programok ery-ery nagyobb, teljes rendszereket ér-
tékesítő ég hasmálatára készülnek és elsódleges céljuk, hogy kellően fi-

ryelembe vegyék a cég által nyújtott sajátos előnyöket.

. A szómíügépes raHóaemezési programok düalónos jellemői:

. Modulrendszerü felépítés;

r Mikoszírnitó8épen való futtathatóság;

. Dialóg kapcsolat atenezővel.

A rakárak fzikai árufolyamatainak vezerlése csak akkor lehetséges,

ha annak minden mozzanatáól megfelelö információ áll rendelkezésre.

Ezen információáramlás egyre jelentősebb szerepet kap az automatizált
rendszerek elterjedésével. Az anyagáramlási folyamatok hosszabb üívon
nem tervezhetők teljes mélységükben, azaz nem lehet az egyes részfolya-
matokat szigorúan, mereven automatizálni. Meg kell adni az anyagárun-
lásnak is a szükséges alkalmazkodási képességet. Eá segíti elő az infor-
mációáramlás.

Az utóbbi években a raküíri információtechnika rohamos fejlődését

lehet megfigyelni. Ene a fejlődésre a számítástechnika robbanásszerű e[ő-

térbe kerülése adott lehetőséget azzal, hogy iá.rban és teljesítményben egy-
aránt megfelelő számítógépes rendszerek álltak rendelkezésre. A Honvéd-
ség számára ez nem jelenti szükségszerűen új és drága számítogépek vá-

sárlásá! hiszen a raktárak többségében ezek a gépek rendelkezésre állnak.
A fő probléma az, hogy ezek a gépek nem állnak egymással kapcsolatban,
azaz nincsenek hálózatba kötve.

A számítógépes kommunikációs rendszerek lehetóvé teszik a folya-
matba való közvetlen beavatkozist, adatokat és információkat közvetítenek
az egyes alrendszerekhez és folyamatokhoz, valamint a tirolt és mozgatott
termékekról a folyamattól távolabb eső operatív szintekre.

Az automatizált információáramlás előfeltétele az azolosítás. Az
azonosítás, hogy a fizikai anyagáramlásban résztvevó tárgyakat és a fel-
mérés adatait az információs rendszerrel közölje.
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.,4z automatikus termékazonositás többféle megoldással !ö énheí

Az automatikus termékazonosítás alapja a termékazonosító, amelyet
valamilyen, az automatikus azonosítás követelményét kielégítő formában
és módon jelenítenek meg a terméken vagy annak 

".o.ugólás,án, 
ill"W"

különféle a termékhez kapcsolódó dokumenációkban.

E llerj e dl me gi e lenés i formók :

. optikai karakter-fe lism erés,

. vonalkód,

. mágnes-csík, mágneskártya,

. rádiófrekvenciás jelzés.

Más felosztás szerint beszélhettink közvetlen vagy közvet€tt azono-
sításról.

l.) A tárgyakat kísérő adatok segítsegével (közvetlen azonosítás).

_ Ez.esetben a mozgó tátrgyak magukkal hordoznak minden szükséges
adatot, információt, így a döntési pontokon, illetve a kellő időben előtte, a
árgyfelismerés és az akciók számára szükséges valamennyi információ
kiolvasható.

. .Más _megoldásnál a tárgyak csak az azonosításhoz szükséges kódot
hordozzák magukkal, és a döntési pontokon, az azonosíás utái, a szük-
séges adatokat gépi úton kell az adott objektumra rendezni és feldolgozni.

2.) A tárgyak meghatározott §orrendisegének segítségével (közve.
tett azonosítás).

Ez esetben a mozgó tlírgyak sonendjében történik az információk elhe-
lyezése az adattárolóban. A döntési pontokon megjelentő !árgyakhoz rende-
lik az adatüiroló aktuális tartalmát.
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A rakározís teületén többféle azonosíó rendszert használnak. Ezek
köznl az automatikus információfeldolgozás követelményeit figyelembe
véve az alábbiak a jelentősebbek:

. vonalkódos azonosító rendszerek,

. elektronikus azonosító rendszerek.

A vonalkód, mint áruazonosíó egyre nagyobb szerepet kap a teljes
logisztikai folyamatban, mivel folyamatos áruazonosítást és árufelügye-
letet biztosít.

Az elektronikus azonosíto rendszerek piaci részesedése egyre növek-
szik és egyes prognózisok szerint az elkövetkezó években felhasználásuk,
megduplrá,aódik,

Az elektronikus elven működő azonosító rendszerek programozha-
tóak, így alkalmasak olyan adatok megőrásére, amelyeket előző|eg az
adathordozóba érintkezés nélküli kapcsolatban beírtak, Az adatok, ame-
lyek az azonosítandó tárgryal együtt mozognak, a megfelelő helyen ki-
olvashatók vagy másik programozó munkahelyen módosíthatók.

Az elektronikus azonosító rendszer a követkeűkbóI áa:

. információ, kódhordozó elem,

. olvasó, programozó egység,

. kiértékelő egység.
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A rendszer tagozódásál a következő ábra szemlélteti.

1. ábra

ANYAGÁRAMLÁS

KÓDHORDOZÓ EGYSÉC

anatÁtvttsL

OLVÁSÓ/PROGMMOZÓ
EGYsEG

Elektroníkus azonosííó rcndszef tago ídása

Az anyagráramlás és eszközrnozgás információs rendszerének dina-
rnikls adataihoz szorosan kapcsolódik a raktrir tárolási funkciójához tar-
tozó statikus adatrendszer, ami nem más, mint raküíri üirolóhel}-nyilván_
tartás. Ez egt olyan információs rendszer, amely a tárolóhelyók leképe-
zesére épül fel, artalmazza az üres és foglalt üirolóhelyek círneit.

A statikus és dinamikus adatokra épülő egységes információs rend-

::r _yly:ttőzéves feldolgozása lehetővé teszi meghatr{rozott stratégiák
(pl. FIFO elv stb.) érvényesülését.

Szánítógépes folyamatin{nyítás

. , 1 rttár, mint a logisaikai rendszer része egy olyan részrendszemek
tekinüető, amely a kömyezetével tartott input és Óutput kapcsolatok fige-
lembevételével önálló belsö folyamatrendsienel rendelkezik. (2. ábra)
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2. ábra

RAKTÁR:

oUTPUT

A raklót, mint résuendszer

A raktárirányíüis feladata: a raktar be|ső folyamatainak összehangolt
szabályozása olyan formában, hogy a leghatékonyabban legyen képes kap-
csolati rendszerének megfelelni.

A raktári folyamatirányítás a|apja az riruráramlás és eszközmozgás
pontos követését lehetövé tevö információs rendszer megléte,

Mivel az á,rumozgrishoz kapcsolódó információ áramlrás már a raktár-
folyamatok gépesítésének korai szakasában is olyan nary volumenű fel-
dolgoási munkát jelentet! am€lyet manuálisan csak nehezen, az átfutá§i
időketjelerrtösen megnövelve lehetett ellátni, ezen a területen jelentek meg
eIőször a sámítogépek.

Az automatizálás és a technológiai követelmények fokozottan igé-
nyelték a raküá,ri folyamatinínyítás számítógépesítését, és annak technikai
eszközrendszerének rohamos fejlödése és az árak csökkenése lehetövé tette

az igények kielégítését,

A ruktdrak saámílógépe§ íolyamalbónyílósa kiilönböző süntű és tet-
jedelmű lehet:

. A számítógépesítés al§ó fokán helyi szímítógépekkel eryes rÉsz_

folyamatok irányíttás át v,égzik. Más részfolyamatnál megmaradt
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a kézi irányiás és az egyes részfolyamatok között is kézi adaF
továbbítás történik.

. A szárnítógépesítés következő fokrin az egyes részfolyamatokat
irányító szírnítógépek felett egy köZponti számííőgép hangolja
össze azok munkáját.
A helyi folyamatirányíto számítógépek az utasításokat a közpon-
ti számítógépektől kötegelt, off-line kapcsolatban kapják.

. A szímítógépesítés felsó fokán a hierarchikus rendszerben felé-
pülő szintek közö§ az adatátvitel automatikus, vezetékes vagy
vezeték nélküli kapcsolattal.

A fejlődés íránya az utóbbi folyamatirányító rendszerek felé mutat,
mivel ez biztosítja a leghatékonyabb működést a raktár számára.

A s úmít ó g ép e s fo ly a mal ir án! í t ás íe Il é t e l e i :

. A rakLiri folyamat egymástól jól elha!írolható részfolyamatok-
ból épüljön fel;

. A részfolyamatok bemeneti, illetve kimeneti kapcsolatai pon-
tosan meghatároáatók legyenek;

. Az áruáramlási útvonalak előre tervezhetők legyenek;

. Az áruk azonosítás szempontjából jelentős tulajdonságai ponto-
san leírhatók legyenek;

. A folyamat aktuális állapota, térbeli és időbeni lefolyása egyér-
telműen érzékelhetö legyen;

. Szükség esetén a folyamatba be lehessen avatkozni.

A számítógépes folyamatirányítás, amely kiterjed a raktár minden fo-
lyamatmoduljára (árubeszállítrás, tárolás, komissiózás, árukiszállíüás) hier-
archikus felépítésű. Általában három szintet különböáetnek meg, amely-
hez a neryedik szinten kapcsolódik az ügyviteli szint, a központi számí-
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2.

l.

tógéppel, amelyől a raktárirányítás a bemeneti adatait kapj4 illewe ahova
a kimeneti adatait továbbítja (3. ábra). 3. ábra

ÜGYVITELI SZINT
4,

3. RAKTÁRJRÁNYÍTÁSI
SZINT

vEZERLÉsl
sZINT

Számítógépes irányíttís hieratchia sünljei

Az egyes hierarchia szintek funkciója

Ügniteli szint

Az ügyviteli színten Iévő központi szánútógép íeladatai:

- készletnyilvántartás,

- árubeszállítás nyi lvántartása,

- megrendelésekhez kapcsolódó kitárolási adatok megadás4

- pénzügyi szánláási teendők elvégzése,

- kommunikáció a folyamatirányító számítógéppel.
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RaIúál irány ítáls i s zint

. A raktóthónyítási szint a rafuór nag,sdgóűt íüggően tovóbbí két
szintrc osztható:

oA koordináló szímítógépek végzik az egyes alrendszerek össze-
fogó irrányítását. Ilyen alrendszer lehet, pl. egy, sállítópálya-rend_
szer célravezérlése, vagy üz állványkiszolgálógépek célbairá-
nyító rendszere.

.A folyamatirányító saímítógép a teljes raküírrendszer irányínását
végzi olyan formában, hogy közvetlenül onJine kapcsolatban van
a koordináló szímítógépekkel, vagy kisebb rendszereknél köz-
vetl€nül a h€lyi vezérlókkel. Ezektől rendszeres információt kap a
folyamat piIlanatnyi állapotíról.

vezérlési szint

A vezerlési szint az 
^nyagálramlási 

folyamattal közvetlen kapcsolat-
ban lévő irányítórendszerek.

A helyi vezé ők feladata:

. mozgtísi folyamatok irá,nyíüása,

. kommunikáció a felsőbb szintű számítógéppel.

A hagyományos raktárak fotyamatainak számítógépes irányítr{sá_
nak lehető§égei:

Á szómítógépes adatszolgáltatás a következőkre terjedha ki:
. a készletek nyilvántarása, váltoások adminisanílása, a triro-

lótéren belüli anyagmozgás irányítása,

. tárolótéri anyagmozgaási folyamat optimaliálás,

. készletszabáIyozás, prognosztizálás,

. sállítok és megrendelők adatainak nyilvántartása.



E7en leheőségek egl tésze a Honvédségben is hasutólalban vannak.

Léteateh aunban még kihasudlatlal lehetősegek i,s A ra*túrak saimí-
tógépes íotlaműtírónyírúsa biunydra még nem holnap vólnak valóra a
Eonvédségben, de a gondolkodó "logiszíikusnak" euker a fejlődési iní-
nyoka is ismernie kell

Felhasznált imdalom:

Prezenszki J.

Neman zolnin

Logisáika I.

Logisztikai tanulmányok.



rrxppzÉs - rrr,xtszírÉs
A HADITECHNIKAI MENEDZSMENT rrUUÁN

nnóronnÁs szüxsÉcr,BrB rrzrosírÁsÁxlx EGyEs
xÉ,pzÉsr-rtlxÉszírÉsI AspEKTusAI

Turcsónyi Károlyl "Hogtne kellene megbüntetrri az olyan
embefi, aki a hadművés&tet megtanul-
ni nem akarja és mégis arra ü)reks7ik,
hogt vezér ne k v á las szók''

Xenophón

A katonai vezetőket képezni kell, vallja a mottóként válasáoft idézeG
ben Xenophón2 kr.e. 400 körül. A görög hadvezér azóta többszörösen iga-
zolt és többek által megerősített nyomdokait követve látja el ezt a fela-
datot ma a katonai felsőoktatás. A hadművészet, a katonai vezetői isme-
retek e|sajátításának szerepe semmit nem változott azazóta eltelt közel két
és fél évezred alatt. Változtak viszont azok a feltételek és körülmények,
amelyek meghaározák a fe|készités irányai! területeit, tartalmát és jelle-
gét. A tudás növekedése, az ismeretek differenciálódása miatt mára a fel-
készítés igen sokszínűvé vált. Ezt a katonai felsőoktatás változatos képzési
formái és tartalma tiikrözik vissza.

A gépi hadviselés tömeges elterjedésével, különösen a XX. század
végére a hadseregek jellemzőjévé válik a korszeni haditechnikai arzenál,
amely a haditechnikai-hadmémöki felkészültséggel szemben is egyre össze-
tettebb követelményeket üímaszt. A siker egyre kevésbé csak a top-manage-
ment felkészültségétól, elkötelezettségétól fiigg. Tényezői között előkelő he-
lyet foglalnak el olyan új elemek, mint a haditechnika és technológia, a
koncentralt logisáika, az összhaderőnemi és multinacionális műveletek a
maguk kommunikációs, informatikai, kompatibilitási és interoperabilitási
követelményeivel.

l. Prof,.Dr, Turcsányi Károly mk, ezíedes, a hadtudomáíy kandidáfusa, ZMNE tanszékv€zető
€gyelemi tanár, dékánh€lyettes.
2. x€nophón (kre. 434-355 k) göíög államféífi, hadvcz€r és lóítén€tiíó. A göíög-p€rzsa háboíuk több
hadjfualában vett résá, nevéhez fúzödik tízezer görög haícos mintegy 4-o0o'Ú+s siker€s vissza-
vonulfuának megszeívezese ellenséges ierület€n kere§zml, a kunaxai v;r€ség (kr. 40l ) után, Ííásainák
egyikjelentós kétdésg a súaté8ia és a talcika (harcfuzat) viszonya. xenophón mai szóhasználattal élve
a hadvezéri felkészité§nek stJatégiai jel€ntöséget tulajdonított
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Korszerű haderő képessségek és küldetések
(Iladerő 2013 koncepció)

HADERó 20t3: rÉpsssÉcex És xüLDETÉSEK

Elrettenés, b€ke idején

Ponto§ í.ladal-vigrchljtis

Ösá.d.óo.mi l5 multi...ionili3

Teljes skálájú védelem

KoníIiklüs megelózése és
k€zelé§€

stsatégiai szintű L{madás
elh]iriá§ában való részvétel

Á leglfontosabb haderő képesség a harcképesség, amelyet hárcm alap-
vető tényező halároz nug:

. A biztonságpolitikából következő nemzeti katonai doktrina, ab-

ban a veszélyeztetettségek és a lehetőségek összhangja (figye-
lembe véve a szövetségi rendszerbe tartozásból következő lehe-
tőségeket is);

o Az igénybe vehetó rendelkezésre álló - erők, eszközök és forrá-

sok, azaz a harci erő;

. A morális tényező, amely egy sajátos, de fontosságában mindig
is elismert belső erőforrás.

A harci erő taítAlrnazza, azokaí az elemeket is, amelyek rámutatnak a
haditechnika és a haditechnikai menedzsment szerepére a haderő képes-
ségek meghatározásában. Elenei köu laftoznak:

. A humán erőfonás;

. A haditechnika;

' A katonai logisztika;
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. A kiképzés, felkészítés és

. A harckészüItség.

. A hadiíechnika szerrrpontjdbóI eg,le inkibb etkütöniil egnaístól a
katonai csúcsvezeíő a eg,§zerralyi össdeg,vernemi vagl ösúaderőne-
mi parancsnoh haditechnikai ismeretének kOvetelrnényiiintj e, a tervez&
konstruktőr hadmérnök szükséges tudristartalma és a haditechnikai be-
szerzést, hadfelszerelést és rendszerben tartást t€rvező, szervezö és irányí-
tő haditechnikai menedamenfrííl elv átt felkészültség. Nagyvonalú analó-
giával megfelelteüető ez annak, ahory a termelőes zkia gyűő, azt felhasz-
náló termeló és a karbantartó viszonylanak erymáshoi. az eltérést elég
jellemezni azokkal a sajátosságokkal, amelyekói a katonai szabványok, az
elkülönült katonai besállítói kör, a biaonsági okokbóI elváLrt és megkö-
vetelt titoktartás igen szigoru követelményei mutatnak. A NATo csatla-
kozás folyamaüában _ amely a működési mechanizmusok szempontjából
több éves időszakot isjelenthet - ebben a kapcsolatrendszerben is változá-
sokra lehet sámítani.

Az eryszemélyi katonai vezetó elsósorban abban érdekeIt, hogy a harci,
hadműveleti és hadászati feladatai megoldásához szükséges had-itechnikai
eszközök rendelkezésére áIljanak és ezek képessógeinek (harci lehető_
ségek) a hatékony felhasználásával sikert érheisen el. A katonai termino-
lógia szerint a katonai vezető az alkalmazó, a felhasznáIó. Bonyolult fela-
datr9ndl9re megkívánj4 hogy a hadfelszerelési és a logisaikaitámogatás
- mint feltét€lrendszerek - igényei szerinti mennyisélben, minőségben,
helyben és időben rendelkezésére álljon.

A fegyvertervező (konstruktőr) hadmérnök az alkalmazó és a rend-
szerbentartó Jogisztikus, harcászati_műszaki követelményeinek fi gyelem-
bevételével, annak megvalósíüísára törekedve fejlesai ki a haditechnikai
eszköá. A fegyvertervezó hadmémökök felkészítése meghatározóan a pol-
gári müszaki felsőoktatrásban lehetséges és szükséges. e-megkívánt, néikti-
löáetetlen katonai ismereteket számuka uugy 

"},.t".i áulmányaikba
beépítve, vagy pályakezdésük idöszakáUan, a tatoű retőoktaüá§ és kutaüís
szakembereinek közreműködésével lehetséges bizosítani. Egyetemi tanul-
mányaik időszakában kapnak például haditichnikai törzstisii felkészítést,

l36



mintegy 600 óra idótartamban, a Gödöllői Agnírtudományi Egyetemen
tanuló mezőgazdasági gépészmémök-mémöktiszt hallgatók. Ennek a kép-
zési formá,rrak a Zfinyi Miklós Nemzetvédelrni Egyetem lladitechnikai
tanszéke a szervezője.

A hadsereg haditechnikai beszerzésifejlesztési és üzemfenntartási
területeinek haditechnikai vezetói (menedzserei) a haditechnikai fejlesz-
tési és korszerűsítési projektek kidolgoói, vezetői, a beszerzések koordi-
nálói, az üzemfenntartás szervezői és irányítói feladatokat látják el, Vetük
szemben mindenekelőtt követelmény a menedzseri fe|készültség, amely az
alapvető és integrált vezetői, szervezői, műszaki, gazdálkodói, katonai és
jogi tudástartalom megszerzésével érhető el. Erre a funkciótartományra
készít fel a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen a hadi-technikai
nenedzserképzés, amely l999-ben bocsátotta ki az egyetemi kiegészítő kép-
zésben végzett első évfolyamát.

A hadítechnikai menedzsment lehű a hadsereg katonai (eselenként
polgáti) vezetőinek az a kbe, akik:

. Szervezik és inányítj{ík a katonai egységek, harcriszati-hadmüveleti

magasabbegységek és a Honvéd Vezérkar szintjén az iizemfenn-
tartó (avító, tároló, ellenórző, bevizsgáó, technikai kiszolgáló)
szervez€teket, az adott kalonai szerv€z€t íizemeltetésének tewezé-
sét, szervezesét és szakmai felügyeletét;

. Ellátják a hadfelszerelés (fegyverzet és technika) fejlesnésével, kor-
szerűsítésével (modernizálásával) kapcsolatos rendszertervező és -
szervezó feladatokat;

. Vezetik és koordinálják a haditechnikai fejlesztési, beszerzési és

korszerűsítési projekteket;

. Meghatrározó szereplói a haditechnikai kutaüís, fejlesztés, ryártrás
területein az ál|amígazgatísi és a tárcaszintű vezető szervek, vala_
mint a csapatok hadfelszerelési és rendszerben tartási együttmű-
ködésének;

' Jelen vannak a katonai felsőoktatásban és a haditechnikához kap-
csolódó minőségbiztosítasi és biztonságtechnikai menedzsment
rendszerek létrehozísában és működtetésében.
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A NATO elvrirásoknak és szemléletnek megfelelően a haditechnikaí
menedamenl gondolkoddsmódjának közeppontjűan a gazdaságosság, a
hatékonyság és az élettartam (életpálya) szemlélet áll, amely a szükseg-
letek megfogalm azásátől a recyclinggel beárólag a teljes folyamatót
átfogó gondolkodásmódot és tevékenységet vár el. Ennek megfelelően a
korszeríi haditechnikai menedzsmenttőI elvárt a rendszerszemlélet, amely
közös ügyet szolgálóknak tekinti munkája során a harcászati_műszaki
követelmények megfogalmazóit, a fejlesztőket-terv ezőkeí, a Eyártókat, a
beszerzőke! a száltítókat, az ellátókat, a szolgáltatókat, az alkalmazőkat, a
kivonás és a recycling közreműkö'dőit.

A hadílechnikai menedz§menl huttuín erőforrds szükségletét nu?-
hotáfouí részében a truír említett haditechnikai menedaerképzés bizto-
§tja Ez aképzes az innováció, a modemizáció szellemében születetett és
a Magyar Honvédség műszaki szakértelműsógével szemben megjelenő új
igényeknek kíván megfelelni. Elgondolásaink szerint az itt végzettek fo-
lyamatosan biztosíthatják az utanpót|ást és a képzés rendszerének teljes
körű kiépítése pedig megoldhatj a a pályán a továbbképzést, a fejlőclést a
folyamatos innovációt.

A haditechnikai menedzserkópzés a példát a magyar műszaki felső_
oktatásból vette, ahol már a 90-es évek elején megkezdődtek a kutatások a
hagyományos mémökképzés mellett egy új, komplexebb menedzser jel-
Iegű egyetemi alapképzés bevezetésére. Magyarországon elsőként a Vesz-
prémi Egyetem l993 ószén indított okleveles műszaki menedzs erszak azt
tíizte célul, hogy a mémöki szemléletmód kibővítésével felkészítsen vál-
lalatok, illetve vállalkozások műszaki-gazdasági-szervezeti rendszerének
szervezésére, irányítására.

A mthzaki menedzserszak alapvető céljait a Veszprémi Eg)etemen
megísmertük. Képzésének struktúláját éS tartalnuit tanulmónvozhűítuk.
Sajál helyzetünkre irányuló meg[ontolásaink ezek alapjdn vileuek oda"
hogt a hadtudomónyi ismeretekkel és a katonai rentlszerismereftel és
módszertannal kiegészííeű hasontó képzésre nemcsak a haditechnikai
ágazatoknáI, a haditechnikai eszközök és eszköuendszerek ikembenlar-
tóinól, hanem a haditechnikai kutatdssal, fejlesztéssel és beszerzéssel
foglalkozók körében, sőt a hailiipar mtiszaki-gazdasági vezetői íeladat-
köreit ellátők meglehetősen széles körc eselében ís szükség lehel.



A fentiekből kiindulva és tekintettel a Zrínyi Miklós NemzeWédelmi
Egyetem általános, közös képzési céljaira, a haditechnikai menedzserszak
elé olyan sajátos célokat triáiink ki, amelyek elérése biaosíthatja a hon-
védség korszerű, magas harci képességekkel rendelkező eszközparkja
kialakíüísához szükséges szaknai hozzáértést, a haditechnika hatékony
alkalmazásához és optimális üzemfenntartásához nélkülözhetetlen modem
műszaki és haditechnikai szakmai műveltséget, a hadtudomanyi, a mened-
zseri és a gazdálkodói ismeretek, elemijártasságok és készségek megfelelő
ötvözetét. Így látjuk elérhetónek azt, hogy a NATo tagként elvárt haditech-
nikai képességek, az anyagi eröfonások biztosítása esetén megteremthetőek
és a béke, a válságkezelés és a haditevékenységek időszakában egyaránt fenn-
tarthatóak legyenek.

A képzés tartalma, ha egy cikkben nem i§ mutatható be, de ielle-
mezhetó ! tantárgyc§oportok néhány tipikus tantárgyának megadásá-
val.

l ) Az liltalános katonai és hadtudotruínyi |elkészítés jellemező, egtete-
mí közös tantdíg)ai: hadtudomány alapjai; idegen hadsereg- és hadszíntér
ismeret; sárazíiildi csapatok harca és hadművelete; nemzetközi hadijog stb,

| Ételmiségi felkeuíüs, egnemi hözös tanűrglai: fl|ozőfiai matema-

tika; pszichológia; hadtörténelem; közgazduágJan; szervezetszociológia stb.

3) Vezetőí, szervezői és gazdőIkodói ismeretek jellemző, karon közös
tantárgni: vezetés- és szervezéselmélet; szervezesmódszertan; folyamat-
szervezés; katonai gazdaságtan stb.

4.) Eaditechnikai menedzserszak szakkörös és jellemző szakiúnyú
ta tófg)ai: Magyar Közhírsaság kommunikációs infrastruktúrája; elekho-
nikai hadviselés; shatégiai és katonai műszaki menedzsment; rendszerbentartás
elmélete; haditechnikai kutatás és fejlesztés; haditechnikai beszerzés; műsza-
ki jog; biáonságtudomány; katonai minóségügy; logisztika elmélet stb.

A szakirányonként eltérő szaktanüirryak sáma 15-20, a fakulüíció-
ban válasáhatók köre, a szakon mintegy 30 tantárs/. (A képzés részlete-
sebb megismerésére a 28/199. (II.2.) Kormrinyrendelettel kiadott képe-
sítési követelmények adnak lehetőséget). Mindezek alapján úgy gondol-
juk, hogy a haditechnikai menedzsment humátrerőforrás szükségletének
biáosíüísában /rár sumponűól tneghatórozó fontosságú upé§, tertünk:
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. l,) A jövő szempontjából és a korszerű tartalmi igények meghatároá-
sár4 törekedve kívántuk az alapvető képzettségi, felkészültségi igények€t
kielégíteni.

2.) Előző alapján kialakítottuk, államigazgatási eljárás során elfogad-
üattuk és beindítottuk a haditechnikai menedzserszakon a képzést. A kép-
zés folyamata fog|a azt eredményemi, hogy új szemléletű, aiendszert ha-
tékonyabban működtetni képes haditechnikai menedzser szakállomrány
jöjjön létre.

A haditechnikai menedzsment humán erőfonás szükségletének biz-
to§ítása természetesen ezzel nem merül ki, a kérdéskör lényegesen bővebb.
A Magyar Honvédség egészét érintöen egy sor olyan fonios elemet tartal-
yaz" L:\ely csak egy egységes rendszerben működteth€tő és fejleszthető,
Ilyenek többek között a NATo csatlakozásból és a hadeó atauritrrsuot
következő változások, a humánpolitikai és szociálpolitikai koncepció ki_
alakíása, a pályaképre és a karriermodellre vonatkoió elgondolások. Haüí-
suk a haditechnikai menedzsmentre uglanúgy érvényes, Áint a haderő más
területeinek emberi erőforrás szükségletére,

. _A Zúnyi Miklós Nemzetvédelmi EgleUm lehelőségeínek és külde-
tésének körén belül maradva, azokra a7 életpáIyát ériniő kérdésekre kí-
vánunk még kitérni, amelynek feltéteteit a jövűen súnükozunk megte-
lerrrreni, illetve anallhe7 valamíIyen rmídon leheíségesnek és szükséges-
nek látj uk csatlakozás un kal

Első ezek között a továbbképzés rendszere. Ma még kidolgozott
rendszerünk nincs, csak elgondolásaink ana, hogy milyen igáyeknek kell
általában és a haditechnikai menedzsment esetébJn spec;ntún megretetni,
Minden éIetpályán igaz, hogy a megszeízÉtl tudrás egyre rövidüló idösza-
konként felfrissítendő, aá rendszeremi, megerősíteni és újakkal kiegész!
teni, ötvözni kell. A NATO csatlakozás következményeit igyelembe véve
úry gondolju\ hogy az áItalános haditechnikai menedzsműt továbbkép
zések időszakosságát először legalább 2-3, ká§őbb +5 évre lehet tenni.

1 I*:*:r9 néhány év lesz ugyanis az, amikor meg kell ismemi az új
haditechnikai szabvárryelőínísokat, a rendszerbe kerüló ujiszköóket, a NATO
haditechnikai_hadiipari egytittműködés formáit, eljrárásait. Ebben az idő_
szakban várható a régi eszközrendszer nehezüIő iizemfennüarhása mellett az
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újak rendszerbeállíása, az együttes alkalmazás mindenoldalú biaosítása.
Ennek célszerű formája a szakirányú továbbképzési szakok alapíása és
indíüísa lehet.

A haditechnika szakterületenként különböző és a hadsereg haditech-
nikai fejlesztésének prioriüísait is firyelembe vevó átalakulás igényli a szű-
kebb területekre irányuló, mélyebb szakmai tartalmat nyújtó, többnyire
egyedi felkészítési formák kidolgozását és ajánlását is. Ezekre példa lehet
a katonai minőségügy új követelményeire felkészítő, széles körre kit€rjedő
képzés vagy a beindulas előtt álló gépjármű program al,apján az üzemfenn-
tarLíst (csapatjavíást, fenntartási anyagelláást, technikai kiszolgálást stb.)
szervezők felkészítése.

A haditechnikai menedzsment és az ide tartozó szakterületek tudomá-
nyos igényű művelése is a humán erőforrás szükséglet biáosíásálrak kö-
rébe tartozik. Az egyetem doktori képzési programjai közül ene a lehetőséget

'|A kalonai bizlonság, a védelmi integróció és a |eglveres küzdelemtt
című program megfelelő alprogramja biaosí$a. Ennek ma már van l fö -

i999-ben Pro Sciencia díjat nyert - olyan doktorandusza, aki a haditech-
nikai menedzser szakol véEzeíl.

A katonai felsőoktatá§ tehát megtette a legalapvetőbb lépéseket
ahhoz, hogy betöltse a haditechnikai menedzsment humán erőforrás
szükségletének biztosításában tőle elvárható szerepet. Az ebben felvál-
lalt kötelezettséget akkor tekinthetjük igazín teljesítettnek, ha a }raditech-
nikai menedzserkópzés és -továbbképzés során folyamatosan olyan szak-
embereket leszünk képesek kibocsólani, akik:

' Megfelelő katonai alap- és szakmai ismeretekkel rendelkemek;

' Megismerték és elsajátítotrák a hadtudomány alapkérdéseit, a
haderőnemek és szakcsapartak feladatait és tevékenységük leg-
alapvetóbb kérdéseit békében, békefenntartó, {ámogató és harci
viszonyok köóft;

. A üírsadalmi beilleszkedést segítő, az értelmiségi funkció ellá-
üísát támogató társadalomtudományi képzésben részesültek;

. Természettudományi ismereteik kellő alapot biztosítanak sá-
mukra a szükséges mémöki-műszaki ismeretek elsajátit;ásáúloz;
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. Az e|őzö alapokra is ámaszkodó műszaki, informatikai, gazda_
sági, jogi és vezetöi ismeretekkel rendelkeznek;

e Kelló mélységű áttekintéssel rendelkeznek az anyagi és az irrány!
lái folyamatok műszaki-gazdasági hátteréröl;

o Alkalmassá válnak haditechnikai rendszerek, fejlesztési projektek
feladat-elókészítési, szervezési és irányítási funkcióinak ellátására;

. Képesek specialisák szaktevékenységét koordinálni;

. Alkalmasak a szervezetek humán rendszerekkénti működtetésére;

o Tevékenységüket a rendszerszemlélet, a biztonságkultúra szem-
lélete és a stratégiai gondolkodásra való alkalmasság jellemzi.

Ez a széles funkciótartomány a képzésben beláthatóan új megköze-
lítést igényel Sokkal inkább megkívánja a megfelelő személetmód kiala-
kítá§át, 8 team munkára való alkalmasság fejlesztését és a megfelelően
gazdag módszertani felkészültséget, mint részletes ismeretek hatalmas tö-
negének elsajátítását, illetve átadását

_ _ Reméljük gondolataink, okíejtésünk tükrözik aa, hogl a Zinyi Miktós
Nenaetvédelmi Egletem Eaditechnikai tans1éke felkészüIí és alhalmas
ezeknek a Jeladatoknak az elláltístíra, a maga részérőt a haditechnikai me-
nedamení humlinerőfonds szükségletének bizlosíttísóra.

FelhasznáIt irodalom:

Haderő 2013 koncepció.
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A képzés folyamata a haditechnikai menedzser szakon
heti óraszrim
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Az Iso 9000 ALKALMAZÁSA
A KAToNAI FEL§óoKTAI{SBAhI

llrágh BélaI

A mindennapjainkra jellemző folyamalos kihívtis és vóItozís atót az
oktatás, ígt a katonaí felsőoktattis és a7 abban tevékenykedőh sem menle-
sek, A Zrínyi Mi*lós Nemzetqédelmi Egetem Bolyaí János Katonai Mű-
szaki Főiskolai Kanínak, Póncélos, Gépjármű és Közlekedésí Tanszekén
dolgozók truír koróbban felismertük a sajtít tevékenységi körünk b(íví-
tésének igényét. E felbmerés alapján döntöuíink anól, higl a tanszéhnek
a minőségüggel kapcsolatosan annak fejlődésének és kitetjesedésének
sumes részévé kell vdlnia. Ennek érdekében nemcsak a képzesi proJilba
illesxett ninőségbiztosítósi tantórg oktatlisű kelt magas súnvonalon vé-
gezrri, hanem a sajót szcrvezetünkre b egl minőségbíztosítúsí rendsurt kelt
kiepíte n i es mű kiidtetni

Az elhatfuozás utáni projekt megvalósíásba bevonásra került a volt
Bolyai Jrinos Katonai Műszaki Főiskola (BJKMF) másik gépészmémöki
tanszeke is, n€vezetesen a Fegyverzettechnikai Tarszék, így a tiljes gépész-
mérnöki szakra megkezdődhetett egy ISo 900l kompatibilis minóségbiz-
tosíüisi rendszer kiépítése.

Az adminisárációs és pénzügyi kérdések megoldása uüín 1999, év
kora tavaszán, a brit HoIIo-Tas, Liles & Partners managefirgnl taÍláosadő
iroda vezetésével hozzíkezdtünk a kitrizött feladat rnegvalósítrásához, ahol
csoportos tréningek során elsajátítottuk a rendszerépítéshez szükséges isme-
reteket és fokozatosan terjesztóttiik ki azt a saját szewezetíinkre.

Joggal vetődik fel bdrkiben, hogl milyen céIakat fogalmaxunk meg
a minőségüglli rcndszenel kapcsolansan, amelyre a váIaszomat a követ-
kezők be n ío g lalom ös sze :

, l.) A gyenge pontok felüírrásával és kiiktatrásával terveztíik elémi azt,
hogy a működés szempontjából hatékonyabb rendszer épü|jön ki,

l}/ií1+ 81! Tk aleacdes, ZMNE, Bolyai János Katonai Műszaki Fóiskola karáOak fóisko|ai doc€nsc.
Pánélos, Gépjáímű és Közlekedési tanszékvezeló helyetí€s.
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2.) A dokumenáltság erősítesével - ami az ISO 9000 egyik alapigénye
is -, akartuk és akarjuk megelózni az esetleg bekövetkező nem megfele-
lőségeket.

3.) Ellenözött, szabályozott, iná,nyított folyamatok kidolgozásával kíván-
juk megvalósítani aa, hogy tevékenységünk során a minóség nem vélet-
len, hanem fudatosan létrehozott eredmény legyen.

4.) Olyan vezetési rendszeít szeretnénk működtetni, ahol a dolgok úgy
történnek ahogy aá elterveáiik és akarjuk.

5.) Fokomi kivánjuk a szakkal kapcsolatba kerülö személyek és szer-
vezetek velünk szemben táplált bizalmát.

6.) El szeretnénk émi a minőségügyi költségek esetleges csökkenés&.

7.) Inínyt akarunk mutatni és felhívni a figyelma a kiterjesáés lehető-
ségére azÉrt is, hogy a haderófejlesaésben megfogalmazott képességfejlesz-
tés és konzerűsítés ez által is megvalósíüató leryen.

8.) Meg szerettük volna előzni a később kötelezóvé váót, történetesen
art, hogy az intézmények építsék ki a saját minóségbiztosítrisi rendszerüket.

Naglon fontos feladatnak tekínteűük, hogl a minőségbiüosítósi rend-
lzarünk - amil a tanócsadóink maxinólísan tómogattak és surgahuzíak is -
ollan leglen, ami g mi kordbbi rendsurünket felbmeri, esetleg alkalnuaa
vahrtú az1, hogl a küpítést a mi aktív köuenűkötlésünkhel éjük eI és ne
eg harmadiklél tíltal leglen rónk szabva Ez utóbbi elképzelésiinket a rend-
szerkiépítés alatt teljes mértékben visszaigazolni láttuk, hiszen nem kis
mértékben a tanszéken meglévő elméleti tudást, már meglévö dokumentrá-
ciókat és a gyakorlatban alkalmazott módszereket helyezttik használatba,
esetleg módosítottuk a minőségbiztosí&ísi követelmények kielégitése ér-
dekében,

A szak két tanszékén hagtomónyosnak mondható háromsúnű doku-
mentóciós rendszerrcl rendelkeó ISO 9001 kompalíbilís minősegbizío-
§üísi szabvdny követelrflénleit kielégítő minőségbiztosíttisi rendszert dol-
goztunk kL A háromszintes rendszer része lett a minóségügyi kézikönyv,
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a minőségbiáosíási eljrirások, a munkauüasítások és az ezeket Lámogató
formanyomtatványok gyűjteménye. Én azt gondolom, hogy a szabvány kO_
vetelményei, a rendszer kiépítésének folyamata és beveietése viszonylag
közismert, a továbbiakban csak a sajátosságokkal, majd a működő rendszer
tapa§ztalataival kívánok foglalkozni,

A rendszer kiépítes szakhoz fűódő sajűosságait ket kérdéskörhöz
§zeretném kapcsolní, amelyből az epík az ISO 9000 glórttísorieúátt vol-
tából erud. Mi is, mint gondolom mások meglepetéssel tapasztáltuk, hogy

9 _slbványra mindenképp ráillik a teljesköfiiség jelzője, hiszen a mi pei
dánk igazolja, hogy a szabvány elemeit jól tudtuk alkalmazni a saját ok-
taüísi tevékenységünkre is.

A specifikumok mdsik köre abból ered, hogt a két tanszék eglrés7t
egl nagyobb szeneut s7erves rés2e, másrészí az oklatói tevékenysé§ kan-
nai kefetek között valósul meg. Talán bennünket a tanszéken dolgoákat
lepett meg legkevésbé az ISO 9000 rugalmassága nevezete 

""n -, iogy -itt kialakult és alkalmazott működési mechanizmus milyen könnyen össz-
hangba hozható az ISO 9000 előírásaival.

A továbbiakban szinte csak a felsorolás szintjén említem meg azokat
a sajátosságoka! amelyeket a kiépítés §orán tapasáalfunk. A szerződés
átvizsgálásával kapcsolatban kell megemlítenem, hogy a kialakított minő-
ségbiztosíási rendszer felismeri, hogl a vevő elsősorian a Főiskotai Kar
kepében jelenik nug. A Főiskolai Kar közvetíti a meghaúá,Lrozott vevői igé-
nyeket, egyrésá a Nemzetvédelmi Egyetem, a Honvédelmi Minisztérium
és a Magyar Honvédség felől, mrásrésa a felsőoktatási intézményeket szabá-
lyoá jogszabáyhalmaz felöI. De ugyancsak felismerésre kerüli az is, hogy
meg nem határozott vevő igények felmerülnek és kezelést igényelnek mind a
hallgatólq mind a társadalom részerőI is.

A tanszékek okta!ási tevékenységet tervező és tananyagfejlesztő mun-
kát is végezrrek, ami okán vált szíikségessé az ISO 900j Jzalvrány alkal-
mazása. A tanszékeknéI a tervezések szabályozása projekt minóségügyi ter-
veken keresaiil történik.

A tanszékek nemcsak a minőségügyi rendszerrel kapcsolatos iratokat
kell, hogy kezetjék szabályozotian, hanem mindazokat L intézkedéseket
és eryéb szabályozásokat is, amelyek érintik a tanszékek munkáját. Jelen-
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tős feladat volt mindazokat a jogszabályokat felismertetni a minőségügyi
rendszerrel, amelyek befolyásolják vagy irányítjrák a tanszékek tevékenységét,

A beszerzesi tevékenység minőségüglbe való bevonása külön kihí-
vőst jelentelt A tanszékek amint mar utaltam rri a Fóiskolai Kar szerve-
zeti és oktatísi egységei, Gyakorlatban minden beszerzési tevékenység a
Föiskolai Karon keresztül történik és a tanszékeknek alapvetóen csak igóny
meghatrá,rozási lehetőségeik vannak. Ennek ellenére az eljárás amelyet kia-
lakítottunk, sikerrel elégíti ki a szabvány igényeit.

A kialakított minőségügti rendszer |elkmeri és komoly liglelmet fotdít
arra, hog a hallgaü maga a vevő dltal beszóIlítatt termék legfontosabb

fonása Ugyaníg4 felbmerést nyert a lermék azonosítása és nyomonkövel-
hetősége téma*ör alatt l hasznólt oktatósi és egléb eszközök mellett a hdl-
gatók nankájdnak és eredményeinek ellenőrzése is.

A folyamatszabályozás sorrán fény derült anq hogy a tanszékek már
meglévő és leszabályozott folyamatai mennyire közel álltak az ISO 9000
tételes igényeihez.

A már meglévő és hatékonyan működő ellenórzési rendszer nagyon
könnyen került beillesztésre a minőségügyi rendszer ellenőrzéssel és vizs-
gálattal foglakozó bővebb eljárásába.

Az ellenőrzött és vizsgált állapottal kapcsolatos eljárás kialakítása
során a BJKMF már meglévő szabályzatai beillesztést kaptak a tanszék
önellenőrzö tevékenységének eredményeit láthatóvá tévő gyakorlat doku-
menálásába,

A kialakított minőségüryi rendszer hatékony módszereket iktatott be
a nem megfelelőségek felüírására, kezelésére és azok ismétlődésének meg-
előzésére. A nem megfelelőségek felLírásába a tanszék munkájában résa-
vevö állomány összessége hiánytalanul bevonásra került.

A helyesbíó és megelőző tevékenységgel foglalkozó eljárások tiikö-
zik igazÁn, hory a tanszékek minőségügyi rendszere mennyirt széles ala-
pokon nyugszik. Az egyéb eljárások megalkoüísa semmilyen nehézséget
nem jelentett.
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_,Az lSO 900 l kompatíbilis minőségbiaosítási rendszerünk tanúsíása,
az NQA által 1999. december 2-án feltá,rás nélkül megtörtént, A bevezetés
óta eltelt rövid idő miatt kevés, de ugyanakkor talán-rragyon markánsnak
neveáetö tapa§áalatot tudok megfo galmazni.

Melyek ezek?

. _ l.) A kollégáim tevékenységeiben határozottabban felismerhetó a meg_
előzesre való törekvés, az észrevételezéssel szemben.

_. 2.) Elmondható, hogy a munkaüírsaimnak most már van valamilyen
véleménye a minőségügyet érintő vagy anól elhangzó véleményekkel, te_
vékenységekkel kapcsolatosan azaz, a minóségügy a napi gondolkódás részé-
vé vált,

3.) §aját részünkről bilszkeséget, má§ok részeröl tisaeletet érzek azokon
a fórumokon vag5l a különbözö kapcsolattart{i§ok során, akkor amikor kide-
rül - és aá tudatosan szorgalmazzuk is -, hory ISO 9OOl minőségbiztosítási
r€nd§zert üzemelt€tünk.

4.) Megnőtt az érdeklődés irántunk és a müködtetett minóségbiáo-
sítiisi rendszerünk iránt.

5.) Naryon fontosnak úartom, hogy a munkatársaim tudatosan és jól
alkalmazzák a nem megfelelőségek feltráráság ami véleményem szerint a
rendszer_működésének az alapja is. A valósághoz h ozzÁ taiozik al hogy
ezt a teyék€nységet más módon - írásos és szóbeli jelentések formájában--
már korábban is működtettü( azonban a feltárt hiárryosságok kezelése most
formai és tartalmi módszerében következetesebbé ;áIt.

Megítélésem szertnt egl hosszabb upasztalarszenési fol1lamar uón
a minőségügli rendsze - a jobbítós szóndékdval - különiaiő elemzések
tárglávó kell tenni, amelt sotdn olyan rémakörök vizsgálaűl lehet elvé-
gezni, mint a hallgatók tapasztalala a képzést íolríati szervezeltel kap-
csolatosan, vagt a minőségügli rendszer hattísá iz okrafis súnyonaldra.
Amnban ilyen és ehhez hasonló alapos vizsgálatok elvégzéséhez elenged-
hetetlen.aaellő mértékű tapasztalat kialakuúsa, majd öJszegyűjtése, ame_
lyhez idő és következetesség szükséges.
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Beíejezésként awn reményemet kívónom megfogalnlzni, amely a ki-
építefi rtnőségbiztosílísi rendsur saímos előnyének a későbbiekben tötté-
nő tapasztahísdra és kihasznólásóra bónyul, valamint azl, hogl e rendszlt-
rel és annak eselleges kitejesztésével sikerül hozzójdrulni a NATO c§at-
Iakozós kapcsőn is indokolltó vóIó, a Maglar Honvédséget éfintő haderő-

fejlesztéshez



KATONAI MINÓSEGÜGY

A MAGYAR KATo_NAI.]!íINÓSÉGÜGY FEJLÓDÉSE,
HELyzETE És .tövó"rprvrx nu,túMÁi

Turcsdtlyi Kiroly - Mikula László|

A hadeű ótalakfuísa a rendszemólrást köveűen gtonan megkez-
dődöa A íollamaíot eddig elsősorban a leépítés-képüÁ, a szemeuri és
a vezetési struktúra több lepésben bekövetkezea mőttosíuísai és míndmí-
ig ep elfogadott es megvalósírhaófejlesaesi stratégia h ínyajellemezle,

...A,Y4TO csa akozásig (1999) a saímunkru új szövetségi rendszer
működési mechaniarusdt, belsőíolyamalait, szabályózóít részJáeiben nem
ismeúeaük meg. A NATO csatlakozlís ekő ae fuhfu új hetyzetet tefen letí

. Ez az új helyzet alapvelően hat a katonai minőségügtre is, amely amel-
lq1 hoq a minőségügl szemes része, annak megiiaősen ,oiátos r"-
1ltyllUeltls f9kú zárlsóga még annak ellenére-ís fennmmaá, hog1l a
NÁTO csatlakoaissal lovább erősödik a hadsereg ciil kontrolüa, uőro-
sabbó vóIik a űrsadalom és a hadseteg kapcsotúa A katonaíiitokvéde-
lem a_szühséges kérdésekben és terüteukei avábbra b nélküIözhetetlen,
míután az nem a hadsereg önös érdeke, hanem a nemzeti védelmi érde-
ke k s értetle ns é g éne k bíztos ítása

.. A katonai eó fenntartása, alkalmaáatóságának megőrzése és sajátos
alkalmazása_ m inden körülmények között külónösen ve-szélyes üzemnek
tekinthető. Condoljunk csak a tömegpusáíto feg,verek (magfegyverek,
vegyi és biológiai fegy,lerarzenál) meglétére, te4idesere va§ akár csak
a feg;rveres kiképzésre, felkészítésre. Ezek a saiátossások ]mondhatni
ősidók óta _ megkülönböztetett figyelrnet biaosítanak i hadseregek fel-
szerelésének, ellátrásának és fenntartásínak, Egy feglvenaktár őűse, egy
lőszergyártó üzem működtetése, egy katonai áikaliiazási terv elkészítése
mindig is sajátosan feszes, szigorú rend szerint történik é§ mindezekhez
kapcsolódoan a minőségre közismerten kiemelkedő hangsúll helyez.

l-Prof Dr. Tur.§áttyi Káíoly mk ezr€des, ZMNE tanszékvezetó eryet9mi t ná., dékán}lelyctirs.
Mikula Lá§zló mk. slcz.edes, Honvédelmi Miniszériurn Beszeási Hivaral ;b. minóségbiztositá§i

iE,4'$s'.ó
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1.) Méríiildkövek a katonai minőségiiry fejlődésének
nemzeúközi és hazai történetéból

Á bevezetójbű következően a katonai minőségügl a haditechniká-
hoz, a hadiipathoz és a hadikuttúrához kapcsolódóan , egl kis túIzóssal
- akdr az őikolE is visszavezethető. Morrdható a azért, mert írósos és

dbrú7olt nyomaí vannak annak, hog a hadak fekzerelése és az ellótó-
suka szoigtíló ételem, ruházal slb. mindig szigorú hasznólhatósőgi vizs,
gólatnak, ellenőnésnek voll kitéve. Ez a folyamat fejlődésél lekintve az
ipszerű érzékszemi ellenőrzéslől kiindulva, a mérésen, az anyagvia,
gZlann ű vezet a )§{. saizad elején megielent statíszlíkai ellenőnésig,
majd a mai teljes körű minőségmenedamentig.

A csereszabatosság követelménye elöször Angliában, a XIX. szrázad

végén, a XX. sziizad elején, a fegyvergldrtásban jelenl meg. Ez a nagy-

soózatú gyártás ós felliasználás sz€mpontjából igen jelentős gazdasági

kihaású ióvetelmény volt és - ha még csak a sablonok alkalmazásának
formáját öltötte is - már a szabványosítas elöjelének tekinthető.

A II. világháboru során a haditermelés tette szükségessé a mintavéte-

les ellenőrzés-tudományos alapjainak lefektetését. Ennek érdekében dol-
goztak ki l941-44 között a MIi STD 105 mintavételi szabványt, amelynek
l-ényegét ma is világszerte alkalmazzák. A katonai minőségügy - üígabb

értélemben - ettöl az időszaktól sámíthatja kezdetét, A minőségügy szem-
pontiából ennek olyan meghatározó események a tanúságtevői, mint az
.l,-Ó.i*"i Egyesütí Álh.Ókb"o a Hóborus Termelési Tanács mnőség,
ellenőrzési továbbképzési programjrfurak meghirdetése és a megvalósítása
lépései. E folyamat részeként alakul meg 1943-ban az USA-ban a Minő-
sigügli Mérnökök Eglesülete, majd 1946-ban az Amerikai Minőségsza-
bólyoztísi Társasóg.

Japánban úgyszintén már a II. világháboru elején meghatározó szemé-
lyiségek munkásiága kapcsolódott a haditermeléshez, ezíltal a katonai
minőiégtigyhOz. Elógendó példaként csupán Ishikawa nevét megemlíteni,
aki ebben az idöszakban a haditengerészet megrendeléseit ellenőrizte,

Miis országokhoz hasonlóan, Maryarországon is volt a II. világhá-
boru időszakában olyan szervezet, amely a katonai átvételi feladatokat
látta el. l Katonai Átvételi Inüza alaprendeltetése a hadfelszerelések
egy széles körének minőségellenőrzése volt, Nem az intézet létének vagy
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hibás működésének tudható be, hory a hadtörténel€m a maglar hadsereg
hadfelszereléséről nem minden eseiben ír az elismerés tranfran. rppen á
minőségellenórzés hiányainak rudható be, hogy elöfordultak*olyan eietek,
amikor_a vesáeség oka nem az eltenség, hanim például a ma§yar katoná
öltözeté-nek ro§sz minősége volt.

Az l950-es évekól kezdve a Haditechnikai Inlézel, majd M ewes
anyagnemfelelős ítinökségek (fe€yverzeti, vegyvédelm i, geijarmn iin.l
alár.endeh:égébe ?rtozó Anyagánéuü osaatyb* vegeáeÉŰ ipar atűt
elóállított haditechnika, hadfelszerelés ellenőizését, ,iinósitO vilsgálaát
és átuéteb l962-től, kormányhatáLro zAt alapján, katonai üzemi riegb!
z9tfk (IíUM) végezték a hadiipari üzemekLén a termelés ellenörzés3t, a
minőség értékelését a katonai követelrnények teljesütése alapjáLrr, amelyei a
H.onvédelmi Tanác§ léptetett hatályba. Á KÜtr,i tevek"ny.eg u gy,rúany
:]l_::9"9:" m9!I9tt,a srrertás feltételeinek ellenőrzéséie ii t<ite4eat. Á
KUM a Honvédelmi Minisztériumhoz taítozoll, tehát irányítása a katonai
legfelső vezetés szintjéről,valósult meg, abban az idöben tóljes mértékben
civil kontroll néIkül. A KÜM tevékenysége a gyártó és ajavíió üzemekben
a megrendelőtől és a gyártótóI fiiggetlen volt, ámi biáo;ította a minósítés
és ellenőrzés objektivitását.

_l985-től a feryverzeti és technikai szolgálati ágak (haditechnikai szak-
terüIetek) integnícióját követően a Magyar Honvédiégnél központosították
a haditechnikai anyagok és eszközök minőségvizsgilatát és ellenőrzését.
Ezt a. feladatot a Feglverzeli és Technikái A|nyagdtvéteti Közponr
EVryrl igen jelentős létszrá,rnmal, mintegy 350 fő hivatásos és poigári
állománnyal végeáe , Ez a szervezet potenóíálisan képes volt a tragydla_
nyos katonai minőségellenőrzés szinté minden feladaút szakmailag magas
színvonalon ellátni_

A rendszerválüist követóen l990-ben alakult meg a FVTAK helyet a
Magyar Eonvédség Minőségtanúsíló Inté7ete 1Mlrt| - lényegesen kisebb
létszímmal. Szervezetében és feladatköében u5lanakkor mái m-esielentek a
minőségbiztosíüás új elemei, jellemzói.

A szemlélewáltást a katonai minóségügyben leginkább az mutatja,
hogy a MITI működésében irárrlt vett a Úrca vonzáilOré be tartoző gáz-
dálkodó 

.szervezetek (HM résőénytórsasógor sO.,l minOsegli"tosita.i
rendszerének minősítésére, tanúsítására és a Íatonai ÓzilIitOk Űnósegtiz-
tosítási rendszereinek vizsgálatrira. Éppen ennek érdekében az intézet
megszerezte a magyar nemzeti rendszerben az akkreditált vizsgáló szer-
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vezet sátuszt. A Minőségtanthíü Intézet tehá;t máí a rendszfrszemléletíi
minőségbiáosítást képviselte és működése a minőségbiztosítási rendszer-
tarrúsítás irányába lépett előre.

l993-ban a Minőséglanírsító állományából mintegy 50 fó szakértő
került át az időközben felállíto§ Maglar Honvédség Gazddlkodtísi Hiva-
ta!óba. ( Most MH Beszerzési Hivatal : MH BH). E szervezeten belül a
katonai minöségügyi feladatokat a Minőségellenftzesi FőoszláI! l&ra el,
amely késóbb 30 íóre csökkentett létsziámmal Mínőségbixosíttisi Igazga-
lósógkénl folytatta és végzi ma is munkáját,

A Maryar Honvédség stratégiai felülvizsgálata jelenleg folyamatban
van. Az ezt követő átszervezés katonai minőségügyet érintő követelrné-
nyei a NATO minőségüryi rendszeréből és a nemzeti katonai minőség-
ügyi hagyományokból kell következzenek, azzal kell az új rendszemek har-
moniálrri4 együttműködnie.

2.) A NATO minőségpolitilaija, minő§égbiztositásának
alapvető szabályozói

A NATO felfogásóban a katonai minőség "mozgó't célpont, amely

íolyamatos aktualiztiltist és |ejksztést igényel. A bizlonsdg alapkövetel-
ménye az, aminek mindig meg kell felelni a veszélyek vóltozó tefülelei,
irányai és jellemzői közepefta Ma a NATo-ban a katonaí bi7tonság szem-
pontjából a leg]rőbb veszélyekként a regionálís és a gazdasági instabíIitóst,
a demakrácia elleni fellepeseket, egles régiók demográJiai pro.blénáit,
valaminl a tomegpuíxfti feglvereí elterjádését jelaÍik'ne§. Úi tpusú
veszélyekként jelennek meg a kábííószer keteskedelem és a nemzelközi ter,
rorizmus.

A NATO minőségfilozófiája tömören abban fogalmazódik meg, mi-
szerint a védelmi képesség a katonai működés és az alkalmazott eszközök,
eszközrendszerek minőségétől íiigg. Ennek megfelelően a személyzet és a
hadfelszerelés minőségét, a képességek magas szintjét minden feladatrend-
szerben és minden időszakban biztosítani kell.

A NATO több mint három éltizede meghirdette a szövet§ég közös
biztonsága terén alkalmazásra ajánlott, egységesített minőségbiztosíü{si
programjá! - össáangban a tagországok nemzetgazdasági érdekeivel. A
NATO előírja a tagországaiban rendszeresített eszközök minőségének és
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megbízhatóságának elvárt, standardiált követelményeit és azt ajánlja a
tagorságoknak. Gondolkodásmódjfurak középpontjában az éléttartarn
(életpálya). szemlélet álI,_ amely_a sziikséglet .ii;rog"t.uoíratOl a dispo_
sal (recyclinggel) beárólag a teljes élettartamot átfogó minöségbiaosíirist
vár el,

Az élettartam modell alapvető rendező elvként kezeléséből követke-
zik, hogy a minőség ügyét mindazon szereplőkre kiterjesztik, akik a kato-
nai szükségletek kielégítésében már a követelmények megfogalmazrisától
kezdődöen valamilyen formában részt vesznek.

ígl a minőség szemponrjóból kiizös üglet szotgálóknak lekintik:
. A harcászati-műszaki követelmények megfogalmazóit;

. A fej lesztőke! tervezőket;

' A s/ártókat;

. A beszerzőket;

. A szállítókat;

o Az ellátókat;

. A szol8áltatókat;

. Az alkalmaz ókau

. A kivonás és a disposal (recycling) közreműködőit.

Az élettartam minőség és a teljes köríi minóségmenedzsment biztosí-
ása érdekében a felsorolt szereplőknek erytitt kell működniük, követel-
ményeiket össze kell hangolniuk, információikat a sziikséges mértékben
egymással meg kell osztaniuk.

Az egyíittműködést a katonai minőségügy területén a NATO a tagál-
lamok által ratifikált szabványosítási megállapodások (STANAG-oki, a
szövetségi minőségbiaosíási kiadványok (AQAP-k) és a szövetségi meg-
bízhatósági és karbantartási kiadványok (ARMP) útján működteti.



A szabványosítási megállapodrásokat a tagállamok - lehetőségeik
figyelembevételével - kikötések nélkül vary kikötésekkel ratifikálják (elfo-
gadják, hatályba léptetik) és a bevezetésróI ennek megfelelóen gondoskod-

nak. Minden esetben indokolni kell, ha valamely tagáIlan egy szabványo-
sítrisi megállapodrist nem ratifi kál.

A NATO §zabványosítás katonai minőségügyre vonatkozó legfon-
tosabb alapegyezménye a STANAG 4107, amely a kormányzati minőség-
biztosítás elveinek kölcsönös elfogadását tárgyalja, Ez a szabványosíüisi
egyeznrény meghatározza azokat a szakkifejezéseket és követelményeket,
lefekteti azokat a folyamatokat és eljárásokat, amelyek alapjrin az egik
NATO tagország védelmi (haditecbnikai/lradfelszerelési) termékeinek
megfelelő nemzeti minőségbiztosíását a másik tagországban elfogadják,
hatrályba lépteti az AQAP-kat. Egységes rendszert ír elő azokra a közös,
szövetségi kiadvrfuryokra, amelyben az előzőekhez szükséges, azok felté-
telét képező részletkérdéseket, ellenőrzési és értékelési szempontokat, mód-
szereket és követelményeket meghatarozzák.

A NATO a nemzetközi szabványosíás dokumentumait saját szabályo-
zr{sánál kiinduló alapnak tekinti. Ennek megfelelően a védelmi célú ter-

mékek beszerzésénél a megfelelő ISO dokumentumokat alapszabványok-
ként alkalmazza. Előírja, hory a minőségbiztosíüis terén az AQAP-kat és

a vele kapcsolatos ISO 9000 szabvany csak együttesen, egymrist kiegé-
szítve lehet használni.

A NATo röviden bemutatott minőségügyi szabáIyozó rendszere arra
utal, hogy a NATO a katonai minőségügy kérdését igen magas szinten és

korszerú módon szabályozza, a rendszert folyamatosan fejlesai. Visszaiga-
zo|ja ez aza a íörténeti tapasztalatot, hory a hadseregek hadfelszerelésének
milyensége és a harctevékenységek eredményessége szoros összeffiggés-
ben van egymással. A katonai minőségügy kezelése a NATO-ban rend-
szerszemléletet és a folyamatos fejlesztés, tökéletesítés igényének szem előtt
tarnísát tíikrözi .
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Alapvető szövetségi minőségbiztosíttísi kiadványok @Qa! és
ISO szabvdnyok kölcsönös megfelelteíése

F.r. NAT0 }i.dv|.y cínl. NATo titd-

vlnyi.ló|at.

I§o trtbvtny.ín. l§() tzlbYiíy
j.lölérc

l. 7. 3. 4.

Altslános útrnuíaló NATo
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1994
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Iso 900I

!994

Iso l0012
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Iso l00l2
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3.) A Ma5rar Katonai Minőségüry Helyzete és
jövőjének dilemmái

3.1. Szervezeti háttér

A rendszerváItást követő hader&átalakítások a magyar katonai

minőségügy szervezeteit erósen leépítették, később megszüntették és a kato-

nai minőségügyi feladatok ellánisára a Honvédelmi Milisztéthlm (HM)
Beszerzési Hivatahín (BE) belnl egy szervezeti elemet h o^^k létíe, Ezma
Minőségbízíosítási lgazgatóságként, mintegy 30 fővel működik és végzi: a

NATO minöségügyi szervezeteiben a képviseletet, a árca beszerzéseinek
minőségbiztosítIÁsá! a sállítok és gyrártók minóségbiztosí!ísi képesség-

vizsgáLatát, a nemzeti és a nemzetközi katonai és polgári minőségügyi szer-

vezetekkel a szakmai kapcsolattartást. A haditechnikai kutatásfejlesztés minő-
ségbiztositásáí a HM Haditechnikai Intéut ery kis létsámú al osztáIyalánja

el, - müködési körében - szintén hazai és nemzetközi kapcsolattartasi kötele-
zettséggel.

3,2. A magyar katonai minőségü5lre hatályos és érvényes alap-
vető hazai és EU jogszabályok és szabályozó dokumentumok

a) Az 1993, évi CX tömény - A honvédelemről (Hvt.)

A Hvt 10 § és a végrehajtósi rendelet 4 § (3) pontja alapjth "a hon,

védelmi miniszter a minőség (negfelelőség) tanfuítósról és az aklcreditókjs,

ról szóIó jogszabáIyokkal ósszhangban meghatarozza a Maglar Honvédség

min ős égügli rends zer ét " ....

Ebböl következik , hogy a beszerzésre tervezett haditechnikai termé-

kek minőségének ellenőrzéséhez, megfelelóségük m egáIlapitásához, a szál,
lítók és ryártók minöségügyi rendszeIének értékeléséhez a katonai minő-
ségügyi szervezetet akkreditálni sziikséges. Az akkrediüíció feltételei kozott
szerepel, hogy a kérelmezőnek fiiggetlennek kell lenni a végrehajtó

szervezetektől (elen esetben a termék életciklus résztvevőiól - a kutátó -

fejlesáőtől, a beszerzőtől, az alkalmazótól stb).
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b) Az 1995, évi )oilX tölvény a laborutóriumok, a tanúsíü és az
ellenőtző sznezelek akkrediütósáról

. _ 
Alörvény 1 § (l) bekeznése előírja, hory a vizsgálatot, tanúsíüí§t, el-

lenőnéxtvégző szervezetet akkíedi!ílniiziikséáes. A H-M Beszerzesi Hivaüal
Minoségbiaosítrási_Igazgatósága l999. szepteirber l5-ig rendelkezett meg-
felelő akkreditációval.

c) Az 1997. évi CLV lömény a ío&yasztóvédelemről

A törvény nem vonatkozik a honvédelmi tevékenység körében be-
szerzett és felhasznált termékre és szolgáltatásokra, mive-l a fogtasztó
fogalmából kilirja - a katonát -, aki gazÁasági vagy ézakmai tevéÉnység
körében használja a haditechnikai es it<aa. -

, _Ebből a szempontból a katonai minőségügyi szeryezet ''alhalmazói''
érdekvédelmet lát el, hogy ne kerüljön olyan haditechnikai eszköz a katona
kezébe, amelynek megfelelőségét Ósak i gyártó igazolta.

d) Az 1993. évi X. töryény a telmékíelelős§égra

külíöldi re|ációbóI beszerzett haditechnikai termékekre vonatkozóan
a törvény 3. § ,(2.) bekezdese értelmében a termékfelelössé get a gyáítőía
érvényesíteni nem lehet. Ha a haditechnikai terméket importáló beszerzési
tevékenysé€éhez nem kapcsolódik minőségbiaositási tevékenység, akkor
az importáló kiszolgáltatja magát a külftrldi szállítonak vagy g}ártónak és
így a katonai alkalmazó ellenőrizetlen haditechnikai eszkín-iasznál, Az
ebből származó kárt a Honvédség viseli.

_ e) ! 1995, évi XL íönény - a Közbeszetzésekről, a módosítdsóről
szóIó 1999, évi LX. töfvénnlel eglségesen

,.. A.törvény }]. fejezet 3r. § ,(1,) bekezdése alapján a közbeszerzési
|tjlallan az _ajá.lnlati felhívrás, részvételi felhívás, 

'Ílletv 
e az ajánlatok

értékelése sorrárr_ az aján|atkérő nevében olyan szeméiyek járhatnak el, akik
megfelelő szakéaekmmel rendelkezrek. Á rcrvény VL iejezet 40. §, l)bekezdés 

ll?p.Jfun * ajánlatkérö köteles az ajáníati felhívásban vary a
dokumenüicióban a közbeszerzés tírryára vo-natkozó részletes műszaki
Ieíníst (különösen a műszaki es minOiegi követelményeket, a megfele-
lőség tanúsítrását és ellenőrzését, a minósé-gbiáosíÉsi ."nar""i t-Uriúoig
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adni. E két bekezdés szolgáltaüa a jogalapot arra, hogy a közbeszerzések
minőségbiztosítrás át houáérlő, szakképzelt személy zat kell, hogy végezze.

A törvény 40. § , (3.) bekezdesében az ajánlatkérő minőségbiáosíLísi
szakemberének ajoga javaslatot tenni a nemzeti szabványtól való eltérés-
re, ha nem látja biztosítottnak a közbeszerzés tárgyrának megfelelőségét.

Ez utóbbi követelmény bizonyítj4 hogy a minőségbíztosíttísi szlkem-
bernek aközbeszerzés íírgyára vonatkozőan szakmérudíza* is kell lenni.

A törvény 44. §, (2.) bekezdésének fi pontja a jogalapja, hory az
ajánlatkérö vagy a nevében eljáró szervezet (Minőségbidosítási lgazga-
tóság) a NAIO AQAP - l00-as sorozat követelményei alapjrárr értékelje a
sállíto gyártó) minőségügyi rendszerét,

í) 1996. evi LWL tömény a liszíességtelen piaci magatartós és a
vers eny korl ótozó s tilalmóró I

A törvény 7. §-ának magyarázata rögzíti: a tisztességelen verse-
nyeztetés megvalósulhat már a versenyfeltételek kiírása esetén is, ha a
kiíró otyan módon válogatja össze a meghívottaka| hogy a különleges
szempontjai alapján nyilvánvalóan csak egyetlen ajánlat lesz elfogadható.
A kiértékelés során is követhető el jogsértés azáltal, hogy bizonyos
körülményeket - amelyek az általa ámogatott pályánó mellett szólnak - a
kiértékelő felnagyít, ajelentöségét eltulozz4 míg más körülmények jelen-
tőségét igyekszik kisebbíteni.

Tehát az esélyeryenlóség biztosítrisa érdekében a közbeszerzési eljárás
valamennyi szakaszában résa kell venni a műszaki-minőségügyi szakem-
bereknek-

g) 1995. evi )§Um. önérry a nenuetí szabvdnyosítósról

A törvény 1, § h) pontja kimondja, hogy elő kell segíteni a minóség vé-
delmét.

A Közbeszerzési törvény 40, § (2) bekezdésében rögzíti, hogy műsza-
ki leírás csak jogszabályhoz kötött múszaki előírásra, illetve nemzeli
(katonai) szlbvónyra hivatkoással határozható meg, amennyiben ezek
rende lkezésre állnak.
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A fentiek alapján a honvédelmi miniszter 911996. (V[L 2,) HM ren-
delete szabályozza az egye§ katonai nemzeti szabványok kötelezővé nyil-
vánítását,

A fentiekkel összhangban levezethető, hory a szabványok kidolgo-
zásání|, alkalmazásánál és alkalmazás alóli felmentés kezdeményezésénél
elengedhetetlenül sziikség van az igényeket és műszaki követelményeket
ismerő műszaki- minőségügyi szakemberekre.

h) A Polgóri Törvénykönyv előírásai

A Magyar Honvédség működését tekintve veszélyes üzemnek minősül.
A veszélyes üzem működéséből eredő károk elleni védekezés eszközeit a
veszélyes üzem üzembetartóinak kell megteremteniük a minóségbiztosíüísi
követelmények megfogalmazása, ellenőrzése segítségével.

A Magyar Honvédség, mint veszélyes üzem f€nntartója felelősséggel
tartozik a tevékenységi körében bekövetkezett kriLrokért.

A fentiekből adódóan a tárca vezetése felelőséggel tartozík egyíésd
az eszközt üzem€ltetö, a terméket alkalmazó állománnyal, másrésá piac-
gazdasági viszonyok között a költségvetési előirrá,Lrryzatok törvényes és ha-
tékony felhasználásával szemben.

i) Konruínyrendeletek és miniszteri íe dektek

Az 1993 évi CX. törvény végrehajtásáról szóló 141/1999 (IX.3.) Kor-
mányrendelettel módosított 178/t993 (xII.27.) Kormányrendelet figye_
lembevételével alapította a honvédelmi miniszter a HM Beszeriési
Hivatalt (HM BH), amely "A beszerzési megbízást adó HM és MH szer-
vezetek képv iseletében minőségbiztosítási íeladatokaí Iát el.''

A HM BH-n belül a minőségbiztosíási feladatokat a Minőségbiz-
tosítási Igazgatóság hajtja végre.

A legfontosabb feladatok a Szervezelí Mííködési SzabáIyzatban i§
keriillek:

. a beszerzési, közbeszerzési eljárások minőségbiaosíási felada-
tainak meghatáLroása és a pályrázati felhivásbarr, ill, dokumentá-

I60



cióban, valamint a szerződésekben való meg|elenésének megfo_
galmazisa, az értékelési eljáras rendjének kialakíLísa,

' a szerzödések műszaki minóségügyi elóírásai teljesítésének elle-
nőrzése, a termék megfelelőségének második félként az elöírt
módon történő igazolása.

A termékellenőnési tevélrcnység az alóbbi szaklerületekre lejed ki:

. híradó, elektonikq

' feg)^/erzeti,

. páncélos, gépjá,rmű,

. légijrá,rmű.

A 15211999 (X.22.) Kormányrendelet a haditechnikai eszközök be-
szerzÉséte vonatkozó eljárási szabályokról intezkedilq meglaíéttozza a
haditechnikai eszközök körét,

A 18211997 (X.17.) Kormányrendelet a műszaki termékek megfe-
lelőségét vixgáló, ellenőrzó és tanúsító szervezetek kijelölésével foglalkozik.

Jolenleg a MinőségbiáosíÉsi Igazgatóság nem a jogszabályban meg-
hatrározott módon, ffiggetlen szervezetként, hanem az importáló HM Beszer-
zési Hivatal elemeként funkcionál.

A honvédelmi minisáer 48/1996. (IIK 1/1997) HM határozata költ-
§égvetési szerv alapíüísáról (alapító okirat).

Az alapító okiru érlelmében a Minőségbixosíaísi lgaz4atósóg vegzí:

. A beszerzési megbízások véleményezését;

o Az ajánlati felhívások, dokumentációk minőségbiztosítrisi elóíní-
sainak kidolgoását;

. Az ajfulatok értékelését minőségbiztosítrási szempontból;
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. A szerzfiések minőségbiaosítrási szempontból való előkész!
téset;

. A szerzódések végrehajüísa során a gyárüísközi ellenőrzést;

. A teímékek végeíyetelét, megfelelőség igazolrásá|

r A sállítok elöminósítesét;

r A katonai minőségügri szempontok alapján kialakított minöség-
ügyi rendszerek tanúsí&i§át 1999. 09. li-ig, eá követóen iga-
znlását;

. A katonai minóségügyre vonatkoző szabályozók gyűjtését rend-
szerezését;

. A minőségügyi szabályozók kidolgoaását és _

. Együttműködést más katonai és polgári minóségüryi szerveze-
tekkel.

.,. _W u§,{ryk alapján végzi a Minőségbiaosítási lgazgatóság a
rö*esrytsi ljar§?*_minőségbiaosíttási felidatait. a reIi'aaót ve}e-
haj!ísa két szakaszból álI. Az első szakasz a szerződés megkOtéséig terjed.
A miisodik a_szerzódés teljesítés időszaka. BUUen a sz"r."siÚ- gva.ttrtOri
és végellenőrzést követöen történik a beszerzésre kerülö hitl'itechnikai
eszközök megfelelőség igazolrása.

j) Az Európai anió óhal kibocsóton dokumentumok

_ Az EU és a Magyar Köztársaság társulásáról szótó 1991. évi I. rör-
vény 3. §.Q) szerinl:--

_A Magyar Köztársaság nemzetközi szerződéseinek előkészítése és
fesXlles9, valamint jogszabályainak előkészítese és megalkotása során
bláosítani kelI azoknak, az Európai Megállapodással való-Osszhangját.

. , \uá^k az Európai Unió tagja kíván lenni, ezert a szabályoás kiala-
kításakor íigyelembe ke|l vennie az unió joggyakorlatát.



Az Európai közösség alapító szerződése (Római szerződés) a hadi-
ipar! valamint hadiipari termékeket (fegtrverek, lőszereket és hadianya-
gokat) és a velük való kereskedelmet nem tekinti a szptződéshez tartozó,
nak. Minden tagállam a saját biztonsági érdekeit figyelembe véve szabá-
|yozhatja az ezze| a kérdéskönel kapcsolatos tevékenységét.

A haditechnikai eszközökre vonatkozó szabványok kidolgoására
tehát nincs Európai Uniós szabványosítási szervezet, valamint egységes
Európai Uniós szabványosíási szabályozás,

Az Európai Uniós joggyakorlat nem szabáiyozza ahadiipari termékek
minóségbiztosírásához kapcsolódó előírásokat, azokat minden állam a
saját jogrendszerében alkotja meg. A NATO tagállamokban a NATO minö-
ségügyi szabályozásaí az iányadóak, amelyek a nemzetközi szabvá-
nyosíás (polgári) dokumentumait kiinduló alapként kezelik.

3.3. A jövő dilemmái

Az eddig leíriakból kitíinik, hogy a feladatok összetettsége, szin$ei és
a szÉívezeti feltétel€k össáangja a magyar katonai minőségüry felülvizs-
gálatát és újíagondolását igénylik.

A katonai minőségügl mai helyzetének elemzése löbb lényező via,
gálafuit is szükségessé íeszi, amellek különösen:

' A minőségügyi és a kapcsolódó szabályozók kérdésköre;

. A szervezeti és működési feltételek helyzete;

. A szükséges szakértelem és ennek kapcsán -

. A humán erőfonás biaosítás és gazdálkodás előretekintő megol-

dása,

A mínőségügli szabdlyozókkal kapcsolatosan a helyzetiink - a bemu-
tatott jogszabályi háttér bonyolultsága és ellentmondásai ellenére - eléggé
egyértelmű. Csatlakozni szándékozunk az Európai Unióhoz és immár egy
éve tagiai varyunk a NATO-nak. Ebból következik, hogy mind a NATO-n
belül az együttműködéshez, mind az EU és a NATO keretében gazdasági

érdekeink érvényesítéséhez elengedhetetlen a megfelelő EU direktivák
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figyelembevétele és a NATO minőségügyi szabályoásának lehetőségein-
ket és hosszú távú érdekeinket szem előtt tartó elfogadása és honosíása.
Ennek tartalma és terjedelme egyértelműen felmérhető, amely az EU jog-
harmoniáción tul közvetlenül a bemutatott STANAG 4l07-ből, a kap-
csolódó szövetségi minőségbiztosíü{si, valamint a megbíáatósági és kar-
bantartási kiadványokból következik.

Á szemezeti és működési feltétekk helyzete az előzőeknét bony-
olullabb két okbóI:

l.) A NATO minőségügyi szabályozók (STANAG-ok) ratifikálása és
az azokból következő feladatok részletes felmérése nélkül elméletileg nem
lehet megfelelő szervezetre javaslatot tenni. A sz€rvezet rendeltetése ugyanis
az előzőekben meghaüírozott feladatok elláüísa, végrehajttisa kell leryen.

2.) A Magyar Honvédség folyamatban lévő stratégiai felüIvizsgálata e
gondolatok leírásakor még nem áródott le. Az abban elfogadásra keülő
szervezési alapelvek, szempontok nem hagyhatók firyelmen kivül egy
szervezeti javaslatnál, A minőségügyi szervezel hovatartoá§a is a straté-
giai felülvizsgálat során dől el, ami a működési feltételeket lényegesen be-
folyásolja (fiiggetlenség, jogi- és haüísköri sátusz, formális és informális
kapcsolatrendszer stb.).

E nehézségek ellenére mrin ma elég pontosan meghatározhatók azok a
feladatok, amelyeket a katonai minőségügy területén a jövőben végezni
kell. Ezek a következők:

. A NATO tagországokkal és a NATO keretében más orságok felé
két- és többoldalú haditechnikai, hadfelszerelési kereskedelem
minóségbiztosiüísa. Ez reményeink szerint a közeljövőben erő_
teljesen bővülő feladat lesz;

. A hazai haditechnikai és részben a hadiipari kutaüís-fejlesaés
minőségbiztosíása;

. A katonai (védelmi) beszerzések minőségbiaosítása;

. A hadfelszerelések teljes élettartamához kapcsolódó központi mi-
nőségbiztosíási feladatok;



. A gyártók és sállítók minőségbiztosítási rendszereinek vizsgá-
lata és igazolása;

o Hazai- és nemzetközi kapcsolattartiis katonai és civil minőség-

ügyi szervezetekkel;

. A hazai katonai minőségügyi rendszer fejlesáése,

A feladatok és az azokat végrehajtó szervezet között a kapcsolat
szervezés-módszertani szempontból kellöen meghatározott. Ezek a íelada-
tok beláthatóan sérúlés nélkül nem összevonhatóak, tehát mindegyikük
saját szervezeti elemet igényel. Létszámuk ugyanakkor részletesebb elem-
zés nélkül nem adható meg.

A szükséges szakértelmet egyrészről magas szintíi szakmai hoz-
zÁértés, a képviselt szakterülethez kapcsolódó felsófokú végzettség és szak-
mai tapasztalat, másrészröl minőségügyi szakismeret kell jellemezze.
AltaláLrros tapasztalat, hogy a minőségügyi szakismeret önmagában, kellő
eredményességgel nem szereáetö meg. Ezért alapvetően megszenett
mérnöki diploma és célszerííen néhány év gyakorlati munka lehet az alap-
ja a minőségügyi szakember (szakmémök) képzésnek. Eá a magyar és a
nemzetközi felsöoktatási tapasztalat és művelt gyakorlat is visszaigazolja.

A katonai minőségügl területén szakérlelem alatt a hadilechnika,
hadfelszerelések egy-egl jól meghatóruzorl körének (rendszerének)
i§mereta kea éfterri, amelyneh alapja az óIíalános gépész, villamas, ve-
gllész, közlekedési slb. márnöki ismereL A katonai felsőoktatás az alap-
képzesi szakok követeIményeinek és tanterveinek meghatározisanál hagyo-
mányosan erre a bázisra épít. A polgári felsőoktatásból a hadseregbe
kerülő mémökök néhány év gyakorlati munka során ismerik meg a megfe-
lelő katonai szakterületet, amely nélkül nem válhatnak a katonai minőség-
ügy szakórtőivé.

A hutnín erőforrds biztosíais és gazdálkodós ma elég nehéz feladat
elé állítja a katonai minőségügy felelós vezetőit.

A kérdés első része is csak elviekben vizsgálható.,{ katonai minőség-
ügllí szakemberek ep jelentős része elhaglía a hadsereget Közülük
néhányan polgári minőségügli szenezeteknél dolgoznak. Szükség
eselén sukértelmükre megbíztis, felkérés alapjón, ko lilozot mértékben,
még eg rövid ideig száműani lehet, A szíJkségesnek látszó új helyek
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feltölté§e és a meglévő munkatársak nagy részéné! a minőségügyi szak-
képzettség megszerzése kiemeIten fontos] sürgető feladat. Ennlká megol_
9ís{! h!.val9tt segíteni a Zűnyi Miklós Neázetvédelmi Egyetemen a
Haditechnikai tanuék szerl,ezésében 200ü szeptemberetól indiló minőség-
ügyi szakirányú twábbképzési szak, a felsőfokú végzettséggel és szal*épzei-
séggel rendelkezók számi{ra.

. A rchtor minősegügti képzésre sú!ó íelhívósa a kepzés indítástit kivtíI-
tó okok közöfr emlílí:

. A honvédelemröl szóló 1993. évi CX. törvény végrehaj-
ásíra kiadott kormányrendelet előírrását, ameli szirit: Á
honvédelmi miniszter a minőség- (megfelelősée) tanúsítjís-
ról és az akkreditálásról sáló jogszabályokkal Ossáang-
ban meghatítrozza a Maryar Honvédség minőségiigri reni-
szerét és az annak működtetésére vonatkozó követelmé-
nyeket;

. Aá az erősödó követelményt, hogy az oktatás-nevelés min-
den szintjén és formájában ajövőben fontos minősítési szem-
pont kell leglen a minóségbiaosítrisi rendszer értékelése,
illetve a minóségbiztosítási tevékenység tapasztalatainak elem-
zése és hasznosítása.

... ..Mindezek _alapjrá,n 
jutott az egyetem ana a megállapításra, hogy a

jövőben egyre inkább szükség lesz minőségtigyi szakJmbáreke a Honvé-
delml Mlnisztérium intézményeinél éppen úry, mint a Magyar Honvédség
szervezeteinél.

^ , _A 
minőségügyi szakirárryú továbbképzési szak képzési céIja: olyan

felsőfokú. szakemberek képzése, a}ik a felsőfokú képzésben mégszerzett
ismereteik bi.rto.k]á!an, a képzés átfogó minőségügyi eiméIeti és §akorlati
§yaslla| elsajátításával tuűsukat képesek ÚaÍt".iil"rukon u?inő.ég-
biztosítási rendszer kiépítésében, illetvi működtetésében és fejiesaésében
eredményesen hasznosítani.

. .A ].ér$ második része, a humán erőfonás gazdálkodás akkor lesz
maJd vlzsgálható, ha a stratégiai_feJülvizsgálat eredményeként létrejött és
3eqkezdle működését ery NATO kompatibilis magyar katonai minóség_
ügyi rendszer.
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A katonai minőségügl tehű na Maglarorsuígon a NATO csat-
lakozds nyoruón sükségsurűen paradigma vőItóst (sarkalatos |ordulatol)
él tít Ez egrésuőI a hadsercg ótalakítósónak eglik igen komoly fdadata,
mdsrésuől egt konzerű, íenntartható és íejleszrhető hadeő létrehoaísd-
nak egik elengedhetellen íebaek,

|67



A KAToNAI szÁr,r,íróx ÉnrÉxnr,Ésr, A KAToNAI
szÁl,r,írór xövrrnluÉrwnr [<szp

Mikula Ldsz!ól

, Az embel íejlőü§történeíe eddigi szakasüban mindig azl kelesle,
hoglan leheí valami nuíst, talami jobbar renni anaak érűkében, hogy
komJo osabban, pruhtíhusabban éreae magát Ez az útketesés időnkén'
szélsőségekel ís produklilt, merl az ember uml*oúísvtígla olyan eszközö-
ket hozolt létrc, amelynek birtoh!ása garantólta hatalmZt. Íg1, a fepvetek
és azoh előó íaísát végzők mindig sajdtsógos privtugiurnot aieler ftr-
sadalmukban, emelletl a hatalom bbtokosai leües íelüg|eterel glakorol-
lak íeleííük

_ _.Níncs ez másként napjainkban sem Csupón csak formai és eljórds-
belí küIöabségek tarkítják a képel Ennek a ierülenei a hű kiszolgóIója
volt és lesz többe* köült a haronai minőségbixosírós, anelynek néhóny
aktudlis kérdesé' érinteném a feglverekel Gyóftók és ÁIkalmozók köüt-
íi érdekazonosságok és ellenrérek vetütetében.

Szenő

l.) Bevezetés

. 
A minösegügy, mint speciális logisztikai tevékenységi ág sem mentes

azoktól 
_a 

váltoásoktól, amelyeket a piac, a kOltséghaiékúyúg és a racio-
nális erőfornis felhasználás jellemez. Ennek eredÁényekeppen', kényszer-
ból, Magyarországon a 80-as évek végén a különbözó mináseiügyi'rena-
szer modellek alapján tanúsított vállalatok kezdték meg műkOdisiiket. Ez-
zel a kihívással a katonai minóségügyi tertiletnek is szJmbe kellett néznie,
Konábban a 

_termékellenörzés 
jól bevált módszerével győződtiink meg a

termék megfelelóségéről, minden darabról, eg}től-egyi!. De két tényező
megielenése új gondolkodrisra késáetett. Az iryik 

" 
i"it u,eoolt uatlutati

minőségüryi rendszer modellek térhódíüísq a másik az eröszakos létszám
leepítés a védelmi teríileten, íry a katonai minóségbiaosítris területén is,Mind
a két kényszer azonos irányba hatott,

l , Mikula Lásdó mk. alczrpd9s, Honvédelmi Miniszéíium Bcsze!-l§i Hivatal mb. minó§égbizto§ítá§ii8.r8aó
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A termék megfelelőség megdllapításót a Szóllító minőségügti rend-
szerének vizsgdlatával kezdjük, majd az íg megóIlapílort kockázali ada-
tokból a matematikai §tatiszrika segítségével és az al*almaaíra íerhel-
haő kockdzart súnt ismeretében meghafufuoauk azt 4 rcpfezen atíy étek,
amelyneh megfelelősége esetén a szríIlítmdny meglfelelő értékelést kaphal

A minőségbiaosítrási 5lakorlatunkat segíti, hogy egyre több olyan Ka_
tonai Sállítóval találkozzunk, amelynek minó§égügyi rendszere ISO 9000
szabványsorozat alapján tanúsított. l994-íől a NATO Pfp program és a
tapasztalatcserék segítettek eligazodni az AQAP-100 -as (Allied Quality
Assurance Publications - Szövelségi Minőségbixosíttisi Xiadvónyok) soro-
zat követelményei közöt! míg 1997-től részesévé váltunk ezen dokumen_
tumok korszerűsítésének azáltal, hogy az AC|2SD CPG bizottságokba rend-
szeres meghívást kaptunk.

Mindazok a NATo elvek, amelyek a Katonai Szállítók minőségügyi
rendszereinek vizsgálaával, értékelésével és igazolásával vannak kapcso-
latban, adapáltuk a hazai katonai minóségügyi kömyezetbe és alkalmaz-
zuk aá. A hazai jogszabályi háttér azonbarr késésben yan a gyakorlathoz
képest. Ezen a téren még van tennivaló.

A Honvédelmi Minisztérium Beszerzési llivatal QIM BII) jogsza-
bályi felhatalmazís (alapító okir$ és megbíás alapján honvédelmi tirgyú
beszerzéseket bonyolít. Á beszerzések üryya khet olyan termék vagl sxol-
gáhalás, amely rendellelésénél fogla:

a) Általános rendeltetésű termék;

b) Védelmi rendehetésű termék.

A termékek fenti kategorizálrása abból a szempontból lett összeállítva,
hogy a termékek megfelelőségének megállapíüásár}roz milyen tartalmú és
mélységű minőségbiaosítási feladatok rendelhetőek.

1. 4 Á LTÁ üN o s REN D ELTETÉ,Sű TERMÉK

HM BH beszetzéseinek minőségbiűosíttisi kövelelményei a köverkezők:

' A §zállító (s/ártó) rendelkezzen a termék előállíásához sziik_
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séges szintű ISO 9000 szabványsorozat minőségügyi rendszer-
modell tanúsítványával [Kbú. aa.§ (2) g)|;

o A termék megfelelóségét a Sállító (gyártó) vagy terméktanrisító
szervezet tanúsífuánya, illetve fiiggetlen akkreditált laboratórium
által kiadott vizsgálati eredmény igazolja [Kbt. aa.§ (2) e)| ;

. Jogszabályi köúelezettség által hatósági vizsgálatlroz kötött teí-
mék esetén rendelkezzen specialitásának megfelelő Nemzeti Ható-
sági vagy felügyeleti jogkört gyakorló '' hirmadík fél'' talúsit-
ványával [Kbt. aa.§ (2) e).

I.U I/ÉDELMI RENDELrErÉsŰ nERMÉK

HM BE beszeruseinek minőségbiaosíttísi követelményei a köver-
kezők:

. A sállító (ryártó) rendelkezzen a termék elöállíásához szüksé-
ges szintű ISO 9000 szabványsorozat minőségügyi rendszer-
modell tanúsítványával [Kbt. 44.§ (2) g) i

. A termék megfelelőségét a Szállító (gyártó) vagy terméktanúsító
szeívezÉt tanúsítványa, illetve fiiggetlen akkreditrilt laboratóri-
um által kiadott vizsgálati eredmény igazolja [Kbt, aa.§ (2) e)l ;

. A Sállító (gyárt ó) rendelkezzen azAQAP- l00 -as so rozata íga-
zolással [Kbt. 44.§ (2) Dl, arnely az ISO 9000-es szabványso_
rozat rendszertanúsíWányával szinklonban van;

. Rendelkezzen a leszállított termék szerzódéses követelménynek
való megfelelóség igazolással (szerzódésteljesítési követelmény).

* .1,b, termékkör olyan speciális termékek (védelmi rendeltetésű

"T:!"!), 
amelyek,minőségbiaosíuísi követelményei speciálisak, azaz a

polgarl elelben megfelelőségük megállapítására és igazolására nincs köz_
qazgatásí hatósági vagy felügyeleti intézínény. Ennek érdekében a védel_

3 ,.:|T minden országban (EU; NATo) létrehozott .gy ,p""iáli, f"l-
Keszulregü szakemberekből álló katonai minőségbiaosítísi intézménlt



amely az 1.b. -ból eredó harmadik és negyedik gondolatjellel kapcso|atos
feladatokat elvégzi. E gondolatok szinkonban vannak az EU római szer-
ződé:s 223 cikkely 1 (b) pontjával, amely szerint

"minden tagóllam hozhat olyan intézkedést, amely véleménye szeint
alapvető biztonsági érdeke megőrzése szempontjából íontos, ha fegnerek,
lőszer és hadianyag g/órtásáru vagl azokkal folytatoft kereskedelemre vo-
natkoznak; ezek az intézkedések a kdzös piacon érvényes, nem közvetlenül
hadi célokat szolgáló tetmékekre yonatkozó versenyfeltételekkel nen befo-
lyás olhatj ák hátrányos an. "

Az EU több direktívájában, amelyek a különbözö rendeltetésű ter-
mékek és szolgáltaüísok forgalmazásával kapcsolatos, pl.: EU93/lS/EEC,
1993.április 5-i

"Á polgári használatú robbanóanyagok felügelete, stb.'\agy az
E[J1999|5IEC, 1999 március 9-i 'A rádió berendezések és telekammu-
nikiciós rendszerek kölcsönös megfelelőségének igazolasa" kivonja a
védelmi területen alkalmazott eszközöket ezen direktívák joghatálya alól.

Az IKIM 2ll199E. GV'. r7.) rendelet, amely a "gépek biztonsági
követelményeiről és megfe lelőségének tanúsítás óról "intézkedik, az r,§ (2)

bekezdés g) és n) pontjaiban kimondja, hog "lőfegnerekre és kizhóIag
fegneres szemek használatara tervezett és kialakítolt gépre" a rendelet
nem hatályos. Tehát a Gazdasági Minisztérium felüryelete a|á tartoző
ellenőrá, vizsgáló és tanúsító szervezetek jogosulatlanok e termékkör te-
kintetében megfelelöségük megállapíásához.

Az Lb. harmadik gondolatjelében megfogalmazott követelmény
indoka: A NATO tagországok létrehoztak egy bizottságot az AC/250 CPG
- CNAD Partnership Group of Nationale Dir€ctors for Quality Assurance
- CNAD Nemzeti Minőségbiztosítá§i Igazgrtók Partnercsoportja, amely
együttrnűködés alapjául szolgáló minőségbiaosítási tartalmú dokumen-
tumokat dolgoz ki, hogy a NATO katonai képessége a Szövetség Washingtoni
Szerződésének megfeleljen. Ezeket a dokumentumokat AQAP-I00 -as so-
rozatnak nevezik és a védelmi üírgyú beszerzések szerződéses minóség-
biáosítási követelményeit tartalmazzík, Az AQAP-100 -as sorozat az ISO
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9000 -es szabványsorozatot magában foglalja és azt kiegészíti. A kie-
gésútés taftalnu:

A szállíto (gyártó) és a vevő (amelynek minőségbiaosíási szervezete
- 

1 IIM BH Minőségbiztosítási Igazgatóság - HM BH MBI-) közötti
ellenörzési, felügyeleti rendet szabályozza. Az AQAP-IO0 _as sorozatot
csak olyan esetben kell előími szerződéses követelményként, ha a bonyo_
lult, komplex védelmi rendeltetésű termék műszaki paramétereit csak az
előállítrás vagy javítás alatti közbensó ellenózésekkel, tesztekkel lehet meg-
állapítani.

Azoknál a védelmi rendeltetésű termékeknél, amelyek megfelelő-
ségének (szerződ éses azaz ''mósodik íét|' által) megállapítrása végel-
lenőrzéssel nem lehetséges, a terméket Sállíto (gyártó) ISO SOOO -es
szabványsorozat minőségbiaosítIási rendszerét az AQAP-I 00 -as doku-
menfumok minőségbiztosíási követelményeivel ki kell egészííeni, érté-
kelni és igazolni sziikséges, E él érdekében került kidolgozísra a Katonai
Szállítói Követelmény (K§ZK),

2.) §zabályozottság: háttérvizsgálat

A KSZK léttehouisónak és működreíésének feltétele:

a.) Az érvényben lévö jogszabályokkal és szabályozó dokumen-
tumokkal összhangban legyen;

b.) Biaosítson versenysemlegességet és átláthatóságot;

2. a.) JÜG9ZABÁ Lru ruiITÉ RyIzSGÁ LÁr

2.a-) L Az 1993. evi CX tönén! a honvédelemről 10,§ e) és) pont-
ja előhja "Á honvédelmi miniszter a honvédelmi tevékenység szahnai
irónyítálsa köÉben eg ttműködik az itletékes miniszterekkel a húitechnikai
eszközök és hadfelszerelési anyagok gúrtósóban irányítja a haditechnikai
eszközök és hadfelszerelési anyagok beszerzését,'',



A fenti jogszabályi idézetből egyértelmű a honvédelmi miniszter kö-
telezettsége a haditechnikai eszközök ryrártása és beszerzése tekintetében.
Mivel a beszerzés eryik támogató szakeleme a minőségbiztosítás és mivel
a polgári minőségbiaosítási terüIeten nincs olyan felkészültségű és kép-
zettségű (katonai minőségbiztosíás) szakember és intézmény, ezért a vé-
delmi rendeltetésü termékek elöállításának, gyártója képességeinek vizs-
gálaüít, értékelését és a beszerzési folyamat minőségbiztosí!ísát kato-nai
minőségbiaosíüísi szervezetnek kell végeznie, (8/1997 [HKs.| HM ut.;
9/1998 [HK.4.| IJilda$ 47ll999 [IIKIó,| HM ut.)

2.a) 2 Áz 1993, évi CX tömény a honvédelemről I0,§ e) n) és o)
pontja előírja

"A honvédelmi miniszter a honvédelmi tevékeryxég szakntai irányítasa
körében

e) eg/üttműködik az illetékes miniszterekkel

- a szöuetségi kötelezettségekből eredő védelmi feladatok végrehaj-
íósában;

n) összehangolja a honvédelemben részt vevő szervek közreműködését a
szövetséges fegneres erőIr*el történő kollektív védelmi tervezésben és haderő
fejlesaésben;

o) gondoskodik a szövetséges fegneres erőkkel kapcsolatos eglséges
védelmi előínisok és szabványosítási eglezmények kidolgozasdról és vég-
rchajtásáról.'

Afeatijogszabdlyi idézetből kövelkeük a honvédelmi miniszíer köte-
laeítsége a kaonai minőségbaolítlísi területre is, azaz:

. Elfogadni a NATO minőségpolitikáját (AQAP- l00 kiadvány
fogalmazza meg);

. A szövetséges és az eddig kialakult katonai minőségügyi elvek-
nek megfelelően kell kialakítani a Katonai Minőségbiztosítási
struktunít és biáosítani a működési feltételeket;
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. Adaptálni és alkalmazni a NATO minóségbiztosítási irányadó
dokumentumaiban elóírtakat (pl, AQAP-I00 _as sorozat).

2.a) 3, A HM BH a haditechnikai eszhözök és szolgtíltatásoh be-
§zerzésél az 1995 évL XL, töúénJ a köz,bes7elésekrőI, a módosítóslól
szóIó 1999, évi I)(. lömény (tolábbíakban: Kbt) es a Komuin|l 152/1999
(X 22) Korm" rendelae a haditechnikai eszköök beszerzésére vonaíkolí
eljórási szabályoktól (továbbiakban: Rendelet) előírlísai alapján végzi

Egyéb dokumentum is szabályozza a beszerzést, azonban minőség-
bizto§ítísi szempontból e kettő az inányadó, mivel a Rendeleí 6.§ szerint

'A rendelet hatálya alá eső beszerzések során a Kbt. előírdsai szerint
kell eljámi az ezen rendeletben meghattbozott eltérésekkel.''

_ A Rendelet l0.§ -a foglalkozik minőségbiaosítási kérdésekkel, amely-
nek erre a területre vonatkoztatott tartalma megegyezik a Kbt. aO.§ (1)
bekezdésével.

A Rendelet melléklete felsorolja és részletezi a haditechnikai eszkö-
z_ö,k 

!örét, amely részben meghatározza a KSZK követelményeinek meg-
felelő gazdálkodó szervezetek gyártási vagy javíási profilját. Ez a köt
azonban nem teljes; akkor is AQAP-l00 -as sorozat követelményt ír eló a
HM BH MBI, ha a termék nem haditechnikai eszköz, hanem olyan, koráb-
ban említett védelmi rendeltetésű termék (pl. épület), amel}nek végel-
lenőrzéssel nem állapítható meg a műszaki áIlapota, (pL €gy r;pülőtér fet-
szálló pálya minóségét nem lehet eryértelműen az elkészülte után megál-
lapitani), ehhez a készenlét különkiző szakasában ellenőrzéseket kell
beiktatíli, (pl. betonösszetétel vizsgálat, ágazat összetétel vizsgálat, stb.).
Tehá ez a melléklet segíthet meghaüá,rozni a Sállíók (gyáLrtók) körét, de
szükséges kiegészíteni.

Mindezeket figyelembe véve megállapítlrató, hogy a KSZK problé-
makörének vizsgálatíhoz elegendó a Kbt. előírr{sait elemezni,

A KbL előírásait minőségbiztosíttísi szemponlból úgl viugólory hogl a
hivatkoaósokból vonok le következtetéseket, majd azokat össugum
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2.a) 3.1. A Kbt 3I.§ (1) bekezdés

"A közbeszerzési eljárásokban az ajánlati felhívás, résnételi felhíuis,
illetve a dokumentáció elkészítésére, valamint az ajónlalok értékelése sorón
az ajánlatkerő nevében eljáró, illetőleg az eljarásba bevont szeméIyelatk
me§elelő szakertelemmel kell rendelkezniük.'

Ez a törvényi pont minöségbizosítísi szempontból aá a tényt írja elő,
hogy a közbeszerzési eljárás teljes folyamaában katonai minóségügyi
személyzetet kell foglalkoztátni, ha a termékkör védelmi rendeltetesű.

2,a.) 3.2, A KbL 40.§ (I) bekezdés

"Az ajánlattevő kiiteles az ajánlati felhívasban vagl dokumentációban a
közbeszerzh tátglára vonatkozó részletes m,íiszaki leírást (különösen a mű,

szaki és minőségi követelmények, a megfelelőség tanúsítása és ellenőnése, a
minőségbiztosítási rendszer tanusítasa) adni.'

A KbL 11.§ (2) bekezdés fl és g) pontok

"(2) Áz ajánlattevőnek, illetőIeg az alvállalkozónak a szerződés tel,
j esítéséhez szülaé ges míiszaki alkalmassága igazolható

l) termelési, illene laltatási-fejlesztési kepességéről az ajdnlatWrő
vagl más szemezet által végzett vizsgálattal, ha a termék, illeMe a szolgál,
tatáLs összetett vag) lciilönleges célokat szolgál;

g) a saját és a teljesítésbe bevonandó műszaki vagt gazdasági eglsé,
gek minőségbiztosítási rendszerének - bármely nemzeti rendszerben akk-
reditált - tanúsító ákali tanúsíttisával."

A fenti két bekezdés közül a Kbt. 40.§ (1) az ajánlatkérő köve-
telményeit fogalmazza meg, míg a Kbt. 44.§ (2) bekezdés vonatkozó két
pontjl az ajánlattevő műszaki alkalmasságátt ígazolja minőségbiáosítási
szernpontból, Mind a két bekezdés fontos hangsúlyt helyez a minőségbiz-
tosítási követelményekre. Ezekből következik, hogy az ajánlattevőnek
bizonyos minőségbiztosíü{si kondíciókkal kell rendelkeznie, még mielőtt
az ajánlaát megenné, mert ha a 44.§ (2) bekezdése alapján, az ajánlatkérő
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vw az D -t vagy a g) -t vagy mindkettőt megköveteli és az ajr{nlattevő
nem rendelkezik vele, akkor ajánlata érvénl.telen,

Nézzük meg, mit jelent a 44,§ (2) belc f) pont:

Az ajánlatkétő vagy az általa megbí zoft szÉívezat (adottesetben a HM
BH MBD vizsgálhatja az ajánlattevő termelési, illetve kutatási-fejlesaési
képességét. De mikor? Ez nyilvánvaló a Kbt. 40.§ (6) bekezdése alapján:

"Az ajánlatkerő az ajáulatok felbontását követően az (1), (2) és (a)
bekezdés szerinti adalok, tények és lörülmények alapján dönt az ajánlat-
tevőnek a szerződésteljesítésére való alkalmasságáról vagl alkalmat-
lanságáról, ennek sorón az igazolások eredetiségét is ellenőrizheti.''

Ez a törvényi kitétel meghaüároua az ajánlatlevő kötelezettségei!
hogy a műszaki alkalmassága igazolásáúloz szükséges dokumentumokat
mőr a közbesznrzési eljárás előtt (pl, a minőségügyi rendszertanúsítvá,ny
beszerzése az ISO 9000 szabványsorozat alapján) tKbt. 44.§ (2) bek gi|
szsrezze be,

Megfontolást érdemel az f) pont értelnrezése: az ajánlattgvő védelmi
rendeltetésű terméket kíván sállitani a MH_nak, így a KSZK követel-
ményei alapján ki kell egészítenie a minőségbiaosítási rendszerét, hogy
megfeleljen az AQAP_100 -as sorozatnak, A KSZK követelményei szerint
a_ Katonai Sállító igazoltaüa az AQAP-IO0 _as sorozat követelményei
alapjrio kiépített minőségüryi rendszerének megfelelőségét a HM BH MBI
által elvégzett igazoló audittal.

Az igazoló auditot, így a Kbt. 44.§ (2) bek f) pontja szerinti alkal-
masság megállapítását a HM BH MBI a közbeszerzesi eljárás ajánlatér-
tékelési szakasában nem végezheti eI, mert erre a Kbt. 44.§ (6) bek nem
ad lehetőséget (csak az igazolások eredetiségét ellenőriáeti).

Ide tartozó körülm ény az atény, amelyet a Gazdasági Minisztérium ez
évre érvényes páIyázaában megiel€ntetett, hogy azoknál a gazdálkodó
szervezeteknél, ahol AQAP-l0O-as sorozat követelménye alapján kiegé-
szítésre került a minőségbiaosíási rendszer és ennek ényét a HM BH
MBI igazolja, a felkészülési és igazolrisi költség 50 %-t megtéríti. További
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10 % tímogaüís érvényesíthető, ha az ISO 9000-es szabvány-sorozat és
AQAP-l0O-as sorozat szerinti tanúsíWány és igazolás egzüttes eljárásban
kerul lefolytatásra. Ebből adódóan az AQAP_lOO_as sorozat szerinti iga-
zolási auditokat, mint ahory az ISO 9000_es szabváLrrysorozat tanúsítvány
auditokat sem a Kbt. eljárásában, hanem aztmegelőzően szükséges lefoly-
tatni, Igy a Gazdasági Minisztérium trimogatása terveáeóen igénybe ve-
hető, mert nem kapcsolódik az esetlegesen a Katonai Sállító úevékenysé-
gi körébe eső közbeszerzési eljáráshoz, amely nehezen prognosztizálható,
A tanúsítvány és igazolás együttes kiadása is fiiggetleníthető a közbe-
szerzési eljrá,rástól.

2.a) 3.3. A KbL 10,§ (2), (3) és (0 bekezdés:

"(2) Az ajanlatkerő a míiszaki leírást csak jogszabáIyban foglalt vagt
jogosulnág alapján kiadott míjszaki előírásra, ille*e nemzeti szabványra
hivatkazással határozhátj a meg.

(j) Áz ajánlatkérő a (2) bekezdésben foglaltakól csak akkor lérhet el,
ha míjszaki előírások, nemzeti szabványok:

a.) nem áIlnak rendelkezésre;

b.) nem tartalmamak olyan leírást, ami biztosítaná a közbeszerzés
tá,rgónak m e gfe l e I ős é gé L

(4) Ha az ajánlatkérő a műszaki leírast nem a (2) bekezdés szerint
adja meg, az ajónlati felhívásban vagt dokumentációban meg kell jelóInie
a (3) bekezdés allcalmazásának indolait.'

A fenti hivatkozások jogalapot adnak arra, hos/ a közbeszerzési eljá-
rásokbarr az AQAP_IO0 _as sorozat előírásait jogosultan alkalmaáatjuk,
mivel ilyen tartalmú magyar szabvány yagy műszaki előírrás nincs.

2.a) 3,4. A közbeszerzési eljárásban bórmelyiket alkalmazzuk: nyílt,
meghívásos, trá,rgyalásos és szűkitéses üirgyalásos, az ajánlattevő, a Kbt,
43.§ (3) bekezdése alapján, köteles igazolni a szerződés teljesítésére való
pénzijgyi, EaÁasági és műszaki alkalmassígát.
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2. b,) I/ERSENTSEML EG Es s EG

Á fenti követelmény etérése érdekében:

. Nyilvánosan pályáuati felhívást kell közzé tenni, hory minden
leendő ajánlattevő tudomást szeígüzen a KSZK követelményei-
rőI (tervezett megjelenés 2000, május 3.§);

. Meg kell haüírozni a KSZK követelményei alapján a rendszer be_
indításának idópontját, Javaslatunk szerint 200l . január 0l, mivel
az év hátralévö hónapjai elegendóek a leendó sállítóknalq hory
felkészítsék minöségbiztosíási rendszeriiket az AQAP-l00 -as
sorozat követelményei szerint;

o Meg kell haározni azt a termék és szolgáltatisi kör! ametynek
előállítása vagy javíüása esetén az AQAP- 100 -as követelmény
szükséges.

Atláthaúóság:

A leendó Katonai Szállítók olyan konekt líjékoztatásq amely ülágosan

1egnutatja, hogy milyen termék- és szolgriltaüáskör esaén sztikséges a min&
ségügyi rendszermodetljeiket kiegészíteni AQAP- l00 -as ,o.r"t ,"i.inti kön.-
telményekkel és azl igazoltahi.

3. ) Következtetések

3.1. Iétre kell hozni a KSZK-t, amelyek 200l . janruár 0l. uán biao-.í§*_h"ry::* azoknak az ajánlattevöknek lenne érvényes a pályáuz^ta
a KSZK mellékletében felsorolt termék- és szolgáltatrisk-or átit*rerr,
akik a KSZK követelményeinek megfelelnek.

3.2. A K§ZK köveíelményrenvertk alapjail

. A katonai §állíto rendelkezzen a kszk mellékletéberr felsorolt
termék_ és szolgáltaüáskörre igazolt ISo 900Ges tanúsítvánnyat '.

[Kbt aa.§ €) g)];
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. Rendelkezzen a HM BH MBI által kiadoít "Igazolós lemelésí
képességtőI" (tisd: I. sz. melléklet), amely az AQAP- 100 -as
soroatra való felkészülését igazolja (minöségüryi dokumen-
tumok kidolgozottsága és az ISO 9000-es szabványsorozatvaw
más ene épülő minóségbiztosítási rendszerszabvány szerinti
működöképesség ellenőrzés) [Kbt. 44.§ (2) f)| a KSZK mellék-
letében felsorolt termék- és szolgáltaLísköne. Eá az Igazolást a
közbeszerzési eljárás megkezdése elótt a HM BH MBI adja ki.

3.3. A IIM BH MBI a katonai szállító AQAP-100 -as sorozat alrp
ján kiépített min,fu€üsr rendszerét két lépcsőben ellenőrzi:

3.3,1.Első lépcsőben a közbeszerzési eljánís megkezdése elótt a K§ZK
követelményeinek megfelelően a3.2. poní 2. gondolatjele szerint.

A Katonai Sállitó írásban níj ékoztAtja a HM BH MBI-t, hory minő-
ségbiztosíüísi rendszere kiépítésre keriilt az AQAP-100 -as sorozat elöírá-
sai alapján.

A HM BH MBI lefolytatja a rendszerauditot és megfelelősége után a
Katonai Szállító megkapja az ||Igazoltisl termelési képességrőI", kie-
légíWe a KSZK követelményeit. (Az "Igazoltís letmelésí kepeségről"
kiadása szeródéses alapon térítes ellenében történik. A tédtés nagysága
attól fiigg, hogy AQAP-I l0, 120, l30, l50, (1ó0) alapjrán lesz igazolva a
rendszer.) A HM BH MBI részéröl az eljárás eröforrás sztlkséglete: kb. l0
munkanap/2fö, Amennyiben 2 éven belül a Katonai, Szállító nem vesz
részt védelmi rendeltetesű beszerzési eljárasban, az "Igazoltis termelési
képességtől" illetékességi teűletének megfelelően, az |gazolás érvényét
veszti. Ismételt érvényesítése csak a fent vázolt eljárás lefolytaá§a uiá,n

térítés mellett lehetséges.

3.3,2, Mtisodi* lépcsőben a közbeszerzési eljárás ajánlat értékelési
szakasában az |'Igazoltis terrrrelési képességről" megléte vary hiánya
alapján a HM BH dönt az ajánlat érvényességéről. Az ajánlati kiírásban
elólrt és az ajánlattevő által az ajánlaüoz csatolí |'Minőségterv" taítalma
alapjrin a HM BH MBI minóségbiáosítási szempontból java§latot tesz a
nyertes ajánlat elfogadására, A nyertes ajánlattevőnek a szozódés telje-
sítésekor a HM BH MBI az elfogadotl "Minőségtefy" és a szerződés
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minóségbiztosítisi követelményeinek megfelelóen történő teljesítését
követóen az ||Igazolós"-t az AQAP_100-as sorozat szerinti minöségbiz_
tosítási rendszer müködtetéséről kiadj a.( lasd: 2. sz. melléHet).

Az az ajánlattevő, amely nem rendelkezik ''Igazollis 
'ernalési 

képes-
ségről" de minőségüryi rendszere kiépült az AQAP-lOO-as sorozat köve-
telrnényei szerint, pá{yIázhat a KSZK mellékletében felsorolt termék- és
szolgáltaüískör sállíüísá,ra azonos eséllyel, mint aki rendelkezik, mert aI-
kalmasságának vizsgálata az ajánlatok értékelési szakaszában keriil
elvégzesre ugyanolyan feltételekkel, mint a 3.3.1. pontban. Ilyen módon
vevói diszkrimináció (az ajánlattevö felkészült AQAP-I00 -as sorozat köve-
telményei szerint, de az ajánlatkérö szeíyezete (HM BH MBI) szervezési
okok miatt még nem végeáe el az igazolási auditot) kiárhaó

Ha az ajánlattevő kütftildi székhelyű (lakóhelyű), akkor az ajánlat-
tevök esélyegyenlősége [Kbt 24,§ (2) bekezdés| nem sérül az ''Igazoltís
lermelési képességróíI'' megszerzése esetén, mivel a KSZK nyilvános és
publikus, adataihoz bárki az Intemeten hozzÁíérhe1 ezétt az ésélyegyen-
lőség biáosítva van. A 3,2. pont 2. bek. alapjr{n a KSZK kOvetelmenyei-
nek való megfelelés költ§égeitjelen esetben is a küIftrldi szek{relyű Káto-
nai Szállító frzeti a HM BH-val e üírgyban kötött szerződés alapján.

Külftrldi széklrelyü leendő ajánlattevő minöségügyi rendszerét az
AQAP-l00 _as sorozat alapján külöldi (NATO) ország feljogosított szerve_
zele is tanúsíthatja (igazolhatja), amely a Kbt. 44.§ (2) beÉezrlés f) pont-
jában leírtakat kielégíti.

_ A tanúsítvány (igazolás) elfogadását és a KSZK követelményeinek
való megfelelést a sTAt\AG 4!o7 egyezmény ratifikációja riüín lehet
érvényesíteni.

4.) Epilógus

. 
A fenti gondolatok és eljrirásrendek a jelenlegi katonai minőségüry

szabályozottsígához kíván hozáján:lni. Több tényezö, amelyek közül a
NATO csatlakoást, a haderö átalakíníst és a védelmi rendehátesű termé-
keket elöállítók minőségüryi rendszereinek szabályozottságát említhetem,
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mint legfontosabbaka! befolyásolja a katonai minőségügy jövőjét is. Nem
tartom célszerűnek egy java§olt vélemény mellett mindaddig lándzsát tömi,
míg aá a ryakorlat, a költségtényezők és ajogszabályi háttér nem igazol-
jak vagy cáfolják.

Egl lehetséges módot vázoltam tanalmdnyomban, amelyet vítaanyag-
nak slínok és vdrom mindauk véleményét és javaslatait, akik elköte-
lezeuséget éreznek a jövő katonai mínőségügle iránt.
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I. szómú meaéHet

sorszám: xxx,/200o M

A HonvédeImi Minisztérium Beszerzési Hivatal
Minősógbiztosítás i lgazgatőság

IGÁZOLJA,
hogy a

Honvédelmi Minisztérium
ARMCOM Kornmunikációtechnikai RT.

Cödotlö. Dózl.a §j§igy rit o3 / a

az 1995 évixL, 1999 .'éy1 LX.
törvény (t9vá

valarrrint'á
J:]*q.§ _ban'

h§"; ',

ffi§*} l

ffij.&-i
tri1#.*i

§j'
enenr3.,.:

. 
..l

Büdapest,2000,hónap -n
P}l

Mikula Lásztó néEók Et.aéd.s
}lM Besz@*i Hihta]

hb, Dinóséabiziosítfu i igazaáró
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2. s4ímú melléklet

soísám: xxx,/2000 M

A Ilonvédelmi Minisztérium Beszeruési Eivatal
Min őségbiáosítási lgazgatóság

IGAZOLJA,
hosl a

Honvédelmi Minisztérium
Beszerzési Hivatal (mint vevő)
1101, BudaPest, salgótaíjáni u. 18

ésa

Honvédelmi Minisztériunt

PH

Mikula I-Ásáó némók alead.9

HM BB2flsi llival.l
mb. hidóié8biztosltáli i8agató
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MINÓSÉGÜGYI KÖZLEMÉNYEK

Fdredi LászIó J

Eryüttműködési Megállapodás meghosszabbítása

_ Az 1996. december 20-ón, a Honvédelmi Minisúértum Elektronikai,
!9s*sX*ai 6 Vaglonkezelő RL és a Maglar Minőség Tánasóg közöit
létrejöfl megóIlapoddst 2000, január l3-ánűvtíbbi egl Őe a sz"nidőft"tek
meghosszabbítotfuílr

_ Megállapították, hogy a vállalat kötelezettségeknek maradéktalanul
eleget 1ettek és a kapcsolatuk tovább fejlődött. Eplen ezért a közös tevé-
kenység_/ eg}üttműködés fejlesztése éidekében a'megállapodásban fog-
laltakat érvényben tartjrák.

, . .Ezen gondolatokat a szerződő felek emlékeáetőbe foglalták, melyet
kézjegyükkel láttak el a HM Elektronikai, Logisáikai és Valyonkezelő itt,
részé.rő_l Szalay Miklós elnök_vezérigazgató, i Naagyar lvíd'Óség TáLrsaság
részéről pedig dt, Aschner Gábor ígvézető igaz{ita.

1999. évi CXIV. törvény

a teneó- és sza*&tő mérnökök, valaminl építészek szakmai kamardút
szóló 1996. évi LWL tönén! ruidosítlrsdlil 2

Miről szól a módosítás?

A temez& és szakértő mérnököh, valamint építészek szakmai kamaróiról
szóló 1996, éví LVilL töményben az alábbiák változtak meg:

J :) 
A, !ö*jnl.hutly1 alá tartoző mémöki, illetve építészi tevékenységek

köre kiegészül a íiildmérési és térképészeti, a munkibiaonsági sákeIi'oi,
a terület- és településrendezési tervező tevékenységekkel.

2.) A kamara közfeladatai közül kikeríilnek az építési műszaki ellenőri, a
kömyezetvédelmi szakértői- és felülvizsgálói tev3kenyseget vegzOt< iigyei.

l. F$redi Ló§zló €zíedes, Magyar Minőség Társa§á8 szakértóje
2. A törvény az oíszággyolés.2 1999. dúmb6r li-i uIesnaplen fogaata el é§ 2000. j.nuár l-én
lépett haélyba.
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3.) Saját magq vagy hozzátzrríozőja részére felsőfokú végzettségú és szak-
-mai gyakorlattal biró személy részére a kamara adhat engedélyt ana, hogy
jogosultság és kamarai tagság nélkül kivételes esetben tervezési munkát
végezzen.

4.) A kamarrá.k közhasznú szervezetnek minósíthetők.

5.) A területi kamara a jogosultságok ellenörzése céljából az építesi enge-
délyek nyilvá,rrtarnísába betekinthet.

6.) A területi kamarai taggyűlést hatarozatképtelenség esetén csak l5 nap
után és 60 napon belül lehet újra összehívni és ezen is legalább 10%-os meg-
jelenés szükséges a hatarozatképességhez.

7.) A küldöttgyűlés jogosult az éves tagdíj rendszerének és összegének
megállapítására" de már nem kell aá a jövedelemviszonyok alapján sávo-
san megállapítani.

8.) Az építész kamarai tagság feltétele a szakirá,rr}ú egyetemi képzettség
lesz, fiíiskolai végzettséggel csak akkor lehet bekerülni, ha aá külön jog-
szabály maj d meghatár ozza,

9.) A területi (megyei) mémöki kamaník törvényességi felügyelöje a Gazda-
sági Minisáérium.

l0.) A kamarai tagságra nem jogosult technikusok korábban szeízelt teí-
vezői, illetve szakértői engedélyük folytonosságát 2000. június 30-ig ké-
relmeáetik az illetékes kamaránál.

A törvény 9.§-a a 2003, januar l. napján lép hatáyba. Ez a rendelkezés az
ezen idópontot megelózően létrejött kamarai tagsági viszonyokat nem érinti.

" A katnaraí felvételre jogosűó szakmai fellételek a kövelkezők:

a) mémöki kamarák esetében:

aa) a szakterületnek megfelelő szakirányú képzést nyújtó egyetemen
szerzett oklevél és legalább két év mémöki tevékenységben szerzett szak_
mai gyakorlat;

ab) a szakterületnek megfelelő szakinínyú képzést nyújtó fóiskolrin
szerzett oklevél és legalább öt év mémöki tevékenységben szerzett szak-
mai gyakorlat,

ac) a szakterületnek megfeleló szakirányú képzést részlegesen nyújtó egyete-
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men szer4ett oklevél és legalább két év épíészeti tevékenységben szerzett
szakmai gyakorlat,

bb) a. yakteruletnek megfelelő szakirányú képzést nyújtó íöiskolán szer-
zett oklevel, továbbá külön jogszabálybán mighatrároiott szakinínyú to-
vábbképzés eredményes elvég#se és tegalább öt év építészeti tevékenység-
ben szerzett szakmai gyakorlat.''

Mi az, ami vóItozatla maradl?

A szakmai kamatrákban, így a mémökiben is kötelező maradt a kamarai
tagság azoknak, akik a hatálya alá tartozó tevékenységet végeznek.

Yj.cTpq' a kamara joga az iránydíjszabás kiadásá,,ra. A jogosultságok
elbíráltisa kamarai jogkörben rnaradt. Az etikai_fegyelmi jogkór valtoát-
lanul fennáll,

Kezdeményezés az MMT Hon- és Rendvédelmi
Szakbizottságának megalakítására

A_Magyar Köztrirsaság Európai Unióhoz történő csatlakozási törekvései és
a,NATO-tagságból fakadó kOtelezettségek megkövetelik a védelmi logisz-
tika, valamint ezen belül a katonai, védelmi áinőségbiaosítás szabilyo-
árendszerének a közösségi és szövetséges elvrirásoúal ."".Ú.n tO.ténő
harmonizációját.

A,, Magyar .Minőség Társaság folyamatosan igyekszik megfelelni a kor
kltlivásalnak, így öómmeljelenti be, hogy megalakította HÓn- és rendvé-
oelml szakbIzottságát.

A MMT Eon- és rendvédelmi szakbizottsőgónak céIja, hogJ):

. A hon- és rendvédelmi szervek és a velük együttmúködő, a részük-
re. szolgáltatást végző vagy termeló gazdasági szervezetek, vala-
mint rendszer-, terméktanúsítást, minősítesi végzó hatósági, il-
letve akkreditált szervezetek kapcsolalít fejlessze]az egységÁ tO-
vetelményrendszer kialakítását segítse;

. A minőségi, megbízhatósági és fenntartási kérdések össáangiát,
egyöntetű értelmezésének megteremtését támogassa;

. Az Európai Unióhoz való csatlakozási szándék, illetve a NATO-



tagsággal jrá,ró új, megnövekedett feladatok, elvárások megis-
mertetését, a tapasztalatok átadását elösegítse;

o A felhasmálók közös programok, fórumok keretében a termelő

(gyártó) és szolgáltató szervezetek részére tevékenységüket és ta-
pasztalataikat bemutassík;

. A hon- és rendvédelmi szervek bemutassák a termékek felhasz-

nálását, a különleges felhasználási körülményeket a gyáríó sÁ,
mrára, illewe elmondjak úgy a negatít mint a pozitiv tapasztala-
taikat;

. A hon- és rendvédelmi szervek, valamint a hatósági, illetve akkre-

diált szervezetek egymasnak átadhassák az általuk alkalmazott
termékek karbantartísrára, felhasználásra, minöségrrregőrzésére
született ötleteiket, tapasáalataikat és elgondolásaikat. Ezek a
tevékenységek kedvezőek lehetnek mindegyik partner számrá.ra

a további fejlesztések, gyártrnrfuryok kialakíása, a minóség
fejlesáése és javítása területén, ugyanakkor a gazdaságosságot
is javíthatja, meít a felhasználóktól nyert tapasztalatok felhasz-
nálása lehetőséget ad különböző költséges vizsgálatok mennyi-
ségének, tartalmának csökkentésére;

. Konszenzusos megállapodások eredményeképpen erységes minö-

ségbiztosíüási rendszer- és terméktanúsítrási kövelelmények, elvá-
rások kerüljenek kialakításra a hon- és rendvédelmi feladatokkal
kapcsolatba kerüló szervezetek köótt;

' Megismertesse a közbeszerzési eljánísok potenciális résztvevőit
a beszerzési tevékenység törvényes lefolytatásával, általános ta-
pasztalataival;

. A közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos ajánlatkerö minöségbizto-

sítá§i feladatokat bemutassa, a tapasáalatokat ismertessé, valamint
az ajánlattevökkel szemben támasztott minöségbiáosítási követel-
ményeket egységes rendszerbe foglalja, értelmezlp a kőzbesnrzé-
si törvény alkalmazásában;
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. Megfelelő platformmá váljon a hazai potenciális ajánlattevők
felé a NATO szövetséges tagorságok kózbeszerési eljánísai-
ban trfunasaott követelmények megismertetéséhez.

A MMT Hon- és rendvédelmi szakbizottságának tervezett tevékenysége:

. A minőségii$/et érintö hon- és rendvédelmi feladatokból adódó
aktualitlísokat rendszeresen megjelenteti a MAGYAR MINÓSÉG
című folyóiratban;

. Tanfolyamok, szakmai fórumok szervezésével részt vesz a hon_ és
rendvédelmi feladatokból fakadó ismeretek terjesáésében;

. A minőségügy és a hon- és rendvédelmi feladatok témakörét érin-
tó szakmai pályázatot ír ki;

. Felhívja a fegyelmet és részvételt biáosít a szakterületet érintő ak-
tuális rendezvényeke, programokra és kiadványokra.

Mindezek melka a íagoknak a MMT egÉb, sloktísos szolsákafuisainak
igénybevételére is lehetőség nlilik Í§á UUr trutek ka|üa:

. Hirdetési lehetóséget nyújt a MAGYAR MrNÓSÉG című folyóirat-
ban és más kiadványokban;

. Lehetóvé teszi a MMT által szervezett MAGYAR MINÓSÉG HÉT
konferencián, az oRSzÁGos MINÓSÉGüGYI KIÁLLÍTÁSON
ÉS a trlecyen uINÓsEG HÁZÁBAN es egyeu rendezvenyeten;

. Szakértői névjegy zÉket vezeti

o Szakmai kiadványokat készít, jelentet meg és terjeszt;

. Belftildi és nemzetközi tudornányos konferenciákat és rendez-
vényeket vervez;

. Folyamatosan gyűjti az ISO 9000 szabványsorozat, l400l szabvány
és AQAP NATO normatív dokumentum atapján tanúsított magyar
szervezetek adatait, amelyeket katalógusban rögzít és kiadván}o-
kon is bemutat;
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. Az Interneten minöségügyi adatbázist működtet;

' A tagok minden hónapban díjmentesen jutnak hozzá a Társaság

MAGYAR MINÓSEG című folyóiraához.

A MMTN Hon- és rendvédelmi szakmai bizottsága tevékenységét
alapvetően műhelymunka jelleggel végzi.

A s4akmaí bizottsóg címe:

Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal

l10l Budapest Salgótarjáni u. l8,

Tel. : 260 - 6 1 7 0, fax: 262-93 0 4

Postacím: 1475 Budapest Pf. 163.

A szaknai bízottsóg alakuló ülését a későbbiekben ponlosítolt időpont-
bal tartja.

Információt adnak:

Reizinger Zo|tán mk. alezredes

illetve

A Magyar Minőség Társaságnál:

Füredi Lriszló (Tel,: 456-6946)

A maryar védelmi ipar / szolgáltatás és

a katonai minőségüryi követelmények
néhány aktuális kérdése című konferencia

A Magyar Minőség Társaság immár negyedik alkalommal rendezi
meg - a HM, MH és a GM szerveivel együttműködve - a védelmi ipar és
a minóségügy kérdéseiról szóló konferenciát.

A rendezvény celja, hogy rávilágítson azokra a tényekre, feladatoka
melyek a védelmi ipar / szolgáltalís helyzetét tükrözik, a katonai (NATO)
minóségügfi követelményeinek megvalósítása vonatkozásában.

t. A konferencia ideje é§ holy€: 2000, 0ó,08, 9.00-16,00-ig Honvédelmi Mini§ztérium Hadi€chnikai
Inézet Budapest )űI. szilá§/i Erzsébet fasoí 20.

A konfer€nciávat kaposolarban infoímációi ad ésjelentkeani leh€t Maryü Minőség Tá6a§á8 Füredi
László Tel: 45ó-694ó; Ncumúí Eme§e Tel. | 456-6952
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^__ _ _ 
A,'"lj"' jog': |§9 taggá váIásunk óta nincs már jogi akadáIya

sem _annak, hory a NATO minőségbiaosíttisi kOvetetménieket érvé-
11e.siteni 

lehessen a védelm i ipar l smlgáltatás reszwevőinek. Így a védel-
ml lpjí./.szolgáltaüis képes lehet arr4 hogy a NATO kompatíbliis előírá-
sol(at kielégitse, Tehát a védelrni ipar termékei t szolgáltaiisai biztosítani
tudják a fegyveres erők átalakíás'áná|, korszerüsítes8nel, 

-" 
rrái r.ep".-

ségek fi 5relembe vételével, a koalíciói kOteler"tt.ee"ii"ii"rité.et.

.^,__. *lp",k"Ti fog a.konferencia közreadni mindazokat a t^pasztala-
toKat, melyek a íént említett területeknél a feladatok megvalósítÁa folya-
mán jelentkeznek.

Az érdeklődőket a Magnt Minőség Tdnaság szereteael vórja

l90



HI]MÁN rÁlÉxozmró

A szERvEzETr vÁr-rozÁs x.lpcsÁx rnlupnür-ó
pnonlÉuÁxnól, l sznruÉlyl ÁLr,ouÁxyr Énrxró

sznuÉ,r,yücyI És rruuÁtv rpr-enlroxnól

Ivanics József l

Á humín tevékenységet alapveóen meghatároaő jogsz.abóIyo* a feg,
veres szemek hivafuisos tílloruinyú tagjainak szolgótati visunyóról szóIó

1996. évi XLIil. tönény (HSZT) a hivatásos és szerződéses kato ai sulgóIa,
ti viszony ktesíűsériíl, taftalruíúl és megsünteűséről sliló 13/1997, (V
16.) HM rendelet, a Maglar Eonvétlség hivatósos és szerzőüses óllonuúnyú

tagjainak uemélyügti nyílvántartásúról szóIó 15/1997. (WI 15.) HM rende-

tete alapjdn kell végani, illetve végrehajtanl

A személyi okmányok és nyilvántartási iratok kitöltesére, vezetésér€,

kezelésére, megőrzésére, továbbá a nyomtatvány ellátás rendjére a Magyar
Honvédség humán íöcsoportfónöke a l2711997 . számú intézkedésében ren-

delkezik. A személyügyi nyilvántartás vezetéséhez szükséges okmányo-

kat és nyilvántartási iratok formáját és kitöltési útmutatóit a 1-14. sá-mú
melléklet tartalmazza.

A közalkalmazotti áIlomónnyat kapcsolatosan a jelenleg érvényes

munkaügli szabtilyokat a Munka Törvénykönyv&íil szóló 1992. évi )ailL
lönén! (ML) es a közalkalmauítak jogóaósóróI sz!óló 1992. évi XX) II,

tönény (Kjt) szabdllozza a közalkalmazotti őlloruiny jogviszonyának meg-

szünteté§ ére, elbocsátására vonatkozó ügleinek intézését.

Az 1g9g. októberi kormányhatározatban meghatámzott struk-
turális átalakitris a Magyar Honvédség teles személyi állományának
jelenlegí beosztását és pályájának további alakulását érinteni fogia. A
személyi állományt érintő változásokat úgy kell végrehaitani, hogy a

honvédség védelmi képessége átmenetileg ne romoljon, továbbá képes

legyen a NATO szövetségi rendszerében vállalt kötelezettségének tel-
jesíté§ére.

iql

l , Ivanics József mk. alezí edes, MH Logisáikai Föigazgátóság humán főnök helyettes



_ . _Tekintettel arra, hogy a váltoások végrehajtása rövid távon a szemé-
lyi állománynál a terhelések fokoását, u o".jly"r, és családra is kiható
nehézségek vállalásátjelentik, ezért azokat körü|iekintő döntésekkel, iller
ve a lehetőségek adta keretek között a lehető legiobb feltételek biztosíüí-
sával kell végrehajtani,

A kihüzött céI elérése érdekében a korábbinál szélesebb köníi előké-
szíő, érvező és tájékoztató munkával, a szeryezeti átalakítás során arra
kell törekedni, hogy a honvédség struktún{,jának és feladataiból eredő kö-
vetelményeknek megfelelően alakuljon a hivaásos állomány éIetkori és
képzettségi ö§szetétele.

A szemezeti átalakítdsok sorozaűval eglfajta leépíüsi folyamatkéntjelentős létszámcsökkenűst kell bizonyos iiu"tr*"i aarii,'ruxresuől
az új köwtelményeknek meglfeleően a haderő építési folyamalakénr új
katonai yzefvezetek léíleho ísáí, a szerződései tegébiagi dttomíny-
kategó?iók létszómónak növelését kell végrehajtaní

14, 
Magfar Honvédség vezetésének a rövidtávú humánpolitikai kon-

cepciója alapján célja a szerkezeti átalakíÉs folyamaüíban a szervezeti cé-
lok és a szolgálati érdekek szempontjából, a pirspektivikus állomány le-
hetőség szerinti pályr{ntartása, a szerződéses tegenysegi állomány é§ a tisá-
helyettes állomány növeléséhez szükséges aUpreteÉt* megeremtése, a
személyi feltételíendszer biáosítása.

A honvédség szervezeti áálakítátr'a új szervezeti formáka történő átté-
résének végrehajtrisa során, a sz,ervezetí változisban érintett sz€méIyi állo-
mány helyzetének rendezését kelló körültekintéssel, az előrelátható köve!
kezmények következetes szímbavételével, humánusan m€gnyugtatóan, a le-
hetó legkisebb konfliktusokat okozva kell előkészíteni e, uigr"t*4t-i.

A szervezeti változás az állomány létszámának csökkentésével a hi-
vatásos állomány egy részének helyőrseg, illetve beoszüís váltoásával jrir,
Az átalakítás s.ikeres végrehajtása érdekében biaosítani kell a személyi ál-
lomány nyílt, öszinte táj ékoáaüását.

A szemezetí vdkolisban éfintett kaíonai szemezpteknél bizot*ágot
kell létrehozní, melynek kialakítdsát a 13/1997, (V 16.) HM rendekl E, §
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(l) bekezdés szerint kell végrehajtani. A bizottság a személyi beszélge-
tések előtt ismerje meg az érintettek egyéni körülményei! legyen bir-
tokában mindazoknak az információknak, amelyek a személyi problémak
lehetséges megoldását elősegítik. A bizottság sz€mélyi beszélgetések so-
rán ájékoztassa az érintetteket ajogaikról, illetve az esetleges továbbfog-
lalkoztaüísuk lehetőségeiről.

A kaonaállomdnyl éintő döntéseknél a helyi sajátossdgok mellett li-
glelembe keII venni:

' a speciális nem konvertálható képzettséget, a polgári életbe való
visszailleszkedés nehézségét;

. a hivaásos állomány helyhezkötött§égét;

' a katonacsaládok létszímát, összetételé! a férj és a feleség azonos

honvédségi munkáelyé! valamint a munkahely megszűnése ese-
tén a családot érintó nem elhanyagolható létbizonytalanságot;

. a szolgálati viszonyhoz fűádö kedvezmények korlátozását, vagy
azok elvesaését.

A Mzalkalmazotti áIlomóny létszhruínak csökkentése, ólcsoporío-
sííása sorőn a fő figelmet az életkörülményekbea várhatóan bekövet-
kező hátrónyok szómbtvételéru, azok csökkentésére, valamint aZ érintettek
egzirztencíális érde kénénJ, esítésére kel l fordítanl

Az átszervezesek végrehajtásakor figyelmet kell fordítani arrq hogy
az érdekképviseleti szervek a jogszabályban előirt jogaikat - különös te-
kintettel véleményezési, illetőleg eryüthnűködési jogosultságaikra - gya-
korolhassák.

A katonai §zeúezetekel érintő szemezetí váIloztisok végrehajldsa
sorón, a hivalósos és a szerződéses őllonóny helyzefuí a kövelkezőh
szerint kell rendeznl
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A katonai szervezet megszüntetése (létszámcsökkentése) más
szervezetbe történő integrálása esetén az eljárások

a következők lehetnek:

Eg) katonai szgnezet megszüntelése eselén az adoit szemezetre vo-
natkozó .íllorfuinltóbla halályon kívüI he$ezésekor - a szervezési in-
íézkedésben rögzített időpontnak meglfetelően - minden beosztás meg-
szűnik. Amenryliben a szervezet nem kerüI nugszünteíésfe, akkor csak a
helyesbítő ívnek meglfelelően az óltománytábltíban megjelöIí konkfét be-
osztlísok szűnnek meg.

1.) Abban az esetben, ha a hivatásos állományrí részére a korábbi be.
osztásához képest magasabb beosztást ajánlanak:

A fegzveres szervek hivatásos állományú tag|ainak szolgáIati viszo-
nyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 46. § (l) bekezdése alapján a hivatá-
sos katona csak beleegyezésével neveáető ki magasabb beosáásba. Ez
viszont nemcsak az átszervezési időszaka vonatkozik, hanem a törvény
alkotói sándékból adódóan általános jelleggel érvényes szabály.

Amenrytiben a hivatásos katona a felajónlott beoszttisát nemfogad-
ja e| az elöljdrók számára több lehelőség adódik:

. Ha valaki a szervezési intézkedéssel nem érintett időszakban nem
fogad el magasabb beosáást, akkor marad az eredeti beoszhísá-
ban, illetőleg azonos vagy annak megfelelő beosztásba helyez-
hető át, mert (az 56. § (3) bekezdés esetét kivéve) ehhezazáthe-
lyezéshez nem szükséges az érintett hivaüísos katona beleegye_
zése (47. § (l ) bekezdése);

. Ha valakinek a szeryezeti változás miatt megszúnik a beosztása
és a neki felajánlott magasabb beosáást nem fogadja el, szolgá_
lati viszonyát felmentéssel kell megszüntetni, mert ebben az
esetben a munkáltatói intézkedés valós és egyben okszerű is (56.
§ (8) bekezdés), Amennyiben a felajánlott beosáás a korábbinái
magasabb és annak elfogadását az érintett alapos indok nélkül
tagadja meg, vele a 63. § (4) bekezdésében foglalt szankció



alkalmaáató (fe|e összegű végkielégítés). Alapos indok lehet
ha házastárs egzisáenciája veszélybe kerül, a gyermekek
iskolááatása nem, vagy arán},talanul nagy nehézséggel oldható
meg, a lakáshelyzet tartós különélést tesz szükségessé,

2.) Abban az esetben, ha a hivatásos állományú reszérc a koráb-
bihoz képest azonos vagy alacsonyabb beosztás biztosítható, helyze-
tének rendezésóre több lehetőség is adódik:

. Rendkívül fontos annak hangsúlyoása, hogy az átsznwezés

miatt szükségessé vált azonos szintű beosáásba történő kine-
vezéséhez az érinteít hozzájárulása szükséges. A szervezósi
intézkedéssel nem érintett időszakban azonban az ilyen ajanlat
visszautasítása esetén, de csakis ekkor van lehetőség arra, hogy
kötelezik az érintettet a személyre szóló kinevezési parancs

végrehajtására (pld.: végzősök esete). Az új beosz!ás elfoglalása
után a hivatásos katona lemondással (53. § b pont) vagy közös
megegyezéssel (53. § a pont, valamint az 54. §) alapján kérheti
szolgálati viszonya megszüntetését. A lemondás esetében szol-
gálati viszonyát maximum 2 hónapon belül meg kell sziintetni,
azonban ekkor a katona elveszíti a hivaásos szolgálat alapjrin a
jogszabályban meghatározottjogait. Ha 25 évnél kevesebb tény-
leges szolgálati viszonyban eltöltött idővel rendekezik, akkor
tartalékos állomanyba,ha25 év vagy annál több tényleges szol-
gálati viszonyban eltöltött idővel rendelkezik, akkor szolgálati
nyugállományba kell helyemi, de nyugdíját csak a felsó korhatar
elérésekor (vary annak eIérése előtt) lehet folyósítani;

. A hivaásos állomány tag|ának szolgálati viszonyát felmentéssel

lehet megszüntetni, ha a hivatiásos állomány tagja részére ala-
csonyabb szolgálati beosaás biáosítható, de aá nem fogadja eI

(56. § (3) bekezdés),

Mindkét előző esetben a felmentéssel történő szolgálati viszony meg-
szüntetésekor a felmentési idó 6 hónap, melytől eltekinteni nem lehet. A
felmentés időtartamának felére a katonát a szolgálati kötelezettsé8 telj€-
sítése alól mentesíteni kell. Indokolt es€tben a szolgálati viszony megszün-
tetésére jogosult haüáskörileg il|etékes elö[á,ró a teljes felmentési idóre is
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mentesítheti a szolgálati kötelezettség teljesitése alól a katonát. A felmen_
tési idő legkésóbbi kezdete a katonai szervezÉtíe vonatkozó szervezési
időszak befej ezésének időpontja.

Azon hivatásos katona, akinek szolgálati viszonya felmentéssel sá-
nik meg és tartalékos állományba kerül végkielégítésre jogosult (kivéve a
63. § (6) bekezdésében felsoroltakat).

_ A végkielégítés összegének felérejogosult a hivatásos állomárry tngja,
ha azért mentették fel, mert a létszímcsökkenés, illetve az átszervezés során
a részére felajánlott beosztásba történő áthelyezéshez nem járult hozzá (ki-
véve,ha ahozzálánllását alapos indokkal tagadta meg( (63. § (4) bekezdés).

. Indokolt esetben sor kerülhet a szolgálati viszony közös mege-
gyezéssel történő megszüntetésére. Ez esetben a kóvetkező tör-
vényi korlátozasolcra kell figelemnel lenni: ha a hivatásos katona
kóri közös megegyezéssel a szolgálati viszonyának a megszün_
tetését tartalékos állományba helyezése e§etén nem jogosult
végkielégítésre (63, § (l) bekezdés), nyugállományba helyezése
esetén nem jogos uít a 8211993. (lIK 26n) HM utasítás szerinti
elismerésre, továbbá 50. életévének betöltéséig csak a megá|-
lapított nyugdíja 50 %-ának folyósításáta jogosult, ha az áIlo-
mányilletékes parancsnok kezdeményezi közös megegyezéssel
a szolgálatí viszony megszüntetését, a tartalékos állomrínyba
helyezést, végkielégítés nem jár, nyugállományba helyezés ese-
tén pedig a nyugdiifolyósíLís korlátozva lesz a (l82, § (5) b€-
kezdés) szerint. A Hsa. l82, § (6) bekezdése értelmében _
kérelem esetén - a miniszter a szolgálati érdemekre, illetve szo-
ciális helyzetre való tekintettel az erinteít javára engedélyezheti
a megállapított szolgálati nyugdíj teljes összegben történő fo-
lyósíü{sát;

A sz,eryezeti változás során csak azon hivatásos állományúak szol-
gálati viszonyát érintő eljárás alá vonása lehetséges, akiknek beosztását a
szervezeti változás ténylegesen érinti. Nincs törvényes lehetőség azonban
anq hory a változás okIín olyan hiva!ísos állomá,Lrryúakat vonjanak alá, -
esetleges elávolíüisuk érdekében - akiknek a beosztását a szervezeti vál-
tozás nem érintette.
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A közös megeryezésre vonatkozóan a fentiekben kifejtetteken tul
fontos meg|egyezni, hogy annak gyakorlatilag minden, a szolgálati viszony-
ra vonatkozó lényeges körülmény d tárígya lehet és nincs tartalni különb-
ség abban, hogy az adott tárgyú megállapodásnak ki a kezdeményezője.

' A, szlrvezetiváltoással összefiiggésben a szolgálat felső korha-

tírának betöltését mege|őző l éven belüI, a korhaüír betöltéséig,

illeWe akinek a beosáása ajelzett okok miatt szűnt meg, de más

beosztásba tervezett, tegfeljebb 1 évig történó rendelkezési állo-
mányba helyezhető (44. § b) pont), vagy választhat hogy el akar

menni közös megegyezéssel (54. § alapján). Ez az eljánísi mód

szerződéses állományú katonr& esetében nern alkalmaáató;

. szerződéses állományú katonák esetében, ha szolgálati viszonyuk

megszüntetésére létsámcsökkentés, illetve átszervezés miatt
kerül sor a 230. §-ban foglaltakat kell alkalmazni. Szerzódéses

katona szolgálati viszonyát - mivel határozott idejű szerződésről
van szó - felmentéssel nem lehet megsziintetni. A szerződéses

katonáknak a jogutód szervezeteknél a szerződésüket módosi
tani kell, új katonai szervezeteknél történő alkalmaásuk esetén

új szerződést kell kötnil

' A katonai szervezetek parancsnokai (vezetői) az átszeryezésben

érintett állományra vonatkozó személyi javaslataikat a feladat

végrehajtásának befejezése előtt, legkésőbb l hónappal a dön-

tésre jogosult elöljaróhoz terjesszék fel az aldbbiak szerint:

a.) néujegzéken:

A katonai szervezetek összevonásából, vagy át- alárendeléséből, illet-
ve más okból történő beosztas megnevezés változást.

b.) szolgálati j ellemzésen :

- a szolgálati viszony megszüntetéseket;

- a magasabb hanískörbe tartoá áthelyezést és kinevezést;

- a rendelkezési állományba helyezést.
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3.) Eljárás a katonai szervezet gazdálkodó szervezetté történő áta-
lakítá§a esetén:

Abban az esetben amely során egy katonai §zervez€t gazdálkodó szer_
vezetté alakul át, a hiva!ísos és a szerződéses állomriny tekintetében alap-
vetöen a szervezet megszűnésének eset körét kell alkalmazrri. Ekkor lehetőség
van a hivatásos katonai jogviszony fenntartása mellett - ha a szolgálat
érdeke indokolja - a Magyar Honvédség rendelkezési állományából (a
Magyar Honvédség rendszeresitett és költségvetési létszámát sem terhelők
csoportja) vezényeltként a gazdálkodó szervezetnél történő munkavégzés-
re, A kezdeményezés a gaÁálkodő szerv vezetőjének ajoga.

4.) A katonai szerTezet diszlokációja (beosztások átcsoporto§i-
tá§a) e§etén követendő eljárás:

Valamely katonai szervezet más helyőrségbe történő diszlokációja az
előkészítés időszakában különös körültekintést igényel. Ilyen esetb€n kie-
melten kell törekedni a szolgálati és egyéni érdek összeegyezteté§ére.

Ha a katonai szervezet más helyórségbe települ át - a helyörségváItást
vállalni nem tudók esetében - ut űgy kell tekinteni, mintha a diszlokáló
szerv€z€t minden beosáása megszüntetésr€ került volna, A személyügyi
igazgatrási eljárást ennek íigyelembevételével és jogkövetkezményeivel kell
lefolytatni, végrehajtani.

Tehát, amennyiben a katonai szervezet lényegében nem változik, csak
más helyőrségben folytatja tevékenységét a hivaásos állomá,rry tagia a
más helységbe áthelyezést a család arrinytalanul nagy sérelme miatt nem
vállalja, akkor feImentéssel történő szolgálati viszonyának megszüntetése
kezdeményezhető (56. § (3) bekezdés 3. gondolata) alapjáLrr,

Azon hivatásos és szerződéses állomanyú katonák esetében, akik a
más helyőrségbe történő áthelyezés esetén a szolgálatot vállalják, lehető-
ség szerint eló kell segíteni a felvételi követelményeknek megfelelö nagyko-
rú hozzátartozóiknak (feleség, gyermek) szerzódéses állományba vételét,
illetve szerződéses szolgálati viszonyuk fenntarhísát vagy közalkalmazotti
jogviszonyuk folytatását az új helyőrségben.
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5;1 Az átszerlezésben érintett közalkalmazotti állománnyal kap-
csolatos eljárás rendje:

A közalkalmazotti állomány létszátnának csökkenése, átcsoportosítá-
§a során, illetve az átálakítás végrehajásakor a f: figyelmet az életkörül-
ményekben várhatóan bekövetkező hátrá,nyok csökkentésére, valamint az
érintettek egzisáenciális érdekérvényesítésére kell fordítani.

Az átalakítás során csoportos létszímleépítésnek szímít (Mt. 94lA,)
ha a munkáltató a működésével összefiiggő ok miatt a döntést megelőző
féléves időszakra vonatkozó átlagos statisáikai létszáma szerint 20-nál
több és 100-nál kevesebb közalkalmazott foglalkoztatása esetén legalább

10 fő, l00 vagy annál több, de 300-nál kevesebb közalkalmazott foglal-
kozíaása esetén legalább a közalkalmazotti állomány l0 o/o-a,300 vagy
annál több közalkalmazott foglalkoztatása esetén legalább 30 fő jogvi-
szonyát kívánja harminc napon belül felmentéssel megszüntetni, köteles az
érintett közalkalmazottak telephely szerinti illetékes munkaüryi központot a

közlést megelőzően legalább harminc nappal írásban üíjékoztatni. A
munkáltató a munkaügyi központtal köteles közölni a |étszámcsökkentés-

sel érintett közalkalmazottak személyi adatait, Társadalombiáosíü{si Azono-
sító Jelét, utolsó munkakörét, szakképzettségét, átlagkeresetét.

A döntést megelőzóen kötel€s az üzemi tanáccsal, üzemi tanács hiá-
nyában a munkáltatónál érdekképviselettel rendelkező szakszervezetek, il-
letve a nem szervezett közalkalmazottak képviselőiből létrehozott bizott-
sággal konzulüíciót kezdeményezni. A konzultációnak ki kell terjednie a
csoportos létszí,íncsökkentés elveire, a létszámcsökkentés elkerülésének
módjára, illetve eszközére, v agy az azzal érintett közalkalm azolÁk számá-

nak csökkentésére, továbbá a következmények enyhítését célzó eszkö-
zökre. A konzultációt megelőzóen legalább hét nappal a munkáItató köte-
les a közalkalmazottak képviselóivel írásban közötni a t€rvez€tt csoportos

létszámcsökkentés okait, az érintett közalkalmazottak létszámát (foglal-
koztatási csoportok szerinti megosztásban), a döntést megelőző idószak-
ban foglalkoztatott közaIkalmazottak létszámát, a létszámcsökkentés vég-
rehajtásának tervezett idóbeni ütemezését és szempondait.

A konzultációt a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó döntést meg-

elózóen legalább 15 nappal kell megkezdeni.
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Az elbocsáásra kerülők közalkalm azotti jogviszonyának megszün_
tetésére a jelenleg érvényes munkaügyi szabályokat (az 1992. évi XXXI-
II. törvény a közalkalmazottak jogállrásáról, valamint az 1992. évi XX]f..
törvény a Munka törvénykönyvéről) k el| alkalmazni azzal, hory a felmen-
tés a közalkalmazott írásbeli tájékoztatását követő 30 nap elteúivel közöl_
hetó, vagyis a felmentésről szóló értesílés mint oknány eúor kézbesíthető.

A munkáltató katonai szervezet jogutódlással történő megszűnése
esetén a közalkalmazotti jogviszony nem szűnik meg ós a közalkalmazot-
tat a tényleges jogutódhoz át sem kell helyezni. A közalkalmazotti jogvi_
szony a munkáltató részéről ebben az esetben csak akkor szüntethetó Áeg
felmentéssel, ha ajogutód szervezetben megszűnt a közalkalmazott erede-
ti munkaköre, illetve nincs az iskolai végzettségének, képesítésének meg-
felelő munkakör, vagy az ilyen munkakörben történő alkalmazíst a közal-
kalmazott - kinevezésének módosításával - nem vállalja.

Amennyiben a megszüntetésr€ kerülő katonai szeílezet feletti fenn-
tartói jog nem állami vagy helyi önkormányzati szervnek kerül átadásra, il-
letve_a katonai szervezet vagy annak egy resze gazdasági társasággá alakul
át a katonai szervezet közalkalmazotüainak jogviszonya megszünik ajog-
utód nélküli megszűnéssel (Kjt. 25lA).

_ Amennyiben az új munkáltató a továbbfoglalkozíaást vátlalja, a
közalkalmazotforak az írrásbeli táiékozlatást követően 30 napon belül írás-
ban nyilatkoznia kell arról, hogy hozzÁjirul-e továbbfogl;koztaásához.
Hozzájbru|ása esetén az új munkáltató szerződést köt a közalkalmazottal.
Ezt követően a Munkatörvénykönlve hatálya alá tartoző munkaviszonlt
létesít. Ha nem nyilatkozik, vagy nem járul hozzÁ a továbbfoglalkoi-
taüásához, közalkalmazotti jogviszonya megszűnik.

A mindenkori költségvetési fedezet íiiggvényében - miniszteri
engedélyezés uüfu - sor kerülhet korengedményes nyug dijazásra, abban az
esetben, ha a törvényi feltételek€n (181/1996. (xII.6.) Korm. rend. és a
módosítására kiadolt 145/1997, (IX: 5.) Korm. rend.) tul legalább 10 éves
honvédségi jogviszonnyal rendelkezik, és a munkaköre ténllegesen meg-
szüntetésre kerül. A korengedményes nyugdíjazás engedélyezéie esetén a
közalkalmazotti jogviszony közös megegyezéssel keruI megszüntetésre.
Amennyiben a korengedményes nyugddazísra vonatkoá kO"ös rneg-
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egyezés nem jön létre, akkor a közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel
kell megszüntetni és a járandóságokat ki kell fizetni.

A Maryar Honvédség átalakításával érintett
állomány járandóságai

Hivatásos állomány

A szolgálat érdekében történő áthelyezéssel és vezenylóssel kapcso-
latos költségek egy részének honvédség által történö átvállalásátjelenleg a
6/199l. ()(J, 27.) Inú rendelet, valamint a 6611995. (HK l/1996.) HM
utasitás szabályozza. Eszerint a szolgálat érdekében áthelyezett és eála|
helyőrség-változtaásra kényszerülő tisztek és tiszthelyettesek részéte a
honvédség a kövelkező juttatdsokat (kedvezményeket) bizlosílja:

. A bútorok és egyéb ingóságaik szállítása költségeit teljes összeg-
ben megtéríti;

. A régi, illetőleg az új lakáshoz igazodóan a honvédelmi miniszter
18/1996. HM rendeletben meghatározott mértékig terjedő
költözködési költségánalinyl ftzeí" melynek rendeltetése a bútor-
zat szál'líás miatti rongálódások, illetóleg bútorcserékkel kap-
csolatos többletköltségek ellensúlyozisa;

. Az átköltöző házastársnál bekövetkezett jövedelemcsökkenés rész-
beni ellentételezéseként a honvédség legfeljebb 3 évi időtartam_
ban jövedelem kiegészítést folyósít, Ennek maximális összege a
kötelező legkisebb munkabémek (elenleg 25.500 Ft) elsó évben
a 75 %o-a, a második évben 60 Yo-4 aharmadik. évben 50 %-a;

' Az áthelyezés miatt a családjától külön élni kényszerülő katona
részére a honvédség térítésmentes sállrist, ennek hiányában al-
bérleti hozzájárulást biáosít. Ezen túlmenóen a különélő katona
a honvédségtől ingyenes, természetbeni étkezésre is jogosult.

A Magyar Honvédség átalakíüísa sonín a létszámcsökkentéssel érin-
tett tisztek és tiszthelyettesek a 6ó11995, GlK 1/199ó.) HM utasíüis alapjárr
további kedvezményekre is jogosultak. Ennek kerelében:
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' Az átszewezés követkeaében új beosztásba kinevezett (áthe-
lyezett) személy az új beosztás szerinti illehnényre _ az új beosz-
tís elfoglalásának időpontjától fiiggetlenül - a kinevezesét (áthe-
lyezését) követő hónap elsó napjától jogosult (2.§);

. Az új beosztásba áthelyezett ti§ztek és tiszthelyettesek illetmé-
nyé _ az általrinos szabályokhoz képest _ k€dvezőbben kell meg-

ilUptani (pl.: a megszűnő rendszeres pótlékok teljes összege,
illetőleg az esetenkénti 50 Yo-a az alapilletménybe beépítheió)
(3,§);

' Az önálló állományliblával rendelkező katonai szervezet elöljáró
parancsnoka a létszám feletti katona részére felettivé válásától
szimitott további 4 hónapig engedély ezheti az illetmény kifi-
zetését (4. §);

. Az áthelyezés miatt átköltözők illetményelőleg kérelmeinek tel-
jesítese érdekében az elöljráró parancsnokságok az MH paranc-
snokától kérhetik az illetményelőleg keretek átrneneti kiegé-
szítését (5. §);

. A helyőrségváltás miatt kollégiumba kerülö iskoláskoru ryer-
mekek kollégiumi díját, valamint havi egyszeri utazási költsé-
geit a honvédség átváIlalja (6 §);

' Az űj szolgálati helyen nem honvédségi kezelésű bölcsődébe,
óvodába kerülő gyermekek utáni térítési díjhoz a honvédség hoz-
zájárul (6.§ (4) bekezdés);

. A költözködési átalányl az áIlományilletékes katonai szervezet
parancsnoka indokolt esetben 50 o/o-kal magasabb összegben is
megállapíthatja (7. §);

. Az átszervezés során más beosáásba kerülő tisztek és tiszthelyet-
tesek észére az átképzés (szaktanfolyam, stb.) költsógeit a hon-
védség részben vagy egészben átvállalhatja, ha ahhoz-a honvéd-
ségnek érdeke fűződik (l0. §).



A haderőreíormmal összefüggésben hivalósos tíllomónyból tarta-
lékos óllomdnyba he$ezed személy jogosult a végleges lele@eúési helyé-
nek egl alkalommal ftaénő megváIaszttísára olyan telepüIésen, ahol a
honvédelmi szem lakással rendelkezik, ha HM rcndelkezésű lahísban
lakik és a szolgőIati víszon!őnak megszűnése óla 5 év még nem lelt el
(ű1994. (IV 30.) HM rendelet 5. § (3) bekezdés).

A diszlokáció folv1.án az áttelepülés miatt áthelyezett hivaüísos állo-
mányú tagjának az űj szolgálali helye szerinti településen e beosáása taí-
tamára akkor isjuttatható HM rendelkezésű lakás, ha esetében kizáró okok
(HM rendelkezésű vagy önkormányzati lakását megvásárolta, lakásépi
téshez vagy vásárlashoz a honvédelmi szeMól munkállatói kölcsönt kapott,
HM rendelkezésű lakásának bérleti jogviszonyáról térítés ellenében
lemondot! a HM rendelkezésű lakásra fennálló bérleti jogviszonyának
megszűnését követóen a lakásban bérlőtársat vagy jogcím nélküli haszná-
lót hagyott hátr4 lakráshasználatbavételi dükülönbözet térítésben vary csere-
térítésben részesül) egyébként fennállnak (8.§ (3) bekezdés).

A hivatásos szolgálati viszony megszűnéséről és annak módjáról, vala-
mint idópontjáról az állományilletékes szerv személyügyi vezetője l5 na-
pon belül írásban köteles tajékoztatni az illetékes helyi lakásgazdálkodási
szervet (30. § (4) bekezdés).

A hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személy a részére bérbe adott
HM rendelkezésű lakas részleges felújításahoz - kivéve, ha a lakás új, rész-
ben vary egészben felújított - részleges felújítrisi átalányra jogosult, ha a
lakást szolgálati érdekböl, helyőrség (település) váItoztaüíssal is járó áthe-
lyezés következtében kapta (32. § (l ) bekezdés b) pont).

Az MH átalakínísa következtében új helyőrségbe költöző hivatasos
állomrányú tag HM rendelkezésű lakása visszaadásával kapcsolatos köte-
lezettségének szab ályaií a 6311995. (HK 3 3.) HM utas ítás szabá|yozza rész-
letesen (47. §).

A munkáltatói kölcsön visszafizetésének időtartama alatt _ indokolt
esetben és kérelemre - a törlesztés legfeljebb 2 éves idótartamra felfiiggeszt-
hető, ez esetben a futamidő változatlanul hagyása mellett a tartozás havi
törlesztő összegét kell megnövelni. A munkáltatói kölcsönből fennálló tar-
toaás összegét nem lehet elengedni (l61. § (3), (4) bekezdés).
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A munkáltatói kölcsönből fennálló tartozást változatlan feltételekkel
törlesáheti az, akinek szotgálati - vagy munkaviszonya a haderőreform
kapcsán önhibáján kívül (az Orsággyűlés által elrendelt létsz{mcsökke-
nés vagy átszervezés miatt) §zűnt meg. Fel kell mondani azonban a mun-
káltatói kölcsönt és vissza kell vonni a márjóváírt engedményt, ha az érin-
tett az építkezés beíejezését az építési engedéIyben meghaározott haári-
dőig lakhaüísi engedéllyel, továbbá az önkormányzati lakás megváMrlását
a munkáltatói kölcsön folyósításától szrimított 6 hónapon belül az adás-
vételi szerződéssel nem igazolja (l68. § (1) bekezdés).

Ha a munkáltatói kölcsöntámogatrásban részesített személy szolgálati,
köztisztviselői vagy közalkalmazotti jogviszonya a kölcsön telje§ kiegyen-
líté§e előtt megszűn| az új munkáltatója a még ki nem egyenlített teljes
kölcsöntartozást átvállalhatja (l72. §),

A hivatrisos állomány tagjának albérleti dii hozzájárulás fizethető, ha
- vezénylés esetét kivéve _ szolgálati helyén nyilvántartott lakásigénylése
van és a sálló férőhelyen történő elhelyezése helyhiány, továbbá méltá-
nyolható egyéni vagy családi körülményei miatt nem lehetséges (l78. §).

Humán szolgáltatások

A tartalékos állományba keülő hivatásos katonrik, illetve az elbocsátrás_
ra kerülő közalkalmazottak elhelyezkedésének segitése érdekében - a jog-
szabályokban előírt feltételek biztosításán túl - a helyi humánszerveknek szo-
ros kapcsolatot kell kialakítani a központi és regionáis munkaügyi szervek-
kel. Az MH §zociáIpolitikai Alapítványa, a HVK humán fócsoportíönöké-
nek szakmai felügyelete mellett működó Munkaerőpiaci Innovációs Iroda
(továbbiakban Iroda) segíti az átképzések szervezését, Az Iroda a belsó és
külső munkaerő közvetítes feladatainak ellátásával játttl hozá az MH:ból
önhibájukon kívül kikerülók munkaerőpiaci pozíciójának javításához.

A létszrimleépítés kezelésére az érintett katonai szervezeteknél helyi
szinten Munkábahelyezést Elősegítő Bizottság (MEB), honvédségi szin_
ten pedig Központi Munlcíbahelyezést Elősegítő Bimttság ( KMEB) ke-
ül létrehoásra és működtetésre.



A haderő-átszervezés hatásaként keletkező egyéni válsághelyzetek ke-
zelésére, valamint az állomány széleskörú üíjékoztaása érdekében a szemé-
lyi állomriny néltelenül és inryenesen veheti igénybe a Humín Tanácsadó
Telefonszolgálat szol gáltatásait.

A csapatpszichológusi hálózat a kialakuló konfliktushelyzetek meg-
oldásában egyéni szükséglet és igény szerint ve§z résá.

A haderó-reformban érintett katonai szervezeteknél, a vonatkozó vkF-i
intézkedés és HVK HFCSF-i szakutasíüis értelmében Családtr{mogató Szol-
gálat fog működni,

A HVK HFCSF szakmai koordinálása mellett MH szintű Krízis Keze-
lő Szolgálat áll majd rendelkezesre.

A diszlokáció folytán más helyőrségben szolgálók munkábajáíá§sal
kapcsolatos költségeit teljes egészeben a munkáltató fizeti meg (ogszabá-
lyi feltétel megteremtése). Meg kell vizsgálni és szükség szerint be kell
indítani a helyőrségek közötti honvédségi jriratokat.

A nyugtíIttlnuínyba kerüők részére kiadásra kerüI az Obsitos című
tájékoztató íüzeteí, melybőI az éfinlettek inJorruiciót kapnak jogaikróI,
jdrandósdgaikróL

Az áftrlakítás §oldn íollamato§ információgtűjtést kell szemezni az
óIlomány hang ulatőnak mérése céIjából.
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SZAKTÖRTENET

A II. VILÁGHÁBORÚ HARCKOCSIJAI

Gyarnati Józse/

A 2a suízad elején a vi!ág hadseregeiben széles körben elterjedtek a
sorozatlÖuő Íeg)veruk, ami glökeresen megvólroztatta a hadvisetés for_májót. A jelentős hatásos lőtóvolstiggal és tíízg1lorsasággal rendelkező gep-
puskák elől a katonák a tövesztirkokban kerestek Áinedéket. A hvaz-
árkokat.szögesdrót ahadólyokkal, aknamezőkkel vétlrék az ellenséges
glalogsóg rohamai ellen. A hadsereg a föld aIá bújt és olyan erejű úáel-
met hozolt létre, amit egl mdsik hasonlóan felfegyverzeű gtalogstig mór
nem vag1l csak nag1l véniklozat drdn tudott áttörnL Az I. vtttigháionitan a
hadvkelők sorra keresték a probléma lehetséges megoldási jormáít, A sok
t áIlozat közüI egyik a harc*ocsi lefi. Az atleí egyáŰItin nim volt új, mdr
Nagy Sándor ídejében felvetődött eg! olyan hiiítechni*ai eszköz beveze-
tése, amely mozgóképes, védelmet nyújt a kezelőí számára és mefelelő űx-
erejű fegyverekkel is fel van szerelve. A megvalósításra 1916. izeptember
IS.-ig, közel két és félezer évet keltet várni,imikor a vitágtönénelem első
h are k o cs ítámadás a meg índu lt.

Az.I. világháború csak megteremtette a harckocsit, viszont pontosan
nem alakította ki az eszköz műszaki paramétereit és a leghatásosabb alkal-
maásának a harcászati_hadászati elveit. Nehezítette az-alkalmazási elvek
kidoJgozását a 

_harckocsikkal párhuzamosan megjelenő páncéltörő fegy-

::r* N.T. volt pontosan meghatározva a harcúsi csapatok együttmű-
ködése a többi fegy.vememmel. A két világháboru kOzOtti idószatban két
nézet t€rjedt el. Az egyik szerint a harckocsi csapatokat nem lehet önáIló
fegyvememként kezelni, és szétosztva a gyalógsig támogatására kell őket
lri="iTi Eú a nézetelt !ímogatta a brit és a 

-fran-cia 
r.,uiu.r"te. I. ullag-

háboruban ryőztes tábomokai, A másik nézet szerint koncentráltan nagy

::.T",gb:. 
kell bevetni. A nagy tömegben bevetett harckocsik az ellenségis

vedelmi vonalakat megfeleló szélességben áttörik és utat nyitnak az öket
követő gyalogságnak. A harckocsik eiután a hadászati melysegben manO_
verezve elfoglalják a közlekedési csomópontokat, raktáraÚ, á nia*ut e,
az egyéb katonai szempontból fontos létesítményeket, így lehetetienn e levi *
l,Gyarmati József százado§,zMNE,- Hadit€chnikai tanszék doktorandusz.
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ellenség visszavonulását, A cél tehát nem egyszenien a szemben álló fél
hátranyomása és területének az elfoglalása, hanem a harckocsi csapatokkal
együttműködő gyalogság segítségével annak beke-rítése. Kidolgozói a brit
J.FC FuIIer és Basil Liddel Hart, nézeteik saját hazájukban és a velük
szövetsóges Franciaországban nem leltek komoly támogatásía, felkeltették
viszont a német és a szovjet katonai vezetés ér-deklődését.

A helyzet koránt sem volt egyértelmű, a páncéltöró fegyverek olyan
fejIődésen mentek keresztüI, ami komolyan megkérdőjelezte a nézet alkal-
mazhatőságát. A katonai teoretikusok, közöttük magyar tábornokok is, so-
kat vitatkoaak arról, hogy a koncentráltan bevetett harckocsiknak van-e esé-
lyük a páncéltörő fegyverekkel szemben.

A II. világháboru előestélyén a spanyol polgárháboruba, két nagyha-
talom, Németország és a Szovjetunió is bekapcsolódott. A nagyhatalmak
célja, ami talán még a politikai céIokat is megelőzte, az új haditechnikai
eszközök közöttiik a harckocsi kipróbálása volt. Németország a PzKpíw I,
a Szovjetunió a T-26 típust vonultatta fel.

A spanyoI polgárháborúban szembenáIló harckocsik
a PzKpfw I (felső kép) és a T-26 alsó (kép)
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A PzKpíw I tömege 5 tonna, prfurcéljának maximális vastagsága 13
mm sebessége úton elérte a 40 km/h-t, fegryeízetét két 7,9 mm űrméretű
géppuska alkotta, A T-26 tömege l0,3 tonna, fegryeízete egy 45 mm
űrméretrí harckocsiágyú, sebessége 27 kmlh vo|t, A háboruban a szovjet
harckocsik jelentősebb sámban vettek résá. A két harckocsi össze-
csapiisáróI érdemben nem lehet beszélni, hiszen a PzKpfiv I géppuskái
komoly veszéIl nem jel€ntettek az orosz páncéIosokra. A T-26 harcko-
csik ellenfele inkább a német 37 mm űrméretű páncéltörő ágyuk voltak,
melyek komoly vesáeségeket okoztak a nagy tiizerővel rendelkező, de
alacsony páncélvédettségű és meglehetősen lassú szovjet harckocsiknak.
A háboru nem döntötte el a viá a két alkalmazási nézet között. Fuller
ezredes és követői saját elképzeléseiket látták igazolni. A brit és francia
vezetés megmaradt korábbi állásponda mellett. A szov.ietek azt a követ-
keztetést vonták Ie, hory a páncéltörő ágyúk kerekedtek felül a harcko-
csikkal vívott harcban és ennek megfelelően áíszervezték haderejüket. A
korábban önálló feladatok megoldására szánt páncéIos hadtestjeiket fel-
oszlatták és a harckocsikat a gyalogság köZött osztották szét azok táíno-
gatlísára. Döntésük, mint később kiderült hibás volt. Ennek ellentételezé-
seként viszont szerencsésen körvonalazták az eszköz szíikségesen műsza-
ki paramétereit. A spanyol polgárháboru igazolta, hogy önmagában a nagy
ttizerő nem elegendő. A harckocsiban a tűzerő-mozgékonyság-pancél-
védettség hármas követelményrendszert egyszelTe kell teljesíteni. Ennek
megfelelően szüIetett meg l939-ben a T-32 majd l940-ben a T- 34,25 ton-
na tömeggel, 52 km/tr maximális sebességgel, és egy 76,2 mm űrméretti
harckocsiá5lúvaI.

_ Nagy Britannia hagyományos elképzeléseinek megfelelően két harc-
kocsi típussal készült a háborúra. Egy nagy páncélvidettségű de lassú
típussal, amelynek feladatául a gyalogság tímogatrását szrinták és egy kOnnyebb
alacsonyabb páncélvédettségű de gyors mozgékony harckocsivalaminek a
gyorsan mozgó gépesített csapatok tiiínogatása lett a feladata, A ngla-
logsógi" harckocsi a Matilda II 29 tonna tömegű, 40 milliméter űrméretű
ágyúval rendelkező és 27 km/h sebesség elérésére alkalmas harckocsi volt.A "lovassági" harckocsi a Cruiser Tank Mark IV tömege 15 tonna,
sebesség 48 krn/lr, feglverzete 40 mm űrméretű ágyú.
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Nagy Britannia euel a kél lípussal készült a háborúra

. a Cruiser Tank Mark IV (felső kép) és a Matilda II (akó kép)

A német közepes harckocsi, amit hadászati elveiknek megfelelóen
áttörésfe és mélységi manóverekre szánÁk a PzKpfrv III típus volt.
Tömege 20 tonna, maximális sebessége 40 km,4r, fegl,verzete kezdetben
37 mm űrméretű ágyú, homlokpáncéljának vastagsága 30 mm.

A német közepes harckocsi a háború elején a PzKpJw III
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A PzKpfilr III mellet létrehoztak egy másik típust, amelynek inkább
támogató feladatok szántak, A PzKpfrv fV D 20 tonna tömegű, 20 mm-es
homlokplíncélzattal és 75 mm nrméretű Ll24 rövid csövű löveggel szerel_
ték fel, maximális sebessége 30 km/h.

A PzKpfw IV típust a gyalogsúg ímogűtásra tervezlék

Franciaország páncéIos csapatait alapvetően két fő típussal szerelte
fel, A SOUMÁ S-35 tömege 20 tonna, sebessége 40 km/h, homlokpán-
célzata 55 mm, fegyverzete 47 mm űrmérető harckocsiágyú. A közepes
harckocsi hármas követelményrendszerét talán ez a típus kép-viselte a
legjobban a nyugati fronton. Tűzerőben és védettségben felülmúlta a
német PzKpfw III-at és mozgékonyságban sem maradt le mögötte,
Hátranyos tulajdonsága volt viszont, hogy a toronyban csak egy kezelőnek
jutott hely, akinek egyszerre kellett ellátni a parancsnoki és a fegyverek
kezelőinek a funkcióját, ellentétben a német és brit harckocsiknál, ahol a
parancsnokot fuggetlenítettek minden egyéb feladattól. A francia nehéz_
harckocsi a Char-B még az I. Világháborús típusokat képviselte. Tömege
32 tonna, sebessége 27 kmlh, páncélzata 60 mm, fegyverzete egy 47 mm
űrméretű ágyú és a törzsben elhelyezett 75 mm űrmérehi tarack. Az S-35
harckocsihoz hasonlóan a parancsnok itt sem volt fiiggetlenítve.



A Pűpfv III ellenfele l940-ben aJrancia S-35

l940 tavaszán csaptak össze ezek a típusok. A különböző harckocsik-
ról jól látlrató, hogy jeientós különbség közöttük a harcászati-múszaki
paraméterekben nem volt, sőt a brit és francia harckocsik valamivel na-

gyobb tűzerót és egyértelműen jobb védettséget képviseltek, A hadjárat

mégis a német hadsereg, a hadtörténelemben addig még soha nem tapasz-

talt látványos és gyors sikerét hoáa, amit egyértelműen az alkalmazott
hadászati elveknek tudhatunk be. Egyes hadtörténészek úgy jellemzik az
erőviszonyokat, hogy a németeknek háromszor ezer, a szövetséges brit és

francia erőknek pedig ezerszer hárorn harckocsija volt. A nagy kérdés

eldólt. A harckocsik nagy tömegben bevethetők és alkalmazhatók önálló
manőverekre. A hadjárat viszont a harckocsi műszaki paramétereinek a
növelésére ösztönözte a német vezetést. A brit expedíciós hadsereg mint-
egy 50 Matilda I és Matilda II harckocsija Anas városanál ellentámadásba
ment át. A német harckocsik és páncéltörő ágyuk tehetetlenek voltak a 60,

illetve 80 milliméteres homlokpancélzattal felszerelt brit páncélosokkal
szemben. Az ellentámadást csak a légvédelmi ágyuk és tabori tarackok
tüzével tudták megtömi. A franciaországi tapasztalatok alapján a PzKpfiv
III számára 50 milliméter űrméretű L/60 kaliberhosszúságú harckocsiá-
gyút terveztek és a homlokpáncélt egy 30 milliméter vastagságú előtét-
páncéllal erósítettek meg, hogy az ellenálljon a brit 40 mm űrméretű harc-

kocsiágyúk tiizének, A Matilda és a Char-B harckocsik felűnésének a
hatására pedig felgyorsították a német nehézharckocsi, a későbbi legendás
Tigris tervezését. Hitler brit és francia típusok alapjrin egy olyan új német
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nehézharckocsit követelt ami ellenáll a páncéltörő ágyuk rüzének,

1941 nyarán 3200 német páncélos támadía meg az orosz haderő közel
20000 tankját A német alapharckocsi a már 50 mm úrméretú L/45 kaliber-
hosszúságú löveggei felszerelt PzKpfw III, de a német harckocsik egyhar_

Tadát 
m:c mindig a csak géppuskákkal felszerelt PzKpfu I és PzKpfw II

tipusok alkották. Az orosz hadsereg harckocsi állományának a zömét a Spa-
nyolországból ismert T_26 és BT harckocsik alkották, melyek harcászati-
műszaki paramétereikben alulmaradtak a német PzKpfu IiI harckocsival
szemben. A spanyol polgárháborut követően az szovlet hadvezetés harc-
kocsi csapatainak az áíszewezése mellet döntött. Az elhatározás helyte-
lensége a finn-szovjet téli háború és a mandzsúriai harcok után derült ki.
A vezetés a páncélos hadtestek újrafelállítása mellet döntött. A német
támad,ás az átszervezés kellős közepén érte őket. A hadseregben és az álla-
mi vezetésben uralkodó viszonyok miatt a gigantikus méretű Vörös Had-
sereg harcértéke csekély volt. Harckocsijainak nagy része mozgásképte-
lenül javításra várt. Így már könnyebb ettepzetni, nogy a űm;drís első
hónapjában a koncentráltan bevetett, fegyelmezett nérnet erők mintegy
I7000 orosz páncélost semmisítettek meg. A német katonáknak viszont
nem csak sikerben, hanem meglepetésben is részük volt az orosz pusz-
ákon, A támadás idejében az oroszok mintegy 1100 darab T-34/A közepes
és 500 tlarab KY-l nehéz harckocsival rendelkeztek, melyek műszaki para-
métereikben jelentősen felülmúlták a német típusokat.

Ami meglepetést okozott a német hadseregnek a T-34



A T-34/A a T-32 harckocsiból, a spanyol polgárháboru tapasáalatai
alapján lett kifejlesztve. Itt mutatkozott meg leginkább, hogy a szovjet
vezetés határozta meg a legjobban a közepes harckocsi múszaki para-
métereit a II Világháborút megelőzően. A T-34lA tömege 25 tonna, sebes-
sége 52 km/h, páncél 45 mm amit a későbbi B és C változatoknál 60 illetve
75 mm vastagságúra növeltek, íeg5uerzet 7 6,2 mm űrméretii harckocsiá-
gyú. A PzKpfiv III harckocsihoz képest tehát nehezebb, mozgékonyabb és
nagyobb tűzerejű volt. A KV-I nehézharckocsi tömege 43,2 tonna, páncél-
zata 75 mm, feryverzete 76,2 mm űrméretű ágyú, sebessége 35 km/h. A
német csapatok 194l és l94Z évi sikerei inkább a jobban kiképzett fegyel-
mezett hadseregnek és a hadműveletek szakszeni és előrelátó rnegtervezé-
sének tudható be, mintsem harckocsijai harcászati-műszaki paraméterinek.

A szovjet oldalon megjelenő új típusok fejlesztésre késztették a német
mérnököket. Átrneneti megoldásnak látszott a meglévő PzKpfw IV harc-
kocsi fejlesztése. A PzKpfiv IV harckocsit alapvetően támogató feladatra
tervezték, de a 75 mm űrméretű lövegével ez a típus volt az egyetlen, ami
képes volt kilőni a T-34-et. A lövegcső viszont mindössze Ll24 kaliber-
hosszúsággal rendelkezett és így meglehetósen kicsi volt a hatásos lőtávol-
sága, Az 1942-ben megjelenó PzKpfw IV F2 váItozatot 75 mm űrméretű
de Ll43-as löveggel szerelték, páncélzatát 60 mm vastagságúra módosítot-
ták. A változtatások hatására kiegyenlítették az orosz harckocsik ftilényét.
A konstruktőrök és a német vezérkar nem ezt tekintette a végső megoldás-
nak. Az orosz harckocsiknak nem csak a paramétereik voltak újszerűek,
lranem a páncéltest és a torony geometriai formái. Az orosz tervezők sza-
kítottak a hagyományosan használt merőleges síklemezekkel, helyette
öntéssel kialakított, nregfelelően lekerekített és döntöft formákat alkal-
maztak, ami már önmagában növelte a harckocsi védettségét, A német
konstruktórök felhasználva ezeket a tapasáalatokatkezdték meg az új né-
met közepes harckocsi a Párduc tervezését.

Az EgyesüIt Államok számára l940-tól kezdett nyilvánvalónak lát-
szani, hogy nem tudja magát mentesíteni az európai háborútó|, Az addig
elhanyagolt páncélos csapatainak fejlesztését is ekkor kezdték meg.
Mintáu| a német PzKpfw IV harckocsi szolgált és ennek alapján határoz-
ták meg közepes harckocsijuk a későbbi M4 paramétereit, tömeg€ 25-30
tonna, feg)"\,,erzete legalább 75 mm űrméretű löveg, Hiánypótlónak, átme-
neti megoldásnak számított a már l939-ben clkészült M3 harckocsi.
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Tómege 27 tonna, sebessége 42 km/h, pancélja 56 mm, fegyverzete 75
milliméter űrméretú L/28,5 kaliberhosszúságú \Oveg. |Ó42 nyarán
érkeztek meg az észak-afrikai hadszíntérre, ahol a brit pácélosok megle-
hetősen szorult helyzetbe kerültek az őket lényegesen felülmúló német
harckocsiktól,

, Az 1942 évi hadműveletek amerikai típusa az M3

Az Egyiptomot védő brit 8. hadsereg kötelékéből ekkora már kivon-
ták a Matildákat, a meglehetősen lassú harckocsik könnyű célpontot nyúj-
tottak a német légvédelmi és páncéltörő ágyuknak. 1942 nyirán az alap-
vetó brit harckocsi a Crusader II volt, töm€ge 20 tonna, pánéélzata 49 mm,
sebessége 42 kmlh, fegyverzete 40 mm űrméretű L/i0 harckocsiágyú.
Mozgékonyságban egyenrangú, de tűzerőben és páncélvédettségben elma-
radt.nagy ellenfelétől a PzKpfiv ul-tól. Nagy probIémát jeleitett a brit
harckocsizók számára a nem megfelelő űr-eieú harckocs-iágyú. Ezzel a
fegyverrel szemben ugyanis kettős követelményt kell támasJani. Az el-
lenséges harckocsik ellen nagy kezdósebességű és tömegű páncéltöró löve-
dék, a gyalogság, valamint a páncéltöró fegyverek ellei megfeleló repesz-
hatású gránát. A megfeleIő kezdósebességhez elégséges csőh'ossz a repesz_
hqtáshoz és lövedéktömeghez pedig megfelelő íirmeret volt szükségis. A
brit harckocsiágyú űrmérete 40 mm volt; ez ekkor már a harckocsik elleni
hlch91 se1 volt elegendő, gránátjának a repeszhatása pedig csekély volt,
ezért ki volt szolgáItawa a német harckocsiknak és pri,rrcéltórő áryúknak.
Az El-Alamei-ni ütköz€tig készült eI az 57 mm űrméretű brit harckocsi-
ágyú amivel a Crusader III-at fegyvereáék fel. Ez a típus már egvenrangú
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ellenfele volt a német páncélosoknak. Az ütközetben viszont máI nem a
brit, hanem az amerikai harckocsik alkották a 8. hadsereg ütóerejét. Az M3
75 milliméter űrméretű lövegével felülmúlta a PzKpfu III és a PzKpfu IV
Ll24 változatait. A fordulópontot hozó ütközetben mutatkozott 6e az M4
harckocsi, amelyet a britek Sherman névre kereszteltek. Ez a típus lett az
amerikai, a brit, a szabad francia és lengyel hadsereg alaptípusa a háború
végéig,

Az amerikai hadsereg alap típusa az M4

Alapváltozatának tömege 30 tonna, fegyverzete 75 mm űrméretú L/37,5
kaliberhosszúságú löveg, páncélzata 5l mm, a páncéltestet orosz mintára
megfe)elő mértékben döntött lemezekből és legömbölyített idomokból álIí-
tották össze, hogy a védettséget a geometria segítségével is növelni lehessen.

Németország az új közepes és nehéz harckocsijait l943-ban vetefte
be. A nehéz harckocsi fejlesztéssel már l942-ben elkészült, a teszteléseket
követóen és PzKpfw Tiger AusfH néven rendszeresítették a legendás harc-
kocsit, Nemcsak tűzereje és páncélvédettsége tette félelmetessé, hanem
méretei és tekintéIyt parancsoló kinézete. A szövetségesek a típus után min-
den német harckocsit Tigrisnek neveáek. Lélektani hatása legalább annyit
jelentett mint 88 mm űrméretű ágyúja.
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A német hadsereg legendás harckocsija a TIGRIS

. _ 
A Tigrist mégis egy régi tervezési stílus utolsó harckocsijának lehet

tekinteni mint egy korszakalkotó újnak. A harckocsi tervezését jóval a
T--14 illetve Sherman harckocsik meg|elenése előtt kezdték el. A páncél-
testét közel merőIeges lemezekbó] állították össze, A harckocsi trimege
55 tonna, páncélzata l l0 mm, fegyverzete 88 mm űrméretr.i L/56 kaliber-
hosszúságú harckocsiágyú, sebessége 37 kmlh. Mindössze l355 darabot
gyártottak belőlük, ami összehasonlítva a T-34 és a Sherman külön-kü|ön

'öP9 _*ii] 40000 példányával jelentéktelennek tűnhet, mégis sokkal híre-
sebbé vált azoknál. A lövegével minden más harckocsit képes volt kilóni
nagy távolságról, páncélzata szemból még l944-ben is megvédte a szövet-
se€es pancéltöró és harckocsiágyúk túzétől, Harci slatisúák alapján egl
Tigris kilövéséig 8 darab T-31, itletve 5 darab Sherman semmisüIí meg.
A veszteségeinek a jelentős részét nem is az ellenség okoáa, hanem a harc-
kocsi hatótávolsága. A rendkívüli tömegű harckocisihoz ugyanis a német
fejlesztők nem tudtak időben megfelelő teljesítményű, alaiiony fogyasz-
íás,ű dízel motort szerkeszteni, ezért kényszerből egy Ol4 Íe teljesit_
ményű, nagy fogyasztású Otto motort kapott a kocsi. A nagy fogyasaás
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alacsony hatótávolságot eredményezett és gyakori feltöltést követelt. FeI-
töltés nélkül a harckocsi egy harcnapot sem volt képes üzemelni. Sorsrrk
ezéft gyakran az lelt, hogy a kezelőik saját kezükkeJ robbantották fel a kiszá-
ladt Tigriseket, nehogy az ellenség kezébe kerüljön. A Tigris lrarckocsikat
zászlóaljakba szeryezye hadtestnek vagy hadseregnek rendelték közvetlenül
alá.

Közepes harckocsi kategóriában Németország írj harckocsija a

Párduc. Tömege 44 tonna, páncéljának vastagsága l00 mm, sebessége 55
km/h, fegyverzete 75 mm űrméretű L/70 kaliberhosszúságú harckocsiá-
gyír. A tervezést a T-34 megjelenésének a hatására |942 elején kezdték el
és az első elkészült példányokat 1943 nyarán kapták meg a csapatok. A
fej lesztői munka ütemét rendkívülinek tekinthetjük.

Az új német közepes harckocsi a Párduc

De a felgyorsított tervezés sok konstrukciós problémát hagyott a hárc-
kocsiban. 1944 elején a Tigris és a Párduc harckocsik elónyös tulajdonsá-
gait ötvöző német harckocsi a PzKpfrv VI Tiger II készült el, amit a
szövetségesek Királytigrisnek neveztek el. A harckocsi tömege 69,4 tonna,
páncélzata l85 mm, sebessége 32 kmlh, fegyverzete 88 mm űrmé-retű Ll1 |
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kaliberhosszúságú harckocsiágyú. A II Világháboru legerősebb harckocsi-ja volt. Szemből szinte sebezhetetlen, lövógével min-den korabeli típust
képes volt megsemmisíteni azok hatásos lőtávolságán kívül. Kevesebb
mint 500 példány készült belőlük. Formájában, arányaiban a mai modem
harckocsikat idézi.Egy l|KiráIyll akár egl ellenséges harckocsi ztiszlóaljat
is képes volt me4§emmisíteni. Veszteségeit, mivel kilőni nem tudták a|'kisebb|| testvérehez hasonlóan ftíleg az üzemany aghiány vagy meghibá-
sodás okozta.

A II világháború legerősebb harckocsija a KiráIytigris

Az új német harckocsikra a szovjet és az amerikai vezetés különböző
képen reagált. A szovjet konstruktőrök kicserélték a T-34 tornyát és
fegyverzetét és komoly mértében megerősítették a p áncélzatot. Az új harc-
kocsi.a T-34l85 l943 végén jelent meg a csapatolnál, tömege 32 tonna,
páncéIzata 7 5 mm, fe§zverzete 85 mm űrméreú L/51,5 kalibűosszúságú
harckocsiágyú. Paramétereivel nem érte el a Párduc harcértékét, de meg-
köze]ítette. Ellensúlyozásképpen új nehézharckocsikat, péIdáuí a JSz-II
és rohamlövegeket állítottak szolgálatba. Ezeknek az eszközöknek a fegy-
verzete l22, illetve l52 mm űrméretű ágyúk voltak. A szovjet tewezők az
ágyúk űrméretével próbáltík kiegyenlíteni a német ipar által produkált
minőséget. A JSz-II nehézharckocsik a KV sorozat felviltására siolgáltak,
I944 

_második felében jeIentek meg a harcmezőn, tömege 47 tonna, sebes-
sége 37 km/h, fegyverzete l22 mm űrméretű harckocsúgyú.



Az Egyestilt Államok az európai szárazftjldi hadműveletekbe jelentős

erőkkel csak |944-ben, a ormandíai partfaszállást követően kapcsoló-
dott be. Ennek megfelelően sámukra nem volt olyan sürgős a német
közepes és nehézharckocsik ellen megfelelő amerikai típus elkészítése.
Másrészről az USA hadviselésében lényegesen nagyobb szerep€t kapott a
légierő, ennek megfelelően a biáos szövetséges légiftilény birtokában a

harcko-csik elleni harcban is inkább a repülőgépeknek jutott szer€p. Az
M4 harc-kocsit a műszaki lehetőségeinek a fiiggvényében 1944-igjelentós
mértékben átalakítottak. Az M4A3E8 l944-ben készült el, tömege 32

tonna, feg).verzete 76 mm űrméretű, L/52 kaliberhosszúságú harckocsiá-
gyú, sebessége 46 km/h volt, paramétereivel a T-34l85 típust közelítette
meg. Az M4 brit változata a Sherman VC Firefly, saját tervezésű toronnyal
és az amerikaitól nagyobb páncélátiitő képességgel rendelkező 76,2 mm

űrméretű L/55 harckocsiágyúval. Az amerikai hadvezetés csak a partraszál-

lást követően sürgette meg saját nehézharckocsi programját. Az 1945
januárjában megérkezett D'{26 "Generul Pershing" tömege 41,7 tonna,

sebessége 32 kmlh, fegyverzete 90 mm űrméretű L/53 harkocsiágyú volt.
A II Világháboru harcaiban sámottevó menyiségben viszont már nem vett
részt,

l935 és l945 között mindössze tiz év alail a harckocsi jelentős fej-
lődésen ment keresztül. A spanyol polgárháborút megelőzően a tömege 5-

l5 tonna, fegyverzete géppuska, esetleg 40-45 mm űrméretű ágyú. A há-
boru végére pedig 30-40 tonna tömegű és 75-88 mm űrméretű fegyverrel
ellátott lett. A német ipar 1943-tól komoly technikai íiilényre tett szert,
amit a szövetségesek tulajdonképpen a háború végéig nem tudtak kiegyen-
líteni. Az ipari kapaciásban viszont nagyságrendbeli különbségek voltak.
Németorság 1939 és l945 között 23500 harckocsit gyártott, amíg a szövet-
séges hatalmak közel 200000 darabot.

A trianoni békeszerzőüs Magllarország s4imára a harckocsik pdr-
ttisát és íejleszté§ét megtiltolta- A harckocsi csapatok hazai fejlesaését
ezért csak titokban lehetett elkezdeni. Kapőrajött Slraussler Miklós Angliá-
ban élő magyar származásű mémök szerződése a Weiss Manfréd gyárral
miszerint a teívezőiíodája áItal tervezett prototípusokat a gyár elkészíti.
Egy ilyen prototípus liszenszét megvásaroMk és ennek a továbbfejleszté-
séből kívánák a honvédség harckocsi igényeit kielégíteni. Így készült el
1937-ben a V-4 harckocsi tömege 10 tonna, fegyverzete 40 mm űrmé-
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retű harckocsiágyú, futóműve alkalmassá tette a harcjárművet a keréken és
lánctalpon való haladásra, sebessége 42kmlh volt.

A ,ragyar tervezésű V-4 harckocsi

A harckocsit viszont a honvédség vezetőj az l938-ban megtartott
csapatpróbán rendszeresítésre alkalmatlannak ítélték. A sikertelen fejlesz-
tés részint a katonai vezetés tapasztalatlanságának tudható, mivel a ter-
vezők elé tul sok követelmény támasztottak. Részint pedig az o rszág gaz-
dasági helyzetének, hogy nem tudta megfelelő mértékben ányagilag támo-
gatni a fejlesáési munkálatokat. A honvédség és ezzel együtt a harckocsik
fejlesaése 1938Jól indulhatott meg nagyobb eróvel. Kimondták az ország
fegyverkezési egyenjogúságát és a gazdaság is megszilárdult. Megszűnt az
ország pénziúgyi ellenőrzése és újra hiteleket lehetett felvenni a nemzeí-
közi pénzügyi szervezetektől. l938-ban meghirdették a ''győri progra-
moí,l' ami az ország újrafegyverkezését írta elő. I938-ban a svéd Lands-
verk glláftól mevásárokák az L-60 könrytű harckocsi liszenszét és 38tr.[
Toldi megnevezéssel rendszelesítetté k a Magyar Királyi Honvédségben,
A hazai gyáríásta történő berendezkedést követően 1940 áprilisában ké-
szültek el az első példányok. A harckocsi tömege 9,5 tonna, páncélzata 23
mm, sebessége 50 kmÁt, fegyverzete 20 mm űrméretű nehézpuska. Védett-
ségét és trizerejét tekintve csak felderítő feladatok ellátására Volt alkalmas,
bár l942-től átfeglrerezték 40 mm űrméretri harckocsiágyúra, de ez sem
tette alkalmassá harckocsik eIleni harcra.



A Toldi könnyű harckocsi metszete

Közepes harckocsi kategóriában l940-ben vásárolták meg a Skoda
gllát T-21 harckocsi liszenszét és 4DlÍdTlrín néven rendszerusítetlék. A
T-21 még nem volt készen, a gyárban is csak a prototípusa létezett, meg-
vásárlása inkább egyéb lehetőség híján kényszermegoldás volt.

Toldi I közepes harckocsi 40 mm űrméretű löveggel

A kifonatlan konstrukcióból eredő problémák miatt csak 1942-ben
készültek el az első példányok, a termelését pedig csak 1943-ra tudták fel-
futtatni és eddig az eredetileg megfelelő paraméterekkel rendelkező harc-
kocsi már el is avult.
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Tömege l8 tonna, páncélzata 50 mm, sebessége 47 km /h, fegyverzete
40 mm űrméretii harckocsiágyú.

Az első Turánok még meg sem érkeztek a csapatokhoz, amikor 1941-
ben a továbbfej lesztése mellett döntöttek. 75 mm vastagságúra növelték a
homlokpáncét és egy 75 mm űrméretű rövid csövű harckocsiágyút kapott,
1943 nyarán készültek el az első Turán II harckocsik. l943-ban a Honvéd-
ség vezetése látta, hogy az így továbbfej lesztett harckocsi sem fogja elérni
a követelményeket ezért átmeneti megoldásként elrendelték a Turán III
harckocsi elkészítését, hosszú csövű 75 mm űrméretű harckocsiágyúval.
E,zel párhuzamosan megbíaák a Weiss Manfréd vállalatot egy új magyar
nehézharckocsi megtervezésével. A terveket a háboru végéig már nem
tudták megvalósítani, A magtar nehé7harckocsi a Tas l944-ben félig készült
el, amikor a szövetséges bombázók elpusaították a gyárat. Tömege 38 ton-
na, páncélzata l20 mm, íegyverzete 75 mm űrméretű hosszú csövű magyar
tervezésű harckocsiágyú. Paramétereivel megközelítette a német Párduc
harckocsit, a páncéltestet és a tornyot korszerűen döntött idomokból áll!
tották össze.

Harekocsi fejlesztés ünket és gártós anka, follamatos nehézs égek
kísérték. Korlűozottak voltak a líszensz beszenési források és az orsaig
tudvalevőleg nyenarylagban és energiahordozóban szegény, a nehézipű
termelése küIfi)ldi nyersanyagbeszerzésen alapszik, A ország vezetése
mindenl megteű a hadsereg ellátása érdekében, a íejlesztéseiel megJfe-
lelő előrelátóssal hatfuozták meg. A hadiipar kapacirását lg3%-tót több
mint a kétszeresére emelték, de még így sem tudták elérni, hogt a Honvéd-
séget modern eszközökkel lfusák el. A harckocsi glártásbóí és fejlesztés-
ből csak l943-ra glűI össze annyi tapasztalat, hogl egl teljesen saját
eszköz kiíejlesztését elkezdhessék, ez viszonl már késő voh, A szövetséges
Iégitámadásoh 1941 tavaszátóI megbénítotttík a maglar hadiipart, addig
több minl 900 harckocsit gldrtottunh, ani Jigletembe véve i kíindultisi
alapokal Jigtelemre méltó teljesítmén!.

FeIhasznált irodalom:

Bombay-Gyarmati-Turcsányi: Harckocsik, Zrínyi Kiadó, Budapest, l999.
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INFORMÁCIÓ

A csEH rözrÁnslsÁG IIADsEREGE
LoGIszTIKoolI ooxrnixÁJA MEGFoGALnnlzÁsÁx.q,r

xrrxnulópoxtrar

IJrban Rudolf I

A logisztikai rendszer felépíüse a Cseh Köztárcaság hadseregében
az állam védelméú'l szóló alapdokumentumnak meg[elelően valósul meg.

Ez a dokamentum a Cseh Közűrsaság biztonsógi strutégiüa, amely medo-
galmaua az áIlam műkötlése biztonságóhoz kapcsolódó legfontosabb sfia-
légini elveket.

A logisztikai rendszer felépítésének kialakíLísához analizálni kell a

fejlódés meghatároző irányait, a biztonsági rendszert és a nemzeígazdaság
stratégiai terü'leteít. Mi a gaulasógí rerukzer meghatdrozó volía alatt olyan
nemzetgazdasági intézked é s ek elő készítés ét értj ü k, a tu ly ek kih atnah az

egész rendszerre és azon keresztül bizíosítják a működést vtílsághelyzaben,

Talrin némi magyarázatra szorul, hogy a válsághelyzet alatt értelmezzük a

fegyveres és a nem fegyveres múködést igényló válságokat is. Ennek meg-

felelóen eIsődlegesnek tartjuk, hogy a gazdaság elókészítése magába foglalja
azokat a feladatokat, amelyek a belső erőfonások optimális kihasználását je-

lentik, beleértve az állam anyagi tartalékainak létrehozását és felhasználásárrak

szabályozását is, Ezze| biztosítjuk a nyersanyagok, energia, élelmiszer és a többi

nélkülözhetetlen anyagi eszköz elosztását és a munkaeró racionális kihaszná-

lását, a gyártás és a fogyasztás terüIetének szabályozását, beleértve ebbe a

szükséges intézkedések megtételét a költségvetés, a pénzügy és a külkereske-

delem területén is,

Összhangban ezzel a rendszerrel konketizálódnak azok az általános

logisztikai feladatok, amelyek természetes velejárói az állam biztonságának.

Ez elsősorban az egész működést biztosító infrastrukt,ilrát tartalmazza,

amiben a közlekedési hálőzat, a disztribúciós rendszer, valamint az új típusú

fegyverzet és felszerelés beszerzéséről van só. A jelzett alapdokumentumhoz

t, Uruan nuootf mk, alezredes CSi a vyskovi Eg),€tem gazdasá8szervezé§i és logisáikai Ka ának

dék'nja
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szorosan kapcsolódik a ..Cseh Köztársaság katonai stratégiája'' nevet
viseló okmriny, amely kibóvítve, katonai szempontból részletezve a hadsereg
arculaához igazítja az áhalános elveket.Annak érdekében, hogy tovább tu jui
konkretiálni a katonai logisaika kiépítéséhez kapcsolódó követelményeket,
vagyis, hogy a mennyiségi, szervezeli és hatásköri feladatokat megha-
üírozhassuk szükséges röviden elemezni azokat a biáonságra ható veszé-
lyeket, amelyek megoldása a hadseregre vár, illetve amiben szerepetjátsz-
hat a fegyveres erő.

Á biztonsógru haó veszélyek lehelenek :

1.) Elemi katasztrófák (csapások), ipari és ökológiai szerencsétlen-
ségek, járványok keletkezése és terjedése, amely nem katonai jellegű, állan-
dóan igen aktuális, keletkezhet pár óra vagy napok alatt, nehéz előre jelezni
kiterjedését és az esetleges átváltoziisát eddig ismeretlen jellegű veszélyekre,
A rizikó kiküszöbölésénél a fegyveres erők felhasznáiisi módja kisegító, köz-
reműködő és nincs harci tevékenység jellege.

2.) A standard nemzetközi gazdasági viszonyok megbomlása, strató-
giai áruk, nyersanyagok ós információk szabad iiramlásának a megszak!
tása (gazdasági megegyezések egyoldalú felmondása az állam kárára,
nyersolaj, gáz és más nyersanyag szállításának megállíuísa), A számitőgép
hálózatveszélyeztetése általában összefiiggésben van az új évezredre, való
átmenetre (számítógépi kalózok, információs adatbázisok biaonságának
veszélyeztetése).

3.) Egyedi terrorista akciók és a nemzetközi bűnözés rendkívüIi
kiterjedésű szervezett tevékenység€i (nagy kiterjedésű, éIet vesáeségeket
is előidézó bombatámadások a polgárok yaEy a gazdaság| műszaki, köz-
igazgaási létesítmények ellen).

4,) Nagy kiterjedésű migrációs hullámok, amelyek az állam területén
átváltoáatnak a kitelepedók erőszakos tevékenységébe (nagy nem felfegy-
verzett vagy felig katonai felfegyverzetl gazdasági kitelepedók csoportjai-
nak nem legális behatolása az áIlam területére).

5.) Idegen batalomhoz tartozó alanyok erőszakos cselekedetei (álla-
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mi, vagy nem állami) Csehország területén tartózkodó személyek, varyon

es mas vedett állami érdekek ellen, amelyek az állam nemzetközi béke és

humanitarius küldetéseiben való részvételével vannak előidézve (közép és

nagy hatótávolságú iranyított lövedékek csapiásai, esetleg ery, vagy repü-

lőgép csopo* csapasai a Cseh Köztársaság területén lévó fontos o§ektumok

etÉn, attami és közigazgatási szervek és intézmények megtámadása,

ó.) A demokrácia és a polgári szabatlság atapértékeinek veszé-

lyeztetése más országokban, olyan mértékben és jellegűen, hogy ez ve-

szélyezteti a nemzetközi környezet biztonságát (helybeli vagy regionális

konfliktusok).

A Z-től 6,ig számított rizikók aktuálisak és előidézhetőek lehetnek

kombinációkbaí\ olyan veszélyekben, amelyeknél nehezen előrejelezhető

lesz a különbözőség a terjedelem, az aklivizá|ás idöponti megjelölése (pár

naptól néhány évig). A bekövetkezett esemény kiküszöbölésénél a fegy-

veres erők felhasinálási módja nagyobb mértékben kis€gítő, közremű-

ködő a harci eszközök korlátozott használatával.

7.) Nagy terjedelmű ós jelentős diverzáns tevékenység, amely célja a

nem áicrázott agrisszió felkészítése keretén belül a Cseh Köztarsaság védel-

mi eszközei migsemmisítése és az állam átmenetelének a háborus állapotba

való megzavarása (nyersanyag vezetékek, üzemanyag árolók, energiaforrá-

sok, fól{ atomeróművek, kommunikációs központok és csomópontok, álla-

,i iranyita.i rendszer eszközei, fontos közlekedési íö-vonalak, víztárolók

ivóvizze|,mobiliációs támaszpontok és raktárak megtámadása, me$on-

gálasa és pusztítása).

8.) Agresszió veszélye (szövetséges állam megtímadása),

9,) Cseh Köztársaság katonai megtámadása.

A 7-9-ig kockízatok katonai jellegűek, kevésbé valószínűek, könnyeb-

ben prognosaizálhatóak, aktiválási időszakuk (7 pont) évekig (8-9 pont)

tarthat, igen nagyméretű pusaító következményekkel, A kockráaat kikü-

szöbölésénél a fegyveres erők felhasmálásának a módja folyamatosan har-

ci alkalmazás jellegű.
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_ _Összhangban a íent emlíreftekkel kb, ígl lehet me1]fogalmazni a
Cseh Hadsereg logiszlikaí felépítésének aaaiinos mnatítEántPit:

. Ki vannak jelöirve az állam biáonsági rendszerének ftlbb rea-
gálási időpontjai, beleérwe a logisztika felkészülést a különböző
helyzetek támogatrisára, melyek tarthatnak néhány órától néhány
hónapig is.

. Az ellátási rendszerek felkészítésére általános követelmények
vannak m eghatáro zva a stratégiai áruk és alapanyagok szemszö-
géból.

. Követelmények vannak meghatáro zva az kányítási rendszer rugal-
masságára és összekapcsolására. A kockrázatok is meghatározot_
tak, vagyis azok a küIönleges területek és aktivitások Ú, amelyek
befolyásolhatják a logisaikai üímogatást a kiterjedésük és a tar-
talmuk szempondából.

. Az említett biaonsági kockázatok a továbbiakban körülhaárol-
ják a hadsereg logisztikai felépítésének, és fejlesaésének irányait.

_ A feladatok végrehajttisa érdekében kijelöttük a Cseh Hadsereg srruk-
lúrdjának, felkészítésének és felhasznáItisának a prioritásait

A Cseh Hadsereg felépítésének, felkészítésének és felhasznáIásának
elsóbbségi lrányzataí, mint a fegyveres erők legfontosabb szerve, figyelem-
be veszi az állam biáonsági kömyezetének álúpotát és fejlődését, szOvet-
ségi kötelezettség terjedelmét a NATO-ban, a iehetségeJ feg;rveres kon-
fliktus jellegét terjedelmé! módját, az agíesszor tettétebzJi céljai1 az
erők és_ eszközök mennyiségét és minóségét, a saját erók és eszközök mennyi-
ségét és minőségét. Abból a ténybőI indulna[ ki, hogy a Cseh Hadseieg
komplex.felkészülése a saját és a NATO államok terUlJiének megvédésére,
a.katonai. veszély e\hárításán4 egyben feltétel a Cseh Hadserei bizonyos
részének hatrisos bevetésére és alkalmaásáta az alacsonyabb Úú és mér-
tékű biaonsági veszély elháríása érdekében,



A Cseh Hadsereg felépítésének és |elkészülésének legfontosabb szem-
poníjai a következők:

. a NATO stratégiai koncepciói,

' a Cseh Hadsereg mobiliásának növelése minden szinten,

r az erők és az eszközök haásos bevetése,

'a célok ellenséges felismerése és az ellenük történő pontos tevé-
kenység megszervezésének a képessége,

. a vezetési és irányítási rendszer ellenálló képességének növelése
az ellenséges pusáító eszközökkel szemben, beleérwe a töm€g-
pusztitó fegjrvereket is,

. a törzsek és a csapatok tevékenységének minden oldalú nímoga-
trása.

A fent említett módszerek hatásos megvalósításának érdekében töre-
kedni kell az információs íiilény megszerzésére, az erök kompatibilitásá-
nak és interoperabilitásrinak elmélyítésére, az új technológiák érvényre jut-
taüásífua. A megkövetelt állapot elérésének az egyik alapfeltétele a Cseh
Hadsereg személyi állományrinak sokoldalú és korszerű felkészítése.

A Cseh Hadsereg részt vesz az eryüttműködés elmélyítésén más de-
mokatikus áIlamok hadseregeivel és hozzájárul a soknemzetiségű egysé-
gek kiépítéséhez. A hadseregnek képesnek kell lennie arra, hogy különbö-
ző fiildrajzi, időjáLrási köriilmények között alkalmazhassák.

A hadsercg logisztikai felépítésének és szerkezetének reagőlni kell a
íent en lített íérryekre, és magóban kell foglalnia a kövelkezőket:

a) NATo-kötelékben egy megerősített dandárral résá venni önálló
vezetési és logisaikai üímogatási rendszerrel a NATO szövetséges had-
müveletek érdekében az ország területén kívül;

b) Egy ezerfős gépkocsizó zászlóalj és egy speciális szízadszintű
katonai erővel külftildön egy békenimogató műveletben;
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. c)._Biaonsági veszélyek kiküszöbölése érdekében nemzeti irányíüís
alatt kiképezni és felkészíteni a fegyveres erőket.

Ez*nek afekételeknek meglfeleően a hadsereg a köveíkezőképpen
tagozódik:

. azonnali reagálású erők,

. gyors reagálású erők,

. fő védelmi erők.

_A 
je|zettágozódás már sejteti a képezendő hadsereg logisztikai támo-

gatási rendszer szerkezeti felépítését s krtalmi kOvetelményeit,

_ . _ _!.e!ilaeznaő hog a logisztikai tdmogalősi rendszer két szinten fog
Jejlődni, nevezeíe§en :

. Az azonnali és gyorsreagáIrású erők szin§én, ahol a kitűzött célok-
bóI kiindulva a rendszer megvalósíü{sa már igen közeli.

. A fő védelmi erők szintjén, ahol az idöponti aspektus szempontjából
nem követel költséges rendszert (magas készenlét fenntartiása, mo-
bilitás, összekapcsolódás a nemzetgazdasággal, személyi állomány
biáosítá§a) mint az azonnali és a gyorsreagálású erőknél.

A fent idézett dokumentumok alapján leszögezhetjük, hogy a hadse-
reg logisztikai támogatási rendszere kiépítésének kiindulóp;tjai nem-
zeti aspektusbóI vannak kimuta§a. Ezért a hadsereg sámára igen fontos,
hogy a készüló logisztikai doktrína megfogalmazáúnál ne le§enek túl-
becsülve a tárcán belüli szervezeti vagy vegrehajtási lehetőségll a togisz_
tika küldetésének lcírára.

A rendszer megfo galmazásánál igen fontos kiinduló adat lesz a terri-
toriális alapelv érvényrejuttatása az erők és eszközök, a logisaikai folya-
mat támogaüísa érdekében mind békében mind háboruban, a civil szektor
nagyobb mértékű felhasnálása a Cseh Hadsereg megszabott feladatainak
végrehajtrisánál,

1:8



Ennek a követelménlnek elfogadása jeki, hogt egl íntegóIt, rugal-
mas és hatdsosan működő rendszer küpűhérőI van szó. A készülő lo-
gbzlikai dokfinónak minl §zabáIyzlís dokumentutuak vissza kell tük-
úznie a hafui§osal működő rendszer belső íartalrn!íL Elsősorban a Io-
giszüka gerincoszlopónak pontosíttisőról van aó, amely éményes lesz
mindkét szinl üímogaaísánő|" kezdve az irónyítással és befejezve a saíIlí-
tással es a ruktóíozási íollamalokkal A logisaikai dokdnónak, mínt a
kündub elnéIeti alanynak a rendszer mííködesével kapcsolatban mlgó-
ba kell foglalnia azt a módszertaní megoldtisí is, amely a7 óltalónostól a
konkféthoz, a7 egésüőI a részhez vezet

Felhasznált irodalom:

1.) Bezpeönostní strategie Öeské republiky. h@:www.army.cz

2.) Vojenská strategie Öeské republiky. http:wwwarmy.cz
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A LÁHNER GYÖRGY HADITECHNIKAI KLUB AHADITECHNIKAI KULTÚRÁERT

Turcsányi Kdrolyl

Bevezető go[dolatok

_ Az elmúlt év decemberében zártuk le azt ajubileumi, l0 éves idősza-
}9rl. uT.ly"1 a Magyar Hadtudományi rá..ura! iitn". CyO.gy
Haditechnikai Klubja a haditechnikai tuttt.a srotiaúÚÜan eltOlttitt.
Olyan évtized van mögöttijnk, amelynek tapasztalítai - sikereiveI és
Kuoarcalval együtt _ aíra biztatnak, hogy folytassuk a megkezdett munkát.

1j:^"j*l erre az ismeretterjesztésre iiég határozottabball ilJny l".r.gy
nyltottabb, technikail_a_g fejlettebb, haditechnikai kulturájábán i, igenyi'_
sebb és gazda8abb XXI. században

, ipp.n ú8}, mint ahogy az emberiség története e|választhatatlan a
technlka történetétől, a haditevékenységek is elválaszthatatlanok technikai
eszközüktől, a haditechnikátóI.

__ ,l nid'I9"TTy egyik alaptörvénye mutat rá ura az összefiiggésre,
amely a haditechnik4 a harcmód és a katonai szervezet közOtt feniál, és
amelynek_középpontjában mindenkor a harcoló ember áll, Az úitraditech-
nika mindig megkövetelte és szükségessé tette a r.rretOseÁei r<irr-aszrrálását
leglnkabb me8teremtö harcmódot, harceljárást, és a- kettő együttes
hatásaként azt a szervezetet, amelynek keietei (<izott az--iíialmaz* a
teghatekonyabb lehet,

A haditechnika krónikája nem csupán az általános technikaifellődés "kövaő'' krónikája, hanem az 
"r'"t"t 

tOUÚ.ejt|* et"o;a,O
szerepet játszik, benne. igen gyaban az úgynevez€tt cúcstechnológia
v_alósul meg. Nem véletlen tehát, hogy a technika iranti széles körű érdók-
lőd.és -. az ifiúság körében fokozotLbb mértékben - nviiu,enur ."g u
haditechnika inínt is. Eá az érdeklődést es az euúát r"iluaó-i'.re."tte.-jesaési igénY kívántuk szolgáIni a szó nemes ertelméúen*aki<oa mitor
ttzenegy é_vvel. ezelótt egy haditechnikai klub megszervezését hatr{roztukel. szandekunk az első időszakban a szakmabeliek, később az egyre

l. Prof, Dr Turc§ányi Kfuoly mk- ezredes, ZMNE tan§zékvezetó egy€t€mi tanár, dékányh€Iyettrs
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szélesedő érdeklódői kör számára céloáa meg a haditechnika legérdeke-
sebb, legizgalmasabb, olykor legnehezebb kérdéseinek bemutaását és
megvitatását. Ezórt formálfuk rendezvényeinket egyre inkább fórum jel_
legűvé, ahol a szakértői ismertetést mindig megbeszelés, vita és tapasáa-
latcsere követte,

A folytaás nem lehet más az elkövetkező években, mint egy korszedi
hadügy szerves részét képező modem haditechnikai háttér megterem_
tésének és egy fejlett hazai hadikultúra fejlesztésének és erősítésének a szol-
gálata.

Jelentős előkészítő munkát követöen 1989-ben jött létre a
Haditechnikai Klub, amely később választotta névadójául Láhner
Györgyöt, az l848/49-es magyar forradalom ós szabadságharc vértanú
honvédtábomokát. A klub alapozott és természetesen ma is épít arra az
iqlryretterjesztő munkára, amelyet a természetfu dományi ismerétterjesztés
(TIT) és más fórumok keretei között egy-egy elköteIezett hadmérnök
(logisztikus) - szakértő, felelős katonai vezető - a haditechnika megis-
mertetése terén Végzett. Külön méltatást érdemel a Magyar Hadtudományi
Társaság másik forum4 a Kiss Károly Hadtudomrfuryi Klub szerepe, ameiy
megalakulásunkat megelózően több alkalommal is lehetőséget téremtett a
haditechnika azon kérdéseinek megvitaásához, amelyek a hadtudomány
művelői körében közérdekIődésre tartottak számot.

A szervezetszerüen meginduló klubélet brázisa elsósorban a két kato-
nai felsőoktaási intézmény, a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia és a
Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola - ma együtt Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetem - valamint a Haditechnikai Intézet voItak.
Később a kör kiegészüIt a haditechnikai szolgáIati ágakkal, majd az őket
összefogó MH Haditechnikai Csoportfőnökséggel. Ma már ea a kört is
meghaladja a Lrlhner György Haditechnikai Klub bázisa, hiszen támo-
gatóink között fudhatjuk a katonai logisztika vezető és végrehajtó szerveit,
szpruezeteit, a magyar hadiipar több képviselőjét, továbbá néhány, a tech-
nikai és logisaikai kulturát művelő felsőoktatási intézmény érdeklődő
szervezeíi egységeit, vezető oktatóit és kutatóit is.

A Láhner György Haditechnikai Klub rövid története

A klub életének elsó évtizedét nég1r jellemzó idószakra lehet bontani.
Ezek bemutaüása eryúttal az éltized bemutatrisa is egy kis közösség sajátos
szempontján, tevékenységrendszerén, szervezésén és önszerveződésén kireiztiil.
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r989-1991

l989 tavasán Amaczi Viktor, Csűrös Jrirros, Kónya Béla és TurcsányiKároly megalakítottlík a Haditechnikai rlubot. 
'túo'r 

rr"Ji" ,n"g u tluU
szervezetszerű működését. és ekko_r történt m eg az alapszabályzóÉ megal-
kotása. 1990től a Haditeóhnikai ir"l 

" 
la"gv?iir"JŰai'.?ÍYr Társaság

keretein. belül működik, amely alaku|ása #; O..i"i"gÜ".i'naarot<at aszerveződé_seket. amelyek a hadtudomány fejlődését Es a honuOaeIem
ugy€t elmeletlle8 és gyakorlatilag egyanínt szolgálni kívánják, valamintazoka| akik a különböző véde-imi szakterür"i"r."n 

"n".'t 

'erdekében

mozgósítanak. A Magyar Hadtudományi Társaságon b"ltil 
"-klub 

.ro.o.
együttműködésben dolgozik a Haditechnikai Szakósztrellyal.

. A klub vezetde az első időszakban Csűrös János volt, a mai értelem-ben vett titkári teendőket Turcsányi Károly és Ú"fi'Bél" látták el.Amaczi Viktor - elsósorban 
. a- Magyai Haatuaáman}i Társaság

l1]:"_"|]i!"t Szakos.aályának titkárakéi'Í _ rÁ r;owí;Á;:hogy a két
:3.1".9d:.. €g_yesüljön. Ennek voltak támogatóif de ellenzői- is. Anaoltecnnlkal Szakoszüály munkája ebben az időszakban elsősorban agyaKorlatl élet problémáinak bemuatására összpontosult.

_ A. Haditechnikai Klub tagsága l99l végén válasaofia meg elnökének
lurcsanyl 

.Károlyt. A klub munkája egyértelműen önálIó keietek közöttIol),t, egyuttal tartalmilag erősödött az együttműködés a Haditechnikai
SzakoszüáIlyal.

_,^ 
j"_ :|:i]99:-kot a,rnegalakulás , a szervezeíi élet kialakítása, majd aMagyar Hadtudományi Társasághoz csatlakoás jeIlemeáe.

1992 -1995

_,^;A_l|,"! 
p.9q.irj3iTk.:r1y.ezője, majd titkára Dobos Endre volt, aylagyar Honvédség Művelődési.. H áza Ésúről Hajdú lrén segítette amunkát. A klub irányíása és tevékenységén"k ,r"*;ré." ;|yá inlabU uZrínyi Miklós Katonai Akadémián ö;szp;ntosult. Sro.orab6á vatt u t ap-csolat a Magyar Hadtudományi Társasig 

"lnökrégrel, 
aliuUtut' -eg}üttműködés és a ''munkaÁegoszás'' a Kiss liároly li"JiuOoranyi

Klubbal. A törzstagok mellett széLs körű ratogrtottsa! Úrij"ii"."Ore.

^,^!:_^,|:!::Pá|y. 
kimondja, hory a Haditechnikai KIub rendezvényeit aMagyar Hadtudományi Társaság tagjai sorából bárki látogathatja, tagságivtszony azonban csak a klubba törlénő jelentkezés alailan Éebtkezik.
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Néhány rendezvényen a hallgatóság létszáma már meghaladta az 50 őt.

A második időszak jellemzői: egyrészt a vezetésben a munkameg-
osztís kialakulása - elnök, titkár, Magyar Honvédség Művelödési Hriza
szervezője funkcionál _, másrészt a klub tevékenységének kiszélesedése
maga után vonja a programok látogatottságának jelentős növekedését.

1996 -1997

A Haditechnikai Klub felvette Láhner György nevét, amellyel eryben
kinyilvánította a profileltérést a Magyar Hadtudományi Társaság
Haditechnikai Szakosaályától. A további szoros együttműködés folyamán
a Klub aktiyitása növekedik, a Szakosztály pedig egyre jobban igényli a
Láhner György Haditechnikai Klub szervezőmunkáját, A Klub tagsága
stabilizálódott. A klubtitkár _ Pataki István _ szerepvállalása fokozódik. A
Klub tevékenységének anyagi üímogatása a Magyar Hadtudományi Tarsaság
mellett az MH Haditechnikai Csoportíbnökség részéről is rendszeressé
válik, A klubélet szervezését és irányíüását a Klub elnöke és titkára szoros
egyúttműködésben végzi.

A MH Haditechnikai Csoportfónökség a klub rendszeres ámogatójá-
vá válik, mindkét évben biztosítják egy külftildi program utaási feltételeit.

l998 _1999

A klub titkára Lengyel János lett, a Magyar Honvédség Művelődési
Háza részéről pedig Mazi Gábor segíti a szervezőmunkát. A klub életében
rendszeressé válnak a nagyobb létszrá,rnú, gazdag szakmai és kulturális tar-
talmú külfóldi csoportos programok. A klub alkalmassá válik a teljesen
autonóm működésre. A jubileurni kiadványhoz a klub vezetése több külsó
üfunogatót is megnyer a haditechnikai ismeretterjesztés ügyének.

Megerősödik a klub szerepe a haditechnikai kutaüísi eredmények
bemutaásában, a magyar haiipar és a polgári képző, termeló és szolgáltató
szervezetek szakmai jellegű kapcsolataik erösítésében. A klub titkára tel-
jes értékűen át,veszi az elnöktól az adminisztratív és szervezömunka ter-
heit, Uj támogatóként jelent meg az MH Kulturális és Média Igazgatósíg,
amely kedvező feltételek biztosításával lehetővé teszi a külftrldi utak
megszervezését, valamint a szervezetében működő MH Tájékoztaüisi és
Mediaközpont.

233



A Láhner György Haditechnikai Klub szervezeti
és működési szabályzata

1992, végéa, az évzáró közgyűlésen fo gadta eI atagság aú.a tételesen
megtogalmazott szeírezeíi és működési szabályzatot, amely alapjrá,rr lé-
nyegében ma is működik. A szabályzat többek között az alábbiakafiOgzíti:

A klub létesítése

_ . A Klub a Magyar Honvédség és a fegyveres tesületek tudományos
fokozattal rendelkező, a hadtudomány, a haditechnikai (anyagi-technikai)
t]z_tos_ilas és a határtudományok művelése teén elismer eredményekei
elért hivaásos és nyugállományú tisáek, közatkalmazottak valamint a
Magyar Hadtudományi Társaság megalakulrását követően az elnökség,
egyben a szervezeti egységek vezetői részére fórumként létesült,

A klub az MHTT egyik foruma, üirsadalmi és kulfurális szewezeti
eleme. Alaptevékenységét az éves terv szerint megrendezésre kerülÖ elŐ-
adások, vitaestek képezik. Járulékos feladata önállóan vagy a Szakosz-
tályokkal - különösen a Haditechnikai Szakosztállyal - köi6sen, rendez-
vények megszervezése. Kiegészítő tevékenységként bel- és külftildi szak-
mai utakat, látogatásokat szervez.

A Klub célja:

. az MHTT szakosztályainak programterveiben nem szereplő, de a
hadtudományhoz, haditechnikai, hadiipari szakteriileüez, mű-
szaki szakértelmiségiek felkészítéséhez kapcsolódó témakörök
vizsgílata;

. a klubtagok érdeklődési területeinek megfeleló vitaforumok, kon-
zultációs lehetőségek megteremtése;

. a közös vélemény kialakítása lehetőségének biaosítrisa a had!
technikai (anyagi-technikai)2 biztosítlás kérdéseit illetően az
MHTT és szakosztályainak vezetői között;

2,Ma logisztikai ámogatás.



. széles körű szakmai ismeretterjesztés és propaganda kifejtése a

hadtudomány, a haditechnikai (anyagi-technikai) szakterület iránt
érdeklődők részére.

A klub szervezete és működese

A Szervezeti gyűlés a klub legfóbb szerve, amely a Klubot érintő min-
den kérdésben dönthet. A Klub éves tevékenységét - a Szervezeti gyűlésen
a tagság véleménye és érdeklődése alapján összeállított - éves programterv
alapján végzi, amely a költségek elosztásáúroz és felhasználrisához alapul
szolgál.

A Klub élén kéttagú elnökség áll, az elnök és a titkár, akiket a
Szervezeti gyűlés négy év időtartamra választ meg. A Klub elnöksége dön-
téseit a tagok többségének véleményére alapozva alakítja ki.

A Klub tevékenységét az elnök irányitja a titkrá,r segítségével. Az
elnök felelős a Klub Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti
mrúködéséér! a klub kitűzött céljainak megvalósíüisáért. Az elnök és a
titkár fő feladata az éves programterv és beszámoló összeállítása, a klubad-
miniszhrició figyelemmel kísérése, a szükséges koordinációk elvégzése.
Az éves értékelést az elnök készíti és elóterjesai az MHTT elnökének.

A Klub Elnöksége a Magyar Honvédség Múvelődési Háza
közreműködésével gondoskodik a Klub tevékenységéhez szükséges
feltételek biztosíásaról. Kúlön megállapodás alapján a Magyar Honvéd-
ség Művelődési Háza rendelkezésre bocsátja, a Klub pedig igénybe veszi
a Művelődési Háa szolgáltatásait.

A Klub tagjai

A Klub tagiai lehetnek a fegyveres erők és testületek hivatásos
állományából azok, akik az MHTT tagiai, elfogadjak a Klub élkitiizéseit,
a Szeryezeíi és Működési Szabályzatban foglaltakat és a Klub vezetése
előtt kijelentik belépésre irányuló szándékukat.

A Klub tagjai lehetnek más hivatásos állományúak, nyugál-
lományúak, közalkalmazottak, polgári személyek, akik a hadtudomány,
haditechnik4 hadipar aktuális kutatási területeinek művelói és az említett
témakörök közérdekű kérdései iránt érdeklődők, akik megismerik és elfo-
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gadják a Klub Szervezeti és Működési Szabályzatát és egyértelműen dek_
larálják tagsági szándékukat,

. Jogi személy is lehet a KIub tagia, ha támogatrri kívlinja annak céljait
és tevékenységét.

A Klub látogatásának rendje

A Klub az évzáró Szewezsti gyülésen meghatározott és pontosított
pro8luTl9n szerint végzi tevékenységéL amelyről az Elnökség a Klub
te gjait idóben üíjékoáatja.

Á Klub tagiai értesítést kapnak a soron következő rendezvényekről,
amelynek postrázását a Klub ElnOksége végzi. A Klub .enaezvlnyéi nyit-
vánosak - kivétel, ha nem közerdekű férdés- megvitatás" te.tiinupi.enaie -
minden.érdeklődő látogathatja őket. Ebben az-esetbin - J.ini"tt"r. e.t"-
siteséról a KIub elnöksége gondoskodik.

A Láhner György Haditechnikai Klub

Postacíme: l58l Budapest, Pf. l5.

Telefonszáma: 06 (1) 432-9069

Faxszáma: 06 (1) 432-9074

A Klub nevezetes rendezvényei

A klub az elmúlt valamivel több mint l0 esztendő alatt 58 előadást ésvif!, 
.t 

O. 9.1*1ai látogatást és kulturális programot, uui".inine*aOnr.
m ártírhalálának l 50. évfordu lója alkalmábbl árer.tó.ro.,i"i.i 

"r"* "."ltl999-ben Aradon.

. Programjaink részletes bemutatására természetesen e sorok keretében
nincs lehetőség, ezért csak példaként emelek ki netranyat-az ei'Oaaaso§
fórumok közül:

- a haditechnikai kutatás a posztgraduális képzes keretei között(l992);

- lesz-e magyar megoldás a katonai logisztikában (l993.);



- a párizsi repülőkiállítás és a MIG-29 értékelö ismertetése a műszaki
technikai és rendszerbentartási követelmények tiikrében ( l 993.);

- az információ jelene és jövője a Magyar Honvédségnél;

- a világ nagy hadseregeinek repülésbiáonsági helyzete a kataszhófák
tiikrében;

- a metró szerepe Budapest védelmi rendszerében;

- fegyverzettechnikai eszközök várható fejlesztési inínyai;

- a brit logisztikai rendszer;

- a katonai felsőoktatás jövöje;

- légiharc korszeni repülógépekkel, a gyözelem eselyei;

- a harckocsiaknák fejlesztési irányai és alkalmazísi lehetóségei;

- a TRILOG -98 háromnemzetiségű együttrnűködési gyakorlat;

- a logisztikai öigazgatóság német átvilágítísának eredménye és
tapaszíaIatai;

- a harckocsik 1916{ól napjainkig (Könyvismertető, amelyet a
szerzők - Dr. Turcsányi K., Dr. Bombai László és Gyarmati József tartot-
tak meg, egyúttal dedikálták könyvüket.).

A klub szakmai látogatásai és kultúrprogramjai hasonlóan változatos
képet mutatnak. Közíilük többet szeretném röviden felidézni.

l990-ben szerveáük első szakmai látogatásunkat a Dunai Flottilánál.
A szervezet feladatai, szeíyezete és működése megismerésén túl rövid
hajóutat is tettünk egy aknarakó hajó fedélzetén. A kezelők munkáját min-
den frizisában láthattuk, esetenként részt is vehettiink abban.

l99l-ben a szárazftildi haderönem barckocsizó szervezeténél, Taán
vehettiink résá bemutatóval egybekötött ismertetőn. Láthattuk a két harc-
kocsi nemzedék (T-55 és T-72) együttes moqását a terepen, harckocsi
szakasz feladawégrehajtrását és olyan különlegességeket is, mint felborult
harckocsi talpraállítása vagy harckocsi kimentése mély árokból.
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A Pníga melletti Kbielben l994-ben jártunk. A kbieli haditechnikai
múzeum, rendkívül gazdag anyagát fel nap alatt kellett megismemünk. Az
itt.kiállított különlegességek közül megemlíte^ u gűdug repülógép
parkot, a II. világháború sámos harckoósi motorját éi a cieh iatliipai
néhá,ny saját Eyárrínányát (lövegeket, terepjaró teÉergépjármű megoláá-
sokat).

Időben sokkal előbbi kort idézhettünk fel fegyvereit illetően l995-ben
9ry!*, a Tartományi Hadszertárban. Tanulmáyozhatfuk az elöltöltős
kézifegyvereket, kovás puskákat és a vértes lovasság felszereléset is.

1997 -ben a Csongrád megyei PVOP kishomoki brázisán voltunk
vendégek. Innen tettünk látogatást a román polgárvédelmi szerveknél
Aradon és Temesváron. Természetes, hogy hazafelé nem hagyhattuk ki a
Magyar Nemzeti Parkot és abban a magyarok bevonuláút ábráaoló,
csodálatos Feszty körképet. Többek számáá első élmény volt a halászati
és tiszai hajóépítési múzeumrész, valamint a falumúzeum megtekintése is,

A következő évben a bécsújhelyi Mária TeIézia Katonai Akadémiárr
volfunk vendégek. Külön csemege volt ez oktátóinknak, hiszen véleménl
cserélhettiink néhány szakmai kérdésben is,

. .,A Láner György Haditechnikai Klub fennállásának l0, jubileumi
évébe_n több napos turát szerveáíink. A gazdag program szakrriai közép_
pontjában a velencei Seremissima Lagunári Eáed litogatr4sa állt egy tar-
j1l1as, pergő gyakorlati bemutató sorával, amelyek-közül sz.ímúnka
kü_lönösen.a vízalatti és vizi gyakorlatok voltak a leginkább látvrá,rryosak és
ritkaságszámba menőek. Öseink nyomdokain jártuik a következó napon,
amikor látogatíst tettiink az Isonzónál, hosszabban elidőztiink a Doberdó-
fennsíkon. A tura kulturális részét legíőképpen Velence, Triesá, a Mire
Mare Kastély programjai jelentették.

1999 még egy felemelö eseménnyel adózott a jubileumnak. A klub
vezetése és néhány aktivisája Aradon megkoszoruzta névadónk és vértanú
tírsai emlékmüvét, mrártírhaláluk l50. évfordulója alkalmából.

Hog)an lovább? fuvább, ,öretlenül!

A jövőre gondolatainkaq az összegzést és az abból következő
irátrymutatást Lengyel János, a Klub titkára fogalmazta meg igen találóan:
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Mit is lehet összegezni tiz év elteltóvel? - tesszük fel önkéntelenül is
a kérdést magunkmak. A kitíizött célok megvalósulását, vagy csak az
elgondolások racionalitrását? A tervek és előíteletek helyességét? Talán
mindez fontos egy-egy jubileumi évforduló alkalmából. Visszaemlékezni
a kezdeti idószakokra, az indulás nehézségeire, majd a munkás hétköz-
napokra és a folyamatos útkeresésre, a klubélet iránti érdeklődés felkelté-
sének és fenntartásának kérdéseire. Megpróbálni nyújtani valami! ami
hasmos, és más módon nehezen érhető el a haditechnikai terület szak-
emberei és az e terület iránt érdeklődők számára. Figyelni az állandósult
változásokat és keresni a választ a kor kihívásaira. Nem könnyű feladat
senki, eryetlen szeívezel számára sem. De hisszük, hogy amit eddig vé-
geáünk, annak volt é*elme és van eredménye!

Sokat töprengtünk az elmúlt időszakban, vajon mi lehet egy ilyen jel-
Iegű klub íeladata az ezredforduló és a haderö mennyiségi-minőségi átalakí-
tásának küszöbén? Mit várhat el ajövőben a tagság és az érdeklődők köre?
Miben kell megújulnunk?

Ezek a kérdések foglalkoztatttak bennünket valamennyi beszélge-
tésünk alkalnával. Az eddiginél jóval nyitottabban kell működniink. Meg
kell ha!áromunk azokat a területeket. témaköröket amelyek a legnagyobb
érdeklődésre tarthatnak számot. Több nyilvános, szélesebb körben is pro-
pagált előadást, konferenciát kell szervezni, ahol a haderőért, a haditech-
nikáért tevékenykedő, gazdálkodó szervek és személyek bemutatkozhat-
nak, közvetlen kapcsolatot alakíthatnak ki egymással, illetve véleményt
cserélhetnek. Szélesebb körben kell képviselni a szakterületet.

A Klub ajövőben is egyik fontos céljának tekinti a szakmai értelmiség
összefogását, a rendszeres találkozási lehetóségek megteremtését.
Továbbra is célunk minden szakmai és a haditechnika iránt érdeklődő ge-
neráció elérése, és egy állandó konzultációs bázis megteremtése. Csak a
tapasztalatok és meglévő ismeretek kellő szintű átadása, a közvetlen kap-
csolatok kialakítása szolgáIhatja a szakterület kívánt fejlődését.

Egyre több lehetóséget igyekszünk teremteni szakmai utaka és láto-
gaásokra is. Rengeteg hasznos információ gyűjthető, és más szemlélet-
módok is megismerhetők egy-egy ilyen út során, A közYetlen bétekintés és
az ószinte beszéIgetések megteremtik annak lehetőségét, hogy megismer_
hessük a szakma elött álló feladatokat, a gondoka! és a problémákat
uryanúgy, mint az elért eredményeket, vagy az esetleg nálunk is alkal-
mazható lehetséges megoldási módokat és módszereket,
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A Klub nem tr]zhet több és nagyobb feladatot maga elé ajövőben sem,
mint a.hiteles és közvetlen trájékoaátást, továbbá a klibtag;ainkai es támo-
gatóinkat érintő szakrnai kérdések megvitaLísát, u .r",néÚe, kapcsolatok
erősítését.

, Egyetl€n kérésünk van a ktubtagokhoz, támogatóinkhoz és a ren-
dezvényeink inínt érdeklődőkhöz, Jöjjenek 

"t 
e. a.iiuun vesvenel( resa

rendezvényeinken, hozzászőlásaikkaiiegítsék munkánkat, mőrt nélkülük
és 

.őszinte véleményalkotrásuk néIkül bármlly celkittzesUnk eteiese gyakor-
latilag lehetetlen.

Találkozzunk a Lráhner György Haditechnikai Klub rendezvényein!

Felhasznált imdalom:

l.) Egy értékmentő évtized a haditechnikai kultura szolgála6ban.

Jubileumi kiadvány, MHTT, 1999.

2.) Beszámolók az MHTT elnöksége részére.
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TÁJEKozTATó - nlroRMÁcró
ú.r nunÁzar És rraRcr sIsAK Az oszrnÁx

HADSEREGBEN

l.) Mi mindent kell tudnia ery mai, korszerű harci
ruházatnak?

Lits Góbor 1

Az osztrók katonák 25 éve hordjók jelenlegi egenruhójukal, és hogl
ez hosszú vagl rövid idő-e egl eglenruha élelében, nem céI mosí eldön-
leni Mirrden esete az oszlrák halonai vezetők úg gondolűk, hogl ideje
Ienne nuír lecseréIni, mert nyilvón lehelne eg) jobbal, célszplűbbel, mai
korsletű követelményeknek megfelelő ruhdzatot biztosílani" híszen 25 év
alaU napol fejlődöa a viltíg, meg aztón azért is, mefl az osztrdk katondk
eg)rc nag,obb méftékben vesznek részl békefenntarló tevékenysegehben
és lehetőIeg eglenrangúnak kell lenniök ebben is partnereikkel

A megvalósítás természetesen az osztíák hadsereg logisztikai szol-
gálaüfur belül, a hadsereg ruházati szolgáIatínak feladata, Mi minden gond,
probléma, eltérő vélemény merül fel egy ilyen viszonylag egyszerű - a
katonák alapfeIszerelését binosíó - üryben, amikor a megvalósítás még
sehol sem áll - enől ír a legilletékesebb, az osztrák hadsereg ruházati szol-
gálaüinak fónöke,

Je|en cikk íroja nem tesz mast, mint igyekszik megfelelöen adaptálvq
hűen tolmácsolni az osztrá*, parancsnok gondolatait és egyben felteszi
saját magunk sámára is a kérdést: nálunk ezzel kapcsolatban minden
rendben van?

Ttil meleg! Túl hideg! Alig van ólcózó kepessége! Nag,on sötét!
Nem rövid a ujja! Nem praktikus! szinte állandóan halljuk ezeket, vary
az ezekbez hasonló kitikakat egyenruhánkkal kapcsolatban, Kritizálni
azonbarr könnyű. Már sokkal nehezebb egy valóban értékes javaslatot az
asztalra tenni, a legnehezebb azonban a szükséges anyagot ery jobb, egy
Új harci, illetve szolgálati öltözethez elkészíteni.

l. Dr, Lit§ Gáboí nyá. a|ezrede§
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_ Az egyes elképzelések az ||idedlis'| egyenruháról - személyes tapasz-
talatok és. beállítotts.íg alapjan - egymástbl igen messze állnak, sokszor
egymással ellentétesek és rendkívül szubjektívek is. Egy azonban tény,
minden új ruhrizat és felszerelés egyfajta kompromisszurriiredménye lehót
csak, ugyanis napjainkban még nem találtrik fel aá az anya1ot, ami min-
dent tud, nevezete sen: a szülrséges mértékben meleg is meg inás is, vea a
nedvességtől, a harci behatóroktól, uglanakkor keiyelmei is stb.

Az alábbiakban tekintsük azért át azt a követelmény_skrilát, amellyel
- az elmúlú időkből felgyülemlett tapasztalatok alapján - egy korszerű
harci öltözetnek rendelkeznie kell, vagyis kellene.

Mi mindent is kellene teháí tudnia egl mai korszetű harci ruhdzal-
nak, melyek is azok a mííszaki, techníkai, harcás2ati, humán parawó-
terek?

Vedőképesség vo aatlrozásáb anl v é dj e n

. az időjárás hatásai ellen (hideg, eső, szél),

. piszok, szennyeződés ellen,

o szakadás ellen; talaj, ágak stb.,

o harci haüísok ellen (tűz, ABV, szilánk, lövedók),

. láthatóság ellen (álcázóképesség) a látható és az infravörös tar-
tományban is.

Hordási, viselesi kényetem voaatkozásában: leglen

. az anyag felülete könnyű bevonatu,

. az anyaga puha (kényelmesen lehessen viselni, jófogású, tapin-
Lísír legyen,

. jó simuló (nyújtható, kisimítható),



. kis súlya és

. csekély térfogata,

. csekély tömege (mennyisége),

. magas fokú hővédó képessége és

. jó hőáteresztő képessége (szellóző képesség),

. magas fokú nedvességfelvevő képessége és

. jó nedvesség eltávolító képessége.

Különleges tulajdonságok vonatkozásában:

. nagyfokú izzadtság elávolító képesség,

' gyors sáradás (szarítható ság),

. többcélú kombinálási lehetőség (hagymahéj rendszer).

Külleme, kinézése alapiánz leglen

' divato§ "etegóns" (magasfokon tekintélyt parancsoló, vr{ltson ki
elismerést),

. színe időtálló (szintartó, ne oldódjon, ne fakuljon, ne színeződjön

el),

. minden alkalomra megfelelö (kimenő, szolgálati, harci, társasági),

Tisztíthatóság sz empontiáből: le glen

. könnyen tisáíth ató, űgy "tűorí kötüImények közöít" (szappan,

hidegvíz), mint

. háaaruísi (ipari) körülmények között (moso8ép, mosoda),
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. vegyileg tisztítható és fertőtleníthető (váltása embenól_emberre),

. vegyi fegyverek hatásaitól mentesíthető.

Tartósság szemp oltjáből: leglen

o kopásálló, szakításáIló, nlihetó,

. javítható (szükség esetén laikus is: tű-cérna),

. üírolható (ne gyűrődjön), rakározhato.

Az óra, minősége és teljesítménye leglen összhangban!

csak ennyi? !

Ilyet nem kap az ember a ||legköx,ekbbi sport-üzletben|'

Amint látható, a követelményJista nagyon hosszú és egyes pontjai
egymiásnak ismételten ellentmondanak. A követelményrenaszei sútya vagy
fontossági sorrendje is katonánként más és más 1renákívril nagy) küIöú
séget takar. Mindez€ktőI fiiggetlenül azonban - jótlehet a lista utolsó
helyén szerényen meghúzódva szerepel - a7 ár, iiletve u órérrék-ardny
domináI

. 
Cl*.T hall az ember olyan ártatlan ''kékzemű|| nézeteket, hogy a

szükséges felszereléseket és ruháeatot egys zerűen a ''kgközelebbi sporl-
üzletben kelkne beszerezni'|. Ha viszont valaki a fenti kóvetelmény-listrát
pontosan szemlóli, hamarosan lemond erről, mivel tudnia kell, hogy aká,r
csak egyetlen egy felszerelési trirgy hadseregben történő rendszeresíté-
séhez is milyen komoly és sokréü minőségi vizsgálatok szükségesek, és
leher 

_e 
ilyent egyállalán kapni? Ebből kOvetkezik, hogy a polgriri életból

történó beszerzés csak hosszadalmas eljárások, procedúnák uún lehetsé-
ges, és az ezzel kapcsolatos állami ráfordítrásokat is sok érthetetl€n törvény
is szabályozza, Tehát több okbóI sem kapható sportiizletekben.

Mi is lehet akkot az úlja egr új '|az oplbruilís?| egtenruhónak?

.. Ez a folyamat egyenruhrázat tekintetében mindenek elött sokinínyú
saját tapasztalatból, de más hadseregek tapasztalataiból is tevódik össze.
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Eryedül ezen igen fontos gyakorlati tapasáalatok összegyűjtése, elem_
zése, adaptálása az új paramétere, követelmények kidolgozása, vagyis a
legiobb megoldás megtalálása hadseregünk jobb egyenruhája érdekében,
már maga is egy igen hosszú folyamat. Ezt az eljárási folyamatot (pro_
cedúrát) mindenki nagyon jól ismeri, aki az illetékes szolgálati helyeken,

szakteületeken, bizottságokban, tervezó csoportokban, illetve az AGTAM2
alcsoportjaiban dolgozik.

Nem szabad lebecsü|ni ennél a kérdésnél a divatirányzatoka! illetve
azok befolyását sem. Ilyen irányzatot teremtettünk mi is 1975-ben, a ná-
lunk jelenleg rendszerben lévő 75M'foltáIcanélküIi|| ruházatunkkal,
hiszen az álcafoltos ruha szinte valamennyi hadseregben jelenleg "nagt
diva". Egy ruházAt faltálcázásának valóságos álcáaő értéke egyébként -
szinte valamennyi szakember egybehangzó véleménye szerint is - jelen-
téktelen.

Ennek ellenére helyelen lenne a foltáIcráásra való kívánságot egysze-
nien elvefii, mivel a csapatok harcértéke alapvetően fiigg a katonák harci
moráljától ós ehhezhozzájárul a nemzetközi szintnek megfelelő ruhrázat és
felszerelés biztosítása saját csapataink sámiira.

Ezek alapján vésódik bele egy hadsereg képe, értékrendje az ewen-
ruhába, és meghatározza aközyélemény, a nyilvánosság hadseregről alko-
tott véleményét is.

További probléma, hogy csak annyi ideig lehet egy eryenruha a leg-
jobb, mint minden más is. Sajnos nagyon sok bajtársunk van, akik rövid
időt töltöttek el más hadseregekben és a külfi]ldi egyenruháknak csak az
előnyeit látják vagy vélik látni, míg a sajátnak csak a hibáit, hátráLnyait.

Egy minden szempontból ideális egyenruha valószínű soha nem ké-
szíthetó és nem is fog létezni soha. Ezért sokkal inkább az a feladatunk,
hogy hadseregünk számára a lehető legoptimálisabb, tehát a legiobban
megfelelő ruhrizatot biztosítsuk.

Kérdés az is, hogy valóban szükségszeni-e, a két§ógtelenül nagyon
bevált 75M ruhát egyjobbra, korszerűbbre |ecseréln|? Egl dolgot minden
esetre rögzíteni kell: miuán Ausztriának a tartalékos katonai szolgálat

2, AGTAM: Arbeit§8luppe für Truppenausstattung und Mannesausrusfunk = csapat ó§ sz€mélyi f€l-
§zgrelést biztositó munkacsoport
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bevezetésével már majdnem |'önMnlesekből|| álló hadserege van, a fegy_
veres szolgálat indoklása a Bundesheer hatékonyságrinak fontos tényeiő-
je. Azoknak a katonáknak, akik bevetéseik során igen nagyértékű fegyver-
rendszereket kezelnek, eközben esetleg életiiket is tockaztatl,it, a iegy-
veres szolgálat biáosan nem indokolható egy ''szegény-ember iuhózauúi'!

Az_ tij eryenruháról fol}tatott tárgyalások son{.rr szrimos döntést hozo,
azonnal rendszerünk alapelveit dörögve mutat rá''Thkaúkossdg-Gazda-
s ág o s s ág - C é ls zeúís é g''.

Hoglan számolhatunk mi azonban a takarékossóggat, gazdaságos-
sággal, vagt akőr a célszerííseggel, ha ez végtt katoiiin*lgészsé§űe
vagt akór az éIetébe is kerülha?

2.) Új harcisisak az osztrák hadseregben

Az aSA 1982-bel a "Frírz" modell bevezelésével harcisisak lerén
víIógviszonllatban ís az élre keriitt A korszerű hatcisisak és a repesz
(szilúnk) védő melleny tefütelén az líttölés a hatvanas években kiíejleszíelt
Aramid kevlar nevű anyag alkatmazlísával következett be, Ez- az anyag
rendkívül nagy szakító szilárdságával tűnt ki és ennek alapján - ene alapoz-
va - vezptték be az USA_ban az űn. |'Repeszvéűí íendszer||-t (PASGT)3. A
rendszert bevezetése előtt szírnos ''szakember'| elemezte költség hasznosság
szempontjából, de ami a legfontosabb bevezetésénél firyelemúe vették az
amerikai hadsereg egészségügyi testüIetének véleményét, az elmúlt háboruk
(konfliktusok) során enriek hiányában bek<ivetkezótt sebesülésekkel és
haláesetpkkel kapcsolatban, vagyis fi gyelembe vették a vesáeséglistákat.3

3. PAscT: Peí§onal Armour sys!9m foí cíound Tíoops = szárazföldi c§apatok §z.mélyi védóf€l-
szaíelése
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A sebesülések szóruínak csökkeléséí a rendszer bevezetésének eted-
ményeként a korábbinkhoz vismnyítva a Welnami-hóború lapaszlalatai
alapjdn az alábbi tdblózal számai is mutatják

l(evlrrbó| ké§zült mellény e§etén r v$zte§és a§ökkané§a

vesztesés reDesztöl íszilii[ dól) 21%

vesztesés svalossási lövedékböl 3 o/.

ö$ze§en: 30./ö

Kevl{rból kószült si§rk.s.tén r vcsztc§éÉ q§ökkanésa

Vesztesés reoeszól (szilánlíól) 3%
veszte§és pvalossási lövedéktöl l o/"

E§sz€sen: 4oÁ
M.llénv és sis.k mindö§§zc§.n: 34 y.

A repeszvédö rendszerrel (sisak-mellény együtt) szemben ámasztott
követelmény az volt, hogy védjók a katonrákat a sárazftildi harcterületre
jellemá olyan repeszek és szilánkok ellen - melyek súlya egyébként zömé-

ben maximum 1,1 gramm - 75 %o-ban, a gyalogsági fegyverek lövedékei el-

|en 25 Yo-ban,

Ezzel összeffiggésben azonban bizonyított tény az is, hogy a szemből
jövő repeszek (szilánkok) és gyalogsági lövedékek ellen a repeszvédő
rendszer nem képes ennél jobban védeni, ugyanakkor a harcosok súlyos,
halálos sebesülései éppen ebból az irányból hatnak. Összességében ki-
mondható azonban, hogy a repeszvédő rendszer bevezetése és alkalmazása
a vesáeséget több, mint l/3-dal csökkenti.

Ausztriában, mindenekelött természetesen a hadseregben figyelem-
mel kisérték a repeszvédő rendszerek külftldi fejlesztéseit, l982 óta pedig
fokozottan, mindenre kiterjedően. A rendszeresítésére vonatkozó végső
lökést egy új osztrák harcisisak és mellény kifejlesztéséhez 1984 -ben az
akkor védelmi miniszter - igenhelyesen - Dr. Frischenschlager adta meg,

Különbözö külft'ldi harcisisak modellek kipróbálása után, 1987 ószén
az osttrál< harcisisak követelmény listáját, €lvárandó műszaki, harcrászati,

technikai paramétereit asztalra tették. A ballisáikus tesztek (vizsgálatok)

elvégzésére az Oszlrák Haditechnikai Intézet (AWT)a berendezett egy

4, AwT: Amt ff}í wehrtechnik= haditechnikai intézet
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repesz (szilánk) szimulátoít, amelyet már l986-ban is több alkalommal
kipróbáltak. Az AWT kiderítette, egyben meghaüirozta a harcisisak opti-
mális formáját. Eá követöen, ennek alapján legyártoták a prototípusoiat
és 1000 db-ot csapatpróbának vetettek alá.

. . 
199l_ben az addig begyűjtött újabb és újabb információk alapj;ín újra

módosítotÉk a sisakot és a csapatoknak visszaadva, immár második alka-
lommal ismételt csapatpróbának v€tették aIá. A repeszvédő rendszer első
beszerzésére a költségvetés l993-ban 25 millió schillinget irányzott elő,
1992 őszén megkísérelték ezt a beszerzési folyamatot siabáIyszerűen le-
bonyolítani, mégis sokrétűen elhibázüík, valójában nem sikertilt.

. Ezt 
_nem követte egy újabb kiínís, hanem az eközben nyert újabb

ismeretek alapján a sisak teljesítményét és a tesztvizsgálatnái, illetve a
gyakorlati tapasáalatok során feltárt hiányosságokat ,ij.aé.ték"Iték é, 

"projektet átdolgoztrik.

1995 júliusában előterjesztették a sisak új technikai követelményeit,
műszaki paraméterei! a sisak új projektjét. Ebben a sisak anyaga nem volt
meghatározva, mert a vizsgált műrostok egész sora olyarr értéieket muta_
tott, amelyek megfeleltek a megkövetelt ballisztikai értékeknek. Az eköz-
ben klasszikussá váIt Kevlar és Twaron mellett (mindkeften közel azonos
minőségű Aramid-rostok különböző máLrkanéven) lehetséges a felhasz-
nálása a nagyszilárdságú Nylon, Polypropylen vagy Polyiithylen anyagok-
nak is.

1996 elején az osztrák IFOR kontingens 400 db harcisisakot rendelt a
francia hadsereg készl€téből (Gyártó: a francia CGF Gallet cég volt). Ezek
a sisakok az immár rendszerbe állított, iIletve elfogadott oszná=k sisakokkal
közel azonosak voltak (d. 1- j, kep,) Ez arra vezethető vissza, hogy ezek a
sisakok miá,r a mai korszerű védelmi technikában meghatározott paramé-
tereknek messzemenóen megfelelnek. Egyébként is a korszeríi harcisisa_
kok - szimos haderőnél - legalábbis küIsóre alig küIönkiznek egymástól.

Végül nyilt pályrázat keretében megtörtént a kiírás, több mint 20 ezer
darab osztrák harcisisak gyártására, melyet.végül is a francia CGF cég
nyert el. Az engedélyezés 1997 júliusában fiegtörtént és a gyártás meg-
kezdődött. A csapatokhoz történő kiadás l998 januárjaUan táOaOtt meg,

248



elsőként - az eredeti prioritást megváltoáatva - a hegyivadász és a músza-
ki csapatokhoz, mert az űj harcisisak véd a kőomlások e]len és egyéb mun-
kavédelmi célokra is kiválóan használható. A sisakok csapatokhoz való
kiszállításával együtt történik a repesz (szilánk) védőmellény kiszállítása is,

Kétségtelen, hogy az új korszerű osárák harcisisak kifejlesáése és

bevezetése sok időt, nevezetesen másfél évtizedet vett igénybe. A kanadai-
aknak is - mint sok más á]lamnak is - az időtartamot összehasonlítva l984-
től 't997-ig taítoh| az új harcisisakjuk kifejlesáése és bevezetése. Ausztria
tehát nem egyedi eset. Vonjuk le azonban ennek a kérdésnek a pozitív hatását

is. Az osztrák katona ma egy olyan személyi védőeszközzel rendelkezik, ami
egy teljesen "beércft" teímék, Az osztrák harcisisak - melynek fejlesztésénéI
a sisakszektor valamennyi újdonságát, konzerűségét figlelembe vették -
egl,ikc ozoknak. omelypt o lilágon ma a legjobbnak tartanak.

Az osztíók sisak prototípus&
KükőIeg leljesen olJ,m mint
az IFOR - sisak.

B els ő szer k ezete me ge gl ezik
a mfu lovlib bíej leszlelí,
rcndszeúe óll{íotl s is ak k al.

Főbb jellemzői: a hórom
nagy megközelítően félkör
alakú vonalvezetés az egl-
szelű nyildssdl, az dlszalag
lögzílése es a beső szerke-
zele.
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Logisztikai elmélet

Gondolatok a magyar Honvédség gazdálkodási -
elláási rendjének áItalános és ágazati összetevői-ről
(l.szírn 3,o.)

A NATO 2l. száuad többnemzetiségü logisztikájrinak
kihat ísai a békeműveletekre (l, szátn 24.o,)

A katonai logisztikai folyamatok térinformatikai tá-
mogaüis4 különös tekintettel a befogadó nemzeti
támogatásra ( l.sám 48.o.)

Fókuszban a XXI. századi logisztika (2.sám l0.o.)

A Befogadó Nemzeti Támogatás jogi keretei, háttere
és tervezése (2.sám 21.o,)

A hadszintér - elókészítes és a Befogadó Nemzeti
TámogaLás kölcsö nhatása Q.szírn 29. o.)

A logisaikai doktrína kidolgozásának tapasztalatai
(3.sám 3.o.)

A katonai és polgIiri logisztika kapcsolódásának le-
hetőségei (3.szám 23.o,)

A biztonságkultúra néhány összetevője (3.szám
33.o.)

A Magyar Honvédség logisáikai rendszere, moder-
niációjának néhriny kérdése l. rész (4.szám 3.o.)

Jároscsák MiHós

Fleischhacker
Ferenc

Zsinkó József

Csabai Györgl

FIeischhacker
Ferenc

Lovász Zoltán

Lowisz zoltón

Szűcs lászló

Turcsányi Károly,
yagári Ferenc

Dobó Péter
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Csabai Györgl

Lowisz zoltán

Turc*inyi lQiroly,
Tasvári Ferenc

Jávor Endre

Eszenyi Imre

,Earkas Zsolt,
Csabai Györgl,
Eszenyí Imre

Jiroscstik MiHós

szíics kiszló

Turcsányi Kótroly,
Labancz Sándoli
Rticz János

Nag htván

Lénárt sándor

Az európai védelempolitikáróI ( 4.szám 9.o,)

A logisaikai dokbína helye és szerepe a stategiai
dokumentumok rendszerében (4.szám 26.o.)

A biztonságkultura társadalmi, emberi (szellemi)
összetevói (4.szám. 40.o.)

Logisztikai biztosltás _ integráció

Magyarorság bekapcsolódása az IFOR logisaikai
triLrnogató tevékenységébe (1,sám 63.o.)

A haderő fejlesztéséhez kapcsolódó beruhráások és
beszerzések ery kicsit másképpen ( l,sám 80.)

A PfP -töl a NATO felé ( l.szám l01.o.)
A NATo központi s 7Éívezetei Il. rész (l . sám l 07.o.).

Adalékok a nemzetközi feladatokban részwevó ma_
gyar erók logisaikai biaosításához ( 2.szám 46.o.)

A katonai közlekedési szük§églet€kíől II. REsz
( 2.szám 59.o.)

A haditechnikai biaosítás meghaüírozó tényezói a
veryes légvédelmi rakétaezrednél (2.szám 72.o.)

e 
Jlzlr,segi lövegek fejlesáése (konzeríisítése) meg-

valósítísának útjai külftldön ( 2.sám 85,o.)

A haditechnika üzemeltetésében, iizemfenntarüásában
a|kalmazott kóolajsármazékok kömyezetvédelmi
problómái ( 2.szám 92.o,)
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Koyócs Ferenc A katonai logisaika és a biaonsági beruhlázási prog-
ramok összefiiggései (3.szám 53.o.)

Jároscsák Miklós NATO hadműveletekben résztvevó Magyar erók Nem-
zeti Támogatasának aktuális kórdései (3,sám 65.o.)

tűzérségi lövegek fejlesztóse (korszerűsítése) hazínk-
Nagl htván ban ( 3.szám 83.o.)

A befogadó Nemzeti Támogatás katonai logisáikát
Jároscsák Miklós érintő feladatai és azok megvalósításának feltételei

( 4.szám 53.o.)

Berzsenyi Péter Gondolatok a NATO kodifikációs rendszeréról
{4.szám 71.o.)

Takács Laszló,
Juhász József Gondolatok a logisztikai ellenőrzésről (4.szám
Gábor 84.o.)

Turcsányi Károly Szükség szerinti üzemfenntartás terjedésének ki-
váltói és vizsgáIatának lehetőségei (4.szám 102.o.)

Nagl Isnán A fegyverzettechnikai műhelygépkocsik és korsze-
rűsítésük módjai (4.szám l l 1.o.)

Kiképzés - felkészítés

Bátlry Sándor NATO logisaikai törzstiszti tanfolyam a ZMNE_
en ( l.szám l23.o.)

Turcsányi Károly A korszerű minóségügy a haderő fejlesztés és a ka-
tonai logisztika alapkövetelménye és helyzete a
ZMNE-en (2.szám l l2.o,)

Zsupkó Tibor Minőségügyi oktaüás a ZMNE haditechnikai mened-
zser szakán (Zszám l27.o,)



Morvai József A logisztikai biztosítás elmélete és oktatásának
aktuális kérdései, irányai, különös tekintettel a légieró
specifi kumaira (3.szám 90,o.)

Rádli Tibor Az osztrák tisztképzés történeti áttekintése, jelenlegi
helyzete nemzetközi összehasonlításban (3.szám
l02,o. )

Rádli Tibor A Bundeswehr logisztikai tisztképzési rendszere
(4.szám 128.o.)

Fleischhacker Négy nap - 4 év - nemzetközi törzsgyakorlás Stocholm-
Ferenc ban (4.szám 144.o,)

Katonai minőségügy

GaálLajos Szolgáliatásokminőségbiztosíüísa(l.száml30,o.)

Kelemen Györgl Katonai minőségügy és minőségpolitika (1.szám
l53.o.)

Bittner Isnán Az l998-évi ruházati közbeszerzések végrehajtásá-
nak kereskedelemtechnikai és minőségbiáosítási
tapasztalatai (l.szám 169.o.)

Kende Györgl, Hazánk NATO tagságából adódó új minöségbiz-
Maglm Gyula tosítási feladatok a HM Haditechnikai Intézet te-

vékenyságében (l.szám 182.o.)

Szűcs Barna,
Reizinger Zoltm4 Minőségügyi közlemények(l.szám203.o.)
Iuinka István

Szűcs Barna Védelmi iparunk lehetőségei és minóségügyi fela-
datai a NATO tagságunk kezdetén (2,szám 136.o.)

Füredi László Néhány Gondolat a szakértói tevékenységról (2.szám
l5 1.o.)
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Egri Gáborné Minőségbiaosítás az USA nemzetközi katonai be-
szerzéseinek /sállításainak folyamaában (2.szrám
l65.o.)

PáIos Emil Minőségüryi közlemények (2.száLrn 180.o.)

llteryzb Uszló Konfiguráció menedzsment egy katonai minőség
Szendrői Szabolcs rendszertanusító szemszögébőI (3.szám l42.o)

Reizinger Zohán Az AQAP l50/l59 nI. kiadása (3.szám 142.o,)

Mikula László A katonai minőségügy új kihívr{sai (4.száLrn 170.o.)

Füredi lászló Minőségügyi közlemények (4,szám l83.o,)

§zaktörténet

Tasvári Wlmos Az l848l49-es szabadsá8haíc hadfelszerelési felü-
gyelóje (l, szám 212.o.)

Tájékoztató - információ

fuklli libor Az ellátő csapatok jellemzöi a Bundeswehr sáraz_
ftildi haderőnemeinel (1.szám 224.o.)

Lits Gábor Ökológia és a Bundeswehr (fordítás) (l.szírn 239,o.)

Szerkesztőség Összevont tartalomjeryzek tl997. és l998.-évi cik-
kekó l/ (l szítrn.246.o.)

nltb lana2r A francia szárazíirldi haderő reformjának néhrány lo_
J_ean Cristiher€ gisztikai tapasztalata (2.szím l88,o.iPru

Rtidli Tibor KöltségsaímítrÁs és teljesítményfelelősség a Bundes_
wehrben (2.szám l97.o.)

Lits GŰor Ovatosan - katonai menetosz lop (2.szám 212,o,)
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Logisztikai
Tudományos Thnács

Nag Miklós

Molruirr László

Nahalkó József

pakocs zoltán

Csák Gábor

Németh Ernő

Mirfus József

Matos Isnán

Wtár holt

Tudományos konferencia

A békefenntartó műveletek logisztikai biztosítása,
különös tekintettel a KFOR műveletekre (3.szím
l55.o.)

A békefenntartíssal kapcsolatos nemzetközi engedé-

lyezési elj árások tapasztalatai (3.sám l 57.o.)

A békefenntartó müveletek csapatmozgásaival kap-
csolatos határátlépések és vámeljárrások rendje és ta-
pasztalatai (3.sám l63.o.)

Békefenntartó műveletek logisztikai biztosítrisrinak
tapasáalaiai haditechnikai vonatkozásban, különös
tekintéttel a KFOR kontingensre (3.szám. l74.o.)

Békefenntartó műveletek logisáikai biaosításának
tapastíalatai, különös tekintettel a ruházati ellánísára
(3.sám l87.o.)

KFOR műveletek logisztikai támogaüisrinak tapasz-
talatai, kiemelten az elhelyezési feltételek biztosí-
tására 3.szám 199.o.)

Békeműveletek szállításának tapasztalatai ( 3.szám
201,o,)

Nemzetközi békefenntartó műveletekben résztvevó
Magyar katonai szeíyezetek logisaikai biáosíttísá-
nak eddigi tapasztalatai (3. szÁm 279,o.)

A KFOR kontingens logisztikai biztosíásának ta-pasz-
talatai a végrehajtó szemszögéból ( 3,szám245.o,)

Magyar Ór és Biztosíó Kontingens logisztikai biz-
tosítasa (3.szám.252.o.)
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Polyák Tamás

Németh Ernő

Lőrincz Gábor

FöIdhazi Györgl

szarvas László

Nyitrai Isnán

pataki zsolt

A béketámogató missziók pénzügyi biáosításának
feladatai a műveleti terül€ten (3,szám,257 .o.)

I(özlekedési konferencia

A KFOR Magyar Őr és Biztosító Zászlóalj műkö-
dési körletbe történő kiszállínísának tapasáalatai
(4.szám 204.o.)

A Magyar Ór és Biáosító Kontingens (MÖBK) meg-
alakításának, felkészítésének és útbaindításának
tapasztalatai ( 4 .szám 2l2.o,)

A vasút szerepe a katonai szállításban, kiemeleten a
béketeremtó feladatok megoldása során (4,szám 229.o.)

A KFOR Magyar Ór és Biztosító Zászlőalj alkal-
mazási helyére történő kiszállítás, illewe utánszál-
lítás tervezésének és végrehajásának tapasztalatai
(4.szám 234.o.)

A Magyar Ór és Biztosító Kontingens tevékeny-
ségének közlekedési szolgálattal kapcsolatos tapasz-
tal,alal (4.szám 239.0,)

A Magyar Ór és Biztosító Zászlóaljnál jelentkezó
szállítási feladatok és a kiszállíüís gyakorlati végre-
hajtása során szerzetí tapasialatok (4.szám 247 .o.)
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mint legfontosabbaka! befolyásolja a katonai minőségügy jövőjét is. Nem
tartom célszerűnek egy java§olt vélemény mellett mindaddig lándzsát tömi,
míg aá a ryakorlat, a költségtényezők és ajogszabályi háttér nem igazol-
jak vagy cáfolják.

Egl lehetséges módot vázoltam tanalmdnyomban, amelyet vítaanyag-
nak slínok és vdrom mindauk véleményét és javaslatait, akik elköte-
lezeuséget éreznek a jövő katonai mínőségügle iránt.
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sorszám: xxx,/200o M

A HonvédeImi Minisztérium Beszerzési Hivatal
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hogy a

Honvédelmi Minisztérium
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Mikula Lásztó néEók Et.aéd.s
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hb, Dinóséabiziosítfu i igazaáró
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2. s4ímú melléklet

soísám: xxx,/2000 M

A Ilonvédelmi Minisztérium Beszeruési Eivatal
Min őségbiáosítási lgazgatóság

IGAZOLJA,
hosl a

Honvédelmi Minisztérium
Beszerzési Hivatal (mint vevő)
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ésa

Honvédelmi Minisztériunt

PH

Mikula I-Ásáó némók alead.9

HM BB2flsi llival.l
mb. hidóié8biztosltáli i8agató
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MINÓSÉGÜGYI KÖZLEMÉNYEK

Fdredi LászIó J

Eryüttműködési Megállapodás meghosszabbítása

_ Az 1996. december 20-ón, a Honvédelmi Minisúértum Elektronikai,
!9s*sX*ai 6 Vaglonkezelő RL és a Maglar Minőség Tánasóg közöit
létrejöfl megóIlapoddst 2000, január l3-ánűvtíbbi egl Őe a sz"nidőft"tek
meghosszabbítotfuílr

_ Megállapították, hogy a vállalat kötelezettségeknek maradéktalanul
eleget 1ettek és a kapcsolatuk tovább fejlődött. Eplen ezért a közös tevé-
kenység_/ eg}üttműködés fejlesztése éidekében a'megállapodásban fog-
laltakat érvényben tartjrák.

, . .Ezen gondolatokat a szerződő felek emlékeáetőbe foglalták, melyet
kézjegyükkel láttak el a HM Elektronikai, Logisáikai és Valyonkezelő itt,
részé.rő_l Szalay Miklós elnök_vezérigazgató, i Naagyar lvíd'Óség TáLrsaság
részéről pedig dt, Aschner Gábor ígvézető igaz{ita.

1999. évi CXIV. törvény

a teneó- és sza*&tő mérnökök, valaminl építészek szakmai kamardút
szóló 1996. évi LWL tönén! ruidosítlrsdlil 2

Miről szól a módosítás?

A temez& és szakértő mérnököh, valamint építészek szakmai kamaróiról
szóló 1996, éví LVilL töményben az alábbiák változtak meg:

J :) 
A, !ö*jnl.hutly1 alá tartoző mémöki, illetve építészi tevékenységek

köre kiegészül a íiildmérési és térképészeti, a munkibiaonsági sákeIi'oi,
a terület- és településrendezési tervező tevékenységekkel.

2.) A kamara közfeladatai közül kikeríilnek az építési műszaki ellenőri, a
kömyezetvédelmi szakértői- és felülvizsgálói tev3kenyseget vegzOt< iigyei.

l. F$redi Ló§zló €zíedes, Magyar Minőség Társa§á8 szakértóje
2. A törvény az oíszággyolés.2 1999. dúmb6r li-i uIesnaplen fogaata el é§ 2000. j.nuár l-én
lépett haélyba.
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3.) Saját magq vagy hozzátzrríozőja részére felsőfokú végzettségú és szak-
-mai gyakorlattal biró személy részére a kamara adhat engedélyt ana, hogy
jogosultság és kamarai tagság nélkül kivételes esetben tervezési munkát
végezzen.

4.) A kamarrá.k közhasznú szervezetnek minósíthetők.

5.) A területi kamara a jogosultságok ellenörzése céljából az építesi enge-
délyek nyilvá,rrtarnísába betekinthet.

6.) A területi kamarai taggyűlést hatarozatképtelenség esetén csak l5 nap
után és 60 napon belül lehet újra összehívni és ezen is legalább 10%-os meg-
jelenés szükséges a hatarozatképességhez.

7.) A küldöttgyűlés jogosult az éves tagdíj rendszerének és összegének
megállapítására" de már nem kell aá a jövedelemviszonyok alapján sávo-
san megállapítani.

8.) Az építész kamarai tagság feltétele a szakirá,rr}ú egyetemi képzettség
lesz, fiíiskolai végzettséggel csak akkor lehet bekerülni, ha aá külön jog-
szabály maj d meghatár ozza,

9.) A területi (megyei) mémöki kamaník törvényességi felügyelöje a Gazda-
sági Minisáérium.

l0.) A kamarai tagságra nem jogosult technikusok korábban szeízelt teí-
vezői, illetve szakértői engedélyük folytonosságát 2000. június 30-ig ké-
relmeáetik az illetékes kamaránál.

A törvény 9.§-a a 2003, januar l. napján lép hatáyba. Ez a rendelkezés az
ezen idópontot megelózően létrejött kamarai tagsági viszonyokat nem érinti.

" A katnaraí felvételre jogosűó szakmai fellételek a kövelkezők:

a) mémöki kamarák esetében:

aa) a szakterületnek megfelelő szakirányú képzést nyújtó egyetemen
szerzett oklevél és legalább két év mémöki tevékenységben szerzett szak_
mai gyakorlat;

ab) a szakterületnek megfelelő szakinínyú képzést nyújtó fóiskolrin
szerzett oklevél és legalább öt év mémöki tevékenységben szerzett szak-
mai gyakorlat,

ac) a szakterületnek megfeleló szakirányú képzést részlegesen nyújtó egyete-
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men szer4ett oklevél és legalább két év épíészeti tevékenységben szerzett
szakmai gyakorlat,

bb) a. yakteruletnek megfelelő szakirányú képzést nyújtó íöiskolán szer-
zett oklevel, továbbá külön jogszabálybán mighatrároiott szakinínyú to-
vábbképzés eredményes elvég#se és tegalább öt év építészeti tevékenység-
ben szerzett szakmai gyakorlat.''

Mi az, ami vóItozatla maradl?

A szakmai kamatrákban, így a mémökiben is kötelező maradt a kamarai
tagság azoknak, akik a hatálya alá tartozó tevékenységet végeznek.

Yj.cTpq' a kamara joga az iránydíjszabás kiadásá,,ra. A jogosultságok
elbíráltisa kamarai jogkörben rnaradt. Az etikai_fegyelmi jogkór valtoát-
lanul fennáll,

Kezdeményezés az MMT Hon- és Rendvédelmi
Szakbizottságának megalakítására

A_Magyar Köztrirsaság Európai Unióhoz történő csatlakozási törekvései és
a,NATO-tagságból fakadó kOtelezettségek megkövetelik a védelmi logisz-
tika, valamint ezen belül a katonai, védelmi áinőségbiaosítás szabilyo-
árendszerének a közösségi és szövetséges elvrirásoúal ."".Ú.n tO.ténő
harmonizációját.

A,, Magyar .Minőség Társaság folyamatosan igyekszik megfelelni a kor
kltlivásalnak, így öómmeljelenti be, hogy megalakította HÓn- és rendvé-
oelml szakbIzottságát.

A MMT Eon- és rendvédelmi szakbizottsőgónak céIja, hogJ):

. A hon- és rendvédelmi szervek és a velük együttmúködő, a részük-
re. szolgáltatást végző vagy termeló gazdasági szervezetek, vala-
mint rendszer-, terméktanúsítást, minősítesi végzó hatósági, il-
letve akkreditált szervezetek kapcsolalít fejlessze]az egységÁ tO-
vetelményrendszer kialakítását segítse;

. A minőségi, megbízhatósági és fenntartási kérdések össáangiát,
egyöntetű értelmezésének megteremtését támogassa;

. Az Európai Unióhoz való csatlakozási szándék, illetve a NATO-



tagsággal jrá,ró új, megnövekedett feladatok, elvárások megis-
mertetését, a tapasztalatok átadását elösegítse;

o A felhasmálók közös programok, fórumok keretében a termelő

(gyártó) és szolgáltató szervezetek részére tevékenységüket és ta-
pasztalataikat bemutassík;

. A hon- és rendvédelmi szervek bemutassák a termékek felhasz-

nálását, a különleges felhasználási körülményeket a gyáríó sÁ,
mrára, illewe elmondjak úgy a negatít mint a pozitiv tapasztala-
taikat;

. A hon- és rendvédelmi szervek, valamint a hatósági, illetve akkre-

diált szervezetek egymasnak átadhassák az általuk alkalmazott
termékek karbantartísrára, felhasználásra, minöségrrregőrzésére
született ötleteiket, tapasáalataikat és elgondolásaikat. Ezek a
tevékenységek kedvezőek lehetnek mindegyik partner számrá.ra

a további fejlesztések, gyártrnrfuryok kialakíása, a minóség
fejlesáése és javítása területén, ugyanakkor a gazdaságosságot
is javíthatja, meít a felhasználóktól nyert tapasztalatok felhasz-
nálása lehetőséget ad különböző költséges vizsgálatok mennyi-
ségének, tartalmának csökkentésére;

. Konszenzusos megállapodások eredményeképpen erységes minö-

ségbiztosíüási rendszer- és terméktanúsítrási kövelelmények, elvá-
rások kerüljenek kialakításra a hon- és rendvédelmi feladatokkal
kapcsolatba kerüló szervezetek köótt;

' Megismertesse a közbeszerzési eljánísok potenciális résztvevőit
a beszerzési tevékenység törvényes lefolytatásával, általános ta-
pasztalataival;

. A közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos ajánlatkerö minöségbizto-

sítá§i feladatokat bemutassa, a tapasáalatokat ismertessé, valamint
az ajánlattevökkel szemben támasztott minöségbiáosítási követel-
ményeket egységes rendszerbe foglalja, értelmezlp a kőzbesnrzé-
si törvény alkalmazásában;
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. Megfelelő platformmá váljon a hazai potenciális ajánlattevők
felé a NATO szövetséges tagorságok kózbeszerési eljánísai-
ban trfunasaott követelmények megismertetéséhez.

A MMT Hon- és rendvédelmi szakbizottságának tervezett tevékenysége:

. A minőségii$/et érintö hon- és rendvédelmi feladatokból adódó
aktualitlísokat rendszeresen megjelenteti a MAGYAR MINÓSÉG
című folyóiratban;

. Tanfolyamok, szakmai fórumok szervezésével részt vesz a hon_ és
rendvédelmi feladatokból fakadó ismeretek terjesáésében;

. A minőségügy és a hon- és rendvédelmi feladatok témakörét érin-
tó szakmai pályázatot ír ki;

. Felhívja a fegyelmet és részvételt biáosít a szakterületet érintő ak-
tuális rendezvényeke, programokra és kiadványokra.

Mindezek melka a íagoknak a MMT egÉb, sloktísos szolsákafuisainak
igénybevételére is lehetőség nlilik Í§á UUr trutek ka|üa:

. Hirdetési lehetóséget nyújt a MAGYAR MrNÓSÉG című folyóirat-
ban és más kiadványokban;

. Lehetóvé teszi a MMT által szervezett MAGYAR MINÓSÉG HÉT
konferencián, az oRSzÁGos MINÓSÉGüGYI KIÁLLÍTÁSON
ÉS a trlecyen uINÓsEG HÁZÁBAN es egyeu rendezvenyeten;

. Szakértői névjegy zÉket vezeti

o Szakmai kiadványokat készít, jelentet meg és terjeszt;

. Belftildi és nemzetközi tudornányos konferenciákat és rendez-
vényeket vervez;

. Folyamatosan gyűjti az ISO 9000 szabványsorozat, l400l szabvány
és AQAP NATO normatív dokumentum atapján tanúsított magyar
szervezetek adatait, amelyeket katalógusban rögzít és kiadván}o-
kon is bemutat;
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. Az Interneten minöségügyi adatbázist működtet;

' A tagok minden hónapban díjmentesen jutnak hozzá a Társaság

MAGYAR MINÓSEG című folyóiraához.

A MMTN Hon- és rendvédelmi szakmai bizottsága tevékenységét
alapvetően műhelymunka jelleggel végzi.

A s4akmaí bizottsóg címe:

Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal

l10l Budapest Salgótarjáni u. l8,

Tel. : 260 - 6 1 7 0, fax: 262-93 0 4

Postacím: 1475 Budapest Pf. 163.

A szaknai bízottsóg alakuló ülését a későbbiekben ponlosítolt időpont-
bal tartja.

Információt adnak:

Reizinger Zo|tán mk. alezredes

illetve

A Magyar Minőség Társaságnál:

Füredi Lriszló (Tel,: 456-6946)

A maryar védelmi ipar / szolgáltatás és

a katonai minőségüryi követelmények
néhány aktuális kérdése című konferencia

A Magyar Minőség Társaság immár negyedik alkalommal rendezi
meg - a HM, MH és a GM szerveivel együttműködve - a védelmi ipar és
a minóségügy kérdéseiról szóló konferenciát.

A rendezvény celja, hogy rávilágítson azokra a tényekre, feladatoka
melyek a védelmi ipar / szolgáltalís helyzetét tükrözik, a katonai (NATO)
minóségügfi követelményeinek megvalósítása vonatkozásában.

t. A konferencia ideje é§ holy€: 2000, 0ó,08, 9.00-16,00-ig Honvédelmi Mini§ztérium Hadi€chnikai
Inézet Budapest )űI. szilá§/i Erzsébet fasoí 20.

A konfer€nciávat kaposolarban infoímációi ad ésjelentkeani leh€t Maryü Minőség Tá6a§á8 Füredi
László Tel: 45ó-694ó; Ncumúí Eme§e Tel. | 456-6952
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^__ _ _ 
A,'"lj"' jog': |§9 taggá váIásunk óta nincs már jogi akadáIya

sem _annak, hory a NATO minőségbiaosíttisi kOvetetménieket érvé-
11e.siteni 

lehessen a védelm i ipar l smlgáltatás reszwevőinek. Így a védel-
ml lpjí./.szolgáltaüis képes lehet arr4 hogy a NATO kompatíbliis előírá-
sol(at kielégitse, Tehát a védelrni ipar termékei t szolgáltaiisai biztosítani
tudják a fegyveres erők átalakíás'áná|, korszerüsítes8nel, 

-" 
rrái r.ep".-

ségek fi 5relembe vételével, a koalíciói kOteler"tt.ee"ii"ii"rité.et.

.^,__. *lp",k"Ti fog a.konferencia közreadni mindazokat a t^pasztala-
toKat, melyek a íént említett területeknél a feladatok megvalósítÁa folya-
mán jelentkeznek.

Az érdeklődőket a Magnt Minőség Tdnaság szereteael vórja
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HI]MÁN rÁlÉxozmró

A szERvEzETr vÁr-rozÁs x.lpcsÁx rnlupnür-ó
pnonlÉuÁxnól, l sznruÉlyl ÁLr,ouÁxyr Énrxró

sznuÉ,r,yücyI És rruuÁtv rpr-enlroxnól

Ivanics József l

Á humín tevékenységet alapveóen meghatároaő jogsz.abóIyo* a feg,
veres szemek hivafuisos tílloruinyú tagjainak szolgótati visunyóról szóIó

1996. évi XLIil. tönény (HSZT) a hivatásos és szerződéses kato ai sulgóIa,
ti viszony ktesíűsériíl, taftalruíúl és megsünteűséről sliló 13/1997, (V
16.) HM rendelet, a Maglar Eonvétlség hivatósos és szerzőüses óllonuúnyú

tagjainak uemélyügti nyílvántartásúról szóIó 15/1997. (WI 15.) HM rende-

tete alapjdn kell végani, illetve végrehajtanl

A személyi okmányok és nyilvántartási iratok kitöltesére, vezetésér€,

kezelésére, megőrzésére, továbbá a nyomtatvány ellátás rendjére a Magyar
Honvédség humán íöcsoportfónöke a l2711997 . számú intézkedésében ren-

delkezik. A személyügyi nyilvántartás vezetéséhez szükséges okmányo-

kat és nyilvántartási iratok formáját és kitöltési útmutatóit a 1-14. sá-mú
melléklet tartalmazza.

A közalkalmazotti áIlomónnyat kapcsolatosan a jelenleg érvényes

munkaügli szabtilyokat a Munka Törvénykönyv&íil szóló 1992. évi )ailL
lönén! (ML) es a közalkalmauítak jogóaósóróI sz!óló 1992. évi XX) II,

tönény (Kjt) szabdllozza a közalkalmazotti őlloruiny jogviszonyának meg-

szünteté§ ére, elbocsátására vonatkozó ügleinek intézését.

Az 1g9g. októberi kormányhatározatban meghatámzott struk-
turális átalakitris a Magyar Honvédség teles személyi állományának
jelenlegí beosztását és pályájának további alakulását érinteni fogia. A
személyi állományt érintő változásokat úgy kell végrehaitani, hogy a

honvédség védelmi képessége átmenetileg ne romoljon, továbbá képes

legyen a NATO szövetségi rendszerében vállalt kötelezettségének tel-
jesíté§ére.

iql
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_ . _Tekintettel arra, hogy a váltoások végrehajtása rövid távon a szemé-
lyi állománynál a terhelések fokoását, u o".jly"r, és családra is kiható
nehézségek vállalásátjelentik, ezért azokat körü|iekintő döntésekkel, iller
ve a lehetőségek adta keretek között a lehető legiobb feltételek biztosíüí-
sával kell végrehajtani,

A kihüzött céI elérése érdekében a korábbinál szélesebb köníi előké-
szíő, érvező és tájékoztató munkával, a szeryezeti átalakítás során arra
kell törekedni, hogy a honvédség struktún{,jának és feladataiból eredő kö-
vetelményeknek megfelelően alakuljon a hivaásos állomány éIetkori és
képzettségi ö§szetétele.

A szemezeti átalakítdsok sorozaűval eglfajta leépíüsi folyamatkéntjelentős létszámcsökkenűst kell bizonyos iiu"tr*"i aarii,'ruxresuől
az új köwtelményeknek meglfeleően a haderő építési folyamalakénr új
katonai yzefvezetek léíleho ísáí, a szerződései tegébiagi dttomíny-
kategó?iók létszómónak növelését kell végrehajtaní

14, 
Magfar Honvédség vezetésének a rövidtávú humánpolitikai kon-

cepciója alapján célja a szerkezeti átalakíÉs folyamaüíban a szervezeti cé-
lok és a szolgálati érdekek szempontjából, a pirspektivikus állomány le-
hetőség szerinti pályr{ntartása, a szerződéses tegenysegi állomány é§ a tisá-
helyettes állomány növeléséhez szükséges aUpreteÉt* megeremtése, a
személyi feltételíendszer biáosítása.

A honvédség szervezeti áálakítátr'a új szervezeti formáka történő átté-
résének végrehajtrisa során, a sz,ervezetí változisban érintett sz€méIyi állo-
mány helyzetének rendezését kelló körültekintéssel, az előrelátható köve!
kezmények következetes szímbavételével, humánusan m€gnyugtatóan, a le-
hetó legkisebb konfliktusokat okozva kell előkészíteni e, uigr"t*4t-i.

A szervezeti változás az állomány létszámának csökkentésével a hi-
vatásos állomány egy részének helyőrseg, illetve beoszüís váltoásával jrir,
Az átalakítás s.ikeres végrehajtása érdekében biaosítani kell a személyi ál-
lomány nyílt, öszinte táj ékoáaüását.

A szemezetí vdkolisban éfintett kaíonai szemezpteknél bizot*ágot
kell létrehozní, melynek kialakítdsát a 13/1997, (V 16.) HM rendekl E, §
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(l) bekezdés szerint kell végrehajtani. A bizottság a személyi beszélge-
tések előtt ismerje meg az érintettek egyéni körülményei! legyen bir-
tokában mindazoknak az információknak, amelyek a személyi problémak
lehetséges megoldását elősegítik. A bizottság sz€mélyi beszélgetések so-
rán ájékoztassa az érintetteket ajogaikról, illetve az esetleges továbbfog-
lalkoztaüísuk lehetőségeiről.

A kaonaállomdnyl éintő döntéseknél a helyi sajátossdgok mellett li-
glelembe keII venni:

' a speciális nem konvertálható képzettséget, a polgári életbe való
visszailleszkedés nehézségét;

. a hivaásos állomány helyhezkötött§égét;

' a katonacsaládok létszímát, összetételé! a férj és a feleség azonos

honvédségi munkáelyé! valamint a munkahely megszűnése ese-
tén a családot érintó nem elhanyagolható létbizonytalanságot;

. a szolgálati viszonyhoz fűádö kedvezmények korlátozását, vagy
azok elvesaését.

A Mzalkalmazotti áIlomóny létszhruínak csökkentése, ólcsoporío-
sííása sorőn a fő figelmet az életkörülményekbea várhatóan bekövet-
kező hátrónyok szómbtvételéru, azok csökkentésére, valamint aZ érintettek
egzirztencíális érde kénénJ, esítésére kel l fordítanl

Az átszervezesek végrehajtásakor figyelmet kell fordítani arrq hogy
az érdekképviseleti szervek a jogszabályban előirt jogaikat - különös te-
kintettel véleményezési, illetőleg eryüthnűködési jogosultságaikra - gya-
korolhassák.

A katonai §zeúezetekel érintő szemezetí váIloztisok végrehajldsa
sorón, a hivalósos és a szerződéses őllonóny helyzefuí a kövelkezőh
szerint kell rendeznl
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A katonai szervezet megszüntetése (létszámcsökkentése) más
szervezetbe történő integrálása esetén az eljárások

a következők lehetnek:

Eg) katonai szgnezet megszüntelése eselén az adoit szemezetre vo-
natkozó .íllorfuinltóbla halályon kívüI he$ezésekor - a szervezési in-
íézkedésben rögzített időpontnak meglfetelően - minden beosztás meg-
szűnik. Amenryliben a szervezet nem kerüI nugszünteíésfe, akkor csak a
helyesbítő ívnek meglfelelően az óltománytábltíban megjelöIí konkfét be-
osztlísok szűnnek meg.

1.) Abban az esetben, ha a hivatásos állományrí részére a korábbi be.
osztásához képest magasabb beosztást ajánlanak:

A fegzveres szervek hivatásos állományú tag|ainak szolgáIati viszo-
nyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 46. § (l) bekezdése alapján a hivatá-
sos katona csak beleegyezésével neveáető ki magasabb beosáásba. Ez
viszont nemcsak az átszervezési időszaka vonatkozik, hanem a törvény
alkotói sándékból adódóan általános jelleggel érvényes szabály.

Amenrytiben a hivatásos katona a felajónlott beoszttisát nemfogad-
ja e| az elöljdrók számára több lehelőség adódik:

. Ha valaki a szervezési intézkedéssel nem érintett időszakban nem
fogad el magasabb beosáást, akkor marad az eredeti beoszhísá-
ban, illetőleg azonos vagy annak megfelelő beosztásba helyez-
hető át, mert (az 56. § (3) bekezdés esetét kivéve) ehhezazáthe-
lyezéshez nem szükséges az érintett hivaüísos katona beleegye_
zése (47. § (l ) bekezdése);

. Ha valakinek a szeryezeti változás miatt megszúnik a beosztása
és a neki felajánlott magasabb beosáást nem fogadja el, szolgá_
lati viszonyát felmentéssel kell megszüntetni, mert ebben az
esetben a munkáltatói intézkedés valós és egyben okszerű is (56.
§ (8) bekezdés), Amennyiben a felajánlott beosáás a korábbinái
magasabb és annak elfogadását az érintett alapos indok nélkül
tagadja meg, vele a 63. § (4) bekezdésében foglalt szankció



alkalmaáató (fe|e összegű végkielégítés). Alapos indok lehet
ha házastárs egzisáenciája veszélybe kerül, a gyermekek
iskolááatása nem, vagy arán},talanul nagy nehézséggel oldható
meg, a lakáshelyzet tartós különélést tesz szükségessé,

2.) Abban az esetben, ha a hivatásos állományú reszérc a koráb-
bihoz képest azonos vagy alacsonyabb beosztás biztosítható, helyze-
tének rendezésóre több lehetőség is adódik:

. Rendkívül fontos annak hangsúlyoása, hogy az átsznwezés

miatt szükségessé vált azonos szintű beosáásba történő kine-
vezéséhez az érinteít hozzájárulása szükséges. A szervezósi
intézkedéssel nem érintett időszakban azonban az ilyen ajanlat
visszautasítása esetén, de csakis ekkor van lehetőség arra, hogy
kötelezik az érintettet a személyre szóló kinevezési parancs

végrehajtására (pld.: végzősök esete). Az új beosz!ás elfoglalása
után a hivatásos katona lemondással (53. § b pont) vagy közös
megegyezéssel (53. § a pont, valamint az 54. §) alapján kérheti
szolgálati viszonya megszüntetését. A lemondás esetében szol-
gálati viszonyát maximum 2 hónapon belül meg kell sziintetni,
azonban ekkor a katona elveszíti a hivaásos szolgálat alapjrin a
jogszabályban meghatározottjogait. Ha 25 évnél kevesebb tény-
leges szolgálati viszonyban eltöltött idővel rendekezik, akkor
tartalékos állomanyba,ha25 év vagy annál több tényleges szol-
gálati viszonyban eltöltött idővel rendelkezik, akkor szolgálati
nyugállományba kell helyemi, de nyugdíját csak a felsó korhatar
elérésekor (vary annak eIérése előtt) lehet folyósítani;

. A hivaásos állomány tag|ának szolgálati viszonyát felmentéssel

lehet megszüntetni, ha a hivatiásos állomány tagja részére ala-
csonyabb szolgálati beosaás biáosítható, de aá nem fogadja eI

(56. § (3) bekezdés),

Mindkét előző esetben a felmentéssel történő szolgálati viszony meg-
szüntetésekor a felmentési idó 6 hónap, melytől eltekinteni nem lehet. A
felmentés időtartamának felére a katonát a szolgálati kötelezettsé8 telj€-
sítése alól mentesíteni kell. Indokolt es€tben a szolgálati viszony megszün-
tetésére jogosult haüáskörileg il|etékes elö[á,ró a teljes felmentési idóre is
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mentesítheti a szolgálati kötelezettség teljesitése alól a katonát. A felmen_
tési idő legkésóbbi kezdete a katonai szervezÉtíe vonatkozó szervezési
időszak befej ezésének időpontja.

Azon hivatásos katona, akinek szolgálati viszonya felmentéssel sá-
nik meg és tartalékos állományba kerül végkielégítésre jogosult (kivéve a
63. § (6) bekezdésében felsoroltakat).

_ A végkielégítés összegének felérejogosult a hivatásos állomárry tngja,
ha azért mentették fel, mert a létszímcsökkenés, illetve az átszervezés során
a részére felajánlott beosztásba történő áthelyezéshez nem járult hozzá (ki-
véve,ha ahozzálánllását alapos indokkal tagadta meg( (63. § (4) bekezdés).

. Indokolt esetben sor kerülhet a szolgálati viszony közös mege-
gyezéssel történő megszüntetésére. Ez esetben a kóvetkező tör-
vényi korlátozasolcra kell figelemnel lenni: ha a hivatásos katona
kóri közös megegyezéssel a szolgálati viszonyának a megszün_
tetését tartalékos állományba helyezése e§etén nem jogosult
végkielégítésre (63, § (l) bekezdés), nyugállományba helyezése
esetén nem jogos uít a 8211993. (lIK 26n) HM utasítás szerinti
elismerésre, továbbá 50. életévének betöltéséig csak a megá|-
lapított nyugdíja 50 %-ának folyósításáta jogosult, ha az áIlo-
mányilletékes parancsnok kezdeményezi közös megegyezéssel
a szolgálatí viszony megszüntetését, a tartalékos állomrínyba
helyezést, végkielégítés nem jár, nyugállományba helyezés ese-
tén pedig a nyugdiifolyósíLís korlátozva lesz a (l82, § (5) b€-
kezdés) szerint. A Hsa. l82, § (6) bekezdése értelmében _
kérelem esetén - a miniszter a szolgálati érdemekre, illetve szo-
ciális helyzetre való tekintettel az erinteít javára engedélyezheti
a megállapított szolgálati nyugdíj teljes összegben történő fo-
lyósíü{sát;

A sz,eryezeti változás során csak azon hivatásos állományúak szol-
gálati viszonyát érintő eljárás alá vonása lehetséges, akiknek beosztását a
szervezeti változás ténylegesen érinti. Nincs törvényes lehetőség azonban
anq hory a változás okIín olyan hiva!ísos állomá,Lrryúakat vonjanak alá, -
esetleges elávolíüisuk érdekében - akiknek a beosztását a szervezeti vál-
tozás nem érintette.
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A közös megeryezésre vonatkozóan a fentiekben kifejtetteken tul
fontos meg|egyezni, hogy annak gyakorlatilag minden, a szolgálati viszony-
ra vonatkozó lényeges körülmény d tárígya lehet és nincs tartalni különb-
ség abban, hogy az adott tárgyú megállapodásnak ki a kezdeményezője.

' A, szlrvezetiváltoással összefiiggésben a szolgálat felső korha-

tírának betöltését mege|őző l éven belüI, a korhaüír betöltéséig,

illeWe akinek a beosáása ajelzett okok miatt szűnt meg, de más

beosztásba tervezett, tegfeljebb 1 évig történó rendelkezési állo-
mányba helyezhető (44. § b) pont), vagy választhat hogy el akar

menni közös megegyezéssel (54. § alapján). Ez az eljánísi mód

szerződéses állományú katonr& esetében nern alkalmaáató;

. szerződéses állományú katonák esetében, ha szolgálati viszonyuk

megszüntetésére létsámcsökkentés, illetve átszervezés miatt
kerül sor a 230. §-ban foglaltakat kell alkalmazni. Szerzódéses

katona szolgálati viszonyát - mivel határozott idejű szerződésről
van szó - felmentéssel nem lehet megsziintetni. A szerződéses

katonáknak a jogutód szervezeteknél a szerződésüket módosi
tani kell, új katonai szervezeteknél történő alkalmaásuk esetén

új szerződést kell kötnil

' A katonai szervezetek parancsnokai (vezetői) az átszeryezésben

érintett állományra vonatkozó személyi javaslataikat a feladat

végrehajtásának befejezése előtt, legkésőbb l hónappal a dön-

tésre jogosult elöljaróhoz terjesszék fel az aldbbiak szerint:

a.) néujegzéken:

A katonai szervezetek összevonásából, vagy át- alárendeléséből, illet-
ve más okból történő beosztas megnevezés változást.

b.) szolgálati j ellemzésen :

- a szolgálati viszony megszüntetéseket;

- a magasabb hanískörbe tartoá áthelyezést és kinevezést;

- a rendelkezési állományba helyezést.
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3.) Eljárás a katonai szervezet gazdálkodó szervezetté történő áta-
lakítá§a esetén:

Abban az esetben amely során egy katonai §zervez€t gazdálkodó szer_
vezetté alakul át, a hiva!ísos és a szerződéses állomriny tekintetében alap-
vetöen a szervezet megszűnésének eset körét kell alkalmazrri. Ekkor lehetőség
van a hivatásos katonai jogviszony fenntartása mellett - ha a szolgálat
érdeke indokolja - a Magyar Honvédség rendelkezési állományából (a
Magyar Honvédség rendszeresitett és költségvetési létszámát sem terhelők
csoportja) vezényeltként a gazdálkodó szervezetnél történő munkavégzés-
re, A kezdeményezés a gaÁálkodő szerv vezetőjének ajoga.

4.) A katonai szerTezet diszlokációja (beosztások átcsoporto§i-
tá§a) e§etén követendő eljárás:

Valamely katonai szervezet más helyőrségbe történő diszlokációja az
előkészítés időszakában különös körültekintést igényel. Ilyen esetb€n kie-
melten kell törekedni a szolgálati és egyéni érdek összeegyezteté§ére.

Ha a katonai szervezet más helyórségbe települ át - a helyörségváItást
vállalni nem tudók esetében - ut űgy kell tekinteni, mintha a diszlokáló
szerv€z€t minden beosáása megszüntetésr€ került volna, A személyügyi
igazgatrási eljárást ennek íigyelembevételével és jogkövetkezményeivel kell
lefolytatni, végrehajtani.

Tehát, amennyiben a katonai szervezet lényegében nem változik, csak
más helyőrségben folytatja tevékenységét a hivaásos állomá,rry tagia a
más helységbe áthelyezést a család arrinytalanul nagy sérelme miatt nem
vállalja, akkor feImentéssel történő szolgálati viszonyának megszüntetése
kezdeményezhető (56. § (3) bekezdés 3. gondolata) alapjáLrr,

Azon hivatásos és szerződéses állomanyú katonák esetében, akik a
más helyőrségbe történő áthelyezés esetén a szolgálatot vállalják, lehető-
ség szerint eló kell segíteni a felvételi követelményeknek megfelelö nagyko-
rú hozzátartozóiknak (feleség, gyermek) szerzódéses állományba vételét,
illetve szerződéses szolgálati viszonyuk fenntarhísát vagy közalkalmazotti
jogviszonyuk folytatását az új helyőrségben.
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5;1 Az átszerlezésben érintett közalkalmazotti állománnyal kap-
csolatos eljárás rendje:

A közalkalmazotti állomány létszátnának csökkenése, átcsoportosítá-
§a során, illetve az átálakítás végrehajásakor a f: figyelmet az életkörül-
ményekben várhatóan bekövetkező hátrá,nyok csökkentésére, valamint az
érintettek egzisáenciális érdekérvényesítésére kell fordítani.

Az átalakítás során csoportos létszímleépítésnek szímít (Mt. 94lA,)
ha a munkáltató a működésével összefiiggő ok miatt a döntést megelőző
féléves időszakra vonatkozó átlagos statisáikai létszáma szerint 20-nál
több és 100-nál kevesebb közalkalmazott foglalkoztatása esetén legalább

10 fő, l00 vagy annál több, de 300-nál kevesebb közalkalmazott foglal-
kozíaása esetén legalább a közalkalmazotti állomány l0 o/o-a,300 vagy
annál több közalkalmazott foglalkoztatása esetén legalább 30 fő jogvi-
szonyát kívánja harminc napon belül felmentéssel megszüntetni, köteles az
érintett közalkalmazottak telephely szerinti illetékes munkaüryi központot a

közlést megelőzően legalább harminc nappal írásban üíjékoztatni. A
munkáltató a munkaügyi központtal köteles közölni a |étszámcsökkentés-

sel érintett közalkalmazottak személyi adatait, Társadalombiáosíü{si Azono-
sító Jelét, utolsó munkakörét, szakképzettségét, átlagkeresetét.

A döntést megelőzóen kötel€s az üzemi tanáccsal, üzemi tanács hiá-
nyában a munkáltatónál érdekképviselettel rendelkező szakszervezetek, il-
letve a nem szervezett közalkalmazottak képviselőiből létrehozott bizott-
sággal konzulüíciót kezdeményezni. A konzultációnak ki kell terjednie a
csoportos létszí,íncsökkentés elveire, a létszámcsökkentés elkerülésének
módjára, illetve eszközére, v agy az azzal érintett közalkalm azolÁk számá-

nak csökkentésére, továbbá a következmények enyhítését célzó eszkö-
zökre. A konzultációt megelőzóen legalább hét nappal a munkáItató köte-
les a közalkalmazottak képviselóivel írásban közötni a t€rvez€tt csoportos

létszámcsökkentés okait, az érintett közalkalmazottak létszámát (foglal-
koztatási csoportok szerinti megosztásban), a döntést megelőző idószak-
ban foglalkoztatott közaIkalmazottak létszámát, a létszámcsökkentés vég-
rehajtásának tervezett idóbeni ütemezését és szempondait.

A konzultációt a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó döntést meg-

elózóen legalább 15 nappal kell megkezdeni.
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Az elbocsáásra kerülők közalkalm azotti jogviszonyának megszün_
tetésére a jelenleg érvényes munkaügyi szabályokat (az 1992. évi XXXI-
II. törvény a közalkalmazottak jogállrásáról, valamint az 1992. évi XX]f..
törvény a Munka törvénykönyvéről) k el| alkalmazni azzal, hory a felmen-
tés a közalkalmazott írásbeli tájékoztatását követő 30 nap elteúivel közöl_
hetó, vagyis a felmentésről szóló értesílés mint oknány eúor kézbesíthető.

A munkáltató katonai szervezet jogutódlással történő megszűnése
esetén a közalkalmazotti jogviszony nem szűnik meg ós a közalkalmazot-
tat a tényleges jogutódhoz át sem kell helyezni. A közalkalmazotti jogvi_
szony a munkáltató részéről ebben az esetben csak akkor szüntethetó Áeg
felmentéssel, ha ajogutód szervezetben megszűnt a közalkalmazott erede-
ti munkaköre, illetve nincs az iskolai végzettségének, képesítésének meg-
felelő munkakör, vagy az ilyen munkakörben történő alkalmazíst a közal-
kalmazott - kinevezésének módosításával - nem vállalja.

Amennyiben a megszüntetésr€ kerülő katonai szeílezet feletti fenn-
tartói jog nem állami vagy helyi önkormányzati szervnek kerül átadásra, il-
letve_a katonai szervezet vagy annak egy resze gazdasági társasággá alakul
át a katonai szervezet közalkalmazotüainak jogviszonya megszünik ajog-
utód nélküli megszűnéssel (Kjt. 25lA).

_ Amennyiben az új munkáltató a továbbfoglalkozíaást vátlalja, a
közalkalmazotforak az írrásbeli táiékozlatást követően 30 napon belül írás-
ban nyilatkoznia kell arról, hogy hozzÁjirul-e továbbfogl;koztaásához.
Hozzájbru|ása esetén az új munkáltató szerződést köt a közalkalmazottal.
Ezt követően a Munkatörvénykönlve hatálya alá tartoző munkaviszonlt
létesít. Ha nem nyilatkozik, vagy nem járul hozzÁ a továbbfoglalkoi-
taüásához, közalkalmazotti jogviszonya megszűnik.

A mindenkori költségvetési fedezet íiiggvényében - miniszteri
engedélyezés uüfu - sor kerülhet korengedményes nyug dijazásra, abban az
esetben, ha a törvényi feltételek€n (181/1996. (xII.6.) Korm. rend. és a
módosítására kiadolt 145/1997, (IX: 5.) Korm. rend.) tul legalább 10 éves
honvédségi jogviszonnyal rendelkezik, és a munkaköre ténllegesen meg-
szüntetésre kerül. A korengedményes nyugdíjazás engedélyezéie esetén a
közalkalmazotti jogviszony közös megegyezéssel keruI megszüntetésre.
Amennyiben a korengedményes nyugddazísra vonatkoá kO"ös rneg-
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egyezés nem jön létre, akkor a közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel
kell megszüntetni és a járandóságokat ki kell fizetni.

A Maryar Honvédség átalakításával érintett
állomány járandóságai

Hivatásos állomány

A szolgálat érdekében történő áthelyezéssel és vezenylóssel kapcso-
latos költségek egy részének honvédség által történö átvállalásátjelenleg a
6/199l. ()(J, 27.) Inú rendelet, valamint a 6611995. (HK l/1996.) HM
utasitás szabályozza. Eszerint a szolgálat érdekében áthelyezett és eála|
helyőrség-változtaásra kényszerülő tisztek és tiszthelyettesek részéte a
honvédség a kövelkező juttatdsokat (kedvezményeket) bizlosílja:

. A bútorok és egyéb ingóságaik szállítása költségeit teljes összeg-
ben megtéríti;

. A régi, illetőleg az új lakáshoz igazodóan a honvédelmi miniszter
18/1996. HM rendeletben meghatározott mértékig terjedő
költözködési költségánalinyl ftzeí" melynek rendeltetése a bútor-
zat szál'líás miatti rongálódások, illetóleg bútorcserékkel kap-
csolatos többletköltségek ellensúlyozisa;

. Az átköltöző házastársnál bekövetkezett jövedelemcsökkenés rész-
beni ellentételezéseként a honvédség legfeljebb 3 évi időtartam_
ban jövedelem kiegészítést folyósít, Ennek maximális összege a
kötelező legkisebb munkabémek (elenleg 25.500 Ft) elsó évben
a 75 %o-a, a második évben 60 Yo-4 aharmadik. évben 50 %-a;

' Az áthelyezés miatt a családjától külön élni kényszerülő katona
részére a honvédség térítésmentes sállrist, ennek hiányában al-
bérleti hozzájárulást biáosít. Ezen túlmenóen a különélő katona
a honvédségtől ingyenes, természetbeni étkezésre is jogosult.

A Magyar Honvédség átalakíüísa sonín a létszámcsökkentéssel érin-
tett tisztek és tiszthelyettesek a 6ó11995, GlK 1/199ó.) HM utasíüis alapjárr
további kedvezményekre is jogosultak. Ennek kerelében:
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' Az átszewezés követkeaében új beosztásba kinevezett (áthe-
lyezett) személy az új beosztás szerinti illehnényre _ az új beosz-
tís elfoglalásának időpontjától fiiggetlenül - a kinevezesét (áthe-
lyezését) követő hónap elsó napjától jogosult (2.§);

. Az új beosztásba áthelyezett ti§ztek és tiszthelyettesek illetmé-
nyé _ az általrinos szabályokhoz képest _ k€dvezőbben kell meg-

ilUptani (pl.: a megszűnő rendszeres pótlékok teljes összege,
illetőleg az esetenkénti 50 Yo-a az alapilletménybe beépítheió)
(3,§);

' Az önálló állományliblával rendelkező katonai szervezet elöljáró
parancsnoka a létszám feletti katona részére felettivé válásától
szimitott további 4 hónapig engedély ezheti az illetmény kifi-
zetését (4. §);

. Az áthelyezés miatt átköltözők illetményelőleg kérelmeinek tel-
jesítese érdekében az elöljráró parancsnokságok az MH paranc-
snokától kérhetik az illetményelőleg keretek átrneneti kiegé-
szítését (5. §);

. A helyőrségváltás miatt kollégiumba kerülö iskoláskoru ryer-
mekek kollégiumi díját, valamint havi egyszeri utazási költsé-
geit a honvédség átváIlalja (6 §);

' Az űj szolgálati helyen nem honvédségi kezelésű bölcsődébe,
óvodába kerülő gyermekek utáni térítési díjhoz a honvédség hoz-
zájárul (6.§ (4) bekezdés);

. A költözködési átalányl az áIlományilletékes katonai szervezet
parancsnoka indokolt esetben 50 o/o-kal magasabb összegben is
megállapíthatja (7. §);

. Az átszervezés során más beosáásba kerülő tisztek és tiszthelyet-
tesek észére az átképzés (szaktanfolyam, stb.) költsógeit a hon-
védség részben vagy egészben átvállalhatja, ha ahhoz-a honvéd-
ségnek érdeke fűződik (l0. §).



A haderőreíormmal összefüggésben hivalósos tíllomónyból tarta-
lékos óllomdnyba he$ezed személy jogosult a végleges lele@eúési helyé-
nek egl alkalommal ftaénő megváIaszttísára olyan telepüIésen, ahol a
honvédelmi szem lakással rendelkezik, ha HM rcndelkezésű lahísban
lakik és a szolgőIati víszon!őnak megszűnése óla 5 év még nem lelt el
(ű1994. (IV 30.) HM rendelet 5. § (3) bekezdés).

A diszlokáció folv1.án az áttelepülés miatt áthelyezett hivaüísos állo-
mányú tagjának az űj szolgálali helye szerinti településen e beosáása taí-
tamára akkor isjuttatható HM rendelkezésű lakás, ha esetében kizáró okok
(HM rendelkezésű vagy önkormányzati lakását megvásárolta, lakásépi
téshez vagy vásárlashoz a honvédelmi szeMól munkállatói kölcsönt kapott,
HM rendelkezésű lakásának bérleti jogviszonyáról térítés ellenében
lemondot! a HM rendelkezésű lakásra fennálló bérleti jogviszonyának
megszűnését követóen a lakásban bérlőtársat vagy jogcím nélküli haszná-
lót hagyott hátr4 lakráshasználatbavételi dükülönbözet térítésben vary csere-
térítésben részesül) egyébként fennállnak (8.§ (3) bekezdés).

A hivatásos szolgálati viszony megszűnéséről és annak módjáról, vala-
mint idópontjáról az állományilletékes szerv személyügyi vezetője l5 na-
pon belül írásban köteles tajékoztatni az illetékes helyi lakásgazdálkodási
szervet (30. § (4) bekezdés).

A hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személy a részére bérbe adott
HM rendelkezésű lakas részleges felújításahoz - kivéve, ha a lakás új, rész-
ben vary egészben felújított - részleges felújítrisi átalányra jogosult, ha a
lakást szolgálati érdekböl, helyőrség (település) váItoztaüíssal is járó áthe-
lyezés következtében kapta (32. § (l ) bekezdés b) pont).

Az MH átalakínísa következtében új helyőrségbe költöző hivatasos
állomrányú tag HM rendelkezésű lakása visszaadásával kapcsolatos köte-
lezettségének szab ályaií a 6311995. (HK 3 3.) HM utas ítás szabá|yozza rész-
letesen (47. §).

A munkáltatói kölcsön visszafizetésének időtartama alatt _ indokolt
esetben és kérelemre - a törlesztés legfeljebb 2 éves idótartamra felfiiggeszt-
hető, ez esetben a futamidő változatlanul hagyása mellett a tartozás havi
törlesztő összegét kell megnövelni. A munkáltatói kölcsönből fennálló tar-
toaás összegét nem lehet elengedni (l61. § (3), (4) bekezdés).
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A munkáltatói kölcsönből fennálló tartozást változatlan feltételekkel
törlesáheti az, akinek szotgálati - vagy munkaviszonya a haderőreform
kapcsán önhibáján kívül (az Orsággyűlés által elrendelt létsz{mcsökke-
nés vagy átszervezés miatt) §zűnt meg. Fel kell mondani azonban a mun-
káltatói kölcsönt és vissza kell vonni a márjóváírt engedményt, ha az érin-
tett az építkezés beíejezését az építési engedéIyben meghaározott haári-
dőig lakhaüísi engedéllyel, továbbá az önkormányzati lakás megváMrlását
a munkáltatói kölcsön folyósításától szrimított 6 hónapon belül az adás-
vételi szerződéssel nem igazolja (l68. § (1) bekezdés).

Ha a munkáltatói kölcsöntámogatrásban részesített személy szolgálati,
köztisztviselői vagy közalkalmazotti jogviszonya a kölcsön telje§ kiegyen-
líté§e előtt megszűn| az új munkáltatója a még ki nem egyenlített teljes
kölcsöntartozást átvállalhatja (l72. §),

A hivatrisos állomány tagjának albérleti dii hozzájárulás fizethető, ha
- vezénylés esetét kivéve _ szolgálati helyén nyilvántartott lakásigénylése
van és a sálló férőhelyen történő elhelyezése helyhiány, továbbá méltá-
nyolható egyéni vagy családi körülményei miatt nem lehetséges (l78. §).

Humán szolgáltatások

A tartalékos állományba keülő hivatásos katonrik, illetve az elbocsátrás_
ra kerülő közalkalmazottak elhelyezkedésének segitése érdekében - a jog-
szabályokban előírt feltételek biztosításán túl - a helyi humánszerveknek szo-
ros kapcsolatot kell kialakítani a központi és regionáis munkaügyi szervek-
kel. Az MH §zociáIpolitikai Alapítványa, a HVK humán fócsoportíönöké-
nek szakmai felügyelete mellett működó Munkaerőpiaci Innovációs Iroda
(továbbiakban Iroda) segíti az átképzések szervezését, Az Iroda a belsó és
külső munkaerő közvetítes feladatainak ellátásával játttl hozá az MH:ból
önhibájukon kívül kikerülók munkaerőpiaci pozíciójának javításához.

A létszrimleépítés kezelésére az érintett katonai szervezeteknél helyi
szinten Munkábahelyezést Elősegítő Bizottság (MEB), honvédségi szin_
ten pedig Központi Munlcíbahelyezést Elősegítő Bimttság ( KMEB) ke-
ül létrehoásra és működtetésre.



A haderő-átszervezés hatásaként keletkező egyéni válsághelyzetek ke-
zelésére, valamint az állomány széleskörú üíjékoztaása érdekében a szemé-
lyi állomriny néltelenül és inryenesen veheti igénybe a Humín Tanácsadó
Telefonszolgálat szol gáltatásait.

A csapatpszichológusi hálózat a kialakuló konfliktushelyzetek meg-
oldásában egyéni szükséglet és igény szerint ve§z résá.

A haderó-reformban érintett katonai szervezeteknél, a vonatkozó vkF-i
intézkedés és HVK HFCSF-i szakutasíüis értelmében Családtr{mogató Szol-
gálat fog működni,

A HVK HFCSF szakmai koordinálása mellett MH szintű Krízis Keze-
lő Szolgálat áll majd rendelkezesre.

A diszlokáció folytán más helyőrségben szolgálók munkábajáíá§sal
kapcsolatos költségeit teljes egészeben a munkáltató fizeti meg (ogszabá-
lyi feltétel megteremtése). Meg kell vizsgálni és szükség szerint be kell
indítani a helyőrségek közötti honvédségi jriratokat.

A nyugtíIttlnuínyba kerüők részére kiadásra kerüI az Obsitos című
tájékoztató íüzeteí, melybőI az éfinlettek inJorruiciót kapnak jogaikróI,
jdrandósdgaikróL

Az áftrlakítás §oldn íollamato§ információgtűjtést kell szemezni az
óIlomány hang ulatőnak mérése céIjából.
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SZAKTÖRTENET

A II. VILÁGHÁBORÚ HARCKOCSIJAI

Gyarnati Józse/

A 2a suízad elején a vi!ág hadseregeiben széles körben elterjedtek a
sorozatlÖuő Íeg)veruk, ami glökeresen megvólroztatta a hadvisetés for_májót. A jelentős hatásos lőtóvolstiggal és tíízg1lorsasággal rendelkező gep-
puskák elől a katonák a tövesztirkokban kerestek Áinedéket. A hvaz-
árkokat.szögesdrót ahadólyokkal, aknamezőkkel vétlrék az ellenséges
glalogsóg rohamai ellen. A hadsereg a föld aIá bújt és olyan erejű úáel-
met hozolt létre, amit egl mdsik hasonlóan felfegyverzeű gtalogstig mór
nem vag1l csak nag1l véniklozat drdn tudott áttörnL Az I. vtttigháionitan a
hadvkelők sorra keresték a probléma lehetséges megoldási jormáít, A sok
t áIlozat közüI egyik a harc*ocsi lefi. Az atleí egyáŰItin nim volt új, mdr
Nagy Sándor ídejében felvetődött eg! olyan hiiítechni*ai eszköz beveze-
tése, amely mozgóképes, védelmet nyújt a kezelőí számára és mefelelő űx-
erejű fegyverekkel is fel van szerelve. A megvalósításra 1916. izeptember
IS.-ig, közel két és félezer évet keltet várni,imikor a vitágtönénelem első
h are k o cs ítámadás a meg índu lt.

Az.I. világháború csak megteremtette a harckocsit, viszont pontosan
nem alakította ki az eszköz műszaki paramétereit és a leghatásosabb alkal-
maásának a harcászati_hadászati elveit. Nehezítette az-alkalmazási elvek
kidoJgozását a 

_harckocsikkal párhuzamosan megjelenő páncéltörő fegy-

::r* N.T. volt pontosan meghatározva a harcúsi csapatok együttmű-
ködése a többi fegy.vememmel. A két világháboru kOzOtti idószatban két
nézet t€rjedt el. Az egyik szerint a harckocsi csapatokat nem lehet önáIló
fegyvememként kezelni, és szétosztva a gyalógsig támogatására kell őket
lri="iTi Eú a nézetelt !ímogatta a brit és a 

-fran-cia 
r.,uiu.r"te. I. ullag-

háboruban ryőztes tábomokai, A másik nézet szerint koncentráltan nagy

::.T",gb:. 
kell bevetni. A nagy tömegben bevetett harckocsik az ellenségis

vedelmi vonalakat megfeleló szélességben áttörik és utat nyitnak az öket
követő gyalogságnak. A harckocsik eiután a hadászati melysegben manO_
verezve elfoglalják a közlekedési csomópontokat, raktáraÚ, á nia*ut e,
az egyéb katonai szempontból fontos létesítményeket, így lehetetienn e levi *
l,Gyarmati József százado§,zMNE,- Hadit€chnikai tanszék doktorandusz.
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ellenség visszavonulását, A cél tehát nem egyszenien a szemben álló fél
hátranyomása és területének az elfoglalása, hanem a harckocsi csapatokkal
együttműködő gyalogság segítségével annak beke-rítése. Kidolgozói a brit
J.FC FuIIer és Basil Liddel Hart, nézeteik saját hazájukban és a velük
szövetsóges Franciaországban nem leltek komoly támogatásía, felkeltették
viszont a német és a szovjet katonai vezetés ér-deklődését.

A helyzet koránt sem volt egyértelmű, a páncéltöró fegyverek olyan
fejIődésen mentek keresztüI, ami komolyan megkérdőjelezte a nézet alkal-
mazhatőságát. A katonai teoretikusok, közöttük magyar tábornokok is, so-
kat vitatkoaak arról, hogy a koncentráltan bevetett harckocsiknak van-e esé-
lyük a páncéltörő fegyverekkel szemben.

A II. világháboru előestélyén a spanyol polgárháboruba, két nagyha-
talom, Németország és a Szovjetunió is bekapcsolódott. A nagyhatalmak
célja, ami talán még a politikai céIokat is megelőzte, az új haditechnikai
eszközök közöttiik a harckocsi kipróbálása volt. Németország a PzKpíw I,
a Szovjetunió a T-26 típust vonultatta fel.

A spanyoI polgárháborúban szembenáIló harckocsik
a PzKpfw I (felső kép) és a T-26 alsó (kép)
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A PzKpíw I tömege 5 tonna, prfurcéljának maximális vastagsága 13
mm sebessége úton elérte a 40 km/h-t, fegryeízetét két 7,9 mm űrméretű
géppuska alkotta, A T-26 tömege l0,3 tonna, fegryeízete egy 45 mm
űrméretrí harckocsiágyú, sebessége 27 kmlh vo|t, A háboruban a szovjet
harckocsik jelentősebb sámban vettek résá. A két harckocsi össze-
csapiisáróI érdemben nem lehet beszélni, hiszen a PzKpfiv I géppuskái
komoly veszéIl nem jel€ntettek az orosz páncéIosokra. A T-26 harcko-
csik ellenfele inkább a német 37 mm űrméretű páncéltörő ágyuk voltak,
melyek komoly vesáeségeket okoztak a nagy tiizerővel rendelkező, de
alacsony páncélvédettségű és meglehetősen lassú szovjet harckocsiknak.
A háboru nem döntötte el a viá a két alkalmazási nézet között. Fuller
ezredes és követői saját elképzeléseiket látták igazolni. A brit és francia
vezetés megmaradt korábbi állásponda mellett. A szov.ietek azt a követ-
keztetést vonták Ie, hory a páncéltörő ágyúk kerekedtek felül a harcko-
csikkal vívott harcban és ennek megfelelően áíszervezték haderejüket. A
korábban önálló feladatok megoldására szánt páncéIos hadtestjeiket fel-
oszlatták és a harckocsikat a gyalogság köZött osztották szét azok táíno-
gatlísára. Döntésük, mint később kiderült hibás volt. Ennek ellentételezé-
seként viszont szerencsésen körvonalazták az eszköz szíikségesen műsza-
ki paramétereit. A spanyol polgárháboru igazolta, hogy önmagában a nagy
ttizerő nem elegendő. A harckocsiban a tűzerő-mozgékonyság-pancél-
védettség hármas követelményrendszert egyszelTe kell teljesíteni. Ennek
megfelelően szüIetett meg l939-ben a T-32 majd l940-ben a T- 34,25 ton-
na tömeggel, 52 km/tr maximális sebességgel, és egy 76,2 mm űrméretti
harckocsiá5lúvaI.

_ Nagy Britannia hagyományos elképzeléseinek megfelelően két harc-
kocsi típussal készült a háborúra. Egy nagy páncélvidettségű de lassú
típussal, amelynek feladatául a gyalogság tímogatrását szrinták és egy kOnnyebb
alacsonyabb páncélvédettségű de gyors mozgékony harckocsivalaminek a
gyorsan mozgó gépesített csapatok tiiínogatása lett a feladata, A ngla-
logsógi" harckocsi a Matilda II 29 tonna tömegű, 40 milliméter űrméretű
ágyúval rendelkező és 27 km/h sebesség elérésére alkalmas harckocsi volt.A "lovassági" harckocsi a Cruiser Tank Mark IV tömege 15 tonna,
sebesség 48 krn/lr, feglverzete 40 mm űrméretű ágyú.
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Nagy Britannia euel a kél lípussal készült a háborúra

. a Cruiser Tank Mark IV (felső kép) és a Matilda II (akó kép)

A német közepes harckocsi, amit hadászati elveiknek megfelelóen
áttörésfe és mélységi manóverekre szánÁk a PzKpfrv III típus volt.
Tömege 20 tonna, maximális sebessége 40 km,4r, fegl,verzete kezdetben
37 mm űrméretű ágyú, homlokpáncéljának vastagsága 30 mm.

A német közepes harckocsi a háború elején a PzKpJw III
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A PzKpfilr III mellet létrehoztak egy másik típust, amelynek inkább
támogató feladatok szántak, A PzKpfrv fV D 20 tonna tömegű, 20 mm-es
homlokplíncélzattal és 75 mm nrméretű Ll24 rövid csövű löveggel szerel_
ték fel, maximális sebessége 30 km/h.

A PzKpfw IV típust a gyalogsúg ímogűtásra tervezlék

Franciaország páncéIos csapatait alapvetően két fő típussal szerelte
fel, A SOUMÁ S-35 tömege 20 tonna, sebessége 40 km/h, homlokpán-
célzata 55 mm, fegyverzete 47 mm űrmérető harckocsiágyú. A közepes
harckocsi hármas követelményrendszerét talán ez a típus kép-viselte a
legjobban a nyugati fronton. Tűzerőben és védettségben felülmúlta a
német PzKpfw III-at és mozgékonyságban sem maradt le mögötte,
Hátranyos tulajdonsága volt viszont, hogy a toronyban csak egy kezelőnek
jutott hely, akinek egyszerre kellett ellátni a parancsnoki és a fegyverek
kezelőinek a funkcióját, ellentétben a német és brit harckocsiknál, ahol a
parancsnokot fuggetlenítettek minden egyéb feladattól. A francia nehéz_
harckocsi a Char-B még az I. Világháborús típusokat képviselte. Tömege
32 tonna, sebessége 27 kmlh, páncélzata 60 mm, fegyverzete egy 47 mm
űrméretű ágyú és a törzsben elhelyezett 75 mm űrmérehi tarack. Az S-35
harckocsihoz hasonlóan a parancsnok itt sem volt fiiggetlenítve.



A Pűpfv III ellenfele l940-ben aJrancia S-35

l940 tavaszán csaptak össze ezek a típusok. A különböző harckocsik-
ról jól látlrató, hogy jeientós különbség közöttük a harcászati-múszaki
paraméterekben nem volt, sőt a brit és francia harckocsik valamivel na-

gyobb tűzerót és egyértelműen jobb védettséget képviseltek, A hadjárat

mégis a német hadsereg, a hadtörténelemben addig még soha nem tapasz-

talt látványos és gyors sikerét hoáa, amit egyértelműen az alkalmazott
hadászati elveknek tudhatunk be. Egyes hadtörténészek úgy jellemzik az
erőviszonyokat, hogy a németeknek háromszor ezer, a szövetséges brit és

francia erőknek pedig ezerszer hárorn harckocsija volt. A nagy kérdés

eldólt. A harckocsik nagy tömegben bevethetők és alkalmazhatók önálló
manőverekre. A hadjárat viszont a harckocsi műszaki paramétereinek a
növelésére ösztönözte a német vezetést. A brit expedíciós hadsereg mint-
egy 50 Matilda I és Matilda II harckocsija Anas városanál ellentámadásba
ment át. A német harckocsik és páncéltörő ágyuk tehetetlenek voltak a 60,

illetve 80 milliméteres homlokpancélzattal felszerelt brit páncélosokkal
szemben. Az ellentámadást csak a légvédelmi ágyuk és tabori tarackok
tüzével tudták megtömi. A franciaországi tapasztalatok alapján a PzKpfiv
III számára 50 milliméter űrméretű L/60 kaliberhosszúságú harckocsiá-
gyút terveztek és a homlokpáncélt egy 30 milliméter vastagságú előtét-
páncéllal erósítettek meg, hogy az ellenálljon a brit 40 mm űrméretű harc-

kocsiágyúk tiizének, A Matilda és a Char-B harckocsik felűnésének a
hatására pedig felgyorsították a német nehézharckocsi, a későbbi legendás
Tigris tervezését. Hitler brit és francia típusok alapjrin egy olyan új német
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nehézharckocsit követelt ami ellenáll a páncéltörő ágyuk rüzének,

1941 nyarán 3200 német páncélos támadía meg az orosz haderő közel
20000 tankját A német alapharckocsi a már 50 mm úrméretú L/45 kaliber-
hosszúságú löveggei felszerelt PzKpfw III, de a német harckocsik egyhar_

Tadát 
m:c mindig a csak géppuskákkal felszerelt PzKpfu I és PzKpfw II

tipusok alkották. Az orosz hadsereg harckocsi állományának a zömét a Spa-
nyolországból ismert T_26 és BT harckocsik alkották, melyek harcászati-
műszaki paramétereikben alulmaradtak a német PzKpfu IiI harckocsival
szemben. A spanyol polgárháborut követően az szovlet hadvezetés harc-
kocsi csapatainak az áíszewezése mellet döntött. Az elhatározás helyte-
lensége a finn-szovjet téli háború és a mandzsúriai harcok után derült ki.
A vezetés a páncélos hadtestek újrafelállítása mellet döntött. A német
támad,ás az átszervezés kellős közepén érte őket. A hadseregben és az álla-
mi vezetésben uralkodó viszonyok miatt a gigantikus méretű Vörös Had-
sereg harcértéke csekély volt. Harckocsijainak nagy része mozgásképte-
lenül javításra várt. Így már könnyebb ettepzetni, nogy a űm;drís első
hónapjában a koncentráltan bevetett, fegyelmezett nérnet erők mintegy
I7000 orosz páncélost semmisítettek meg. A német katonáknak viszont
nem csak sikerben, hanem meglepetésben is részük volt az orosz pusz-
ákon, A támadás idejében az oroszok mintegy 1100 darab T-34/A közepes
és 500 tlarab KY-l nehéz harckocsival rendelkeztek, melyek műszaki para-
métereikben jelentősen felülmúlták a német típusokat.

Ami meglepetést okozott a német hadseregnek a T-34



A T-34/A a T-32 harckocsiból, a spanyol polgárháboru tapasáalatai
alapján lett kifejlesztve. Itt mutatkozott meg leginkább, hogy a szovjet
vezetés határozta meg a legjobban a közepes harckocsi múszaki para-
métereit a II Világháborút megelőzően. A T-34lA tömege 25 tonna, sebes-
sége 52 km/h, páncél 45 mm amit a későbbi B és C változatoknál 60 illetve
75 mm vastagságúra növeltek, íeg5uerzet 7 6,2 mm űrméretii harckocsiá-
gyú. A PzKpfiv III harckocsihoz képest tehát nehezebb, mozgékonyabb és
nagyobb tűzerejű volt. A KV-I nehézharckocsi tömege 43,2 tonna, páncél-
zata 75 mm, feryverzete 76,2 mm űrméretű ágyú, sebessége 35 km/h. A
német csapatok 194l és l94Z évi sikerei inkább a jobban kiképzett fegyel-
mezett hadseregnek és a hadműveletek szakszeni és előrelátó rnegtervezé-
sének tudható be, mintsem harckocsijai harcászati-műszaki paraméterinek.

A szovjet oldalon megjelenő új típusok fejlesztésre késztették a német
mérnököket. Átrneneti megoldásnak látszott a meglévő PzKpfw IV harc-
kocsi fejlesztése. A PzKpfiv IV harckocsit alapvetően támogató feladatra
tervezték, de a 75 mm űrméretű lövegével ez a típus volt az egyetlen, ami
képes volt kilőni a T-34-et. A lövegcső viszont mindössze Ll24 kaliber-
hosszúsággal rendelkezett és így meglehetósen kicsi volt a hatásos lőtávol-
sága, Az 1942-ben megjelenó PzKpfw IV F2 váItozatot 75 mm űrméretű
de Ll43-as löveggel szerelték, páncélzatát 60 mm vastagságúra módosítot-
ták. A változtatások hatására kiegyenlítették az orosz harckocsik ftilényét.
A konstruktőrök és a német vezérkar nem ezt tekintette a végső megoldás-
nak. Az orosz harckocsiknak nem csak a paramétereik voltak újszerűek,
lranem a páncéltest és a torony geometriai formái. Az orosz tervezők sza-
kítottak a hagyományosan használt merőleges síklemezekkel, helyette
öntéssel kialakított, nregfelelően lekerekített és döntöft formákat alkal-
maztak, ami már önmagában növelte a harckocsi védettségét, A német
konstruktórök felhasználva ezeket a tapasáalatokatkezdték meg az új né-
met közepes harckocsi a Párduc tervezését.

Az EgyesüIt Államok számára l940-tól kezdett nyilvánvalónak lát-
szani, hogy nem tudja magát mentesíteni az európai háborútó|, Az addig
elhanyagolt páncélos csapatainak fejlesztését is ekkor kezdték meg.
Mintáu| a német PzKpfw IV harckocsi szolgált és ennek alapján határoz-
ták meg közepes harckocsijuk a későbbi M4 paramétereit, tömeg€ 25-30
tonna, feg)"\,,erzete legalább 75 mm űrméretű löveg, Hiánypótlónak, átme-
neti megoldásnak számított a már l939-ben clkészült M3 harckocsi.
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Tómege 27 tonna, sebessége 42 km/h, pancélja 56 mm, fegyverzete 75
milliméter űrméretú L/28,5 kaliberhosszúságú \Oveg. |Ó42 nyarán
érkeztek meg az észak-afrikai hadszíntérre, ahol a brit pácélosok megle-
hetősen szorult helyzetbe kerültek az őket lényegesen felülmúló német
harckocsiktól,

, Az 1942 évi hadműveletek amerikai típusa az M3

Az Egyiptomot védő brit 8. hadsereg kötelékéből ekkora már kivon-
ták a Matildákat, a meglehetősen lassú harckocsik könnyű célpontot nyúj-
tottak a német légvédelmi és páncéltörő ágyuknak. 1942 nyirán az alap-
vetó brit harckocsi a Crusader II volt, töm€ge 20 tonna, pánéélzata 49 mm,
sebessége 42 kmlh, fegyverzete 40 mm űrméretű L/i0 harckocsiágyú.
Mozgékonyságban egyenrangú, de tűzerőben és páncélvédettségben elma-
radt.nagy ellenfelétől a PzKpfiv ul-tól. Nagy probIémát jeleitett a brit
harckocsizók számára a nem megfelelő űr-eieú harckocs-iágyú. Ezzel a
fegyverrel szemben ugyanis kettős követelményt kell támasJani. Az el-
lenséges harckocsik ellen nagy kezdósebességű és tömegű páncéltöró löve-
dék, a gyalogság, valamint a páncéltöró fegyverek ellei megfeleló repesz-
hatású gránát. A megfeleIő kezdósebességhez elégséges csőh'ossz a repesz_
hqtáshoz és lövedéktömeghez pedig megfelelő íirmeret volt szükségis. A
brit harckocsiágyú űrmérete 40 mm volt; ez ekkor már a harckocsik elleni
hlch91 se1 volt elegendő, gránátjának a repeszhatása pedig csekély volt,
ezért ki volt szolgáItawa a német harckocsiknak és pri,rrcéltórő áryúknak.
Az El-Alamei-ni ütköz€tig készült eI az 57 mm űrméretű brit harckocsi-
ágyú amivel a Crusader III-at fegyvereáék fel. Ez a típus már egvenrangú
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ellenfele volt a német páncélosoknak. Az ütközetben viszont máI nem a
brit, hanem az amerikai harckocsik alkották a 8. hadsereg ütóerejét. Az M3
75 milliméter űrméretű lövegével felülmúlta a PzKpfu III és a PzKpfu IV
Ll24 változatait. A fordulópontot hozó ütközetben mutatkozott 6e az M4
harckocsi, amelyet a britek Sherman névre kereszteltek. Ez a típus lett az
amerikai, a brit, a szabad francia és lengyel hadsereg alaptípusa a háború
végéig,

Az amerikai hadsereg alap típusa az M4

Alapváltozatának tömege 30 tonna, fegyverzete 75 mm űrméretú L/37,5
kaliberhosszúságú löveg, páncélzata 5l mm, a páncéltestet orosz mintára
megfe)elő mértékben döntött lemezekből és legömbölyített idomokból álIí-
tották össze, hogy a védettséget a geometria segítségével is növelni lehessen.

Németország az új közepes és nehéz harckocsijait l943-ban vetefte
be. A nehéz harckocsi fejlesztéssel már l942-ben elkészült, a teszteléseket
követóen és PzKpfw Tiger AusfH néven rendszeresítették a legendás harc-
kocsit, Nemcsak tűzereje és páncélvédettsége tette félelmetessé, hanem
méretei és tekintéIyt parancsoló kinézete. A szövetségesek a típus után min-
den német harckocsit Tigrisnek neveáek. Lélektani hatása legalább annyit
jelentett mint 88 mm űrméretű ágyúja.
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A német hadsereg legendás harckocsija a TIGRIS

. _ 
A Tigrist mégis egy régi tervezési stílus utolsó harckocsijának lehet

tekinteni mint egy korszakalkotó újnak. A harckocsi tervezését jóval a
T--14 illetve Sherman harckocsik meg|elenése előtt kezdték el. A páncél-
testét közel merőIeges lemezekbó] állították össze, A harckocsi trimege
55 tonna, páncélzata l l0 mm, fegyverzete 88 mm űrméretr.i L/56 kaliber-
hosszúságú harckocsiágyú, sebessége 37 kmlh. Mindössze l355 darabot
gyártottak belőlük, ami összehasonlítva a T-34 és a Sherman külön-kü|ön

'öP9 _*ii] 40000 példányával jelentéktelennek tűnhet, mégis sokkal híre-
sebbé vált azoknál. A lövegével minden más harckocsit képes volt kilóni
nagy távolságról, páncélzata szemból még l944-ben is megvédte a szövet-
se€es pancéltöró és harckocsiágyúk túzétől, Harci slatisúák alapján egl
Tigris kilövéséig 8 darab T-31, itletve 5 darab Sherman semmisüIí meg.
A veszteségeinek a jelentős részét nem is az ellenség okoáa, hanem a harc-
kocsi hatótávolsága. A rendkívüli tömegű harckocisihoz ugyanis a német
fejlesztők nem tudtak időben megfelelő teljesítményű, alaiiony fogyasz-
íás,ű dízel motort szerkeszteni, ezért kényszerből egy Ol4 Íe teljesit_
ményű, nagy fogyasztású Otto motort kapott a kocsi. A nagy fogyasaás
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alacsony hatótávolságot eredményezett és gyakori feltöltést követelt. FeI-
töltés nélkül a harckocsi egy harcnapot sem volt képes üzemelni. Sorsrrk
ezéft gyakran az lelt, hogy a kezelőik saját kezükkeJ robbantották fel a kiszá-
ladt Tigriseket, nehogy az ellenség kezébe kerüljön. A Tigris lrarckocsikat
zászlóaljakba szeryezye hadtestnek vagy hadseregnek rendelték közvetlenül
alá.

Közepes harckocsi kategóriában Németország írj harckocsija a

Párduc. Tömege 44 tonna, páncéljának vastagsága l00 mm, sebessége 55
km/h, fegyverzete 75 mm űrméretű L/70 kaliberhosszúságú harckocsiá-
gyír. A tervezést a T-34 megjelenésének a hatására |942 elején kezdték el
és az első elkészült példányokat 1943 nyarán kapták meg a csapatok. A
fej lesztői munka ütemét rendkívülinek tekinthetjük.

Az új német közepes harckocsi a Párduc

De a felgyorsított tervezés sok konstrukciós problémát hagyott a hárc-
kocsiban. 1944 elején a Tigris és a Párduc harckocsik elónyös tulajdonsá-
gait ötvöző német harckocsi a PzKpfrv VI Tiger II készült el, amit a
szövetségesek Királytigrisnek neveztek el. A harckocsi tömege 69,4 tonna,
páncélzata l85 mm, sebessége 32 kmlh, fegyverzete 88 mm űrmé-retű Ll1 |
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kaliberhosszúságú harckocsiágyú. A II Világháboru legerősebb harckocsi-ja volt. Szemből szinte sebezhetetlen, lövógével min-den korabeli típust
képes volt megsemmisíteni azok hatásos lőtávolságán kívül. Kevesebb
mint 500 példány készült belőlük. Formájában, arányaiban a mai modem
harckocsikat idézi.Egy l|KiráIyll akár egl ellenséges harckocsi ztiszlóaljat
is képes volt me4§emmisíteni. Veszteségeit, mivel kilőni nem tudták a|'kisebb|| testvérehez hasonlóan ftíleg az üzemany aghiány vagy meghibá-
sodás okozta.

A II világháború legerősebb harckocsija a KiráIytigris

Az új német harckocsikra a szovjet és az amerikai vezetés különböző
képen reagált. A szovjet konstruktőrök kicserélték a T-34 tornyát és
fegyverzetét és komoly mértében megerősítették a p áncélzatot. Az új harc-
kocsi.a T-34l85 l943 végén jelent meg a csapatolnál, tömege 32 tonna,
páncéIzata 7 5 mm, fe§zverzete 85 mm űrméreú L/51,5 kalibűosszúságú
harckocsiágyú. Paramétereivel nem érte el a Párduc harcértékét, de meg-
köze]ítette. Ellensúlyozásképpen új nehézharckocsikat, péIdáuí a JSz-II
és rohamlövegeket állítottak szolgálatba. Ezeknek az eszközöknek a fegy-
verzete l22, illetve l52 mm űrméretű ágyúk voltak. A szovjet tewezők az
ágyúk űrméretével próbáltík kiegyenlíteni a német ipar által produkált
minőséget. A JSz-II nehézharckocsik a KV sorozat felviltására siolgáltak,
I944 

_második felében jeIentek meg a harcmezőn, tömege 47 tonna, sebes-
sége 37 km/h, fegyverzete l22 mm űrméretű harckocsúgyú.



Az Egyestilt Államok az európai szárazftjldi hadműveletekbe jelentős

erőkkel csak |944-ben, a ormandíai partfaszállást követően kapcsoló-
dott be. Ennek megfelelően sámukra nem volt olyan sürgős a német
közepes és nehézharckocsik ellen megfelelő amerikai típus elkészítése.
Másrészről az USA hadviselésében lényegesen nagyobb szerep€t kapott a
légierő, ennek megfelelően a biáos szövetséges légiftilény birtokában a

harcko-csik elleni harcban is inkább a repülőgépeknek jutott szer€p. Az
M4 harc-kocsit a műszaki lehetőségeinek a fiiggvényében 1944-igjelentós
mértékben átalakítottak. Az M4A3E8 l944-ben készült el, tömege 32

tonna, feg).verzete 76 mm űrméretű, L/52 kaliberhosszúságú harckocsiá-
gyú, sebessége 46 km/h volt, paramétereivel a T-34l85 típust közelítette
meg. Az M4 brit változata a Sherman VC Firefly, saját tervezésű toronnyal
és az amerikaitól nagyobb páncélátiitő képességgel rendelkező 76,2 mm

űrméretű L/55 harckocsiágyúval. Az amerikai hadvezetés csak a partraszál-

lást követően sürgette meg saját nehézharckocsi programját. Az 1945
januárjában megérkezett D'{26 "Generul Pershing" tömege 41,7 tonna,

sebessége 32 kmlh, fegyverzete 90 mm űrméretű L/53 harkocsiágyú volt.
A II Világháboru harcaiban sámottevó menyiségben viszont már nem vett
részt,

l935 és l945 között mindössze tiz év alail a harckocsi jelentős fej-
lődésen ment keresztül. A spanyol polgárháborút megelőzően a tömege 5-

l5 tonna, fegyverzete géppuska, esetleg 40-45 mm űrméretű ágyú. A há-
boru végére pedig 30-40 tonna tömegű és 75-88 mm űrméretű fegyverrel
ellátott lett. A német ipar 1943-tól komoly technikai íiilényre tett szert,
amit a szövetségesek tulajdonképpen a háború végéig nem tudtak kiegyen-
líteni. Az ipari kapaciásban viszont nagyságrendbeli különbségek voltak.
Németorság 1939 és l945 között 23500 harckocsit gyártott, amíg a szövet-
séges hatalmak közel 200000 darabot.

A trianoni békeszerzőüs Magllarország s4imára a harckocsik pdr-
ttisát és íejleszté§ét megtiltolta- A harckocsi csapatok hazai fejlesaését
ezért csak titokban lehetett elkezdeni. Kapőrajött Slraussler Miklós Angliá-
ban élő magyar származásű mémök szerződése a Weiss Manfréd gyárral
miszerint a teívezőiíodája áItal tervezett prototípusokat a gyár elkészíti.
Egy ilyen prototípus liszenszét megvásaroMk és ennek a továbbfejleszté-
séből kívánák a honvédség harckocsi igényeit kielégíteni. Így készült el
1937-ben a V-4 harckocsi tömege 10 tonna, fegyverzete 40 mm űrmé-
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retű harckocsiágyú, futóműve alkalmassá tette a harcjárművet a keréken és
lánctalpon való haladásra, sebessége 42kmlh volt.

A ,ragyar tervezésű V-4 harckocsi

A harckocsit viszont a honvédség vezetőj az l938-ban megtartott
csapatpróbán rendszeresítésre alkalmatlannak ítélték. A sikertelen fejlesz-
tés részint a katonai vezetés tapasztalatlanságának tudható, mivel a ter-
vezők elé tul sok követelmény támasztottak. Részint pedig az o rszág gaz-
dasági helyzetének, hogy nem tudta megfelelő mértékben ányagilag támo-
gatni a fejlesáési munkálatokat. A honvédség és ezzel együtt a harckocsik
fejlesaése 1938Jól indulhatott meg nagyobb eróvel. Kimondták az ország
fegyverkezési egyenjogúságát és a gazdaság is megszilárdult. Megszűnt az
ország pénziúgyi ellenőrzése és újra hiteleket lehetett felvenni a nemzeí-
közi pénzügyi szervezetektől. l938-ban meghirdették a ''győri progra-
moí,l' ami az ország újrafegyverkezését írta elő. I938-ban a svéd Lands-
verk glláftól mevásárokák az L-60 könrytű harckocsi liszenszét és 38tr.[
Toldi megnevezéssel rendszelesítetté k a Magyar Királyi Honvédségben,
A hazai gyáríásta történő berendezkedést követően 1940 áprilisában ké-
szültek el az első példányok. A harckocsi tömege 9,5 tonna, páncélzata 23
mm, sebessége 50 kmÁt, fegyverzete 20 mm űrméretű nehézpuska. Védett-
ségét és trizerejét tekintve csak felderítő feladatok ellátására Volt alkalmas,
bár l942-től átfeglrerezték 40 mm űrméretri harckocsiágyúra, de ez sem
tette alkalmassá harckocsik eIleni harcra.



A Toldi könnyű harckocsi metszete

Közepes harckocsi kategóriában l940-ben vásárolták meg a Skoda
gllát T-21 harckocsi liszenszét és 4DlÍdTlrín néven rendszerusítetlék. A
T-21 még nem volt készen, a gyárban is csak a prototípusa létezett, meg-
vásárlása inkább egyéb lehetőség híján kényszermegoldás volt.

Toldi I közepes harckocsi 40 mm űrméretű löveggel

A kifonatlan konstrukcióból eredő problémák miatt csak 1942-ben
készültek el az első példányok, a termelését pedig csak 1943-ra tudták fel-
futtatni és eddig az eredetileg megfelelő paraméterekkel rendelkező harc-
kocsi már el is avult.
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Tömege l8 tonna, páncélzata 50 mm, sebessége 47 km /h, fegyverzete
40 mm űrméretii harckocsiágyú.

Az első Turánok még meg sem érkeztek a csapatokhoz, amikor 1941-
ben a továbbfej lesztése mellett döntöttek. 75 mm vastagságúra növelték a
homlokpáncét és egy 75 mm űrméretű rövid csövű harckocsiágyút kapott,
1943 nyarán készültek el az első Turán II harckocsik. l943-ban a Honvéd-
ség vezetése látta, hogy az így továbbfej lesztett harckocsi sem fogja elérni
a követelményeket ezért átmeneti megoldásként elrendelték a Turán III
harckocsi elkészítését, hosszú csövű 75 mm űrméretű harckocsiágyúval.
E,zel párhuzamosan megbíaák a Weiss Manfréd vállalatot egy új magyar
nehézharckocsi megtervezésével. A terveket a háboru végéig már nem
tudták megvalósítani, A magtar nehé7harckocsi a Tas l944-ben félig készült
el, amikor a szövetséges bombázók elpusaították a gyárat. Tömege 38 ton-
na, páncélzata l20 mm, íegyverzete 75 mm űrméretű hosszú csövű magyar
tervezésű harckocsiágyú. Paramétereivel megközelítette a német Párduc
harckocsit, a páncéltestet és a tornyot korszerűen döntött idomokból áll!
tották össze.

Harekocsi fejlesztés ünket és gártós anka, follamatos nehézs égek
kísérték. Korlűozottak voltak a líszensz beszenési források és az orsaig
tudvalevőleg nyenarylagban és energiahordozóban szegény, a nehézipű
termelése küIfi)ldi nyersanyagbeszerzésen alapszik, A ország vezetése
mindenl megteű a hadsereg ellátása érdekében, a íejlesztéseiel megJfe-
lelő előrelátóssal hatfuozták meg. A hadiipar kapacirását lg3%-tót több
mint a kétszeresére emelték, de még így sem tudták elérni, hogt a Honvéd-
séget modern eszközökkel lfusák el. A harckocsi glártásbóí és fejlesztés-
ből csak l943-ra glűI össze annyi tapasztalat, hogl egl teljesen saját
eszköz kiíejlesztését elkezdhessék, ez viszonl már késő voh, A szövetséges
Iégitámadásoh 1941 tavaszátóI megbénítotttík a maglar hadiipart, addig
több minl 900 harckocsit gldrtottunh, ani Jigletembe véve i kíindultisi
alapokal Jigtelemre méltó teljesítmén!.

FeIhasznált irodalom:

Bombay-Gyarmati-Turcsányi: Harckocsik, Zrínyi Kiadó, Budapest, l999.
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INFORMÁCIÓ

A csEH rözrÁnslsÁG IIADsEREGE
LoGIszTIKoolI ooxrnixÁJA MEGFoGALnnlzÁsÁx.q,r

xrrxnulópoxtrar

IJrban Rudolf I

A logisztikai rendszer felépíüse a Cseh Köztárcaság hadseregében
az állam védelméú'l szóló alapdokumentumnak meg[elelően valósul meg.

Ez a dokamentum a Cseh Közűrsaság biztonsógi strutégiüa, amely medo-
galmaua az áIlam műkötlése biztonságóhoz kapcsolódó legfontosabb sfia-
légini elveket.

A logisztikai rendszer felépítésének kialakíLísához analizálni kell a

fejlódés meghatároző irányait, a biztonsági rendszert és a nemzeígazdaság
stratégiai terü'leteít. Mi a gaulasógí rerukzer meghatdrozó volía alatt olyan
nemzetgazdasági intézked é s ek elő készítés ét értj ü k, a tu ly ek kih atnah az

egész rendszerre és azon keresztül bizíosítják a működést vtílsághelyzaben,

Talrin némi magyarázatra szorul, hogy a válsághelyzet alatt értelmezzük a

fegyveres és a nem fegyveres múködést igényló válságokat is. Ennek meg-

felelóen eIsődlegesnek tartjuk, hogy a gazdaság elókészítése magába foglalja
azokat a feladatokat, amelyek a belső erőfonások optimális kihasználását je-

lentik, beleértve az állam anyagi tartalékainak létrehozását és felhasználásárrak

szabályozását is, Ezze| biztosítjuk a nyersanyagok, energia, élelmiszer és a többi

nélkülözhetetlen anyagi eszköz elosztását és a munkaeró racionális kihaszná-

lását, a gyártás és a fogyasztás terüIetének szabályozását, beleértve ebbe a

szükséges intézkedések megtételét a költségvetés, a pénzügy és a külkereske-

delem területén is,

Összhangban ezzel a rendszerrel konketizálódnak azok az általános

logisztikai feladatok, amelyek természetes velejárói az állam biztonságának.

Ez elsősorban az egész működést biztosító infrastrukt,ilrát tartalmazza,

amiben a közlekedési hálőzat, a disztribúciós rendszer, valamint az új típusú

fegyverzet és felszerelés beszerzéséről van só. A jelzett alapdokumentumhoz

t, Uruan nuootf mk, alezredes CSi a vyskovi Eg),€tem gazdasá8szervezé§i és logisáikai Ka ának

dék'nja
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szorosan kapcsolódik a ..Cseh Köztársaság katonai stratégiája'' nevet
viseló okmriny, amely kibóvítve, katonai szempontból részletezve a hadsereg
arculaához igazítja az áhalános elveket.Annak érdekében, hogy tovább tu jui
konkretiálni a katonai logisaika kiépítéséhez kapcsolódó követelményeket,
vagyis, hogy a mennyiségi, szervezeli és hatásköri feladatokat megha-
üírozhassuk szükséges röviden elemezni azokat a biáonságra ható veszé-
lyeket, amelyek megoldása a hadseregre vár, illetve amiben szerepetjátsz-
hat a fegyveres erő.

Á biztonsógru haó veszélyek lehelenek :

1.) Elemi katasztrófák (csapások), ipari és ökológiai szerencsétlen-
ségek, járványok keletkezése és terjedése, amely nem katonai jellegű, állan-
dóan igen aktuális, keletkezhet pár óra vagy napok alatt, nehéz előre jelezni
kiterjedését és az esetleges átváltoziisát eddig ismeretlen jellegű veszélyekre,
A rizikó kiküszöbölésénél a fegyveres erők felhasznáiisi módja kisegító, köz-
reműködő és nincs harci tevékenység jellege.

2.) A standard nemzetközi gazdasági viszonyok megbomlása, strató-
giai áruk, nyersanyagok ós információk szabad iiramlásának a megszak!
tása (gazdasági megegyezések egyoldalú felmondása az állam kárára,
nyersolaj, gáz és más nyersanyag szállításának megállíuísa), A számitőgép
hálózatveszélyeztetése általában összefiiggésben van az új évezredre, való
átmenetre (számítógépi kalózok, információs adatbázisok biaonságának
veszélyeztetése).

3.) Egyedi terrorista akciók és a nemzetközi bűnözés rendkívüIi
kiterjedésű szervezett tevékenység€i (nagy kiterjedésű, éIet vesáeségeket
is előidézó bombatámadások a polgárok yaEy a gazdaság| műszaki, köz-
igazgaási létesítmények ellen).

4,) Nagy kiterjedésű migrációs hullámok, amelyek az állam területén
átváltoáatnak a kitelepedók erőszakos tevékenységébe (nagy nem felfegy-
verzett vagy felig katonai felfegyverzetl gazdasági kitelepedók csoportjai-
nak nem legális behatolása az áIlam területére).

5.) Idegen batalomhoz tartozó alanyok erőszakos cselekedetei (álla-
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mi, vagy nem állami) Csehország területén tartózkodó személyek, varyon

es mas vedett állami érdekek ellen, amelyek az állam nemzetközi béke és

humanitarius küldetéseiben való részvételével vannak előidézve (közép és

nagy hatótávolságú iranyított lövedékek csapiásai, esetleg ery, vagy repü-

lőgép csopo* csapasai a Cseh Köztársaság területén lévó fontos o§ektumok

etÉn, attami és közigazgatási szervek és intézmények megtámadása,

ó.) A demokrácia és a polgári szabatlság atapértékeinek veszé-

lyeztetése más országokban, olyan mértékben és jellegűen, hogy ez ve-

szélyezteti a nemzetközi környezet biztonságát (helybeli vagy regionális

konfliktusok).

A Z-től 6,ig számított rizikók aktuálisak és előidézhetőek lehetnek

kombinációkbaí\ olyan veszélyekben, amelyeknél nehezen előrejelezhető

lesz a különbözőség a terjedelem, az aklivizá|ás idöponti megjelölése (pár

naptól néhány évig). A bekövetkezett esemény kiküszöbölésénél a fegy-

veres erők felhasinálási módja nagyobb mértékben kis€gítő, közremű-

ködő a harci eszközök korlátozott használatával.

7.) Nagy terjedelmű ós jelentős diverzáns tevékenység, amely célja a

nem áicrázott agrisszió felkészítése keretén belül a Cseh Köztarsaság védel-

mi eszközei migsemmisítése és az állam átmenetelének a háborus állapotba

való megzavarása (nyersanyag vezetékek, üzemanyag árolók, energiaforrá-

sok, fól{ atomeróművek, kommunikációs központok és csomópontok, álla-

,i iranyita.i rendszer eszközei, fontos közlekedési íö-vonalak, víztárolók

ivóvizze|,mobiliációs támaszpontok és raktárak megtámadása, me$on-

gálasa és pusztítása).

8.) Agresszió veszélye (szövetséges állam megtímadása),

9,) Cseh Köztársaság katonai megtámadása.

A 7-9-ig kockízatok katonai jellegűek, kevésbé valószínűek, könnyeb-

ben prognosaizálhatóak, aktiválási időszakuk (7 pont) évekig (8-9 pont)

tarthat, igen nagyméretű pusaító következményekkel, A kockráaat kikü-

szöbölésénél a fegyveres erők felhasmálásának a módja folyamatosan har-

ci alkalmazás jellegű.
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_ _Összhangban a íent emlíreftekkel kb, ígl lehet me1]fogalmazni a
Cseh Hadsereg logiszlikaí felépítésének aaaiinos mnatítEántPit:

. Ki vannak jelöirve az állam biáonsági rendszerének ftlbb rea-
gálási időpontjai, beleérwe a logisztika felkészülést a különböző
helyzetek támogatrisára, melyek tarthatnak néhány órától néhány
hónapig is.

. Az ellátási rendszerek felkészítésére általános követelmények
vannak m eghatáro zva a stratégiai áruk és alapanyagok szemszö-
géból.

. Követelmények vannak meghatáro zva az kányítási rendszer rugal-
masságára és összekapcsolására. A kockrázatok is meghatározot_
tak, vagyis azok a küIönleges területek és aktivitások Ú, amelyek
befolyásolhatják a logisaikai üímogatást a kiterjedésük és a tar-
talmuk szempondából.

. Az említett biaonsági kockázatok a továbbiakban körülhaárol-
ják a hadsereg logisztikai felépítésének, és fejlesaésének irányait.

_ A feladatok végrehajttisa érdekében kijelöttük a Cseh Hadsereg srruk-
lúrdjának, felkészítésének és felhasznáItisának a prioritásait

A Cseh Hadsereg felépítésének, felkészítésének és felhasznáIásának
elsóbbségi lrányzataí, mint a fegyveres erők legfontosabb szerve, figyelem-
be veszi az állam biáonsági kömyezetének álúpotát és fejlődését, szOvet-
ségi kötelezettség terjedelmét a NATO-ban, a iehetségeJ feg;rveres kon-
fliktus jellegét terjedelmé! módját, az agíesszor tettétebzJi céljai1 az
erők és_ eszközök mennyiségét és minóségét, a saját erók és eszközök mennyi-
ségét és minőségét. Abból a ténybőI indulna[ ki, hogy a Cseh Hadseieg
komplex.felkészülése a saját és a NATO államok terUlJiének megvédésére,
a.katonai. veszély e\hárításán4 egyben feltétel a Cseh Hadserei bizonyos
részének hatrisos bevetésére és alkalmaásáta az alacsonyabb Úú és mér-
tékű biaonsági veszély elháríása érdekében,



A Cseh Hadsereg felépítésének és |elkészülésének legfontosabb szem-
poníjai a következők:

. a NATO stratégiai koncepciói,

' a Cseh Hadsereg mobiliásának növelése minden szinten,

r az erők és az eszközök haásos bevetése,

'a célok ellenséges felismerése és az ellenük történő pontos tevé-
kenység megszervezésének a képessége,

. a vezetési és irányítási rendszer ellenálló képességének növelése
az ellenséges pusáító eszközökkel szemben, beleérwe a töm€g-
pusztitó fegjrvereket is,

. a törzsek és a csapatok tevékenységének minden oldalú nímoga-
trása.

A fent említett módszerek hatásos megvalósításának érdekében töre-
kedni kell az információs íiilény megszerzésére, az erök kompatibilitásá-
nak és interoperabilitásrinak elmélyítésére, az új technológiák érvényre jut-
taüásífua. A megkövetelt állapot elérésének az egyik alapfeltétele a Cseh
Hadsereg személyi állományrinak sokoldalú és korszerű felkészítése.

A Cseh Hadsereg részt vesz az eryüttműködés elmélyítésén más de-
mokatikus áIlamok hadseregeivel és hozzájárul a soknemzetiségű egysé-
gek kiépítéséhez. A hadseregnek képesnek kell lennie arra, hogy különbö-
ző fiildrajzi, időjáLrási köriilmények között alkalmazhassák.

A hadsercg logisztikai felépítésének és szerkezetének reagőlni kell a
íent en lített íérryekre, és magóban kell foglalnia a kövelkezőket:

a) NATo-kötelékben egy megerősített dandárral résá venni önálló
vezetési és logisaikai üímogatási rendszerrel a NATO szövetséges had-
müveletek érdekében az ország területén kívül;

b) Egy ezerfős gépkocsizó zászlóalj és egy speciális szízadszintű
katonai erővel külftildön egy békenimogató műveletben;
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. c)._Biaonsági veszélyek kiküszöbölése érdekében nemzeti irányíüís
alatt kiképezni és felkészíteni a fegyveres erőket.

Ez*nek afekételeknek meglfeleően a hadsereg a köveíkezőképpen
tagozódik:

. azonnali reagálású erők,

. gyors reagálású erők,

. fő védelmi erők.

_A 
je|zettágozódás már sejteti a képezendő hadsereg logisztikai támo-

gatási rendszer szerkezeti felépítését s krtalmi kOvetelményeit,

_ . _ _!.e!ilaeznaő hog a logisztikai tdmogalősi rendszer két szinten fog
Jejlődni, nevezeíe§en :

. Az azonnali és gyorsreagáIrású erők szin§én, ahol a kitűzött célok-
bóI kiindulva a rendszer megvalósíü{sa már igen közeli.

. A fő védelmi erők szintjén, ahol az idöponti aspektus szempontjából
nem követel költséges rendszert (magas készenlét fenntartiása, mo-
bilitás, összekapcsolódás a nemzetgazdasággal, személyi állomány
biáosítá§a) mint az azonnali és a gyorsreagálású erőknél.

A fent idézett dokumentumok alapján leszögezhetjük, hogy a hadse-
reg logisztikai támogatási rendszere kiépítésének kiindulóp;tjai nem-
zeti aspektusbóI vannak kimuta§a. Ezért a hadsereg sámára igen fontos,
hogy a készüló logisztikai doktrína megfogalmazáúnál ne le§enek túl-
becsülve a tárcán belüli szervezeti vagy vegrehajtási lehetőségll a togisz_
tika küldetésének lcírára.

A rendszer megfo galmazásánál igen fontos kiinduló adat lesz a terri-
toriális alapelv érvényrejuttatása az erők és eszközök, a logisaikai folya-
mat támogaüísa érdekében mind békében mind háboruban, a civil szektor
nagyobb mértékű felhasnálása a Cseh Hadsereg megszabott feladatainak
végrehajtrisánál,
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Ennek a követelménlnek elfogadása jeki, hogt egl íntegóIt, rugal-
mas és hatdsosan működő rendszer küpűhérőI van szó. A készülő lo-
gbzlikai dokfinónak minl §zabáIyzlís dokumentutuak vissza kell tük-
úznie a hafui§osal működő rendszer belső íartalrn!íL Elsősorban a Io-
giszüka gerincoszlopónak pontosíttisőról van aó, amely éményes lesz
mindkét szinl üímogaaísánő|" kezdve az irónyítással és befejezve a saíIlí-
tással es a ruktóíozási íollamalokkal A logisaikai dokdnónak, mínt a
kündub elnéIeti alanynak a rendszer mííködesével kapcsolatban mlgó-
ba kell foglalnia azt a módszertaní megoldtisí is, amely a7 óltalónostól a
konkféthoz, a7 egésüőI a részhez vezet

Felhasznált irodalom:

1.) Bezpeönostní strategie Öeské republiky. h@:www.army.cz

2.) Vojenská strategie Öeské republiky. http:wwwarmy.cz
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A LÁHNER GYÖRGY HADITECHNIKAI KLUB AHADITECHNIKAI KULTÚRÁERT

Turcsányi Kdrolyl

Bevezető go[dolatok

_ Az elmúlt év decemberében zártuk le azt ajubileumi, l0 éves idősza-
}9rl. uT.ly"1 a Magyar Hadtudományi rá..ura! iitn". CyO.gy
Haditechnikai Klubja a haditechnikai tuttt.a srotiaúÚÜan eltOlttitt.
Olyan évtized van mögöttijnk, amelynek tapasztalítai - sikereiveI és
Kuoarcalval együtt _ aíra biztatnak, hogy folytassuk a megkezdett munkát.

1j:^"j*l erre az ismeretterjesztésre iiég határozottabball ilJny l".r.gy
nyltottabb, technikail_a_g fejlettebb, haditechnikai kulturájábán i, igenyi'_
sebb és gazda8abb XXI. században

, ipp.n ú8}, mint ahogy az emberiség története e|választhatatlan a
technlka történetétől, a haditevékenységek is elválaszthatatlanok technikai
eszközüktől, a haditechnikátóI.

__ ,l nid'I9"TTy egyik alaptörvénye mutat rá ura az összefiiggésre,
amely a haditechnik4 a harcmód és a katonai szervezet közOtt feniál, és
amelynek_középpontjában mindenkor a harcoló ember áll, Az úitraditech-
nika mindig megkövetelte és szükségessé tette a r.rretOseÁei r<irr-aszrrálását
leglnkabb me8teremtö harcmódot, harceljárást, és a- kettő együttes
hatásaként azt a szervezetet, amelynek keietei (<izott az--iíialmaz* a
teghatekonyabb lehet,

A haditechnika krónikája nem csupán az általános technikaifellődés "kövaő'' krónikája, hanem az 
"r'"t"t 

tOUÚ.ejt|* et"o;a,O
szerepet játszik, benne. igen gyaban az úgynevez€tt cúcstechnológia
v_alósul meg. Nem véletlen tehát, hogy a technika iranti széles körű érdók-
lőd.és -. az ifiúság körében fokozotLbb mértékben - nviiu,enur ."g u
haditechnika inínt is. Eá az érdeklődést es az euúát r"iluaó-i'.re."tte.-jesaési igénY kívántuk szolgáIni a szó nemes ertelméúen*aki<oa mitor
ttzenegy é_vvel. ezelótt egy haditechnikai klub megszervezését hatr{roztukel. szandekunk az első időszakban a szakmabeliek, később az egyre

l. Prof, Dr Turc§ányi Kfuoly mk- ezredes, ZMNE tan§zékvezetó egy€t€mi tanár, dékányh€Iyettrs
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szélesedő érdeklódői kör számára céloáa meg a haditechnika legérdeke-
sebb, legizgalmasabb, olykor legnehezebb kérdéseinek bemutaását és
megvitatását. Ezórt formálfuk rendezvényeinket egyre inkább fórum jel_
legűvé, ahol a szakértői ismertetést mindig megbeszelés, vita és tapasáa-
latcsere követte,

A folytaás nem lehet más az elkövetkező években, mint egy korszedi
hadügy szerves részét képező modem haditechnikai háttér megterem_
tésének és egy fejlett hazai hadikultúra fejlesztésének és erősítésének a szol-
gálata.

Jelentős előkészítő munkát követöen 1989-ben jött létre a
Haditechnikai Klub, amely később választotta névadójául Láhner
Györgyöt, az l848/49-es magyar forradalom ós szabadságharc vértanú
honvédtábomokát. A klub alapozott és természetesen ma is épít arra az
iqlryretterjesztő munkára, amelyet a természetfu dományi ismerétterjesztés
(TIT) és más fórumok keretei között egy-egy elköteIezett hadmérnök
(logisztikus) - szakértő, felelős katonai vezető - a haditechnika megis-
mertetése terén Végzett. Külön méltatást érdemel a Magyar Hadtudományi
Társaság másik forum4 a Kiss Károly Hadtudomrfuryi Klub szerepe, ameiy
megalakulásunkat megelózően több alkalommal is lehetőséget téremtett a
haditechnika azon kérdéseinek megvitaásához, amelyek a hadtudomány
művelői körében közérdekIődésre tartottak számot.

A szervezetszerüen meginduló klubélet brázisa elsósorban a két kato-
nai felsőoktaási intézmény, a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia és a
Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola - ma együtt Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetem - valamint a Haditechnikai Intézet voItak.
Később a kör kiegészüIt a haditechnikai szolgáIati ágakkal, majd az őket
összefogó MH Haditechnikai Csoportfőnökséggel. Ma már ea a kört is
meghaladja a Lrlhner György Haditechnikai Klub bázisa, hiszen támo-
gatóink között fudhatjuk a katonai logisztika vezető és végrehajtó szerveit,
szpruezeteit, a magyar hadiipar több képviselőjét, továbbá néhány, a tech-
nikai és logisaikai kulturát művelő felsőoktatási intézmény érdeklődő
szervezeíi egységeit, vezető oktatóit és kutatóit is.

A Láhner György Haditechnikai Klub rövid története

A klub életének elsó évtizedét nég1r jellemzó idószakra lehet bontani.
Ezek bemutaüása eryúttal az éltized bemutatrisa is egy kis közösség sajátos
szempontján, tevékenységrendszerén, szervezésén és önszerveződésén kireiztiil.
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r989-1991

l989 tavasán Amaczi Viktor, Csűrös Jrirros, Kónya Béla és TurcsányiKároly megalakítottlík a Haditechnikai rlubot. 
'túo'r 

rr"Ji" ,n"g u tluU
szervezetszerű működését. és ekko_r történt m eg az alapszabályzóÉ megal-
kotása. 1990től a Haditeóhnikai ir"l 

" 
la"gv?iir"JŰai'.?ÍYr Társaság

keretein. belül működik, amely alaku|ása #; O..i"i"gÜ".i'naarot<at aszerveződé_seket. amelyek a hadtudomány fejlődését Es a honuOaeIem
ugy€t elmeletlle8 és gyakorlatilag egyanínt szolgálni kívánják, valamintazoka| akik a különböző véde-imi szakterür"i"r."n 

"n".'t 

'erdekében

mozgósítanak. A Magyar Hadtudományi Társaságon b"ltil 
"-klub 

.ro.o.
együttműködésben dolgozik a Haditechnikai Szakósztrellyal.

. A klub vezetde az első időszakban Csűrös János volt, a mai értelem-ben vett titkári teendőket Turcsányi Károly és Ú"fi'Bél" látták el.Amaczi Viktor - elsósorban 
. a- Magyai Haatuaáman}i Társaság

l1]:"_"|]i!"t Szakos.aályának titkárakéi'Í _ rÁ r;owí;Á;:hogy a két
:3.1".9d:.. €g_yesüljön. Ennek voltak támogatóif de ellenzői- is. Anaoltecnnlkal Szakoszüály munkája ebben az időszakban elsősorban agyaKorlatl élet problémáinak bemuatására összpontosult.

_ A. Haditechnikai Klub tagsága l99l végén válasaofia meg elnökének
lurcsanyl 

.Károlyt. A klub munkája egyértelműen önálIó keietek közöttIol),t, egyuttal tartalmilag erősödött az együttműködés a Haditechnikai
SzakoszüáIlyal.

_,^ 
j"_ :|:i]99:-kot a,rnegalakulás , a szervezeíi élet kialakítása, majd aMagyar Hadtudományi Társasághoz csatlakoás jeIlemeáe.

1992 -1995

_,^;A_l|,"! 
p.9q.irj3iTk.:r1y.ezője, majd titkára Dobos Endre volt, aylagyar Honvédség Művelődési.. H áza Ésúről Hajdú lrén segítette amunkát. A klub irányíása és tevékenységén"k ,r"*;ré." ;|yá inlabU uZrínyi Miklós Katonai Akadémián ö;szp;ntosult. Sro.orab6á vatt u t ap-csolat a Magyar Hadtudományi Társasig 

"lnökrégrel, 
aliuUtut' -eg}üttműködés és a ''munkaÁegoszás'' a Kiss liároly li"JiuOoranyi

Klubbal. A törzstagok mellett széLs körű ratogrtottsa! Úrij"ii"."Ore.

^,^!:_^,|:!::Pá|y. 
kimondja, hory a Haditechnikai KIub rendezvényeit aMagyar Hadtudományi Társaság tagjai sorából bárki látogathatja, tagságivtszony azonban csak a klubba törlénő jelentkezés alailan Éebtkezik.
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Néhány rendezvényen a hallgatóság létszáma már meghaladta az 50 őt.

A második időszak jellemzői: egyrészt a vezetésben a munkameg-
osztís kialakulása - elnök, titkár, Magyar Honvédség Művelödési Hriza
szervezője funkcionál _, másrészt a klub tevékenységének kiszélesedése
maga után vonja a programok látogatottságának jelentős növekedését.

1996 -1997

A Haditechnikai Klub felvette Láhner György nevét, amellyel eryben
kinyilvánította a profileltérést a Magyar Hadtudományi Társaság
Haditechnikai Szakosaályától. A további szoros együttműködés folyamán
a Klub aktiyitása növekedik, a Szakosztály pedig egyre jobban igényli a
Láhner György Haditechnikai Klub szervezőmunkáját, A Klub tagsága
stabilizálódott. A klubtitkár _ Pataki István _ szerepvállalása fokozódik. A
Klub tevékenységének anyagi üímogatása a Magyar Hadtudományi Tarsaság
mellett az MH Haditechnikai Csoportíbnökség részéről is rendszeressé
válik, A klubélet szervezését és irányíüását a Klub elnöke és titkára szoros
egyúttműködésben végzi.

A MH Haditechnikai Csoportfónökség a klub rendszeres ámogatójá-
vá válik, mindkét évben biztosítják egy külftildi program utaási feltételeit.

l998 _1999

A klub titkára Lengyel János lett, a Magyar Honvédség Művelődési
Háza részéről pedig Mazi Gábor segíti a szervezőmunkát. A klub életében
rendszeressé válnak a nagyobb létszrá,rnú, gazdag szakmai és kulturális tar-
talmú külfóldi csoportos programok. A klub alkalmassá válik a teljesen
autonóm működésre. A jubileurni kiadványhoz a klub vezetése több külsó
üfunogatót is megnyer a haditechnikai ismeretterjesztés ügyének.

Megerősödik a klub szerepe a haditechnikai kutaüísi eredmények
bemutaásában, a magyar haiipar és a polgári képző, termeló és szolgáltató
szervezetek szakmai jellegű kapcsolataik erösítésében. A klub titkára tel-
jes értékűen át,veszi az elnöktól az adminisztratív és szervezömunka ter-
heit, Uj támogatóként jelent meg az MH Kulturális és Média Igazgatósíg,
amely kedvező feltételek biztosításával lehetővé teszi a külftrldi utak
megszervezését, valamint a szervezetében működő MH Tájékoztaüisi és
Mediaközpont.

233



A Láhner György Haditechnikai Klub szervezeti
és működési szabályzata

1992, végéa, az évzáró közgyűlésen fo gadta eI atagság aú.a tételesen
megtogalmazott szeírezeíi és működési szabályzatot, amely alapjrá,rr lé-
nyegében ma is működik. A szabályzat többek között az alábbiakafiOgzíti:

A klub létesítése

_ . A Klub a Magyar Honvédség és a fegyveres tesületek tudományos
fokozattal rendelkező, a hadtudomány, a haditechnikai (anyagi-technikai)
t]z_tos_ilas és a határtudományok művelése teén elismer eredményekei
elért hivaásos és nyugállományú tisáek, közatkalmazottak valamint a
Magyar Hadtudományi Társaság megalakulrását követően az elnökség,
egyben a szervezeti egységek vezetői részére fórumként létesült,

A klub az MHTT egyik foruma, üirsadalmi és kulfurális szewezeti
eleme. Alaptevékenységét az éves terv szerint megrendezésre kerülÖ elŐ-
adások, vitaestek képezik. Járulékos feladata önállóan vagy a Szakosz-
tályokkal - különösen a Haditechnikai Szakosztállyal - köi6sen, rendez-
vények megszervezése. Kiegészítő tevékenységként bel- és külftildi szak-
mai utakat, látogatásokat szervez.

A Klub célja:

. az MHTT szakosztályainak programterveiben nem szereplő, de a
hadtudományhoz, haditechnikai, hadiipari szakteriileüez, mű-
szaki szakértelmiségiek felkészítéséhez kapcsolódó témakörök
vizsgílata;

. a klubtagok érdeklődési területeinek megfeleló vitaforumok, kon-
zultációs lehetőségek megteremtése;

. a közös vélemény kialakítása lehetőségének biaosítrisa a had!
technikai (anyagi-technikai)2 biztosítlás kérdéseit illetően az
MHTT és szakosztályainak vezetői között;

2,Ma logisztikai ámogatás.



. széles körű szakmai ismeretterjesztés és propaganda kifejtése a

hadtudomány, a haditechnikai (anyagi-technikai) szakterület iránt
érdeklődők részére.

A klub szervezete és működese

A Szervezeti gyűlés a klub legfóbb szerve, amely a Klubot érintő min-
den kérdésben dönthet. A Klub éves tevékenységét - a Szervezeti gyűlésen
a tagság véleménye és érdeklődése alapján összeállított - éves programterv
alapján végzi, amely a költségek elosztásáúroz és felhasználrisához alapul
szolgál.

A Klub élén kéttagú elnökség áll, az elnök és a titkár, akiket a
Szervezeti gyűlés négy év időtartamra választ meg. A Klub elnöksége dön-
téseit a tagok többségének véleményére alapozva alakítja ki.

A Klub tevékenységét az elnök irányitja a titkrá,r segítségével. Az
elnök felelős a Klub Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti
mrúködéséér! a klub kitűzött céljainak megvalósíüisáért. Az elnök és a
titkár fő feladata az éves programterv és beszámoló összeállítása, a klubad-
miniszhrició figyelemmel kísérése, a szükséges koordinációk elvégzése.
Az éves értékelést az elnök készíti és elóterjesai az MHTT elnökének.

A Klub Elnöksége a Magyar Honvédség Múvelődési Háza
közreműködésével gondoskodik a Klub tevékenységéhez szükséges
feltételek biztosíásaról. Kúlön megállapodás alapján a Magyar Honvéd-
ség Művelődési Háza rendelkezésre bocsátja, a Klub pedig igénybe veszi
a Művelődési Háa szolgáltatásait.

A Klub tagjai

A Klub tagiai lehetnek a fegyveres erők és testületek hivatásos
állományából azok, akik az MHTT tagiai, elfogadjak a Klub élkitiizéseit,
a Szeryezeíi és Működési Szabályzatban foglaltakat és a Klub vezetése
előtt kijelentik belépésre irányuló szándékukat.

A Klub tagjai lehetnek más hivatásos állományúak, nyugál-
lományúak, közalkalmazottak, polgári személyek, akik a hadtudomány,
haditechnik4 hadipar aktuális kutatási területeinek művelói és az említett
témakörök közérdekű kérdései iránt érdeklődők, akik megismerik és elfo-
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gadják a Klub Szervezeti és Működési Szabályzatát és egyértelműen dek_
larálják tagsági szándékukat,

. Jogi személy is lehet a KIub tagia, ha támogatrri kívlinja annak céljait
és tevékenységét.

A Klub látogatásának rendje

A Klub az évzáró Szewezsti gyülésen meghatározott és pontosított
pro8luTl9n szerint végzi tevékenységéL amelyről az Elnökség a Klub
te gjait idóben üíjékoáatja.

Á Klub tagiai értesítést kapnak a soron következő rendezvényekről,
amelynek postrázását a Klub ElnOksége végzi. A Klub .enaezvlnyéi nyit-
vánosak - kivétel, ha nem közerdekű férdés- megvitatás" te.tiinupi.enaie -
minden.érdeklődő látogathatja őket. Ebben az-esetbin - J.ini"tt"r. e.t"-
siteséról a KIub elnöksége gondoskodik.

A Láhner György Haditechnikai Klub

Postacíme: l58l Budapest, Pf. l5.

Telefonszáma: 06 (1) 432-9069

Faxszáma: 06 (1) 432-9074

A Klub nevezetes rendezvényei

A klub az elmúlt valamivel több mint l0 esztendő alatt 58 előadást ésvif!, 
.t 

O. 9.1*1ai látogatást és kulturális programot, uui".inine*aOnr.
m ártírhalálának l 50. évfordu lója alkalmábbl árer.tó.ro.,i"i.i 

"r"* "."ltl999-ben Aradon.

. Programjaink részletes bemutatására természetesen e sorok keretében
nincs lehetőség, ezért csak példaként emelek ki netranyat-az ei'Oaaaso§
fórumok közül:

- a haditechnikai kutatás a posztgraduális képzes keretei között(l992);

- lesz-e magyar megoldás a katonai logisztikában (l993.);



- a párizsi repülőkiállítás és a MIG-29 értékelö ismertetése a műszaki
technikai és rendszerbentartási követelmények tiikrében ( l 993.);

- az információ jelene és jövője a Magyar Honvédségnél;

- a világ nagy hadseregeinek repülésbiáonsági helyzete a kataszhófák
tiikrében;

- a metró szerepe Budapest védelmi rendszerében;

- fegyverzettechnikai eszközök várható fejlesztési inínyai;

- a brit logisztikai rendszer;

- a katonai felsőoktatás jövöje;

- légiharc korszeni repülógépekkel, a gyözelem eselyei;

- a harckocsiaknák fejlesztési irányai és alkalmazísi lehetóségei;

- a TRILOG -98 háromnemzetiségű együttrnűködési gyakorlat;

- a logisztikai öigazgatóság német átvilágítísának eredménye és
tapaszíaIatai;

- a harckocsik 1916{ól napjainkig (Könyvismertető, amelyet a
szerzők - Dr. Turcsányi K., Dr. Bombai László és Gyarmati József tartot-
tak meg, egyúttal dedikálták könyvüket.).

A klub szakmai látogatásai és kultúrprogramjai hasonlóan változatos
képet mutatnak. Közíilük többet szeretném röviden felidézni.

l990-ben szerveáük első szakmai látogatásunkat a Dunai Flottilánál.
A szervezet feladatai, szeíyezete és működése megismerésén túl rövid
hajóutat is tettünk egy aknarakó hajó fedélzetén. A kezelők munkáját min-
den frizisában láthattuk, esetenként részt is vehettiink abban.

l99l-ben a szárazftildi haderönem barckocsizó szervezeténél, Taán
vehettiink résá bemutatóval egybekötött ismertetőn. Láthattuk a két harc-
kocsi nemzedék (T-55 és T-72) együttes moqását a terepen, harckocsi
szakasz feladawégrehajtrását és olyan különlegességeket is, mint felborult
harckocsi talpraállítása vagy harckocsi kimentése mély árokból.
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A Pníga melletti Kbielben l994-ben jártunk. A kbieli haditechnikai
múzeum, rendkívül gazdag anyagát fel nap alatt kellett megismemünk. Az
itt.kiállított különlegességek közül megemlíte^ u gűdug repülógép
parkot, a II. világháború sámos harckoósi motorját éi a cieh iatliipai
néhá,ny saját Eyárrínányát (lövegeket, terepjaró teÉergépjármű megoláá-
sokat).

Időben sokkal előbbi kort idézhettünk fel fegyvereit illetően l995-ben
9ry!*, a Tartományi Hadszertárban. Tanulmáyozhatfuk az elöltöltős
kézifegyvereket, kovás puskákat és a vértes lovasság felszereléset is.

1997 -ben a Csongrád megyei PVOP kishomoki brázisán voltunk
vendégek. Innen tettünk látogatást a román polgárvédelmi szerveknél
Aradon és Temesváron. Természetes, hogy hazafelé nem hagyhattuk ki a
Magyar Nemzeti Parkot és abban a magyarok bevonuláút ábráaoló,
csodálatos Feszty körképet. Többek számáá első élmény volt a halászati
és tiszai hajóépítési múzeumrész, valamint a falumúzeum megtekintése is,

A következő évben a bécsújhelyi Mária TeIézia Katonai Akadémiárr
volfunk vendégek. Külön csemege volt ez oktátóinknak, hiszen véleménl
cserélhettiink néhány szakmai kérdésben is,

. .,A Láner György Haditechnikai Klub fennállásának l0, jubileumi
évébe_n több napos turát szerveáíink. A gazdag program szakrriai közép_
pontjában a velencei Seremissima Lagunári Eáed litogatr4sa állt egy tar-
j1l1as, pergő gyakorlati bemutató sorával, amelyek-közül sz.ímúnka
kü_lönösen.a vízalatti és vizi gyakorlatok voltak a leginkább látvrá,rryosak és
ritkaságszámba menőek. Öseink nyomdokain jártuik a következó napon,
amikor látogatíst tettiink az Isonzónál, hosszabban elidőztiink a Doberdó-
fennsíkon. A tura kulturális részét legíőképpen Velence, Triesá, a Mire
Mare Kastély programjai jelentették.

1999 még egy felemelö eseménnyel adózott a jubileumnak. A klub
vezetése és néhány aktivisája Aradon megkoszoruzta névadónk és vértanú
tírsai emlékmüvét, mrártírhaláluk l50. évfordulója alkalmából.

Hog)an lovább? fuvább, ,öretlenül!

A jövőre gondolatainkaq az összegzést és az abból következő
irátrymutatást Lengyel János, a Klub titkára fogalmazta meg igen találóan:
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Mit is lehet összegezni tiz év elteltóvel? - tesszük fel önkéntelenül is
a kérdést magunkmak. A kitíizött célok megvalósulását, vagy csak az
elgondolások racionalitrását? A tervek és előíteletek helyességét? Talán
mindez fontos egy-egy jubileumi évforduló alkalmából. Visszaemlékezni
a kezdeti idószakokra, az indulás nehézségeire, majd a munkás hétköz-
napokra és a folyamatos útkeresésre, a klubélet iránti érdeklődés felkelté-
sének és fenntartásának kérdéseire. Megpróbálni nyújtani valami! ami
hasmos, és más módon nehezen érhető el a haditechnikai terület szak-
emberei és az e terület iránt érdeklődők számára. Figyelni az állandósult
változásokat és keresni a választ a kor kihívásaira. Nem könnyű feladat
senki, eryetlen szeívezel számára sem. De hisszük, hogy amit eddig vé-
geáünk, annak volt é*elme és van eredménye!

Sokat töprengtünk az elmúlt időszakban, vajon mi lehet egy ilyen jel-
Iegű klub íeladata az ezredforduló és a haderö mennyiségi-minőségi átalakí-
tásának küszöbén? Mit várhat el ajövőben a tagság és az érdeklődők köre?
Miben kell megújulnunk?

Ezek a kérdések foglalkoztatttak bennünket valamennyi beszélge-
tésünk alkalnával. Az eddiginél jóval nyitottabban kell működniink. Meg
kell ha!áromunk azokat a területeket. témaköröket amelyek a legnagyobb
érdeklődésre tarthatnak számot. Több nyilvános, szélesebb körben is pro-
pagált előadást, konferenciát kell szervezni, ahol a haderőért, a haditech-
nikáért tevékenykedő, gazdálkodó szervek és személyek bemutatkozhat-
nak, közvetlen kapcsolatot alakíthatnak ki egymással, illetve véleményt
cserélhetnek. Szélesebb körben kell képviselni a szakterületet.

A Klub ajövőben is egyik fontos céljának tekinti a szakmai értelmiség
összefogását, a rendszeres találkozási lehetóségek megteremtését.
Továbbra is célunk minden szakmai és a haditechnika iránt érdeklődő ge-
neráció elérése, és egy állandó konzultációs bázis megteremtése. Csak a
tapasztalatok és meglévő ismeretek kellő szintű átadása, a közvetlen kap-
csolatok kialakítása szolgáIhatja a szakterület kívánt fejlődését.

Egyre több lehetóséget igyekszünk teremteni szakmai utaka és láto-
gaásokra is. Rengeteg hasznos információ gyűjthető, és más szemlélet-
módok is megismerhetők egy-egy ilyen út során, A közYetlen bétekintés és
az ószinte beszéIgetések megteremtik annak lehetőségét, hogy megismer_
hessük a szakma elött álló feladatokat, a gondoka! és a problémákat
uryanúgy, mint az elért eredményeket, vagy az esetleg nálunk is alkal-
mazható lehetséges megoldási módokat és módszereket,
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A Klub nem tr]zhet több és nagyobb feladatot maga elé ajövőben sem,
mint a.hiteles és közvetlen trájékoaátást, továbbá a klibtag;ainkai es támo-
gatóinkat érintő szakrnai kérdések megvitaLísát, u .r",néÚe, kapcsolatok
erősítését.

, Egyetl€n kérésünk van a ktubtagokhoz, támogatóinkhoz és a ren-
dezvényeink inínt érdeklődőkhöz, Jöjjenek 

"t 
e. a.iiuun vesvenel( resa

rendezvényeinken, hozzászőlásaikkaiiegítsék munkánkat, mőrt nélkülük
és 

.őszinte véleményalkotrásuk néIkül bármlly celkittzesUnk eteiese gyakor-
latilag lehetetlen.

Találkozzunk a Lráhner György Haditechnikai Klub rendezvényein!

Felhasznált imdalom:

l.) Egy értékmentő évtized a haditechnikai kultura szolgála6ban.

Jubileumi kiadvány, MHTT, 1999.

2.) Beszámolók az MHTT elnöksége részére.
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TÁJEKozTATó - nlroRMÁcró
ú.r nunÁzar És rraRcr sIsAK Az oszrnÁx

HADSEREGBEN

l.) Mi mindent kell tudnia ery mai, korszerű harci
ruházatnak?

Lits Góbor 1

Az osztrók katonák 25 éve hordjók jelenlegi egenruhójukal, és hogl
ez hosszú vagl rövid idő-e egl eglenruha élelében, nem céI mosí eldön-
leni Mirrden esete az oszlrák halonai vezetők úg gondolűk, hogl ideje
Ienne nuír lecseréIni, mert nyilvón lehelne eg) jobbal, célszplűbbel, mai
korsletű követelményeknek megfelelő ruhdzatot biztosílani" híszen 25 év
alaU napol fejlődöa a viltíg, meg aztón azért is, mefl az osztrdk katondk
eg)rc nag,obb méftékben vesznek részl békefenntarló tevékenysegehben
és lehetőIeg eglenrangúnak kell lenniök ebben is partnereikkel

A megvalósítás természetesen az osztíák hadsereg logisztikai szol-
gálaüfur belül, a hadsereg ruházati szolgáIatínak feladata, Mi minden gond,
probléma, eltérő vélemény merül fel egy ilyen viszonylag egyszerű - a
katonák alapfeIszerelését binosíó - üryben, amikor a megvalósítás még
sehol sem áll - enől ír a legilletékesebb, az osztrák hadsereg ruházati szol-
gálaüinak fónöke,

Je|en cikk íroja nem tesz mast, mint igyekszik megfelelöen adaptálvq
hűen tolmácsolni az osztrá*, parancsnok gondolatait és egyben felteszi
saját magunk sámára is a kérdést: nálunk ezzel kapcsolatban minden
rendben van?

Ttil meleg! Túl hideg! Alig van ólcózó kepessége! Nag,on sötét!
Nem rövid a ujja! Nem praktikus! szinte állandóan halljuk ezeket, vary
az ezekbez hasonló kitikakat egyenruhánkkal kapcsolatban, Kritizálni
azonbarr könnyű. Már sokkal nehezebb egy valóban értékes javaslatot az
asztalra tenni, a legnehezebb azonban a szükséges anyagot ery jobb, egy
Új harci, illetve szolgálati öltözethez elkészíteni.

l. Dr, Lit§ Gáboí nyá. a|ezrede§

24l



_ Az egyes elképzelések az ||idedlis'| egyenruháról - személyes tapasz-
talatok és. beállítotts.íg alapjan - egymástbl igen messze állnak, sokszor
egymással ellentétesek és rendkívül szubjektívek is. Egy azonban tény,
minden új ruhrizat és felszerelés egyfajta kompromisszurriiredménye lehót
csak, ugyanis napjainkban még nem találtrik fel aá az anya1ot, ami min-
dent tud, nevezete sen: a szülrséges mértékben meleg is meg inás is, vea a
nedvességtől, a harci behatóroktól, uglanakkor keiyelmei is stb.

Az alábbiakban tekintsük azért át azt a követelmény_skrilát, amellyel
- az elmúlú időkből felgyülemlett tapasztalatok alapján - egy korszerű
harci öltözetnek rendelkeznie kell, vagyis kellene.

Mi mindent is kellene teháí tudnia egl mai korszetű harci ruhdzal-
nak, melyek is azok a mííszaki, techníkai, harcás2ati, humán parawó-
terek?

Vedőképesség vo aatlrozásáb anl v é dj e n

. az időjárás hatásai ellen (hideg, eső, szél),

. piszok, szennyeződés ellen,

o szakadás ellen; talaj, ágak stb.,

o harci haüísok ellen (tűz, ABV, szilánk, lövedók),

. láthatóság ellen (álcázóképesség) a látható és az infravörös tar-
tományban is.

Hordási, viselesi kényetem voaatkozásában: leglen

. az anyag felülete könnyű bevonatu,

. az anyaga puha (kényelmesen lehessen viselni, jófogású, tapin-
Lísír legyen,

. jó simuló (nyújtható, kisimítható),



. kis súlya és

. csekély térfogata,

. csekély tömege (mennyisége),

. magas fokú hővédó képessége és

. jó hőáteresztő képessége (szellóző képesség),

. magas fokú nedvességfelvevő képessége és

. jó nedvesség eltávolító képessége.

Különleges tulajdonságok vonatkozásában:

. nagyfokú izzadtság elávolító képesség,

' gyors sáradás (szarítható ság),

. többcélú kombinálási lehetőség (hagymahéj rendszer).

Külleme, kinézése alapiánz leglen

' divato§ "etegóns" (magasfokon tekintélyt parancsoló, vr{ltson ki
elismerést),

. színe időtálló (szintartó, ne oldódjon, ne fakuljon, ne színeződjön

el),

. minden alkalomra megfelelö (kimenő, szolgálati, harci, társasági),

Tisztíthatóság sz empontiáből: le glen

. könnyen tisáíth ató, űgy "tűorí kötüImények közöít" (szappan,

hidegvíz), mint

. háaaruísi (ipari) körülmények között (moso8ép, mosoda),
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. vegyileg tisztítható és fertőtleníthető (váltása embenól_emberre),

. vegyi fegyverek hatásaitól mentesíthető.

Tartósság szemp oltjáből: leglen

o kopásálló, szakításáIló, nlihetó,

. javítható (szükség esetén laikus is: tű-cérna),

. üírolható (ne gyűrődjön), rakározhato.

Az óra, minősége és teljesítménye leglen összhangban!

csak ennyi? !

Ilyet nem kap az ember a ||legköx,ekbbi sport-üzletben|'

Amint látható, a követelményJista nagyon hosszú és egyes pontjai
egymiásnak ismételten ellentmondanak. A követelményrenaszei sútya vagy
fontossági sorrendje is katonánként más és más 1renákívril nagy) küIöú
séget takar. Mindez€ktőI fiiggetlenül azonban - jótlehet a lista utolsó
helyén szerényen meghúzódva szerepel - a7 ár, iiletve u órérrék-ardny
domináI

. 
Cl*.T hall az ember olyan ártatlan ''kékzemű|| nézeteket, hogy a

szükséges felszereléseket és ruháeatot egys zerűen a ''kgközelebbi sporl-
üzletben kelkne beszerezni'|. Ha viszont valaki a fenti kóvetelmény-listrát
pontosan szemlóli, hamarosan lemond erről, mivel tudnia kell, hogy aká,r
csak egyetlen egy felszerelési trirgy hadseregben történő rendszeresíté-
séhez is milyen komoly és sokréü minőségi vizsgálatok szükségesek, és
leher 

_e 
ilyent egyállalán kapni? Ebből kOvetkezik, hogy a polgriri életból

történó beszerzés csak hosszadalmas eljárások, procedúnák uún lehetsé-
ges, és az ezzel kapcsolatos állami ráfordítrásokat is sok érthetetl€n törvény
is szabályozza, Tehát több okbóI sem kapható sportiizletekben.

Mi is lehet akkot az úlja egr új '|az oplbruilís?| egtenruhónak?

.. Ez a folyamat egyenruhrázat tekintetében mindenek elött sokinínyú
saját tapasztalatból, de más hadseregek tapasztalataiból is tevódik össze.
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Eryedül ezen igen fontos gyakorlati tapasáalatok összegyűjtése, elem_
zése, adaptálása az új paramétere, követelmények kidolgozása, vagyis a
legiobb megoldás megtalálása hadseregünk jobb egyenruhája érdekében,
már maga is egy igen hosszú folyamat. Ezt az eljárási folyamatot (pro_
cedúrát) mindenki nagyon jól ismeri, aki az illetékes szolgálati helyeken,

szakteületeken, bizottságokban, tervezó csoportokban, illetve az AGTAM2
alcsoportjaiban dolgozik.

Nem szabad lebecsü|ni ennél a kérdésnél a divatirányzatoka! illetve
azok befolyását sem. Ilyen irányzatot teremtettünk mi is 1975-ben, a ná-
lunk jelenleg rendszerben lévő 75M'foltáIcanélküIi|| ruházatunkkal,
hiszen az álcafoltos ruha szinte valamennyi hadseregben jelenleg "nagt
diva". Egy ruházAt faltálcázásának valóságos álcáaő értéke egyébként -
szinte valamennyi szakember egybehangzó véleménye szerint is - jelen-
téktelen.

Ennek ellenére helyelen lenne a foltáIcráásra való kívánságot egysze-
nien elvefii, mivel a csapatok harcértéke alapvetően fiigg a katonák harci
moráljától ós ehhezhozzájárul a nemzetközi szintnek megfelelő ruhrázat és
felszerelés biztosítása saját csapataink sámiira.

Ezek alapján vésódik bele egy hadsereg képe, értékrendje az ewen-
ruhába, és meghatározza aközyélemény, a nyilvánosság hadseregről alko-
tott véleményét is.

További probléma, hogy csak annyi ideig lehet egy eryenruha a leg-
jobb, mint minden más is. Sajnos nagyon sok bajtársunk van, akik rövid
időt töltöttek el más hadseregekben és a külfi]ldi egyenruháknak csak az
előnyeit látják vagy vélik látni, míg a sajátnak csak a hibáit, hátráLnyait.

Egy minden szempontból ideális egyenruha valószínű soha nem ké-
szíthetó és nem is fog létezni soha. Ezért sokkal inkább az a feladatunk,
hogy hadseregünk számára a lehető legoptimálisabb, tehát a legiobban
megfelelő ruhrizatot biztosítsuk.

Kérdés az is, hogy valóban szükségszeni-e, a két§ógtelenül nagyon
bevált 75M ruhát egyjobbra, korszerűbbre |ecseréln|? Egl dolgot minden
esetre rögzíteni kell: miuán Ausztriának a tartalékos katonai szolgálat

2, AGTAM: Arbeit§8luppe für Truppenausstattung und Mannesausrusfunk = csapat ó§ sz€mélyi f€l-
§zgrelést biztositó munkacsoport
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bevezetésével már majdnem |'önMnlesekből|| álló hadserege van, a fegy_
veres szolgálat indoklása a Bundesheer hatékonyságrinak fontos tényeiő-
je. Azoknak a katonáknak, akik bevetéseik során igen nagyértékű fegyver-
rendszereket kezelnek, eközben esetleg életiiket is tockaztatl,it, a iegy-
veres szolgálat biáosan nem indokolható egy ''szegény-ember iuhózauúi'!

Az_ tij eryenruháról fol}tatott tárgyalások son{.rr szrimos döntést hozo,
azonnal rendszerünk alapelveit dörögve mutat rá''Thkaúkossdg-Gazda-
s ág o s s ág - C é ls zeúís é g''.

Hoglan számolhatunk mi azonban a takarékossóggat, gazdaságos-
sággal, vagt akőr a célszerííseggel, ha ez végtt katoiiin*lgészsé§űe
vagt akór az éIetébe is kerülha?

2.) Új harcisisak az osztrák hadseregben

Az aSA 1982-bel a "Frírz" modell bevezelésével harcisisak lerén
víIógviszonllatban ís az élre keriitt A korszerű hatcisisak és a repesz
(szilúnk) védő melleny tefütelén az líttölés a hatvanas években kiíejleszíelt
Aramid kevlar nevű anyag alkatmazlísával következett be, Ez- az anyag
rendkívül nagy szakító szilárdságával tűnt ki és ennek alapján - ene alapoz-
va - vezptték be az USA_ban az űn. |'Repeszvéűí íendszer||-t (PASGT)3. A
rendszert bevezetése előtt szírnos ''szakember'| elemezte költség hasznosság
szempontjából, de ami a legfontosabb bevezetésénél firyelemúe vették az
amerikai hadsereg egészségügyi testüIetének véleményét, az elmúlt háboruk
(konfliktusok) során enriek hiányában bek<ivetkezótt sebesülésekkel és
haláesetpkkel kapcsolatban, vagyis fi gyelembe vették a vesáeséglistákat.3

3. PAscT: Peí§onal Armour sys!9m foí cíound Tíoops = szárazföldi c§apatok §z.mélyi védóf€l-
szaíelése
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A sebesülések szóruínak csökkeléséí a rendszer bevezetésének eted-
ményeként a korábbinkhoz vismnyítva a Welnami-hóború lapaszlalatai
alapjdn az alábbi tdblózal számai is mutatják

l(evlrrbó| ké§zült mellény e§etén r v$zte§és a§ökkané§a

vesztesés reDesztöl íszilii[ dól) 21%

vesztesés svalossási lövedékböl 3 o/.

ö$ze§en: 30./ö

Kevl{rból kószült si§rk.s.tén r vcsztc§éÉ q§ökkanésa

Vesztesés reoeszól (szilánlíól) 3%
veszte§és pvalossási lövedéktöl l o/"

E§sz€sen: 4oÁ
M.llénv és sis.k mindö§§zc§.n: 34 y.

A repeszvédö rendszerrel (sisak-mellény együtt) szemben ámasztott
követelmény az volt, hogy védjók a katonrákat a sárazftildi harcterületre
jellemá olyan repeszek és szilánkok ellen - melyek súlya egyébként zömé-

ben maximum 1,1 gramm - 75 %o-ban, a gyalogsági fegyverek lövedékei el-

|en 25 Yo-ban,

Ezzel összeffiggésben azonban bizonyított tény az is, hogy a szemből
jövő repeszek (szilánkok) és gyalogsági lövedékek ellen a repeszvédő
rendszer nem képes ennél jobban védeni, ugyanakkor a harcosok súlyos,
halálos sebesülései éppen ebból az irányból hatnak. Összességében ki-
mondható azonban, hogy a repeszvédő rendszer bevezetése és alkalmazása
a vesáeséget több, mint l/3-dal csökkenti.

Ausztriában, mindenekelött természetesen a hadseregben figyelem-
mel kisérték a repeszvédő rendszerek külftldi fejlesztéseit, l982 óta pedig
fokozottan, mindenre kiterjedően. A rendszeresítésére vonatkozó végső
lökést egy új osztrák harcisisak és mellény kifejlesztéséhez 1984 -ben az
akkor védelmi miniszter - igenhelyesen - Dr. Frischenschlager adta meg,

Különbözö külft'ldi harcisisak modellek kipróbálása után, 1987 ószén
az osttrál< harcisisak követelmény listáját, €lvárandó műszaki, harcrászati,

technikai paramétereit asztalra tették. A ballisáikus tesztek (vizsgálatok)

elvégzésére az Oszlrák Haditechnikai Intézet (AWT)a berendezett egy

4, AwT: Amt ff}í wehrtechnik= haditechnikai intézet
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repesz (szilánk) szimulátoít, amelyet már l986-ban is több alkalommal
kipróbáltak. Az AWT kiderítette, egyben meghaüirozta a harcisisak opti-
mális formáját. Eá követöen, ennek alapján legyártoták a prototípusoiat
és 1000 db-ot csapatpróbának vetettek alá.

. . 
199l_ben az addig begyűjtött újabb és újabb információk alapj;ín újra

módosítotÉk a sisakot és a csapatoknak visszaadva, immár második alka-
lommal ismételt csapatpróbának v€tették aIá. A repeszvédő rendszer első
beszerzésére a költségvetés l993-ban 25 millió schillinget irányzott elő,
1992 őszén megkísérelték ezt a beszerzési folyamatot siabáIyszerűen le-
bonyolítani, mégis sokrétűen elhibázüík, valójában nem sikertilt.

. Ezt 
_nem követte egy újabb kiínís, hanem az eközben nyert újabb

ismeretek alapján a sisak teljesítményét és a tesztvizsgálatnái, illetve a
gyakorlati tapasáalatok során feltárt hiányosságokat ,ij.aé.ték"Iték é, 

"projektet átdolgoztrik.

1995 júliusában előterjesztették a sisak új technikai követelményeit,
műszaki paraméterei! a sisak új projektjét. Ebben a sisak anyaga nem volt
meghatározva, mert a vizsgált műrostok egész sora olyarr értéieket muta_
tott, amelyek megfeleltek a megkövetelt ballisztikai értékeknek. Az eköz-
ben klasszikussá váIt Kevlar és Twaron mellett (mindkeften közel azonos
minőségű Aramid-rostok különböző máLrkanéven) lehetséges a felhasz-
nálása a nagyszilárdságú Nylon, Polypropylen vagy Polyiithylen anyagok-
nak is.

1996 elején az osztrák IFOR kontingens 400 db harcisisakot rendelt a
francia hadsereg készl€téből (Gyártó: a francia CGF Gallet cég volt). Ezek
a sisakok az immár rendszerbe állított, iIletve elfogadott oszná=k sisakokkal
közel azonosak voltak (d. 1- j, kep,) Ez arra vezethető vissza, hogy ezek a
sisakok miá,r a mai korszerű védelmi technikában meghatározott paramé-
tereknek messzemenóen megfelelnek. Egyébként is a korszeríi harcisisa_
kok - szimos haderőnél - legalábbis küIsóre alig küIönkiznek egymástól.

Végül nyilt pályrázat keretében megtörtént a kiírás, több mint 20 ezer
darab osztrák harcisisak gyártására, melyet.végül is a francia CGF cég
nyert el. Az engedélyezés 1997 júliusában fiegtörtént és a gyártás meg-
kezdődött. A csapatokhoz történő kiadás l998 januárjaUan táOaOtt meg,

248



elsőként - az eredeti prioritást megváltoáatva - a hegyivadász és a músza-
ki csapatokhoz, mert az űj harcisisak véd a kőomlások e]len és egyéb mun-
kavédelmi célokra is kiválóan használható. A sisakok csapatokhoz való
kiszállításával együtt történik a repesz (szilánk) védőmellény kiszállítása is,

Kétségtelen, hogy az új korszerű osárák harcisisak kifejlesáése és

bevezetése sok időt, nevezetesen másfél évtizedet vett igénybe. A kanadai-
aknak is - mint sok más á]lamnak is - az időtartamot összehasonlítva l984-
től 't997-ig taítoh| az új harcisisakjuk kifejlesáése és bevezetése. Ausztria
tehát nem egyedi eset. Vonjuk le azonban ennek a kérdésnek a pozitív hatását

is. Az osztrák katona ma egy olyan személyi védőeszközzel rendelkezik, ami
egy teljesen "beércft" teímék, Az osztrák harcisisak - melynek fejlesztésénéI
a sisakszektor valamennyi újdonságát, konzerűségét figlelembe vették -
egl,ikc ozoknak. omelypt o lilágon ma a legjobbnak tartanak.

Az osztíók sisak prototípus&
KükőIeg leljesen olJ,m mint
az IFOR - sisak.

B els ő szer k ezete me ge gl ezik
a mfu lovlib bíej leszlelí,
rcndszeúe óll{íotl s is ak k al.

Főbb jellemzői: a hórom
nagy megközelítően félkör
alakú vonalvezetés az egl-
szelű nyildssdl, az dlszalag
lögzílése es a beső szerke-
zele.
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Ivanics József A szswezeti váitozís kapcsán felmerüIó prob-
lémákról, a szeméIyi állományt érintő sze-
méIyiigyi és humán feladatohól l91

szaktörténet

Gyarmati József A II. világháboru harckocsijai 206

Információ

Urbán Rudolf A Cseh KözUírsaság Hadserege logisáikai
doktrínája megfogalmaásának kiindulópontjai 223
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