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ELMÉLET

AZ INTEGR]ILT vÉnnr,nnr urNrszrÉnruunÓL

Előszó

A társadalmi vdltoaís előrehalaúisq a hazli demokrartkus inűuúny-
rendszer alapjainak tovúbb fejtesaése, az euruutlaníi inlegfóció kijuli tehe-
tőségq a honvédség demokratikas és civit eltenőruéséneí megszilórdulása"
u onzág intézményrendslerébe tör-ténő "időltúIlón beillesúáe, a védelmi
minísztátium és a vezérkar nemutközi eglüttmííködésifeltetekillek javílósa,
valamint ruís fontos tényeók egúszt nqgkövetetik, ttuísreszl pedig id&
szerűvé teszik az integrdll védelrt minisztéíum tébehozá§áL

Ezen tanulmány elemzi az ezirányú nyugati gyakorlatot, aztán a tA-
pasztalatokra alapozva váuolja a megvalósíás vátkozatait, rámutatva a
lehetseges probJémáka és az ewes módozatok előnyeire js hátrányaira.
Hozzátehető még az is, hogy a két szervezet integrációja részletes törvényi
szabályozást követel, beleértve a Magyar Honvédség kormányzati irányí-
ásának és a szakmai vezetésnek kérdéskomplexumit is. ,e táruaat *áp-
csolatos ttugtíIlapílások ötíejezetben kefilnek kibonfuísra. Az etsőfejezet
a nyagati g)akoflatot, a ruisodik a mai helyzet megítélését, a harmadik
hogt mílyen űrcóta lenne szükség, a negedik az íiugrácö hivatalos ja-
vaslalait és az öliiük a hövetkezleté§ekel es javasluoia ntuhnazza.

I. IIYUGATI GYAKoRLAT

r.) BELGruM

A belga fegyveres erők fóparancsnoka a kiráIy. A Parlan;errt határoz-
za meg a katonai költségvetést és a létszimot, továbbá folyamatos felü-
ryeletet ryakorol a nemzetvédelemmel foglalkozó tesruletek felett, a vé-
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delmi miniszter felelős a védelmi politikai iranylevelek kidolgozásáért és

végrehajtasáért. A védelmi minisztérium közigazgaási szervezetekre és

veárkarra tagozódik. A közigazgaíási terület végez döntéselőkészítést a

személytigy, a haderő külft'ldi alkatm azása, a nemznlközi kapcsolatok és a

költségvetés tárgyában.

A minisztemek közvetlenül alárendelt vezérkari főnök a minisáer

katonai tanácsadója, aki felelős a haderö felkészítéséért , vezeíéséért és ígaz-

gatasáéit. A vezérkar részét képezik a haderőnemi vezérkarok,

2.) NAGY BRITANNIA

A brit védelmi minisztérium felelős a védelmi politika kialakíásáért,

formálásáért és megvalósításáért, egyben központi fóparancsnokság és köz-

igazgatási szervezst.

A védelmi miniszter vezeti a minisztériumo! aki eryúttal a Védelmi

Tanács elnöke és a három haderőnem felügyelője.

A védelmi minisáérium hórmas feladatot lőt el: (|) az állammi-

nisztériumit, (2) a fegyveres erők ióparancsnokságait és a (3) hadfelsze-

relés bevezetéseit.

3.) HOLLANDIA

A holland fegyveres erők filparancsnoka a királynő, aki ezen jogát a

védelmi miniszteren keresztiil gyakorolja.

A védelmi minisáérium feladata három területet ölel át, így (1) avé-

delmi politika kialakításá,hoz, fejlesztéséhez és a közigazgatáshoz kötódó

feladatoka! (2) a funkcionális (gazÁasági, pénzügyi, anyagi és személyü-

gyi) területeket (3) és a véderő vezérkari feladatait.

A védelmi miniszter a minisztériumot és a haderőnemi vezérkarokat

közvetlenül irányítja, munkáját a parlamenti és az állandó államtitkár segíti,

A funkcionális feladatokat főigazgatóságok végzik. A hosszú távú

katonai tervezést a vezérkar őnöke végzi, aki a haderónemi vezérkari bizott-

ságának elnöke.



4.)NEMEToRSZÁG

A német védelmi minisáérium kettős funkciójú, így (1) kormányzati
szerv és (2) katonai parancsnokság. A Bundeswehr nem rendelkezik ve-
zsrkarral, hanem vezetési törzzsel. Alapelvként alkalmrzzik az| hogy a
védelmi minisaérium nagybani felépítése megegyezik mrás minisáéri-
umok felépítésével, annak politikai és katonai vezetését egymástól elkü-
lönítsék. Továbbá az is alapvetó követelmény, hogy a haderőnemi szem-
lélők feleljenek a saját haderönemünk harckészültségéért, uryanakkor az
általános felelősség a védelmi miniszter kezeben összpontosul.

Uryanis a haderönemi szemlélők kettós funkciót látnak el, egyrésa
mint minisztérium csoportfőnök végzik minisáeriális f€ladataikat, más-
résá saját haderőnemük elöljárójának a parancsnoki szerepkörét töltik be.

A ftszemlélő jelentékeny jogkönel rendelkezik a haderőnemek
irányítása vonaktozásában, hiszen ó felelős a haderő fejlesáési terveinek
kidolgoásáért, javaslatot tesz a haderó felépítésére, nagyságrendjére és
felszerelésére, bár hozátehetjük, hogy nem elöljároja a csoportnak.

A közigazgaiisi államtitkrirok közvetlen alárendeltségébe tartoznak a
személyüryi, a költségvetési, a közigazgatási és jogi, az infrastrukturális,
valamint a szociális főosztílyok és a haditechnikai főcsoportfőnökség,
mint polgári őosáílyok.

A fiószemlélő és a haderőnemi szemléIők alárendeltsé gébe taítoznak a
belső vezetési, személyügyi és kiképzési, továbbá a katonai hírszerzési,
katonapolitikai, szervezési, logisztikai, tervezési, s végül a vezetésbiztos!
ási feladatokat végrehajtó csoportíiínökségek és osztrilyok. A katonai
szervezetek közül a fbszemlélő alárendeltségébe tartoznak a vezetési aka-
démia, a Bundeswehr hivatala és BW anyagi hivatal4 míg a haderőnemi
szemléIó alárendeltségébe a haderónemi csapatok, valamiant az azok ve-
zetését segíó haderőnemi bivatalok tártoznak.

5.) FlNNoRsZÁG

_ 
A finn honvédelmi erók legfelsőbb parancsnoka a köáársasági elnök,

tanácsadó testülete a Honvédelmi Tanáci. A finn fegyveres erők iiányítási
rendje megosáott.



A finn honvédelrni miniszter felelős a honvédelmi igazgaás (kölr
ségvetés, beszerzés stb.) működtetéséért, a védelmi politika tervezéséért, a
végrehajtáshoz szükséges feltételek megter€mtéséért és a hadigazdaság
irányításáért. A miniszter ehhez központi katonai, szervezési, pénzügyi,
építesi és ingatlan üryeket intéá osztályokkal, tervezési bizotttsággal és
központi sorozóbizottsággal rendelkezik.

A finn feglrveres srők haderőnemeinek vezetői (szírazftildi erők,
légieró és a haditengerészet) a köztársasági elnöknek vannak alr{rendelve,

A finn fővezérkar fönöke a kormány katonai tanácsadója, és az elnök-
nek van alárendelve. A fővezerkar fónöke felelős a csapatok vezetéséért, a
katonai és személyügyi feladatok eít.ánlsfua az alrá,rendeltségébe tartozik: a
vezérkar, a kiképzési csoportfőnökség, a hadápfónökség a hadigazdasági
csoportfőnökség, a személyüryi osztály, az egyhazügyi osztály és a had-
erőnemi vazérkari főnökök.

6.) FRANCIAoRSZÁG

Franciaorságban a nemzetvédelmet felosáják katonai, polgári- ós
gaÁasági védelemre.

A köztírsasági elnök által vezetett Védelmi Tanács dönt a védelem
általrfuros iní,rryairól, a fejlesztési és a kutatási pío$amokíól. Az Elnök a
védelem katonai kérdéseinek megvitaüísára egy szákebb, ún, "ad hoc"
bizottságot hív össze.

A francia minisaerelnöknek a nemzetvédelem feladatai ellátrisban a
Nemzefuédelmi Főtitkárság segít.

A katonai védelemért a hadügyminiszter, a polgári védelemért a bel-
ügyminisáer, a gazdasági védelemért pedig a gazdasági és pénzügymi-
nisáer a felelős.

A polgrá,ri Védelem fö ininyító szerve a BM szervezetébe tartozó Pol-
gári Védelem Nomzeti Szolgálata.

A demokratikus orságokban kiemelt kérdésként kezelik a haderő



polgári és demokatikus irányítrisának kérdéskörét. A haderó polgári és
demokratikus inányíása (avary civil kontrollja) megnyilvánul: a.) a védel-
mi potitika kialakításában, és a pénzügyi felügyeletében, b.) a haderó költ-
ségvetésével való gazdálkodásban és a pénzügyi felügyeletben, c.) a védel-
mi tervezésí rendszer kialakí!ísában és működésébln és d.) a főbb
feg;rverzet és harci technikai eszközök beszerzésében. Mindezekhez hoz-
zátehető az is, hogy a NATO tagállamaiban a civil kontrollnak nincsenek
egységes szabályai és standard strukturái, de a társadalmi alapok és né-
zetek azonosak.

Az általunk vizsgált orságban a kormrinyok, a védelmi minisáerek
vezetik a katonai védelemért felelős minisáériumot, ők viselik az alkot-
mányos, illewe politikai felelősséget a feglveres erők tevékenységéért. A
katonai alapvető védelem kérdéseiben a köztársasági elnök, a kormány, a
védelmi miniszter vagy magas szintíi tanács (gyűlés, bizottság) dönt.
Ezekben az országokban a legmagasabb rangú katona a vezerkari főnök,
vagy eg,esített vezérkar fónöke. Ez esetben a katonai rang és cím isjogi
kompetenciókat juttat kifejezésre. A vezerkari fönök fetelőssége általában
véve kiteíjed a hosszú ávú katonai tervezésre, a katonai költségvetéssel
kapcsolatos javaslatok előte{esáésére, a haderő harci képességének
megőrzésére, fejlesáésére, a nemzetközi katonadiplomáciai feladatok ve_
zptésére stb. azaz általábarr a védelempolitikai inányelvek katonai teruleten
történő végrehajtására. Ö felelős a nemzeti katonai stratégia kidolgo-
ásáért is. Valamennyi NATO tagországban érvényesülnek a következő
alapvelvek, így politikai vezetés dönt a katonai védelmet érintő kérdések-
ben, a törvényhozás a korrnányzaton keresáül biztosítja a katonai
védelemhez szükséges kiadásokat, érvényesül az előreláthatóságon ala-
puló bizalom, a nyitottság, az átláthatőság, mindezek olyan jogzsabá-
lyokon aIapulnak, amelyek megfelelnek a parlamentaris demokráciának, a
jogállamiságnak, a piacgazdaságnak és az adott ország katonai bizton-
ságának, beleértve a szövetséghez való tartozíst is.

Az előzőekból kifolyolag minden érintett fél reszére egyértelmű a
békében, válsághelyzetben és háboniban érvényes parancsadási liá,rrcolat.
Kellő tisáelet és anyagi megbecsü|és övezi a haderőkben szolgálóka! így
a tisáeket, tisahelyetteseket és polgári alkalmazottakat.



II. A MAGYARHONVÉD§ÉG MAI ÁLLAMI
FELSÓSZINTÚ IRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK

MEGÍTÉLÉSE

1989 novembereben a minisztertanács határozattal leválasáotta a
Honvédelmi Minisaériumtól a Magyar Néphadsereg Parancsnokságát (a
Magyar Néphadsereg 1990 márciu§ától Magyar Honvédség). A két újnak
tekinthetö szervezet feladatait a Honvédelmi Törvény módosításával (a
l1lA § beiktatásával) szabályoáák. A módosított HTV szerint a hon-
védelmi minisáer szervezi az ország honvédelmi felkészítését irányítla az
ország külső támadás elleni védelmével kapcsolatos feladatok végrehaj-
tását, a honvédelmi igazgaás keretében kiadja a honvédség irányítá,sával
kapcsolatos jogszabályokat, összeállítja a honvédség költségvetését és
meghatározza a gazdálkodás rendjét, törvényességi felügyeletet gyakorol
a honvédség tevékenysége felett stb. A Magyar Honvédség parancsnoka
kidolgozza az ország fegrveres védelmének tervét, előkészíti a honvédség
felszerelésére, felkészítésére és alkalmaziására vonatkozó terveket, gon-
doskodik azok végrehajtásáról, irányítja a fegyveres erők kiegészítését és
mozgósíüísát, szervezi a haditechnikai eszközök beszeruését, megszervezi
a kiképzést, az anyagi technikai és más ellátási feladatok végrehajtását, a
személyügyi, a fudományos és más tevékenységeket. A magyar Honvéd_
ség parancsnoka a Honvédelmi Minisdérium egyes feladatok között sz€-
replő folyamatok teljesítésében a honvédelmi miniszter felkérésére köteles
együttínűködni.

A törvény haálybalépésével egyidejűleg mind a Honvédelmi Minisz_
tériumban, mind a Magyar Honvédség Parancsnokságáur új szervezeti ren-
det alakítottak ki. (Ennek részletezésétől eltekintünk.) Az új szervezeti
rend és a hozÁ tartozó iranyítási rend hiányosságai azonban hamarosan
napfényre derültek.

A legalapvetöbb problémát a fegyveres erök (elsósorban a Honvéd-
ség) alkotmányos irrányítási rendjének eltéíő értelmezése okozta, A főbb
problémá*, a követke7ők voltak:

a.),ki vagy kik irányítjtík legfelsó (állami) szinten a fegyveres eröket,



b.) ki a fegrveIes erók f6pararrosnoka és milyen jogokkal rendelkezik
a fe$rueres eók irányíÉ§a térén,

c.) adhat paíancsnot (mint korábban) a honvédelmi minisder a
Maryar Honvédség parancsnokának,

d,) milyen a viszony a Honvédelmi Miniszterium és a Maryar
Honvédseg Parancsnokságának szervei közöt| föképp az egyes feladatok
megoldá§it illetó€n.

Az akkori honvédelmi miniszter, Für Lajos ezeket a problémákat jogi
tisztóás céljából megküldte az Alkotnányblrósagnak. Az Alkot-mány-
bíóság a 48/l9l.(D(.26.)sámú határozatában a hatáskörleosztás tlj rend-

szeret állapította meg, azaz kimondta, hogr a rendelkezési hatalom teljes
terjedelrnében csak az Onágryűlést illeti meg (fegyveres eók lére-
hoása, fenntartása, naryságrendjének, fejlesztési irányainak és esz-
közeinek meghatároása külföldi vagy belsó alkalmaása). Az alkalma-
ásól sóló döntés bekében kizírólag az Orsággnülést rcndkívüli állapot
idején a Honvédelmi Tanácsot, sztlségállapot kihírdeÉsekor pedig a köz-
társasígi elnököt illeti meg.

A köztársasági etnök irányítási jogköíét az Orságsóléssel és a kor-
mránnyal megosztrva ryakorolja. A fegyveres eóknqk nem katonai értel-
mében ftiparancsnoka, azok eg5likének sem szolgáleti eIöljárójq iná,nyítási
jogosítványait az Alkotnány és a Törvény eryértelműen meghatározz4
íry a védelmi terv jóváharyás4 személyi kinevezesek, nyugállományba
helyezesek, stb.

A fe5rueres erók működésének irányítása az Orsággylllés elött poli-
tikai felelósséget viseló kormány hatásköre. A működés irányítása minden
olyan haüáskört felölel, amely nem tartozik kifejezetten az Orsággyűlés
vary köztársasági elnök hatásköIében. A működés irányításának hatásköre
a kormány, illetve a fegyveres eíóket ininyító minisztereket illeti meg.

A fegrveres eók parancsnokai nem iná,nyítják, hanem vezetik az
alrárendelt katonai és határór szervezeteket. Az általuk kiadott paranosokat
az alárendelt szervek végehajtani kötelesek.



Az Alkotmánybíóság által hozott határozatban foglaltak alapján

kerültek szabályozásra azíj, ahorwédelemről szóló 1993. évi CX törvény-

ben a honvédelem és a fegyveres erők irányításával kapcsolatos ren-

delkezesek. A nevezett törvény IL fejezete pedig a Maryar Honvédség
parancsnokságrának vezetési jogkörá tartalmazza.

Az .|994-es válasáásokat követően a HM és az M}IP közötti t€vé-

kenység, pontosabban sólva a honvédelmi minisáer és a MHPK-i és HVKI-
i finkciót betöttött, illewe ellátott vezető között javult. Ebben az időszak-

ban került sor a HM és MHP-ság, illetve a ITVK és az MH strukturrijának

többszöri át (ki) igazítására, azaz átalakíásátra. Az áíszewezési eredmé-

nyek közi§mertek.

A ájképhez tartozik még az is, hogy a honvédelmi minisáer 1995

áprilisi felkérésére egy brit munkacsoport világította át a Honvédelmi

Minisáériumot. A brit szakértők megállapíüísaival és javaslataival teljes

mértekben egyet lehet érteni. Csak annyit tehetiink hozzti hogy sok tanul-

mányban és jelentésben mrá,r évekkel azelőtt megfogalmazott m egállapitÁ-

sok köszönnek vissza, leegyszeríisítve és egy más politikai dimenzió által

támogatva.

Az átszervezésekkel, a katonai humán erőfomís felhaszrrálásával való

egyetnemértésük miatt távozott a szánazfoldi frcsoportfönök és a 3.

gépesített hadoszüílyparancsnok. Majd a Lengyelországbarr végrehatott

kiképzesi feladatok kapcsán kirobbant botriiny kapcsán az akkori helyettes

államtitkár, akinek !ívozásával a beosáását megszűntették.

199ó. szeptember Ol-jével új vezérkari strukturát alakítottak ki, így a

honvéd vezérkart (Budapesten), szírazftlldi vezérkart (Szekesfehérváron)

és a légierő vezerkarát (Veszpremben). Ezek a sorozatos átszprvezésekte|,
jesen elkoptattiik a haderőreform kifejezesét és értelmét.

Elgondolkodtato, hogy a majdnem két kormányzati ciklúsban mennyi

felesleges lépésre kerillhetett sor.



III. MILYEN INTEGRrILT HONVÉDELMI
MIMSZTÉRIUMRÁ LENNE SZÜKSÉG

A honvédelrni minisztérium és a vezérkar integná,lását s ámos tényezÁ
teszi indokolttá. Azonban az is igaz, ho gy a |'Tanulnuiny a NATO bővíűs-
rő'I" nem teszi kötelezővé a tag|elölteknek az integnílt minisztérim létre-
hozását

Az alqvaő kérüs a7, hogl milyen leglen az inlegrdlt védetmi mi-
nisdériam?

Véleményem szerint egy jövőbeni integrált minisZérium: a mai hon-
vedelmi minisáériumból és a honvéd vezérkarból kerülhet kialakíüisr4
mégpedig olyképp , hogy az űj védelmi trárca legy el az a szakmai közigaz-
gaüísi szerveze| amely adminisztratívan és jogi szabályoka alapulva
inínyítja és egyúttal vezeti a Magyar Honvédséget, biztosítja a politikai és
a katonai szftra közötti átínenetet, felelős az ország katonai biaonságáért,
védelmért, akár szövetségben, akár szövetségen kívül és katonai teriiletei
kívül esnek a népszavazáskor váltoá politikai területeken.

A polgrári, ha úsi tetszik civil minisaer megtest€sítheti a politikai
köZisztviselő és katonai vezetést az elkülönülő haáskörökben és komplex
döntesi folyamatban. A civil minisáemek kell garantálni a demokratikus
politikai és civil ellenőrzés gyakorlását tárca szinten, ami a hierhikus
parancsnoklási láncba már nem okozhat zavarokat.

Az intsgráció azonban egy sor új kérdést vet fe|, ftként a vezetés és
irányítás területen.

Ezek a követhezóík:

a) A két szervezet integnílrásakor, miveI eltérő funkcióról, felada-
tokól és jogkörökről van sá, elengedhetetlen azok újMli meghaüírozása
és jogi normatívákba öntése. Tiszüázni kell az irinyítás, vezeks, szabályo-
zis, ellerrórzés funkcióit üáíca szinten, feltételeáeó, hogy minimális szin-
tű változásókkal és nem megnövekedett eró ráfordításokkal. Tudniillik a
civil közvélemény ezeket nem tudja követrri, csak olyanokban |átja kife-
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jeódni, mint új szervezetek, új épületek, új illetmények, {rj eryenruhák, új

beosáiisok stb.

b.) Az integrációt követően eryértelművé kell tenni mind békében,

mind ;áhíghellzetben és háboruban a parancsnoklási láncolatot, mely

élén áll (hat) kózÉrsasági elnök, minisáerelnök, vagy a honvédelmi mi-

nisáer. Áz ilyen típusú irányíüis a vezérkari fónök személyén keresztiil,

avagy kihagyisávai realiálódhat. Mindegyik esetre van nemzetközi példa,

Bzéii a kOvitelménytámasztó funkciót a felelősséggel és a parancskiadiisi

jogkönel is eryeztetni szükséges.

c.) Hierarchia fenntartása és a feladatok megosztása szerint egy leen-

dő honvédelmi minisztérium: politikai, katonai és adminisztratív -

közigazgalisi alaperységeke osáható fel, a jelenlegi "keltíhésQ e|kerü-

lésével,

d.) Az előző (c. pont) munkamegosztris egy új jogi szabályozíst igé-

nyol, alkotmrfuryi, törvényi, rendeleti, utasíüási és parancsi szinten, beépítve

a-magyar jogrurdszer útján az átlamhatalmi és közigazgatási funkciókba,

e.) Az összevonás nem zavarhatja meg a íÁrca, a,HVK és MH mú-

ködésí rendjét, varyis az új szabályzók kihírdetéséig a régieknek kell

funkcionálniuk. Látható, hogy ezemyi a megválaszolandó kérdés az integ-

rációt előkészítő idószakbarr.

Iv, Az INTEGn,Á,ctÓru MILYEN Ú.r rrrvlrelos
JAVASLATOK LÁTTAK EDDIG NAPVILÁGOT

A kutató szímtá,ra két javaslat vált ismertté. Az eryik amely a Had-

tudomátry |997 .3, szimábarl megjelent és készítette a HM munkacsoport-

j4 a második pedig a HM és a Honvéd Vezérkar integrálása (szetzővel,

vagy szerzökkil nem jelölt ) anyag, amely u5lancsak a HM-ben készült,

Az első tanulmrfury "A vtihozp,ta" a következő blokkokat preferálja:

a.) általános igazgaásí, tervezési és humrin, b.) gazdasági-logiszikai, c,)

NATO és nemzetközi, és a d.) honvéd vezérkari (katonai). A nB vúltozat

a honvéd vezérkanal kiegészült Honvédelmi Minisáérium szeívezotét



taglalja, ennél fogva alapvetően a helyettes államtitkrárok iranyíási
területeihez sorolja az es/es szervezeteke| azlltin sáWálasztással, beé-
pítessel oldana meg akkut kérdések et Y égezeln| az új1 strukturában a Hon-
véd Vezérkar Fönöknek államtitkrá,ri beosztást javasol.

, A másik tanulmány a Honvedelmi Minisztérium és Honvéd Vezerkar
integrálása 1997. okóber végén érkezett a SVKI-ba,

A nevezett anyagban foglaltak szerint meg kell fogalmazrri az integ-

nícióval kapcsolatos követelrnények, irányítrisi és haásköri strukturákat,

az új sátusáelyzeteket, a honvédség vezetésének lehetséges váltoásait,
az integráció megvalósínísának módját és jogi feltételeit.

Ezen tanulmány szsrint (mivel ez az eryik alapkérdés, ezért csak a ter-
jedelem miatt ezt üá,rryaljuk) a Magur Honvédseg vezetésének hdrom
vtíllozata képzelhető el, úgl mint:

. vezérkari fiónöki vezetés (a minisáer irányít a rrvkF vezet, a

HVT szerinti jelenlegi haúskörmegosztás),

' miniszteri vezetés (a minisáer irányit és vezet),

o a megosáott vezetés (a miniszter irányít és vgzet, katonai ügyek-

ben a HVKF vezet /hatáskör delegáltís/),

A hrirom váItozatíal jriró kihanísok megfogalmazrisra kerültek, de a
változatok a konkrét személyi sziikségleteket, pénzügyi kihatásokat nem
tartalmaznak.

v. KöVETKEZTETÉ,SEK És AJ,{NLÁ§oK

A nemzetközi gyakorlat áttekintése és a hazai javaslatok megismerése
(ami tulajdonképpen a honvédelmi minisdériumtól szírmazó javaslatokat

foglalja magába) utrin kutató a két hazai javaslat előny és hátrány vizsgálat
elvégzését helyezné előtérbe. Néhány szempont összeha§onlítrisa után úgy
tűn! hory a vizsgálat eredménye még a véglrezvitel esetén is a HM va-
lamelyik javaslatfurak preferálrását segítené és tolná elötérbe. EzáltAl a
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kutató a |'hívatal" olyan labirintusába tévedne, amelyből nincs kiút, Szer-

vezéselméletileg tehát es/ szervezet m agáú. szeFlezi át. Hozzátehetó, hogy

ez a régi szokásjogot követi.

Ezért a kutató egy olyan arculaüíban és tartalmában is vadonatuj

megoldási módot kínál, amely elvezethet az érdek€lt szervek, testiiletek és

intéznények konszenzusához és a jogi harmóniához.

E szerint a Maglar Köztórsaság Minbzterelnöke hozzon létre egl
olyan rulnkabizot&ógot, amellben eg,enő atdnlban (2-3 ía kapn kepví-

selve:

. a Honvédelmi Minisztérium,

. a Honvéd Vezerkaí,

' a Magyar Tudományos Akadémia IX, oszlÁlyu

' a zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem stratégiai és védelmi

kutatóintézete,

. a Hadtudomliny i |ntézn|

. az MH Szírazíiildi Vezérkar,

. a tatai, debreceni és a hódmezővásárhelyi ddpságok,

. az MH Légierő Vezórkar,

. a harcászati és sállító repülö ezredek,

. a Miniszterelnökségi Hivatal,

. a különbözö minisáériumok és országos ióhatóságok,

. a nem kormányzati szewezetek, és

. a parlamenti pártok delegáltjai.
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A végzendő munkát a Minisáerelnökségi Hivatal - kijelölt vezetője -
fogja irányítani, koordinálni, és a javaslatokat egyenesben terjeszti a kor-
mány elé.

Mára azonban bizonyossá vált az, hogy a problémakört elodááák két
kormányzati ciklusban - bizonyrá,ra sajátos érdekek miatt - ezért a megol-
d.ís alapos előkészítést követel. A végrehajtásban pedig csak az ótszág
érdekei kerülhetnek előtérbe, mentesülve minden személyi és presztízs-
vesáeségtől. A probléma megoldIisában a nyíltság jó üímasá jelenthet.

Felhasznált irodalom:

1 .) Dn Csabai Kfuofi: Haderő - Átalakítás. Kézirat 1996.

2.) Tanulmány a honvéd vezérkamak a honvédelmi minisztérium
szervezetébe történő integrálásról. Kézirat, 1997, (Készitette a HM TKF
munkacsopo4ja).

3.) 8l0-es számú MANS (ORG) tanulmáLny: Jelentés a magyar hon-
védelmi minisáérium országryűlési felüryeletéről és a Magyar Honvéd-
ség demokratikus ellenőréséről, (fordítrás) 1996,

4,) Zárő megbeszélés: A brit átvilágíási jelentés írásos anyaga Buda-
pest, i997. január.

5.) reffre1 §izroz.. New Challenges in Hungarian Civil - Military
Relations. Kézitat, 1996.

6.) Bestimmrmgsfaktoren ffir die Struktur Fü S I V l, 5/96.

7,) Finland's Security Policy. Finnish Military,

8.) White Paper 1994 Federal Ministry of Defense, April 1994.

9.) Annual Report Sweden 1994.
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10.) Statement on the Defence Esü mates. London, 1994.

l l,) White Paper '94 Ministry of Defenc€.

l2,) A védelmi fe|epítés és az OrszÁgmozgősítás rendszerének hazai
és nemzetközi összehasonlító vizsgálata. Tanulmány. Budapest, I99l.
szeptember 2ó (A munlocsoport vezetöje és a szerkesztö: Dt Csaboi
Györg alenedes).

13.) Reform of the Anned Force 1995-1998-2005 The Republic of
Hungary Ministry of Defence, 1995.

14.) Honvédelem '97. Maryar Köztársaság Honvédelmi Minisáé-
rium, l997.

l5.) A Honvédelem négl éve 1990-1994 Z:rlnyi Kiadó, 1994.

16.) Gerhard von Mohhe: Accex,ion of new numbers to the Alliance:
What are the next sleps? NATO Review, No 4, July-August 97, Volurne 45 .

l7.) A HonvédeImi Minisaririum és a Honvéd Vezerkar integrá|ása.

(HM kiadvány4 Budapest, 1997. október).
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A MAGYAR HADERÓREF,ORM FoLYAMÁ.TA
És mplszrelATAl 1988 És zooo iOiOii

Csabai Gyargl ]

A kúard$ a 2000. évre szótó íem írta eő. A követkeókben afellánó
munha 

_összeglpü eredményeit rögzítem A tapaszíalatok rcndszerezésél
jóI segíti az őItalam vdlasztolt krohotógiaí felÓsaős.

Ez a felosztás a következő;

Az első időszak felöleli az 1988{ól l990-es éveket. A másik időszsk
1990-ól 

_1994-ig tart. A harmadik időszak l994_től l999-ig tart. A ne-
gyedik időszak l999-ben kezdődött el és ma is folymatban ian.

^ A. következőkben sorra vesszük a négy időszakra jellemző haderőre-
formok sajátosságait és fontosabb tapasűiatait.

Az első szakasz: 198&1990.

Az elsó időszakasá a követkeűk jetlenuzték:

o Kidolgozták az új védelmi doktrína koncepcióját.

. Elkezdték a haderő védelmijellegűvé történö átalakitást.

. Felszámolák a párt és a politikai szerveket.

o Lazították akapcsolatokat a Varsói Szerzódéssel és a Szovjet-
unióval.

. Megkezdődött a haderö kilenc (9), majd újabb huszonöt (25)
százalékos csökkentése,

.A Honvédelmi Minisztériumból kivált a Magyar Honvédség Pa-
rancsnoksága, amelylek alárendeltségébe tartozott az 5. Had-

l.Dr. csósi cyö.ry al€zred€s, a h8dfudomáry ksídidátusa, az svKl vc2et5 kuts6ja

l7



sereg paranc§noksáEa, az l. Honi légvédelmi hadtest, a csapat-
repüló paranc§nokság, a hátorságvédelmi parancsnokság és
közvetlenek, (megiegyzem azóta a minisztérium és a veárkar
köátt sámtalan feszültség keletkezett),

' Módosítotüák az Alkotmriny| létrehoáák a Honvedelmi Tanácsot,

a 6parancsnoki méltóságot, aki a köáírsasági elnök.

. A Polgári Védelem a Belüg;rminisztériumhoz keriilt és feloszlat-

ták a munkásőrseget.

. A haderö létszíma csökkent ( 155.700 íöről 143.000 före ) a ka-

tonai költségvetes pedig 45-46 milliárd forint körül stagnált.

A mósodik szskrszz 1990-1994..

A második szakas z fontasabb tapasztalaai a következők voltah:

. Elkezdödött a nemzeti arculafu honvédség kialakítisa, új szim-
bólumok bevezetése.

. Megtörtént a Varsói Szerzódésből való kilépés elökészítese és vég-
rehajtlása.

. 12 hónapra csökkentették a sorkatonai szolgálati időt.

. Felállitoták a üíbori lelkészi szolgálatot.

. sok alakulat került felsáímolásra, átszervezésre és átdiszloká_
lásra.

. Az Országgrűlés elfogadta a biztonságpolitikai és honvédelmi
alapelveket, illetve a honvédelmi törvényt.

' A ánadó hadmüveletek, illetve harctevékenységek helyett a
védelmi tevékenységek váltak általrá,rrossá.

' Elfogadásra került a civil kontrol felfogása és koncepciója.



. A védelem renacionalizálása uán a fö célt a nyugati integrációs
szervezetekbe történő felvétel képezte, a szomszédsígi _ és
kisebbségi politikávat egyíitt.

. A honvéd§ég létsáma tovább csökkent (97.800 főre), a katonai
költségvetés reálértéke 37 száaalékkal csökkent, és ez fenntar-
üísi - gazdálkodási feszültségekhez vezetett.

. Párbeszéd kezdődött a NATO politikai és katonai vezetóivel,
elkezdődött hazánk részvétele a partnerség a bekéért program-
ban.

. Az orosz államadóság fejében 28 db MÍG-29-est vásároltunk. A
Bundeswertől MI_24-es harci helikoptereket és alkatrészeket
kaptunk és 113 db t'ellenség - bardt'' felismerő rendszert yiásá-
roltunk.

. Részt vettitnk a CFE szerződés végrehajtásában, a Nyitott Égbo|t
Megállapoűs teljesítésében és a NATO országok által rendezett
konferenciákon.

A harmadik szakasz: 1994-1999,

A harmadik szakasz említésre méltó taPosztalatai' a követkeók ké-pezték:

.A minisztéíium új szocialista vezetése csökkentette (3l7 főról
287 före ) a minisztérium létsámát.

. Az OrszÁggyőlés haüírozatot fogadott eI (88/t 995.VII.6.) a
Magyar}Ionvédség hosszu, valamint középtivú átalakításának
irányáól és létszrimáról. Ez a dokumentum a NATO l-g"ágra va-
ló felkészülést szolgálta.

. Átalakították a vezetési struktunít, létrehoztík a honvédvezér-
kar! benne a humán, a felderító, a hadrnűveleti, a togisztikai, a
védelmi tervezési és vezetési csoportfiónökséggel, iatamint a
műveletirányító központtal és az egészségiig|i csoportfinOk-
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séggel. Megalakult a légierő-vezerkar, a sz.árazftildi vezérkar és

a logisaikai főigazgatő ság.

. A NATO kompatibilis vezetési struktúrát az új J-G-S rendszer

b iaosította.

. Mindkét haderőnemben kijelölték a reagáló és fővédó erőket.

. A honvédség reszt vett az IFOR és SFOR erőkben, PíP ryakor-
latokon, illetve bemutatókon, bázisokat engedett á| illetve
légtérhasználatot engedélyezett NATO kötelékeknek. Ezek a
tapasztalatok jól segitették a csatlakoásra való felkészülést.

. A NATO tagság követelményeinek érdekében elfogadtuk és

bevezettitk a kövelkező do kamcntumokat:

- A Felajánlási Dokumentumot;

- A Békepartnerségi Programot;

- A Védelmi Tervezési Kérdöívet;

- A Haderőfejlesztési Célkitiizéseket;

- A Tervezési, Áttekintési és lirtékelési Tanulmrinfi;

- És végül a Tanulmánl a NATO bővítéséről,

(Ez utóbbit a felkészülő országolouk tanulmbtyozásra ajánlom.)

. Az 1997-es madridi NATO csúcson Lengyelországgal és Cseh-
orsággal meghívIást kaptunk a csatlakoásra, aminek következ-
tében intenzíven készülönk, hozzáteszem a NATO tágorságok
hatékony segítségével,

. 1997-ben úgy tíin! hogy a Magyar Honvédség lezárta a szer-
vezeti átalakításokat, a mennyiségi csökkentés sok problémával,
fájdalommal járó folyamaüít. A minőségi szakasz előkészítése
érdekében egy űgynevezcílhosszú távú, 20l3_ig szóló koncep-
ció kidolgozása kezdődött el.



A koncepció olyan alapelveke épül! mint: - a folyamatosság, a vál-
tozás, a doktrínálás, a technikai válás és az önkéntes haderő. A célt a
szervezeti konszolidáció, a képesség alapú haderő kiépítése és a NAIo-val
való teljes interoperabilitás elérése képeáe.

. Ezen idóben az oroszok államadóság terhére B fR-80-as és BTR-
80/A típusú práncélozott szállítójárművel, a Belorusszi átőI válsá-

rolt T-72-es harckocsi\ továbbá a Mistral légvédelmi rakétík
beszerzése volt fontos esemény. Ekkor történt az USA áItal fela-
jánlo$ Legtérszuverenitási Hadműveleti központ (ASOC)
rendszerbeállíüáLsa. Elkezdódött 3 radar telepítésének elökészítese.

Negyedik szakasz: 1999-2008.

.1999, tavaszánMagyarorság a NATo teljes jogu tagia lett, Cseh-

orsággal és Lengyelorsággal,

.A Magyaí Közuifsaság, mint a Szövetség új tá&ia részt vett a Ju-

goszlávia elleni légi hadjáratban, még pedig úgy, hogy részt vett

a döntéshozatalban, illetve bázisokat, polgari és katonai repü-

lőtereket, valamint a légterét engedte át, majd egy katonai kon-
tingenssel részt vesz a KFOR-ban.

'A Magyar Közüírsaság mint a NATO új tagja élvezi a "kollektív
védelem "-ből fakadó elónyöket a légi hadművelet során, hiszen
szomszédos Jugoszláviáva|, ahol jelentős lótszámú kisebbség él
a vajdaságban.

.l999-es év közepén lemond beosáásáról Végh Ferenc vezérezre-

des, a Magyar Honvédség Parancsnoka és vezérkari íőnöke, utód-
jául Fodor Lajos v ezéreneóes| korábbi helyettesét neveáék ki.

. Mivel a honvédelmi tárca vezetése (l998.Választísok után a

Kisgazda Párt) több hiIlayosságot állapított meg a Magyar Hon-
védség működésében, ezért a magyar kormány 1999 júliusában
haíáíozaíot hozott a "Stralagiai Felülviuálati koncepció
kíalakíttisóra||, A kormány l999.október 2ó-án elfogadta a stra-
tégiai felülvizsgálati koncepciót.
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A munka elvégzesére a honvédelmi minisáer ún."Statégiai Felül-
vizsgólati Bizottsógot" hozott létre. A bizottság vezetését Waschler Tamás
közigazganísi államtitkár végeáe

Feltehető az l kérdés, hogy mi jelentette a problémát, a gondot? A
válasz az, hogy 77a Maglar Honvédség naglsóga, össutétele és vezelési
rcndje nem áll összhangban a honvédség feladarrendszerével és védelmi
köhségvaésével'

A Stratégiai Felülvizsgálati koncepció tehát erra irányul, hog;r
m€olüa azokit a stratégiai felailatoka| atnelyek lcapcsolatosak:

. Elősszöl: a Maryar Honvédseg finanszíroásával;

. Másodszol: a reális képességek hiányosságával;

. Harmadszol: a szÉrvezeti felépítéssel és a vezetéssel;

. Negtedszlr: a személyi állomány egzisztenciális helyzetével, mo-
ráljával és motiváltságával, továbbá

. Ötödszöf : a hadkötelezettséggel.

A JeníickbőI kövelkezi*, hogt:

. Új lesz a felsószintü vezetés (HM és VK integrációja);

. Átalakul a szervezeti vezetetés (például megszűnnek a hadosz!íly-
parancsnokságok);

. Új lesz a gazdálkodIás és a logisaikai biztosítás,

Össaégőan ehondharó a6 hogl a:

. Magyar Honvédségben csökkenek a vez€ési szintek;

. 45000 íös lesz a létsám, tehát a létszámcsökkenés 16000 íö lesz;

. Nőni fog a harcoló erők aránya;
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. Átahkul a logisztikai biztosítisi rendszer;

. Felújítják a laktanyrika!

. Ú.! lesz a hadkiegeszítési, toborási és az előmeneteli rendszer,
végezetiil pedig

. Módosítják a jogszabályokat,

A fenti feladatokra kimunkálásrq kidolgozásra kerül a ''tíz éves fejlesz-
lési progran".

A "tíz éves fejlesdési progran" három ütemet foglal magdban. Neve-
zptesen:

Az el§ő iiíemet, amelynek celja az élet- és munka körülmények javíüása
es a NATo eryüttrnűködés biztosítása.

A mrisodik ütem feladata a kiképzés hatékonyságának növelése,

, __ 
Es végül a hermadik ütem a honvédség haditechnikai fejlesaését fog-

lalja magában.

Jelenleg készítik a szükséges dokumentumokat és a döntéshozó fó_
rumok elé terjesáik.

A ttuglar hadeóreformok tapasztalatainak bemutaúisa uúín az
általánosűlh aó, összegző tapasztalaíokra iróny ítandm a figt elmet

_ 
EIősör: amagyar honvédség haderőreformjai kötődnek a magyar tár-

sadalomhoz.

Másodszor: a NATO csatlakozással új geopolitíkai és geostratégiai
helyzetbe kerttlt o6zlgunk, új feladatok elé kirtiit a Magyar ÉonvedsÖg.

Az új feladatok többek között a Washingtonban elfogad o11 Szövetség
Stratégiai Koncepcióból|| és más okmányokból fakadnal,

Harnadszor: az eddigi haderóreformok nag5z intenzitással indultak,
majd a politika és a ársadalom érdeklődesének csökkenése és a pénz szű-
kössége, illetve hiánya miatt kifulladtak.
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Negtedszer: a kormány eltökéltsége, hazánk gazdaságának kilátásai
és a Szövetség üímogatísa (lásd az új NATO főtitkár budapesti látogatásán
támogatta az új koncepciót) garancia lehet a Maryar Honvédség ered-
ményes átalakítására, Biztos vagyok abban, hogy hazáLnk.a NATO-ban a
biztonság előállítúk és nem a foryasáok áborát növeli. Es ez íry lesz a
jövőben is.

A Magyar Köztarsaság Ország5ólése 2000. június 20.-án elfogadta a
"Magtar Honvédség hosszú távú dlalakítósának irónyai"-ró| szőlő
hosszú ávú haüírozatai javaslatot,. valamint a létszrimcsökkentési módo-
sítást. Ezzel megkezdódött az átalakítás gyakorlati végrehajtasa.

LETSZAM ES KOLTSEGVETES

1989-1999 KÖZÖTT

il tglrvrrír l( i ltta !l ata t

lt],200

l00,000

9 ].1 ,5

63.768

ó3,46l
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ISMERKEDÉS A TÖBBI\IEMZETISÉGÚ
összrr,qonnóNEMl Loclszrrx,cJ xözpoxr

nnúxöoÉsÉvnl

Bótlty Sándor 1

Ez év szeptemberében immdr kilencedík alkalommal hajt végre közös
glakorló§ a Zrínyi Miklós Nemzetváklmi Egelem Logisrlihai szaha és a
Brit Logisdikai Hadtest Kilólyi Logisztil@i Iskoldja a |'MAGLITE'| Lo-
giszíikai Infotmóciós Ki*épzesi Program l+etetében,

A gyakorlatozás során évről-évre közelebb keriilt egymáshoz a brit és
magyar elgondolrás; a kapcsolatban egyre inkább a kölcsönös elönyök és a
szimbiózis jegyei mutatkoztak, Szerencsére sikeólt magunk mögött hagy-
ni azt a kezdeti idószako! mikor a magyar hallgatók csak aláj átszó szere-
pet kaphattak a brit törzstisztek hadüátékában, amelyben a brit béke-
teremtő eók Magyar Köztársaság területére törtenő átcsoportosítását,
helyszíni kiképzését, valamint a logisztikai támogaüás megszervezését gya-
korolák. A gyakorlatok sorrin sikerült nélkülözhetetlen partnené fejlőd-
nünk, elfogadtatni parheíeinkkel, hory a befogadó nemzeti tiimogatás
Iebetőségeire ámaszkodni az még egy olyan nagymultú hatalom eseteben
is, mint Nagy-Britannia, természetes és elengedhetetlenül sziikséges. Az
összekötó tisájeink alapos felkészítésével a befogadó nemzeti üírnogaüist
koordináló csoport hadszíntéri ismereteinek növelésével, melyhez nélkü-
löáetetlenül fontos üíínogatást nlujtottak a Katonai Közlekedési Köz-
pont és a Logisztikai Igazgatóság munkatársai, bebizonyítottuk part-
nereinknek, hogy az általuk csak térképről ismert hadszíntér valódi gazdái
mi varyunk és csak rajfunk keresztiil képzelhető el a hadszíntéri logisz-
tikai kapaciüisok igénybevetele.

További jelentós előrelépésnek tekinthetó a NATO logisztikai
lörl§tíszíi 

'aníolyam 
hallgatóiból kialakított ''brit űpusú szindikórus'',

ahol a britek feladatira épiVe az övékhez hasonló törzskari szervezettel
dolgoztuk fel az átcsoportosíás, majd pedig a szétbontakozás logisztikai
&ímogaási feladatait.

l, Píoi Dr Bá,thy sándor oaede§, ZMNE vezetés- és szervezéstudományi Kaí logisztikai tan§zék,
tan§zékvezeó egyetami tanárá.
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A feladat továbbfejlesztésére ebben a formában mrá,r kevés lehetőség

nyílik, ezert tűztük ki célul a Többnemzetisegű Összhaderőnemi Lo-
gisztikai Központ, illetve ennek bizonyos elemei működtetését a két nem-

zet logisaikai szakos hallgatói gyakoroltatása során. A probléma azért új-

szerű, mivel csak doktrínális szintii anyagok állnak rendelkezésünkre a

nevezett törzs működtetésére vonatkozóan, nevezetesen az AJP-4
Szövetségese összhaderónemi logisztikai doktdna (végleges) l999-től,

valamint a Többnemzetiségű összhaderőnemi logisztikai központ dok-

tdna (MJLC) AJP-4.6 negyedik tervezet 2000. marcius 13. A probléma

feldolgozisát mégi§ fontos és aktuális feladatnak érezZük, hiszen a NATO-
integráció talán legfontosabb logisztikai feladata a multinacionális közpon-

tok kialakítasa lesz, amely nagyobb lehetóséget biztosít a NATO-parancs-

nokoknak a nemzeti logisztikai erók vezetésében.

IJrbón Rudolf aYyskovi (Cseh) egyetem Gazdasági és Szervezéstu-

dományi Kar dék ánja úaP az integráció régióbéli szükségességére és kife-
jeáe készségét tanárai és hallgatói részvételére a "MAGLITE " program

ilyen iranyú kiszélesítése esetén.

A vótlalkázds síkeút előmozdíthatja az is, hop egllittműködési
mcgóllapodtis jöfr letre a logiszlikai szak és a AFSOaTH CJ-4 kepvise-

letében Dn Szenes Zoltón dandártábornok kijzött, anulynek érlelmében

"az AFS,I]TH vdllaljq hogl té lésmenles konzultócűt, és részvételt

biüosít, néhdny a szak óltal javasolt személynek a ndpolyi töu§ által
szervezefr konferenciákon és |Órumokon, Űmagatva eael az e*jeleni
képzést és a szak fejlődéséL

A tagisztikai szak kötelezi ,nagót, hogt széles körben hasznosítja a

megszerzefl ismerelanyagoí az eglctemi kpzésben, a tanfolyamí hall-
gaíók, valarnint a dokloranduszok felkeszíűsében, A hazai és küIJöItli

konferencűk és tanulmányutak között évente rendszercsen lemezi az

A FS O a TH által fel aj ánlottakat.

Mindkét fél kífejezi abbéli reményét és igtekezetét, hog) üz eg|üt
működés keretében bővüIjenek a rrrag)ar logisztikai tiszíeh INATO

ismerelei", elmélyiiljön egültműködési és kommunikációs készségük,"

2. N€mzetvédelmi Egy€t€m Közlemények 2000.4, évfolyam 2, szám



"Kbdőjelek a NATO logíszíikóban|| című cíkkében Logkzíikai Ev-
könyv' 2000 Dr. Szehes Zollún íelhua a frg)elmet a NATo-ban zajló vóI-
toztísokra, ezen belül pedíg az integált logisaíkai funkció erősödésére.
Úgy gondolom, hogy ezek a körülrnények egyértelműen aa indokoljrák,
hogy a Nemzetvédelmi Egyetem logisaikai szakán a hallgatók lehető-
ségeket kapjanak a rendszer működésének megismerésére és a brit kol-
légáikkal együttműködve keressék a megoldasokat a nemzeti és az integrált
logisaikai tiimogatrás célszeríi arányainak kialakítísrára.

Az oktatás szervezése szempontjából a problémát elsősorban az okoz-
za, bogy a feldolgozandó kérdések sorában, azaz a működtetett funk-
cionális csoportok közöll tisztíu;atlan, hogy milyen szerepkörrel helyezhe-
tő el a logisztikai központ. Ha a doktrína szellemében klasszikus értelem-
ben dolgozzuk fel a többnemzetkégű összhaderőnemi logiszlikai központ

0MJLC) íeladafuir és jogálldsót, akkol azl keII mondanunk, hogt az a
többnemzetiségű összhaderőnemi köteléh NATO-parancsnokónak
alfuendeltségében van, amít aaal a céllal kell létrehoaú, hogy 4z integúIt
NATO-erők logisztikai tómogatdsóéft való nemzeíi és 4 NATO eg,etem-
kges felelősségből sairmaaj NATO-parancsnoki kötelezel*égel teste-
sítse meg, iJletve rualizalja. A problémát nem az okozza, hogy MJLC-t
elhelyezzük a vezetés hierarchiájában, hiszen erre az AJP-4 pontos választ
ad, amikor a többnemzetiségű össáaderönemi logisztikai törzs és logisz-
tikai központ viszonyát és kapcsolatrendszerét tisztáuza, hanem az, hogy
mely szerepkörök ruhráahatók át a hallgatói törzsre úgy, hogy azok ne sért-
sék a brit fél érdekeit saját nemzeti törzse gyakoroltatása során.

Ha általri,nosságban vizsgáljuk csak az MJLC-t akkor világos, hogy
jogosítványai semmiben nem terjedhetnek tul a CJ-4 törzsén (1. sz" áblt
az AJP-4.Éhó\, ugyanakkor maga a koordináló szerepkör feltételezi,
hogy a hadszíntéren lévő országok és a hadszintérre érkező küldő nemzeti
erók között sajátos NATO integrációs funkciót lássanak el. Ha sorra vesszük
a funkcionális központokat, melyek e koordinációra hivatottak, láthatóvá
válik, hogy ezek legtöbb esetben a kiildő-fogadó nemzetek és a NATO
érdekek közti ,koordináció szinterei is. Itt példának szeretném emliteni
azokat a teűleteket, amelyeket eddigi tapasztalataink alapján a magyar-
orszá8i hadszínteret figyelembe véve célszerű működtetni és amire hall-
gatóink előképzettsóge is predesztinált bennünket. Ilyen lehet az össáad-
erőnemi szállítási koordinációs központ (JTCC), a fogadó nemzeti támo-
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gaüíst koordináló központ (IINSCC), a regionális szöv€tséges szerződő
iroda (RACO).

Ezek működtetése azonban aá feltételezi, hogy a brit Él reszéről is
egy-egy íö résá vegyen munkájában, megtestesítve ezzel a küldő orságok
érdekei| másrésa feltételezi, hogy a küldő orság és a befogadó ország
egyar:ínt pontos információt szolgáltat a többnemzetiségű összhaderőnemi
logisztikai központnak, amely így valós adatok alapján képes teljesíteni
szervező és döntéselökészítő munkáját.

További kérdésként merül fel, hory milyen mélységű és szintű had-

műveleti és logisztikai feladatot állítson be a gyakorlatvezetőség, akinek
ebben az esetben célszerű a NAT0 regionális parancsnokság szerep-
körében működnie. Valószínűleg ez az a pont, ahol a hitelesség érdekében
feltétlenül szükséges ámaszkodni az előzőekben jelzett együttműködés
keretében a NATO Dél-európai Parancsnokság ezirányú tapasztalataira.
Természetesen még egy ilyen támogatrás mellett sem követelhető meg az
MJLC-től, hogy mondjuk egy hadszíntéri szintű Többnemzetiségű
Integált Logisztikai Erység (MILU) részere a J-4 nevében szabjon fela-
datot. Ez nem csak azért tulzott igény, mert a Többnemzetiségű Összhad-
érőnemi Logisztikai Törzs mellett több olyan törzs (például J-3) van,
akivel az MJLC a feladat megoldásá,hoz feltétlenül együttműködésre
köteJezett, hanem azért sem, mert a hallgatói állomány létszrfuna egy ilyen
szerhágazó törzskari munkát mát nem tesz lehetővé. Ha az általam meg-
nevezett fogadó nemzeti tiámogatást koordináló osztáll és a sállítási
koordinációs oszLíly! valamint a szerződést kötő irodát működtdiik, ez a
nemzeti !ímogatás koordinációjrinál mintery 5 föt, a szállításnál mintegy
6 fót, a szerződéskötésnél 3 íiit jelent.

A jelzett nehézségek ellenére úgy érzem, helyes úton járunk, amikor
erre ajáratlan útra lépünk és kísérletet teszünk arra" hogy hallgatóink saját
bőrükön is tapasaalják a többnemzeüségű logisztikai trfunoga&ás vitathatatlan
előnyei mellett azokat a nehézségeket, amelyekkel a megszervezés sonín
kell szembesülniük (mint gyakorló NATO-törzsnek) a fogadó nemzet, a küldő
n€mzet és a NATo-parancsnokság harmonikus együtenúködése érdekében.

Remélem, hogl a gtako tís befejezése utdn víszonllag rövid idő
tuúlva nem csak a kételyeimről és reményeimről, hanem az elérl ered-
ményekróíI is besaímolhatok a Katonai Logisztika liszlelt olvasóinak
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LOGISZTIKAI BIZTOSITAS

A NATO CSATLAKOZÁSRÁ TÖRTENÓ FELKÍSZÜLÉS,
MAJD A NATO TAGSÁG EDDIGI IDÓSZÁKÁNAK
Ár,mr,ÁNos És r-ocrsztmll TApA§ZTALATAI

Jóroscsák MiHós l

Bevezető gondolatok

1989/90. evek demokratikus ótalakulásí hulláma a kelet-európai szo-
cíalista országok szövet§égét §zéttöfte A subadon válasüott maglar Parla-
ment új vdlaszokat fogalmazoft meg az orsúg biztonságál fenyegető veszé-

lyek elhdrítősára, amely kapcsán 1993-ban megalkották a tórsadalom egé-

szét ótfogó Honvédelmi TörvényL

Ennek kapcsán megkezdódött és napjainkban is tart a támadó jellegú
haderő lebontrisa. A közvetlen ellenségkép megszűnése a NATO orságok
stratégiájának újragondolasát, annak kiegészítését eredményezte. A dél-szláv
válság hosszú tr{vú megoldásának igénye életre hílta a békepartnerségi moz-
galmat, amelybe hazránk az elsók között kapcsolódott be. Ebben az idószak-
ban vált stratégiai célkitűzéssé az európai demokratikus szsrvezeteY,hez,
azok intézményeihez, többek kózött a NATo-hoz való csatlakozási szandé.
kunk és kezdtük meg céItudatos felkészülésünket. Ennek eredményeként
1999. március l2-én NATO tagok lettünk, aminek társadalmt igényét az
eredményes népszavazás is megerósítette.

A rendkívül tövid idő alatt törlénelmí lepést teűünk meg, mely szdmos
összetevője közül most a katonai logiszíikai sl|éru szelepá,el, váItoai§aival
szeretnék íoglalkoalí és azpn belül ólfugóan éfinteném résmételünket a
PFP mozgalomban, kapcsolatainkaí a NATO képviselelekkel, ellátási üg!-
nökségeivel, valamint küIönböző szakmai bizottságaival, tovóbbő a NATO
alapdokumentumok feldolgoztisának jelentőségét, a békeíennta o-béketó-
mogató műveletek valós logisztikai támogatásának lapasdalataít és a hon-
vétlség logísaikája előtt ólló fííbb teladatokat összegearém"

l, Jároscsá* Mikló§ €zí€de§, MH Logi§ztik i Fóig8zgatósá8 hadmüvelcti fónök
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l.) Részvétetünk jelentősége a PFP mozgalomban

A NATO csatlakozrásra történő felkészülés a]apfeltételét l995-ben a PFP
mozgalomba történó bekapcsolódásunk képezte. Úr{r ekkor világosan láttuk,
hogy a NATO csatlakozIísunk elókészítése nem elsősorlan kaőnai, hanem
összüírsadalmi feládat, ahol a politikai és a gazdasági szempontok az elsőd-
le_gesek. A politika elsődlegességét az anyagi erófoiasok elosaásán túlme_
nően az alóbbi területeken kellett éményesieni:

. stabil, demokratikus az európai normrikkal harmonizáló ínténnény-
rendszer kiépítese,

. civil kontrol és az átlátható katonai költségvetés megteremtése,

. a szomszédos államokkal fennálló viszonyok rendezése, aIapszer-
ződések megkötése.

. Mint PFP tagorság lehetőséget kaptunk a legmagasabb szintű tárgyalá-
sokon történö részvételre, betekinthettíink a runiO p"otitit<ai és katonai ve-
7ető 

szervei munkájába" a döntéshozatali mechanizmusokba. Ezt a külön-
böző képviseletek életre hívasával értük el. Brüsszelben traainkat nagyr.Oveti
szint€n, a SHAPE_néI, Mons-ban katonai csoport szinten tépuiselik t99O.
óta, Ezen képviseletek révén szerezti,ik az elsődieges tapasztalatokat a NATO
eljárási, tervezési módszerekról, valamint ók touáuuitott,it< ."a.unk u u tet-
fontosságú NATO dokumentumokat, illetve ezek a szerv"k k.";Ü diplomá-
ciai tevékenységet folytattak érdekünkben.

. Sámos rendezvény volt ebben az időszakbm, melyeken teljes mérték-
ben nem tudtunk. részvételt biáosítani, ami elsósorban u nY.ruiL1_szut.t-
lag felkészült állomány korlátozott sáma miatt vált hátráúo..a .?,i.unt u.A PFP program keretében hazai brázist kellett teremteni a átesritelirez, ami
a nyelvképzés mellett a békefenntartó tevékenységek résrt"t", 

"t.|atitl.at, 
uNATO kötelékekkel való együttmúködést, a múvJleti tertiletekeniATo pa-

rancsnokságok vezetésével történő feladat végrehajtrást foglalta magába. Kii-
lönösen az IFOR, majd késóbb SFOR tevékeiysé§ekb"n ii**toát ..g
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azok a szeívezeti-, technikai hiányosságainlq melyek többnyire a gazÁasági

lehetöségeink, vezetési - inínyíüási struktúrIink korlátozottságából eredtek.2

Ezek a problémrák hasonlóan a többi PFP orsághoz fokozátosan oldód-
tak meg, Lényeges felismerést jelentett, hogy a Békepartnerségi Progamban
is a bevonható eröforrasok mértékéig veryünk résá és ne vállaljuk túl ma-
gunkat, Mint aá az IFOR, SFOR kötelékben működő Magyar Műszaki
Kontingens példája igazolja eá a hibát sikerült elkerülni és a honvédségi eró-
fonások koncentrálásával a feladatot eredményesen oldottuk meg,

PFP tagként konkrétan megtapasztalhattuk mit jelent a NATO fel-
készítési rend€zvényeken (konferenciák, gyakorlatok) való részvétel a kije-
lölt személyek, illewe alegységek reszeról. Ezeken a rendezvényeken meg-
szerzett tapasáalatok értéke attól fiiggően váItozott, hory milyen felkészült-
ségű állomány került kijelölésre, az érintettek mennyire értették meg és
fogadák be az átadott ismeretanyagot.

A felkészülést nagtban elősegítették a Békeparnetségi Kiképző Köz-
pont, az Eur*Atlanti Inlegróciós Munkac§aport, a ZMNE-n folyó NATO
löruliszti kepzés, valamint a kiképzés rendszerébe beépftefi tovóbbképusi
és önképzési foglalkoztísok. A Honvéd Yezérkaron belüI működő Euro-
Áthnti Integrációs Munkacsopoftnak köszönhetően valamennyi lényeges
NATO alapdokumentum leíOrdítáffa és kijaeadásra kerüIt a J blokkok és
a különböző sünű parancsnokságok szdrruira.

Magtar vonatkozisban a PFP gyakorlatilag korlátlan lehetóséget biz-
tosított arra, hogr minden szempontból felkészüljünk a NATO tagságra, de
el kell ismemi, hogy a lehetóségeket - saját korlátaink miatt - csak tör€-
dékében tudtuk kihasmáni. Ez azt jelentette, hory nem tudtuk feltölteni tel-
jesen a felajánlott szakmai képviseleti helyeke| nem tudtunk minden fontos
NATO rneghívásnak eleget tenni, nehéz§éget okozott a felajánlott közgaz-
dasági, pénzügyi erőfonrások hasmosíkás4 lassan alakult a többnemzetiségű
kötelékek létrehozása. Nem haladtunk kellőképpen a nyelvi íelkészítésben, a
NATO ismeretek intenzív elsajátíüásában, a felkészítés (elsósorban a kvali-
fikált tiszthelyettesi állomriny megjelenítese tekintetében) átstruktúrálásá-
ban, bfu az l. Magyar-Amerikai logisztikai szeminárium, a TRILOG-98
gyakorlat, a ZMNE és angol partnerintézete részéről rendszeresen

2.Itt a felajánloü köreiék tipusár4 nagj/§ágára és ö§§zetételéíe, iovábbá az ál|omány NATo normálk
§z€rinti felszeíelésére, váltfuáí4 e|láási rendszeíénck kiépítésére gondolunl! azok költsé8vetési von-
zatávál €gy(a,
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ismétlődő MAGLITE gyakorlat, a NATo törzstiszti képzés, a logisaikai
összekötő tisaek felkészítése, valarnint a FoGADÓ NEMZETI TÁMo-
GATÁS GrNS) s,akorlati végrehajüísa szímos, jövőre elóremutató tapaszta-
latot hozott.

Ai E$.éni Partnenégi Programok (EPP) szervezését és végrehajtását

folyamatosan össáangba hozfuk a Védelemtervezési Kérdőív (DPQ) súly-
ponti kérdéseivel, a hossá ávú haderőfejlesztési célkitűzésekkel (TFG) és

javaslatokat dolgoztunk ki a regionális együttműködés fej les^éséfe,3 A "déIí
prefeteneidk" jeglében e progrum lejleszíése sorón kiemelt |eladatként
kezeltük:

. A NATO /PFP és a "PFP szellemű" gyakorlatok tapasztalatainak

közös megoszását;

. A korábban megalapozott haditechnikai együttműködés további

fol},taüí§át;

. A haüírmenti katasárófahelyzetek megoldrásában való közös fel-

lépést;

. A régió országai szakállományának maryar felsőoktatási intéz-

ményekben megvalósítható tanfolyam rendszerű felkészítését;

. A maryar-román békefenntartó zászlóal1, a maryar-uklín kataszt-

rófaelháríto kontingens létrehoására vonatkozó Technikai Megál-
lapodris elkészítését.

A NATO felvételünket köv€tó€n a PFP szakmai rendezvények, illewe a

regionális együttműködési feladatok - a tervezési elgondolásokhoz viszo-
nyítva - mennyiségében csökkenö sámban, de növekedó minóségi színvo-
nalon valósultak meg.

3,A DPQ-t érintö kéídés6k íészlct sÉn késóbb kerül kifejtésí€,
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2.) Fóbb képviseleteink a NATO Parancsnokságokon

Mint ísmen nenzeli képviselőink vannak töb&k között Mon§ban
(SHAPE), Norfolkban (SACLANT), Madridban és Veronában, valamint
Nápolyban (AFSOUTH). A kiválasztott személyek a követelményeket tel-
jesítettók és megfelelő elfogadottsággal bímak. Tevékenységüköl a kiépített
információs csatomákon kereszflll megfelelő ismeretekkel rendelkezíink,

A maryar katonai vezetés kifejezetten nagy jelentóséget tulajdonít a
kikütdésre tervezett állomány felkészítésére és kiválasztására, aminek ter-

mészetesen késóbb érik be az eredménye.

A NATO beosznísokba delegál! illeWe a nemzeti képviselókön ke-
resztül kaptuk meg a legfrissebb információkat a NATO-n belül tervezett vál-
toztatrásokól - koncepciókól, melyek dokumentumait szinén ók továbbítot
ták részíinkre. Egy€s t€rületeken - külön megbízás, f9lfiaf6|6azÁq 3[6pj{n - a
képviselöink résá vesalek a különb<jző bizottsá§ üléseken, szakértöi meg-

beszéleseken, ami eryrészt kónyszerű megoldás, másrészt az itthoni állo-
mány tehermentesítését jelenti,

1999. évre a kihelyezésekre fordított mintery 800 M Ft felhasználásával
a beosáások közel 40 7o-át sikerütt feltölteni. Eá teherbíó képességünkhöz
viszonyítva jelentős eredménynek tekinthetjilk, amit még alátáLmasú a 3
évenkénti szülsége§ roüíció biztosítása is. A részünkre felajánlott és elfo-
gadott beosztások szíma mintegy l00,

Tapasdalatunk su nt üntőjelenlő§ége van a NATo-n belüli nemzeti
beoslősok feltöItésének, a megfelelő kepvisela tenntarlásának, de csa* a

feladaba alkalnas és felhészített óllonaínnyal Ez a személyek elfogadott-
ságát és hatekony tevékenységét eredményezi, ami természetesen együtt jár
a hasznosítható ismeretanya& információ átadrásával.

3.) Az MH szervezeti átalakítása

Az l990-es évek elejétől folyamatosan kiemelt feladatként varr jelen a
haderö lé§zámának, fegrverzetének csökkentése, feladatrendszerének mó-
dosítása-



NATO taggó vtílísunk időpontjúra

' 50 7o-kal, mintery 60.000 fóre csökkent a honvédelmi tárca létsá-
ma;

. szervezeti.ikben korszerüsödtek a harcoló-, harcbiztosító és logisz-

tikai csapatok;

. Kialakult a Honvéd Vezérkar NATO kompatíbilis struktúráj4 vala-

mint ahhoz kapcsolódva a haderónemi vezerkarok, a hadosztályok

és a dandar törzsek felepítése;

' Elkezdődött a NATO felajánlott erők felkészítése;

' Létrehoztunk es/ 8yoN reagáliisú szervezetet;

. Előkészítettiik a had€rófejl€sztési célok megvalósítrásával együtt-

jráró szervezeü-, díszlokációs változásokat.

Az elmúlt év tava§zán kirobbant koszovói válság azonban újra ráirány!
totta a fi$/€lmet képességeink korlátozottságára. Ennek hatásíra a politikai
vezetés ery újabb - haderőt érintó - strategiai felülvizsgálatot rendelt el, mely
végrehaj!ását követöen elhatározrás született a haderő létszámlínak további
csökkentésére (l5,000 fivel) és szervezelének étalakitására. Jelenleg a béke-
és M szervezetek átalakitásának kezdeti szakasában, a megvalósít"ás sádi-
umában lartunk, mely eredménye várhaóan ery létszámában kisebb, tech-
nikai felszereltségét tekinwe korszerűbb, NATO műveletekben alkalmaáató
és az orság által finanszíroáató haderö jön létre. Az új haderö kevesebb
vezetési sántet tartalmaz (hadosztáy tagozat me8§züntetése) és állomány-
arányait tekintve is közelít a szövetségesekhez,

4,) NATO alapdokumentumok feldolgozása, saját okmányok
átdolgozása

Egyik legfontosabb feladatot a NATo doktrináJis kiadványok, szak-
utasítrások, szabáyzatok, útmutatók és segédletek, valamint a különbözö el-
járás módokat rögzítö §TANAG,k megismerése, feldolgozása, majd lehe-

tőség szerinti adapálása jelentette,
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A dokumentumok hozáferhetősége adott volt, mert a képviseleteink
folyamatosan megküldték a dokumentumokat, amelyek elosztását és a kü-
lönböző szervezeteknél történő feldolgozását kellett meg§zervezni. A hon-
védség vezetó szerveit a NATO Euro-Atlanti Integrációs Munkacsoport
tevékenysége segítette, ahol az alapvetó dokumentumok fordítását és te-

rítését elvégeáék. Szakterületíinkön az ez irányű munka a NATO Logisz-
tikai Kézikönyv fordításával, tanulmányozásával kezdódött, amely folytató-
dott aZ Mc 319, Mc 334, AJP-01, AJP-4, valamint mris szakági segédletek
feldolgozÁával és a NATO STANAG-k megismerésével.

Külön kiemelé§t érdemel a NATO törzsszolgálati segédlet, vagy uta-

sítás, valamint a logisztikai jelentési rendszer (LOG REP) adaptálása. Ene
a feladatra külön munkacsoportok nem kerü]tek létrehoztisra, a kijelölt
személyek saját feladataik mellett, plusz időráfordítással oldották meg a

kiviteJezest.

Az elkészült fordításokat, illetve adapált dokumentumokat a központi
logisztikai tagozatban a törzsek részére biáosítottuk, továbbá megszerveztük
azok feldolgozását a törzsfoglalkozásokon.

Erőfeszltéseink ellenére - bór a NATO ismercteket taítalmazó doku-
mentumok a végpontokig eljutottak - azok nem kellŐ hatékonysdggal
kerülhetlek feldolgoaisra, viswnylag szíík kör lzefzett belólük alkalmaz-
ható tudlist. Éppen aért van szerepe a gtakorlatoknak es a celirányos
tölzsíoqlalhozlisoknak, ahol a résztvevő dllomán1 szinte ró van kénysze-
itve a NÁTO eljárások allealmalísóra Alapigazságként jeleníthető meg,
hory minél naryobb sámú a felkészítési rendezvények szím4 arrnál többen
sajátíthatják el az alapismereteke! mellyel az adaptációs folyamat hossza is
csökkenhet.

A honvédségi jogharmoni2ácií, suból!4óínk átdolgouha terén van a
Iegnagyobb elmaradásunk, hisun még a NATO lagsógunkat megelőző
időslak sxabó$xatai vannak énényben. Logiszlikai szakmai téren a helyzet
még rosszabb, mivel a több éwel ezelőtt íródott béke és minósített időszaki
szakuta§ítá§ok szerint dolgozunk, Ezek merőben mris tartalmaznak, mint a

NAIO szövetségesek logisáikai rendszereinek leírásai, ha másra nem uta-
lunk, mint a készletképzési előírásoka, az elláttási csoportosítrisoka, melyek
természetesen összefiiggnek a kompatibili!ással. Az érintett nehézséget sem



a gyakorlatokon, sem a műYeleti terii{eten alkalmazott SFOR, KFOR kontin-
gensek esetében maradéktalanul nem tudtuk leküzdeni.

A NATO dokumentumok feldolgozására célszerűnek látszik a haderőne-
mi törzsekben külön ezzel a feladattal foglalkozó munkrcsoportokat létre-
hozni, hiszen a kiadványokat csak szakszerű fordí!ís és lektorálás után lehet
közzétenni, Ismerve a NATO szabályzők kidolgozásrának és szinte álandó
felülvizsgálalínak,,pontosíüásának rendszerét, a dokumentumok feldolgozá_
sa folyamatos munkát adhat a kijelölt állomlínynak, Ugyanakkor gondos_
kodni kell anól is, hogy a nemzeti szabályzókban a kompatibilitás érdekű
elvek és követelmények megjelenjenek, eáltal biztosítva a sziikséges har_

moniációt, Erre a feladatra szintén kvalifikált állomány szükséges, akik
képesek a központi, illetve hadeónemi szintű szakmai szabályzók kidolgo_
zására, a STANAG-k megértésere, adaptálhatóságuk megítelésére. Eddigi
tapasztalatok arra utalnak, hogy éppen az ismeretlen dokumentumok feldol-
gozás4 illeWe adapáásuk előkészítese, majd a meglévő nemzeti szabáIyzők
(logisdikai szabályzaíok, szakutasíüísok) átdolgoása olyannyira komoly
feladat, amit csak a legfelkészültebb állomány - minden egyéb tevékeny-
ségtól mentesítve - képes eredmónyesen végrehajtani.

5.) Kapcsolatunk a NATO ellátási ügynökségeivel (NAMSO,
NÁMsA)

A termelói logisztika legfontosabb ügynökségei a NAMSO és a
NAMSA szervezetek, melyekben eddig az MH logisztikai főigazgató úr és
annak helyettese képviselte a Magyar Honvédséget. (Ez a képviselet az újon-
nan alakuló felső szintú logisztikai vezető szervek létrehoásával természe-
tesen módosulni fog).

Főbb feladataí:

o A NATO Logisztikai Értéktőzsde működtetése;

. A Raktiíi Készletek és Eszközigények Csereje (SHARE);

' A Közös Felhasznáású Termékek Anyaggazdálkodrisa (CIMMIT);

37



. Termékek Nyilvántartásból Történó Biztosítása (PROFIT);

. A NATO Löszer Adatbázis Kezetése (NADB);

' Eryetértési nyilatkozat (MOU) aláírása az érintett partnerorsá-

gokkal;

. Segítségnyújtás a kodifikáció területén;

. Az SFO& KFOR tevékenységek logisztikai üámogatása.

Maryarország esetében - még mint meghívott orság - t997, novem-
bereben Luxemburgban, az Eryetértósi nyilatkozat aláírrÁsra került. A
NAMSO - NAMSA szerv€z€tébe a teljes jogú tagsági statuszba történó fel-
vételiinket a Honvédelmi Minisztérium kezÁeményezts a NATo íőtitkír
úmak megküldött levelében, melyet elfogadtak, A teljes jogu tagság egyide-
jűleg lehetőséget nyújt sámrmkra a NATO művel€tek logisáikai biaositása
soran a NAMSA által nyújtott szolgátatások és tamogatrisok (technikai

kiszolgálrások, alkalmazási rendszerek, utránpotlás tervezési rendszerek, fegy-
verzeti partrrerségi programok stb.) igénybevételére.

Folyamatosan aktív szakmaí tevéhenységel folytatunk:

. A Raktrlri Készletek és Eszközigények Csereje (SHARE);

. A NATO Lószer Adatbrázis Kezelése (NADB);

. A kodifikáció teriiletén.

Az alcsoportok k6zül az igazgatói csoportban (NAMSO BOD) a

logisztikai c§oportban (NAMSO LOG) és a költ§égveté§i, pénziiryi
munkac§oportban (NAMSO F&A), az informatikai csoportba (NAM§O
NEIS) twékenykedünk

Említésre méltó még a NAM§A által szewel*tt3 hónapos logisztikai
szaktanfolyemok rendszerg melyen való észvétel orságonkérrt évente 1-

2 íövel ajánlott, A szaktanfolyamok témáit - a jelentkező onágok igényei
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nek maximális frryelembevételével - az előóekben tírryalt íö tevékenysá
gek részletes ismertelese határozzq meg.

A tanfolyamon észtvevó állomránynak képesnek kell lennie az önálló
munkavégzésre es ügyintezésre. Folyarnatosan kéri a ké' ürynökség a szer-
vezetben való áltandó maryar képviseletet de eddig a felsöfokú angol és

közepfokú fiancia nyelv, vagr a szükséges szakmai ismeretek hiánya gátzt
szabott a lehetöségeinknek,

6.) Részvétel a NATO rendezvényeken

A nemzetközi eryüttrnűködési feladatok végrehajtása két fö területre
terjed ki. Az egyik a NATO bizottságokban, munkacsoportokban végzett
tevékenységek, a mIásik a két- és többoldalú katonai kapcsolatok területe.

A NATo bizottságokban és munkacsoportokban (98 db)4 t997,
szeptembere óta a felsö szintű togisáikai vezető szervek állományának 20
o/o-a (mintsg 51 fr) érintett közvetlenül. Részvételüket speciális nemzetbiz-
tonsági vizsgálatoknak kellett megelőzrrie, melynek elmaradiása las§ította a
minőségi mmkavégást.

A fó- és alcsoportok évente 24 alkalommal üléseztek. A találkozókon
való képviselet az 1997. bánisévhezképest háromszorosara nőtt.

Kiemelt fipelmet fordítotunk az alóbbi szenezeteken belüli szak-
tevékenységeinkre:

' Nemzeti Fegrverzeti lgazgatők lÍrtekezlete (CNAD, AC_259),
melyben HM helyettes államtitkár (HÁT) szintű képviselővel ren-
delkezünk. Ez a szakmai forum jelenleg a legmagasabb szintű, 28
főcsoport tartozik ide. Biüszelben az államtitkár urat állandó,
ezredesi szint (NADREP) képviseli;

' Logisztikai Vezetők lírtekeztete (SNLC, AC-30$ jelenleg a

HVK J-4 blokk vezetöje tábomoki szinten képviseli a Maglar
Honvedséget;

4, 2000, olúbcí ol-i hclyzet alapján
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. Ved€lem Polgári Tervezési Főbizottság (SCEPC) az otsÁg
§tratégiai véd€lmét koordináló irányító fóbizottság, mely NATO
6titkár helyettesi szinten a főosztályokkal tart kapcsolatot;

' BI-SC a öbb NATO parancsnokságok közös logisztikai koordiná-

ciós testületében végzett tevékenységben ideiglenesen képvisel-

tetjük magunkat;

. Csővezeték Főbizottság (NPC) - melyben az európai üzemar.yag

és gázvezeték rendszerek működtetését érintó adatbázisok
kezelése történik - szintén igényli a magyar képviseletet;

. Infra§truktúnítis Fóbizottságban (IC) es a Tirdományos Fő-

bizottságban (§C) íöigazgatóságunk nem érintett, MOD szintű

képviselettel rendelkezünk.

A legfontosabb szakmai tevékenységeinket a Vódelni Támogató Fő-
osztály alárendeltségébe tartozó két igazgatóság (DS / ain DS / arm.) és e§r
Elvi és Koordinációs Törzs alárendelt íóbizottságaiban hajtjuk végre.

Ezen belül kienelést érdemelnek:

' AC-92 IFF idegen / barat felismerési rendszerek és másodlagos

célíeldedtó nádiólolcíciós tevékenységek;

' AC-224 (NAAG) légi fegrverzeti fócsoport (6 alcsoporttal);

' AC-225 (NAFAG) szarazftildi, feryverzeti íócsopoú (19 alcso-

porttal);

. AC-135 kodifikációs igazgatói csoport (3 alcsoporftal);

' AC-258 löszerek és robbanóanyagok szállí!ása és úrolrisa kérdé-

seivel foglalkozó főcsoport (4 alcsoporttal);

' AC-310 lószerek és robbanóanyagok biztonsági, haszrrálhatósági

és oszályozási kérdésével foglalkozó föcsoport.
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Ezekben a fócsoportokban reszletesen keriil kimunkáásra a közös szab-
ványok elókészítese a 2-3 éves ciklusidö figyelembevételével, a köós fej-
lesztések, vary példáut a hidak osznilyozísa és a közelmúlóarr jelentkezett
DÓI feladatok feldolgozasa is.

A szabványosítrás mellett a hadmúveletí kérdések (pl. harceljárasok
egtségesítése) a MILTTARY AGENCY for §TA}IDARDIZATION (MAS)
szsrv ezet h órom haderőnemi csoportj óban lörténik :

. Légieró csopoÉ (2 alcsoport);

. Szrá,razíijldi haderőnemi csoport (12 alcsoport);

. HaditengeÉszeti c§oport (nem vesziink részt).

Mint látható íö tevékenységiinket a szírazftildi haderónemi csoportban
fejtjük ki, mely edüg a HYK Yédelmí Tervezési Főcsopoafőnökség irónyí-
tdsa mellett:

. A szárazftildi erők lőszer csereszabatossága és szabványosíüása;

. A haditechnikai eszközik harctéri karbantarLísa;

. Össáadeónemi robbanóanyag hatiá§talanítá§;

. Szárazftildi eIók logisáikai doktrinája;

. Mozgatás, szíllíüs és készletképzés rendje;

' NBC szaktevékenységek;

o Hadszíntéri eszközkövetési rendszerek témaköreire terjedt ki.

A SHAPE, illetve a Brunsum es Nápoly székhelyű NATO regionátis
parancsnokságok idöszakos konferenciái és rendezvónyei a legaktuálisabb
isnereteket nyújtják a meghívott résztvevók szímára. Ezeken a felkészítési
fórumokon a tervezes, valamint az idő§zerű esemény€k tapasztalatainak fel_
dolgozása mellett jelentós súlyt helyezrrek az elméleti felkészítesre, az új
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elvek, vagy szuNe7oti elemek (MJLC), (MLU) megismertetésére. Különösen
a valós béketeremtó-, békefenntartó múveletek, továbbá a nemzetközi gyakor-
latok és mris felkészítési rendezvények értékelésére fordítanak figyelmet.

Ezek a felkészítesi fórumok adják a legtöbb hasznosítható információt a

résztvevők sámára.

7.) A DPQ, TFG, FB DCI jelentósége

a.) A korábban tár5taltaknak megfelelően DPQ Íonatkozásában már
a NATO tagságunkat megelózóen 1997. évben elvégeztük a feltett kér-
dések nregválaszolását, melyek a felajánlott erők állapotára, fejlesztésére,
valamint a haderő különbözó képessógei megítélésére irányultak

A vála§zok több ütemben egyeztetésre és pontosításra kerültek, majd a

dokumentum minden évben elkészült, Tartalrnában több jövóre elöremutató elem
jelent meg, melyre többek között a haderófejlesztési célkitíizések épültek.

A DPQ kitölté§e, a válaszok megfogalmazísa során legfőbb tapaszta-
latként élhettük meg a pontosság, hitelesség, konkétság elveinek való meg-
felelés jelentóségét. NATO szövetségeseink természetes komolysággal
fogadták vála§zainkat és az általunk megadott adatokkal, állapottal terveztek.
Ha a válaszoknál hibáztunk, annak következményei naryon súlyosak és kel-
lemetlenek voltak.

Megtapasáaltuk, hogy a DPQ kitöltése katonai szferán jóval túlmutató
feladatot jelent, de abban a katonai vezetés felelőssége megkérdójelezhetet-
len. Tény, hogy minden időpont, minden feladat rögzítését megelózóen tárca
§zintű, illetve üírcaközi eryeztetéseket szükséges lefolytatrri annak érde-
kében, hogy a megalapozottság követelményének eleget lehessen tenrri.

A honvédség folyamatos szervezeti átalakítása és az újabb haderó reformok
kétsé$elenül befolyásoljrá,k a védelmi képességek fejlesztésére vonatkozó ter-

vek kimunkálását, amit még fokoáat, ha az adotl ország éves védelrni költ
ségvetése - különböző nem várt események miatt - gyakorta változik.

Ez a két tényező - a hadeú struktúra vdltoaísa és az őes köU§égyetés



bízonllalansóga - okozhatja a DpQ tartalmdnak idősukos korrekcüjál és
az azul járó ótiitemeleseket.

Különbözó kényszedtő körülmények hatrására az MH stabilizációja még
napjainkban is aktuális, ami igencsak megnehezíti a DPQ tervezési tevé-
kenységet.

Ide tartozik, hogy sikeresen álltunk át a NATO tervezési mechaniz-
musára a 2+2+7 éves tervezési ciklusoka. Ma már sámot adhatunk anól,
hogy rendelkezünk 20l0-ig szóló hossá üívú fejlesztési programmal és
2006-ig szóló középúvú terwel, melynek e5r része 2003. évig önálló doku_
mentumként szerepel.

b,) A haderőfejlesztési célkitűzesek (TFG, FP) ery részről a DPQ
dokumentumban rögzített és elfogadott tényeken, másrészről az idősza-
ko§ tervek szerinti feladatokon, az elfogattott §TANAG-kon alapulnak
és legáltalánosabban a különböző programok formájában öltenek testet.
A különböző célkitűzések prioritísuk szerint kerülnek sorolásra, és meg-
valósításuk ütem€zetten, a tervezett költségráfordításokat megjelölve szere-
pel a vonatkozó dokumentumokban,

E téren szímunka a legnaryobb gondot az jelentette, hogy az adott
fejlesztési célkitiizésekh€z adott évre tervezett össz€gek folyamatosan vál-
toztak - leginkább csökkentek -, mely miatt az átütemezések módszeréhez
kellett nyllnunk,

Púofitlíst élv eó haderőfej lesaési céIkítűus ein* :

. Nyelvi felkészítés programja;

. . Híradó eszközök korszenisítési programja;

. Gépjármű progíam;

' T-72-es BMP modemiációs program;

. 3 dimenziós radar program;
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o Repülögép€k teljes interoperabilissá táele;

. Es/§éges iizemanyagok F-34 rendszeresítése;

. Másik üzemanyagtöltő eszköók átalakíüása;

. Fogadó Nemzeti Támogatás (HNS).

Tapasá^la| az is, hogl a logisáikai fu;azatokhoz van kapcsolva a költ-
ségfedezet viszont az alkalmazók többször mIís csatomákon tervedek, amit
az együttrnuködés javíüásával szíikséges kiktiszöbölni.

c.) A DCI feladatokat a Maryar Honvédség a NATO-tól kapott
javaslatok feldolgozísát követően a különböző területek szerint elosztot-
ts, arnelyúl a logiszlíka területá hét 

'éml 
éfinti:

. FenntartÁ és logisztika;

. Mozgatrás és szí,llíüís.

Mindkét feladat végrehajuisa érdekében külön nunkacsoportot hoz-
lunk lélre, amelyek megvizsgálták a NATO javaslatok végrehajthatóságát és

megfogalmazüik azokat a válasmka! amelyek a végrehajthatóságr4 illetve
az elutasítrások okaira vonatkoznak.

A vizsgálat eredményét az érintett felsó szintű NAIO Vezetói Csoport
részére megküldtiilg amely a soros §NLC üléseken azokat értékelte és aján-
lrásokat dolgozott ki a DCI feladatok folytatására. Törekvésük a többnem-
zetiségű logisztika szervezeti hátterének kiépítese, az MJLC koncepció tar-

talommal történó megtöltese. Az említett §zervezetbe valamennyi tagorság
részéről megtörtént a személyi kivIílasáás és megkezdódött az állomány
felkészítése.

A mozgatás es sállíüís eryik leglényegesebb követelményét a légi sál-
lítási képesség megteremtése jelenti, amelyet annak rendkívüli jelentös költ-
ségkihatása miatt az orság nem tud felvállalni.



Külön témaként foglalkozunk a Fogadó Nemzeti Támogatás fela-
datginak előkeszítésével, annak orságos jellege es jelentósege miatt a
vezetesi- és szervezeti háttér kiépítésóvel. Ezen a téren a katonai vezetés,
mintegy kataliátor van jelen és a honvédség ez irányú feladatait, meglévő
képességeit már felmérte, sőt a felkészítés rendszerébe heépítette és a való-
ságban is lemodelleáe.

A DCI feladatokat valamennyi témafelelós szakmai tarialommal opti-
málisan megtöltve kezeli, az adott témákat részleteiben kibontotta és folva-
matos egyeáetéssel müveli,

8.) Az IFO& SFO\ KFOR erők valós biztosítisának tapa§ztrlrtri

Békefennlarfuí, feladafua léttehozott ideíglenes hontingenseink mega-
Ilkílósa nem kís nehéuégehbe ütközötl, amí a haderő ólíaldnos álhpota es
az ofizlíg gazdasági teherbíró képessége közötti viszonyból fakadt. N1frO
STANAG-k szerint a személyi állomány felszerelése, az anyagi készletek
megalakítísq továbbá a nemzeti ámogatiás rendszerének kiépítése mind eró-
forrrisok elvonásával járt a többi katonai szervezet, illetve feladat rovására,
Uj beszerzéseket kellett eszközölni a személyi állomány védett§égét fokoó
lövedék és repesálló mellények, a veryivédelmi eszközök, a gépjarművek
és mrás ruhrázati felszerelések vonatkozísában.

Létre kellett hozni ery Nemzeti Támogató Eleme! ami szintén a ha-
derő létsáma terhére történt meg, Ebbe a Nemzeti Támogató Elembe kellett
az anyagi készletek c§oportosítását, sállításra történő előkészítés 4 a szá|-
lító lépcsó megalakíhását ötvözni, melynek a kialakított szewezet mind, az
SFOR" mind a KFOR vonatkozisában maradéktalanul megfelel! ugyan-
akkor kevésnek bizonyult, ha a felajránlott eröket vesszük fig}elembe,

Döntő jelentősegű a felkészítés hazai bázisokon, ami szintén sok
tapasztalatot hozott a műveleti területen, illetve annak körzetében végrehaj-
tott szemrevételezés mellett. A szakszerűen elvégzelí helyszíni szem-
revételezés a kitelepülés megtervezése, megszervezése, a lehetőségek igény-
bevétele (beszerzési fonások, épületek, közüzemi hálózat, infrastrukturQ, a
költséghatékonyság szempontjából elengedhetetlenül fontos,
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Gazdaságossági szempontbóI leginkább a helyszíni források igény-
bevétele a legkifizetőbb, a helyi infrastruktúrára való rákapcsolódás
sámos előnnyel jár. Ebben az esetben csak a kifejezetten nemzeti ellátasi

körbe tartozó cikkek uánpótlasát kellett megszervezni és biztosítani.

A műveleti területen lévó kontingensek ellátásában a honvédségi erő-
. kön, a nemz€tgazdasági szervezeteken kívül részt vesznek a NATO szövet-

ségesek helyszínen kiépített elemei, valamint a fogadó orság beszállítói.
Ezeket a lehetóségeket ajá,rrlott mind teljesebben használni és a leggazdasá-
gosabb megoldásokat célszerű preferálni.

Eddig a múveleti területek viszonylagos ftildrajzi közelsége miatt nem

voltunk rákényszerülve a Nemzeti Támogató Elem harmadik - külhoni -

lépcsőjónek létrehoására és a műveleti terület közelében történő t€le-

pítésére, mivel a nemzeti ellátás körébe tartozó cikkek uLínpótlrását, illetve a

mosaüásoka! a heti-kétheti unínszállíüások rendszerében hajtottuk végre. El
a feladat döntően a csapattagozatra harult, a központi szervek a valós
logisnikai támogatiás szervezesében, a feltételek biztosításában vettek részt.

Tapasztalatunk, hogy az érintett katonai szervezetek támogatási rendsze-

rében helye van a katonai é§ nemzetgazdasági szferát összekötő - erre a fela-
datra szakosodott - polgári szervezetnek. Ezt a szerepet nálunk egy HM hát
térintézrnény, a IIM Elektronikai lgazgatóság RT tölti be, melynek
Logisztikai Igazgatósága többek között a Fogadó Nemzeti Támogatás
honvédsegi es nemzetgazdasági feladataiban is fontos tényező, Ez a meg-
oldasi módszer ajanlott és alkalmaáató mris relációkban is.

A Fogadó Nemzeti Támogatá§ katonai feladatait i§merjük és tervez-
zük, söt a NATO orienáció§ felkészítósi rendszerünkben az kiemelt helyet
foglal el. Mint korábban mtár ana utalás történt a Fogadó Nemzeti Támogaás
országos feladat, ahol a minisztériumoknak és orságos hatriskörű szerve-
zeteknek egymrással összeharrgolt tevékenységi rendje kívánatos.

Az elökésltó munka jogszabályi előkészítések hirfuryában igazábő| még
nem indult el, nincs még kijelölve a Fogadó Nemzeti Támogatás veze-
tésére hivatott szervezet (Minisáerelnöki Hivatal, vagy Gazdasági Minisz-
térium), brár a HM Vfielmi Ilivatala hosszabb ideje kezdeményező szerepet
játszik ezen a területen és a folyamat előmozdítójává vált.
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Elmaradásunk van mind a W. Sz. 5. cikkelyes, mind az azon kívüli
tevékenységek során felmerülő Fogadó Nemzeti Támogatási igények ter-
vezése, visszaigazoliisa tekintetében

_ A szervezeti háttér hiánya mellett nincs aki létrehoz-a aá a minden te_
riiletet átfogó adatblázist, mely naprakészen használható fel az átadott igé-
nyek pontos megválaszolrásához.

Ez irányű munka szervezeti hátterének megteremtésével, a képességek
fejlesztésével elvi síkon foglalkozunk, de az me-ilett a gyakorlatok, illetve a
valóságos helyzetek is elóremozdítójelentőségűek, A glakorlatban tehát már
kialakultak a Fogadó Nemzeti Támogaüás reúszerei,inelyek minden eryes
alkalommal, ideiglenesen és az adott feladafurak megfeleIáen mukOdtek, igy
azokra teljes mértékben építeni lehet.

9.) MH logisztikája előtt álló feladatok

_ 
a.,) A logisxikai tómogaíós rendszerének ótalakíaisa, NATO komform-

ltui tétele:

. Új szabályzók megalkotásával;

. A funkcionáIis működési rendre történő áttéréssel;

. A termelői és a fogyasxói logisaika szétválasáásával;

. A napi átlag fogyási mutatók (DOS) bevezetésével;

. A készletképzés átalakításával;

. A normák és normatívák NATO STANAG-k figyelembevételével
történő átalakításával;

. A gazdálkodrás átláthatóságával.

5. Washingtoni szerzódés
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b.) A fetajánlott katonai szervezetek logisáikai önállóságá,nak megte-

remtése, felszereléstik korszerúsítése, mobilitásuk megnövelese.

c.) A logisztikai fejlesáési célkiűzések ütemezett megvalósítása.

rl.) Az új törzsszolgálati vezetési eüárások elsajátítrásq" a logisztikai
jelentési rendszer bevezetése.

e.) A honvédség stratégiai átalakításával eryütt jráró tímogatási felada-
tok végrehajrása.

f.) A hadrendi felesleget képeó technikai eszköók és anyagok átadásá-

nak elökészítése - átadása,

g.) Az új központi logisZikai szeívezetek - össz€vont ellátó központok
- működési modelljeinek megalkoüása, a szüséges feltételek biztosítása.

h.) A logisztikán koníban kivül álló ágazatok beintegrá|ésa, avezető és

végrehajtó szsw ezeti elemek összecsiszolása.

i.) A Fogadó Nemzeti Támogatlí§ katonai logisáikai feladatainak továb-
bi előkészítése, a honvédségi adatbázis létrehoásq a kijelölt szervezetek
(szervezeti elemek) felkészítese,

j.) Szakmai tanintézeti képzéshez az igények és követelmények meg-
adasa,

k) Az új logisztikai vezetó szervek működesi feltételeinek megterem-
tése, ajog- és hatásköri kérdések pontosíüása.

l.) A logisáikai, gazdasági, információs rendszer kiépítése, kapcsoló-
dása a költségvetési gazdálkodási információs rendszerhez

m.) A haderöfejlesáá logisztikai erófonrás szükségletének biáosítása,
az alkalmazók és az ágazatok tevékenységének harmoniálása,
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A megjelölt kgl|ő'bb feladatok végrehajtdsának ütetuzése, a meg-
vakősítlí§hoz szükseges teltétekh bidos{tdsa elsősorhan a felső szinlű
logisdíkai vezető szemek feladatű képezL A logisztikai veuté§ rend
ruídosíttístít köveően minél előbb szükseges elvégeui a vezelő szerveh
míi*ödésének összehangolósdt, ezzel valamennyi szakmai telülelen a
sza bdly ozott tevé ke nység biztosítós át
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A HADITECIINIKAI BIZTOSÍTÁS ÚJ RENDSZERE

uaspar ,llDo|

BEVEZETÉS

A Maglar Eonvédség ótalakítósának reszeként 2000,2001,ben sor ke-

ül a togísztíkai rendsur ólalakíttísára A hatlerőátalaktttis első szaka,

sulban megtörunik a temglőí és íoglasztói logisztika szétvÓIasüdsa; uz

MH Logisztikai Főigazgatósóg ótalakítdsa MH osszhaderőnemi
Logisztikai Tómogaló Paruncsnoksóggó és azon beliil.az MH Haditech-
núai Csoportfőnát ség aru Üzembentartási Főnökséggé; a szakógi el-
lűó központok összevondsa hadilechnikai és harcanyag ellátó k)zpon,
bkba; a jeknlegi hadiuchnikai bíztosítási rendszer bőviil a kiképzes
technikai, az dtlanü híradtis, a szofner és az ezekhez kapcsolódó szol,
gáltatások íeladataival és csökken a személyi felszerelés köúbe taftozó
ányagok dtláaísi íebdataivat; tovdbbá csökken a kö(pontí tagozat sajdl
jóíűkapacitása és bővül a nemzelgazdasdg felé irányuló javítósi, szol-
gálnaís7 igény; és az MH inkurrens teehnikai eszközei és anyagi kéx,
laei átadtísrá kerütnek az Álllmi Privatfuicüs es Vaglonkezelő Rl.
részére,

A hadműveleti, harcászati logisztikai tewezés a törzsekben történik,

míg a valós logisztikai timogatás feladatait a csapatok szervezetszerű lo-
gisztitaja a köiponti logisztikai tagozat, valamint az érintett HM háttérin-

ézmén}ek valóiitjak meg, A csapatszinű logisztikai szervezetek készen-

léte és feltöltöttsége megegyezik az ellátandókkal,

A fenti Jeladatok jelcnős tétszám, áIlonuínyaróny és szervezeri ú!a-
lnkutás' is rnagukban foglalnalc A vóltoztísok szüksegessé teszik az MH
hadítec hnikai b ktosítdsónak ótalakítás ót.

Tanulmri.rryom célja a logisztikai biztosíás megváltozott feltételein és

szewezeti keretein belül felvrázolni a haditechnikai biztosítás egy lehet-

séges modelljé! vitaalapul szolgálva a végső működési modell megalko-

l. Dí. Gá§pár Tibor mk eaedes, MH Logisdikai Főigazgaróság hadileohnikai c§oportlónök helyett€s



tásáb,oz. Az új rendszer működtetése szükségessé teszi a tervezési, szabá_
lyozási, elszámoltatási, működtetesi utasítíiok és egyéb okmányok tel-
jeskönű átdolgoz{sát. Ezen kidolgozói tevékenységet"kívánom elősegíteni
a haditechnikai biztosíás ínűköáési modelljénéli kiatak ításával. Űóla1
előtérbe kerül és tartamában megerősödik a szakmai elöljárói jogkör"gyai
korlata. Nem új kategóriáról van szó, de ezen gyakortat Ú etútiiaOsia*-
ban Jelentósen visszaszorult.

I. A haditechnikai biztosítás jelenlegi struktúrája

A Magrcr Honvédségben a haditechnikai biaosírás fetső sxintíí
wrvezete az MH Logisxikai Főigazgatósóg slervezetében működő MH
H a dil e c h n i k ai Cs o p of tíőn ö ks ég.

Rendeltetése:

Az MH egésze béke és minősített időszaki technikai biztosításrának
ágazati rendben történő tervezésének, szervezésének és irrinyít ásrinak koor-
dinálása, komplex megvalósítísa, valamint az MH csapataira. a FIVK
közvetlenekre és külön HM-i felhatalmazíssal a HM hánérintézrrényeke
kiterjedően a müszaki fejlesáéssel, a rendszeresitésekkel, a rendszerbeál-
líással, az üzembentartással, a mérésüggyel kapcsolatos tevékenységek és
a technikai szolgálati ágak feladatainak izabályoása.

Főbb feladatai:

Részt vesz az MH szervezeti és techrrikai fejlesztésére és a haditech-
nikai eszközök beszerzésére vonatkozó elgondoiások, tervek kialakíüísá-
ban, az ipari üzemek háborus gyártásra t-örténó felkészítési követelmé-
nyeinek kidolgoásában.

Koordinálja a technikai biztosíüás rendszerónek fejlesztését. Résá
vesz az MH alkalmazása technikai biztosíásának megtervezésében. Végzi
az áEazatok .a sz*asapatok és az intezetek szervezetiés technikai fejleÜ-
tésére vonatkozó javaslatok kialakíását.

Az MH-ra vonatkozóan részt vesz a haditechnikai kutaüás és műszaki
fejlesztés tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében.
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MH egészében szabályozza, a technikai ágazatoksa kiterjedöen
szervezi a hadircchnikai eszközök rendszeresítésével, rendszerbeállíüásá-
val és kivonrásával kapcsolatos tevékenységeket.

Ellátja az MH-ban folyó méresügyi tevékeny§ég inínyít^ásí! koordi-
nálja az MH Közlekedésbiaonsága érdekében folyó tevékenységet,

Részt vesz az MH harckészültsége és mozgósítása követelményeinek
és terveinek kidolgozMban, szakterületén biztosítja azok megvalósíüását.

Javaslatot tesz a sukcsapatoh intézetek és szakanyagai készletek dísz-
lokációjára, a szakteriiletét érintó anyagi turtalékképzésére, lépcsözésére, az
előírt tartalékkészletek kialakítására

Sznrvezi a szolgálatilag alfuendelt szervezetek alkalmaási terveinek
kidolgozását, a szaloíllomány, a szakcsapatok és a szakszolgálatok béke és
háborús felkészítését.

Kidolgozza a szakkiképzes követelményei! szervezi és ellenőrzi a
végrehajtást, résa vesz a kiképzéssel kapcsolatos felsőbb szintú utasítások
és intézkedések, valamint a katonai elő- és utóképzés feladatainak kidol-
goásában.

Szakfelügyeletet gyakorol a tiszti és a tiszthelyettesi szakkiképzes felett
tervezi szakterülete utánpótlrásának biztosíását.

Követelrnényeket ad a szakterületére vonatkozó időszakos nyag-penz-
ügyi tervek kidolgoásához.

Szabályozzq lewezí, sznrvezi és ellenőrzi szakanyagainak iizemel-
tetését (iizembentartísát, technikai kiszolgálását, javítását, !írolását), meg-
}ntfuozza a szakági információs rendszer és a nyilvántartás létrehozásának ,

és működésének az elveit.

Részt vesz a nemzetközi haditechnikai együtünűködési feladatok
végrehaitásában,

Szakterületének megfelelöen, az MH Logi§ztikai Főigazgatóság szer-
veivel eg5Áitünűködve észt vesz az el|erlőrző tevékenység végrehajtáá-
ban,



Az MH LFCSF-seg működéséhez szakmai hátteret biáosít, irányí-
tásával részt vesz a tervezési, szabályozási, felüryeleti feladatok végzésé-
ben.

Szakteíületére vonatkoó kérdésekben közvetlenül egyiittrnűködik a
vezérkari szinten lévö alkalmaá szervekkel, leadott jogkör alapján kap-
csolatot taít a árcák, illewe a nemzetgazdaság szerveivel, szervezeteivel.

Alárendelliei részére parancsoka| intézkedéseket ad ki.

A technikai biaosíüísi tevékenyseg MH szintű szabrályoására szakin-
tézkedéseket ad ki.

relenkg az MH Haditechnikai Csopottfőnökség alófenddaégében
(a uchnikai szolgólati ógak köarctlen alárendekségeiben) az aldbbi szer-
vezetek biúosítják a haditechnikaí biztosítlís kö?ponfi feladalainak vég-
rehajtásól:

. 1. Kijelölt Álhndó raktár (MH HTcsF közvetlen alárendeltsé-

gében);

' Tápió Fegverzettechnikai Ellátó Központ (MH FVTSZF aláren-

deltségében), melynek szolgáati alárendeltjei Fegverzettechnikai
Raktír, kettö löszerraktir és kettó inkurrencia tá,roló rakuír;

. MH Fegyverzetjavitó Üzern (MH FVTSZF aláíendeltségében);

' MH Lősze{avíto és Bevizsgáló Üzem (MH FVTSZF alárendelt-

ségében;

. 9. Iószenaküárr (MH FVTSZF alárendeltségében);

' MH Páncélos- es Gépjrárműtechnikai Ellátó Központ (MH PCGT-
SZF alárendeltségében), melynek szolgálati alárendeltje ery terü-
leü raküír;

. MH Légijármü Javítoüzem (MH RM§ZF alrirendeltségében);

' MH Repülóanyag Ellátó Központ (MH RMSZF alrárendeltsé-
gében);
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' MH Elektronikai Anyagi-Technikai Ellátó Központ (MH ESZF
alárendeltségében), melynek szolgálati alárendeltje három terü-
leti raktáLr;

. MH Műszaki Technikai Ellátó Központ (MH MÚTSZF
alrirendeltségében), melynek szolgálati alárendeltje egy területi
rakár;

' MH Vegyivédelíni Anyagellátó Központ (MH WTSZF alaren-
deltségében).

A íefui szefvezetek, az alaprendeltetésükből adódó feladatok végre-
hajtása érdekében az alúbbi fő folyamaokat mííködutik:

. Anyagi és pénzügyi tervezés;

. Beszerzés;

' Rendszeresítes;

. Anyagnyilvántartás;

. Tárolás;

'Elláüís;
r Gazdálkodás. elemzés és ellenőrzés;

. Felhasználás figyelés, norma karbantarkís;

. selejtítés;

. Rendszerből kivonás;

o Inkurrens anyagok átadása.

Ezen íollcrrutokar a kövakeő |eladarok végrchajtásóvat biztosítjók:

. Kapcsolatot tartan ak a lemz.etgazdasági ellátó, javító és szolgál-
tató szervezetekke l;

. Átveszik a nemzetgaz&aságból és külfrldről érkező eszközöket
és anyagokat;
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. NyilvIíntartják a tárolt eszközöket és anyagokat, vezetik a Magyar
Honvédség egészéíe vonatkozó, katonai szervezetenkénti főn}il-
vántartrist;

. Kiállítják a szükséges mozgásbizonylatokat;

. Kiadják a tárolt eszközöket és anyagokat a csapatok részére;

. Bevonják és átveszik a csapatoktól a felesleges eszközöket és anya-
gokat;

. Végrehajtják a csapatoktól vissz,avett eszközök és anyagok be-
vizsgáIását;

. Végzik a központi javíüisoka| illewe a javítrisba adásokat kato-
nai, HM érdekeltségű és polgrári szervek részére;

. Elvegzik az elhasználódott eszközök és anyagok selejtítését, a ki-
selejtezett és inkurrens eszközöket és anyagokat előkészítik át-
adásra az APV Rt részére;

. Felkészülnek és anyagi készleteiket felkészítik hábórus alkal-
mazásra

. Ellenőrzéseket hajtanak végre csapatokrrál, javaslatokat ké-
szítenek az üzemeltetés rendjére, a normákra vonatko zó előítá-
sok korszenisítése érdekében.

A haditechnikai biztosítás a haderőnemeknél é§ csapattagozatban a
haditechnikai fijnökök koordinálásáv al ágazati rendszerbeá való-sul meg az
erre a feladatra rendszeresített technikai szolgálati ágak (személyek) - iint
vezető szervek - , javító és ellátó alegységek - mint végrehajtó szervezetek
- útján. Fz9l szervezetek felépítese, létszíma eltérő a Úadeónemi és fegy-
vememi sajátosságoknak megfelelően.

II. A haditechniaki biztosítás új struktúrája

hadefőótalakító§ részeként végre kell hajtani a kövakeui |elada-

'A termelői és fogyasaói logisaika széNálasztása;

A
rokaí:
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. Az MH Logisztikai Fóigazgatóság átalakítrÁsa MH Összhaderő-
nemi Logisáikai Támogató Parancsnoksíggá és ezen belül az
MH Haditechnikai Csoportfiónökség bápisán az MH Üzemben-
taruísi Főnökség létrehozása;

. Az MH Haditechnikai Ellátó Központ (MH HTEK) és az MH
Harcanyag Ellátó Központ (MH HEK) megalakítása az MH
Haditechnikai Csoport6nökség alárendelt szervezeteinek és a
más szervektől áwett raktárak bázisrfur;

. A jelenlegi haditechnikai biaosítási rendszeren kívül lévő kikép
zés technikai, az állandó híradás és az ezekhez kapcsolódó szol-
gáltatási feladatok átvétele;

. A személyi felszerelés körébe tartozó feladatok átadása;

' Az új technikai biáosítási rendszer működési rendjerrek kiala-
kítrása,

1.) A termelői es fograsáói logisztika szitválasztri§a

A NATO elvek szerint €zen íeriiletek meghatároaÉsa a következő:

A logisztikának ez a részp aklíztással, a tervezéssel, a fejlesztéssel, a
ryártrissal és az anyagi eszközök átvételével (elfogadásával) foglalkozik.
Ebböl adódóan a termelői logisztika körébe tarlomak: a szabványosittisi és
interoperabilitás, a szerződeskötések, a minőség biztosítása, a tartalék kész-
letek beszerzése, a megbízhatóság és a hibaelemzes, az eszközök - felsze-
relések biztonsági szabványai (munkavédelmi előírások), a specifiMciós
és gártási folyamatolg az iizemi próbák és usztelések (ideértve az ehhez
szükséges létesítmények biztosítását is), a kodifiMció, az eszközök dolu-
mentációja, a konliguráció-ellenőnés és módosítások

b,) Fog,aszrót logi§ztika:

A logisztikának az a tészn, amely az elsö termékek átvételével, a taro-
Iással, a sállíással, a karbanartással (beleértve a javitást és az üzem-
képességet is), az üzemeltetéssel és az anyagok elosztrásáva| foglalkozik.
Ebből adóűan a felhasnáLlói logisztiához tartozik a keszlet gazdálkodtis,
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a számara szükéges létes,ítmények biztosítása vagl építése (nem érne íde
az_okal az anyagokat, eszközöket és a létesítményeket, amelyeket a terme-
lői logisztika támogatasához szüks.égesek), ,*!ota, i"irryiíiri a megbb-
hatóláqi f meghibásodtis-jetenftsí renÁzer Ű,marcriíi, á i,nta, m-
tonsag szabalyai, a szállítás és az anyagkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó
kiképzés.

,.. rlfu .:nskaerftsben a foglaszaíí logisüikai rendszer íeladatai akövelkezők:

. Ellátni a hadsereg erőit a termékek és szolgáltatások meghatá,ío-
zott körével;

. Fenntartani és biztosítani a működés, a felkészítés (kiképzés) fel-
tételeit;

. Megfelelő tartalékokat ftészleteket) képezni, fenntartani a had!
anyagok hadüasználható§ágát;

. Fenntartani és helyreállítani a haditechnikai eszközök üzem- és
harckészségét (technikai hadrafoghatóságát);

o FelkészüIni a hadsereg kiegészítésére, mozgósítására és harc-
késszé tételére, támogatni i fegyveres'kiizdjem, a harc sikeres
megvívtísát;

. Kidolgozni a logisztikai irányelveket, terveket, úmogató eljáráso-
kat;

. Létrehozni és begyakorolni a szervezeti-, vezetési struktúrákat;

. Kidolgozrriés érvényesíteni a tevékenységek, folyamatok szabá-
lyozottságát;

. Biáosítani a követelményeket kielégítő és a müködéshez szük-
séges információk feldolgoását;

. Kialakítani a követelményeket kielégítő és a működéshez szük-
séges infi-asb:uktunít.
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Á fopasaói logisaíkai rendszer alapvető funkcünáIb elemei:

. Ellátá§;

. Üzemfenntartás;

' Sállítás;

. Infrastruktura;

. Egyéb szolgáltatások.

A haditechnikai biztosíüís szempontjából a foryasztói logisztikai
rendszer ket legfontosób alapelemének az ellátá§t é§ az iizemfenntartást
tekintem.

Az ellátás azoknak r tevékeny§égeknek é§ r€ndszabályoknrk az
összessége, amely biztosítja a katonai szervezetek mindennapi (béke és
háborús) úevékenys€éhez §ziik§€es e§zközöket, anyagokat és szolgál-
tatásokat a kellő időben, helyen és a szükséges mennyiségben (fornában).

Az elldttísi Jolyamal Junkcűi:

. T€rvezés (elemzes, sziüséglet megállapítása, elórejelzés); 
:

. Elosáisi (sállíüási) kommunikráoió szervezés;

o Beszerzés, ártevékenység;

. Elláüás;

. Készletgazdálkodás;

' Tr{rolás (konzerválás, csomagolás, megóvás);

' Anyagmozgatís, sállítás, visszánikezelés;

. Selejtezés, értékesités;

. Nyilvántarrás, elsaímolás.

Az üzemfenntartá§ a hrdfel§zer€lé§ teljes élettartam-ciklu§ínak €gyik,
e rendszerbe (szervezetbe) óllításától a rendszerből (szervez€tból) történő
kivonáEáig terj€dő szrkasza, amely az üzemeltetés (a hasrnálat), a tárolás '



::_T l":ir:l""rüís folyamatait, azokon belül mindazon tevékeny-
seg_eket foglalja magában, amelyeket annak érdekében vfuezne§ hogia
hadfelszertles rendeltet€§ §zerinti feladatai ellátására alúiia. ei rcrt.,
azaz technikailag hadrafogható, üzem-, iltetve barckész legyen.

A z uemíe nntaraísi ío llamal íun kciói:

r Tervezés;

. Üzemeltetes (haszrrátat), tárolrás szakmai felügyelete;

. Karbantartás, technikai kiszolgáIás;

. Felkészítés igénybevételre, harci alkalmazásra;

. Helyreállítás;

. Műszaki_, hatósági vizsgálatok, mérések és hitelesítések;

. selejtítés, továbbhasznosíűs;

. Nyilvárrtartás, elszámolás.

., A felsorolósokbóI lótltató, hogl a termetőí és íogyasztói logisxika szét-
vaulsztd§a. nem egyszetű, de éles elkiilönítése nem is szüksZges Jeladu,mivel a hét tefiile' szemesen kapcsolódik eglnuíshoz

. A tét logisaikai szakterület szétválasztásának következtében módo-,yl T l\ry Haditechnikai Csoportfónökség Grrnr Üzembentalúri rOnot _
seg) teladatrendszere, A feladatsor pontosít]ása a termelői locisaikai fela-
datok tételes átad,ásának folyamatában, a Honvédelmi V;n;.a?.iu", nOosz-
talyal es háttérintézménvei. valamint az MH ÖHD LTP közötti eryeztetés
folyamatában alakul ki.

Az MII Üzembentartási Főnökség (I/trI ÜF-§ég) í6bb feladatai akövetkezők lehetnek:

..P !1vgtuo| tesz (ílletve véIeményez) a lermeői logbztikai szak-
lerüIet íelelősségi kiifébe taríozó alóbbí kérdésehben:

. A haditechnikai eszköák beszerzésére vonatkoá elgondolások,
tervek;
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' Technikai fejlesaésre vonatkozó javaslatok;

' Haditechnikai kutatás és műszaki fejlesztés;

. Nemzetközi haditechnikai együttműködés feladatai;

' Szabványosítís.

b.) Koordinólja a lechnikai biztosíűs rendszerének fejlesztését. Részt
vesz az MH alkalmazása technikai biztosíüí§ának megtervezésében. Végzi
az ágazatok, a szakcsapatok és az ellátó központok szervezeti és technikai
fejlesáésére vonatkozó javaslatok kialakíását.

c,) Az MH egészében szabályozza, a lechnikai ógazatokru kiteúe-
dően szemezi a haditechnikai eszközök rendszerbeállíásával és kivonásá-
val kapcsolatos tevékenységeket.

d) Részt vesz az MH harckésziűsége és mozgósítása követelmé,
nyeinek és terveinek kidolgozásában, szakteületén biztosítja azok meg-
valósíüísát.

e.) úrvaslatot tesz a §zakcsapatok, intézetek és szakanyagí készletek
díszlohúciójőra, a szakterületét érintő arryagi tartalékok képzésére, lép-
csőzésére, az e|öírt tartaléwészletek kialakiásá,ra.

f.) Szeneü a szolgóIailag aldrendelt szefvezelek alkalmaaísi ter,
veinek kidolgoztísót, a szakállomány, a szakcsapatok és szakszolgálatok
béke és háborus felkészítését.

g.) Javaslatot lesz a szakkiképzés követelményeire, résá vesz a ki-
képzéssel kapcsolatos felsőbb szintű utasítások és intézkedések, valamint
a katonai elő- és utóképzés feladatainak kidol gozÁsában.

h.) Szakfelügelelet glakorol a tiszti és tiszthelyettesi szakkiképzés
felett, tervezi szakterülete utánpótlásrárrak biztosíhísát.

í) Köverelményeker ad a szakterületére vonatkozó időszakos anyagi-
pénzügyi tervek kidolgozásához.

j.) Szabólyoaa, lemezi, szemezi és ellenőrzi szakanyagainak üze-
meltetését (üzembentarlisát, technikai kiszolgálását, javíLísát, tárolását), 
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meghaározza. a szakági információs rendszer és a nyilvántartás létreho_
zásának és működésének az elveit.

k) Ellótja az MH-banfolyó méresügti tevéknység irinyítását, koor-
dinálja az MH Közlekedésbiztonsága érdekében folyó tevékénységet.

L) szaktefüIetéfe vorratkozó khd^ekben kiizvetknül eg)üttműködik
a vezérkari szinten lévő alkalmaző szervekkel, a HM illetékés főosztÁlyá-
val és háttérintézrnényeive l.

ttt") Alórendehjei részére parancsoka! intézkedéseket ad ki.

n.) A haditechnikai biztosíttisi tevékenység MíI szinth szabáIyozására
szakintézkedéseket ad ki.

A logisuika két lzafueüIeíének sátváIasztása megítéIésem szerint
egl hosszabb fol1amaíot ígényel e8 teljes méilékbeil, élesen nem is lá-
laszthaló szet. A kapcsolóű pontok ponlos szabólyozása szükséges az
eredményes eg)ütíműiköűs biztosílása érdekében. Ez a körüIméryl mínd-
ké' íél fészélű többlet munkíl jelent a kezleti ídőszakban.

2.) Az MH Üzembentartrisi Főnökség létrehozisa

Az MH ÜF-sóg az MH HTCSF-ség brázisfur jön létre a meglévő szol-
gálafőnökségek szervezeti és létszim módosulrisával, Tervezéii és szer-
ve_zési osáíly kialakítasával es az MH kiképzestechnikai alosztály beinteg-
rálásával.

A jelenlegi szolgúlafőnökségek feladat és hatásköre az ddúbiakban
változik:

. Leválasáásra kerülnek a termelői logisztikai feladatok;

. Megszúnnek a közvetlen csapatvezetési funkciók;

. Az általrános, több szolgálati ághoz kapcsolódó kidolgozói tevé-
kenységet átveszi a Tervezési és szervezési osztály.
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A Tervezési és szervezési osztáty feladatai:

Az osnályvezaő az MH ÜF helyettese.

Az osaály öndlló kidolgoaíi, koordinóló, összegző és elenaőíetada-

. Tervezési feladatok (éves, technikai fej|eszési, NATO felada-
tok tervezése);

. Költségvetési tervek,

. Kiképzés, felkévítés;

. Nemzetközi egyittnűködés;

. HKSZ kérdések;

. Szervezési feladatok;

. Alá,rendeltek tevékenysegének koordinálása;

. Besámolók, jelerrtések összeállíüása;

. Több szolgálati ághoz kapcsolódó véleményezések.

_ Az MH Kiképzéstechnikai aloszüily az MH technikai szolgáIati ágak
hoz hasonlóan, az MH ÜF-ség fö feladatainak szellemében, Ú3at .""lt"-
rületén végzi az MH kiképzéstechnikai biaosíüisrtrak szakféhdatait a
vonatkozó utasíüások, parancsok és szabályzatok alapján,

3.) Az MH lladitechnikai Ellátó Központ § az MIr Harcanyag
Ellátó Központ megalakíüísa

. A két €llátó központ az MH ÜF alárendeltsé8ében és szakmai
irárryításával mrűködik. A technikai szolgálatilíg fiónökö* - kiilon szabáyo-
ás szerint - a technikai biaosítrás és anyagellátás területén intézkedési jóg-
gal bimak.

Az ellátó központok alapvető - MH-ra kiterjedő - szakmai szerve-
zetei a következők:

a) MH Haditechníhai EIlíaí Központ

. Gazdálkodást és üzembentartást tervezó reszleg;
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. Haditechnikai anyag ellátást íervező észleg;

. Központi nyilvántartó részleg;

. Közlekedésbihonsági részleg (MH üzembentarüisi íönök köz-
vetlen alárendelts€gében);

. JárművizsgáIati részleg (MH iizembentartási frnök közvetlen
alárendeltségében).

b,) MH Harcanyag Ellűó Köqoat
o Harcanyag ellátó részleg,

. Gaz dálkodási részleg;

. Központi nyilvántartó és adatfeldolgozó reszleg.

A fenti szervezetek - az MH ÜF-seg riárryításával, szakmai utasíásai
alaojrfur - végzik az MH haditechnikai biztosiüi§ának [oxpi.,eoyitoi to"-
ponti feladatait az ellátó központoknak alárendelt rat<trtrait szakmai ire-
nyítrása útjrán,

.Az előUünk áIIÓ hónqokbal naglon fontos feladal lesz ezen szak-
ryai 1yng3eli elemek szeméIyi óIrontínyinak kívóIaszaísa,- fetkeszttése
és műHiűsi rendjéneh kidolgoaúsa, begyakorokatása

. . 
Az ellátó központok szervezetét a vonatkozó állománláblrák rögzítik.A jelenlegi ellátó központok átalakulrásával párhuzamósan - pontosan

s?abályozott rendben - az új ellátó központok 200l..június 3O-ig érik el a
teues szervezeti készenléüket. Mivel az átalakulás folyamrfu is Üiaosítani
kell az MH működöképességé\ eúrt e^az átalakítási csak lépesről _ lé-
pésre, a feltételek biztosításának ütemében lehet végíehajtani, ^

_ 4.) A jelenlegi haditechnikai biztosítási rtndszerrn kívüli felada-
tok átvétele, a személyi felszereles körébe tartozó feladatok átadása

Eun Jeladatok végrehajtósa énlekeben a következőket keII etvégezni:

", :,t,területek pontos. körülhatirolása az érintett szervezetekkel (a
teladatot jelenleg végző, illetve átvevő);
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. a feladatokat szabályoző felsőszintii utasítások (pl.: fóanyagnem
felelős kijelölése, stb.) módosítasának kezdeményezése;

' az átadás-áwénel rendjének kidolgoás4 az átadás-áwételre vo-
natkozó elö§riLrói intézkedés kiadása;

' az új működési rend MH szintű szabályozÁsa.

III. Ahaditechnikai biztosiúás rendje

1.) Az ettátás alapelvei, rcndszere, gyakorisága

A Magyar Honvédség katonai szervezeteinek a központi biaositású
haditechnikai eszközökkel és anyagokkal történő ellátrisa az ígyneyezett
"eglltagozatosn elláási rendszerben - a katonai szervezetek igényei alap-
ján - a felhasználó által töfténő vételezéssel, illetve a felhasználóhoz tör-
tenő kisállíLíssal kerül végrehajtásra.

Az ellótósi rendszet irányultsóga surint kétféle:

. Az ellátő központok raktáraiból a katonai szervezethez;

. katonai szervezettól katonai szewezethez.

Az elláttisi rendszer elemei:

. Ellátó központ és rakt,ára (intézkedési és jelentési kapcsola1);

. Katonai szeívezgt;

. utalt katonai szervezet.

Az MH haditechnikai biztosítási kapcsolatrendszerét az 1. szimú óbía
tarlalmaza.

A katonai szervezetek központi biztosítasú haditechnikai eszközökkel
és anyagokkal történó elláúsát, valamint elsámoltatasát - MH ÜF-ség
irányíás,íval - az ellátó központok alrlrendelt raktáraik útjá,n hajtjrák végre
az MH ÓHD LTPK által jóváhagyott utaltsági rend alapján.
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A haditechuikai eszköük és anyagok köElonti ké*zletbőT hatonai szer-
vezetek lészére löfténő kiaddsófa, katonai szemezetek kiizöaí ótcsopor-
tosítlísru, valamint köqlonli készletbe ürűnő leaúísta az alábbi esetek-
ben kerül sor:

. Új eszközök rendszerbeállíásakor az eszköz rendszerbeállíásra
készltelt'| intézkedés i lem" alapján

. Szervezési idószakonként, az ellátasi tervek, illetve az anyagrnoz-
gatrisra jogosultak utasítá§ai alapján;

' Központi készletből történő eszközcsere, hibafelvételi, kártórítési
okmányok alapján;

. Központi javításra tervezett eszközök bevonása, cseréje esetén;

. Eszközkiadás vagy bevonás állománlábla módosítris esetén
igénylés alapján;

' Soron kívüli eszközkiadáls vagy bevonás, elöljr{Lró intézkedése
alapján.

Á haditechnikai fennlarfuisi anyagok közponli keszletbőI lörlénő ki-
adására az alóbbi esetekben kerül sor:

. A katonai szervezetek igénylése alapján évente 1-2 alkalommal;

. Kiképzési lőszer, harcanyag igénylés alapján évente egy alka-
lommal;

. Rendkívüli anyagigénylés esetén soron kívül.

2.) Az igénylések e§etei, módjai, §oron kívüli igénylések

2.1. Az igénylések elkeszítése:

a,) A szükséges eszközök és anyagok igénylése az ||MH új halóriüís
jelentési readszerében|' megJlatitrozolijelentési és elszámolási úton, illet-
ve külön szetvezési intézkedések alapján történik.

b.) A nem tervezett feladatokhoz szükséges eszközöke| anyagokat a
haditechnikai biztosiüisi kapcsolati úton soron kívül lehet igényilni az
illetékes ellátó központtól,

65



c.) A haditechnikai eszközök harckészliltségét betblyásoló rendkívüIi
meghibásodás elhárításához szükséges eszközöket és anyagokat FAX-on
az ellátó központtól soron kíüil kell igényelni.

2.2. Az igéayek össutillítása sorón:

a.) Az állományüíblás és hadinormás eszközökól és anyagokról a
katonai szervezetek saimvetést készítenek és ennek alapján szakanya-
got*ént "Eióny-feleskg jelentés||-t terles*enek fel a haditechnikai bizto-
sítási kapcsolati úton az ellátó központokhoz.

b.) A fenntarLisi anyagok igénylése mágneses adathordozón, illewe
utalványon törtÉnik.

A békében nem élő katonai szervezetek részére ezen feladatokat az
utaltsági rendben kijelölt katonai szervezetek hajtják végre,

c.) Az SZFVK és LEVK logisztikai eaedeihez beérkező igényoket a
szak§zolgálatok összeryüjtik, értékelik, intézkednek a kötelékükön belüli
rendezésré, amennyiben ez nem lehetséges, tovább küldik az elláto köz-
pontokhoz.

d.) Az ellátó központok a beérkezett "Ilüny-feleskg jeknth"-ek alapján
egyeáetik, pontosítják meglévö adataikat és megt€rvezik az elláást, illetve a
feleslegek bevonrÁsát.

2.3, Soron kívüli javíttúsi igeny esetén:

Abban az esetben, ha az üzemeltető katonai szervezetnél valamelyik
haditechnik'ai eszköz meghibásodott és a kijavításához szükseges felsie-
reléssel vagy szakértelemmel a katonai szÉFlezet nem rendelkezik, akkor
soron kívüli javíüisi igényt kell a haditechnikai biáosítrási kapcsolati úton
felterjesáeni az MH UF-segre. Az igénylésnek tartalmazria kell a megh!
básodott berendezes megnevezését, típusá! gyári szímát, a meghibásodás
helyét, idejét és a meghibásodás leírását,

Az igénylés alaplán az MH ÜF-ség illetékes technikai szolgálata in-
tézkedik a javításra az MH FITEK szakmai szeívezete űtján az.alóbbíak
szerinl:

r A rendelkezésre álló anyagi fedezet és megfeleló szerződés ese-



!_! javítási megbíást ad a megfeleló javító §zervezet re§zére
(HM R! nernzetgazdasági javíó szervezet stU.);

. a fenti feltételek hiányában javaslatot tesz az MH ÜF-nek a meg-
oldásra,

3.) Az ellátás tenezése és végrehajtósa

Az ellálő központok a beérkezett igén}ek és a meglévö készletek
egyeáetése uán elkészítik az ellátási terviiket a katonai siervezetek ellá-
tástfu ak végrehajtására.

Az elláási terv elkészítésénél firyelernbe kell venni a technikai szol-
gálati ágak által megbaározott fontoisági sonendot,

Az ellátási terveket az MH ÜF haryja jóvá.

Az,ellátó közPontok az alrirendelt raküírak útján a katonai szerve_
zeteket haditechnikai eszközökkel és anyagokkal a jóváhagyott ellátá§i ter-
vek alapján látják el.

Soron kívüIi igény estén - amennyiben az illetékes rakárban kiadható
anyag van _ az €llátó központ intézkedik az anyagkiadásra.

Az ellátás alapv*óen vételezessel történik, indokolt esetben alkalmaz-
ható a kisállítás (gépkocsival, vasúton) is,

4.) A katonai §zervózeteknél nem javítbató haditechnikai eszközök
bevonásának e§ cseréjének rendje

1,I. Temezefl javítás esetén:

A katonai szervezeteknek m:cküldött - éves javíási tervek alapján
9._r!!tjyi9r! p.""tivonatok, visizaigazolt jaVítási titem ezés alapjúi az

'"ry 
I1TE5 által kiadott csere, illetve bevonási utalványok alapjrfur-keriit_

nek végrehajtásra a javítások,

4,2. Rendkívüli meghíbásodtiso* javítósa esetén:

A tömeg eszközók (lövészfeg5rver, műszer, stb.) meghibá§odá§a es€_
tén - amennyiben a meghibásodói eszköz darabsám a- harckésáiltségi
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előírásokat nem befolyásolja - cserére kért eszköz adatait tartalmazó jegy-
zéket évente két alkalommal a katonai szervezetek megküldik az MH
HTEK-nek.

A jeryzéknek tartalmaznia kell a szükséges azonosító adatokat és csa-
tolni kell hozzÁ a "Híbakímutalás -| illetve ha nem természete§ elhasz-
nálódás következménye a meghibásodiás, akkor a "Bizottsdgi jeglzőkönyv",
et, amelyen már igazolva van a kártérítési eljárás lefolytaüísa.

Máa haditechnikai eszköz rendkívüli meghibásodása esetén a katonai
szervezetek a meghibásoűs körülményeiről felvett |'BizottsóEi jegyzőkönlv"-
et" és ||Mííszakí őUapol jeglzőkirnyy "-et. a haditechnikai biztosíási kap-
csolati úton azonnal felterjesáik az MH UF-ségre.

5.) Nyilvántarás (adattárolás), a bizonylstk€§zítés és kiadás rendje

Ebben a kérdésben a haditechnikai szolgálati ágak alapveóen egy-
séges elvek, de több ágazati sajátosság és többnyire eltérő sámíüistechni-
kai tárnogatás mellett végzik feladataikat. Az ellán6 központok új szer-
vezeti felépítése megköveteli az egységes rendszert maximálisan közelítő
megoldások alkalmazísát a nyilvántarLis és a mozgásbizonylatok kitöl-
tése, kezelése területén.

F,z a terulet az előttiink álló integrációs feladatok legnehezebb része.

IV. Következtetések, feladatok

l.) A Magyar Honvédség logisztikai rendszerében a haderóátalakítás
részeként jelentős változások következrek be, ami alapvetó változisokat kö-
vetel a haditechnikai biztosítIás rendszerében is.

2.) A rendszer fö elemei, szervezeti keretei kialakultak, ezek a továb-
bi mozgástervet behaüiro lj á&.

3.) A haditechnikai biztosíüis rendszerenek a kialakíüísa (a régi mű-
ködési rend pontosíása) sügető feladat. Enlek érdekében a következő

fe ladato k e lvégzé s e szü kség es :

. A működési rend alapjainak meghalirozása (ehhez kiindulási alap

ajelen tanulmány);



. A működést_alapvetöen befolyásoló utasíüások, intézkedések,
parancsnok számbavétele, módosíüísuk, átdolgozásuk (törlésükj
kezdeményezése;

. A Szervezeti és Működési Szabályzat kidolgozása az MH ÜF_
ség és az ellátó központok részere;

. A megalakulással, átalakulrással kapcsolatos feladatok végzése;

. A legfontosabb kérdések (pl.: nyilvrá,rrtartás, ellátó központok
szakmai szervezeteinek működési, szakágak intézkedésii jog-
köre, stb,) külön munkacsoportokkal törté;ő kidolgozása; " '
. A 

, 
szakállomáLrry kiválasztásq felkészítésének megfelelő for-

mái kialakíüísa, a felkészítés végrehajtása;

. A működé§i feltételek kialakíüísa;

. A legfonlosabb szabályzs intézkedések kidolgozása és kiadása;

. A működési tapaszta|atok ryűjtése és a korrekciók kezdemé-
nyezése, végrehajuisa.

Felhasznált irodalom:

. . l 
;) ,?o!ó Péter: A Magyar Honiédség , logisztikai rendszere moder-

nizációjárrak néháLrry kérdése. Katonai Logiiztitia 199914. szám - 3. oldal

2-) Dr. Gáspór I'íbor: A haditechnikai eszköz, harc- és fenntartási
anyagellátás rendszerenek módositása- Tanulmány 1Í96.

. .3..) Gdler István, Ajánlás a haderőfenntartrisi logisáikai rendszer kié-
pítésére, Tianulmány t 994.

.,, 1).ry{9 Logisztikai Kézíkönyv. A }lVK Logisztikai Főcsoportfó-
nökség kiadványa, 1998.
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A PÉNZüGYI - GAZDA§ÁGI ELLENóRZÉ§
MEGFELELÉSE AZ INTEGRÁCIÓ§

KÖVETELMÉNYEIOIEK

Talaícs LászIó, Jultász JózsefGáboi l

_ A Maryar Közüírsaság NATO_hoz történt c§atlakozí§ 4 toyábbá azryfnai 
lnlOUa GU) való integráód;ási törekvései sziikségessé teszilg hogy

a követelmények ismeretében áltekintsiik a költségvetés ionvédelmi feji
zeén belüli pénzügi-gazdasági ellenórzés rendszJrét. Felmeriil a kéús,
hogy ajelenleg meglévö és működő ellenörzési rendszer es ellenőrzó szerve_

3l:i.mennli!€n felelnek meg a NATO és az EU követelményeknek, miben
kell és szükséges váltoáahi, korsz€rúsíteni. Az már most is bizonyos, hogy
el kell 

.mozdulnunk az eddig végzet| klzérőlag szabályszerűségi ellenór_
zésektől a teljesítményvizsgálatok irányába.

Fayol szerint az ellenőrási funkció - a vezetés többi eleméhez: a ter-
vez,éshez, szervezéshez, közvetlen inínyíáshoz (parancsnokláshoz) és
koordináláshoz hasonlóan - kiemelt fi$,ilmet érdemel, és ellátisa művé_
szetet követel2. Áftalánosarr érvényes ez a megállapíá s apáailgye, a gaz-

{ágn.1 közigazgaásra, mely egyet jelent az eredmények Oiszevetésé-
vel az előre meghatározott célokkal, feladaúokkal. Az eitenőrzés tehát a
társadalmi, a pétlzttgyi és gazdasági élet minden terüIetén előforduló tevé-
kenység. Az e|Ienőrzés a követelményekhez viszonyitja a meglévő állapo-
tokat.

...A, .?!!?:ő]ré, valaki, vary valamely szaívezet tevékenységének e/óí-
rólós eéljűól történő megvizsgálás4 fig}elemrnel kisérése, MoLnatqi: a
Enyek mególlapítdsa, ezek viszon!ítúsi valamel} mércéhez, kritériumhoz
(törvény, sztenderd, szabály, céI, tew, stb.) és - "ité.é, 

értéŰÁi, okainak
feltárdsa, Rivetkeúetesek tevonósa

l ,Ta*ács Lfuzló mk alezrc/€§, MH LFt Ell9nóílsi oszlál}ryczetó.
Juhá§z Józsefc6úor ojcziedes, MH LFI Ellenó.zési osztátyvczcó he|yett s,

2. H.Fayol, a vezctésltmélet cgyik kla§§zihaa a vczeté§ óbbi ö§szctcvóje közóí utol§óként az
ellenőrzlst efilltii ''1z c!!enőz& cűja Jetczal a hióóha, a rbará.kd uok Hjúú|óro, tlldl,c ,rl8b-
n úIáak .tlcrút6e bd.Hberl"
H.Fryol: lp6íi és általáno§ vczeé§ Közgázdrsági és Jogi Kóiyvkildó, Budapcst 1984.

7l



Az ellenőrzési tevékenység rendszert a|kot. "A rendszer eg)huíssal
kölcsönhatdsban, kapcsolatban lévő elenuk, dolgok eg,ütteEe, bizonyos

egltruísra ható összetevők sumnaíja"3 Az ellenőrzések hatnak egymás-
ra, összefuggésben vannak €gymással, ezért kezelhetőek összességükben
rendszerként. Mint minden ellenőrzési rendszernek is több strukturája van,
amelyek áthatják egynást. Annak érdekében, hogy több ellenórzési
szervezet ne egy időben végezzen ugyanazon szeryezeínél pénzngyi-gaz-
dasági ellenőrzést, koordinációra varr szükség.

Hazánk l996. tavaszán a világ legfejlettebb országait tömörító OECD,
l999, március 12-ól a NATO tagállama lett. Ezek az örvendeies események
éppúgy, mint az Európa Unióba való törekvésünk az ellenórzési rendszerünk
egész problematikájának, terminológiájának újbóli áttekintésére kell, hogy
késáesse az összes ellenórzési szervezetet.

A Maryar Honvédség megfelelése a NATO é§

az EU pénzüryi-gazdasági ellenórzési rend§zerének

Az EU-ban a pénzüryi ellenőrzés fogalmát tlágabb, átfogóbb értelem-
ben használják, mint az Magyarorságon jelenleg elfogadott.

Az EU pénzügyi ellenőrzése minden olyan elemet (költségvetés ter-
vezése, gazdálkodás ellenőrzése, teljesítményvizsgálat....) magában
foglal, amely a költségvetés pénzalapjainak bevételi és kiadási folyamatait
szabáIyozza és egyben kontroll alatt is tartja. Ebbe beletartozik a bevételek
ós kiadások törvényességének, szabályszerűségének, a pénzügyi irányítás-
nak és a teljesítrnényeknek az ellenőrzése, fiiggetlenül attól, hogy az mely
ellenörző szerv ezet v é gzi.

Az Európai Bizot§ág 1995. januárjában határozatot hozott a .'pénzü-

gli irdnyíltís és ellenőrzes javíaísáról és tovdbbfejleszlésérőI". Az erre
vonatkozó program a "Megbízható es hatékony irónyíttís - 2000'' (Sound
and Effrncent Management _ 2000), rövidítve SEM-2000. A SEM_2000
program íti célja a "pénzért értéka" e|v érvényesítése a költségvetési
gazdálkodás minden területén. (A "pénzéfl értéket|'elv tartalmát részlete-
sen a későbbiekben Lárg;zaljuk. )

3. L, von Bertalanffy: A í€nd§zerek átaláío§ elmél€tc Koíunk 1966. 1. szám.
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,_ _ 
A fö cél a tagállamok által ténylegesen kezeIt EU pénzalapok fethasz-

nálrisának, a felhasználás kontrolljának javítása. Ennei< keretében a tagál-
lamok_ jelentős figyelmet kötelesek forditani az Európai Számvevószék
megáJlapítrásaira és javaslataira, a köztisség részükre biztosított saját foná-
sainak.szabályos és hatékony felhasználásá4 a költségvetés megalapozott
tervezésére és végrehajüására. Nem kevésbé fontos a-folyamatok áIlandó
elemzése és értékelóse, a kiadások megalapozottságának és nyilvrántartá-
sának rendszeres pénzügyi és számviteli ellenőrzése] valamint a komlpció
megelőzése.

. 
Áz EU.tagállamok penzügyi ellen őn;ését azüurőpai Bizottság és irá-

nyításával döntő mértékben az Európai Számvevőszéi<, kisebb mértékben
az Európai Parlam ent végzi az adotttagállam e feladatokrajogosult ellenór-
zési szervezetével szoros együttműködisben.

_ 
Az előbbiekben felsorolt szeryezeíek a ''Leg]rőbb Ellenőrzési Jnréz-

mények Nenaakjzí Szenezele (Inlematíonal Őganisaion of §apteme
Audit Instirutions) rövidítve INTuSÁI'' tagjai, mJynek elveitelfogadták,
ennek megfelelően módosítotnikjogállásukat és ezen elvek alapjan végzik
munkájukat.

^ . 
A Y"ry_* KözLársaság legfrbb ellenőrző szervezete az Állami

szamvevőszek (ASZ), mely az alkotmányban foglaltaknak megfelelően aparlament irányíüisa alatt áll. Tevékenységéq haui-skoret, - ,net}iitolea azállatthááartás egészére --a számvevószéLál .rora rq'rs. é;'í xxxVIII.
töwény szabályozza. ez ASZ tagia az INTOSAI-nak.

A NATO |.Nemzetközi Szfunevő resíiit?e (Inte ariorral Boald oí
|ulitoJs íor NArq", rövidítve IBA, az Eszarl-ati*ii i"rá". CN"nr,Atlantic Council) javaslatára 199 l -ben ;lfogadta - rNióS.aiJu"i1rnint
az IBA általáno§ ellenőrzési elveit. Ezek ala|lán az nA etaorgá 

"ryaariszabályait, valamint a NATO szervezetet penztigyi etIerrárz'eserOI szOtOkezlkonwet

,, _,,:_:Y ::2"?bá|y.^.sz9ri.nt 1 Testiilet elsődleges feladata" hory
"ellenőnése áhal legle lehaővé a Tanács, valamii iiirűi)prir"U*
:!::^:,rr:^*:k korruinyai reszére,' t og Áiíio"iűaiooor o
8ozo§ pen_zek meglfeleő az engeűlyezett kiaúísok úreteii beltt maradó
íeIhaszndúisától.'.
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Könnyű észrevenni, hory a fenti előírás a NATO legföbb döntéshozó

szervezetének (Tanáos), továbbá a közös pázeket rendelkezésre bocsátó

befizetö szerveknek (a tagállamok kormrfuryainak) konek! egyértelrnü

ájékoztaásén haúrczza meg. Talán nem tűnik eóltetettnek, párhuzamba

állítani az ÁSZ és az IBA elsódleges feladaá|'mivel nemzeti keretek

köartt is alapvető elvárrás lehet egy szímvevőszéktől a döntéshoá szerv

(Onzággyűlés), valamint a " beJiulők" , (adófizeők) megbizhaó tájékoz,

tatása a költségveés teljesítéséről.

Az IBA feladaüínak lényege a szükséges ellenőrzesi tevékenység vég-

zése annak érdekében, hogy a NATO és a tagorságok a szímvevói (el-

lenöri) beosztást beüiltökön keresztiil biáosítva érezzek magukat afelől,

hogy a közpénzek valóban az előírtaknak megfelelően lettek felhasználva,

A Testiitet ellenőrzései alapvetóen az alábbi kategóriákba sorol-
hatóak:

. pénzüryi ellenőrzesek a NATO szervezeteit illetően,

. pénzügyi ellenórzések az infrastruktura fejlesztése teren,

' teljesíünény-ellenörzések.

Az IBA szervezete közvetlenül csak az líszak-atlanti Tanricsnak
köteles munkájáról beszrámolni,

Az eddigiek alapján megállapithatjuk, hogy az EU és a N,ATO ene fel-
hatalínazott pénzüryi ellenőrzési szervezstei, valamint az ASZ t^áai az

INTOSAI-nak, így a pénzúgyi ellenőrzésnek is az EU-val és a NATO-val
azonos erységesített elven kell megvalósulnia a Maryar Köztrársaságban,

ezen belül a Honvédelmi Miniszérium (HM) és a Magyar Honvédség
(MH) ellenórzési szervezeteinél is.

A pénzüryi ellenólzé§ r€nd§zere és tartalmi elemei

A magyar pénzügyi ellenőrzési rendszer (1. sL vódlt) alapjaiban meg-

felel az EU-ban és a NATO-ban elfogadott elveknek és intézményi rend-



szemek. Az EU 1999, májusában átvilágitotta hazánk pénzügyi ellenőrzési
rendszeret. Ennek kapcsárr - az eredmények ismeretében - Órszágunk ki-
nyilvrfurította, hogy nem kér derogdcid' (ideiglenes felmentést az EU sza-
bályok alól), Ez természetes reagálás volt ebben a kérdésben, hiszen
milyen alapon vrárható el bármely EU csatlakoaásra készülő orság eseté-
ben a csatlakozíst elősegítő EU pénztigyi ámogaüás, miközben az ellen-
őrzés rendszere nincs össáarrgban az EU ellenórzési rendszerével, és a
kapoft !ímogaüís felhaszrrálása nem ellenőriáető.

. {1 9rsás rászorultságát a üímogaásra jól jellemzi, hory az egy före
jutó GDP vonatkozásában Maryarország jelenleg jócskán i|ata marad az
EU átlagáLrrak, és alig éri el a legkevósbé fejlett EU tagállamok (Görög-
orság, Portugália) ery iőre jutó GDP értékének 60Yo-át. Ez önmagáhanls
mutatja, hogy fejlődéstink áloga az EU csatlakozás,

_ A csatlakozissal kapcsolatos előkészületek során, a fejlódés érdeké-
ben az ASZ twinning (iker) kapcsolatot alakított ki az angol számve-
vőszékkel. Az angol sz{mvevöszék eddigi tevékenysége eúményeként
ma Európa (s talán a világ) legtekintélyesebb ilyen ntéanénye, Az
együttműködés elsódleges célja a legiobb európai ryakorlat megismerése,
elsajátíása és honosítása az ellenőrzé st végző szeiezeteinknél.

_ _ .,Az INTOSAI IX. kongresszusán 1977. októberében elfogadott Limai
Nyilatkozat megfogalmazása szÉrint az áltami ellenőrzés iő f"t"d"t",uFdtófni az elfogadou szabvdnyokaíl - sztenderdeklől - vahí eltérést,
valamínt a jogszeúíség, hatékonysóg es a fonásokkal való laharékos
q,az!ó.lkodtis dveinek megséltésél'', Az ellenőrzesek végrehajtására ellen-
őrzési sztenderdeket alakítottak ki. A sáenderdek alape-lveit 3s rendszeret
a 2, sz vtizla! tartalmaza.

A pénzügyi ellenőrzésnek az EU-barr két fi típusa varl, a szabóly-
szeríiségi ellenőnés (financial audit, regulatory 

"uúq 
é, a teljesí:tmény-

elkn.őnés (perfomance audit). E két íö típus ieprezéntálja az ellenőrzés
taítalmát.

. A törvénye§ségi, szabályszenűségi ellenőrzes és ezen belüt a pénztigyi
e|szal9fs9t nontosságárrak, teljeskörűségének és valódiságának ellenór-
zése több évszázados múltra tekint vissr^. E ret szemben a tetjesítrnény-
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ellenőrzés a legutobbi évtizedekben kezdett nagy ütemben terjedni,
Magyarországon az utóbbi néhány évben ismertiik fel a teljesítrnényel-
lenőrzés jelentőségét.

A magyar ellenőrzési terminológiában leggyakrabban a péruügyi-
gazdasági ellenőrzés kifejezést használjuk. (A HM fejezet központi és
intézmérryi gazdálkodásanak rendjét szabályozó HM utasíüís a gazdasági-
pénzügyi ellenőrzés megnevezést alkalmazza.) Az EU és NATO termi
nolőgiában a pénzügli ellenőrzes az elfogadott, annak a tevékeny§égnek a
jelölésére, me|y apénzben kifejentt gazdasági eseménleket elbírálás céI-
jából vizsgálja,

Az EU tagországaiban változatos formában végzik a pénzügyi ellen-
órzést. A pénzügyi ellenőrzes két fő elemónek - a külsó_ es belső ellenőr_
zésnek - tudatos erymásra épításe, a §zabályszerűség és a hatékonyság
elbírálrisá,Lra irányuló vizsgálati tartalommal való megtöltése jelenti az EU és a

NATO pénzügyi ellenórzési rendszerének és elvarásainak való megfelelést,
A korszerű és hatékony ellenőrzéseknek európai otslígokban két formója
hülönbö?Jethető meg:

1.) A szabályszerűségi ellenőrzés (financial audi! regulatory audit,
vagy compliance audit) amely a korszerű pénzüryi ellenőrzés gerincét
jelenti, minden európai országban megtalálható. Ez lényegében minden
közcélú, közös alapból származó pénz felhasználásának ellenórzését
foglalja magába. A jelenlegi hazai ryakorlatban a pénzüryi ellenőrzések
során szinte kizárólag ezt az ellenőrzési formát alkalmazzík.

2.) A teljesítményellenőrzés (performance audit) a szabályosság mel-
lett a felhasználás hatékonyságát is figyeli, hogy a tervezett pénzeszkö-
zöket mire fordították, és hogy a felhaszrrálásukkal elérték-e az előre meg-
haüározott célokat,

Az EU-val és a NATO-val megvalósuló közös ellenőrzési folyamatok
csak részben alakíthatók ki addig, amig nem születik döntés az egységes
finanszíroási pálytíkól. Jelenleg az államháztarüísról szo|ó 1992, évi
XXXVIII. törvény rendelkezik a bevételi és a kiadási oldal központi költ-
ségvetésben való szerepeltetéséről, és a kifizetéseket a Magyar Álhm-
kincsár (MÁr<; végzi. Mivel a megnevezett törvény csak a iazai foná-



sokról rendelkezik, szükségessé válik olyan kiegészitóse, mely lehetővé
teszi, hogy az EU és a NATO fonások is megielenjenek a költségvetésben,
A kütsőJorrások megjetenítésevet eglútt a Mlk-nak es u HM táraínak,
ezen belúl a HM Költságvetési Ellenőnési Hivatalnak (HM KWH) és a
HM Pénzügli Száttwiíeli Szolgálata (HM PSZSZ) ellenítző szemeinek ís
újfeladataijeknnének meg. Ezek az,űj feladatok magukkal hozzi*, aHM
és az MH ellenőrzési szervezetei szrámára a NATO és az EU ellenőrzési
rendszereinek, munkamódszereinek átvételét és honosíüását. A fonások
elosztrisrfurak rend szerét, az ellenőrzés és monitoring rendjét, az ellenőnési
rendszer már meglévő és javítandó elemeit, a szükséges fejlesztéseket és a

létrehozandó ellenőrzesi szervezeteket a 3. sz vózlaton szemléltetjük.

A korszerű pénzüryi teljesítményvizsgálatok területen fokozatosan
te{ed az un. "Hórom E" mődszer. @conomy - gazdaságosság; Effiency -

hatékonyság; Effectivness - eredményesség)

A gazdaságosság (economy) vizsgálata aztjelenti, hory a kívánt célt
a megfelelő minőség biáosíüísa mellett a lehető legkisebb ráfordíüissal
sikerült-e elémi.

A hatékonyság (effrency) a kitffzött cél megvalósíüísá,nak hatrásfokát
meghaározó mutató, A hatékonyság eryik eryszerű definíciója: "a lehető
legtöbbet előállítani az adoít ráfordíltis mcllelln, vary másképpen "egy
adolt céll a legkisebb köllségrófordíttíssal elérn{'. A hatékonyság tehát
nem mondja meg, hogy hogyan közelítsük meg a célt, csupán azt hogy a
legkevesebb eröfeszítessel érjük el aá. Ebből következik az, hogy a
hatékonyság nem cél, de segítségével több szerezhetó meg az értékkel bíró
javakból. A hatékonyság az input és output, az erőfeszítés és eredmény, a
kiadás és jövedelem, költség és haszon aninyát mutatjq melyek segít-
ségével meghatíroáató a legelőnyösebb cselekvési út. A hatekonyság,
mint mutátó a meghaározott és kitűz<ltt cél elérésének haásfokát jelöli.

Hatékonyak azok az emberek, akik sokai végeznek kevés idő alatt.
Hatékonyak azok a szervezetek, melyek a legkevesebb anyagi ráfordítrással,
pazarlás nélkül, a feladatok ismételt elvégzésének elkerülésével, a meglévő
erőforrrásaikból, a cselekvés hatékony útja kiválasáás:inak eredményeként a
lehető legtöbb hasmothozzák a legllsebb költségráfordítrással.
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A hatékonyság-vizsgálat lehet a legvonzóbb megoldás amkban a

helyzetekben, amikor különbözó altematívák közül kell kiválasztani a

kitűzött oél elérésének legiobb módját.

A közgazd.ászok szerint brirmely tevékenység költségei közé taítomak a

kifizetett penzen felül az elszalasztott lehetöségek is. Ebben a megvilágítás-

ban a kérdés így merül fet: Mi lett volna elérhetó uglanazzal a be|ektetés-

sel? Felmerül a kérdés, hory az elszalasáott lehetöségek melyikét kell költ-

ségként figyelemb e vermi a hatékonysdg szón ltlísónól?

A hatekonyság elemzésébe épített kérdések nem mások, mint az

egyén(ek), illetve a szerveze(-ek) vezetói által megfogalmazott célki-
tűzések és a megvalósítás érdekében üámasáott elvárások. A személyek és

a szervezetek között meglévő kapcsolatok elemzése alapján kimondhatjuk,
hory az eryik személy, vagy szervezet hatékonysága összefiiggésben van

a másik veszteségével.

Mindenki elismeri a pénzügyi erőforrások optimális kihasználásának
elvét, de ezzel eryütt a hatékonyság mérése a konfliktusok egész sorát veti

fel, melyek haásrira a mérési módszerek állarrdóan váltoanak, fejlődnek,
emiatt örökérvényű receptet adni nem lehet.

Az EU és kisebb mértékben hazai tapasztalatok alapján a hatékonysá-
gi vizsgálatok utíLrr avizsgátlt sznrvezeteknél mérhető javulást mutattak ki,
amely esetenként jelentős pérungyi megtakarításokban, szolgáltató
szervezeteknél az ügyfelek jobb kiszolgálásában és általában az üryek,
problémrá,k hatékonyabb megoldásában je|entkezett,

Az eredményesseg (effecűvness) vixgálata ana a kérdésre ad választ,
hogy a pénzfelhaszrrálás elérte-e a é§ág vagyis a tevékenység tényleges
és szándékolt hatása közötti kapcsolatot mutatja ki.

Maglatonaígon a Konruínyuti Ellenőnési Hivaal (KEHI) ren-
delkezik a kgnapobb lqasztalotal a teljesítmény víugtílutok terülerén.
A miniszteriumok - így a HM is - csak most kezdik mélyebben megis-
memi, és a közeljöyóben tervezik alkalmazrri ellenőrzéseik során a gyakor-
latban is ezeket a vizsgálati módszereket.
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Az EU általános előínásoka épülő rendelete (az Európai Bizottság
1997. Október l5-i rendelete a strukturális alapokból társfnanszírozott
pénzüryi ellenőrzest illetően) szerint a tagországoknak ellenőr7ési nyonr
vonalaí (audil trail kell létrehoani (ez ery újszení feladat). Ennek az új
ellenőrzesi alrendszemek biztosítarria kell, hogy az Európai Bizottság felé
igazolt eryedi kiadási számlák és az ezeket a|átámasztó dokumentumok
egyeaethetőek, a rendelkezésre álló közösségi és nemzeti alapok felhasz-
nílása a különböző szinteken ellenőriáető és igazolható leryen.

Az ellenőtzési nyotwonal egyÉsá az ellenőrzést végző szervezetek
hierarchikus rendjét, másrészt az ellenórzes tárgyát jelentö tervezési, finan-
szírozísi, a végrehajLísra és más lényeges elemekre vonatkozó, az adott
szintnek megfelelö kapcsolódási rendjétjelenti. Ez másképpen a tagorszá-
gok (a felvételre váó orságokat is beleér§e) szénnáía aú vonja maga
utrin, hogy ellenőrzési erőfeszíteseiket a legalsó szinteke, a belső- és felü-

ryeleti ellenórzésekre kell koncentrálniuk, Ez nem csökkenti ugyanakkor
az ASZ, a KEHI, valamint a honvédelmi tárca vonatkozá§íban a HM
KVEH, a IlM Központi Pénzügii és Számviteli Hivatal (HM KPSZH) és
az MH Gazdasági Ellenőrzési Hivatal (MH GEII) rendszerellenőrzési
tevékenltégének fontosságát A feladat végrehajüására való felkészülés,
az erőforrások koncentálása a végrehajtó ellenőrzesi szintek létrehozását
kell, hog5l szolgáljq mivel ezek nélkül az elvárt pénzügyi ellenőrzési rend-
szer megteremt€se nem lehetséges.

Az eddigi elemzésekből és összehasonlítrisokból is megállapítható,
hogy az államhádartás korszerűsítésére, az intéznrényrendszer egysze-
rűsítésére a reform továbbvitele nélkül aligha van lehetőség. Az ellenőr_
zési rendszer érdemi fejlesztése és hatékonyabbá tétele nem mennyiségi
kérdés, nem az ellenőrzések gyakorisígának fokoása útján, hanem új
megoldások alkalmazásával érhető el, A meglévö ellenőrző szervezetek-
nek szorosabban kell níépülniük a döntési, a pénzügyi és az információs
folyamatokra. Ezt a mi esetiinkbon az ellenőrzési nyonwonal kiépítése
jelenti.

A különböó szintii ellenőrzési szervezetek jól köryónalazható fela-
datai szakmai szempontból is aláüámasaottak a felügyeleti és belső ellen_
őrzésekre vonatkozó EU szabályozórendszerrel. Ennek fényében a jelen_
legi feladatokban is csak kismértékű módosítísokra van szükség, hogy a

79



rendszer EU kompatíbilis legyen. Ebbe a körbe tartozik például az ered-
ményességi, hatékonysági és gazdaságossági vizsgálatok széleskörű elter-
jesztésén túl, az ellenőrzések gyakoriságrának megfelelő előírása.

A jelenlegi hazai ellenőrzési infrastrukturát hozzÁ kell igazítafi a
kapott tárnogaüísok felhasználásának ellenőrzéséhez, illetve az EU csat-
lakozásunkat megelőzően az elócsatlakoási alapból várt pénzfonások fel-
használásának rendszeres vizsgálaához.

Belső és külső ellenőrzés

A belső ellenőrzés rendszere az egyes költségvetesi szervezeteken
belül kerül létrehoásra, ezzel szemben a kiilső elknőnés szewezetileg
különáll, nem része az adoil szewezetnek. Az ellenórzési szervek, intéz-
mények hierarchiájában a legftíbb ellenőrzési intézmények a külső ellen-
őrzÁ szervek. ,

A belső ellenőrzesi szervezet szükségszerűen azon költségvetési szer-
vezet vezetésének az alarendeltje, melyen belül aú |étíeho^iú<. Ugyat
akkor tevékenységében és szervezetileg egyaránt, a vonatkozó jogszabályi
kereteken belül, amennyire az csak lehetséges biztosítani kell a ffiggetlen-
ségét.

Külső ellenőnés keretébez a legfőbb ellenőrzési intézmény feladata,
hogy vizsgálja és értékelje a belső ellenőrzések hatékonyságá! eredmé-
nyességét,

A belső és küIső ellenőrzésről ennek ellenére különböző véIeméryek
alakultak ki a köalférűan:

l.) Az egyik á|láspont szerint a közszferáb an az ÁSZ vizsgálatainak
kivételével valamennyi ellenőrzós, beleértve a KEHI ellenőrzéseit is, belső
ellenőrzésnek számít.

2.) Egy másik vélemény szerint belső ellenőrzés az ery adott szerve-
zeten belül lefolytiatott ellenórzés. Az ellenőrzött szervezet szempontjából
egy más szervhez tartoző, vag uryanazon szervezeten belüt működő, de
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ffiggetlenített ellenörzési szeívezÉt által végzett bármely ellenőrzés mrir
külsó ellenőrzesnek tekintendő.

A különböá (kütső és belső) ellenőrzési tevékenység összehasonlí-
üísa alapján kimondható az, hogy bármely véleményt foladjirk is et, a belsó
és a külsó ellenőrzések célkitűzése minden esetben ug/anl,

. .. lsl leüesen nás megközelítés szerint, azért, hogy ajogok érvényesít-
heóek, a kötelezettségek pedig kikényszedthetőek le§enek]kerriltek meg-
haüíroásra a hatáskörök és az illetékesség figyeleritevetálevel a külön-
böző ellenőrzési szintek.

Véleményünk szerint a mindennapi életben, egy adott szervezet ese-
tében, a szewezethez nem tartozó ellenőrzési szervJi fltal végzett minden
ellenőrzés külső ellenőrzesnek tekinthető.

Az ellenőrzési szervozetek eryik legnehezebb feladata megértetni az
ellenőrzöttekkel, hogy az ellenőrzések celja az es/es ember áltil nem tár
!"F: T. köveüető pénziigyi rendszerek és folyamatok vixgálata arrnak

::9*9b:n hogy az alkotmányos jogok é5 kötelezettségek keáin beltit a
közfeladatok elláüisára biztosított pénzüg;zi fonások fJlhasználása mikép-
pen felel meg az eredetileg elhatározott cilotnat<.

Az ellenórzes jogszabátyi hátterc

Az előzőekben felvázolt elterő vélemények is alátámasaiák azt aténf, hogy az ellenőrzés, mint feladat és renászer u rnugy".lo'g."naben
nin:: 

."q.ég:: _."erkezetbe foglalva, Több eve vinat ma{irie§ ellenőr-
zesi törvény kidolgoása és kiadása.

, Mivel nem célunk teljes keresámetszeében áttekinteni az ellenőrzesek
r,lazal Jogl megalapozisát, ezért csak íö vonalaiban érinwe ad megótlapít-
hatjuh: az ellenörzésekre vonatkozó felhatalmaaások e. - "tT"iá.o. 

r"n-
datai,nak megfogalmazása az rállamháztartísról, 

" 
sol-uiá.o; 

" 
ii"U"."e.-

z$r0|, 
1.0n]<ormányzatokól, a honvédelemrői 

"t". 
."OtJ iá*eny"kU"n e. u

végrehajtásukra kiadott kormány- és minisáeri rendeletetuei iei"úor. t"r.
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A jogi megalapozás terén jelentős előrelépést jelentett a 1511999. (II.

5.) Kormányrendele! amely a költségvetési ellenórzés rendszeret, tartalrni
és formai szabályait foglalja erységes szerkezetbe.

A magasabb szintíi jogszabályok kivétel nélkül, kötelezó jelteggel

elöírják a helyi szintű szabályozásokat. Ebból következö€n további 'ro8!
forúsok" keletkeznek, Jó példa ene az elózöekben említett kormrányren-

delet 42, § (3) bekezdése: "E rendelel 5, §aíban foglall szabdlyzltokat,
szlbtíIyztúsokal 1999. március 31-ig kell elkészíteni, illetve módosűaní"
Az 5. § íry szól: "Az ellenőrzési körelezeftégeí, az ellerrőnési sune?t
jogáIlósű, Jeladuaíí es eljónísi szabólyait, a vezetői és a munk$olya-
marba epítet elknőnés ellórtísdnak rendjét a szemezai és nűhödési
szabóIyzatban keII eőírui, a résdeles szabólyokar az ügtrmdi és
mun ka*öri leírósok laftalmaaók "

Az ellenőrás módszeét valamennyi e tárgyban fellelhetó jogszabáy
megfogalmazz4 azonban oly módon, hory azokat ffiggetlenített vezetöi,
illeWe munkafolyamatba épített ellenórzesként kezeli, Ilyen körlilnények
és feltételek között nem könnyü feladat az ellenőrzés hatékony miikiid-
tetése, Gyakorla sem az ellenörzést végzó szakember, sem az ellenőrzöü
szrtvqpt vezetése. de még az ellenórzés eredményeit hasznosítani kívánó
szaív ezÉt y ezÉtője sincs naprakész ismeretek birüokában. Óhatatlanul foly-
nak eg5imást átfedó, párhuzamos ellenőrzések, melyek mellett egyes fon-
tos területek ollenórzése elmarad.

Iladerő átalaldtfu és ellenópés

A honvedelmi szervezeteknél a belső ellenörzés folyamatos megláe
elengedhetetlerr, ennek megszervezése és fenntartiása vezetői (parancsno.
ki) kötelezet§ég, Felmerül uryanakkor a kérdés, hogy a 2000-ben megkez-
dett haderó átalakíüís keretein belül horyan lehet az ellenórzes rendszeret
megőrizni, feladatait hatékonyabban, gazdaságosabban és eredményesebben
megoldani.

A Honvédelmi Minisaérium és a Maryar Honvédség ellenórzési rend-
sznrét, a rendszemek az ország ellenórzesi hierarchiájában való elhe-
lyezkedését és nemzetközi kapcsolatait a 4. sz vtizlat mutalia be.



A továbbfejlesaés eryik lehetseges irányának tartjuk a kialakítandó
új honvédelmi szervezeteknek megfelelő lépcsőzésű éJ létsámú ellenőr_
zési szervezBtek kialakíüását, a párhuzamosságok és átfedések elkerülésé-
vel, a jogok és kötelezettségek pontos meghatároásával, Ea a NATO
ellenórzesi rendszerének elmélyült tanulmányozís4 a hasznosítható tapasz_
talatok átvétele útján tartjuk elérhetőnek.

, _ , 
Egy másik lehetséges irány a koníbbi átszervezések tapasztalatainak

feldolgozás4 a követkeáetések levonása, az előnytik továbúhasznosíása,
a negatíwmok kisziirése lehet.

. .. 
Megfontolásra érdemes, hogy a haderő átalakíüísával egyidejűleg nem

kellene-e egy erységes magas színtii jogs zabályban (minisaeri rendelet-
ben vagy utasításban) rendezni az ellenőrzés céljai! normáit, feladatait,
rendszerét és módszereit. Ez önmagában is szolgálná az ellenórzésnek, mint
a vezetés eleng€dhetetl€n, fontos elemének a magasabb színtrű elismertetését.

Áz ellenőri íiiggetlenség

Az ellenőrzések során szerzett fontos tapasztalatunk, hogy egy szerve-
zeten belül műktjdó ellenő1 vagy ellenőrzési szerv hatekonysagát nagyban
befolyásolja annak íiiggetlensége. Nyilvánvaló, hogy egy fiigletlen ellen-
őrzési szervezet tényszerű vizsgálata csak neheiin befolyásolható. A
§zervezet részeként működő ellenőr mun}ája során ki van Jzolgáltatva a
szervezet minden olyan vezetójének, aki elöljárója. Ebbol ktivetkezóen gyak-
ran a szervezethez való lojaliás, vary valamilyen vezetői ráhatás miatt
megalkuviásra kényszerül,

A HM-en és az MH-n belül ma egyre felkapottabbá válik, és gyakran
i8ényként is megfo galmaződik a függitlen küIiő ellenőnő szemek - HM
KVEH, HM KPSZH, MH GEH es az MH Logbztikai Főigazgaaísóg
MH LFI) elkn&zesi oszttily - felkérése kiilönbtiaő ellenórzeikben való
reszvételre. A '?népszerúíségl| oka elsósorban abban keresendő, hogy ezek
a szervezetek a kívülálló jogán haékonyabb és objektívebb vizsgrálat elvég-
zésére képesek, mint a b€Iső ellenőrök, Az ilyen egyedi fekéÉsek jelen-
ós mértékben megnövelik az említett szerváetek iáerheltsegét, mivel el
kell végezniük az éves terveikben szereplő ellenörési fetadata]kát is, nzek
a felkérések gyakran elaprózott céIellenőrzések végrehajnísát jelentik,
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melyek rendszerint ávol esnek az eredeti, éves ellenőrzési tervekben meg-

fogalmazott céloktól és követelményektől. Ezekben az esetekben ezen

fiiggetlen ellenőrző szervezetek hatékonysága is csökken, mivel nem a6a

használják fel lehetőségeiket, amire azok hivatottak, vagyis komplex vizs-

gálatok végzésére , a pétlzigyi- gazdasági folyamatok értékelésére, minő-

sítésére.

Mindenképpen szükséges az ilyen bejelentésekre, elöljárói utasítások-

ra végzeít, sokszor egy-egy elmulasztott belső ellenőrzés miatt kialakult
problémrák utólagos vizsgálaát célzó ellenőrzések, számának minimálisra

csökkentése. Ennek megoldásiá,ra a legkézenfekvőbb módszer a megelő-

zés, azaza munkafolyamatba épített és a vezetői ellenőrzés hatékonyabb,

kisebb hibaszízalékú végzése.

Ezeknek a belső ellenőrzéseknek a módszereit az egyes költségvetési

(honvédelmi) szervezeteknek a saját belső működésük rendjét szabályozó

okmányokban (SZMSZ, munkarendek, munkaköri leírások) kell rnegfo-

galmazni, és végrehajtását a szeívezet vezetésének kell következetesen

számonkémi. Az így megfogalmazott belsó ellenőrzési feladatok végrehaj-

ását, a végrehajtrás hatékonyságát a külső ellenőrzési szervezetek, ellenőr-

zéseik során kellő mélységben tudják vizsgálni. A vizsgálatok során meg-

állapíthatóvá válik, hogy az eryes bekövetkezett szabálytalanságokért sze-

mély szerint is kit terhel a felelősség.

A hatékonyan működó munkafolyamatba épített és vezetői ellenőrzés

sem nélkülöáeti az adott szervezeten belül kialakítottlgge tlenített belső

ellenőrzést. Ez a fajta ellenőrzes az adolt szervezekn belül az elöljá,rói,

vezetői intézkedések végrehajüísát, a végrehajás hatékonyságát vizsgálja,

segít felderíteni a megoldásra váró problémákat, szolgálja a vezetői dön-

tések előkészítését.

A íiiggetlenített ellenörzó szervezetek - sajátos szakmai irányultságuk-

ra és tevékeny§égi köriike figyelemmel - a HM és az MH vezetése

saímára makroszintű, általános érvényú tapasaalatokat közvetítenek.

Összességében a különböző szintű v ezetők, az ellenőrzést végá szer-

vezetek és ellenőrök ffiggetlenségének biztosításával elösegíthetik a par-

tatlan, tényszefii megállapítrások kialakíüisának, a valódi felelősök kiszű-
résének lehetőségét,



Cikkúnkben ana kívóttfuk felhívni az otvasó Jigeltttt, nincs szük-

,éEü;i ;i, nogl -in*o "go 
jó, n,úshol runr alkalmamd, ellenőrú-si ruíd-

,Űi ,iiri *atűUrnk és Ű kesemes, sok nehézsegget júró kipróbóhús utón

,Árii* l" Soi *aaeg és idő takadtható ttug, ha az előttünk jóró országok

tapaszínlafuit, saiót viszotEahkra alkalnua,a úlvesszik

A nemutközi tqasdallkokd, sikereket és kudatcokat mzgbnume ki-

oUiiináir eg jil funkcionőló, a nemzetközi es a hazai 
_jogszabóIyi

a;raanenye*Ű igtŰ,n"tfigletenbe vevő optimólis, a honvédelmí szeme-

itin iiaőo*riűk is megfeklő etlenőnési rendszerl Egl illen rendszer

Ut 
"niraro 

o7obomaos Úrszrtű§tése nem új fetadal, az ellenőrzés kil,
lakultísúnak kezleteitől úllaadó igény van rd,

Felhasznált irodalom:

l,) Glosszarium 1Á[ami Sámvevőszek Budapes! 1997),

2.) Az Ellenőrzési Firyelö c, szaklapban 1999, december 31-ig meg-

jelent cikkek.

3,) Európai Szövetséges Hatalmak Parancsnoksága (ACE) 60-100-as

útmutatoja a penzüryi és belső ellenőrzesről,

4.) NATO kézikönlv 1999.

5.) Pénzügyi ellenórzés a NATO-ban (Állami Szfunvevöszek

Budapest, l999,).

6.) Az Á[ami Számvevószekől szóló 1989, évi XXXVIII, törvény,

7.) A szíinvitelről sáló 1991. évi XVIIL tiirvény,

8.) Az államháztartásról sáló 1992, évi XXXVL törvény,

9.) A honvédelemól sóló 1993. évi CX, törvény,
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10,) 15/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a központi, a trirsadalombiz-
tosíási és a költségvetési szervek kormányzati, felügyeleti, valamint

belsó költségvetési ellenóréséröl.

1 1.) 9/l99E (HK 4.) HM utasitás a HM fejezet központi és intéanenyi
gazdálkodásának rendjéról.

Maryarország ellenólzési rend§zere

l. szvtizJul

1.)Álhmhatalmi ellenőrzes

l ,l . Orságryűlés és bizottságai, országryűlési biztosok

1.2. KözLírsasági elnök

1 .3. Alkotnány Bíróság

1.4, Legfelsöbb Bírósíg

1.5. Legfóbb Ügyész

1.ó. Helyi önkormrányzatok

1.7. Á[ami Sámvevöszek

2.) lillamigazgatási etlenőrzés

2.1, Kormány

2,2. Kormány zati Ellenőrzesi Hivatal

2,3. Minisztériumok fejezeti felügyeleti ellenőrzési szervei

2.4. Központi Monitoring Bizottság (1998-tól)

2.4.1. Fejezeti Monotoring Bizottsíg

2.4.2. Területi Moitoring Bizottság

2,5. Adóellenórzés

2.5.1, Adó és Pénzüryi Ellenörzési Hivatal és szervei (álami adó-
hatóság)

2.5.2. Vélm es Pénzügyörség Orságos Parancsnoksága és szervei
(vámhatóság)
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2,5,3, Fövárosi-, a íöváros kediletei-, és a községi önkormrányzatok
(ft)jegyzői (önkormányzati adóhatóság)

2,5.4. Fóvárosi és meryei illetékhivatal

2.6.Felüpeleti ellenörzések

2.6.1. Állami pénz és Tókepiaci Felüryelet

2.6.2. 

^llarni 
Bizaosíűs Felügyelet

2.6,3. Szerencsejáték Felügyelet

2.6.4. Gazdasági Versenyhivatal

2.6.5, Cégbíróságok (a cégek törvényességi felügyelete) ellenőtzései

2.6.6. Agazatifunkcionális hatósági ellenőrzések

2.6.6.1. F ogasáóvédelrni ellenőrzések

2,6.6,2. Munkavédelmi- és munkaügyi ellenórzések

2.6.6.3. Közlekedési felügyeleti ellenőrzések

3,) Tlrlajdonosi ellenőzés

3. 1,Gazsasági társaságok

3.1.1 . Közgyűlés, taggyűlés

3. 1.2.Felüryeló Bizottság

3. 1 .3, Választott könywizsgáló

3.2. Sóvetkezeteknél

3.2. l. Közg;nülés (tagság)

3.2.2. Felügyelő Bizottság (Belső ellenőrzés)

3.3. Állami (önkormrányzati) tulajdonban lévó vállalkozások ellen-
órzése

3,3.1. Áltami Privatiációs és Vagyonkezelö Rt.

33.2. AllaíniÍLazgatási f€lügyelet allatt álló vállalat
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4,) Pónzintézeti ellenórzes

4.1. Jegybanki (MNB) ellenőrzések

4.2. Hitelintézeti ellenőrzések

4,3. Magyar Államkincsüár

4.4. Nemzetközi Valutaalap (IMF) és wnzmtézetl az Úiiáépítési és

Fejlesztési Bank (közismerten : Világbank),

5.) Független könwizsgálói ellenőrzes

5. 1. Választott (bejeglzett, állandó) könywizsgáló (vállalkozá,soknál,

önkormányzatoknál)

5.2, Eseti megbíás alapján végzett könywizsálói tevékenység

5.3. Igazságüryi könyvszakértői tevékenység

6.) Belsó ellenőrzés (rendszere)

6, 1. Vezetői ellenőrzes

6,2. Tevékenység fo lyamatriban

6.3. Függetlenített ellenőrzés

Megiegyzés:

4.4. A Nemzetközi Valutaalap és a Világbenk ellenőrzesi tevékeny-
sége ugyan nem része a Magyar Köáínísasrig e|lenőrzési rendsze-
rének, de a maryaí gazdasÉryga| való kapcsolata miatt célszerű rövi-
den ismertetni a Világbank ellenőrési tevékenységét!
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Ellenőrzési sztenderek

ALAPELVEK

2.sz vázlat

Elfogulatlan ítélet

Álami etszámolási kötelezettség

A vezetés felelóssége

A sáenderek bevezetése

. A sztenderek következetessége

. Belső irányítási és

rendszer

. Adatokhoz való hozzáférés

. Ellenőrzendő tevékenységek

. Az ellenőrzesi módszerek javítása

.Érdekek ütközésének kerülése

. Tervezés

. Felügyelet és

. Belső irányíttisi és

. B izopyítékok

Cíín

Keltezés

Aláírás

ártalom

. Teljessóg

.Táígy

.Jogi alap

. Sztendere

HozzÁértés

Megfelelő

Egyéb általános
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A Honvédelmi Minisztériun és a
Maryar llonvédség pénzügyi - gazdasági ellenórzési rendszcre

az ország ellenőrzési hiererchiájában

l.szómú vázlal

MH Gazdasági Ellenórzési Hivata|

MH Logisztikai
Fóigaz8atósá8

INTosA]
Európai Bizottság Országgyűlés

lBA

I lEu IHARE fis.,,l I
| | ru alaook I

r!:;:1-1_r
Állami szánvevőszék

Li Ellen(u8, ,orzo[l§.!B 
I

NoIlllaIlyila ,rZ il rrlvanl 
I

HM Fcjezeti Mo nitoring HM Költ§é8vetési
Ellenórzé§i'Hivatal

Minisztériumi
Ellenörzési szervekBizott§ág

Tanác§adói c§oport
(eseti szakénók) ,

a kü|fóldi katonai
fi nanszírozás, scgólyck

felhasalálása

HM Központi és Sámviteli Hivatal
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RENDSZERESITÉS, RENDSZERBEÁLLITÁS,
CSAPATPRÓBA

|irdgh Bélcl

A katonai logísztika teljes élettartam nndellje szerint, követke,

7és képpen a h aditechníkai eszközö k te lj es é letcí kl us ána k é rtelmezés e

alapján éppúp, mint a haditechnikai biztosítás rendszerében, afolyama-
tok jól meghatározható és sajólos tartalommal rendelkező része a rund-
szetesítés. A rendszrresítés, minl valamelyik íolyamaíban tö énő szem-

léketesére, a hatlitechnikai biztosíttís fendszerében elfoglalt helyének
b emutalását h as znóIo m fel

A haditechnikai biztosíttís rendszere

l.Vi.48h Bé|a mk, alezredes, ZMNE, Bolyai János Kaloíai MűszakiFöiskola karának lóiskolai doc€nse,

Páncélos, Gépjármű és Közlekedési tanszékvezeó helyettes-



A rendszeresitós az új eszközöknek a fegyveres erők rendszerébe
való felvételég illetve az e döntéssel kapcsolatos eljárások összességét
jelenti. Napjainkban a fontosságiinak megfelelő hangsúlyt kiérdemlő, had-
erőfejlesaést szolgáló kormrinyzati szándéknak is markrins elemét képezi
a haditechnikai fejlesaés. A haditechnikai fejlesxés nagába foglalja a
meglévő haditechnikai eszköz<ik ery reszének korszeríisítését és fejlesz-
tésé! illetve mrás eszközök kellőképpen átgondolt és szakmailag megala-
pozott beszerzesé! amit minden esetben rneg kell, hogy előzzön egy .moz-
zanat, amely a rendszeresítésről hívatott dönteni.

A jelenlegi elgondolások alapján, amelyek a figyelembeveendó pioritá-
sokat is taítalína2zálg kerúl sot a haditechnikaifejlesaést érintíí olyanfetada-
tok megvalósítúsba, - hog néhúny glakorlari péIdót megem!írsek -, mint:

. a lokátorok és kapcso|ódó berendezéseik beszerúsére,

. a híradás korszerűsítésére,

. az informatikai szakanyagok teljes köni fejlesztésére,

. a repülőgép-park módosíüásárq

. a gépjárműtechnikai, tiizénégi- és légvédelmi eszközök cseréjére.

A haditeghnikai fejlesaés során alkalmazandó rendszeresítési eljárrás so-
rán, kiilönböző okok miatt módosítani sziikséges, néhány eddig alkalmazott
elméleti és gyakorlati kérdést. Ennek a vílUúaais, nódosűtís igényének az
indokaként, búrmikor is kerül sor rá ad lehet nugfogalmazni, hogl:

l,) A rendszeresítéssel kapcsolatos feladatok meg|latÁroásána az ér-
vényben lévő 7611987 színní HM-i utasíüís, it|etve 2o6/1987 sziámú HM
FVTFCSF-i intézkedés ery korábbi más struktúrát működtető időszakban
szüIetett.

2,) Az elfuő pont tartalmához kapcsolódik az, hogy a lezajlott áta-
lakulísok során szervezetek, beosztá§ok sziintek meg, Úelyeknek ebben
az eljárásban valamilyen konkrét feladatuk volt.

3.) Az államháztartísi reform részeként 1995-ben haályba lépett a
XL, törvény a közbeszerzésekől (Kbt) és ezen kívül az emliíeí7 tevé-
kenységet illetve annak lebonyolíüísát érintő, az álíanhéaaftÁsról illetve a
kincstránól szóló törvények is tartalmaznak néhány olyan ellentínondást
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(min! például a saját K+F alapján kifejlesztett termékek és beszerzésük
helyzete) amit kezelni szükséges.

4.) Természetesen, mint a NATO ta&iai nem hagyhatjuk figyelmen
kivül a szövetség iiyen inínyú gyakorlatrit §em.

A rcndszercsítés folyrmata

A rendszeresítá folyamatának űráznlósű a következő rmidon
szemléltetent
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Az alkelmazott sámozís atltti feladattartalom, a következó:

l.) Rendszeresítés

2.) Rendszeóe állítási terv elkészíése

3.) Dönés a rendszeresítés módjáról

4.) Beverzési határozat meghozatala

5.) Rendszeresítési Bizotbági határozat meghozatala

6,) Alkalmazísi h atfuozzt mepltoznala

7.) A csapaQróba végrehajtrási feltételeinek vizsgálata

8,) Döntés a csapatpóbát végrehajtó katonai alakulat kijelöléséól

9.) Csapatpróba

l 0,) Csapatpróba értékelése

l 1.) Javaslat kialakítása

l 2.) Rendszerbe álIíLás

13.) A további igények te|jesítésenek a vizsgálata

14.) Döntés a már rendszerbe állított eszközök mennyiségi változ-
taűsáróL vary annak átcsoportosíásáról

l 5.) Szervezetbe állítás

16.) Rendszerben tartás

17.) Az eszköz elhaszrrálódásának vap rendeftetes szerinti megszű-
nésének a vizsgálata
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18.) Döntés a kivonásról

19.) Kivonási határozat meghozatala

Rendszerbe állítás, szervezetbe állítás,
rendszerből történő kilonás

A Magtar Honvédségben a beszerzés 
'örténhet 

beszerzési halórozal-
la| rundszetesítési bizol|stigi határozattal, esetleg alkalmauísi halátozat-
uL Beuerzési hatórozattal rcndszeresítik azokat az in porleszközöket,
arnelyeket más hadseregben ruír rendszeresítettek Az ilyen eszközökre
vonatkozó költségvetési tervek jóvrfiagyása egyben a beszerzésihatfuozat
meghozatala is. Rendszeresítési bizottsági határozatot szükséges hozni
azokban az esetekben, amikor a beszerzésre kerülő eszközök hazai fejlesz-
tésből vagy hazai polgári termelésből, illetve nem a beszerzési határozat
körébe tartoá importból származnak és hatásuk a Magyar Honvédség,
vagy haderőnemei egészére kiterjed, Szintén rendszeresítési bizottsági ha-
tározat a|kalmazandó a már rendszeresített eszközökre, amennyiben azo-
kat olyan mértékben modemiáltrák, amely az eszközök harcászati-műsza-
ki tulajdonságai alapvetően megváltoztatta. Ilyen haüírozatra az eredmé-
nyes csapatpróba végrehajása u!án a Rendszeresítési Bizottság javaslata

alapjrárr a honvédelmi miniszter vag1 az WI vezérkari főnöke jogosult.

Alkalmazási haüá,rozatot kell hozni a beszerzési, illetve rendszeresítési ha-

üírozat körébe n€m tartozó egyéb központi ellátású eszközök vonatko-
zásában, Erre a saját hatáskörben lefoly,tatott eredményes csapatpróba
(vizsgálat) alapján az illetékes alkalmazó szerv főnöke jogosult.

A rendszeresítefr eszköük első alkalommal rendszerbe áIlíltísi,
további ell&ós alkalmíval §zenezetbe áIlítósi eljátdssal kerül a Magyar
Honvédség tillotruínydba A folyamat ábra is és a haditechnikai eszközök
teljes életciklusa is tartalmazza az elavult eszközök rendszerból történő
kivondsót, amely vonaíkozik azon eszközökre, amelyek a kivonási eljárás
utján kerülnek ki véglegesen a rendszerből. A rendszerbe állítás folya-
maával teremtődik meg a Magyar Honvédség rendszerében való alkal-
maás, illewe a katonai szervezeteknél a folyamatos, rendeltetés szerinti
alkalmazására való felkészítés minden alapvető feltétele. A szervezetbe
állítís folyamatával kell a már rendszerbe állított eszközök mennyiségi
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növelése vagy átcsoportosítása esetén a katonai szervezeteknél a rendel-
tetés szerinti alkalmazás feltételeit megteremti.

A rendszerből kívonással ketl megteren íerri a kívont eszközök rováb-
bi felhasznáhisónak |eltételeíL Kivonási haüirozatot rkkor kell hozni,
amikor egy adott eszköztípust az elhasználódása esetén más típussal pótol-
nak, illetve az adott eszközök rendeltetés szerinti alkalmazásá megszűnik.
A kivonási haározatott a beszerzési, iiletve rendszeres ítési haározattal
rendszeresíteft eszközökre a Rendszeresítósi Bizottság javaslat a alapján a
Honvédelmi Mini szíeí, vagy aMwar Honvédség parancsnoka (VKF), az
alkalmazási hatÁrozaltal rendszeresített eszközökre az illetékes alkalmazó
szerv főnöke jogosult meghozrri. A rendszerbe álliásért az alkalmazó szerv
főnöke, illewe általánosan alkalmazott eszközök esetében az anyagfelelős
szerv önöke felelós.

A rendszeresítésre és kivonásra kerülő minden eszközre a rendsr.er-
be őüűttísért feleős főnöknek intézkedesi íener keII készítenie az érinterí
szervek főnökeinek bevonásával Az intézkedési tervben fel kell tiintetni
minden olyan tevékenysége! ill€fu€ feladatot, amely az adott eszközök
rendeltetós szerinti alkalmazására való felkészítésének (kivonásának) fel-
tételeit bixosítja,

Csapatpróba

Á csapatpróbóval kapcsolaíos ismerelek összeíoglalása során,
annak bemutatdsára és azzal összefüggésben a haditechnikai eszközök
közüI a gépjárművet, miní a haditechnikai eszközök eglikét vátaszlom ki,
hiszen ez a témakör jelenleg az eglik legégaőbb és legtöbb nyilvdnossá-
goí "szenvedő" téruL A íeldolgozlis sorón ísmertetem a gépjőtművek
csapalpróbájára vonatkozó konlrrétumokat és azokat az áIialinos érvé-
nyű elemckel, amelyek mds eszközökre is vonatkoznak, úg1l mint a csa-
patpróba folyamatu" vag! az elkészítendíí dokumentációk

Mint ahogy a rendszeresítés folyamatában láthattuk, csapatpróbára a
beszerzési döntés valamelyik formájának meghozatala után és a rend-
szerbe, vagy a szervezetbe állítás előtt kerül sor.
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A gépjárművek (erepjáró gépjármüvek) vbsgálatára általában a

rtaditecúniÉai Intézetnél kidolgozott "Az MH réizére alkahaafsra fela-
jőnlotr iéijórművek kalonai célú felhasztttíldsának léc. hnikai ,i,§c!!q!
-netoa*ajá"-t 

alkalmazák. A vizs§álatot két reszben, egyrészt a Had!
technikai' Intézetnél, másrészt a kijelölt katonai szervezeteknél úryne-

vezett csápatptóbrán hajtják végre.

A tartós üzemi vizsgálato! a csapapróbdt a "C§apaqúba viőgdlati

szemppitok'i alapján végzik el, amely részét képezi a Haditechnikai Inté-

"etnét 
,t idoigo"ott vizsgálati metodikának. A csapapróbára osak az ipari

(üzerpi) vizsgálatok és a Haditechnikai Intezétnél végréhajtott haditech_

nikai ellenőiző vizsgálatok uán kerúlhet sor.

A tarfuós üzemi vízsgálalot a csapatpfőba ten alapjdn uükséges elvé-

geaú, anely íaaahnazia:

.' a csapatpóbára kerülő minta rendeltetesét és főbb harc,bzati-

műszaki adatait,

' a csapapróba cé lját ezenbelül a csapatpróba sorrfur megvizsgá-

Iandó és gyakorlatilag igazolandó hartászati adottságoka1 vála-

mint a műszaki adatokat,

. a kipróbálás m&szerét, azaz a minüikon, illetve arinak egyes

részein elvégzen{ő viz§gálatok soríendjét, módszerét, a mérése-

két stb., valamint a hozzá szükséges személyeket, anyagot, idót,

'a csapatpróba bizottság személy szerinti összetételét.

A csap_atpróbáról naplót vezetnek, amelybe 6e kelljeryezni a csapat-

próba terv.ben elóírt vizsgálatok helyét, idejét, egyéb körúlményeit, a vizs-
gálatok etedményeit, a próbrit végrehajtó észrevóteleit és javaslatait. A
csapapróa befejeztével a csapatpróba naplóba a bejegyzesek alapján

ös§zesított véleményt és javaslatot kell írni, A csapatpróba napló vezetését

a csapatpróba végrehajniséit felelős személy végzi.



A csipatpróba, mint iizsgálat célja:

A Maryar Honiédségnek próbára vagy beszerzesre felajrfurlod gépjrán-
művek tenyleges ínűszaki pirramétereinek és gazdasígi mutatóinak á meg-
határozísa és katonai célú felhasmátási lehetőségeinek a vizsgálata mÚ-
szakitechriikai §zempontból megtörténjen,

A vizsgálatok soran ellenőrzésre kerül az, hogy a gépjri,rművek milyen
mértekben felelnek meg a níjuk vonatkozó műszaki dokumenüíciónak,
valamint az érvényben lévő múszaki előírásoknak és szabványoknzik- Itt
kerül meghatíroásra a gépjárművek tényleges iizemeltetési és műszaki
kiszolgálási jellemzői is.

A vizsgálat feltételei:

A vizsgálatok e.lvégzése előtt vary alatt a,gépjárműveket a g!áLrtó
előírásai szerint be kell járatni abban az esetben, amennyiben a pióbára
kerüló gépjármű új állapotban kerül vizsgáIatra.

A vizsgálaok végrohajüisa sonín a gépjárműveket a ryártó által előírt
hajtG és kenőanyagokkal kell feltölteni. Ha a vizsgálat idótartama megha-
ladja a 6 hónapot, akkor a honvedségnél rendszeresített keiIő- é§'üze-
manyagot kell aIkalmazni.

A vizsgáIatok ideje alatt a járműveken az előírt karbantartási és ki_
szolgálási feladatokat az elóírt ciklusnak megfelelő módon §áikséges
végrehajtani.

A víugóIatokat végzlí reszérc az aldbbi dokumenűciókat - kell bk-
losítaní:

. a íajzdokumentációk (fó összeállítási rajzok, a ft egységek és
szerelvények rajzai),

. műszaki leírás, amely reszletesen taílalrr.az::a a jármű' összes
műszaki jellemzőit és különleges specifikációkat,

. kezelési és karbantartási utasíüís,
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' javítási utasítás,

' esetleg a már rendelkezésre álló előzetesen elvégzett üzemi

vizsgálatok, fékpadi mérések eredményeit,

' egyéb cégekkel elvégeztetett vizsgálatok (mozgékonysági

modell) eredményeit.

Gépjárművek esetében alkalmazott vizsgáláti szempontok a kö-
vetkezők lehetnek:

l.) A gépjármű konstrukciós kialakításánál és a terhelhetőségénél

fogva milyen feg,vememenkénti, katonai feladaha használható,

2.) A sámíásba vehető alkalmazási területeken milyen katonai von-

tatmányok továbbíástára alkalmas, milyen a vonószerkezetek, elektromos
és fékrendszerek ös szekapcso lhatósága.

3.) Alkalmas-e a gépjármű a kategóriájával megegyező sérült másik
gépjármű vontatására terhelve, illetve terheletlenül, különböző útviszo-
nyok esetén, illetve a vizsgált eszköz vontatható-e a kategóriájával rnege-
gyezó másik gépjárművel.

4.) A vontatIást el lehet-e végezni a honvédségnél rendszeresített autó

mentő gépjárművel emelve, illetve hátra egyaránt.

5,) A gépjármű menetdinamikai tulajdonságainak értékelése (gyor-

sulás, lassulás, úttartás, stabilitás, t€repen és közúton, terhelve és ter}re-

letlenül, vontatmánnyal és a nélkül különböző időjárási viszonyok között,
különböző év- és napszakokban).

6.) A gépjármű lejtő, gázló, árokáthidaló és lépcsőmászó képességé-
nek vizsgálata.

7.) A tetepjáró ergonómiaí tulajdonsógainak viagdlata:

. a vezető és utas ülések (rakfelületen is) elhelyezése, kényelme,
állíthatósága.
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. mozgásjelenségek fellépése és hatása avezetőre, a szállított szemé-
lyekre és a szállítmányra,

. kilátás a vezetőfiilkéből, a forgalom követhetósége a különbözó
irányokból és küiönböző időjárási viszonyok között,

. a világitő és fényjelző berendezések (külső, belső), műszerfal
megvilágítís hatékonysága,

. a műszerfal és visszajelző fények láthatósága nappal és éjszaka,

. a fűtés, szellőzés hatékonysága, különös tekintettel a párásodás
megszüntetésére,

. a kezelőszervek elhelyezése, elérhetősége, a működtető erők
naglsága, az erőátY iíeli szervek biztonságos kapcsolhatósága,

. a vezetőÍiilke (személyszállítás esetén a rakfelület is) hó- és
zaj szigetelése, vízmentessége,

. a vezetőfiilkében és a rakfelületen a kapaszkodók megléte, a fel-
és leszállás biztonsága,

. a fegyverek és személyi felszerelések elhelyezése, biztonságos
rögzítése,

. abIaktörlő és abIakmosó berendezés alkalmassága.

8.) A gépjármű kormányozhatóságának, fordulékonyságának értéke-
lése közúton és terepen, terhelve és terheletlenül, vontatmánnyal és a
nélkül.

9.) A fékberendezés hatásosságának vizsgálata, a fékerő adagolás
lehetősége a lábpedálon, a rögzítő íék és az esetleges további fékek
(lassító) értékelése terhelt és terheletlen gépjárművön.

10.) Az osáómű és differenciálzár(ak) alkalmazhatóságának és kap-
csolhatóságlínak, biáonságos működésének értékelése.
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1 l.) A gumiabroncsok mintázata és minósége kiélégíti-e a vele szem-
ben ámasztott követelményeket különböző út- és időjárási viszonyok

12.) A gépjármű indithatóságának vizsgálata különbözö évszakokban.

13.) Az akkumulátor kapacitrásátrak, elhelyezésének, védettségének
(mechanikus haások és vízbehatolá.s elleni vedettiég), rögzítésének, hoz-
áféthetőségének, ki- és beszerelhetöségének értékelése. trtt kell megvizs-
gálni a főkapcsoló elhelyezését es alkalmazhatóságát.

14.) Az üzemanyagtar!ály(ok) elhelyezése, védettsége, űrtartalma, a
beöntőcsonk elhelye#serrek és a gyors.feltöltés lehetőaégénék az érté-
kelése, Az iizernanyagtarlíly szellőzőtendszerének, a tartályok,teljes kifo-
gyasáhatóságának, több tartály esetén a tarnílyok átkapcsolhatóságának és
annak ellenőriáetőségének viz§gálata. A foryaszÉs alapján a jármű ható-
trá,volságának meghatározása.

l 5.) A kerékcsere végrehajthatóságának értékelése.

l6.) A járínű felülete vegzi mentösíthető-e és hogyan.

l7.) A gyártó által kiadott üefueltetési útmutatóban előírt kiszolgálási
műveletek végrehajthatóságárrak, idö: és szerszimszüksé8letének, szak-
képzettségi igényének é*ékelóse. .d biztosított,szerszámkészlet elegendő-
e a múveletek végrehajásáüoz.

l8.) A gépjármű üzemanyagainak, kenőanyagainak és egyéb munka-
folyadékainak feltöltesi, u!íLrrtöltési, cseté és sziritelienőnési lehetöségei-
nek és végrehajthatóságrinak az értékelésé.

19.) Az iizemeltetés során esetlég tapasztalt olaj és munkafolyadék
folyások és szivárgások ellenórzése,

20.) A próba sonírr tapa§ztalt isméttődő meghibásodások gyakoriságá-
nak és valószínűsíthető okainak vizs Eálata.

2l.) A próba során elvégzett szerviz, illewe sajátjavíttások előmunka
és anyagrriforditrásnak az értékelése.
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A vizsgálaiok értékelésének módja:.

A c§aBatpróba vegéa a csapatpróba naplóba bejegyzett adatok alapjátr
értéketni §zük'séges,a vizsgálat lapdsnalat^it. Az esetleges módosító ja.
vaslátokat a pontonkénti értékelés során kell megtenni.

. Az értékelést a isapatpóba bizottság végzi a bizottság ülésén, ahol
jegyzökönlvet készítenek, amely trirtalfnazza az ülésen elhangzolt vé-' lerrtények léniegéi,és a bizottság javasl4üít a haditechrtikai esiköz továb-
bi'sorsárá vonatkoáan; amely a következő lehet:

' . az észközt módosítás nélkül.rendszeresítésre javasolja,

. az eszközt módositris nélkül további csapatpóbrára javasolja,

. az es7köú. _íendszeresítésre javasolja a szükséges módosínísok
utólagós végrehajávíval,,

l az eszk'd a sáikségeó módosíások végrehajuísa után ismételt
teljes, vagy részleges csapatpróbára javasolja,

i az eszkőz rendszsresíté§ét nem javasolja.

Ejegyzőkönyv figyelembevételével születik meg a döntés a haditech-
nikai eszköz (terepjfuó jármű) rendszéresíteséól.

A vi.agdlat soróna ,r ír ismertetelt utasítlíson és rendelkezésen kívüI
a követkeó élőírósokat szükséges Jigelenibe venni és betaflani:

' 2561320 nyt. sz. Kézikönyv a.princélos- és gépjármútechnika szak-
feladatok végzeséhez,

. Ált,/60 Katonai Általán,os Baleset-elháíító és Egészségvédő sza_
bályzat,

. 6/1990. KÖHliM rendelet,
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A vizsgálatok értékelése szubjektív elemeket is tartalmaz, hiszen annak

elvégzését befolyrásolja a vizsgálatot végzó személy(ek) ilyen irányú tapasz-

tálata és szaktudása. Nincs elóírás a vizsgálatok elvégzésének technoló-
giájua, az alkalmazandó méréstechnikai eszközökre és halárértékekre. Eb-
ből következik, hogy objektív összehasonlításra nincs lehetósége.

Általában a vizsgálatot több katonai szervezetvégzi el egymás után és

az egyes szervezeteknél elvégzett vizsgálatok uán csapatpróba bizottsági
ülést tartanak, ahol a vizsgálatok értékelésére mindig sor kerül.

Az ülésen elkószült jegyzökön}^/ tehát nem az egyes t€rületek vizs-
gálatainak összegzésére, hanem több katonai szervezet által elvégzett ugyan-
azon vizsgálatok tapasztalatainak, eredményeinek az összesítése.

Természetesen tudatában vagyok annak, hogy az itt összeállított
anyag nem otdja meg a íelvetett témával kapcsolatos prob|émákat, ellent-
mondásokat, azonban hiszem azt, hogy e felvetések okot adhatnak a témá-
val kapcsolatos kutatások, elemzések és fejlesaések elvégzésére, kidolgo-
zására és természetesen annak megvalósítására is. Mindezt szükséges
megtenni annak érdekében, hog;z a beszerzési szükségletek hatékony és

pontos meghatározásával, megalapozottabbá é§ kisámíthatóbbá tehessük
saját magunk és partnereink számáia is a rendszeresítesi igényeket azzal
együtt, hogy a külső feltételrendszer felismerje és vegye figyelembe a hon-
védelmi tárca gazdálkodási sajátosságait. Adjon segítséget olyan döntési
eljárásrend kialakítására, amely segíti íisztázni a rendszeresítés eIdöntése

elótt a beszerzés módját, helyét, körülményeit és amelyhez a szükséges
mértékben ígazít;a hozzá a vonatkozó törvényeket, rendelkezéseket.

Reményeím szerínt a meglévő ésfelvetetl pénzügyi és szakmai ellent-
mondások Jelismerése és megoldása ulán ('M" kapacitások, saját fej-
lesztési tevékenység meghatóroaisa, nehaetbiztonsági érdekek megfo-
galmaaisa, szövets égi előíráso k és gy akorlatok alkalmazásán ak ismerete
és Jigyelembevétele), a rendsx,eresítés folyamata valós tartalommal lesz
megtöItve a haderőreíorm megvalósítása során és annak végrehajtása
után, egyaránL
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Nagl Isnón 1

r. nnsz

A LóSZERKÉSZLETEK El.ElrzÉ,sr

A Maglar Honvédség (MH) haditechnikai fejlesztésének érdekében
elkészült a 20l5-ig szóIó hosszú tóvú haditechnikai fejlesztési és korsze-
rtísítési program, anellnek tükrében és szemes részeként szükségessé
vdlik az MH lőszerkeszletének korszeríhítése is.

A korszerűség és a korszerűtlenség megítélése érdekében elenged-
hetetIenül szükséges a lószerkészletek mennyiségi és minőségi (technikai
állapot, szavatossági idő, hatékonyság stb,) elemzése.

Az elemzés során csak a haryományosnak t€kinthető lőszerkészletek
rnegítélésére kerül sor, így nem értékelem az irányitott páncéltöró- és lég-
védelmi rakéta készleteket.

l. Az MH lőszerkószletének mennyiségi és minőségi mutatói

A lőszerek mennyiségi analízise során figyelembe kell venni, hogy a
jelenlegi készletszintek a Varsói Szerződés keretében a Magyar Néphad-
sereg részére meghatározott támadó rendeltetésű feladatok végrehajtásá-
hoz szükséges lószermennyiségen alapszanak, mIísrésá pedig a MH 1999.

március óta a NATO teljes jogú tagja.

1,1, A lőszerkészletek mennyiségi mutatói

Jelenleg a MH lőszerkészletével, melynek megoszlását az l,sz
graJikon mutatja, úgy számolunk, hogy az a NATO 30 napos készletkép-

l, Nagy István mk, alezr€des, MH Logisztikai Fói$az9alósáEFegyyeízqttechnikai szo|8álatfönök§ég
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zési elvének megfelelő mennyiség, azonban 20O0.agusztusában kiadásra
keült a NATO új készletképzési elve (Bi-Strategic Command Stockpile
Planning Guidance 2000 - Két Skatégiai Parancsnokság Tartalékkészlet
Tervezési Útmutató 2000), amely a feltételezett hadszíntéren taláIható cé-
lok megoszásán alapszik, Ezek alapján elképzelhető, hogy a MH bizo-
nyos lősz€rtípusokból nagy mennyiségű felesleggel, míg más típusokból
esetleg hiánnyal rendelkezik. A készletképzési elvek MH-ra történő alkal-
mazrisáig a jelenleg is érvényben lévó normatíviik alapján kell a MH ló-
szerkészleteinek mennyiségét sámvetni.

A lószerkészletek javadalrnazásban vannak számvetve, amelynek
alapját az egy fegyver uán biztosított lószermennyiség képezi, Az MH lő-
szerkészlet képzésének elvei szr;íint az esz,közök uán sámított lőszerfaj-
tákból felhalmozási készleteket kell létrehozni, amelyek biztosítjrák egy
esetleges védelmi hadművelet során a harcoló csapatok löszerfelhaszná-
lási szükségletét (kb. védelmi hadműveletre elegendően).

A jelenlegi üís7erkesflet-képzes elvei alapjdn kialakítolt mennyisé-
geket tíglekmbe veve megdllapítható :

. a lószerek mennyiségi mutatóit tekintve az elóírt szerint biáosíto§;

. egy löszertípuson (pl.: 125 mm-es harckocsi lőszer) belül bizo-
nyos fajtíkból (pl.: l25 mm-es űrméret alatti páncéltörő lőszer)
hiányok mutatkoznak, azonban.helyettesíthetök más lőszerfaj-
tákkal (pl.: 125 mm-es kumulatív lőszer);

' a mennyiségek elóírt szinten tartásához a gazdasági feltételek
(költségvetés, hazai hadiipar stb.) nem állnak rendelkezésre.

Az utóbbi években lecsökkentek a kiképzési lőfeladatok szrá,rnai,
kevesebb lett az ilyen célra felhaszruílt lőszertípusok (lószerfaják) mennyi-
sége, de ennek ellenére új lőszerek beszerzésére minimális költségvetési
fedezet jutott,

Ennek következnrénye, hory a foryrisok pótlása nem történt meg és bi-
zonyos lőszerfaják esetében kritikus helyzet alakult ki. Ezek az aldbbiak:

. kézigránátok,

. l22 mm önjáró tarack lőszerek,



r 152 mm D-20 ágyútaraok lőszerek,

. PG-7, PG-9 lőszerek,

. PG-15, OG-l5 lószerek,

. l25 mm harckocsi á9ó lószerek,

. jelzőtöltények.

Uj problémaként jelentkezik az orosz államadósság fejében be-
szerzésre került BTR-80A harcjáLrrrűvek 30 mm-es gépá5rujának kikép_
zési lőszerrel történő elláüísa.

A pótlrisok végrehajására anyagi okok (költségvetési alulfinanszíro_
zottság) miatt a közeljövóben sem kerülhet sor, ezért sürgősséggel el kell
végemi a MH lőszerkészleteinek az új NATO követelmények alapján tör-
ténő meghatároását, amelynek során láthatóvá válik, hogy nerrr minden
lőszertípusból és fajtából szükséges fenntartani a jelenleg álrendelt kész-
leteket.

A védelmi koncepció jellegébóI adódóan megváltoáak az egyes lő-
szertípüsok €rymáshoz viszonlrított arányai, íry a csapatok lőszersziikség-
lete eltolódik a légvédelmi-, repülő- és páncéltörő lőszerek irrányába. Ennák
és a NATO elveknek megfelelően a szükségleti számvetéseket is át kell
doIgozni.

1.2, A lőszerkészletek minősógi mutaüíi

A mennyiségek meghatározásakor feltétlenül figyelembe kell venni
a lő,szerek minőségi mutatóit. A minőségi mutató egyik alapvető össze-
!evöj9 a kors. zerűség foka. A MH összkészletébón lévó lőszerfajták
közül csak mintegy 20 % mondható korszerűnek, míg a döntő több;ége
1 ]!;e9 e_v9t színvonalát képviseli, az akkori kOvetélményeknek meg-
felelő hatékonysággal.

. 
A_ lőszerek hatékonysági mutatói nagymértékben befolyásolják a

szükséges mennyiség meghatrároását, mivel a hatékonyság fokozáiával,
jóval kevesebb (30-50 %-al is) lőszermennyiség is elegéndő azonos fela-
datok megoldására.
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A minőség másik mutatója a lőszerek technikai állapota, melyet
alapvetően befolyásol azok életkora. A MH lőszerkészletének kor szerin-
ti megoszlását az l.sz táblázat mutatja.

Jelenlegi lőszerkészleteink mintegy 80 %o-a20 évnél fiatalabb, a többi
20-50 év közötti, azonban ez az arány csak abban az esetben felel meg a
valóságnak, ha nem a lőszerek beszerzési idejét vizsgáljuk. A lőszerek
beszerzési idejét tekintve az arány úgy alaku!, hogy a készletek 62oÁ-a20
év alatti, 10 %-a 21-25 év közötti, míg a fennmaradó része 25-50 éves (lásd:
2.sz grafikon). A valóságban figyelembe vesszük a Iőszerek minőségének
egy másik nagyon fontos mutatóját, a szavatosságot, amelyet a gyártó
üzemek években adnak meg. Ezek áItalában az alábbiak:

' lövész lőszereknéI25 év1 (20-25)

'tüzérségi, harckocsi és páncéltöró lőszereknél 20 év. (l5-20)

A szavatossági idő általában az eryes lőszerelemek elöregedési ide-
jétől fiigg, többek között a lőportól, robbanóanyagtól, a gyújtóktól stb,

Az alkatelemek többsége cserélhető, így a lejárt szavatossági idejű
lőszereket fel lehet újítani, át lehet szerelni. Az MH is ezt a módszert alkal-
mazta, mivel nagy felhalmozott készletek állnak rendelkezésre és ez a
megoldás kevésbé költséges,

A felújíás és átszerelés területén is nagy lemaradás tapasztalható,
mivel az elmúlt évtized során a MH létszáma és technikai eszközeinek
mennyisége drasztikusan csökkent, ezzel egyidőben központi tagozatú
lőszertároló bázisok szűntek és szűnnek meg és az így feleslegessé vált
készletek megsemmisítése vált elsődleges feladattá a tárolás szűk kereszt-
metszetének csökkentése érdekében. Azonban a megsemmisítési feladat
végrehajtására is csak szúkös kapacitás áll rendelkezésre, így a jelentegi
megsemmisítési ütemmel számolva a felesleges készletek mintegy 30 év
alatt kerülhetnek megsemmisítésre.

További gondot okoz, hogy a kumulatív elven működő és az elégő
hüvelyű lőszerek felújításához, illetve átszereléséhez nem rendelkezünk a
szükséges technológiával (dokumentáció, megfelelő gyártósor). A tiizérsé_
gi, a harckocsi és a páncéltörő lőszerek esetében az MH felújításra ren,
dezkedett be. Ilyen módszerrel a felújított, illetve átszerelt lőszerek sza-
vatossági ideje egy újabb ciklusidóvel megnövelhető.



A minóség további befolyásoló tényezője a lőszerkészletek tárolása.
A lőszerkészletek mintegy 20 %-a a különböző csapaaagoutokban 80 %-
a központi szakraktdrakban található. A központi Szakraktáíakban árolt
lőszerek technikai állapota, a tárolás minósége megfelel a követelmé-
nyekrrek, de egyre nagyobb gondot okoz a tárolókapacitás csökkenése mi-
att a tarolás körülményeinek megfelelő szintű biztosítása. Jelenleg még a
lőszerek folyamatos karbantartásával, ellenórzésével a megfeleló minő-
ség biztosítható.

A csapattagozatban árolt lőszerek igénybevétele nagyobb, a tárolási
feltételek a raktárak 60 oÁ-áná| nem érik el az elóírt szintet, így az ott tárolt
lőszerek minősége, öleg a nem hermetikusan zárt csomagolással ellátott
Iőszerek (nem lövészlőszerek) tekintetében rosszabb a központi készletű,
lószerekénéI. Ezért szükséges a lőszerek műszaki állapoának folyamatos
figyelemmel kísérése és a leromlott műszaki állapotú lőszerek bevonása és
cseréje a hadrafoghatóság folyamatos biztosítása érdekében.

Ezeknek a folyamatoknak a következetes végrehajtásával lenne biz-
tosíthaló az MH lőszerszükségletének - a legkísebb anyagi ráfordíttíssal
- a minimálisan elégséges szinten tarlása

A költségvetési támogatás hiánya miatt a lőszerek csereje évek óta
húzódik és a lőszertípusok mennyisége az idó múlásával egyre nő, ami még
több anyagi ráfordítást fog igényelni.

Összességében megáltapitható, hogy a mennyiség és a minőség ana-
lízise egy egységet alkot, a lószerek mennyiségi és minőségi mutatói szo-
ros kapcsolatban áIlnak egymással, egymástól elválasáhatatlanok. A szük-
ségletek meghatároásánál mindig figyelembe kell venni a rendelkezésre
álló lőszerek jellemzőit, hatrisadatait.

2. A lőszerek technikai állapota

Egy haditechnikai fejlesztési és korszerűsítési program kidolgozását
meg kell, hogy elózze egy olyan felnrérő elemzó tevékenység, amely reális
értékelést ad a meglévő haditechnikai eszközök és anyagok helyzetéről,
technikai állapotukróI, rendszerben tarthatóságuk feltételéról. Ezt a
felmérést a lőszerek esetében is el kell végezni, hiszen ajelenlegi technikai
állapotuk alapján lehet csak eldönteni az MH lőszer_korszerűsítésével
kapcsolatos kérdéseket, annak szükségességét, sorrendiségét, időbeni üte-
mezé§ét és természetesen költségkihatásait.
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Ezen prioritások kialakításához a lőszertechnikai szakanyagok
vonatkoásában egyfajta elemzés szükséges,

Az elenués tárgtál az alábbi lőszercsoportok képezik:

. lövész lőszerek;

' ttizérségi (aknavető, páncéltörő, sorozatvető) lőszerek;

. harckocsi lőszerekl

. légvédelmi lőszerek;

. PG-OG típusú lőszerek;

. repülő fedélzeti lőszerek.

A lőszercsoportok szizalékos és a készletek kor szerinti megoszlrisát
az l-2.sz grafikonok szemléltetik.

2.1. A rendszeresített lő§zerek szavatossági iileje

A gyártási éltól sámolva a löszerek szavatossági ideje lőszertípustól
és konstrukciótól fiiggően változik; áttalában 10-25 év között, A pirotech-
nikai anyagoké általában 5_10 év.

Ennek megfelelően - a végrehajtott átszereléseket és új lőszerbe-
szerzéseket is firyelembe véve _ az MH lőszerkészlete mintegy 33 oÁ-ának

szavatossága 1995-ig, 47 o/o-ának szavatossága 1996-2000 között lejárt.
Mindössze 20 %-a tartható javítás, felújíLís nélkül 2000 uüín is rendszerben.

A lószerek szavatossági ideje brázisjavítrással, illetve átszereléssel hosz-
szabbítható meg. A bázisjavíás 5-10 év szavatossági idönövelést, az át-
szerelés általában újabb szavatosstági ciklusidőt biztosít.

A javíás költsége általában a vételár 30-35 %-áig terjedhet, míg az
átszerelés 50-'10 % között ingadozik. A lószerkészlet műszaki állapota
alapján l995+öl fokozódott a javítísi igény, melynek végzésére ipari
hátérrel nem rendelkeánk, felfuttatrisa pedig nagyon költséges.
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^ 
A javíüís9k csak néhány lőszertipusnál keültek végrehajtásra, mivel

a feleslegessé váIt, illetve rendszerben nem tartható lószók megsem-
misítóse került €lötérbe és az eg,etlen MH alárendeltségbe tartozó üzem
kapacitása nem tette lehetővé ezen feladatok párhuzamoJ végzését.

2.2. A lőszertípusok rendszerben talthatóságának megítélése

, Az egyes lőszertípusok iendszerben tarthatóságrinak, illetve rendszer-
ben tartísának megítéléséhez elengedhetetlenül szü[séges a szavatosság és
a teghnikai állapo! ezen belüI a lószerek korrinak vizsgálata.

Az MH lőszerkészletének kor szerinti megoszlását (2.sz. graJikon)
összességében vizsgálva megállapítható, hory tO év alatti életkóru-lőszjr
csak minimális mennyiségben találharó fuísd: I.sz űbhízat), amely első-
sorban lövész_, tiizérségi, légvédelmi és repülő fedélzeti lőszer. Á döntő
többséget a 11-15 éves (40 o/o) és a 16-2Ó év közötti éle*oru lőszerek
teszik ki, arnelyek a szavatossági idejük végén járnak, illetve tulhaladták
!| lw j1viUts7 átszerelést igényelnek. Ide soróhatók még a 21-25 éves
(l0 o/o) lőszerek, míg a lőszerkészlet többi része ennél öregébb, azonban a
41-50 év és 5l év feletti lőszerek elsősorban csak lövész-,-ttizérségi és re-
pülő fedélzeti lőszerekből áll.

2.2.1. Lövészlőszerek

A MH lőszerkészletének 16 Yo-a lövészlőszer (lásd: l.sz grafikon).

A lövészlőszerek döntő többségét, mintegy 66 %o-át a 7,62 mm-es
löszerek teszik ki (Iásd: 3.sz gra!i*on), Ezen i6szertípus alapvető űrmé-
retnek számít az MH-ban, hiszen a kéáfeglverek (gépkarabély, géppuska,
távcsöves puska) ezen lőszertípussal műkOánek, - -

A 14,5 mm-es géppuska lőszerek (l5 Y) az MH-ban rendszeresített
páncélozott szállító harcjri,Lrművek (BTR-SO) fö fegyverének lószere.

A lövészlőszerek életkor szerinti megoszlását a 9.sz grartkon szem-

25 évnéI fratalabb, varyis a szavato§§ági időn b€lül van. Nem elTanyagol-
ható az a tény sem, hogy a löszerek 40 %-a 11-15 év közOtti életkonil ien-
delkezik, ami jelentös szavatossági idő tartalékot jelent.
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A
miatt:

A lövész kategóriájú lőszerekrrél a felújíási (átszerelési) folyamat
nincs meg, így a szavatossági idő növelését az anyagok tárolási felté-
teleinek javításával - hermetikus csomagolással - lehet növelni. A lövész
lőszerek (7,62 mm - 14,5 mm) a rendszeresített légcserementes csoma-
golásban hosszú ideig megbízhatóan tárolhatók (30-35 év).

lőszerkészletek cseréje (rissílése) nincs megoldva az alábbiak

. az utóbbi években az MH-ban végbement szervezeti változások

(radikáIis csökkentés) azl eredményezlék, hogy a kiképzési lő-
szerfelhasználás olyan minimális szintre csökkent, hogy régeb-
bi gfáÉású lőszereket nem képes az MH elhasználni;

. az MH költségvetési keretei nem teszik 1ehetővé a hadászati készletek

cseréjét, pedig egyes fajtakból elengedhetetlen - nagy mennyi-
ségű új lőszer beszerzésel

. vannak olyan lőszertípusok, amelyek működése teljesen bizony-

talanná vált (pI.: 42M kézigránát égógyújtók, PG-7V típusú
lőszerek).

A kézignínátok köznl a 42M nyeles Límadó és védő kézigránátok
javítrisát és égőgyújtóinak cseréjét 1975. évtól kezdódően elvégezték. Az
égőgyújtó azonban l5 év után ismételten csereköteles. Mivel a hazai égő-
gyújtó gyártás leállt és a kézgránát is elavult típus (40 éves konstrukció),
ezért hazaí fejlesztések történtek. Az elmúlt években döntés született a
42Mkézigránátok cserejére. Az új típusú 93M NF védő és 96M NF táma-
dó kézigránátok rendszeresítése m€gtörtént azonban nagyobb mennyiség
beszerzése csak a védó kézigrránátból került sor a szűkös költségvetési tá-
mogaás miatt.

Az 58-K-100 kumulatív kézigránátok szavatossági ideje (égőgyújtó
miatt) lejárt. A konstrukció korszerűtlen, ezért csak végsó megoldásként
célszerű átszereléssel felújítani. Nagyobb ráfordítást eszközölni, alacsony
harcászati hatékonysága és korszenitlensége miatt nem célszerű.

A 30 mm-es világító jelzőtöltények l978-tól kezdődően az akkori
NDK gyártasú lecserélésre kerültek. Az újonn an beszerzetl je|zőtöltények
légcserementes csomagolásban vannak, de a vizsgálatok és lövészetek is
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azt igazoljil<, hogy 15 év uán ismételten frissíteni kell. A frissítés ki-
képzési fe|használással és új beszerzéssel biztosítható.

A 30 mm-es vegyiriadót jelző töltények szavatossága lejrárt, műkö-
désük megbízhatat|an. Cseréjük a hazai gyártás újraindíásával folyama-
tosan biáosítható lenne,

2.2.2, T iizérségi lőszer ek

A tüzérségi lőszerek teszik ki az MH lőszerkészletének majdnem
felét, azaz 49 Yo-át (l.sl gmJikon). Ezen belül is a tüzérségi lőszerek 24
Yo-a 122 mm-es árack lőszer, 33 %-a 152 mm_es ágyútarack lőszer és 14
To-a 722 mm-es sorozatvető rakétalószer (lósd: 4,sz graJíkon), Ez a két
űrméret a meghatározó űrméret a tüzérségünknél.

A tüzérségi lőszerek életkor szerinti megoszlását (10.sz graJíkon)
tekintve megállapítható, hogy 43 %-uk 20 év alatti (ebból 30 %-uk 16-20 év
közötti), 33 oÁ-uk 21-25 éves, amely összességében azt jelenti, hogy a 15-
20 éves szavatossági időt figyelembe véve felújítrást, átszerelést igényelnek.

A l22 mm 38M tarack repeszgránáttal szerelt lószerei átszerelésre ke-
rültek. Ezeknél a lőszereknél alapanyag hiány miatt a lőportöltet kor-
rigálásra került, de nem lett újra lecserélve, További igényként jelentkezik
a lőszerekbe szerelt RGM-2 típusú gyújtó csereje is. A löveg eryéb lő-
szertípusai 2000-ig hadrafoghatóak. A löveg rendszerből történő kivonása
2000 - 200l-ben megtörténik.

A 122 mm önjáró és a 152 mm D-20 ágyútarack lőszerek szavatossá-
ga nem veszélyeztetett. Javításuk az igényeknek megfelelően megoldható
volt azonban az átszervezési feladatok során a javítást végző szervezet
megszűnik, így a további technikai állapot fenntarüísa hosszú távon nem
b iztos íth ató.

A 82 mm-es 37M repesz és a l20 mm-es 43M repesz-romboló akna-
gránátok átszerelésre kerültek l97 4-től kezdődően. A központi készletben
tárolt 120 mm-es és 82 mm-es aknavető lőszereknéI az indíótöltények és
a hajító töltetek cserejével kell számolni, azonban a l20 mm-es 43M ak-
navetők a trivlati tervekben nem szerepelnek, míg a 82 mm,es 37M
aknavetők igen kis mennyisége utáni |őszerkészlet felújítással biáosítható.
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A 85 mm:es D-44 páncéltörő ágyúk valamennyi lőszertípusának
mintegy ó0 - 65 oÁ-a szétszerelé§sel megsemmisítésre került. A megsem-
misítés további folytatására az MH szeryezeteinél nincs lehetőség.

A 100 mm-es MT"12 páncéltörő ágyú löszerei gyári csomagolásban
még huzamos idéig uírolhatóak. A jelenlegi haderő átalakíási terv szerint
a páncéltörő áryú az MH szervezeteiből kivonásra kerüI, további alkalma-
zásáról (területvédelmi erők, nemzetörség stb,) döntés még nem született.
Amennyiben a továÚbi 'alkalmazás vá,rható, akkor a lószerek frissítese
szükséges, illeWe javíüísukat tervezrri kell.

Az M-21-0F (9M22U) sorozatvető lőszergk jelentös része frissítésre
került. A lejárt szavatosságú mennyiség (mintegy l2 000 db) javítrása, ár
szerelése külfiildi javítóbtá2ison megtörtént.

2.2.3. Harckocsi lószerek

Az MH lőszerkészletének második tegnagyobb részét , mintegt 23 Yo-

át a harckocsi lőszerek teszik ki (tísd: l.st grafikon).

A harckocsi lőszérek megoszlá sát az S.sz. gralikon mulatja, Az MH-
ban 1endszeresített két típusú harckocsi lőszei mégoszlásából egyértelmű-
en látható, hogy a régebbi típusú 100 mm-es harökbosi lószei van túlnyo-
mó többségben (79 %).

Ez a százalékos arány látszik a harckocsi lőszetek életkor szerinti
megoszlásán is (ll-sz graJikon), amely szerint mintegy 25 oÁluk 20 év
alatti, míg a többi 21-40 év közötti éIetkorral rendelkezik. Mintegy.43 oÁ-

uk pedig 30 évnél öregebb lőszer.

A 100 mm harckocsi ágyú lőszerei általában ötévénte brázisjavításra
kerülnek a harcjármúbe málhálzés okozta eróleljes rongálódás rniatt. A
lőszerek lópora, robbanóanyaga stabil. E típusból mintegy 90 e db készlet-
felesleg, melynek kivonása - a legrégebbi gyártísi évekből (i962) -
megtörtént. A lőszerek tel.jes készletfeleslegként jelentkeznek 2000{ól.

A l25 mm harckocsi ágyú lőszerei gyári csomagolásban még huza-
mos ideig tr{rolhatóak. Egyes lőszersorozatokon azonban a rossz árolási
körülmények miatt javíüisi igény jelenlkézett. Az elégő hüvelyű lőszerek
javíLására az MH még nem készüIt fel, de a javíuis lehetőségét kutatni
szükséges.



2,2.4, Légv édelmi lőszerek

A légvédelmi lőszerek az MH kész|etenek7 %o-átképezik (l.sz graJi-
kon) és megoszlásuk szerint (/ód., 6.sz graJikon) a döntő többséget az 57
mm-es gépágyú lősznr (73 Yo) teszi ki, valamint a 23 mm-es gépágyú lő-
szer (24 %o).

A légvédelmi lőszerek?7 %o-a20 év alatti, 18 %o,a21,25 év közöt-
ti, míg a nagyobb része (55 %) 26-40 év közötti életkorral rendelkezik
(l tísd : 1 2. sz graJíkon).

A 23 mm légvédelmi gépágyú lőszerek jelentós részének szavatossá-
ga 1996-ig|ejárt. Javításuk még l988-ban megkezdődött, A laboratóriumi
vizsgálatok áredménye alapjrfur, javíással a szavatoss€i idejük 8-10 év-
vel meghosszabbításra került, azonban tehát a közeljövóben újra lejár,
illetve lejárt.

Az 57 mm könnyű lógvédelmi ágyú (5z-60) lőszereinek javítása
megoldott. A lejárt szavatosságú fényjelzók csere.je 1986{ól folyamatosan
elvégezték. A lőszerekben lévő lóporok és robbanóanyagok stabilak, hu-
zamosabb ideig hadihasználhatóak, azonban a lövegek,rendszerből történó
kivonása miatt a lőszerek 2000-től feleslegként jelentkeznek.

2.2.5. PG-OG típusú lőszerek

A PG-OG típusú lőszerek az MH lőszerkészletének 3 %-át adjek
(1.szgraJikon), azonban ezen lószerek egy része (PG- 1 5, OG- 15) a BMP-
l gyalogsági harcjármú fő fegyverének (73 mm-es simaqsövű ágyú) lő-
szerei és jelentős mértékben befolyásolják annak hadrafoghatóságát, alkal-
mazhatóságát.

A PG-OG típusú lőszerek megoszlása (lásd: 7.sz.graJikon) aíapján
látható, hogy a BMP-l-hez rendszeresített lőszerek teszik ki a készletek 54
%o-át, az SzPG.9D állványos gránátvetőhöz, illewe az RPG-7 kézi
gránátvetőhöz rondszeresítettek közel azonos mértékben (PG.1 - 24 o/o,

PG-OG-9 - 22 %) íeszík ki a fennmaradó résá.

A PG-OG típusú lőszerek életkor szerinti megoszlása (Itísd:
I3.szgraJikon) azt mJtatja. hogy 

^ 
lőszerek 7 Vo-a 1tr-l5 év közötti, döntő

többségük l6-2X év (37 %) és 56 %-uk 21-40 év közötti életkoru, ami a
szavatossági idók végét jelentik.
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A reaktív páncéltörő lőszerek @G-9v oG,9V PG-15V oG- l5vM)
többségének szavatossága lejárt és minden típusnál jelentkezik javíási
igény, melynek lehetősége jelenleg nem biztosított.

A PG-7V kumulaűv páncóltörő gnínát több mint felének sza-
vatossága lejárt, illetve rövidesen lejár. A lőszerek indító- és hajító töltetei,

valamint a rakétahajtóművek működése megbízhatatlan, a fej piezo áram-
körei nagy sázzlékban meghibasodtak. Jelenleg az Maryar Honvédség a
PG típusu lőszerek javíüására nincs felkészülve. Ennek hiányában és az
eddigi vizsgálati eredmények alapján típuscserével kell számolni.

2.2.6. Repülő fedélzeti lőszerek

A repülő fedélzeti lőszerek a lőszerkészlet 2 Yo-áIt jelentik (l.sz.
grafikon), amelyből 4l o/o a gép^gyú lőszer,28 % a nem irányítható raké-

ta és 27 %o bomba (8.sz graJikon).

Az életkor szerinti megoszlást (ásd: I4.sr grafikon) vizsgálva meg-

állapíthatjuk, hory a löszerek m integy 36 %o,a l 5 évnél fiatalabb , 45 Yo-1k
16-25 év közötti életkorú, de vannak 5l évnél öregebb lőszerek is (4 %).

Ezek az 51évnél öregebb lőszerek elsősorban a MIG-21 repülőgépek l2,7
mm-es lőszertípusában jelennek meg,

Az Sz-8Ko (KoM) NIR rakéták korszerűek és a MI-24V helikopter-
rel és a MIG-29 repülőgéppel együtt üzemeltethetőek. A rendszerben tartá-

suk varható ideje 20l0.

Az SZ-5 (KO, M, MO) NIR rakéták elavultak és az SZ-SMO típus
kivételével, amely 2006-ig územeltethető, az összes rakéta tizemideje
lejárt, rendszerből ki kell vonni,

A nem irányítható rakétak beszerzését a harcászati repülőgépekhez
2005-tól, míg a harci helikopterekhez 2010{ől kell megkezdeni.

Összességében a haditechnikaí eszköük per§pektivikus korszerű,
sítési lehetőségeit alapul véve,negá apíthaló, hogl a honvédség lőszer-
keszletének dönrő többséga a szükséges űroldsi feltéíelek fenntartdsá-
vat, optimótis ráfordítóst igénylő tenszerű javítással az erköIcsi
elöregedésig hadrdogható óllapotban lehet a ke tartanl Ennek szük-
ségességét a hadrafoghatóság íollamaíos íenntafűísa és a gazdasdgos-
sógi lényeók indokolják,



Ezek alapján a technikai óllapotuk miatt a hadraíoghatóság
érdekében Ie kell cserélni:

. a 42Mtámadő és vedő kézigránátok teljes mennyiségét;

'a 30 mm vegyiriadót jelzö töltényeket és több fajtá,jú 30 mm-es
jelzőtöltény.t;

' az 1965.év előtt gyártott RGM-2 típusú gyújtókat;

' a 82 mm-es 37M aknavető aknagránátok indíó és hajító tölte-
teinek egy részét;

Le kell cseréIni, vagl ótszereléssel fel kell újítani:

. a PG - OG típusú lőszerek jelentős hányadát;

' a 23 mm-es légvédelmi gépágyú lőszereket.

I.sz grafikon

A MAGYAR HONVÉDSÉG
LŐSZERKÉSZLET ÉNEK M EGOSZLÁSA

}larckocai lószeaek
23%

R9piiló fedétseü

2%

Lövé8zlabzerek
16%

PGaGűP|'3ú
16§z6íek

3%

Tiizéí3ógi lö§zer€k
19lÁ
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2.sz graJikon

3.sz. graJikon

Az MH lószerkészleténsk kor szerinti megoszlása
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4.sz grafikon

5.sz. graíikon

A HARCKOCS! LÓSZEREK MEGOSZLÁSA
(tonna)

A TüzÉRsÉGl LóSEREK MEcosz-Ásn
too mm pct,a. 

(tonn") o ., 
"u,85 mm pct.á.

|ószer
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120 mm av,
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12o/o

M2íoF sv.
ló62er
14Yo

152 mm á.tar.
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í22 mm thj.tar.
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12%o
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6. sz grafikon

A LÉGVÉDELM| LÓSZEREK MEGOSZLÁSA
(tonna)

7. sz graJikon

A PG€G TÍPUSÚ LÓsrnex urcoszl-AsA (tonna)

15 kuííl 6szel
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24%
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8.sz grafikon

A REPÜLÓ FEDÉLZETI LŐSZEREK,
MKÉTÁK, BoMBÁK MEGoszLAsA (tonna)

9. sz graJíkon

Lövészlőszerek kor szerinti megoszlása

46-50 év
41_45 év 3%

Egyeb
1%

0%
36-40 áv

9%

1% 6-10 óv
0%

31-35 óv
6%

26-30 óv

1 1l5 év
40%

8%

21-25 é\l
10%

16_20 év
22%

12l



I0. s7 graJikon
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Légvédelmi lószerek kor szeíinti megoszlása
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12. sz. graJikon

13. sz. graJikon

PG-oG típusú lőszerek kor szerinti megoszlása
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14, sz graJikon

Repülő fedélzeti lószerek kor szerinti
megoszlása
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KÖRNYEZETYÉDELEM
xÁnnl,gÁűrÁs xoupr,Bx FELADATAI vEszELyEs

Ánux rözúrI szÁr,lírÁsl son§ nnxövnrxrzBrr
BALESETEKNEL

FöIdi L,ász!ó, Nagl Lajos l

1.) Bevezetés

Országúton fetborult ta ólykamion, sűrűn lakofl terülelen ruko,
ruínyát szóró veszéIyes hulladékot szőllító tehergépkocsi, esetleg balese-
íet szenvedett, savas ballonokkal megrakott flutó. Ezeket a képeket glak-
fan tólhatjuk tévé§ híradók elrettenő felvéulein vagl napilapok chúap,
/iz, Megkönnyebbülten hallgatjuk, olvassuk a "szerencsésebb|' esetek
kommenárjaiban: "személyi sérülés nem tiifürrt, de az anyagi kór és a
köfq)ezetet ért kórosodtís mértéke jelenűs". A 2000. év elején történt
igen súlyos tiszai környezetszennyezés azonban rávilágított, hory az ipari
termelés és az ezzel összeffiggó tevékenységek (tisztínás, sállítrás, rak-
ározás, stb.) olyan súlyos kömyezeti veszélyeket rejtenek, amelyeket nem
lehet ery kézleryintéssel elintézni. A természet (és ne felejtsük, hogy vele
együtt Mi, az emberek) már nem képes tolerálni a pusztíásnak aá a

mértékét, amit vele szemben folytatunk. A majd lefolyik, elillan, kitisdul"
szemlélet idejét múlta, komoly törvények, rendeletek és azok szigoru be-

tartatása kell, hogy védje a természetet, a kömyezetet, ily módon a
lakosságot és minden embert.

A veszéIyes anyagok közúti sztíllításának vesulyei nemcsak Ma-
gnronzógon, hanem az egész világon súlyos problémót jelentenek a Ia-
kossóg, a kömyezet és az esetleges balesetek íelsúmolásdban résztvevő
szemek szdmára A gondot nemcsak a rakomány nem megfelelő előkészí-
tése, a szállítmányok rögzítésének hiányosságai vagy a szállító fegyel-
mezetlensége okozza, hanem sok esetben a rakomány nem megfelelő ok-
mányol;ása, a szállítmány tartalmára vonatkozó szándékos meglévesztés és

a közúti közlekedési és száIlítmányozási fegyelem megsértése. Természetesen
ezen okokon kívül még számos létezik, csak a legjellemzóbbeket emeltük ki.

l. Földi László mk.sz&ndo§, ZMNE v€gyi és Kömyezctbiáon§ági tanszélq e8yelrmi l,ináísegéd

NaBj/ L.jo§ tiizoló mk. ezí€d§, Magjúí Köztár§as€ orságos Kat8§ztsófevédclmi Föitazgalóság
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A veszélyes anyagok közúti szdllítására az ADR nemzeíközi veszé-
Iyesáru sz,állítási swbtíIyzat előírásaí vonatkoznak. Ez magában hordozza
azokat a biztonsági előírásokat, melyek betartása mellett az előre nem
látható (külső) behaásokat lesámítva a szállítás alapvetően biáonságosan
végezhető. Mintlezek ellenére előfordulnak kisebb-naryobb balesetek.
Hazánkban a műszaki mentést igénylő közúti balesetek menqlisége az
elmúlt években jelentősen nőtt és jelenleg is növekvő tendenciát mutat. A
kárelhárítók szemszögéből tekintve az alapvető baj az, hogy a bekövet-
kezett baleseteknél információhiány okozhat a szállítmányra vonatkozó_
lag akár ajármű vezetójének sérülése, eszméletvesztése vagy elhalálozása
is, mert a megfelelő jelölési és okmányolási adatok hiányában O az egyet-
len, aki a segítségünkre lehet. Ennek hiánya a megfelelő beavatkoás mód-
jára, a szükséges védőfelszerelések használatára vonatkozó intézkedést
teszi kétségessé.

VeszéIyes áruk száIlíttísakor be következett eseménye k sztíllítási
forma szerinti megoszldsa 1993. január 0l-től - 1998, december 3l-ig

(fortds: BM TOP)

Elófordulás
éve

szállítási forma
Közuti vasúti ossZesen

1993. 30 8 38
1994. 27 5 12
1995. 20 4 24
1996. 23 3 26
1997. 20 5 25
1998, 2,7 1 30

összesen: 147 28 175

A veszélyes anyagokkal dolgozók munkáját segítik a veszélyesanyag
jegyzékek számítógépes nyilvántartása és például az idószakonként fe-
lülvizsgált és rendszeresen kiegésziteít EOMMEL: Veszélyes anyagok c.
kön}^r'sorozat. A szakállomány ezirányú rendszeres oktatása a kezelésrc,
alkalmazásra vonatkozóan lehetővé teszi, hogy balesetek esetén kellő infor-
mációhozjussanak az anyagok jellem zőirőI, beavatkozás esetére a biáon-
sági előírásokról, stb.

A jelenleg érvényben Iévő hazai törv ényi szabályozás alapján a közúti
veryi balesetekkel kapcsolatos kárelháríüási feladatok egyértelműen a
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Belügyminisztérium szerveinek feladatkörébe tartoznak, A nemrégiben
megalakult Katasztrófavódelmi Főigazgatóság hivatott összefogni a
tűzoltók és polgári védelmi szakemberek ezirányú feladatait. A Magyar
Honvédség a korábbi időszakhoz képest kisebb mértékben vesz résá ilyen
jellegű tevékenységben, alapvetően akkor, ha egy adott esemény közvetlen
hatással lehet bármilyen honvédségi objektumr4 szervezetíe vagy érdekelt-
ségre. Esetleges felkérés alkalmával természetesen segítséget nyújt, hiszen
jó néhány szempontból a legerősebb képességekkel rendelkező hazai szer-
vezet (élóerő, technikai eszközök, mentesítő felszerelés, stb.),

A beavatkozás mellett alapvetően figyelmet kell fordítani az ese-
mények megelózésével kapcsolatos lehetőségekre és ezek szükségessé-
gére. Az eddigi eredmények bíztatóak, de további eróteljes fejlődésre van
szükség.

2.) A prevenció lehetséges eszközei

Napjainkban, főként a hétvégi kamionstop idején a határátkelőhe-
lyeken az ÁDR előírásainak szigorú betariatása mellett megfelelő bizton-
sággat, ún. kamionterminólokban történik a kényszerpihenő idején a
parkolás. A tűzoltóság a Yóm- es Pénzügyőrcég Országos Parancsnoksá-
gával a tavalyi év folyamán írt a|á egliiltműködési megdllapodást, amely
a veszéIyes sztíIlítmányok be- és kilépésével kapcsolatos kölcsönö§ adat-
s zo l g á Il at á s t b izto sítla -

Sajnálatos rnódon Magyarország területén a veszélyes anyag szállít-
mányok útvonalának nyomon követésére a más országokbarr már működő
és bevált GPS nyomkövető jelzórendszer még nincs kiépítve, így közvet-
len információval egy szállítmány be- vagy kilépéséról, a lefutott nyomvo-
rralról, arrnak esetleges szándékos megváltoztatásárói nem rendelkezünk.

2.1 Szállítmányok követése

Á jövőre vonalkozó elképzelések egt lehetséges váIlozala a követ-
kezőképpen fest:

' A nemzetközi relációban közlekedő veszélyesanyag-szállító gép-

jármú az országhatáron, a belöldi szállílmány pedig a fuvar meg-

kezdése előtt előzetes igénybejelentés alapján útvonaltervet illeWe
útvonalengedélyt kap.
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. A jr{rműveket az útvonal kiindulási pontjábarr ellátják egy GPS
nyomkövető berendezéssel, valamint egy ütemterwel.

' Az erre hivatott szerv (Közlekedési Főfelúgyelet) országos

figyelőközpontjában a folyamatosan érkező jelek alapján egy
szá,rnítógépes program digitrilis térképen megjeleníti és folya-
matosan nyomon követi a sállítmányok helyzetét, Összeveti a
pillanatnyi helyzetet az ütemtervben meghatározott elméleti
pozícióval. Az €ltérés mértékét regisztrálja" küszöbérték túl-
lépése esetén riasaja a központ kezelőjét. Ezzel a módszerrel
kiküszöböIhető a szállítrnány ttszem elól lévesüése", az önké-
nyes útvonal-módosítás, eltévedés vagy elakadás következmé-
nyeképpen.

. A rendszer továbbfejlesztéseként elképzelhető a GPS kiegészí-
téseképpen a szállítmany mellé ery vagy több vegyi érzékeló te-
lepítése. Ezek megfelelő specifikum és jól megválasztott tele-
pítési pont (tartrályszelepek, csapok, stb közelében) esetén a
rendszerbe kapcsolva megbízható, automatikus riasztó jelet kül-
denének a központnak. Ez értékes percekkel rövidítheti a
riasáísig eltelt időt, gyakorlatilag már akkor értesíti a kárelhá-
rítókat a balesetról, amikor a sofőr még nem is tud róla.

A veszélyes anyagok sállíásával kapcsolatosan a CZIF (Nemzetközi
Tűzoltószövetség) legutóbbi szimpóziumán közzétették a Magyat Tílz-
oltóság által kidolgozott Veszélyesanyag Balesetelhárlldsi Stratégiát,
melynek három fő eleme: informóciós, képzési és mdlházási stratégía.
Ezek közül az információs stratégia jelentős befolyással bír a másik két
irá,rryra, továbbá ehhez kapcsolódnak a kárelhárítási tevékenységet is be-
folyásoló lDrR előírásainak ez éltől érvényes váltoásai is.

2.2. Információs stretégia

Az iníormációs sttalégía két alapvető kérdésre próból vőlaszt taldlni:

' A beavatkoás küIönbiiző időpontjaiban, szakaszaiban milyen
anyagspecifikus információk szükségesek;
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. Mennyi idő kell, illetve áll rendelkezésre a bevetés-irálryitónak a
kapott/nyert információk kiértékeléséhez,

Tapasáalati tény, hogy a kárelhrá,ríüási idő előrehaladával nő a szük-
séges információk terjedelme. A leképezett információs stratégiának tehát
figyelembe kell vennie, kezelnie kell uz egyes kárelhárítísi (idő)szaka-
szokat éppen iigy, mint azt a tén t is, hogy a kárhelyparancsnoknak idó-
kényszer alatt kell az adatokat értékelni egy biáonságos kárelhádtó munka
érdekében.

3.) Belkészülés az ismeretlenre

Mindig nehéz feladatot jelent felkészülni egy olyan feladatra, amely-
nek a pontos körülményeit előre lehetetlen rögzíteni. Nyilvánvaló, hogy
nincs két egyforma esemény, balese! kataszhófa. A szállitási módszerek,
formák, csomagolások sokfélesége, de elsősorban a köáton rendszeresen
szállított veszéIyes anyag és hulladék fajtak igen nagy száma (Magyar-
országon ma mintegy neg}yenezer féle veszélyes anyagot tartanak nyil-
ván) szinte elképzelheletlenné teszi, hogy elmondhassuk: "Mi mindente
fel vagyunk készülve!". De azért törekednünk kell rá.

A felkészülés alapvetően a képzésre alapszik, az annak során valósul
meg, A kárelháríásban, az esemény felszámolásában elsősorban a Hi-
vatásos Önkormányzati Tűzoltóság egységei, a sállítmányozó vagy gyár-
tó cégek speciális csapatai vesznek reszt.

A felkészülés másik fontos eleme a technikai eszközök, egyéni és
csapatvédő eszközök, védőfelszerelések beszerzése, készenlétben tartása.
Napjainkban a piacon rengeteg jó színvonalú eszköz található, de beszer-
zésük legtöbb esetben anyagi fedezet hiányában nem kerüI megvalósításra.

3.1. Iúá relhárító erők

Az esetlegesen bekövetkező balesetek elhárítása csak akkor folyhat
szervezetten, hatékonyan és szakszedien, ha azt egy ene a célra felállított,
kiképzett és megfelelően felszerel! összeszokott állandó állomány hajtja
végre. Ennek elfogadása igen lényeges szempont, hiszen sokak szemébe t
kidobott pénznek és energiának tíinhet ega follonosan "csak?'készpnlélet
adó szeívezetet fenntartani eseti céloka. Igen egyszerű lenne, gondol-
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hatjrák sokan, például az önkéntes tíizoltóság mintájá,Lra ery alkalom-
szerűen összehívható és bevethető csoportot létrehozni. Ebben az esetben
ez nem fog működni Uryanis, pontosan a feladat lehetséges sokféle-
ségéből, komplexiüísából és nem utolsósorban vesályességéból adódóan
csak az a személy képes effektív kárelhlífíto munkárq aki ismeri az
eszközeit és készség §zinten képes alkalmazni, felhaszrrálni azokat, Nem
adhatunk például nehéz védőruhát olyan emberre, aki aá még nem póbril-
tq nem szokott hozzá és nem végzett benne munkát. Előzetes orvosi vizs-
gálatokkal és ryakorlatokkal lehet csak kiszűmi pl. a klausztrofóbiráú,
amiről igen kellemetlen, ha csak egy baleseti munka során derül ki. Még

vag l|néa körül! t', átértékelődnek ilyen körülmények között. Közfudott
pétdául, hory nehéz, izoláló védőöltözetben az egyszetű séta is köze-
pes/nehéz munkavégzesnek minősül.

Ezek ulón néaük a baleset-elhórűósban résztvevő erők összerételér!
Alapvetően két csoportba sorolhatók:

' Központi ügyelet;

. Helyszíni erők.

3.I.I. Központi üpelet

Ót aa.lat a kírelhriríL{shoz szükséges információka! riasxjrák és
bizonyos szintig irányítják a helyszíni erőket, felveszik és tartják a kap
csolatot a üirsszervekkel, szervezik a munkafolyamatot, a helyi eók ellá-
ását, pihentetésé| váltásá! utánpótlrisát azok igénye szerint. Munka-
helyük állandó, nevezzük azt központi ügyeletnek, ahol feladatukat
jellemzően 24 órás szolgálat formájában látják el,

A tűzoltóság és a polgári védelem központi és teületi szerveinek
összevonását követően az lgeíeli feladatok is összevonásra kerültek.
Orságos szinten a BM Onzágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóstíg
Főügyelete három szerv (BM OKF, Pest Megyei Katasztófavédelrni
Igazgatóság, Budapest Főviiros Polgári Védelmi Parancsnoksig) feladaát
látja el. A területi szerveknél történt összevonást követően a meryei
tűzolto és a polgrá,ri védelmi parancsnokságok összevonásából létrejött a
katasárófavédelmi igazgatóság, melynek üryelete továbbra is felüryeleti
jogkörében ellátja az alárendelt szervek tűzol&ís, múszaki mentés, kárfel-
szírrrolási tevékenység szakmai felügyeletét.



3,1.2. Helyszíni eűk

Ók az úgynevezett beavatkozók, akik a baleset helyszínén végzik a
munkít. Jellemzően szintén 24 őrás szslgálatot adnak, aíni azonban
készültségi szolgálat, és szolgálati helyükől riaszthatóak bales€t es€tén.
Állandó felszerelési-iket szintén a készültség helyén, készenléti gépjálí-

mű(vek) fedélzetén tá,folják. Több, feladatuk alapjrá,rr jól elkülönithetó cso-
portba oszthatók:

1. kárhelyi vezelő szemek: A krá,rhelyparancsnok és "tötae", íela-
datuk a helyszíni kárelhádási tevékenység irányíása, ketoldalú kapcsolat
a központi ügyelettel, munkamegosáás szervezése a helyszíni tásszer-
vekkel, információ-áramoltatás (pl. a média felé).

2. helyszíni szakertők; Feladatuk a kÁrhelyszínre érkezve a lehető leg-
több információ összegyűjtése, veryifelderítés, szükség esetén mintavétel,
azonosíás, parancsnoki döntéshozatal segítése. Javaslat a kárelhárítás leg-
célszerűbb módjár4 eszközeire. A baleset elhárításának időtartama alatt az
érintett veszélyes anyag nyomon követése. Az esetlegesen szabadba jutott
szennyezés koncentrációjának és területi eloszlásának mérése. Az el-
sődleges kri,relhárítás befejezése utr{n a résztvevő állomrá,rry ellenőrzése,
mentesítési eljárás előínása, Javaslat az utólagos, részletes kömyezeíel-
lenőrzésre, mintrák és ellen-minták vétele és konzerválása.

3, hfunenlesítők: Feladatuk a krirhelyparancsnok utasításai alapján a

mentési, múszaki mentési és mentesítési feladatok végrehajlása, Ezt a

feladatot végeáeti civil szervezet is, aki rendelkezik megfelelő felsze-
reléssel, technikával és kiképzett emberekkel.

4.) Tevékenység baleset során

Minden készültségi és ügyeleti szolgálat élja, hogy megfelelő ké-
szenléti állapotban lévö személyzetet lehessen munkára fogni, ha egy
váratlan esemény bekövetkezik. Nincsen ez másképpen a vegyi bal€setek
esetében sem, amikor is ery nyugodtnak ígérkezó szolgálat közben egyszer-
csak bekövetkezik ,. .

4.1. A riasztás

A közuton bekövetkezett bales€t általában igen hamar bejelentésre kerül,
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"Iótvőnyossága" íolyán, és sokkal ritkábban marad rejtve, mint egy haz-
tartási vagy esetleg ipari baleset. Ily módon az esemény jelentése leg-
gyakrabban telefonon töíténik, általában valamelyik országos szerv (men-
tők, rendőrség, tűzoltóság) segélyhívó számán. A bejelentés természetesen
érkeáet hivatalos úton vagy automatikusan is, ha a 2,1, pontban leírt
vegyi érzékelő és riasztó berendezés van telepítve a szállítmányon.

4.2. Kiérkezes a helyszínrc

Ideális esetben a kárelhádüísban résztvevő helyszíni erők egyidöben
érkeznek a baleset helyszínére. A modem hírközlés segítségével nem gond
az információk gyűjtését már menet közben megkezdeni. Ily tuódon a
parancsnok már úr kihben tájékozódhal:

. A baleset pontos (!) helyszínéről;

' A megközelítes lehetséges iránya(i)ról, út- és forgalmi viszo-
nyokról;

. A baleset körülményeiről, a rendelkezésre álló elsó információkról;

. Meteorológiai helyzetről.

A helyszínt megközelíFte az elsó beavatkozók vannak a legnehezebb
helyzetben. Nyilvrá.nvaló, hogy őket még senki sem irányítj4 nem figyel-
meáeti a biáonsági üívolságra. Alapszabály, hogy a területet lehetőség
szerint szél alól kell megközelíteni, a megállás helyét pedig úgy kell
megválasáani, hogy a biaonságos kivolság 2-3-szorosát kell alkalmazni.
A letelepülés helye legyen könnyen megközelíthető mind a baleset, mind
a kiérkezés irrányából, Szélviszonyok megváltoása vary a veszelyes anyag
kijuásának hevesebbé válása esetére előre ki kell jelölni egy tartalékte-
lepülési pontot.

4.3. Tevékenység sorrcndje

A vegyi anyagokkal bekövetkezett balesetek sokfélesége folyüín
lehetetlen olyan algoritmust megalkotni, amely minden körülmények
között hibátlan listíját adja a teendőknek. Nem mindegy, hogy történt-e
személyi sérülés, veszélyeáetve van-e további ember(ek) élete vas/ egész-
sége, kijutott-e a veszélyes anyag a kömyezetbe, milyenek az anyag(ok)



fizikai/kémiai tulajdonságai, milyenek a meteorológiai viszonyok, stb.
Tételezzünk fel azonban ery olyan súlyos esete! ahol mindenből a
legrosszabb helyzet állt eló, így egy valóságos helyzetben ennél csak ked-
vezőbb körülményekkel találkozunk.

A tetületre a leglfontosabb feladat az ekődleges íelde-
rílés elvégzése. Ez hivatolt megállapítani, hogl:

. Vannak-e áldozatok éVvagy sérültek?

. Veszélyben vannak-e további személyek?

. Veszelyben vannak-e nagy értékű anyagi javak?

' Küutott-e a veszélyes anyag a kömyezetbe?

' Van-e reális veszélye a szennyezés gyors terjedésének?

' Lehet-e gzorsan tenni valamit a szennyező anyag kijutásának,

terjedésének megfékezésére?

' Milyen információk állnak rendelkezesre, illetve mikre van még

szükség az intézkedések meghozatalához?

Ezen elsódleges információk birtokában a kárhelyparancsnok utasíást
ad a beavatkozó áIlománynak a maxiruílis biztonság elvének betartdsával
elsődlegesen az emberi élet, majd az anyagi javak mentésére. Megfelelő
védőöItözet hiónyában még a sériiltek mentése is tilos! (Nincsen szükség
újabb áldozatokra.) Ezzel párhuzamosan megkezdódik a baleset teljes kö-
rú felsámolását céIzó terv összeállítása.

4.4. A lcírhelyparancsnok feladatai

. A katasárófa előzetes prognózisának elkészítése, melynek tartal-
ma a követelmények méreteinek, veszélyességének, a várható
szükségletek/vesáeségek meghaározása;

' A baleseti helyzet tisztázása és értékelése, melyrrek tartalma a szak-
értő alegység felderítési feladatainak meghatrá,rozása, majd a
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kiértékelt adatok és a hozzájuk c§atolt szakértői vélemény alap-
jrin a varható helyzet elörejelzésének elkészítése; a helyzetben
bekövetkező változások ellenórzésének megszervezése; a
közvetve veszélyeztetett útvonalak, körzetek folyamatos felde-
rítésének megszervezése a beavatkozó állomány, a lakosság, a

technikai eszközök és anyagok szükséges mentesítésének, illet-
ve annak hatékonyságrának megállapíása érdekében;

. A szakfeladatok (és esetleges tüzek) lokaliálásához (olásahoz)

szükséges erők m eghatározÁsa;

' Az értékelt adatok alapján a helyzetről szóló információk továb-

bítása a meghatlár ozol1 vezeíési szinteke;

. A bevonásra kerülő kárelhárító erők feladatainak kidolgozása és

elosztása rövid (napi) és hosszabb távra;

. A felderítésben, a mentésben és mentesítésben résztvevő, a köz-

vetlenül és közvetve veszélyeztetett személyi állomány védel-
mével kapcsolatos feladatok (védőeszközök és tartalékok) meg-

hatátozása;

' A kárelhárító alerységek felvonultatása, válüísának megszerv€-

zése;

' Szükség esetén további alerységek kijelölése és felkészitése a

várható feladatokra;

. A végíehajtott feladatok tapaszta|atainak ryűjtése, általánosítása

és ez alapján új eljrirási módszerek kidolgozása és meg)laíározása;

' A helyszínen a szakfeladatok irányíása;

. A végrehajtís ellenőrzése.

A felderítés során szerzett információkat, adatokat értékelve kell a
beavatkozást végrehajtani, melynek sorrin a felderítést folyamatosan vé-
gezri kell. A feladatok ismeretében a rendelkezésre álló erők, eszközök
birtokában a sürgősség figyelembe vételével kell meghatározrri a végrehaj-
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tandó feladatokat. Tűz és robbanás, valamint mérgezés esetén az életmen-
tést és a veszély csökkentését, megszüntetését lehetóség szerint párhu-
zamosan kell végezni. Yeszelyhelyzet megszirrtetése érdekében intézkedni
kell!:

. Az anyagkiáram lás megakadályoásárg

. A szabadba került veszélyes anyag lokaliálására;

. Az elhádtó szakszemélyzet biáosítására;

. Közművek lezilrására, gójtófonások megszüntetésére;

. A kiömlött veszelyes folyadék letakarrisára, felitaásá,ra" köarm-
bösítesére, a szétfolyás, csatornába juüís megakadályozására;

. Szükség esetén a sállítmány hűtésére;

. A légtérbe jutott gázfelhők lecsapaüísrára;

' A tartályos járművek sérülésekor a veszélyes anyag átmentésére,

helyezésére;

. A veszélyes hulladék biztonságba helyezésére;

. Forgalmi akadályok megszüntetésére;

. Veszelyes anyag tulajdonságaitól fiiggően, mentesítés végrehaj-

ására" a lakosság értesítésére.

Ez a terv ery olyan keret, melynek kiüiltésével lépesről-Iépésre ha-
ladva a parancsnok képes vógigvezehri a krárelháríós teljes folyamaát.
Ehhez azonban folyamatosan szüksége van a szakértői, illetve az effektív
krárelhráríó alegységek részeredményeinek ismeretére, azok fiiggvényében
az újabb intézkedések kiadrására. Nem szabad elfelejteni, hogy a szakértői
és a kárelhárító alerységek eryidőben, mégsem eg;rmással párhuzamosan
dolgoznak. Bizonyos esetekben egymiás eredményeire trámaszkodnak, igy
ryakran előfordul, hogy például a beavatkozóknak vrá,rniuk kell a részletes
szakértői felderítő jelentésre, mert a konkét veszely ismerete nélkül nem
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haüírozható meg számuka az optimális személyi védelem szintje és esz-
közei, illetve esetenként a szakértőknek kell megvámiuk, hogy a bea-
vatkoák a műszaki mentés eszközeiv el bozzáférbeíővé tegyék számuka
a terepet.

5.) Utómunlcílatok

Egl naglméretű közúli vegti baleset felszámolása után röviddel
helyreáll a forgalmi rend, de a baleset nyomaí általában még hosszú
ídeig ltitványosan megmaradnak. Az utak felülete elszíneződik, az út
menti növényzet kifakul, esetleg kipusztul. Ezek ajelek ana utalnak, hogy
a veszélyes anyagokat nem sikerült maradéktalanul eltávolítani, illetve
nem gondolhatunk a balesetre annak felszámolása uán úgy, mintha meg
sem töítént volna. A kömyezetet ért káros haüísokat utólag kell felmér-
nünk, ami sokszor igen nehéz feladat.

, Az első probléma az űgynevezeít nulla szint ismeretének hiánya.
Altalában nem rendelkezünk az adott terület kömyezetvédelmi méréseinek
alapadataival, hiszen előre nem lehet tudni, hol következik be egy baleset.
IE 9z$n az, akinek a helyreállítás anyagi költségeit kell fedeznie, bátran
állíthatja, hogy "az a szennyezés nag,részt már ott volt|', így Ö nem haj-
landó fizetni. Ilyen esetekben a környező, de a balesetben n€m érintett
területek vagy üívolabbi, hasonló kömyezetű helyszínek szennyezettségi
adatai lehetnek irányadók.

Az alapadatok felvétele azért fontos, mert az ebben a mátrixban
bekövetkezett változás mutatja a baleset okoáa szennyezést (ezeket kell
úgymond |'kivonni"). A baleset kömyezetre gyakorolt haását kömye-
zetvédelmi laboratóriumok akkreditált eljárásokon alapuló utólagos méré-
seivel kell meghatározni, mert csak így lehet viás jogi esetekben fel-
használni őket.

A szennyezés megállapított mértékét ezek után összehasonlítva a
hazai és nemzetközi kömyezetvédelmi szabványok, normák értékeivel
(immissziós határértékek), megállapítható a részleges vag_v teljes
kömyezet-helyreállítás szükségessé ge. Ex jelentkezhet olyan formában is,
hogl például "csakí| a sériil| s7ennyezett növényzetet kell eltávolítani, de
bekövetkezhel a teljes lalajcsere vagt a talajvíz réteg álmosásának szük-
ségessége is.
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Itt kívá,rrjuk hangsúlyozni, hogy ezek az utómunkáatok máí nem tar-
toznak _a baleseti krirelhárító egységek feladatai körébe (Hacsak nem
követtek el bimnyítottan valamilyen súlyos hibát vagy vétséget a felsá-
molás sorrán). Ezt a feladatot az orságos kömyezetvédelmi hatoság(ok)nak
kell elvégez(tet)nii.rk, a költségeket pedig a balesetért felelős szeúélynek,
szervezetnek, cégnek kell állnia.

6,) Osszepés

Tanulmányunk megírásakor nem foglalkoztunk olyan alapvető
kérdésekkel, mint például a helyszín lezánísq a forgalom elterelése, hely-
színbiztosíás, stb. Ezeket alapvetően a rendfenntartó tevékenységek köré-
be soroltuk, amely érinti ugyan a krárelhrirí!íst és haással is van a tevé-
kenységre, mégsem érezttik logikailag a címhe z íartozónak,

Nem tértiink ki a feladatok végrehajtrásához szükséges eszközök, fel-
szerelések lisájára. Felsorolhattunk volna korszerü műszaki-mentő, tűz-
oltó és kémiai analitikai berendezéseket, de úgy gondoltuk, hogy ebben a
tanulmányban a tevékenységeke helyezzük a hangsúlyt.

Jekn tanulnúny összeóllífuísakor nem vezérell az a cél, hogl az
eddig ís saimos gonddal, ltúlterheltségget, pénzhidanyal es még ki7udja
mennyi probléruíval kiiszködó kalasürófa-elháfiók életét még inkűb
megnehezílsük sok-sok szabály, logikai végrehajtósi sorrend és szük-
ségtekn plusz munka összeírósdval Mivel a szenők maguk is slimos
alkalorrrmal vetlék ki a reszüket a helyszíní kbelháútásból, úgl gondol-
t!k, hog, ez az összeőIlíttis inhíbb segédeszköz, egfiaita nni*á lehet
Tapasztalaíok alapjón súlyos gond, hog1l az eg,Wtműkidő szemek
*ti!t!n|az! ismeret- és kepzettségi szinttel rcndelieznek, mís a Jelsze-
relésük és a konmuniluiciós képességük Pélúíul a rendőröknek nincs
semmilyen védőfeb1e relés e, csakúgl,-mint a meníősö kne k

Felhasznált irodalom:

1,) Czíva Oszkár: A fegyleres erők és a rendvédelmi szervek hazai
egytithnűködésének lehetőségei természeti és ipari katasztrófrik felszá-
39!árykor, fejlesaesi lehetőségek a |' kataszlfóíóédelrt'' törvény haály_
balépése előtt. (PhD értekezés, ZMNE, 1999.).
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2) Nag Kórob, Naat LaJos, Földi Lósdó: Veszélyes anyagok közitti
sállíása (112 Magazin, Németország), (elfogadv4 megielenés alatt).

3.) Nabileh Pól: Segédlet a veszelyes anyagok sállítása sonín bekö-
vetkezott káresetek felszímolásához. (BM TOB 1994.).



KATONAI MINÓSÉGÜGY

A MAGyAR KözrÁnsmÁc xonuÁxyznrr
nrrNósÉcnrzrosírÁsr rnvÉ,xnxysÉcÉ,nnx

sznnÁr,yozÁs.l,

Mikula LászIó 1

1. Fogalrnak

1. I. Korruinyzai minőségbiztosíttís

Tevékenységi sorozat, eljórás, amelynek keretén belül a Magtar
Köadnaság hon-és rendvédelmi feladllait végző szemezetek hon-és
rendvédetmi feladataik végzéséhez szükséges haditechnikai tetmék és

szolgáftads beszerzésekor speciális minőségbízto§tási íeladatok keül-
neh végrehajtásra, amely a megfelelőség tanúsítósának megállapításóra
irányul.

I.2. Hon-és rendvédelmi szetyezaek:

a.) a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség, valamint
költségvetési szervei;

b.) a Belügyminisztérium és költségvetési szervei;

c, a nemzetbiztonsági szolgálatok;

d.) a védelmi célú tartalékolást szolgáló szervezetek;

e.) a Bünt€tesvégrehajtás Országos Parancsnoksága és költségvetési
szervei.

l. 3. Haditechnikai eszköz

A Kormány 15211999, (X.22.) Kormány rendelete melléklete szeíint.
(1, szthnú melléklet)

l .Mikul. Lásdó mk, 8l€zíedes, MH H8diicchnikai lntézet .ninösúgbiztositási ig.zgaó
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1,l,Szövetségi Minőségbizíosíltísi Kiadvdnyok

(Allied Quality Assurance Publications-AQAP's)

A NATO minőségpolitikáját leíró dokumentumok, amelyek haditech-
nikai eszközök beszerzésekor iránymutatá§t adnak a minőségbiáosíási és
tanúsíási tevékenység tartalmi és formai követelményeire.

1. 5. Sorozat megfe le Iős ég

A sorozatgyáítás eredményeként előállított haditechnikai termék min_
den darabja egyforma műszaki és biáonsági jellemeókkel rendelkezik,
arnely az alkalmaá igényeit kielégíti. A sorozat megfelelőség megál-
lapíását a haditechnikai eszköz speciális szakértóje (íöiskolai vagy ewe-
temi végzettség) végzi, amely kiegészül katonai minőségügyi felkészült_
séggel (polgári és katonai minőségü$,,i rendszermodell ismeret - ISO900x
és AQAP_ lxx ).

2. Probléma felvetés

A hon-és rendvédelmi szervezetek által beszerzésre kerüló haditech-
nikai eszközök megfelelőség_(típus megfelelőség és sorozat megfelelóség)
megállapíüisrinak elvei és módszerei nem teljes körűen szabályozottak ha-
zfu*ban.

A Honvédelmi Minisztériumban és a Magyar Honvédségnél szak-
mailag és szervezetileg rendelkezésre állt és áll katonai minőségbiáosíüísi
szÉívezet (jelenleg: Honvédelmi Miniszíéíiurn Haditechnikai Intézel
Minőségbiüosíaísi Igazgatóstíg (HM HrI MBI), amely a 80-as évek
végéig végeáe a hon_és rendvédelmi szervezetek részére is a haditech-
nikai árg5zú beszerzések minőségbiztosíüísát és a megfelelt termékek
tanúsítását.

A 90-es évek elejétől ez a szabályozott eryüttműködés megszünt a
Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség drasztikus létsám-
csökkentése miatt, amelynek során a továbbiakban a társminisztériumok
ilyen irányú igényeit kapaciüás hiánya miatt nem volt képes kielégíteni.



Napjainkban a hon- és rendvédelrni szervezetek haditechnikai árgó
beszerzéseiben minőségbiztosíási üírg;ó tevékenység a HM és MH ki-
vételével nem folyik. Tehát úgy kerülnek az a|kalmazők keúbe ez.ek az

eszközök, hogy sorozat megfelelőségüket csak a gyáítók tanúsítják.

A hon-és rendvédelmi szervezetek felhasználóinak élet és varyonbiz-
ton$ígát kiemelten szem előtt tartva fogalmazzz meg ez a cikk a Kor-
mányzati Minőségbiztosítási elképzeléseket.

3. Jogszabályi háttér elemzés

3,1. Bevezető

Az áruk és szolgáltaások csak akkor aramolhatnak akadálymentesen

az Európai Unió egységes óels ő piacón, ha harmonizálják a termékek for-
galomba hozat^Iát és biáonságát szabílyoző műszaki előírásokat, és az

egyik tagországban jogszerűen bevizsgált és tanúsított termékeket nem

kell aláveíri ismételt vizsgálatoknak egy másik tagorságban.

Az ElJ minőségügti alapelve, hogy csak azon termékeket kell kö-

telezően bevizsgálni, amelyek a fogyasztók életé! egészségá vagy va-
gyonbiztonságát veszélyeáethetik, vagy kömyezetvédelmi szempontból
lehetnek kockázatosak. A megfblelőség tanúsításának tartalrna, hogy a

íanúsíüist végző megbízható vizsgálatok alapján felelőséggel megállapíka,
hogy a tanúsított termék megfelel-e a vonatkozó és a tanúsítványon feltün-

tetett előírásoknak.

Mindazon termékeknél, amelyek nem jelentenek közvetlen poten-

ciális veszélyfonást a fogyasaó sámára (pélüul textíliák, cipők, órrik,

dísztrirgyak, fa- és üvegáruk), nincs előírva kötelező vizsgálat és tanúsíás.
A piaci mechanizmus szeleküílja az árukat.

A termékek önkéntes tanúsítisa a ryártók és kereskedők azon felis-
merésén alapul, hogy a fogyasáók bizalmát megnyerjék, és folyamatosan
jó minóségű termékek sÁ|Iiásával piaci elönyre tegyenek szert. Uryan-
akkor a tanúsíüás biztonságot jelent a gyártő és kereskedő számára rek-
lamációk, jogvitak esetén.
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A kötelező megfelelőség tanúsítás jogszabályi háttere lehet közössé-
gi jogfonás, vagy nemz€ti szabályoÁs. Legryakrabban lránylet,ek for-
ruíjában saúályouák a termékeke vary eljárásokra vonatkozó biztonsá-

gi követelményeket; l1at^rozat, rendelet vagy ajánlás és állrásfoglalás ritkáb-

ban fordul elő,

A hofizontólis irónyelvek átfogőm szabályozzál< a követelményeket,

több termékre, előállíási, forgalmazási, ellenórzesi és megfelelőség iga-

zolási eljárásra vonatkoznak.

A régi megközelítésű bányelvek (old approach directives) részlete-

sen, műszaki paramétereke és vizsgálati módszerekre lebontva szabá-

lyozzák a termékekkel szemben támasztott követelményeket, Alkalmazási
területiik: járművek, vegyipari termékek, élelmiszerek.

Az új megközetítésű irónyelvek (new approach directives) azokat a

lényeges biáonsági követelményeket fogalmazzák meg, amelyeknek meg

kell hogy feleljenek a termékek. Nem tartalmaznak részletes műszaki
előírásokat; a termelő vagy a forga|mazó felelőssége, hogy a jogszabály-

ban elóírt követelmények teljesülését biztosítsa. A2 új megközelítésű
irányelveket műszaki területen alkalmazzák, többsé$iket már Magyar-
orságon is bevezették, ill. megjelentették, Ide tartoznak a kis feszültségű
elekhomos készülékeke, gépeke, játékok4 gázkészülékeke, építési ter-

méke, orvosi készüléke, nem automata mérlegekre, boilerekre vonatkozó
irányelvek.

A direktívráknak való megfelelést az új megközelítésű irrinyelveknél
ún. terméktanúsítási modulrendszerrel (global appreach) lehet bizonyí-
tarri. A modulrendszer ery eljárási rend, amely a megfelelőségi vizsgáIat
során szabályozza a gyrirtónak, a vízsgáló tanúsító szervnek a tevékeny-
ségét. Amennyiben a termék az elóírásoknak megfelel, és teljes köríí doku-
menációval rendelkezik, a gyártó deklarálhatja a megfelelóséget. A mo-
dulrendszer A-H modulokra terjed ki, attól fiiggően, hory a vonatkozó
inínyelv mely modul alkalmaását irja elő a megfelelőség igazolására,

A modulok erymással kombinálhatók, és a termékek veszélyes-
ségének arányában egyre összetettebb vizsgáIatokat, fiiggetlen és kijelölt
vizsgáló és tanúsíto intézetek (notifed body) bekapcsolását írjáü. elő. Az A

l42



nmdul e|járása során (belsó gyártás-ellenórzés) a gártó írásos megfe-
lelőségi nyilatkozatban j€lenti ki a termékek direktívának való megfe-
lelését, gondoskodik a szükséges vizsgálatok elvégzéséről és a dokumen-
áció összeálli&ásáól. A G modult (egyedi igazolás) egyedi termékek
megfelelóségi vizsgálatához kell alkalrnami. A modul átfogja a tervezést
és a gyártist. A megfelelőség tanúsírásába kijelölt szervezetet kell bevonni.

A kijelölt szervezetek hatásköre az adott direktíva által lefedett terület-
re terjed ki, A gyáLrtó szabadon válasáhat az EU - ban kijelölt szervezetek
közül.

A termékek megfelelöségének vizsgálaánál és tanúsíiá§ánál széles
körben alkalmazák a harmoniált európai (EN) szabvrinyokat.

A termékek direktívának való megfelelóségét általában a szabványok-
nak való megfelelés alapján igazolják, de lehet a megfelelóséget a szab-
vánlól eltérő módon is bizonyítani. A szabványok alkaltnazása önkéntes.

Az EU és az EFTA közós szabványügyi szervezeti a CEN, a CELENEC
(villamossági szabványok) és az ETSI (távközlési szabvá,nyok). A CELEltlEC
es ET§I hatáskörébe nem tartozó valamennyi szabványosítási feladattal a
CEN foglalkozik.

A Magyar §zabványügyi Testület jelenleg megfigyelói sáluszban
kapcsolódik be az európai szabványügyi szervek munkájába.

A CEN/CELENEC tagorságai kötelesek az európai szabványokat
saját nemzeti szabványrendszerükbe bevezetni é§ mindazon szabviinyt vissza-
vonni, amelyek ezekkel ellentétesek. Az irrfuryelvek nem hivatkoznak a
szabványokq de néhány esetben elóírjrÁk, hogy azokról a termékekíől,
amelyek a harmoniált szabványok követelményeit kielégítik, el kell is-
memi, hogy a direktíváknak is megfelelnek,

A gyártó ill. imporníló kötelessége a fogyasáót ájékoztatni, hogy a
terméke kielégíti az irányelvekberr megfogalmazott biztonsági követel-
ményeket. Az új megközelítésű iná,nyelvek esetében ez a CE jel feltiin_
tetésével történik.
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A CE jelöIés nem kereskedelmi jel, hanem a szóIlító joghalályos nyi-
luthozata anól, hogy saját maga, vary valamilyen szertezpt közremú-
ködésével kiértékelte a termékének az előínísoknak való megfeleléset, a
kiértékelési eljárást dokumentálta, és a műszaki dokumenációt hatósági
felszólíásra be tudja mutatni, s kiállította a terméktípusra vonatkozó
"Megfelelőségi Nyilatkozatotll.

A gyáLííő felelőségét húzza alá a termékfelelősségról szóló inírryelv,
melyet l985-ben fogadtak el az EK-ban. Ennek értelmében a gyártólimportáló
felelős mindazokért a karokért, melyet a termék másokban (személyekben
vagy javakban) okozott. Hazínkban a termékfelelősségi törvény (1993. évi
X, tv.) l994-tól hatílyos. A termékfelelóség intézménye segíti a fogyasz-
tók érdekvédelmét, elömozdítja a termék korszerüsítését és a minóség folya-
matos fej lesztését.

3.2. Szabályozottság

Az EU minöségügyi alapelve, hogy csak azon termékeket kell
kötelezően bevixgálni, amelyek a foglasztók életé! egészségét, vary bizton-
ságát veszélyeáetik, vary kömyezetvédelmi szempontból kockrázatosak. Ez
az alapelv nem torzul, hanem eltérő tartalmú követelményeket fogalmaz meg
a haditechnikai eszközöke vonatkozó szabá|yozásra,.

a.) EU római szenődés 223 cikkely 1(b) pont:

"minden tagállam hozhat olyan intézkedést, amely véleménye szerint
alapvető biztonsági érdeke megőrzése szempontjábóI fontos, ha fegnerek,
lősar és hadimyag glártására, vagt azokkal folytatott kereskedelemre
vonatkomak; enk az intézkedések a kdzös piacon érvényes, nem közvetlenül
hadi céIoknt szolgáló termékekre vonatkozó versenyfeltételeket nem befolyá-
s o I hatj ák hátninyosan",

b) Az EU direktívák közül:.

' EU 93/I5IEEC, 1993 április 5-í "A polgári hasmálaai robbanó-
anyagok felügelete.,.. "
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'EU 1999l5|EC,1999. március 9.-i "Á rádió berendezések és

telekommunikiaiós rendszerek kölcsönös ne{elelőségé-
nek igazolása";

c.) A Maglar Közkírsaság által harmonizált EU direktívák közül:

' IKIM 2lll998 (IVl7.) rendelet "a gépek biztonsági köve-

telmértyeiről és meglfelelőségének tanfu íaisáról" ;

' 3|11999 (VI.11.) GM-KHVM eryüttes rendelet "az elek,

troruigne s es ös szeíérhe te tl ens é ger ől "

nem ímak elö biztonsági és megfelelőség tanúsítási követelményeket
a haditechnikai eszközökre vonatkozóan.

Az E|J íagországai biztonságpolitikai elveinek megfelelően piacori-

entált szabályzást vezetett be nemcsak a haditechnikai eszközök meg-

felelőségének tanúsításár4 hanem minden olyan termékre, amely az EU
minőségügyi elveivel konform.

A Magrar Köztársaság, amelynek elkötelezett célja az EU - hoz
való teljes jogi tagként való csatlakoás, 1994 évi I. törvény, az EU
minőségügyi elveit elfogadva tervszerűen harmonizáIja az EU direk-
tívákat. Mivel a haditechnikai eszközökre vonatkozó megfelelőségtanú-
síás szabályoás az EU direktívákban nem történik meg, az Országgyúlés
az 1993 évi CX tórvény - A honvédelemrő|, I0 §sa:

"Á honvédelmi minisztel a honvédelmi tevékenység szakmai
ininyítása lörében":

d.) pont:

"ósszehangolja a honvédelemben résztvevő szenek honvédelmi és

ország mozgósíttísi feladatolcra való felWszalését ; "
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e.) pont:

" eg/üttműködik az illetékes miniszterekkel

' a haditechnilrai eszközök és hadfelszerelési anyagok glártasá-
ban, a hadiipari kapacitasok biztosítótsában;

. a katonai és a polgiri védelem szempontjábóI fontos létesítmé-

nyek elhelyezésében, továbbá az egészségügli, a k;zlekedesi, a
hírközlési hólózat, valatnint a légi, a vegi és sugár-fgelő jebő
- és riaszttisi rendszer működőkepességének - a hépítenségétőI
elvdrható módon történő - biztosítótsában,

. a szövetségi kötelezettségből eredő védelmi feladatok végTehaj-

tásában":

l1§ (r):

"Á honvédelmi miniszter a honvédség működésének bányítasa
keretében

f.) irányítja a haditechnilrai eszközök és hadfelszerelési anyagok
beszerzését, valamint..,,.. "sz,abáIyozta a honvédelmi miniszter
és társminiszterek hon_és rendvédelmi feladatait a haditechnikai
eszközökre vonatkoá követelmények meghatározásában a
belső és a szövetségból adódó védelmi feladatok vonatkoá-
sában.

Minden EU tagország, így a Magyaí KöááIsaság is kidolgozta, vary
ki kell, hogy dolgozza a haditechnikai eszközök megfelelőségének megál-
lapínísrira vonatko ző jogszabályi és sz€rvezeti kereteket. Ez az ígény 1999
március 12. uüin megnövekedett, mivel a Magyar Közüírsaság a NATO
tagorsága lett.

Az EU direktíváiban a haditechnikai eszközök megfelelőségének
tanítsításrá,ra vonatkozó joghéza8ot a NATo töltötte ki azzal, hogy:

. létrehozta a NATO AC/250 CPc-Alliance Committee250



CNAD Partnership Group of Nationale Directors for Qua-
lity Assurance - Szövetsegi B/lzol§ág?s0 CNAI} a Nemzeti
Minőségbiztosítási Igazgatók Partnercsoportját.

. meghalótozta feladatait: ahaditechnikai eszközök teljes élettar-
tzmára a minőségbiaosíási szabályozók kidolgoása és alkal-
maása. E feladatkörből adódóan meghatároz,za a beszerzésre
kerülő haditechnikai eszközökre vonatkozó minőségbiaosítási
követelményeket; előállíásuk folyam aában az elvégzendő elle-
nőrzések körét, a típus-és sorozat megfelelőség formai és tartal-
mi előírásait; a tanúsítás elvi és gyakorlati előíásait.

Az EU szabályozás elérte azt, hory az erységes belső piacon a jog-
szerűen bevizsgált és tanúsított termékeket nem kell alávetrri ismételt vizs-
gálatoknak.

Az NATO hasonló elvet dolgozott ki a STANAG4107 (Standartiza-
tion Agreement) szabvány kibocsáiásával, amelynek címe: Mutual
Acceptance of Government Quality Assurance, Ussage of the Allied
Quality Assurance Publications (AQAP) - Kornányzati Minőségbiz-
tosítási Kölcsönös Elfogadása és a Szövetsegi Minőségbiztosítási Kiad-
ványok Alkalmazása),

A NATO minőségbixosítási gyakorlaában az AQAP dokumentumok
ugyanolyan súllyal szerepelnek a haditechnikai eszközök megfelelő-
ségónek tanúsításáfa, mint az Eu-ban a különböző direkűvák

Ezzsl párhuzamosan a Magyar Közársaság is az l93 évi CX tör-
vény - A honvédelemről 10 §:

'A honvédelmi miniszter a honvédelmi tevékenység szabnai ininyí-
tása körében"-

0) pont: "gondosladik a szövetséges fegneres erőkkel kapcsolatos
egtséges védelmi előírasok és szabványosíttixi eglezmények kidolgo-
zásáróI".

beemelte a NATO STANAG_kat és AQAP-kat (meghatározott eljárás_
rendszeren keresztíil) a magyar jogrendbe.
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Mind az EU dircktívíIq mind a NATO STANAG-k és AQAP-k
átrogiák és uzbályozzák a fogyasztók élet, egészség, vagy biáonságot,
illetve a kömyezetre káros termékek és baditechnikai eszközök megfe-

lelőség tanúsításrának elveit és gyakorlaát.

A STANAG - 4107 maryarországi ratiftkáciőja és bevezetése uán
pedig elérhető az azEU elv, hory

' "az egles tagországokbanjogszeiien bevizsgóh és tanúsítou ter,

méket nem kell alávetni ismételt vizsgalatobrak egt násik a
tagországban",

mivel a STANAG-4107 egyezmény alapelve uryanez csak haditech-

nikai eszközökre vonatkozóan. Ennek az elvnek az alkalmazása sorrin
jelentősen csökken a beszerzes költsége,

3,3. Sumeuti htíltér bizíosítás

Az EU minőségügyi alapelve, hory csak azokaa l termékeket kell
kötelezöen bevizsgálni, amelyek a fogyasztók egészségét vagy bizonságát
veszelyeztetik vary környezefuédelmi szempontból kockrizatosak. A
Magyar Közüírsa ság közigazgatisi, majd piacalapú tanúsíó szeívezeteken
keresztül ezt a követelményt megoldotta. A jogszabályi feltételek létrejöt-
tek:

l.) A 4711968. (XII. l8.) Kormárryrendelet "A termékek minő,
s égének tanús ítas aró l. "

2.) Az 1993 . évi X. törvény a termékfelelősségról.

3.) Az 1995. évi XXIX. törvény a laboratóriumok" a tanúsító és az
ellenörző szervezetek akkrediüílásáról.

4,) Az 1997 . évi CLV ttirvény a fogyasztóvédelemról.

5.) A 18211997. (X. l7.) Kormámyrendelet a műszaki termékek

megfelelóségét vizsgáló ellenörzö és tanúsíto szervezetek kije-
löléséról szabályoók megjelenésével.



A haditechnikai eszközök megfelelőségének tanúsítására vonatkozó
szabályozás az 1993, évi CX. törvény a honvédelemről 10 §:

"A honvédelmi miniszter a honvédelmi tevékenység szalonai irónyí-
tása körében"

Vhr 4 §, (3):

- Á honvédelmi miniszter a minőség (megfelelőség) tanúsításáról és az
al:kreditá,lásról szóló jogszabáIyoklral összhangban meghatározza a Ma-
glm Honvédség minőségügli rendszerét és az annak működtetésére
v onat kozó köv et e Imarye ket.

- meg|elenésével a legfelső szintű szabályoás - úgy tűnik - megtör-
tént.

A jogszabályi hivatkozás - Vhr 4 §, (3) pontja azonban nem illesz-
kedik a 3.2. pontban felvázolt azon elvhez, amelyben az EU és a NATO a

"s aj át " termél*örére hatátozza meg atanúsítás elveit, szabályozóit (Római

Szerződés - STANAG-4I07), dokumentumait (direktívIík - AQAP-k) és

tanúsító szervezeteit (piacorientált tanúsíto szervezetek - Kormányzati
Minőségbiaosítísi Hatóság).

E téves törvényi szabályozásból adódóan a Magyar Köáársaságban
az EU és a NATO közötti munkamegosáás nem érvényesül: azaz a ha-
ditechnikai eszközök megfelelóségének tanúsítrisa területén.

l 993-ig a haditechnikai eszközök megfelelőségének tanúsíüását végző
Magyar Honvédség Minőségtanúsító Intezet l80 fős kvalifikált szakem-
bergárdája 2000. októberéig 17 ftjre csökkent, abból a hibrá,s szemléletből
kiindulva, hogy a haditechnikai eszközök megfelelőségének tanúsítását pi-
aci alapokra lehet helyezni.

A wíIasz erre a helyrctre egtszerű és kézenfekvő:

A NATO a haditechnikai eszközök megfelelöség tanúsiásának a
szabályozását a 3.2, alapján végzi. A Magyar Köáársaságnak - a hibás
törvényi szabályozást megváItoááWa - törvényalkotói mechanizmusában
kezdeményeanie kell ennek az összeférhetetlenségrrek a megszüntetését.
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Egl péIdát emelek ki:

A l82ll997, (X.l7.) Kormányrendelet: 'b műszaki termékek megfele,

lő§é4ét vizsgáIó, ellenőrző és tanűító szervezetek kijelölésérőI" rendelkezik.

Jelen rendeletben:

l.) a "műszaki termékek" fogalomkör nincs definiálva, így a jogryakor-
lóra van bízva annak megítélése, hory milyen termékkört tekint műszaki
terméknek,

- 
Természetesen a Maryar É,rtelmező Szóüír szerint a haditechnikai

eszköz is műszaki termék. A jelen rendelet eltekint az EU direktívrikban a

haditechnikai eszközök tanúsíüísára vonatkozó szabályozástól (azaz nem

szabályozza). Következésképpen a rendelet piaci alapokra helyezte a hadi-

technikai eszközök megfelelőségének tanúsítását, ami sérti a NATO ilyen
irányú szabályozását.

Kiegészítésül hozzá kel| tenni, hogy a rendelet szetintí szabályozás
mindaddig nem sérti a NATO ilyeninfuryú elveit, amíg a hazai hadiipar

csak belső piacra termel, hiszen a belső piaci szabályoztás minden orság
belügye.

Azonban, ha a hazínkban előállított hadiipari eszköz NATO tagorság
részéről kerül megvásárlásra és/vagt alkalmazásra, akkor figyelembe kell
venni a NAIO szabályoást a hadiipari eszközök megfelelőségének tanú-

sítá§ára vonatkozóan.

Következésképpen a csekély mértékű hazai hadiipar szímára cél-

szerűbb egyfajta szabá|yozást éwényesíteni, amely a belső piacot és a NATO
igényeit is kielégíti, íry tri,mogawa a versenyképességüket a nemzetközi
piacon.

2.) Az 1 § (l) "ametuyiben nemzetközi megállapodós arról nem ren-

delkezik - ...,, hatósá4i jogosítványolikal nem rendelkező szemezetet jelöl-
het ki," Ez a szabályozás ellentétes a NATO STANAG-4l07 elöíásaival,
amely nevesíti, hog} a Kormrá,nyzati Minőségbiáosítási Hatóság végezzen
haditechnikai termékellenőrzési és termék tanúsítá§i feladatokat.
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Misik példa:

Az 1995 . évi XXIX. törvény a laboratóriumok, a tanúsíto és ellenőrzó
szervezetek akkrediáliisáról l §, (2) pont:

'Á tanúsít|ányok lölcsónös elfogadása érdekeben lehetővé kell tenni
a tanúsífuist végző szemekfelkeszültségének igazolását, elismerését''

- csak azoka a szervezeteke vonatkozik, amelyek nem hadit€chnikai
eszköz megfelelóségét tanúsíüák, mert a haditechnikai eszközök meg-
felelőségének tanúsíüása a NATO STANAG-4I07 és a NATO AQAP-k
alapján történilq amelyelce az 1995, évi XXIX. törvény nem haályos.

Tehát felmerülhet:

Ki végezze ma a Maryar Köztrirsaságban a haditechnikai eszközök
megfelelőségének tanúsíását és milyen szervezeti hátténel?

A Magaf Közllírcasdg az 1994. évi I tömény alapjóa kínyilvónítot-
ta saíndékű, hogt az Európai l}nió gazdasági szövetséghez csatlakozík

A gazdaság dinamiznusa és a Kormány gazdaságpolitikai célkitíizese
Iehetőséget kínál ennek az eseménynek bekövetkezésére, várhatóan, 2002-ben,

A Magyar Köztr{rsaság 1999, március l2-vel tagia az É,szak-Atlanti
§zövetségnek, elfogadva és egyetértve a szövetség politikai és katonai cél-
jaival.

Tárcaközi szinten leszabályozta a NATO Biztonsági Beruházási
Programba bekapcsolódni kívánó magyar '' NATO minősítitt beszál!ító''-
val _szembeni követelményeket, amely követelményekből sajnálatos
m.ódon a,NATO minőségpolitikája kirnarudt. Még nem késó ezeket pótol-
ni, nem kellene megvámi, míg a NATO felhívja a maryar fél firyelmé!
hogy az idevonatkozó dokumentumok már reg megfogalrnazásra kerültek.

E két szövetségi forma lehetóségeket és kötelezettségeket fogalmaz
meg sámunkrq amelynek része, habár csak kis szegmense, a haditech-
nikai eszközök megfelelőségének tanúsítrásának kérdéie,
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4. Következtetesek

4.1. A Magyar Köztí,rsaság tagia a NATO szövetségnek és tagja kíván
lenni az Európai Uniónak. A termékek és ezen belül a haditechnikai
eszközök megfelslőségének tanúsíása annak ellenére fontos, hogy jelen
években a hazai hadiipar nem a felsálló ágban van. Ez a tény nem
bátodthat sónkit arra, hory szabályozatlansággal veszélyeztesse a NATO
irántunk érzett bizalmát és megkérdőjeleződjön EU tagságunk realitrása is.

4.2. A haditechnikai eszközök megfelelőségének tanúsításara a fejlett
nyugati demokráciák speciális képzettségű, speciális szervezeti keretekben
alkalmazott szakembereket foglalkoztatnak a haditechnikáról a bizalmas
és különböző titkossági fokozatú ismeretek és információk megőrzése
miatt. A NATO ezeknek az információknak megörzésére nagy hangsúlyt
fordít. Ezeknek meg kell feleljünk.

4.3. Nag;zon divatos kifejezés és a reklámokban sokszor visszaélnek
vele, hogy az a cég, amely polgári minőségbiáosíási rendszermodellt
működtet, (ISO; QS; stb.) tanúsítva van, az jó _ esetenként - kiváló minő-
ségú terméket gyrá,rt. Sajnos ez nem így van. Több ellenpéldát is tudnék
ennek cáfolati{ra felhozni.

A lényeg: a minőségügyi rendszer_modell működtetése aá jelenti,
hogy a termék, amelyet ilyen feltételek megléte mellett előállítanak, egy-
forma minőségű lesz. Tehát lehet egyforma jó, de lehet e5rforma rossz is.
Persze mi az, hogt 'ljó|| és mi az, tlogy '|rossz|r. Ez azt jelenti, hogy a
vevönek megfelel, rehát "jó", ha nem felel meg, akkor "rassz ". Mi kö-
vetkezik ebből? A haditechnikai eszköz különösen veszéIyes az élet,
egészség vagy vagyon biáonságára, illetve kömyezetvédelmi szempont-
ból kockázatos lehet, Nem engedhető meg, hogy az elöállíó által mű-
ködtetett minőségügyi rendszer és a termékekól a megfelelöségi nyi-
|atkozat kielégítse a katonai alkalmazót. Jelen esetben a haditechnikai
eszköz megfelelőségét tanúsító az alkalmaző fogyasztó védője, tehát felel
az életéérg hogy rendellenes működés esetén ne okozzon személyi sérülést
vary halált.
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Epilógus

A Jenti gondolaok abból a tetmészeles ígénybőlfogatmazódta* meg,
hogt a polgái demokralíkus berendezkeüs adta mozgdstér, a haditech-
nikai eszközök meglreklőségének lanúsítlísa igény egt a nyugar-earópai
elueknek teljes egészében megfelelő, de megís a magnr hagloruinyoÍ és
eddigi pozüív ercdn ér.yek lehetséEes adopüilásfual Konruinyzui Minő-
ségbizto§ttisi gzemezetel (Harósógol) houon létre, amely etísmeésr vűr
ki a tekintetben, hogl a polgdrok adóíorinljaivat a Kornaíny jóI stifót-
kodik és a NATO, illetve az Európai I]níó szlbólloúsí elveivel konform
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A FIZIKAI BIZTON§ÁG, MINT AZ ÁDATBIZTONSÁG
PILLÉRE

Kassai Kiroly ]

"Bdrmely §zinten és bármely tevékenység-
ben minden parancsnok leg]rőbb kötelessége,
hogt a biztonságról gondoskodjék"

FM 100-5 (2, fejezeq a megóvás)

Ha?ink 1999 nairciusliűl teljes jogú NATO tagűlarnnuú vtúIt Ez a
tagsóg nemcsak politikai, katonai biüonságot n!újt, hanem kötelezettsé-
geket is jelent a Magur Közldrsaság szdmbu A kötelezeaségek közöa
szerepel a NÁTo minősítetl adatok biztonságónak - azaz, az illetéHelen
megisnurés elleni védelem - garantáIdsa a Szövetség tíllaldnos, mini-
ttuíIis (adat) biztonsógi kövelelményei szerinl,

Azokon a helyeken, ahol NATo minősített anyagokat, tirolnak, kezel-
nek vagy elektronikusan továbbítanak, ki kell alakítani a minimum k&
vetelményeknek megfelelö munkahelyeket, irodákat. Távlatokban nem
képzelhető el, hory ké! eltérő biztonsági rendszert tartsunk fenn a nemzeti
és a NATO minősített adatok védelme érdekében, így a két biÍonsági
rendszer közelítése érdekében érdemes minél alaposabban megismemi a
NATO minimális adatbiztonsági rendszerét, Ez az ismeretszerzés alapot
adhat ery olyan korszeó adatbiztonsági rendszer kialakiüísához. amely
elegot tesz a kor követelményeinek, valamint érvényesíti a szövetséges és
a nemzeti érdekeket is. Az adatbiztonság fontosságát jelzi, hogy hazink-
ban ez a feladat kormányzati szintűvé vált. 2

l.Kassli Károly mk óm4y, Zrlnyi Miklós Neínz.tvédelmi Egyetem komunikáció6 íendszEíszcrv€zöi

s?ák, doktoíandusz.

2. Az új infoímáció§ trchnológiát vesllyeit elfogadható §zintre csókkenó biáons€politikd ki.la-

kltá§8 s2 információs társadalom megv8jósításávál ósszefft8gó feledatokól, az infornatikái korrnfuy-

bizto§ f9laddstáiól és halr§köíéól szóló l00/2000.(vl23,) Kormámnyíendelel l, § éílelmében a

Koímány fehdat ,



A biztonság megközelítése a NATO értelmezése szerint

A minösített adatok védelrnét a NATO más megközelítésben taglalja,

mint eddig a Maglar Honvédség tette. Ez a megközelítés ery több állam
által, hosszu idő alatt kialakított közös működési rend, amely lényegesen

korszerűbb anyagi-technikai háttér támogatását élvezi, mint hazánk lehe-

tőségei.

A ftzikai-, a szenulyi- és az eljánís bizíonsági pillérek alapozzák az
általános adatbiztonságot, A minósített információ megjelenési formája
szerint ez a védelem vonatkoáat dokumentumra, elektronikusan feldol-
gozot! Lírolt, továbbított információra, vagy szóban elhangzottaka (tehát

írásban, vagy egyéb módon nem rögzítettekre)3. Ezeket a különböző meg-
jelenési formájú adatokat a dokumentum biztonság (DOCumentum

SECurity, DOCSEC) és az (elektronikus) információ biztonság (INFOr-
mation SECurity, INFoSEC) különböző védelmi elemei és feladatai óvják
az illetéktelen megismerés ellen. Az egyértelműség érdekében néháLny

pontosítá§t kell temi:

. A NATO terminológia a különböző területeken "biztonsóg"-ot
emlí! ami nem azonos a "védekm" kifeje#ssel, inkább a vé-
delmi rendszabályok összességét, az ezzel foglalkozó szer
vezetek folyamatos tevékenysége által kialakított áIlapotot

jelöli.a

. A "dokumentum" nem csak a papír (és más hasonló) alapú,

nyomtatott, vagy kézzel írt, rajzolt (és egyéb módon előállított)

anyagot jelenl, hanem szélesebb körben értelmezendő,5

3, Minősít€tto adat: a szóban közölt államülkot va$/ smlgálati titkot képező információ, infoímációt
hordoá objektum, t€chnikai e§zköz, nem tár8yia§ult formábaú megi€l.nó államtilkot v€y szol-
gáati ülkol kép€á információ, €ljáíási mód vagy má§ ismeí€tanya8 (t995. évi LxV2. (l)).
4, Á Magyü Honvédségben ezen a lerÜl.t€n €ddig jBl|emzöen a védelem kif€j€zést ha§zná!fuk, ami

nem jelBnt tartalmi ell€nínondá§t a NATo átal elmondottakkal. Ezt a gyakor|atot még e szerv€z€t€k
m€gnevezé§e is mutatja (pL inforínációvédelem, titokvédelem).
5. Ez a mogközelíté§ megegyezik hazánk szabályozá§ával, taít9,Imazva a magnetofonszá|ágot íilínet,
vidóo kaz€ttá! mágne§lem€zt, kiveh€tó m€íev lemezt, mak€tte! faliáblát fénykép€t és egyebeket.
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. Az (elektroniku s) informóció bizíonság az általrinos adatbiz-

tonság általános rendszabályain túlmenően további fizikai-,
személyi-, dokumentum- és eljárás biztonsági elóírásokat tar-

talmaz. Ezek a rendszabályok nem az alap védelmi rendszer

megismétlődését, hanem e37 újabb védelmi szintet jelentenek

(külön biztonsági szabályok*al), arnelyek az információ bizton-

sági szakterület elkülönítettségét bizto§ítjá,k (többek között a

dokumentum védelemtól is). Az újabb védelmi szint megoldásai

és feladatai - a védelmi funkciók maradéktalan megvalósulása

érdekében - nem nyilvárrosak.

A íizikai biztonság (physical security)

A hadmíívelcti bklonsóg6 rendszabályai között (védelmi rendszabá-

lyok) található a fuikai biztonsóg,7 amelynek célja" hory megvédje a

minösített információkat az erővel, vagy rejtett módon történő behatolás-,

illetve a belső, valamilyen hozáférési joggal rendelkező ellenséges szán-

dék ellen.

A védelmem mellett a fizikai biztonság az elrettenűs, a behaloltís

lassítása és a fiasztós fe|adataiban is résztvesz.

A fuikai biztonság védelmi szintjét meghatározó tényezők

1.) a tárolt (kezelt) információk mennyisége és formája (kemény ki-
vitelű példány, sámítógép adattároló stb.);

2.) a minősítés szintje;

3.) a betekintésre jogosultak személyi biztonsági szintje (nemzetbiz-

tonsági ellenőrzes, biztonsági tanúsítv;írryát, betekintesi engedély) és a

munkavégzéshez szükséges megismerésre feljogosítottak köre, tekintettel

a "szüleséges, hogt tudja" elvte;

ó. H8dmlivele|i bizton§á8: olyan foly8íns| lmely alcív és pa§szi! eszközök felhasznáásával meg,

fc1.1ó biztonságot nyújt ery kalonai hadmüv€l€! vas/ gy8koílat sámáía az által, hory megfosája az

ellenségct a saját csápatok €lhelyezkedéséneh képessé8€inek, és szándékainak ismeretétól (2),

7. (4).l8l2,pont. (2).



4.) az illetékes biztonsági szervek által megállapított helyi fenye-
getettség (amelyeknek célja a Szövetség és/vagy annak tagorságai), sza-
boüíastól, terrorizmustól, más felforgatóktól és bűncselekményektől való
védelme.

A fizikai biztonság területei

A fizikai biztonság összetett funkció, amelynek egymáshoz kapcso-
lódó védelmi feladatai vannak a faíkai (mechanikai) védeten4 a tech-
nikai védelem és az őnés-védelem terlletén.

A fizikai (mechanikai) védelem feladaai

1.) A minősített adatok tárolására szolgáló helyiségek határoló felüle-
tei masszívak, ellenállóak legyenek. A vészkijárat, rakodás számára kiala-
kított nyílrászarók is feleljenek meg a biaonsági követelményeknek,

2.) Az elemek erységes szintű védelmet jelentsenek (az ajtó, ablak,
fal, padló stb. azonos nehézségetjelentsen a behatolónak, vagyis ne legyen

"glenge lóncs7em" a védelemben).

3.) Az alkalmazott műszaki megoldások tr{,rnogassák a behatolási ki
sérletek detekálá.sát" akadáWozzák a rejtett bejutist (hozzáférést).

4,) A ftzlkai védelmi elemek ne csak béke állapotban, hanem kény-
szer- és veszélyhelyzet esetén is üámogassrik a munkavégzést.

5.) A helyiségek elhetye#se (biztonsági üívolságok különböző szem-
pontok szerint) a fizikai védelem elemei mellett trlmogassrák az elektro-
nikus ámadás és a megfigyelés, lehallgatás elleni védelmet is.

6.) A fizikai védelmi elemek segítsék a hatékony technikai védelem
kialakíását (csövezés, rögzíó konzolok stb.).

7 .) Az alkalmazott megoldasok tánogassák a biáonsági őrség tevé-
kenységét.

8.) Az alkalmazott eszközök rendelkezzenek automatikus biáonsági
funkciókkal (ajtóbehuzó mechanizmus, szekrényajtó zírásának tiltisa amíg
fiók nincs airva stb,).
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A felsorolt feladatok környezeti biztonságra, infrastrukfurális felada-
tokra és hozzíférést korlátozó berendezésekre csoportosíthatók, amelyek
elterő módszerekkel és eszközrendszenel biZosítják a minősített adatok
védelmét.

A minő§ített adatok védelme már ezen a résáerületen is bonyolult
problémákat vet fel. Új épületek, helyiségek kialakíásakor nincs gond,

mert a biztonsági elvek tervezésbe történő beépítésével sok későbbi prob-
léma előáetó meg. Ilyenkor csak arra kell figyelni, hory a későbbi vál-
toztatások (esetleg fejlesztések), lehetősége ne legyen kategorikusan, előre
kizátrya.

A Magyar Honvédségnél jelenleg gyakoribb megoldás, amikor meg-

lévó épületek, helyiségek biztonságát kell kialakítani. A több évtizedes
épületek, a laktanya belső kialakíásq az egymáshoz képest szétszórtan
elhelyezkedó irodablokkok biztonsági szempontból komoly fejtörést
okoznak a biáonságért felelős személyeknek, szervezeteknek.

A megfigtelés elleni védelettt

Ahol a minősített anyagokkal kapcsolatos információk illetéktelen
megfigyelésének lehetősége fennáll, megfelelő rendszabályokat kell alkal-
mazni ezenkockáaat ellen nappali fényben és mesterséges világíüísi körül-
mények között egyaránt.

A lehallgatós elleni védelem

Azokat az irodá'kat és területeket, ahol r€ndszeres€n NATO SECRET,
vagy annál magasabb minősítésű (vagy rejtjelzéssel kapcsolatos) informá-
ciót tlír$/alnak - és a biztonsági kockáaat aá megköveteli - védeni kell
aktiv és passzív lehallgaüisi ámadás ellen.

A lechnikai védelem feladatai

1.) A védelmi elemeket erységes biaonsági szemlélet alapjan kell
kialakítani (minden ellen nem lehet egyszefie védekezni, a folyamatosan
kiegészített védelmi rendszer elemei közötti együttműködési gondok, elté-
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rö minőségű kialakíüások hosszú ávon eófonás pazarláshoz, vagy elégte-
len biztonsági szinthez vezetnek).

2.) A biztonságért ery felelőst (felelő§ szervezetet) kell kijelölni,

3.) A különböző védelmi elemek biztosítsanak megkerülhetetlen rész-

leges, vagy teljes lefedettséget.

4.) Többfajta, egymrist kiegészítö védelmi megoldást kell alkalmazni.

5,) A védelmi rendszer létesítese során csak ellenórzött cégtől szár-
mazó, ellenórzött termék (szolgáltaüís) haszrrálható fel, A technikai védel-
mi elemek karbantarüísát, javíüisát csak a megfelelő engedélyekkel ren-

delkezó, ellenőrzltt személlyel szabad végeáetni.

6.) A berendezések, védelmi mechanizmusok iizemképességét vissza-
térö jellegű, rendszeres szakértői ellenörzésnek kell alávetni,

7.) A védelmi műveleteket naplózrri, szükség szerint archiválni kell.

8.) A védelmi elemek biztonsági kódjait idöszakosan cserélni kell. A
távozó munkaüá,rsak belépókrártyáit, biáonsági kulcsait azonnal be kell
vonni, ajelszavaka! kódokat is azonnal le kell cserélni.

9.) A biáonsági rendszer eszközeit, a rajtuk végzett javításokat, vál-
toáátásokat nyilvá,n kell tartani.

l0,) Az őrséget a helyi sajátosságoknak megfelelően kell kiképezni, a
beavatkozási műveleteket pontosan meg kell tervezni, gyakoroltatni és

ellenórizni.

11.) A felhasználókat is ki kell képezni a n{iuk tartoá védelmi funk-
ciókból (pl, tevékenység riasztís eseten, védelmi elemek működtetési sza-
bályai).

12.) A biáonsági rendszer/elemek működésének leírását, egyéb tech-
nikai dokumentációkat megfelelően minősíteni kell és a hozáférést a leg-
szükségesebbekre korlátozni.
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13.) Megfeleló tartalék megoldásokat kell kialakítani (áramellátás,
főbb egységek, kij e lzési/riasztás i mód).

14.) A védelmi elemeket el k€ll látni szabotázs elleni védelemmel
(vezérlő, kijelzó rá,,ramkörök, áramellátás),

l5.) A személyzetnek felülbírálati lehetőséget kell biztositani a hibás
működés kiküszöbölésóre (pl. beléptető, automatikus azonosíto rendszerek).

16.) Blokkoló, gátló mechanizmusokat kell kialakítani, amelyek az
illetéktelen bejuás uáni tavozást nehezítik.

Gyakorlati tapasáalat (és céIszerűség), hogy a várható árleredmény
konfliktus miatt először a technikai védelem célját kell tisztázni (mi ellen,
mit, mennyire stb.), majd a rendelkezésre álló erőforrásokra támaszkodva
egy lépésben kell a védelmi elemeket kialakítani a lépésenkénti változtatás
(kiegészítés) stratégiája helyett.

őrzés-védelem

Az őrök feladata a biztonsági területek őrzése, a minősített anyagok
sértetlenségének biztosíása. Az őrségnek megfelelően etlenőrzöt! kikép-
zet| szükséges engedélyekkel rendelkezőnek kell lennie, aínely képes a
beléptetések ellenőrzésére, az órhelyek elláásátrq az őrláratozásra, a biz-
tonsági ellenőrzésre és a vezérlópont felü$ieletének elláüisa és az inci-
denseke történö reagálásra,

Az órség feladatát részletesen, ír:ísban kell meghatrározrri, tevékeny-
ségét rendszertelen idöközönként etlenőrizrri kell. Szolgálatváltáskor el-
lenórizni kell a feladatra való alkalmasságot, és eligazítast kell tartani. A
biáonsági területen belül dolgozó biaonsági őröknek legalább olyan szin-
ű betekintési engedéllyel kell rendelkezni, mint amilyen anyagokhoz hoz-
áférhetnek (nem fordulhat elő, hogy az őr kompromittáljon minösített
anyagot, amit egyébként ő őriz),

Az órség tevékenységét trá,rrrogatja a megfelelóen kialakított munka-
hely, a pontosan kialakított feladatrendszer és a várható veszélyek alapján
modellezett, ellenörzött beavatkozási terv.
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Őrjómt es reagdló erők

Az I. és II. osztílyú biaonsági területen munkaidőn kívül örjáratozást
kell tartani, amelynek gyakoriságát a helyi körülrnények alapjr{n kell meg-
hatarozni. A létszámot úgy kell kialakítani, hogy a riasaási helyszínre
kivonuló erők ne gyengítsék a védelmet.

Olyan biaonsági őrségre van szükség, amelyik kópes a meghatározott
feladatok pontos elvégzésére, a fizikai és technikai vódelmi rendszerek ké-
pességeinek kiegészítésére, valamint ismeretlen helyzetben is a megha-
tarozott védelmi szempontok szerinti önálló tevékenységre.

A fuikü biáons.ís hórom területének halásossőga a következőkben

toglalható össze:

. egységes védelmi szintű elemek alkalmazása;

. a biztonsági területek anínyainak rugalmassága;

. nyílt és rejtett védelmi elemek alkalmazísa;

. a védelmi elemek és megoldások megbízhatósága;

. a kényszer- és veszélyhelyzeti tevékenység védelmi elemek általi
tímogatottsága;

. a hozzáférési jogok szoros f€lügyelete;

. a biaonsági műveletek rögzítése, szükség szerint archiválása.

A fizikai biztonság megvalósítása8

A minősített adatok védelmének megvalósitása a zónakoncepció
alapján történik. Ennek lényege, hogy az adatokhoz való hozzáfétés kon-
centrikusan elhelyezkedő körök (zónák) mentén más-más védelmi
eszközökkel (és eljánísokkal) történik.

8.Teíjedelmi okokbó| a cikk nem ta.talmazza a védelmi €Iem9k fizikai püamét€íeinek ismoítetését
(rácsok, falv8stags€, nyilá§zárók stb,, ez€n feladatok illsoíolása m€gtalálható a ko.mányíendelet-
ben (5)
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A hozáférési sorrend kívülről befelé haladva a következö fontosabb
lépcsőket tattalmazza: adminisáratív zóna - biztonsági terület - helyiség
(iroda, raktír, páncélterem, technikailag biztonságos t€rület stb.) - biáon-
sági ároló - c§omagolás (fedőlap, adathordozó stb.).

A biztonsági terület

NÁTo miqősűett anyagokat csak biüonsógi te leleken belül sza,

bad tótolnl A bizJonságí tefilel két kategória szerint alakítható ki ame,
lyek közöfr az alapiető eltérés:

1.) Az L oszttílyú bizton§ógí tefületnél a belépés tényével már meg-

valósulhat a minósített adatok megismerése (pl. hadműveleti üryeletek,
vezetési pontok stb.), míg a másik esetében ez nem lehetséges. Ezek a
helyek olyan kialakításúak, ahol általában csoporttevékenység folyik (el-
lemző a folyamatos üzem), az összes résztvevőnek azonos betekintesi jo-
gosultságai vannak, az információhordozók zárása (takarása) a folyamatos
iizem, vary a hordozó jellegzetessége miatt nem megoldható (falitérké-
pek, nagyméretü tábl,ízatok, kimutatások, folyamatos üzemű kivetíók
stb,).

2.) A II. oszülyú bizlonsógi íefületen a minősített adatokat további
biaonsági megoldások (fizikai, személyi védelmi megoldások) védik, így
a betekintés csak akkor valósulhat meg, ha további engedélyezés történik
(pl. ajtónyiüís, őr által történő beengedés). Ezen eltérés miatt a II. osztályú
biztonsági területre történő belépés (a megfeleló felhatalmazás uüín)
megtörténhet kísérő nélkül is, míg a másik esetben ez csak kísérővel lehet-

séges.

Az eltérések mutatjá,k, hogy nem az a lényeg, hogy milyen minősítésű
anyagok vannak tárolva a biztonsági területen, hanem az, hogy a belépés-
sel egl időben megtöflénhei a megismerés, vagl nem

A védelem hatékonyságát növeli - a nyilvánvaló elrettentés mellett -,

hogy nemcsak a belépés, hanem a távozás is ellenőrzött körülmények kö-
ótt törtónik.



Adminisztratív zóna (administraúive zone)

A biztonsági terület körtil adminisztratív zóna létesíthető, amelynek
feladatq hogy a közvetlen kömyezetben a személyi és gépjárműmozgás
ellenőrizhető, szükség €setén korlátoáató legyen, Az admin istrralív zÁna
a megközelítés ellenőrzése mellett jól szolgálja a megfiryelés és lehall-
gatás elleni védelmet is. Ezen tulmenően elsődleges segítséget nyújt az
elektronikus információvédelemnek is, mivel a jól méretezett biaonsági
üávolságok lényegesen egyszerűsítik az elektronikus eszközök kompromir
táló kisugárás elleni védelmét is.9

Technikailag biztonságos területek (technically secure area)

Ahol rendszeresen tárgyalnak COSMC TOP SECRET információkat
- vagy különösen érzékeny titkos anyagokat, és ahol a kockiázat meg-
követeli - technikailag biztonságos területeket kell létrehozni. A techni-
kailag biaonságos területért felelős vezetőt kell kijelölni, aki a fizikai,
technikai, eljrárásbeli biztonsági intézkedések betarLísáért felelős. A tech-
nikailag bizonságos területekkel kapcsolatos,szabályoás többkötetnyi
irodalommal rendelkezik, ami mutatja, hogy ezt a fontos kérdést nem lehet
barkácsolással megoldani, a szükséges feladatok komoly technikai appara-
tust és hozáértést igényelnek.

Biztonsági tárolók, páncéltennek es zárak

NATO minősített anyagokat csak biztonsági lórolókban szabad
tárolni, amelyek hdrom oszldlyba soroltak:

. 'lA" o§ztály: az illetékes felügyelet által jóváhagyott biáon§ági
tároló COSMIC TOP SECRET információ tárolására I. vary II.
osztályú biáonsági terijleten b€lül;

. "B" o§ztály: az illetékes felügyelet álta| jóváhagyott biáonsági
tároló NATO SECRET és NATO CONFIDENTIAL információ
nárolására I. vagy II. osztályú biztönsági területen belül;

9. Az eleklomiku§ e§zközök kompíomittáló kisugáízá§ ell€ni védclméYct az tNFosEc-en b§lul talá-
ható coMsEc (coMmunication sEcuíity; kommunikációs bizto[§á8) r$/ik §zskte.ülctÉ rz EMsEc
(EMission sEcurity; kisugárz1s bizoís€) fo8l8lkozik. Ez 8 §zakc.Olcl f.ladátát az.lektronikus vég-
b€rerdezés milyenségétól fi88cüenul (íádió. szá.níógép, távb€széló készülék, frx,stb,) végzi.
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. '|All o§ztály: az illetékes felügyelet által jóváhagyott biáonsági
tároló COSMIC TOP SECRET információ árolására L vagy IL
osztályú biztonsági területen belül;

o llBll osztály: az illetékes felüryelet által jóváhagyott biaonsági
tároló NATO SECRET és NATO CONFIDENTIAL információ
üárolására L vary II. osáályú biáonsági területen belül;

' 'lcll osztály: irodai bútor, ami csak NATO RESTNCTED infor-

máció tárolására alkalmas.

A NATO minősített információt t^tt^ímaző biaonsági tírolókhoz és

helyiségekhez használt bizlonsági ziraknak a biztonsági üírolókhoz hason-

ló besorolású árak tartoznak. Fontos védelíni rendszabály, hogy a bizton-
sági zírak jelszavai, kulcsai uryanolyan védelmet igényelnek, mint az
általuk védett adat minősítése.

A nyilt polcokon tárolt (vagy állandóan kirakott) NATO CONFIDEN-
TIAL, vag;l ennél magasabb minősítésú anyagok sámára prá,rrélterem

létesítése szükséges, amelyekre külön biztonsági rendszabáIyok vonatkoz-

nak.l0

A biaonsági tárolók védelmétől ftiggetlenül a helyisegek zárainak a

megóvandó minősített anyagoknak megfelelőnek kell lennie, ami két,

azonos erősségű vedelmi lépcsőt jelent.

BEFEJEZÉS

A fizikai biztonsági tertiletek áttekintése unín érzékelhetó, hog ez a
feladatkör nem szemlélhető a többi biztonsági feladatrendszertől elkülO-

nítetten. "
l0, Tartalmilág zavaó r páné|reíeín kifejezés ( arni, kiálakítísát tckintve nemcsak fém kon§tíukciót
je|€nt, inkább r biztonság fokár jelzi) a " strong íoom''.ot megerősltett iíodának fordít ni, .mi má§
j€lenté§s€l blr, láadá§ul niflc§ feljogosl§a minösltctt anyag polcon történó ürolásáí&
l l . Például 8z infoímatik8i b.mékek és rcndszeíek bizlons€i éék€lósének kö"etelményíendsz.íébóI
! védelmi proíil (píolection píoíilg) íö kéídésein belül a fizikai bizionságnak kiemelt szeí€pe van.(I-
4.1.2.y6l.
l2.A Magyar Honvédség hossaltávtl átlalkltá§ánat iíányairól szóló 6l2000.(vl2l.) o§zág§/ülé§i
hatá.ozst 8. ponüa szerint prioritá§t élveznek a Ye2!tési, irányitási és info.matik.i eszközokk€l kap-
c,§ohtos fejle§áé§€h smelyekb€ az információ biztonsági kérdé§ek - beleértve szerv€zeti kérdésoket
- i§ b€letetoznák-



Kialakíthatunk bátmilyen pontosan illeszkedő védelmi feladatrend-
szert, ha a felhasznáIók nem ismerik a biztonsági rendszabályokat vagy -
pl. kényelmi szempontok miatt - nem használják azokat. Emiatt meg kell
állapítani, hory a pontosan kialakított fizikai biáonsági kömyezet mellett
legalább ilyen fontos az érintett állomány képúse.

A korszerű megolűsok nem vastagabb falakat, nehezebben feltörhetö
nyílászrárókat és ellenállóbb ziraka! hanem száínítógéppel vezérek érzÉ-
kelő- és riasztó elemeket, a műveletek elektronikus tírolását, és a védelmi
akciók programozott végrehajüá§át j elenti.

Az adabiztonsógi íeladarok összaedsége és a feladatok eglnaistóI
való függése támogaíja az eglséges baonsógi szenezetek létrehozdstú-
nak szükségességét Á bizíonsógi igény fontossógőt jela, hogl 2000.
októberétőI a Honvéd Vezérkar vezetési csoportjón belüI biztonsógí osz-
tdly kezdi meg működésű az alapvető bizlonsdgí szaklelüIetek össze-

fogására.

Felhasznált irodalom:

1.) Common Criteria 1.0.

2.) NATO glossary of communications security terms (AMSG-S24 (E)

3.) NATO szakkifejezések és meghatározísok szógyűjteménye, 2.

módosított változat (AAP-6 (U).

4.) Security within the North Atlantic Treatry Organisation (C-M (55)
l5 (final)),

5.) Szövetséges össáaderőnemi doktrína (AJP-0I(A)).

6,) 56/1999 (IV. 2.) Kormányrendelet a nemzetközi szerződés alapján
átvett, vagy nemzetközi kötelességvállalás alapján készült minősített,
valamit a korlátozottan megismerhetó adat védelmének eljárási szabá-
lyaiól.
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KIKEPZES - FELKESZITES

GONDOLATOK A LOGISZTIKAI TISZTKÉPZÉSRÓL

Szűcs Laszló 1

Koróbbi beosztdsom időbení közelsége miafl ís éIén*en élneh tttég
bennem azlh a tapasztalatok, amelyek a "megrendelői oldal" szemponl-
jait tükrözík a kibocsójtoU szaktisztekkel kapcsolatban. Termélzeles az,
hogl a 'fogaü" oldalon olyan lisztekel vdrnak, aklk nagas szintű elmé-
letí felkeszülrséggel és bizonlos gnkorlali rapaszíalattal rcndelkeznek,
tehól az adott beosztlíst képesek ótvenni (és elöljórói, yalaminl mun-
kalirsi - pL szalelisxhelyeaes) segítséggel zökkenőmenlesea tovóbbvinni
az adott ógazat vagl alegség tevékenységét, erzel eglütt beilleszkední az
egség és a logisztikai öra kolleklívójűa. Csakhog a felkészílés alap
velő részp a hadeó alaprendeltetéséhez kapcsolódó tananlagot íarlal-
maaa és kevésbé készítfel a béke-iüíszaki tevékenységre, hololt egt liszí
mcgítéIésében na m'ar ez az oldal válik dominónssó, mert alig van olyan
khelőség (kiképzes, gla*orlat ahol a Jiatal tislt biznnyíthatnó kepes-
ségeit.

E tekintetben más NATO{agok logisáikai tisztjeinek helyzete csapat-
szinúü (tehát kezdő) beosztásokban nagymértékben különbözik a mi tisá-
jeink helyzetétól, mert nem a békegazdálkodással, hanem az alaprendel-
tetés szerinti feladatokra való felkészüléssel, alegységeik felkészitésével
kell foglalkozrriuk. Ez a küIönbözős ég az eltérő logiszlikai támogató rend-
szerból sármazrrak, tehát (eryenlöre) objektiv oka van.

A vtízoll elvórósoh nuisoük része, nevezetesen a g,ako ati lapasda-
latzenés lehetősegei a tanirrtézeti okíalós sorón több okból is mélyon-
ton vannak:

. Az MH twékenységének, ezen belül a logisztikai tiámogatrisnak a

szabályozotMga nem kellöen idótílló, e miatt nehezen oktatható

(peldákkal való illusztnílás, gakorló feladatok megoldása, stb.);

l. Dí. §züc§ Lá§dó nyá. azícde§, a hadfudomány kandidán§4 egyctrmi doctns
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. A hallgatói csapatgyakorlakrak alig van megfelelő brázisa a lo-
gisztika ábori folyamatainak bemutatására és gyakorlására.

. ÁtPtrinos problémrinak tekinthető a tisai pályamode ll biány4 houá
kapcsolódóan_ a tiszthelyettesi (attiszti) szerepiálioaís, amely hátást gya-
korol a tisaképzésre is.

Az oktanís jövőformáló szerepe és a 4-5 éves átfuási idő is szük-
sé.gessé teszi az előreláüást, amelyhez viszont szilárd sarokpontok kellenének.
Világos_az, lrogy ilyen tekintetben is á&neneti idöszakÖt élünk (a NATO
elvek adaptációja kezdeti sádiumban van, a haderőreform még nem futott
Ie, a 

_h.adügy .lfonadalma|? iránti igény már megjelent, de még nein alakult ki
az új katonai erő és tevékenység viszonylag sziitírd jövőbeni képe).

Miként látom az es/etemi oktatás hetyzetét
ery docen§ szemével?

, A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen, csakúry, mit az MH-
ben, jelen van a bizonytalan ság énete, aÁely a szervezetiúovatartoás és
a tisztképzés rendszerének kérdésében eddig elhangzot! gyakran egymás_
nak ellentmondó felsővezetői nyilatkozatók, valamint-annak a-i,<ettős
szorításnak a következménye, amely egyrészt az egyetemi szintnek (az
erre lonatkozó törvényi előírásoknak) való megfelelés és a katonai sajá-
tosságok elismertetésének, a katonai érdek harmonizációjá,rrak helyenkén-
ti ellentmondiásos követelményrends zeréből származik Tálálkozunk olyan
ry{9\kel, hogy a magyar tiszt túlképzett, más vélemény szerint nem
lATo-ko_pnatíbilis (kvázi alulképzett). A vatóság pedig a nemzetközi
(egliiuműködes) tevékenységek tapasztatatai szeini ax-mufurja, hog, a
maqa: tiY rasls fokú problémamegoldó és alkatmazkoű kepessegget
rendelkezik, és ha képes idegen (ango) nyelven konmunikáÍni, Űkor
helyttíll Ez pedig nagtrésxt a képzés eredménya

. . A bizonytalanságot az is gerjeszti, hogy a megrendelői oldal nem
alakított ki végJeges snatégiáí a tíszti páIlamodell teÍin]r.)tében (ene már
uta|tam). Ez a logisztikai t€rületen még inkább problémát okoz, mert sok
.srykmg 1an_ 

jelen,,amelyek - bármely sze*eÁi formát is alkalmaznak,
bármely funkcionális csoportosítást hóznak is létre, a speciális szakértelem
1sénv9 ryi+ mindig is fennmaradnak. Konkrétan: a 

-fegjiverzettechnikai

(ezen belül egy sor tgvábbi speciális szaké*elmet igénylő)beosztrásra vagy
katonai közlekedési (azon beliil az alágazatoka-szakosodó) beoszUísiá
nem.alkalmaáató 

_általános logisztikai tisa, ugyanakkor a magasabb be-
osztású (a szakágakat irányító) logisztikai vezeónek sajátos, ai irrfuryított
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ágazatok tekintetében eryenszilárd szemlélettel és tudásanyaggal kell ren-

dólkezrrie. Az olyarr elképzelés, mely szerint a dandár logisztikai törzsbe
(G4) a ||nagt|| |ogisáikai vezető (pl. törzsfónök helyettes) köre 4-5 " kicsi"
általános logisztikai tisáet ültetiink, törvényszerűen kudarchoz vezet, mert

nincs meg a szükséges ágazati szakmai felkészültségük (még akkor is, ha

egyes etképzelések szerint a G4 (J4) ellátási felelősséget nem viselne).

A logisztikai tiszti pályamodell megalkoását tehát a honvédelem
felső vezetesétől (a logisztikai felsővezetéstól) várjuk, természetesen kö-
zös elméleti munka eredményeként. Bizonytalanok jelenleg a várható beis-
kolázísi keretsámok is. (A keretszám katonai találmány, amely valós,
elöre prognosáiálható személyi igényeken alapul. A katonai tanintézetek

nem iépóznek potenciális " munkanélküli" tiszteket, szemben a polgári

tanintézbtekkel, amelyek mögött nem áll egy központi humiirr vagy személy-
ügyi terv, durván fogalrnazva, a civil tanintézetet nem érdekli a kibocsáj-
tott diplomások sorsa).

Amikor tehát a logisztikai tisáképzés modelljét megalkotjuk, min-
dezeket figyelembe kell vennünk.

Az egyetem helyzetét illetően kiemelt jelentőségű oktatasi törvénynek
való megTelelés, amely igen szigoru feltételeket támaszt - az egész fe|-

sőoktatai korszerüsítesére, minöségfejlesztésére irányuló kormányzati
munka keretében, A Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) ame|y az
egyetemet 2002-ben újra minósíti, a korábbinál magasabb követelmé-
nyeket tá-asa (pl, az 5 éves e8yetemi logisztikai vezetői képzés bein-
ditásával) és véléményezési jogot kapott az egyetemi tanári kinevezések
tekintetéÜen, elsősorban a tudományos tevékenység magasabb szinten,
nemzetközi elismertséget is felmutató művelésében. Ez a követelmérry
elkntmond az óratefhelés, mint alapvető okíatói kapacilds kihasználási
mutató (és szemezési métőszóm) alkalmazdsdnak, mefi a tudomdnlos
kulatósru, közéleli tevékenységre és publiktilásra, vílklmint a lananyag
korszefiisítesre fotdítható idő' szűkítL

A ZMNE Logisztikai Tanszék tevékenysége, eredményei

A tanszék 1997 -től a Vezetés- és Szervezéstudományi Kar
(VSZTK) kereteben a Kormány által kiadott Képesítési Követelmények
szerint ké-pez logisztikai vezetö szakembereket az MH és más fegyveres
testíiletek, valamint a védelmi rendszerhez kapcsolódó polgrá,ri szervek ré-
szére fijiskolai végzettségen alapuló 2 éves nappali és 3 éves levelező kie-
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gészítő egyetemi alapképzés keretében.

A logisztikai szakon belül több szakirány akkrediüílt, de csak az
általános katonai logisztikai vezetői szakirány működési feltételei van-
nak meg. A tanszék részt vesz a doktori képzésben (az "F" alaprogramban)
továbbá kutatóhelyként működik (e téren kezdeti lépéseknél tartunk).
Rendszeressé vált a NATO logisaikai törzstiszti tanfolyamok levezetése,
amelyek iránt nagyfokú órdeklödés és igény mutatkozik.

Szélesedó nemzetközi kapcsolatokkal rendelkeziink. Jóváhagyott eryütt_
működési szerződésünk van a Brit Királyi Logisztikai Szervezet Lo-
giszűkai Kiképző Központjával. Ennek keretében évente két alkalommal
egyiitünűködési (békeárnogató) feladatot hajtunk végre a két intézmóny
hallgatóinak bevonásával (MAGLITE gyakorlatok).

Rendszeres kapcsolatot tartunk a Cseh Szárazftildi Haderő Viskovy
Logisztikai Főiskolával.

Kialakulóban van a kapcsolat a Francia Szárazíiildi lladerő Logisz-
tikai Igazgatóságával is.

A megrendelői oldalról rendelkezésre álló információk szerint a szak
tananyagának elfogadottsága alapvetően pozitív, eú ámasztja alá a nagl-
fokú érdeklődés, illetve a felvételre jelentkezők létszáma.

A tanári állomány a NATOJogisztikai ámogatási elvei és módszerei
folyamatos (a rendelkezésünke bocsátás ütemében) feldolgozását és
tananyagokba építé se| adaptÁcióját végzi.

Kijelölt állomrány résá vesz a HVK által iranyított logisztikai doktr!
na kidolgoásában, valamint a terminológia harmonizációs munkában,
továbbá a NAT1-logisztikai tárgyú szabvrányok adapációjához kapcso-
lódó munkában.

A képzesi kör szélesítése érdekében folyamatban van a "Hadászati ka-
tonai közlekedési szak logisdikai vezető szakirányú továbbképzési szak
képzési követelményeinek kidolgozása egyetemet és szakirányú fóiskolát
végzett közlekedési tisáek és a védelem polgári támogaüísa terén dolgozó
polgriri szakemberek reszére.

A tanszék ö§zlönzi az dllomúny ludorrrlinyos tovóbbképzését. Eanek
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alapjdn a tanszékvezető az Akaümia Doktora, 2 fő peüg PhD (egik le-
vetező, ruísik nappali) doklorandusz hallgatóként keszül a tudományos

fokozat megszerzésére Saímolunk a kii],rtjwijt szolgólaíot íeljesllő tudo,
nuínyos fokozrttal rendelkező tisztek visszatétésére, elsősorban a teme-
zett angol nyelvű oktatdsban,

Ösztönözzük a munka!írsakat a polgári tudományos közéletbon való
aktív reszvételre. Igen jelentós arányban veszünk részt tudományos kon-
ferenciákon, elöadóként is gyakori a közreműködésünk, Rendszeresen ér-
tékeljük az oktatói tevékenységet a hallgatói értékelési rendszer bevezeté-
sével.

A munkarirsakkal való dialógus fóruma a Tanszéki Úrtekezlet (havon-

ta), az Oktatói Értekezlet es Módszertani Napo§ amely eryben a szak-

mai továbbképzést illetve új információk megvitaását és megoldások kia-
lakítását is szolgálja. Külső szakértők bevonásával működik a §zakfej-
lesztési Fórum, amely ez évben jelentős munkát végzett a tananyag kor-
szerűsítés terén.

A logisztika tudományának tanszéki műveléséhez - amely alapul szol-
gál a tananyagok folyamatos korszedisítéséhez, a szükséges információk
iendelkezésre állnak elsósorban a polgári tudományos kapcsolatok, a ka-
tonai folyóiratok tanulmányoása révén. Ugyanakkor a megrendelői oldal
részéról alig érzékelheó a tanszék tanári állományának nemzetközi eryütt-
működési rendezvényekbe (konzulLíciókba) való bevonására vonatkozó
törekvés is.

A tanszék a Logisztikai Vezetói képzéshez alapvetően a Bolyai szak-
tanszékein végzett állományból merít (katonai gazdász, párrcélos és
gépjrármü, fegyv erzeti, közlekedési szaktisztekből),

Jövőképünk

Oktctlúsi rarégünk alapfilozófuijalegyen a katonai sajdtosságok és
a belőlük szótmazó előnyök összeö*özése a polgári oktaüísi módsze-
rekkel, ennek bázisán egy tervezhető, belátható igényen és pályamodellen
(kaniermodellen) alapuló a polgá,ri oktaüis elónyös tulajdonságait: neve-
zet€sen a rugalmas*ígo! a világba való kitekintés lehetóségét és az élen-
járó tudományon alapuló iskolateremtő taniiri autonómiát biztositó
oktaüísi rendszer kialakítisa, amelynek eredményeként kiemelkedő prob-
lémamegoldó képességekkel rendelkező katona-értelmiség kerül kibo-



csátáLsra.

Küldetésünknek tekintjük olyan logisztikai vezető szakemberek kép-
zését, akik korszerű tudományosan megalapozott és nemzetközileg elfo-
gadott elméleti és gyakorlati, valamint vezetői ismereteik, erre épülő prob-
lémamegoldó és innovaűv képesség és magatarüís birtokában felkészülnek
az MH, más fegyveres testiiletek és a honvédelmi szferához kapcsolódó a
védelem polgIá,ri tá,rnogatásában érintett szerveknél feladataik ellátására,

Célul tíizzük a béke-partner és a NATO-tagságra aspiráló haderőik
részére logisztikai vezető szaktisztek képzését. Ezen elgondolás realiüísát
a magyar gazdaság fejlődése, a polgári logisáika erösödő nemzetközi hír-
neve üímasztják alá. Ugyanakkor ezjelentős fejlesztést igényel elsósorban
a taniári és kutatói bazis, a tananyag valamint néhány kulcstan!írgy angol
nyelvű oktatási feltételeinek létrehozása terén.

Fejleszteni kívánjuk tudotruúnyos szolgtiltató kepességünket, az álla,
mi feladatok üímogaását szolgáló előkészítő kidolgoó munkát. Ez azért
is reális célkitűzés, mert a HM és a HVK önmagát 'fejnehéz" szervnek
minősíWe jelentős mértékben leépíti szellemi/kidolgozó kapacitását. Azért
is ajánljuk ezirárryú közreműködésiinket, mert a nyilvánosságra került
logisáikai szervezsti elképzelések nagy része köszönóviszonyban sincs a
NATO vagy az általános logisztikai támogatási elvekkel.

Mind az oktatói tevékenység, mind a működés trfunogatására sziik-
ségesnek ítéljük egy Intézményi Múködést és Oktatást Támogató Szoft-
ver rendszerbeállíüísát,

oktatási stratégiánkat olyan új kihívások motiváljiik, amelyek a hade-
rőreformból, a NATO-tagságból, továbbá a ársadalmi igények váltoá-
saiból következnek. Mindezek szükségessé teszik a képzés korsze-
rűsítesét. A legfontosabb kihívások közül kiemelhető a haderőreform
kapcsán tervezett tiszlliszíhelyeűes arónymódosítós, amely aá eredmé-
nyezi, hogy egy sor jelenlegi logisztikai tisai beosztásba tiszthelyettesek
kerülnek, tehát fajlagosan és összlétszámban is csökken a logisaikai tisz-
tek iránti igény, ugyanakkor növekszik a velük szembeni képzettségi
követelmény. Különösen fontos az információs üirsadalomba illeszkedés
képessége. NATO-csatlakoásunk kapcsán alapvető feladatunk lesz a lo-
gisztikai szakismeret harmonizálása a NATO logisaikai tárnogaási elvei
nek, valamint a logisztikai folyamatszervezést és a multinacionális eryütt-
működést tamogató eljárási szabványok tananyagba történő integrálásával.

Abból kiindulv4 hogy a Logisztikai Vezetői, mint beosz!ísi kategó-
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ria a logisztika funkcionáIis területeit irányító, integráló, magasabb beosz-
tási körbe tartozó szaktiszt (a funkcionális területek: anyagi vagy ellátó,
haditechnikai, közlekedési, elhelyezési vagy infrastruktúra, haditevékeny-
ség során az egészségügyi ágazatok) vezetőinek szakmai felettese lagl
parancsnoka, (ezért megfelelő lezetői tzpaszIalallAl kell rendelkeznie) a
képzés sorriLrr egyenszilárdságot kell elérni mind szemléletben, mind pedig
fudásanyagban az irányított ágazatok tekintetében, illetve deklarálni sziik-
§éges, hogy a (csúcs) logisztikai vezető a funkcionális teületek tehetséges
szaktisztjei közül, a magasabb, szakirányú egyetemi végzettséget biáosító
Logisztikai Vezetői §zak elvégzese uti{n leryen csak kineveáetö, Ennek
érdekében a 2 éves képzési ciklust ery ún. nulladik évfolyamnak kellene
megelőzni a különbözeti vizsgák és az előírt nyelwizsgrák letételére. A
különbözeti vizsgákra való felkészítést távoktatá§ formájában képzeljük
el. A növelt képzési időtartam nagyobb rugalmasságot tenne lehetővé más
tanintézeteknél való áthallgaást vagy külftildi stúdium/szakdolgozat elő-
készítését célzó külft'ldi kutatói szeminririumok végrehajtását,

Sükségesne* tartiak az egtelem küIönböó karain a "Logbztika alap-
jai" cfunmel oktatott tantórgl harmoniuícűjű az ismerelek egltmísra
epüIése érdekében. Ennek alapfeltétele lehet az oktaló óllonány íanszé-
künkre való koncentólásu

Néhány éven belül megvalósíthatónak tekintjük megh^láíozolt tantÁí-
ryak angol nyelvű oktatísi feltételeinek kialakítását. Ennek érdekében, de
az oktatói állomány felkészültségének fejlesztése céljából is sélesíteni
kell a külfijldi továbbképzés lehetóségét,

Felesáeni kívárrjuk a tanszek kutatóhelyi képességeit, szellemi kapa-
ciüísunk bázisán részt kívánunk venni az MH logisaikai fejlesaési elkép_
zelései kimunkálásában.

A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola egyetemünkre integrriiá-
sát követóen létrejött Kgtonri Közlekedési Tanszék e§ a Logisztikai Tan-
székre akkreditílt katonai közlekedési logis*ikai vezetó szakirány bázi-
sán célul üüztiik az 5 éves katonai közlekedési szak indítását.

A logisáikai tisztképzés eryik alapvető dilemmája az elsö tisái
beosztásra való felkészítés fudásanyaga. Az a kérdés, hogy egy adott szak-
mára kapjon felkószítest a tisá, vagy a civil (egyetemi) képzésnek megfe-
lelöen egy egész életpályához alapul szolgáló ismereteket nyefj€í|. Csak-
hog ez utóbbi a logiszííka területén mindaddig lehetetlen les1, amíg



feguerzeti, póncélos, gépjármű, üumanyag, élelmelesi, s7áIIító, stb. szak-
liszt!,!:?szj*ra uükség van. Ezek mind Ólyan szakterüietek, 

'amelyeket

kezdő általános logisáikai tisáek nem képesek ellátni, illetve ennyi szak_
ismeret nem fér bele egy 5 éves képzési idBintervallumúa, más szóval, több
tanszéknyi anyag nem préselheó bele egy ember fejébe. tehát két fokoza-
tú képzé: sziikséges: szakági alapképzés, ezt köveóen gyakorlati munka,
majd_a.tehetséges és törekvő szalitisaek általános logisaiÉai, vagy az adoú
szakági magasabb beosáísokhoz szükséges kiegé;ítő szakirá-nyri egye-
temi képzés.

A katonaliszt íelkeszílé§ének követelménle eltér a civil igényektőI,
meft:

l.) Rendelkeznie kell a szintnek megfelelő értelmiségi ismeretekkel.

2.) Rendelkezzen az adott szakía jellemző élenjá,ró tudásanyaggal.
(Ezen felsoroltak megegyeznek a civil igényekkel.) 

-

3.) Többlet a civilekkel szemben a hadfudományi ismeretanyag. Tehát
a.többlet fudásnak a képzési időben is tüköződnie kellene. A'civil szfe-
:apan_ 

ez ? szakorvossá váItis, ajogászok ryakorlatq a mémök-közgazda
képzés, stb, precedensül szolgálhaúának i[atonáknák is.

, Fnr.\ - elvi alapnak, e hórtns követelménynek széleskörű trir-
sadalmi elismertséget kellene biaosítani az okta&isi Minisztérium (oM)
is {99ntatf, 1ne1 a.két elsó igény (az értelmiségi és a szakmai) egybiesik
az OM törekvéseivel. Mindez hozzáiálrv\hafia ;íisai pálya presaízsének
emeléséhez is.

KüIön is az 5 éves egyetemi logisztikai alapképzésről

Már említettem aá a MAB elvárás! amely erre ösáönzi (kényszerí-
ti?) a tanszéket. l k9tr. beindíása tulájdonképpen nem oto)na irobte-m^t, mert rendelkezünk az 5 éves .képzés akkredn& Szakalapíttisi és ió-váhaglott Szakindítási kéretmével

Ezzel szemben f€ImeűI az első tiszti beoszlís dilemmáia olyan szem-pontból hogy mely beoszüísokban lehet igény az 5 éves tÉpzeiUOt tite_
rülő okleveles logisáikai vezetőkre (akik n-em rendelkeznek §akorlati ta-
pasztalatokkal).
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Az új logisztikai szervezetekben (nem vitatva aa, hogy ez jő-e vagy
rossz) várhalóan csökkeni fog a szaktisztek arránya és megnövekszik az
általanos (korábbi megnevezéssel temez&szeneó vagy hadművelafl lo-
gisztikai beosztott tiszti arány. Valós igény mutatkozh4 tehát kezdő álta,
lános logisxikai tisztekre és ezen a bázison lehet az 5 éves képzést beve-
zetrri. Célszerű lesz hivatalosan felkérni a Logiszikai Csoportftinökséget
(J 4), hogy szolgáltasson adatokat a várható létszámviszonyokól, Egyéb-
ként van arra precedens, (orvos, jogász), hogy a kezdő beosáás is egyete-
mi végzettséghez van kötve. Nagyon lényeges lesz itt a kiválaszás, ne
váljék kontraszelekciős eszközzé az 5 éves képzés, ne jelenjék meg az ele-
ve elrendeltetés, hory integrált (csúcs) logisztikai vezető csak az 5 éves
kurzust végzettekből lehet. Létszámigényt generálhat a mozgósíLísi tar-
talék (amely ugyan jelentős mértékben csökkeni fog) logisáikai tiszti
szükséglete, valamint a ávlati elképzelésekben szerepló Nemzeti Gárda
vagy Polgárőnég is. A tartalékos logisztikai vezető ugyalazt a képzsst
kapná, (esetleg HM finarrszírozásban), mint a hivatrásos, de fakulációkkal
(marketing, üzem és vállalat gazdasígtan, ryártási logisztika) felkészíthető
lenne a polgriri munkakörökre is.

A lehetséges szakirányok

Az általdnos logbztikai vezeói szakiruin! magától érthetödik, nem
képeáeti vita ti§gyát. A meglévő Szakalapít:isi Kérelemben az 5 éves
logisáikai tisztképzés tantrárgystruktuníjaképezi az alapot ajelenlegi kie-
gészítő egyetemi képzéshez is.

A másik, reálisan beindítható szakinány a közlekedési lehet. A kato-
nai közlekedési tisztképzés iránti igény markánsan megváltozott NATO-
tagságunk kapcsán. Ma már minden közlekedési alágazat igénybevételére
fel kell készülni, ezért nem elegendó a mostani gépjá,nnűtechnikai bráaisú
gépkocsisállítoi tudásanyag elsajátítás4 hanem a technikai ismereteket és
a közlekedési üemtant ki kell terjesaeni a többi alágazatra is, kiemelten
kezelve a nemzetközi szállítrásszervezési és sállítrrrányoziási ismereteket.
Mindez a többlet a öiskola 4 éves idótartamába nem építhető be, ez is
indokoltri teszi az 5 éves képzést. Az íry kibocsájtoít tiszl "kato ai
*özlekedési logiszlikai vtzelőt| vagy l|kulonai hözle*edés logisúikd mérnök"
kezdó beoszuisa a zászlóalj logisztikai századparancsnok, a dandár lo-
gisáikai zászlóaljban sállító századparancsnok, a központi közlekedési
szerveknél beosáott sálliástervező lehet.
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Jelentős a civil érdeklődes is. A kordbban említett tartalékos tiszt igény
a logiszíikai ógazaton belül a kiizlekedesnél a legmagasabb, majdnem
annyi, mínt a öbbi ógazatnól egliittvéve.

Alternatíva

Az előzőekben vrázolt elképzelések mellett lehetőség van egy olyan
megoldiásra is, hogy a Bolyai Főiskolai Kar tanszekein a 4, év befe-
jezésekor a legjobbak lehetóséget kapjanak arra,hogy az addigi szaktisái
tanulmri,rryaika az es/etemen tehessék fel a koronát 1 vagy 2 éves kie-
gészítő képzessel, amely kifejezetten logisztikai vezetői ismereteket oktat-
ia. Ezzel eleget tennénk az egy helyen, megszakítds nélküIi képzés köve-
telményének és a szelekálódás is reálisabb alapokon állna, mint amit ery
felvételi eljárriskor biáositani lehet. Ez a gordiuszi csomó átvágása! (Es az
oktaüísi törvényé is!)

Összefoglaltísképpen a bkonytalansógok ellenérc a nagam szin-
tjéróíl lrgJ| ítélem meg, hogl igenis a magasabb képzetlségi szint felé
vigllük a képzést, nwt a sze ert pouncüíl naglon sokszor etővé kon-
vertÓIható és győzelemhez vezethel Ha egl hadsereg képtelen íenntafia-
ni a sajű okatdsi intéznényeir, az megérett a slótesésre A Nemzetvé-
detmi Eryetem (milyen szep és ki|ejező elnevezés) adhatja c§ak meg at
a kohéziót, analy a le§tüIeti szellem újbóli kialakuhisdnak alapja leha,
és azt a maglar nerruet iránti elkötelezefrséget, amelyet sem ruís hazai,
és főként küIJiildi tanintézetben nem kaphal meg a tisztjelöll
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SZAKTÖRTENET
A rrlz AI KAToNAI cÉp.lÁnuűvnr

cyÁnrór És.rÁnuúvtm
kiss Attilal

Bevezetés

A megválrozott áItallínos neMelközi és katona politikai helyzel és a
magtarorszdgi rendszendlttís mlga után vonta az MH íelépílésének és
küIdeíésé ek dtérlékelését Célunk az orsaíg gazdasági leherbíró képes-
ségéhez igamdó, megfelelő méretíí és felszereltségű, a kor technikai köve-
telményeinek nuglfelelő, professzionólis jeglekkel bíró haderő. A célul
kitűzölt honzerű hadsereg eglik alapvető összetevője a haditechnikaifel-
szerelés.

A hadsereg katonai gépjrá,rműe|látísa a csapatok eryik legfontosabb
harci tulajdonsága, a mozgékonyság szempontjából meghaüirozó jelentőség-
gel bír. Ma a katonai feladatelláüís olyan sokétű tevékenységek összehan-
golt együttese, amelyben a harc, annak közvetlen biaosítrisa és a logisz-
tikai ámogatás egyaránt helyet kap. A mozgékonyság tényleges harcászati,
hadműveleti és hadászati jelentősége az alapvető oka annak, hogy a XX.
szizadban a hadseregek gépesítettsége robbanásszerűen megnövekedett.
Ez a folyamat napjainkban is tart, és ez lesz a jellemzője az elkövetkező
ér,tizedeknek is-

A mozgékonyság biztosítrisa végett ma a világ korszerű haderői nagy
mennyiségű és jó terepjáLró képességű gépjárműállomán}t üzemeltetnek.
Jelentős részben ezek teszik lehetővé a harcoló csapatok, továbbá a harc-
biztosításhoz nélkülözhetetlen logisaikai támogató erók és eszközök manő-
vereit is.

Brármely nemzet hadserege valamennyi gépjármű kategóriában nagy-
számú eszköá üzemeltet. Természetes az a törekvés, hogy a katonai gépjár-
müigényt minél nagyobb mértékben a bazal nemzetgazdaság elégítse ki.
Ehhez mind katonai, mind nemzetgazdasági szempontból jelentős érdekek
fűzódnek.

l, Ki§§ Attila százado§, Zínyi Miklós Nemz€tvéd€lmi Egy€t€m, Hadtechnikai m€n€dz§e. szakos
hallgátója
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A katonai nagyhatalmak - Amerikai Egyesült Államok, Oroszország,
Nagy-Britannia, Franciaorság, Németorság stb, - ezen a téren teljes
autarchiára törekszenek, a hazánkhoz hasonló kisebb államok többnyire csak
részleges önellátásra képesek.

A gepjárműgdrtds komoly ipari hóűerel és termeléli kuaúfdt igé-
nyel Nagtsógdnál, összetettségénél és érlékermelésénéI fogva kihat a
nemzet ipalának egeszére. Maglarország azon nemplek soróba lartoaíh,
ahol vannak hagtományai és nemzetközi összehasonlítósban is helytálló
korabeli eredményei a katonai gepjórműgldrtásnak,

Hazrinkban 1960-íől az 1980-as évek végéig mennyiségében egyen-
|etes, az igényeket nagy részben kielé gííő járműbeszerzés történt. Eközben
a hazai gyártmányok fokozatosan háttérbe szorultak és jelentősen megnőtt
a rendszerbe került típusok sáma, A rendszerben lévő gépjárművek "eI-
hasauíIódását" - a7 alacsony éves futősleljesítn ény ellenéfe - jelentősen

íelgJtof§íto a a lúlüzemeltetés, a rossz tórolósi köüImény, a technikai ki-
szolgdlós renrlszertelen végrehajtása és íokozatosat, romló minőségi szín-
vonala, a javítóanyag ellátotlsóg elégtelensége stb. is.

Ebből eredően egyre több gépkocsináI jelentkezik váratlan meghibá-
sodás. Az időközben megszűnt hazai gyáttás, valamint az import javító-
anyag-beszerzés elégtelensége miatt a karbantartási munka lelassult, majd
leállt, Figyelembe véve a járműpark általános állapoát, a rendszerbentar-
tási időnormrikat, az adott műszaki színvonala! az új közlekedési műszaki
követelményeke| a tulüzemeltetett és javíásokkal szinte másika cserélt
eszközöket, mindezek aú támasrtjál< alá, hogy a jelenlegi gépjárműállo-
mány felújíüása sem műszakilag, sem gazdaságilag nem lehetséges. Az MH
béke időszaki já,rműigényei, melyek az alaprendeltetés bizosításá'hoz elen_
gedhetetlenek csak új járművek fokozatos beszerzésével elégíthetők ki.

Új, korszerű konstrukciójú és technológiával készült gépkocsik beszer_
zésével a fenntartási költségek jelentősen csökkennének és magas szintű
hadrafoghatóságot biztosítananak.

Várhatóan 200l .től kezdődhet a gépjárművek cseréje. Ehhez elkészült
a gépjárművekkel szemben támasáot1 követelményrendszer, ami felöl€li a
személygépkocsiktól a különleges, nagy teherbírású sállító-rakodó jrá,r-

művekig bezírólag a Magyar Honvédség egész gépjárműparkját.
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A korszerű katonai járművekkel szemben táma§ztott
követelmények

A korszerű katonai járművekkel szemben a szakirodalom általában
három fö követelménycsoportot haároz meg. Ezek a következők:

. Feleljenek meg a polgári közúti járműveke elóírt valamernyi mű-

szaki, forgalmi és közlekedésbiaonsági előírásoknak;

' Megfelelö terepjáró képességgel rendelkezzenek;

. Felszereltségük elégítse ki a speciális katonai igényeket,

' A polgári közútíjárművek előírásai

A száaadvég uralkodó elve az, hogy a katonai sálIító járművek egy-
aránt feleljenek meg mind polgári, mind katonai céloknak. Az elv mögött
rryllván az a józan meggondolris áll, hogy a katonai szállítoeszközökben
megtestesülö sállítókapacitás békeidőben a nemzégazduág céljait szolgál-
j4 de rendkívüli helyzetben azonnal bevethetó. Ily módon lehetővé válik,
hogy nem szükséges a rendkívüli költségigényes tartalékállomány konz-
erválrása, meghatározott elévülési idő utrá,ni csereje, vagyis újabb beruházási
összegek elvonása a gazdaság mris területeiről.

A terepjáró képesség

Ha egyetlen módon próbálnánk meghatározrri a normál közuti teher-
gépkocsik és a katonai járművek közötti különbséget, akkor legcélszerűb-
ben a terepjáró képességet lehetrre használni.

A terepjá,ró gépjárműveknek képeseknek kell lenniiik az utakól le-
térve, a harcoló csapatok harcrendjében, vagy annak közelében a terepen
tevékenykedni, a harcanyagellátásban, az éIelem kisállíüisában, a fenn-
tarLísi anyagellátásban, az egészségügyi biaosításban és a logisztika más
tediletein sállíüási, elláási és biztosítási feladatokat megoldani, Ebből az
igényből ered a terepjáró képesség, ami tömören aztjelenti, hogy a terep-
járó gépjármíinek le kell küzdenie minden olyan menetákadál}t _ biáon-
sággal kell haladnia minden olyan ter€pen -, ahol emberc§oportok együttes és
folyamatos mozgrása még lehetséges. Ehhez a gépjárműnek fenn kell marad-
nia a talaj felszínén, és elő kell állítania a haladáshoz szükséges vonóerót.



A speciális katonai igények

Mellózve a speciális igények tételes felsorolásá! olyan elvánísokat
szeretnék kiemelni, amelyek mentén a járműtervezóknek íigyelembe kell
venniük, a katonai szakemberek által meghaüirozott követelményeket.

Ilyen követelmény a mellékhajtás, a cserefelépítmény, a vezetófiilke
szerkezeti kialakínísának szempontjai, a magas plató, a csörlő, a speciális
gumiabroncs rendszerek, a gázlómélység, üzemanyagtartályok speciális
kialakítísa, a lökhárítók kialakitása, az alvázvédelem, a konózióvédelem,
a festés stb.

A glórtókkal szemben tómasztott kövelelmények

' A gyártóknak folyamatos képzést kell biztosítaniuk az á|taluk
gyártott termékek felhasználói rés#re,

' Egy korszerű hadsereg nem foglalkozik az alapjárművek nagy és

középjavíásával. Ma mar léteznek olyan példák, ahol a ryártók
felelőségi körébe tartozik mindkét feladat. (Németország, Izrael,
USA stb.). Így csökkenthető az alkatrész és eszközpark, amelyet
decentralizáltan kell a javításokhoz, karbantartrisokhoz biztosí-
tani.

' A mai modem járműveke az jellemző, hogy kevés speciális úti

szerszámigénnyel rendelkeznek, elektronikai rendszereik kom-
puteriáltak, az elhaszrrálódó alkatrészek tönkemenetel elótt j€l-
zéseket adnak a felhasználóknak.

. A polgári járművek tekintetében arra kell törekedni, hory azok

kiegészítésekkel feleljenek meg a fegyveres testüIetek szímára is.

A hazai katonai gépjármű ipar és perspektívái

Á katonai gépjárművek glóaói

A haszonjárművek gytírtásának hazánkban megközelitőleg l00 éves
tradíciója van. A három meghatározó jelentőségű járrnűgyártó vállalkoás
közül a RÁBA és az IKARUS a közelmúltban töltötték be,működésük
100.óvét és a harmadikjelentö§járműgyártó, a CSEPEL AUTO is - a szak-
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mai jogelódjének működését is figyelembe véve - több mint félsziz éves
múltra tekinthet vissza,

A haszonjármű gyártással párhuzamosan, - annak brizisán - a RÁBÁ-
ná| és öleg a CSEPEL AUTo _nál jelentős volt a védelmi célú járművek
gyá,rtása is. A RÁBA ftíleg a 40-es években gyártott nagyszá,mban (Rába
Botond) védelmi célú járműveket. Ezt követően az 50-es évek elejétől
kezdve a védelmi célú jrárművek gyrirtásrának bázisa a CSEPEL AUTÓ lett.
Kezdetben a 300-as, l30_as, 350-es típusokból kifejlesztett speciális jár-
művek lettek nagysámban rendszerbe állíwa, majd a 4 50-es, 452-es,344-
es és 346_os típusváltozatu normál és speciális felépítményes (tartályko-
csi, mühelykocsi, darus kocsi, stb.)jármüveket - összesen több mint 5500 db-
ot - gyártottak hazai védelmi célokra.

A 70-es évek elsó felében - amikor a KGST szakosodásnak meg-
felelően a kis_ és. közepkategóriájú haszonjrirművek fejlesztését, gyártásái
a CSEPEL AUTO-ban le kellett állítani - katonai szakértő mémökök (HM,
HTI), a gyár konstruktőrei és az AUTÓKUT §zakértői kozosen iifej-
lesáették az akkor korszerűnek sámíó, sok műszaki újdonságot beve-
zető 566-os tehergépkocsi típust. Csak védelmi célokra ryártott típusból a
kezdeti nehézségek és a konstrukciós problémrák megoldását követően
mindössze kb. 3000 db. készülhetett, mert a VSZ-ből adódó kötelezettsé-
gek más típusok rendszerbe állítását írüík elő.

Az elmúlt években a védelmi célú jrlrművek fejlesáése a létező gaz-
dasági nehézségek ellenére sem szűnt me8. A RÁBA kifejlesztette a meg-
felelő terepjáróképességrü, H- típusjelü jrárművek szel es válasnékb7 4-20 t
közötti hasznos terhelhetőséggel. Ennek megfelelően elkészültek a H9-es,
Hl4-es, Hl8-as, H22-es, H25_ös típusváltozatok, Annak ellenére, hogy a
kifejlesztett korszerű védelmi célú járművek több változata is sikeréien
vizsgázott a csapapróbán, ezekből ajárművekből említésre méltó menny!
séget (1l0 db-ot) csak a H9-esből vásárolt a Haüírőrség.

A csEPEL AUTÓ is kifejlesaett néhány korszerű terepjaró kivitelű
szállító járművet a 750-es, 752-es és 755-ös járműcsaládok bázisán. Ezek
közül a 745-ös sikeresen kiállta a csapatpróbákat, de beszerzésükre, ill.
rendszerbe állíásuka nem került sor.

A kétjelentös hazai haszonjármű gyáLrto cég- a RÁBA és a CSEPEL
1UIO - termékszerkezete alapján a múlttian és a jelenben egyaránt te-
kinthetó részegység ill. fóerység besállító (koopeníoiós) vállaliÓzáshak is



és a felhasználók szempontjából végtermék gyártójának is. A hazai közúti
jármúvekben a két nagy vállalat ffiegységeinek választéka általában jól
kiegészítik egymást. A jáLrművek között, - a különböző tehergépkocsik és
újabban a gépészetileg készre szerel| "önjáró" busz alviizak esetében is -
kisebb, nagyobb átfedések vannak.

A RÁBA Rt. jelenlegi katonai járműgyártrási tevékenysége két íö alap_
pilléren nyugszik. Ezek közül az egyik a polgárri járműgyártás, a másik a
német MAN céggel megkötött együttműködési megállapodás,

A MAN _nel történt megállapodás 1992-ben jött létre abból a celból,
hogy a RABA a saját technikai bázisán, lehetőségek adap!ílásával, korsze-
rű katonai célú járműválasztékkal rendelkezzen, mind a honvédségi, mind
a hatrá,Lrórségi feladatok elláásrálroz.

A járműpaletta széIesítesére a 3-3,5 t hasznos teherbíriisú terepjá,ró
katonai járművek kooperációbaa történő gyártásáról és a részegységek vi-
szontszállításáról elókészítő tárgyalások folynak európai ryártókkal, A
katonai körülmények között kipróbált konstrukciók rövid felkészülési időt
követően mar gyárthatóak,

_ _ A kisebb teheóírású járművek k ategóriájábm - hazai főegységgyárüís
hiányában - nemzetközi kooperációval kíválrja a CSEPEL AUTO a hazai
gyártást megvalósítani. Megrendelés esetén lehetóség van oszkák vagy
olasz kooperációban a járművek gyátrtására, Az 1,5-2 t hasznos terhelésű
kategóriákban Qajkocsi) a külftrldi cégekkel az előzates megállapodások
megtörténtek.

Az elmúlt húsz évet áttekintve megállapítható, hogy egy olyan kömye-
zetben, ahol a nag}tömegben ryártott haszonjrirművek megjelentek (pl.
IFA, Kamaz, ZIL) akaratlanul is háhányba szorultak azok a gyrá,rtók, me-
lyek ugyan technikai szempontok alapjrfur jobb, korszerübb termékre lettek
volna képesek, de kapaciásirk nem volt elegendő a teljes rendszer kiszol-
gálásrfua. Elsősorban azokat a fejlesáéseket vették előtérbe, melyeknél nem-
csak a hadiipari felhasználas volt a cél.

Ilyen fejlesaési tevékenység több hazai intézményben is foly! pl. az
Autóipari Kutató és Fejlesztő Vállalatnál, amely intézmény a különböző
járművek motorjainak (elsősorban RÁBA) korszerűsítésével foglalkozott,
de születtek speciális részerységek, pl. felezőmüvek, csörlőművek stb.

A RÁBA-nál különösen a futóműrendszerek korszenisítése foly ki-
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emelt fontossággal. A polgari élet szorító körülményeinek feloldására több
motorgyártási, megújítási program indult el. A jelenlegi D10 TTL motorok
megfelelnek a nemzetközi követelményeknek. A fejlesztés irányát a nagy
szállító vállalatok (Hungarocamion, Volán) igénye, továbbá aZ export-
lehetőségek (Szíria, Kína stb.) hataroztrá.k meg. A terepjárojárműveket a
polglíLri célra kifejlesztett járművek bánisán a katonai követelmények
firyelembevételév e| 6x4,6x6, és 8x8 kerékképletíi változatokban fejlesz-
tették ki, amelyek csapatpróbák során, ill. export területeken eredménye-
sen vizsgiáztak.

A tehergépjárművek és a öegységek körében a CSEPEL AUTÓ-nál
is történtek fejlesztések. Talán a véletlennek köszönhető, hogy a CSEPEL
AUTO a kisebb kategóriákat választotta. Az l990-es években az aggregát-
fejlesaések is a középső kategória felé tolódtak el a szervókormány, a se-
bességváltó és a kuplung ryáLrüis területén egyarant.

A fejlesáések és azok eredményei csak akkor válnak ismertté, ha
ezeket megfelelően nagy számban lehet gyártani. Igény oldalról mindig is
jelentkeztek a speciális célú haszonjárművek és az azokba beépíthető fő-
egységek fejlesztésének követelményei, de az igényhez fizetőképesség
nem miden esetben párosult. Az utóbbi évek fejlesztési eredményei típus-
eltérés miat! eryáltalá,rr nem jelennek meg az MH jelenleg is használt jár-
műparkjában.

Hazai gyártmányok alkalmazrása esetén megteremthető ery a polgári
élet teűleteihez kapcsolódó finanszírozási üzemeltetési rendszer, amely
összekapcsolhatja és elősegíüeti a katona- és gazdaságpolitikai megfon-
tolásokat. A világ számos helyén kerülnek át a 3-5 éves katonai sállító-
járművek egyes kategóriái a polgáfi életbe. Ez bevételként jelentkezik a
honvédség költségvetésben, amelynek kiegészítésével újabb korszerűbb
járművek beszerzísére nyílik lehetóség (pl. Bundeswebr sállítoeszközei
postához, vasutakhoa állami építilipari részlegekhez kerülnek, termé-
szetesen felújított változatban).

A'hazai gyárnnány elónye az is, hogy a ciklikus karbantartási, nagy-
javítási, ellenórzési feladatokat fuüásteljesítínény vas/ időnorma alapján a
ryártók saját hatriskörben végezhetik. AzMH javítőbázisai számának és
képességének jelentös csökkenés€ miatt, a gyártók minden esetben minő-
ségben és gyorsaságban is megelőzik a megmaradt honvédségi bázisok
javító munkáját. Az lvfrl átszemezésekor létszim, emberi eröfonás oldal-
ról is kedvezőbb helyzetbe kerül, ha ezen szaktevékenységek átkerülnek a
jíírművek előállítóihoz (outsource).
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A hazai ryártás mellett szól az is, hogy az közveVe munkahely-
y?F9rző, munkahelyteremtő szerepet is betölt. Ha biáosítani akarjuk az
átjárhatóságot a katonai és a polgári területek között érvényesítenünk kell
azt a törekvést, hogy fuüísteljesítrrrények, garanciális feltételek, szerviz és
pótalkatrész-ellátás teruletén a járművek köótt eltéres ne legyen.

Természetesen ugyanezen megfontolás miatt a műszaki tartalomban is
egyezőségre kell törekedni, különösen a környezetvédelemre vonatkozó
előírások betarüísával. A gyártíknál jelenleg olyan járművek készülnek,
amelyek diesel motorjai, zajszíntje, fékrendszere stb. kielégíti a legújabb
EU elvárr{sokat is.

A hazai katonai haszonjárművek választéka

A hazai haszonjrirműgyártók termékeinek váíasztékát alapvetően két
tény.ező hatátozza meg. Az elsődlegesen meghaározó tényező a poten_
ciális vagy valóságos piaci igény. Ezekből a megközelítesből az követ-
kezik, hogy _ ésszeríi hatírok között - olyan járművet gyártanak amilyent
a vevó igényel, A vevó igényeinek és követe]ményeinek kieIégítésére való tö-
rekvés a legfontosabb motiváló tényezője a fejlesztésnek. Áhalánosságban
megfogalmazható, hory a hazai járműryártók - a nag5lsorozatban gyártott
és ezért viszonylag olcsó _ főegységek felhasználásaval képesek á hazai
védelmi erők és fuvarozók szokásos vagy speciális igényeinek megfelelő
jrirmű gyártására.

A sikeres működés másik alapvető tényezője az o|yan gyártás megva-
lósíÉsa, amelyik lehetővé teszi a termék nyereséget is biziosítható, ier-
senyképes áron történő éítékesítését. Olyan bonyolult és összetett termé-
kek gazdaságos gyárüása mint a járműveké, elképzelhetetlen vrisárolt alkat_
részek, részegységek és főegységek felhasználása nélküI. A két szélsőség
(amikor minden alkatrésá a végtermék kibocsátó gyárt) közötti optimálii
arány,kialakulásrát a piaci helyzeten kívül politikai (iparpolitikai, gazda-
ságpolitikai, foglalkoztatáspolitikai, regionális fejlesaési-koncepci6, stra-
tégiai koncepció, stb.) motivációk is módosíthatják és befolyrásolhaiják.

Akár saját gyártású, akár vásrá.rolt járműkomponensek felhasználásá-
val valósul meg a gyártrás, a költségek (és ezzel az ár) csökkentésének
egyik legfontosabb lehetősége az ún. családelvű járműgyáLr!ás. Ez az elv
lehetővé teszi,_ hogy a nagy sorozatban gyártott (éi ezért viszonylag olcsó)
komponensek beépítése mellett is a felhasználók differenciált igényá tiete-
githetők.
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. A hazai haszonjárműgyártók GÁBA, csEPEL AUTÓ, IKARUS)
típus családelven alapuló gylírtmányok elóáIlítására vannak felkészülve.
Az a tény, hogy egy konkrét típus, ill. típusváltozat csak rajááblán léte-
zik vagy prototípus is készült belőIe, esetleg már csapapróbán is tuljutott
vagy nagyobb scrozatban került már a felhaszrálókhoz, nem a gy,írtóké_
pességtől, harrem a fizetőképes kereslettől fiigg.

Katonai rendelt€tésű rún.l gép;nrműcsalád
általános jellemzése

A RÁBA Rt. jelentős szellemi és anyagi ráfordítissal alakította ki aa
a katonai rendeltetésű gépjárműcsaládot, amellyel jelenleg rendelkezik.
Ezek a termékek több szempontból prioritást élvezrrek a váIlalat termék-
szerkezetén belül.

. A RÁBA általános megítélésében fontos szerepet ját szik az a teny,
hogy versenyképes ajánlatot tud tenni a Magyar Hbnvédseg és Beltig}-
minisztérium részére, azok igényeit széles palettín már most H tuája
elégíteni. Rendelkezik a katonai kiviteleknek olyan konstrukciójával, am;-
lyeket kipróbáltak és minösítettek. Ezek az alapkonstrukciók á g, 14, 18,
22, és .25t .össztömegű tartományban teszik lehetővé a hazai gyártásból
megvalósuló igénykielégítést.

A R}iBÁ Rt. a következő típusösszesítő szerinri katonai fendelíeíésű
gépjdrműcsahfuIot tudja ajőntani a 9-25 t össztiimegű tartomlínyban:

Típus Motor teljesítmény
(kw)

Gyártott m€nnyiség
(db)

H 9.1 14 (4x4) ll4 110
H 14.169 (4x4) 206 l
H l8,206 (6x6) 206 3
H 22.235 (8x8) 235 l
H 25. 206 (8x8) 206

_ (Á típusjelben szereplő első szám a játrmű öllztömegét tonnában, a
következők a beépített motorok teljesitményét adják meg 

-kW-ban, 
a záró-

jelek k)zött pedig a kerékhajtás kepletek vannaileknntáne,1.
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A fejlesztósi és gyártási koncepció főbb elemei

A járművek továbbfejlesaése során olyan együttműködő külftrldi
partnerrel dolgozik együtt (MAN), amely birtokában van a fejlett nyugati
haditechnikával rendelkezó országokban miir bevezetett vezetőfiilke váito-
zatoknak. A fi,ilke fejlesaések a járművek kialakítrisakor folyamatosarr átvé-
telre kerülnek,

A 9 t középkategóriájú jármű kialakítasakor az MAN-nel történő
együttműködés keretén beliil átvett konstrukcióval indult a gyártás, Az át-
vett konstrukció a fejlett nyugati haditechnikával rendelkező otszágokban
már bevezetett. 1996-ról az MAN megjelent ennek a típusnak továbbfej-
Iesztett vá|tozaíával. Ezeket a fejlesáéseket a RÁgn folyamatosan fel
tudja használni.

A katonai rend€ltetésű gépjárműcsalád kialakíásakor a kis- és köze-
pes kategóriájú polgriri tehergépkocsik gyártásával azonos a koncepció,
mely szerint ebben a kategóriában a magas fejlesáési és beruházási költ-
ségek miatt gyál,tási kooperáció jöhet csak szóba. A kooperáció alapján a
korszerű típus meghatároását követően, annak összeszerelése, komplet-
tírozása (felépítínényezése) alkatrészgyáttása a RABA feladata.

A járműcsalád kialakíásánál alapkövetelmény, hogy a katonai és pol-
gári célú tehergépkocsik egységesítesi színvonala - az ésszeó kompro-
misszum határain belül - a lehető legnagyobb mértékben megvalósuljon.

Úg1 ítéthelő meg, hogl a Maglar Honvédség és a Belügllminiszréri-
um várható igényeinek jelentős része a polgdri kiviteltől csak kismértékű
speciíihus eltérésl mutal AzMAN-nal történt megállapodás létrejötte óta
eltelt időszakban megvalósult az előzőekben összefoglalt összes típus min-
tapéldányának kivitelezése, konkrét rendelések esetében a sorozatgyártása is.

Lényeges szempontként kell kiemelni, hogy a polgári jrirművekhez
hasonlóan a katonai járművek is kielégítik a nemzetközi biztonsági és
emissziós előinísokat, valamint a speciális követel,rényeken túlmenően
megfelelnek a közúti járműveke vonatkozó előírásoknak is.

A jdrművek újakkat vahí felváltdsőt azokban a kaíegóriákban kell
kezdeni, mcly a legégetó'bb, uglanakkot hazaí glórtósa különösebb fej-
lesztést nem kívón.
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Ilyen lehet:

IILkategória

III .kategória

IV. kategória

IV. kategória

IV. kategória

4x2-es l2tösszgördülőtömeg.

4x4-es l3tösszgördülőtömeg.

4x2-es l7,5t összgördülőtömeg.

4x4-es 17,5t összgördülötömeg.

6x4-es 22t összgördülötömeg.

A katonai rendeltetésű C§EPEL gépjárműcsalád
általános jellemzese

A CSEPEL Autógyár Kft. Gépjármű kínálaában a katonai rendel-
tetésű gépjárművek kéí kalegófióbaz szerepelnek l3t és i8t összgördü-
lőtömeggel,

Típus Motor teli€sítménv íkw) Gyártott mennyisés (db)
582 (4x2)
584 (4x4\

l6t -l80 l7
l80-220 1l

745 (4x4')
755 (4x2)

205-250 l8
205-220 l3

(Míiszaki mentő feladatolrra 745, típusú gépjármíivek épültek 280kW
motofl e lj es ítménnye l i§ 7 db).

A járművek fokozott mrászóképességgel rendelkeznek. A széles telje-
sitnénytartományú diesel motor erőforráshoz mellékhajtassal rendelkeá
sebességváltó csatlakozik, így képes kiszolgálni a hozzíkapcsolt speciális
rendszereket (vegyi mentesítés, generátor hajtás stb.). Hajtásláncelemeket
tekintve 37 -65%o másóképesség tartományban, 93%o aznnos elemrend-
szerrel biztosítható valamennyi típus.

A jrárművek levegő és elektromos rendszerének karbantarüísát diag-
no§áikai csatlakozók segítik. A fóegységek l5-25 év élettartamúak, ajavi
ási, karbantartási folyamatokat külön technológiai leírások szabályozzák,



A gyártásban alkalmazott technológiai eljárások a kisszeriás gyártási
rendszerhez igazodóak. Különösen nagy gonddal késztilnek az alvázlétrárk'a 

korrózió elleni védelem szempontjából. Csak nyitott profilok kerültek
alkalmazisra, melyeket szemcseszórás uüán hegesxést tíiró alapozó festékkel
kezelnek, majd kétkomponensű műanyag bázisú fedóréteget kapnak,

Má§ g!áltók temékeivel való összehasonlíldslról elsősorbal a jó m!-
nőverező képesség és az alacsony üumeltetési kölségek jellemzik a kícsit
loboszJas jóművekel

Mind katonai, mind nemzetgazdasági szempontokkal jelentős érdek
fiíződik aihoz, hogy a katonai gépjárműigényt minél nagyobb mértékben
a salát nemzntgazdaság elégítse ki, Ebbőt a megfontolásból kiindulva indo-
kolt vixgálni a4 bog; a katonai gépjárműgyáítás hazánkban milyen poten-
ciális lehetőségekkel rendelkezik. Ennek szolgálatában kerültek bemuta-
tásra a Rába Rt. és a CSEPEL AUTO katonai felhasznáhatóság szempont-
j ából ajánlott típusai.

A jórműgyónók és a honvédelmi etők kapcsola inak lörlénete, a gaz-
dnúgi értékelések következtetései, a korszetű hatonai gépjdrművekkel
szeiben tómasztott kövaelmények és a Rába Rt. es a ÓSEPEL AaTÓ
jelenlegí reprczerrlánsainak óltaldnos bemutatósa atra engednek követ-
keüelni, hog) a Mag,ar Honvédség köuljövőben esedékes gépjórműtípus
vóltósónól elsősorban a hazaí lehetőségeket kell megragadni, illetve a
döntéselőkészítés |olyamatában mindenképpen ftglelembe vennl

Fejlesztési ajánlások

1.) Tercpjáró személygépkocsik magyarorsági gyártfua

A könnyű kivitelű terepjárók kategóriájában nemzetközi együttmii-
ködésben lehetőség nyílik a RABA Rt. technikai és szellemi brázisan pol-
gári és speciális célra használható 0,5t hasznos terhelhetőségű terepjáró
jármű ryárÉsba vételére. A termékcsalád Mercedes Benz licencböl szár_
mazó motorral szerelhetó,

A fuÍBA Rt rendelkezik az ikem létrehoztísóra üzemcsmnokhal, tel-
jes inírastuktúúyal, a logísztikai és ,?rlís könyezeti fekételehkel, szak-
makultúróval, a berendezések, szerelősorok lemezéséhez és hivileleze-
séhez szükséges szellemi, gártósi kapaciltíssal
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2.) Zárt íelépiluények gyártása

A zárt felépítmények gyártása korábban áltatában a bázisjármúvek
gyártóinak feladata volt és a felépítmények a bázisjármű alvázÁta szer
vesen, csak az adott hízisjárműhöz illeszkedően csatlakoztak. Az ilyen
típusú árt felépítmények - a bázisjárművekkel együtt - erkölcsileg és fi-
zikailag eryanínt elavultak. A korszerű árt félépítmények ryártísa jelen-
leg nincs megoldvq de létezik a hazai járműgyáttók között több mint l0
olyan vállalkozás amelyik potenciális gyártója lehet a védelmi élú 7Árt
felépítmények valamelyik típusának.

A nyugati orságok védelmi erőinél egyre széIesebb körben alka!
mazzák az ín, llmultilű||-es íendszert. A rendszer lényege, hogy a sállí-
tandó felépítmény egy szabványosított méretű alapkeretre épül fel, ame-
lyet a bázisjárműveken lévő hidraulikus múködtetésű, karos emelő szerke-
zet felhúz a talajról,a brázisjármű alváráq ill. a felépítménl hátsafelé le-
csúsztatja az alvázról.

Ebben a rendszerben a felépítmény lehet nyitott vagy árt, lehet kü-
lönleges (pl. üzemanyag-üíroló tartály) is, de lehet egy egyszedi sík felü-
letí: "felépítmény" i§. A multiliftes felépítményű rendszer a leghatéko-
nyabb, a jelenleg ismert és megvalósítható rendszerek között. Lehe.tővé
teszi a báaisjráinnű állomrá.lry optimális kihasmáIását és annak a logisáikai
alapkövetelménynek a költségtakarékos megvalósíását, hory az igényelt
anyag, szolgáltaüis a megfelelő helyen, a megfeleló időben, az elóírt mennyi-
segben és minőségben rendelke#sre álljon.

Az elkövetkezö években következetesen és összehangoltan végrehaj-
tandó fejlesztés eredményeként egy hosszabb távra is korszerű, a
logisztikai követelményeknek megfelelő eszköz állomány és sállítísi
rendszer válthatja fel a működőképesség haüíráig lepusault járműparkot.

A ledontosabb alkalnaaistechnikai jellemzőivel ismerteletl rcnd-
szer előnyei a polgóri éleíben is szélesebb körben bevezetheíők és alkal-
mazharók (darubáruk, ömlesüeít áruk, hulladék, üzemanyagok, ttuző-
gazdasdgi lermékek stb. szóIlíttisónól). A rendszerbőI adóű nerrq,etgaz-
daságí előnyök kihosaúlósárq tóvóbbd a védelmi erők és a civit sr{éra
jórművei közöfii ótjórhalósóg követelményének énényesülésére töte-
kedve, negfelelő propagandóval és egéb öszlönzőhkel segíleni lehefue a
rendszer bevezetését.



3.) Pótkocsik, félpótkocsik gyártása

__ _A védelmi erőknek a pótkocsikkal szemben támasáott követelményei
általában nem térnek eI a köáti fuvarozók követelményeitől. Szokásos
közuti sállítási céIokra alkalmas pótkocsikat mindkét hazai haszonjámű
sr,rárto, - a RÁne és a CSEPEL A'UTÓ - igény esetén képes előállítani, A
RABA által ryártott firtóművek palettrijrin megtalálhatók a pótkocsikhoz
beépíthető futóművek típusai is.

4,) A l§-2 t hasznos terhelésű terepjáó gépjárművek maryaror-
szági gyártá§a

A CSEPEL AUTÓ az elmúlt évek során különféle katonai terepjáró
tehergépkocsi gyrártó kiilftildi cégekkel együttműködési lehetőségekeike-
resett a hazai fegyveres testületek és a katonai igények kielégítése céljából.

, Az 1,5-2t terhelhetőségű gépkocsik kategóriájában egy 4x4 kerékkép-
letű tehergépjrirmű a mellső hídon tulnlló vezetőfiilkévCl van ellátva. A
jármű képes 12 fts osztagot vagy 1,5t rakomr{rrfi §állítani. Az alváz kü-
lönböző fetépítménnyel üzemeltethető, pl. kisteherautó, mentőautó, tíiz-
oltóautó stb.

A jármű fűb jellemzői:

Tömeg: össztömeg 4,3t

hasznos teher 1,5t

Teljesítmény: 76kWdieselmotor,turbófeltöltóvel

ErőátviíeI:

Maximális forgatónyomaték 22ó Nm/2200
ford./perc

maximális sebesség i00 km/}r

maximális kapaszkodóképesség 60%

eg;rtrircsás szíraz tengelykapcsoló

ötsebességes szinkronizált sebességváltómű

kétsebességes terepváItó

elsö_hátsóhíd hajtás osztóműrőI

elöl árcsafék, hátul dobfékFék:
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A lerepjóró NATO tagállam renfuzerbe úllíua jdrmíive, ezéa a
NATO kompatib ililtis bizto sított

5. ) A 3-3,5t basznos terhelésű terepjáró tehergépkocsik magyar-
országi gyártása

A RÁBA Rt, a kifejlesztett katonai j;írműcsalád választékrárrak a kisebb
kategóriák irrányába történó kiszélesítésére Érryalrásokat kezde-ményezeil3-
3,5t haszrros teherbínísú terepjáró gépkocsik kooperációs ryártására.

A járművek fíibb paraméterei:

Ö§§ztön.g (kg) llr§znos töm.g (kg) K.rékképl.í Motor t ljesltmény (kw)

5800 3000 4x4 l10
6000 3000 4x4 110

7000 3500 6x6 110

A csatádelven kifejlesztelt 4x4 és 6x6 kerékképletü járműveket l10 kW-
os dieselmotot 4 fokozatú automata sebességválto útján, állandó össz-
kerékhajtással, két fokozatu osztómű közvetítésével hajtja meg.

A jfumü alváu- és a ffiggetlen kerékfelffiggesztés konstrukciója ked-
vező lerepjáró képességet biáosit.

országúti sebessége 110 km/h, utazó sebesség terepen 55kmÁr, ka-
paszkodóképesség 80%.

A jdrmíítípus kalonai haszndlatban kipróbák és bevóll, rendszerbe,
óllírotl

A felépítméay eh széks vdlaszték óval re ndelkezik : cs ap alszóllító, l íh,
okó, parancsnohi, híraü, mentő, szerviz kocsi kivitelben
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rÁ.rÉrozruró - rxponuÁcró
A MAGyAR TtmovrÁxyos .q.KADÉ,N{rÁ, MARKETING

ntzorrsÁc LoGI§zTIKAI ar,nrzorrsÁcÁxar
ruooulirwos uuxxÁ"la 2000-BEN

Turcsd.tlyi Károly l

1.) A Logisztikai Albizottság helye az MTA rendszerében és a
bizottsági, albizottsági munka szervezésében és tervezésében

A Maglar Tudomőnyos Akadémia oszttilyain és tudomónyos
bizoltsdgaiban a tudorruinyszenezés és a tudományos kutatds 3 éves cik-
Iusokban tudotmínyos mankaíenek és kutatási elgondolások keretei kö-
zött történik Ez a rendszel megíelelő előreláttist bízlosű és lehetővé teszi
az akadémiai kutalóhelyek mellelt ruís kuaó bózisok könnyű kapcso-
Iódásdt a temezeshez es a feladaok végrehajtásához

A Marketing Bizottság (MB), mint oszuílyközi, interdiszciplináris
tudományos bizottság a kialakult kapcsolat rendszerének megfelelően
egyarrá,nt kapcsolódik a rV. Agrártudományok Oszttílyához és a D(.
Gazdasági es Jogtudományok Osztályához is. Irányíását egyértelműen
a IV. Agrárfudományok Osxálya látja el. A bizottság fetadata - a hasonló
akadémiai bizottságok gyakorlaának megfelelően - a marketing tudo-
mányos vonatkozIásainak gondoás4 beleértve a piaci munka technológiai
és szervezési vonatkozásait valamint a logisztika szakterületét is. Az MB
íagait - az osztályközi bizottságokra érvényes szabályok szerint - a
közremúködó osáályok delegáljtík (firyelembe véve a Bizottsághoz jelent-
kezett köztestiileti tagok ajánlásait) illetve ennek alapján az irányíió osz-
ály válaszlja meg az akadémiai ciktus 3 éves időtartamára. Az MB ós
albizottságai (Altalános Marketingelméleti Albizottság, Agrármar-
keting Albizottság és a Logisztikai Albizottság) összefogja a szakterü-
letén tudományos tevékenyseget folytatóka| biaosítja részüke - az MTA
kialakult működési rendszerének megfelelóen - a lehetőséget nyilvános
rendezvónyeibe történő bekapcsolódáshoz. Az MB arra törekszik, hogy
működési teriiletén a tudományos fokozatot szerzók a köztestíiletbe belép-

1, Píof Dr Turcsányi Kfuoly mk. ezrcdes, ZMNE tan§zékvezetó egyeiemitanár, dékánhelyettes,
a MagyaI Tudományos Atadémia Márk€ting Bizotts€ Logisztikai Albizottság €lnöke
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jenek, azok közül kerüljön ki a 20 személyből álló tagsága, míg további l0
állandó meghívott közé tudományos fokozattal nem rendelkező kivá]ó szak-
embereket is beválaszthat.

Az MB és albizollságai munkalefveiket a höveíkeő írőnyok alapjdn
dolgozttik ki:

a.) A testiileti munka íő céljainak és stratégiájrának meghatározása és
továbbfejlesztése;

b.) Az ülések és rendezvények tárgyának meghatároása az adott
akadémiai ciklusra, illetve éves bontásban részleteiben. Ez módosulhat a
lehetőségektöl ffiggően és bővülhet az MTA tudományos osáályai által
adott feladatokkal, illetve a gyakorlati életben felmerülő aktuális problé-
mákkal. Az albizottságok feladattervüket a Bizottság elnökével egyeztetik,
aki felkérheti az albizottságokat további feladatok megoldására;

c.) Vitaülést és véleményezést a feladatterven felüli kérdésekben is
lehet tartani és végezni, saját kezdeményezésre, az albizottság elnöke
útján, vagy az akadémia magasabb szintű testíileteinek kívá,rrságrira.

2.) Az MB Logisztikai Albizottság programja az akadémiai
ciklusra és 2000. évi feladatai

Áz akadémiai ciklust átJogó elgondoltísok a vdtraszltisokal követően,
az első ülesen fogalmaúdtak meg. A biznttsáry elnöke az MB részére
égyíés^ az 

^lapveíő 
irányokat meghaüírozó közös feladatok at, másrészt az

albizottságok sajátos követelményeit és munkájuk integrálhatóságrfurak
veúrelveitbatfuozía meg. Á7 1999-2002 akadémiai cihlusra ezek ígl össze-
gezhetőek:

' Tudományelrnéleti kutatások folytatrása, a marketing és a logisz-
tika helyének vizsgálata és pozícióinak erősítése a tudomáLrryok
rendszerében;

' A tudományosság kritériumainak és azok teljesülésének vizsrgálaía
mindkét területen (marketing és logisztika) szakértő csoport mű-
ködtetésével, a megalapozó marketingvizsgálatok esetében a bizott-
ság elnökének közvetlen felügyelésével és közreműködósével;
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' A tudományos fokozattal rendelkezök szimára bekapcsolódási
lehetőség bizosítrása az akadémiai és a kutatóhelyi munkákb4 a
kutatóhelyek között - igény esetén _ a híd szerepének betöltése;

. A gyakorlati szakemberek, marketing és logisztikai vezetők köz_

reműködésének és szerepvállalásanak elősegítése, ösztönzése;

. A szaktBületeket érintően az MTA doktori fokozat megszerzése
f€ltételeinek vizsgálat4 az ilyen irányú kutatások és azt végző
p ály á.:'ók ö szlönzése és támo gatasa;

' A marketing és a logisztika kapcsolatrendszerének elemzése,

értékelése, a további út meghaároása;

o A jubileumi tudomiinynapi rendezvények szakmai elökészítése, a
marketing fejlődésének bemutaása az MTA IV. Osztály aka-
démiai tudományos rendezvényén;

. A globalizáció és a magyar tudományos nemzeti érdek érvé nye-
sítésének kérdése.

A Logisztikai Albizottság (LA) a ciklusra vonatkozó munkatevének
összeillítiása soran ezeket a szempontokat figyelembe vette. A LA a logisz-
tika tudomrinyos fejlódésének elősegítését céIozva, egy rendszerszemléle-
tű, az elmélet és a gyakorlat egységét, a különböző logisztikai kutatóhe-
lyek kiegyenlített szerepvállalását biztosítani szándékozó munkatervet
fogadott el.

A munkaterv az elnök elóterjesztésére évente konkét programokat
hatiirozott meg, eltérve attól a gyakorlattól, hogy a feladatok reszletes
meghaüírozását csak a trá,rryév kezdésekor, az elnökség ülésén fogalmazza
meg. A végleges munkaterv az előzetesen megküldött iniciálójavaslatokra
épített, de vrirta és befogadóan kezelte mindazon javaslatokat, amelyek az
alakuló ülést követően a tagok részéről beérkeztek.

A 2000- február 9-ei albizottsági ülésen beterjesztett előzetes ajánlás
és a szóban, illetve írasban tett módosíó, kiegészítő indítványok figyelem-
bevételéve| az MTA MB Ltl munkaleme a jelen akadémiai cíklusra:

. É,vente átlagosan 4 tudomrinyos ülést;
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. Évi 1-2 vezetőségi ülést;

. 2 külön programfeladatot (az elnök vezetésével illetve közre_
működésével a Marketing B imttságban);

o Évente ery, az MB egészét érintő program meg§zervezesét tar-
talmazza.

, 4 LA az évenként egy alkalommal az MB egésút érintő program
elókészítését és megszervezesét a bizottság elnOkévil és titkí,rávi - áki a
j_elenlegi ciklusban ewűltal az MB alelnöke is _ egyetértésben, veliik
folyamatos egyeztetéssel végzi, Az egyes programok felelöiei mind a l4 prog-
rampont esetében megszervezik a programot, ezzel biaosíWa a megfelelő
előretekintést és az egyértelmű feladalkihelyezést.

A 2_000. évi fdadalok a íervezelt idő, hely, felelő\ és eglüfrműködők
megjelöIésével:

l,) Az élelmiszeripar logisztikai problémái

2000 első félév

Szent István Eryetem

Dn Lakner Zoltóa

ELIE TTK és Veszprémi Egyetem

2.) Logisztikai felsófokú képzésben és Phd felkészítésben (eset-
tanulmány és konzekvenciáik)

Tervezett idó: 2000 nyár

Hely: Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigaz-
gaüísi Eryetem

Felelős: Wimmer Ágnes

Egüttrnűködök: ProJ. Dn Chikón Afrila, Prof, Dn Csetényi József,

Prof, Dr. Turcsónyi Kátoly

Tervezett idó:

Hely:

Felelős:

Egytittnűködők:



3.) Az ME logisztikai rendszert, szervezetei es műkfiési -
fejlesztési elgondolásai a stratégiai felülvizsgálat után

Tervezett idő: 2000 második fele

Hely: Honvédelmi Minisztérium

Felelós: Dn Kunos Btilint

Eryüttrnűködők: Kopasz Jenő ddíblt", Dobó Péter vőrgt
Prof. Dn Turcsáryli Károll

(A pontosítások elvégzése a cikk megirásakor folyamatban van.)

4.) A termelés globaliációja és togisztikai összeíiiggései

Tervezett idő: 2000 ősz+él

HeIy: 
JvlagyarTudományos Akadémia vagy a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Felelős: ProJ, Dr. Kulcsór Béla

Eg5züttműködő: Prof, Dr, Cselényí rózsef

,A ryogram szerint az utolsó ülés a tetje§ Merketing Bizottság rész_
vételével kerül megszervezésre. Ebben a marketing szaiemberek -bekap-

csolódása mát az által is biáosított, hogy az Úkészítés a bizottság
elnökével eryiittrnűködésben történik, aki- egyúttal a magyar tudomá-
nyosság legismertebb és legkiválóbb marketing szakíroja éí kutatója, az
MTA rendes tag|a.

__ _A munkaterv szerinti programokon tul, az MB által megfosalmazott
általános elvrÁrásoknak megfelelöen, mint a LA elnöke réú Íetem az
YT Y.Aer*.9o1iryok Osztálya májusi jubileumi ülésszaka és nyil_
vános ülése elökészítésében, a bizottság reszéról ott elhansá előadások
áttekintésében és szakvéleményezésébei.
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3.) A 2000. évi feladatok teljesítése és a bizottság elvégzett
egyéb tudományszewezői tevékenységeinek

összegzése és értékelése

Egl akaümiai ciklus új elnökéggel, új vagl részben új tagsdggal,
új elveh alapjón elkeszítefl progrummat bizonyára érdanes anq hogt
ruír az indulósnól önvi?§gdlalot végeuen, é§ azt köué tegle. Ez u, oka
annak, hogl a cíklusidő egl hatoddnak ebeaéí követően mírís bemu-
tatjuk, és éttékelni örekszünk az elvégutíeket.

A tervnek közel megfelelóen eddig két akadémiai ülés és az alakuló,
választással egybekötött ülés került megrendezésre. Idöben első nagy ren-
dezvényiink a logisztika felsőfokú képzésben elfbglalt helyét és a PhD
felkészítésben betöltött szerepét vizsgálta. A program neves elóadókat
mozgatott meg és bevont 4 PhD hallgatót eddigi munkájuk bemutatásával.

Egletenuk logiszlikai kepzéseit - nnűtglait, tanteneit, szakbólyait
- mutatlók be:

. A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Erye-
lemről proJ dn Chihín Attila rektor, tanszekvezetÖ egyetemi

talár;

' A Miskolci Egy etemrőí proJ. dr, Cseknyi József dékín, tanszék-

vezető egyetemi tanár;

' A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemröl dr.

Tarnai rúüa egeíemi docens;

' AZrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemrő! ptof. dr. Turcsónyí
Kóroly dékánhelyetttes, tanszékvezetö egyetemi tanár.

A PhD hallgaűk is ezekrőI._az eg)elemekríil mularlák be eddig
elvégzett munkájuk eredményéL Ok es térruii* a bemutatós sofrendjében
a következők voltak:

' Wmmer Ágnes 1aXAr): Teljesítrrrénymérés az értékteremtés

szo lgálataban.



. Gyafnuli Jóuef A Magyar Honvédség fenntartási anyagfel-
használó és elláto rendszere korszerűsítési lehetőségeinek vizs-
gálata száínitóEéppel segített matematikai modellezési módsze-
rekkel

' l/e?nlik Attila (VE): Virtuális vállalatok modellezése kisvállala-
tok beszerzési és elosáási logisáikai feladataira.

' Sznbó Ferenc (BMGE): A logisaikai központok szercpe az átru-

sállíttísi láncok fejlesztésében.

Á PhD hallgatók munkóik különböző ftúzisában tartotlak. Bemu-
tatkozísuk ezért nem igényelt semmilyen formában közvetlen összemé-
rést. Ezt a témrá,k sem tették volna szükségessé és lehetségessé. Az eltérő
munkafiázisok miatt a megvitaás és a tanácsadás is eltérő jellegű és tar-
talrnú volt. A LA jelen lévő jeles képviselői egyetemeik kutaíási jelle-
gének, eredményeinek, erősségeiknek megfelelően szímos kérdésben igen
lényeges segítséggel tudtak szolgálni a kutatómunka továbbvitelét illetően.
Jelezték ugyanakkor, hory ilyen szakai kommunikáció rendkívül hasznos
nem csupán a PhD hallgatóknak, hanem a logisztika kutatóinak, műve-
lóinek is. Igt a levezető elnök funkcíójőból az elhangzoltakul és a vita
tanulsőgair összegezve nugóllapítoaat4 hogy :

. Amit más egyetem jól művel, aa hatékonyabb áwenni, mint újra

kitalálni;

. A véleménycsere több együttműködési lehetőség körvonalait is
felvillantotta, a folytatás most már az érintettek lehetősége;

. F€lvetődött a logisaikai diplomamunkák kölcsönös megvizs-
gálrisrirrak általános haszna is;

. A LA világosan látja, hogy a tudományos előrehaladris csak a

saját, önálló, új metodika alkalmazísával elért eredmények
útjrá,n lehetséges, Megerősítést nyer tehát az ókori kínai katonai
teoretikus Szun Ce megállapíüása:

"Az aki nem előrelótóan cseleksaik, hanem elleafeleit lükrözi, biz-
tosan azok Jogsógtúba kerül" (Szun Ce: A háboru művészete).
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Ezpn az akadémiai ülésen íatÁroaa el a LA vezetösége a BKAE
egyetemi adjunktusával, Wimmer Ágnessel együtt, hory az ilyen ren-
dezvénl hagyományossá kell tenni, abhoz az anyagi tárnogatást is meg
kell szerezni, Ezért pályázalot adtunk be a Logisztikai Fejlesztési Központhoz.

"Szakmai szemezetek és oktalísí intézmények logisztikai íémőjú
eseményeinek és rendezvényeinek tőmogatása"

témában, a fenti rendezvény sorozattá bővítése és az elöadások egy kiad-
várryban történö meg|elentetése !ímogatására,

A MB LA ez évi második nyilvános ülését az élelmiszergazdaságtan
időszerű logisztikai problémái témában a Szent István Egyetem Elel-
miszertudoriányi Karán tartotta az lilelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék
és a Maryar Elelmezésipari Tudomrányos Eryesület közös rendezésében, a
LA elnökének vezetésével,

A nyilvános üles szakmai prograt4ja önmagáért beszél, amel! a
kövelkező előadáso kat tarlalm0zta:

1.) A logisztikai szemlélet helye és szerepe az élelmiszeripari szak-
emberek képzésében:

Előadó: Hajdű Istvónné Csc, íanszékvezető.

2.) Az élelmiszergazdaság logisztikai problémái a korszerű rendszer-
szemlélet tiikrében.

Előadők: prof. Somogti Sdndor, prof Kocsondi JózseJ, Kajár Karulina
PhD Yeszprémi Egyetem, Georgikon Mezőgazdaságtudomátryi Kar,
Gyakorlati Szervezési és Vezetési Tanszék.

3.) A dinamikus agrárpiacok megismerése és szabályoása,

Elődók: Vízvóri Béla CSc es Kovács Gergely ELTE Operációkutatasi
Tanszék,

4.) A gazdaságpolitikai eszközrendszer lehetséges szerepe az élelmi
szergazdasíg logisáikai rendszerének fejlesáésében.
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Előadő:. Lakner Zoltán CSc, e§/etemi docens SZIE Élehiszertr-
dományi Kar, É,lelmiszeripari Gáas7gi Tanszék.

5.) Tangazdaság és botanikus kert bemutaása.

. .A 2909 évi munkaprogram eddig megtartott k ét gazdag rendezlénye
arról tanúskodik, hogy a tudomrányos kutaásban és a kutatráiszervezésbón
az MTA MB, LA eredményes munkit végez. A munkaterven kívül elvég-
z,ettek igaz.olját<" hogy az albizottság képes eleget tenni a bizottság és-a
maryar tudományos közélet egyéb, fontos és aktuális elvrfuásainak is. Ezek
\a1.é tzttgzik eg,részt a tudomrinyelméleti kutatásokhoz kapcsolódás, a
jubileumi akadémiai emlékülés megszervezéseben a közreműködés és az a
kezdeményezés, hogy albizottságunk kapcsolódjon be a Magyar
Professzorok Világtanácsa részéróI koordinálf tObboláalú, kétnyelvű ériel-
mező szótáIsorozat programtervének kidolgozásába, a munkálatok elö-
ké§zítésébe. Ez elsősorban a Kárpát medencii maryar tudományosság és
a hallgatoság részére lenne nélkülöáetetlen segédanyag, amety eg5,1íttat
ryorsítaná ezeknek a régióknak a felzarkőzását és kOzvétve elóiegithetné
eáltal is orságaink EU integrációs csatlakoását is.

Nemesek a célok és naglok a feladaok. Ilyen akaümiai ciklusban
tígl hiszen érdemes kjzreműkiidnl a fetclősségel es a munkű a kalonai
é1 a, 49lgóti logbzrikusok érlékeremtő egiifimííködésében egafdní
feIvólIaIní
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A BÉ,KEBIzTosirÁs ú"r nrurNzIól l

Horst Mqlat 2

Fordította: Yincze Gyula 3

l - M€giclent A TruPp€ndien§t 2000,2. számÁüan,
2. Ho§t Mrjat ezr€des
3, vinoz€ Gyüla nyá, atezí€d€s, okleveles távkózlési szako§ müszrki tanár

Ánlakulóban vannak a haglomdnyos ENSZ feladatok, Á békete-
rcn íő és békeíennlalű műyeletekből adódó új követetnények az ENSZ
erőka minden újabb bevetéskot a legküIiinbözőbb hely^a(ek)be horutík
A kgkülönfélébb szitulicükkal kellett professzionáIb módon megbirkóz-
niuk a múllban olyan esetekben ís, amikor a feladalok és az igénybe ve-
hető eszközök nem voluk összhangban. Áz 1. sz dbrón egl boszniai brit
őrjdfaí lűható liiveggel és geppushóval felsrefell több ceníiméter vastag
páncéIzaUal védea Challenger lípusú harckocsikkal Mekkora kiilöni-
ség ez a Golan-íennsíkról elszórmazott kepekhez, az eglléni lőfeglverrel
ellátott, kéksaínű ENSZ-mellénnlel és ENSZ- ztíszlóvat védett kéífős őr-
jóratokhoz képesl

Egyre többen nyilatkoznak napjainkban anól, hogy a békefenntartás
mennyire megváltozott, hogy eredeti értelme(zése) a ''klasszikus Peca-
keping ma már nem időszerű, és hory békefenntarüis céljára - mint
kipróbált és jól bevált eszközök - a harcoló csapatok szerepe 'jelértékelő-
dőben" van. Ezek lennének a békebiáosítás új dinenziói? Mi változott
meg valójában? Nem vettek résá ENSZ-csapatok eltökélten már korábban
is hagyományos ENSZ-bevetésekben anélkül, hogy azonnal ne új dimen-
ziókról beszéltiink volna?

A klasszikus békefenntartás

Két hadban álló orság hadserege áll egymással szemben, parancs ál-
tal meghatrározott módon, Egy kereken öt kilométer szeles népt€ld (ft'ld)sáv,
egy könnyen áttekinthető és ellenőriáető pusztaság választja ketté őket,
amely ENSZ-csapatok folyamatos felügyelete alatt áll. E mögött három
zóna helyezkedik el, benne pontosan meghatírozott, és rendszeresen elle-
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nőízött csapat-kontingensekkel. A szembenálló felek mindegyike tartja
magát a fes/verszíjneti egyezményhez, egyszóva| a katonai helyzet nyu-
godt, békés. A csapatok részére nincsenek további feladatok szabva.

Hol vannak ma már az IJNErú idők? Az ENSZ válsógkezelő erők
I973-tóI l979-ig 4i Egyiptom es lzrael közölti konJliktust követően
kerüllek bevetésre. Az osztlik hadelő 1973 oklóber és 1971június közöfr
óIlítoU fel egl kontingenst, atulyet hésőbb aztón azIJNDO'F-ra keresz-
teltek Mennyife vikigos, érthető, áíekinthető voll ez a bevetés!

A csapatoknak szokatlan volt a feladat, hogy jelenléti,ikkel és tevékeny_
ségükkel a konfliktusban szemben álló felekkel az eg;iezmény betartását
biztosítsák. A feladat egyértelmű volt, az igénybevehető eszközök és a
csapatok kópességei egymással össáangban álltak, A békebiztosítós e
fornuíjónak kulcssuvát bizalomnak hívtlík. Az elfogulatlan és szubjektív
ér-tékelést nagy mértékben kiáró kötelezettségteljesítés révén a csapatok-
nak sikerült a konfliktusban szemben álló felek bizalmát elnyemi és meg-
tartani olyannyira, hogy azok nemsokára kölcsönösen lemondtak a
fegyverszüneti egyezményben engedéIyezeÉ kontingenseikről. Miután a
felek kérelmüket kölcsönösen előterjesztették, lehetóvé vált a bekefenntartó
erők létszámának és fegyverzetének jelentős mérvú csökkentése, illeWe a
200 km hosszu zóna kisebb erővel történő felügyelete. A feltételek és az
eszközök össáangban voltak egymással.

Ez volt a békeíen taftlis a legigazibb, legklasszikusabb é elemben.
Eredményezhette -e a béke megőnesá? Nem, ugtanis csak egl fegtver-
szüneli egteanény előírásainak beanásű volt hivana biztosílanl

A legrégibb ENSZ békefenntartó missziónak, a közel_keleti UNTSO 5-

nak sokkal találóbb neve volt: "ENSZ feglverszünet felüglelő szene-
zet ||, vagyis a tradicionális békefenntfióknak fegyverszüneti egyezmény
felügyeletén felül más feladatuk nem volt.

Ú1 kihívások

A körülmények (meg)változtaü{sa 1978-ban az ENSZ-erők Libanon-
ba történő vezénylésével következett be. Az UNIFILÓ már mérhetetlenül
nehezebb körülrnényekkel találta magát szemben. Jóllehet itt is az össze-
különbözött államok hadseregei néztek farkasszemet egymással (máLr
amennyire a libanoni haderő maradéka még annak volt minősíth€tő), azon-
ban egléb tényezők ís szerepeí játszotlak több, különféle erőcsoportokkal

4, UNEF= ENsz válsá8kezelő €rők
5. tJNsTG ENsz f€gyveíszílnet felügy€ló §zeryezet
ó. UNIFIL= (UN Inlrrim Forces oflibanon) _ ENSZ átíneneti eíók Libanonban

201



szimpatizáló félkatonai szeívezet, részben uniformiált és felismerhető,
hozzájuk csapódó fegyveres civil csoportok, amelyek az ellenségeskedés
ö okozói, bajkeverői voltak. Nincs útközőzőna, nincsenek jól elhanirol-
ható válasáóvonalak, a bevetési térség óriási, a terep nehezen áttekinthető,
a konflikfusban részes felek nehezen felismerhetők, és a szerződés betar-
tásá,nak feltételei nem elégségesek. Ezen tulmenően a polgári lakosság is
össze van ugrasztva, és az állami rend gyakorlatilag alig funkcionál, Az
UMFIL feladata csak a haderők szétválasztrása, és a félkatonai erők befo-
lyásának a bevetési térségben való megakadályozása volt. Amennyire za-
varos a felada! olyannyira elégelen annak végrehajtísa is. Alig múlik el
nap szerződéssértés nélkül. Visszaélések, túlkapások naponta fordulnak elő,
és gyakran az ENsz-csapatok is az ellenségeskedések célpontjává válnak.
Az ENSZ-csapatok már nem mindig érzékelnek elfogulatlanságot a szem-
ben álló felek részeről feladatteljesítesük során. A feladat, a feltételek és
az eszközök nincsenek összhangban egymással. Mekkora különbség ez az
LJNEF-hez, illetve a klasszikus békefenntartáshoz képest!

Új dimenziók

Vizsgá§uk meg újabb példaként az ENSZ csapatok kambodzsai
bevetését. Már az UNTAC? név is arról rirulkodik, hogy a népközösség itt
egy teljesen más mandátumo! jogosíWányt adott és az ENSZ csapatoknak
ery sokkal bonyolultabb helyzettel kellett megbirkómiuk. Mivel Kam-
bodzsában hiányzott a konfliktusban részes másik orsÁg, igy az ENSZ
újra, államon-belüli konfliktussal találta magát szemben. Hogl miért
újra? Fel kell harynunk azzal az előitéleltel, hogy az ENSZ, a legelső
bevetés óta csak államok közötti konfliktusokba avatkozott be. Tény és
való, hogy ezideig csak kereken minden negyedik misszió volt hivatott két
állam közötti konfliktust követő béke visszaállítására, az összes többi
indítéka államon belüli visály, eIlenségeskedés volt.

De térjünk vissza Kambodzsához! Az állami hatalom és a vörös kmehr
harcosok közötti hosszantartó fegyveres konfliktus a civil rendszer össze-
omlásával járt, és szükségessé tette ENSZ csapatok bevetését. Az ENSZ
erők most ismét teljesen újszerii feladatokkal találták magukat szembe:
úgymint az államí hatalom átmeneti átvétele, illetve mindazon intézke-
dések meghozatala és végrehajüísa, amelyek a normális élet visszaállításá-
hoz szükségesek.

Ezen feladatokkal kellett a csapatoknak megbirkózniuk, annak elle-
nére, hory korábban egyetlen katonai felkészítési és kiképzési program

7, UNTAC= ENsz álrncncti haló§ágok Kaínbodz§ában



sem tartalmazott ilyeneket. A katonai és félkatonai erők lefegyverzése, az
állam hatalmának és tekintélyének visszaállítása a vörös kmehrek befo-
lyási övezetében, segítségnyújás a választások végrehajtísakor, stb., ké-
p€áék a katonák teljesen újszeni feladatait.

A csapatoknak többek között ahhoz is hozzá kellett szokniuk, hogy
nemcsak saját katonai parancsnokuk parancsait, hanem az ENSZ-íötitkár
civil helyettesének utasíásait is teljesíteniük kellett.

Ezek már a békefenntartás addig ismeretlen, új dimenzióira utalnak.
Legyen ez az IFOR/SFOR példáján is megvilágítv4 mivelhogy egyfelől
a bevetési térség Ausária politikai érdekeltségi körébe tartozik, másfelól
pedig a legfóbb feladatok és azok végrehajtása valamennyi vonatkozásuk-
ban ismertek.

A helyzet Bosznia-Irercegovinában a Dayton-i békeszerződés idő-
pontjában az aldbbiak szefint kömonalazódott: a három népességcsoport
feglveres erői és a megsámlálhatatlanul sok félkatonai csoport közel
1000 km hosszú konfrontációs vonal mentén helyezkedett el egymással
szemben.

A bevetési szituáció megértéséhezjogi alapok (lásd az angolból fordi
tott ENSZ Biztonsági Tanácsi határozatot) és a csapatok föbb feladatai
(lásd az angolból fordított IFOR/SFOR feladatokat) szolgálnak.

Szembeötló újdonság ajavábó|,hogy az IFOR az ENSZ Charla VIL
fejezel alapjőn tevékenykedik. (l2.cikkely: ha a Biztonsági Tanács úgy
találja, hogy a meghozott intézkedések, eltekintve a 4l.cikkelyt, nem kie-
légítőek, illetve nyilvánvalóvá vált, hogy nem elégségesek, úgy a nemzet-
közi béke és biztonság megtarüisát vagy visszaállíását elősegítendő, légi,
tengeri vagy sárazfijldi akciókat kezdeményeáet, és pontosan ez utál lát-
szólag új dimenzióra. Csakhory ez ismételten nem új momentum, uryanis
ENSZ-csapatok 196|-ben Kongóban a 16I. ENsz-haláfozattal már kap-
tak felhatalmazást erőszak alkalmazására a polgárháboru befejezése érde-
kében. Újdonság viszont az, hogy a mandátumot adó sz ervezeí (pé|dául az
ENSZ) már nem saját maga vezeíi a csapatokat, hanem a misszió veze-
tésével valaki mást bíz meg, (Mint például az OböI-háborúban egy vezető
nemzetet vagy Boszniában egy regionális szeívezetet, a NATo-t). A csa-
patokat immár nem az Egyesült Nemzetek által megbízott erők parancs-
noka, mint katonai parancsnok, és nem ery külön megbízott, mint az ENSZ
főtitkárhelyettes v ezeti egy -e célra létrehozott törzzsel. Válsághelyzetben
nincs szükség felvilágosíüís-kérésre a New York-i ENSZ föhadiszállástól,
ugyanis kizárólagos felelősséggel egy katonai szeívezet vezet, katonai pa-
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ranc§nokkal és jól összekovácsolt (és kipróbátt vezetési eszközökkel ellá_
tott) törzzsel, A megbíás olyannyira mindent magában foglaló, hory vis-
szakérdezés a mandátumot adó szervnél nem vary csak igen ritkán szük_
séges.

Az ENSZ BT 1995 december líi határozata:

A BT nugdllapílja:

. hogy a régió helyzete veszélye^eti a nemzetközi békét és bizon-
ságot;

' az ENSZ Charta VIL fejezetben foglaltak alapján a BT felhatal_

1zzz6 vtagáIlarnokat és a béke eryezmény l-A melléklete szer-
inti közremüködő szervezeteket az IFOR-erők egyesített
parancsnokság és egységes vezetés alatti létrehozásárq a béke-
egyezmény l-A és 2.mellékletében rögzített feladatainak végre-
hajtásáLra;

. ahatáíozat a 14,§-ban foglaltak szerint felhatalmazza a tagállamo-
kat, hogy az l-A mellékletben rögzített feladatok bevezetésére és
betart ásrira minden szükséges intézkedést megtegyenek,

IFOR legfontos ab b feladatai:
. biáosítani a tiizszünet folyamato§ betartását;

. biáosítani az erők egyezmény szerinti tüzszüneti zónábol történő
visszavonását és az erők szétválasz!ísát;

. biáosítani a nehézfegyverek rakíárakb4 laktanyákba történó össze-

s^íjtését és a hátramaradt erők leszerelését, majd

. uralni Bosznia-Hercegovina légerét.

Á SFOR kgfontosabb feladalai

Az SFOR biaosítson folyamatos katonai jelenléte! hogy elejét vegye
minden megújuló ellenségeskedésnek, stabiliálja és erösítse a bosznia-
hercegovinai békét, ily módon járuljon hozÁ egy biztonságos kömyezet



megteremtéséhea nyújtson széleskörű trlmogatást a folyamatban lévő pol-
gári tervek megvalósíásához és mihelyt a helyzst megengedi, a sóvet-
séges erők fóparancsnoka kezdeményezni fogja a NATO katonai_átrneneti
stratégiát, melynek céIja a katonai erők nagyságrinak, szerepének és jelen-
létének csökkentése.

Az IFOR/SFOR főbb feladatai

. csapatszétválasztó zóna létrehozásával a szemben álló felek szét_

választása és különválasáva tarüísa;

. a csapatok k'Ivonasa az ütk(jzőzóruiból a lalaanyákba;

. a szemben álló felek hadereje tevékenységének (kiképzés) felü-
gyelete;

. nehézfegnerek számbavétele, összegújtése, megfelelően őrzölt
ralaárakba történő lzállíta§ának felügtelete ;

. a konfliktusban szemben álló felek fegneres erői meghatározott
létszámra történő csökkentésének, visszamozgósíttisának fela-
glelete;

. a polgári lakosság mozgásszabadságlá.nak biztosíása;

. meghaározot1 térségek megerósítése;

. a légtér felügyelete.

A fent dőltbetűvel szedett feladatok már nem tradicionális feladatai a
békebiztosító csapatoknak, ám e feladat keretében szükségessé váltak.

összehasonlífua az sFoR feladaüit és az alkalmazott eszköóket,
megállapíüató, hogy az UMFIL-eI összehasonlítva, már nincs úoIIóú, Az
SFOR eryaránt rendelkezik megbízíssal (felhatalma#ssal) és elegendó
eszközlel a feladat teljesítéséhez.

Láthatjuk, hory az IFOR és az SFOR esetében a megbízás, illetve a
Dafon-i békeszerzödés betartrása nem egyedül a felek bizalmán, hanem
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eszközök bevetése révén a visszatartáson, elrettentésen alapul, ami a béke-
biáosítá§ egy további dimenziójrá,ra utal.

Ez azonban nemcsak az ENSZ Charta VII. fejezete szerinti jogosult-
ságon alapul, hanem az államközösség politikai akaratán is. Emellett per-
sze érvényes az, hogy a fegyverek használaüínak joga a szükséges erő
nélkül, önmagában még (egyáltalrfur) nem hatásos.

Békemisszió minden áron?

Erthetően távol tartjuk magunkat a holland békefenntartók bizonyfua
legryászosabb példájától. A holland UNPROFOR-csapatoknak Srebrenica
térségében ENSZ-mandátum és nemzetközi hadijog alapján kétségkívül
joguk és kötelességük volt a jogos segítségnyújüíshoz (vagyis fegyver-
használathoz) az ENSZ-védőzónában védelmük alatl állő polgari lakosság
életének és egészségének védelmére.

Aligha múlott ezen, hory ők a védózónát a benne élő polgári lakos-
sággal es/ütt a boszniai szerb megszállóknak ellenérték nélkül átadtak.
Ami ezután történt az mindenki €lőttjól ismert. A kudarc aligha múlott a
jogosítvány(ok)on, sokkal inkább a minden szinten megnyilvánuló tétova
felelősségvállalással, és talán a rendelkezésre álló kevés eszközzel íiiggött
össze. Hiszen a legjobb elernzők sem tudják utólagosan kideríteni, hogy
mi történik, ha a védelem órdekében egy lövés eldördült volna. Igy csupán
a szerb tábomokokkal tanácskozó, barátságosan mosolygó holland parancs-
nok képei maradnak meg emlékezetiinkben.

Megváltozott feladatkörök

Térjünk azonban vissza az SFOR-hoz! Az SFOR megbíz(at)ásába fél-
reérthetetlenüI megszövegezett olyan feladatok kerültek, amelyek ez ideig
nem tartoztak a klasszikus katonai felelősség(ek) körébe, de csaknem a
csapatok fö feladatait képezik ma Boszniában. Ez azért különös, mert a
katonai helyzet, eltekintve az elszigetelt provokációktól, nyugodtnak
tekinthető és csaknem rutinszolgálat, mint más ENSZ-missziókban. A
civil érdekek érvényesítéséért a kiegészítőleg még az országban lévő
ENSZ szolgálati helyek, mint ENSZ menekültüryi segélyszolgálatok
koordinátorokként illetékesek.

Az UNPROFOR egyik feladata - miként az a nevéből is kitűnik - a
humanitárius segélynyújüís üimogatása volt, az IFOR-nál azonban a biz-
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ton§ágos kömyezetnek köszönhetöen csaknem a polgári-katonai eryütt-
működés lett a csapatok egyik fő feladat4 amelynek meglévo struktúiait-
kal nem voltak képesek megfelelni. Habár némelyik törzsben miir létezett,
csaknem valamennyi kontingens létrehozott egy törzsbeni szerve! hogy a
nem-állami és a privát segélyszervezetek támogatásának eleget tehessen.

Szarajevóban több mint 400 különböző segélyszervezetnek van
központja. A velük való kapcsolattartís, együthnűködés az SFOR részére
csaknem megoldhatatlan feladat, kiváltképpen, ha néhány civil szervezet
hadsereggel szembeni ellenszenvét is figyelembe vesszük. Emiatt a
NATo külön polgári-katonai eryütenűködési csapatok feláIlítását fontol-
gatja, hogy ezen kihívásokat megfelelően kezelhesse. Ha áttekintjük egy-
néhriny kontingens teljesítménymérlegét, arra gondolhatunk, hogy talán
ery építőcég sikereiról szóIó beszímolót olvasunk, miuán megismerjük,
hogy hriny hidat ópítettek és hány kilométer utat állítottak helyre. Történt
ez azon nézőpontból indíttatva, hogy a csapatok korlátlan mozgásszabad-
ságát biztosítsuk; kihaüísa a polgriri lakosságjavára mégis áttekinthetetlen,
és nem minden helyreállított híd és út szolgál ténylegesen katonai célokat.
Ugyan az SFoR-nak a műszaki csapatok már nem feltétlenül kellenének,
ennek ellenére továbbra is a bevetési térségben maradnak és támogatják a
hatóságokat a polgári infrastruktura helyreállítasában.

Az osztník katonáknak Visokóban az iskola helyrehozatalában való
részvétele is ebbe a kosrirba tartozik, hiszen nem bír katonaijelentőséggel,
de óriási a fontossága a vidék új|áépítesében. Az SFOR csapatok sok min-
dent (meg)építenek, helyreállítanak és (meg)javítanak, és a nemzetkö-
zösség ezzel sok péná takarít meg. A Bosznia-Hercegovina-i választáso-
kat az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (továbbiak-
ban: EBESZ) bonyolította le, de a sikeres vé grehajtás az SFOR-csapatok
támogaása nélkül sok tekintetben nem vált volna lehetségessé. A hadsereg
ezzel a megszokott ösvényről letért, és új kil,ívásoknak állott elébe.

Nyitotú kérdések

Leggtakrabban a következő ket kerüs vetődik fel:
o Miért nem vesz tulajdonképpen őrizetbe az SFOR egyetlen hábo-

rús bűnöst sem?

. Miért nem tivolítja el az SFOR az aknákat?
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Az első kérdésre adandó válasz relatíve eryszerű. Az SFOR-nak nem
feladata háborus bűnösöket felkutatni, megkeresni és órizetbe venni. Persze,
ha a szolgálati tevékenység során egy körözött háborus bűnöst felismer-
nek, aá természetesen letartóztatják, mint azt a korábban előforduló példák
is mutatják.

A második kérdés kétségkívül nem válaszolható meg a teljesség igé_
nyével. Az SFoR-nak nem feladata az aknák elüívolíüísa, az aknamen-
tesítés. a Dayton-i eryezmény nem sámol ezzel, és most már senki sincs
abban a helyzetben, hogy a háborus feleket újra tá(gyalóasztalhoz ültesse,
hogy a szerződés rendelkezéseit megváltoáassák. igy az aknákat SFOR,
vagy annak megbízásából a konfliktusban részes felek csak akkor távo-
líthatjrá,k el, ha az bevetési okokból szükséges. Ezért a becsült 7 millió akna
felszedése, mentesítése, Boszniában a konfliktusban szemben álló felekre
és a civil szervezetekre hárul.

Humanitárius segélynyújtás

Ha az SFOR általi segélynyújü{§ok felsorolását tovább fol}.tatnánk,
még sok olyan példát találnánk, melyek nem a katonai feladatok körébe
tartoznak. Az SFOR valamennyi műveletének a célja a békét elősegitő biz-
tonságos kömyezet megteremtése. Ha azonban a Bosznia-Hercegovinai
helyzetet górcső alá vesszük, meg kell állapítanunk, hogy a Dayton-i
egyezmény potgári és katonai vonatkozású eredményei között hatalma§
lyuk átong, Az SFOR sikeresen működik, uglanakkor a civil oldal nagyon
el van maradva.

A rend és a stabilitás biztosítása érdekében a csapatoknak szükséges
bevetési feladataikon túllépni, és olyan kiegészítő feladatokat felvállalni,
melyekkel eredetileg nem számoltak.

Az SFOR kibővített feladatspektrumát a legeryszenibben a ''Policing
lhe Gapl| (a szakadék megőrzése) angol kifejezéssel jellemezhetjük. Eb-
ből a szempontból érthetó a többnemzetiségű speciális egység felállíása,
mivel Boszriában nyilvánvaló, hogy a biztonsági erők a legkülönbözőbb
okokból nem képesek vagy nem akamak feladataiknak eleget tenni. Az
LINPTFó nem rendelkezik rendő(ség)i jog- és haáskörrel, hanem csak
rendőrségi káderképzés biáosíüísrira szóló megbízással a konfliktus tér-
ségében. Ez a zíszlóalj-erejű köt€lék nem teljesít katonai feladatokat. Az

8, UNPTF= ENSZ ajkalmi í€ndőri erók
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ENSZ alkalmi rendőri erők köteléke kiilönleges csapatokból áll (olasz
carabinierik és francia csendőrök), amelyek nem találhatók meg minden
hadseregben katonai parancsnokság alatt. Milyen képességekkel bír, és
milyen feladatai vannak az ENSZ alkalmi rendőri erők kötelékének?
Mivel alapvetően nem rendörségről van szó, ezéi a polgári hatóságokkal
együttműködve alkaímazzáú<. Röviden és velősen '?rbl Control IJnít''-
nak vagyis rendfenntartó egységnek neveáetnénk. Ezzel az SFOR olyan
esetek alkalmával avatkozik be, amely normális esetben a civil hatósá-
gokra hárul, éspedig a rend és a biaonság helyreállításakor, valamint
menekültek és elűzöttek visszatelepítésekor. Ez csupán egy kis részte-
rületét öleli fel azoknak a tényleges feladatoknak, melyek egyébként a rend_
örségre tartomak. Az egyes népcsoportok kibékítésének elósegítése, támo-
gatása nem speciális felad,ata az SFOR-nak és a hadseregnek. A
Németországi Oberammergau-i NATO iskolában (SHAPE) a NATO mégis
felvállal egy külön e célra létrehozott tanfolyamot, egy kísérletet a civa-
kodó felek tisztjei és polgári személyei közötti kölcsönös megértés előse-
gítésére és bizalom-képzésre.

A bevetési körzetben eluralkodó konupció elleni harc (nyíltan vagy
burkoltan) a térség rendezett újjáépítésére ryakorolt negatív haüísa ellenére
sem feladata az SFOR-nak.

A koszovói bevetés az alkalmazísi lehetőségeketjó néhány új aspek-
tussal egészítette ki, A NATO-csapatok bevonultak a térségbe közvetlenül
azutín, hogy légierejükkel még a konfliktus szereplői voltak. A csapatok
egy egymással abszolut összeveszített civil lakossággal találták magukat
szemben, melynek szemmel látható sándéka, hogy a mindenkori másik
etnikai csoporton bosszút álljon, aá folyamatosan fenyegesse, lehetóség
szetint elűzze, és egy etnikailag tiszta területet saját csoportjának kihasít-
son. Csak a két száműzött római csoport tanúsít egyetértést. Az SFOR csak
a test- és életelleni bűncselekmények, továbbá a civil lakosság tulajdona
elleni bűncseIekmények vizsgálatával szembesül. Mivel a csapatok a saját
felelősségi területükön védelmezik a kisebbséget, gyakran ők az áldozatai
a retorzióknak és visszaéléseknek, Nehezen alakul, nehezen formálódik a
Koszovói Felszabadítási Hadsereg hatalmának korlátozása, és e vadhajtás
nemkívánt, illegális rendfenntartó szerepének visszaszorítása.

A békefenntartó és béketeremtó műveletek körébe tartozó alapvető
követelmények felsorolása az IFOR/SFOR/KFOR tapasáalatok alapján
csak példaszerű, és nem törekszik a teljesség igényére. Túlságosan sokétű
a katonai feladatok és egy feglrlerszüneti állapot, illewe konfliktushelyzet
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valóságos problémái köótti rés. És tulajdonképpen ebben |lrejtőzködnek|'

a béke megteremtésének, biaosíásrinak és megtartásának új dimenziói.

Megvá|tozott környezet

Eltekintve valamennyi tényleges napjainkbeli missziótól, kívárratos
közelebbről megismemi, váeolni az új kömyezetet is, melyben a csapatok-
nak tevékenykedni kell. Röviden mondva: hogl néz ki egl (had)művelet
egl összeomló, illetve egl mdr szétesett áIlamban?

Az összeomlás oka többnyire a lakosság eltérő etDikai összetételében,
és az állam összetar!ísára erőtlen politikai vezetés alkalmatlanságában rej-
lik. Jellemzője a szemétyes gyűlölködés és részben a gyengeséggel szem-
ben megnyilvánuló elképzelhetetlen brutalitás miatti államon-belüli kon-
fliktus. lz alábbi, csak példakenl felhozott jellemzők különböznek az
áIlamok-közötti hadműveletektű, vaglb a haglományos konfliktusok-
tól:

' a sokkal nagyobb és nehezen megismerhető bevetési térség;

' a civilek (ós az egymással összekülönbözött civilek) figyelem-

reméltóan nagy számú jelenléte a bevetési térségben;

' a konfliktusban szemben állók relative nagy száma, akik részben

csak nehezen azonosíthatók;

' a civil lakosság és annak kömyezete, amely az ellenségeskedés(ek)

célj a;

. az ellenfelek felelósségének hiánya a békefolyamat feltételei meg-

teremtéséért;

' segélysállítmányok kicsikarása a helyi fegyveres csoportok által.

A kormány valóságos működése és hatásossága döntően fontos egy
hosszan elhúódó békefolyamat sikere érdekében. Különösen a népgaz-
daság és a politikai rendszer helyreállítása, hosszabb konfliktus esetén a
katonák és harcosok rehabilitálása, és a normális életbe történő beillesz-
kedése igényli a cselekvési szükséget. Különös jelentőséggel bír, hogy a
kormány önmaga a konfliktusban milyen szerepet játszott, és mennyiben
volt részes a konfliktusban.



Ilyen konfliktusokban ryakran a polgári lakosság az áldozaía az elű-
zetésnek, az éhezésnek és a fizikai kényszemek. Ez a trauma mélyreható
szociális váltoásokat okozhat, a régi hierarchiákat fenyegeti, az etnikai
összetételt, az érdekszövetségek, csoportok hatalmi struktúráit és viszo-
nyait megváltoztathatja. Különösen fontosnak tűnik, hogy a civil lakossá-
got a részére nyújtott segélyekbe bevonjá,k, vagyis, hogy az á|dozatből a
konfliktus-megoldás részestársává tegyék. A lakosság azonban a konflik-
tus aktívabb részesévé is válhat, és a kívánt béke-megoldásra bizalmatla-
nul várakozva egészen az ellenségeskedésig, a kontraproduktivitásig szem-
ben állhat.

Különös a jelentősége a bevetési térség infrastruktúrajának, amely
gyakran már nem funkcionál. Nemzeti képzési programok egyáltalán nem
működnek, különleges képzettségű foglalkoziiscsoportok, mint tanárok,
rendőrök, ügyvédek, orvosok, hivatalnokok vary tolmácsok gyakran nem
állnak rendelkezésre.

A legnehezebb problémát azonban a harcoló alakulatok jelentik,
nemcsak a reguláris, hanem az irreguláris erők is, akármelyik hadúr
vezetése alatl.

Fellengző szervezési elnevezések (dandárok, brigádok) ellenére gyak-
ran csak könnyű struktúráik vannak, nem megbízható horizontális és ver-
tikális kapcsolatokkal. A harcosok személyi motivációja különböző, a
magasáos indítékoktól (mint az etnikai és politikai önállóság vágya),
egészen a tulságosan ritka ind(itó)okokig, (mint a bosszúállás, a zsoldos-
ság, a kulturális és etnikai bigottság) terjed, Mivel ezek az erők egyéni
érdekeket követnek, és lokális fonásokból (egészen a fosztogatásig, rekvi-
rálasig) tartják fenn magukat, hajlamosak rá, hogy a "kóreiket'| zayarő köz-
beavatkozó nemzetközi csapatokkal szemben ellenséges magatartást ta-
núsítsanak.

A konfliktusban szemben álló felekhez móg további résdvevők, illetve
konfliktus-megoldó szervezetek társulnak, melyek a csapatok számára szo-
katlanok. Az egyikhez tartoznak azok a nem állami és civil segélyszer-
vezetek, melyek természetesen saját egyéni céljaikat követik és a
katonaság kényszerképzetét - hogy mindent meg kell szervezni - ha egyál-
talan, igen, akkor is csak nagyon habozva, fogadják el. A másikhoz tar-
tozik a média képviselőinek túIzott mérvű jelenléte, amihez a csapat
ugyancsak nincs hozzászokva, és amit sajnos csak nagyon ritkán von be.
Mindezek a csapatra háruló, már eddig is igen nehéz szituációt még kom-
plexebbé teszik.
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Ezen kihívdsoknak való ttugfelelés, az ezekkel való megbírkóaús jel-
lemzi a békebiztosítós új dimenzüit,

Ery gondolat erejéig

A békebiztosítás új dimenzióira nem meghaÉrozó jelentóségű az
EN§Z Charta VL vagy VII. fejezete szerinti erőszak alkalmazís4 sem
a konfliktus típusa (nevezetesen, hogy két átlam közötti háboru vagy pol-
gárháború -e), hanem egyes egyedül csak a rés, amely a katonrik tisztán
militáris feladatai, és konfliktus utárri civil helyzet között áll fenn, Ehhez
tiársul, a mandátumot adó szervezet tagjainak a készsége, legyen az az
ENSZ vagy az EBESZ, hogy a beavatkozó csapatokat - e rés zánMval
megbízza.

Ebből adódik egy széles bevetési feladatspektrum, amely az eddig
meg§zokott katonai feladatköröket a levegöbe röpíti, és új dimenziókat üíí
fel, új dimenziókat nyit meg.

Ajdnlntos azonba atül őrizkednünh, mindeg me$ dimenzüt vesszük
szemügte -, hogl mindent csak a "sikeres-újdonság" róaasún szemü-
vegén kereszlüI néaünk:

' Nem szabad aá gondolni, hogy csak az IFOR/SFOR/KFOR be-

vetés lenne minden dolog mércéje, amelyre a jövőbeni békebe-

vetések orienüálódnak. Nem mindig találkozik össze ily mérték-

ben a politikai akarat a konfliktusmegoldással, a katonai fela-
dattal, a szükséges eszközök rendelkezésre bocsáásával és a
felek kooperációs készsógével.

' Egyértelműsíteni kell, hogy minden bevetés egy "eredeti első és

egyetlen eset", továbbá, hogy a szabályok és javaslatok csak
nagyon feltételesen realizálhatók más bevetésekben. Ami
Bosznia érdekében igazságos, az SzomáIiában még sokáig nem

lenne jogos.

' Érvényes ezenkívül, hory a "beavatkozó harmadik" pátttatlmsá-

ga nemsokára a tűrés határához ér. Ez különösen akkor bizonyul
igaznak, ha a konfliktusban szemben álló felek egyftének fontos

egyéni érdekét korlátozzí*, vagy megsértik, miközben - miként
az a békebiztosításoktól elvárható lenne - az ellenféllel szemben



semmilyen korlátozás sincs foganatosítva. Kiváltképpen kény-
szeí vagg fegyveres erőszak alkalmazrásakor válnak a békebiz_
tosítók az érintett€k szemében igen gyorsan az ellenfél üímo-
gatojává és szövetségesévé. (Ilyen könnyen megtörténhet pél-
dául Libanonban, mert a palesztin harcosok be"zivárgása nincs
megakadályozva, és ez séti az izraeli érdekeket. Ezzel szemben
a biztonsági zőna izraeliek általi megszállásának eltűrése sérti
Libanon érdekeit. Hasonló történt az UNPRoFoR-csapatokkal
is, akiknek a boszniai fél részére nyújtott humanitárius sególyét
a szerb oldal, a biztonsági zóna szerbek részére való átadását
pedig a boszniai oldal a másik fél tamogatísaként értékelte.)

' Ugyancsak mindenkiben tudatosítani ketl, hogy a kihívás a fela-
dat telj€sítésére _ mrir amilyen feladatok ery modem had§eregre
békehaderőként jutnak - szerfelett óriási. Mit érnek a modem
fegyverek, mit ér a fedező tűzüímogatrás, az elektronikai
felderítes, a korlátlan légitámogaás, ha a bevetésné| szokásos
feltételek, a szokásos harcmező, és az ellenség hiényzik?
Hogyan érvényesíthetjük ftilényünket, ha az ellenségkép
hiányzik, az ellenség/barát-felismerés eltűnt, és a civil
kömyezeten belüli célok nem azonosíthatók és nem felismer-
hetők. Az Öböl-háborúban kipróbált USA-haditengerészet min_
denekelőtt azért mondott csődöt szomáliában, mert a mili-
ciákkal szembeni túlzott fegyverhasznáIat miatl a civil közegen
belü[ valamennyien ellenséggé váltak.

' TiszLíban kell lennünk lovábbá azzal, hogy az erövakkal való
fenyegeté§, illetve az erőszak alkalmazisa nem mindig vezet ered-
ményre. A Vll.cikkely szerinti UNITAF-bevetés soriin az erószak
alkalme"ását szomáliában siker koronááa, hasonló kilátrások és
csaknem megegyezö feltételek mellett az UNOSOM-bevetés
katasarófával végződött, és a csapatok visszavon(ul)risához
vezetett. Az orságot sorsára hagyüák. A két eset hiába hasonló,
mégsem uryanaz. Egy konfliktus-térségben minél komplexebb a
politikai és katonai helyzet, minél kisebb mértékben érvényesül a
civil-berendezkedés rendje, annál szélesebb lesz a katonai felada-
tok köre és annál bövebbek lesznek a békebiztosMs dimenziói.
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. Yégezetül éményes., a katonák egyedül n€m teremtenek békét. A
legjobb katonák sem fogják elémi, hogy őket az egykori ellen-
ség hirtelen szeretni kezdje. A katonák a legjobb esetben a

klímát teremthetik meg, melyben a béke megvalósítása lehet-
ségessé válik.

I.sz.ábra

Eu manitólius segítségnJ)újtds eg lerombolt épület helyreóllítdsóban.
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2, sz ábra

N a Challenger típusú harckocsik



Békefennnaás klasszikus értelemben -(eQ csak a fegtverszünai
egleunény rendelkezésének beatrtá§ól biztosítja

3.sz-ábra

4.szóbra

Áz SFOR csapatok biztosílják Koszovóban a rend és a biztonsóg
hellreállításóL
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Fanlos o bje ktum őrzése, biztosítósa"

A nemzetkiizi segílségnek különös jelentősége van a bevetési lérség
l e r o ml o lt infr as tr u k t úr áj ár a.
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7,szábra

Ellenlélbel a haglonuínyos konfliktusokkal a bevelési ténégúen
magas a civilek jelenléle.



A NÓK F,EGYVERES SZOLGÁLATA

( Waffendienst für Franen)

Peter Dreistq ]

Fordította: hncze Gyula 2

Észrevételek az Európa-Bír óság határozatához
nja Kreil ügyében

Az Európa-Bíróság - szokatlanul nyilvános visszhangtól kisérve -
Luxemburgbán, 2000. január ll-én történelrni döntést3 hozott a német-
orsági nők javara: a német törvények - melyek a nőket a fegyveres szol-
gálatból általános(ságb)an kizárjrák - az Európa-Tanács 1976, évi (761207
EWG 1976. 02.09.) egyenlő elbánásról szóló irányelveibe ütköznek. Ha az
ítélet a nemzeti-ig azgaási eljárásban aNémet Szövetségi Köztírsaságjog
erős elmarasztalás áhaz vezetne, akkor mindenekelótt a panaszos Thnja
Kreil sámára megnyílna az út a fegyveres erőkben történő fegyveres szol-
gálatra, ami végérvényes áttörését jelentené annak a fejlődésnek, mely a
60-as évek vége óta lassankén1 lépésről lépésre a fegyveres erók nők ré-
szére történő igen óvatos megnyílásához vezetell, és a jövőben már nem
képez akadály ozó körü lménf,

A nök feglrveres erőkben való szolgálatáLrrak engedélyezése iránti első
politikai követelések a 60-as évek második felére daálódnak. Ezek ered-
ményeként 1975. februrár 19-én Helmut Schmidt kormanyának Bundes-
kabinetje az akkori védelmi minisae1 Georg Leber javaslaával egyet-
értett, és jóváhagta, hogy orvosnők, fogorvosnők, gyógyszerésznők és
állatorvosnők a Bundeswehrben egészségügyi tisztekként szolgálatba

|. Peter Dreist Regierungsdkektor, a szövet§égi védelmi Minisztérium jogi osztályának í€ferense

Megjelent: Tíaupp€npráxis^V'€híausbildung 2000/3 száínában (ló4-172, old,)

2. Foídító : vincze Gyula nyá, alezredes

3, Az Európa-Bizott§ág hatáíozata Luxembuí8ban 2000, januáí l1-én. száma: c 285/98, hivatalos

gyűjteményben még nemjelent meg, Eddig cs6k a Flankfuíteí Rundschan teíEközá2000. januál

l2_én
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léphessenek. A Soldatengeset/, valamint a katonai renddel és fegyelem-
mel kapcsolatos rendelkezések szükséges megváltoáatasa uán, 1975.
október l-jén kezdte meg szolgálaát a feg;rveres erők egészségügyi tisá-
jeként az elsó öt nő.

A következő évek viüii a fegyveres erők nők részére való - önként vál-
lalt kötel€zettség keretébeni - további (meg)nyitIísáról l988. júniusában a
hivatalban lévő védelmi miniszter, Prof, Rupert Scholz azon döntéséhez
vezetett, mely a nők részére az egészségügyi szolgálat valamennyi
ág(azat)ába való belépést lehetóvé tette.

1989 nyarrán lépett szolgálatba a Bundeswehrben az első ötven ön-
kéntes egészségügyi tisztjelölt nő, Gerhard Stoltenberg miniszter 1991-
ben megnyitotta nők részére az egészségiigyi, illetve a katonazenész-szol-
gálat tiszthelyettesi és legénységi állománykategóriáit,

A nők katonazenész-szolgáIatba állíása az alaptörvény értelmében -
arra való hivatkoással, hogy "a nők setuailyen eselben §em teljesúrheL
nek szolgólatot feglverrel" - helyes döntés volt mivel a katonazenész-
szolgálat (orság)védelem esetén megszűnik és az odatartozók egészségü-
gyi katonaként - tehát nem harcos-státuszban - tovább szolgál(hat)nak.
1992 óta a fegyveres erőknél az élsportoló nők ámogaása is létjogosult-
ságot nyert. A Bundeswehrben a nők a legmagasabb rendfokozatokat is
elérhetik: 1994-ben nevezték ki az eddigi egyetlen orvostr{bornoknót
Verena von Weymarn-t, a Bundeswehr Bonn-i Egészségügyi Hivatala
törzsének {önökét.

A cikk a továbbiakban a tí,rsadalmi (keret)feltételekkel (), az Európa-
Birőság haározatának bemutaüisával (II), Tanja Kreil konkrét igazgatás-
eljárási alternatíváival (It), az Európa-Bíróság bíráskodási illetékessége
haüí,raival (IV), az első nyilvános reakciókkal (V), a további pályázőkkal
kapcsolatos eljáLrás(ok)róI a tcirvényi változ(tat)ások életbelépéséig (VI),
az egyszerű törvények és igazgatási rendelkezések megváltoztaásának
feltételeivel (MI), hasonlóképp az alaptörvény megváltoztaüisa szük_
ségességének (VIII) elemzésével, majd összegzés után egy rövid
prognózisra (IX) vállalkozik.

4, soldat€ngeseE: §zolgáati törvény (A foíd.) A cikk a 2000. j6íuá! l9-ihelyzetet tüközi, a kéziíat
ckkoí lett leáíva. Késóbbi íeflcxiók ténylegesen már nem voItak figyel€mbe veheók, Értékes
észrevételeikért köszön9trt mondok Klaus Eichennek, svein-Eíik Beustemek, stefan Hoculna} és
wolfgang Haagemek.



I. Társadalmi fejlődés és európai integráció

A szövetsegi kormány parlamenti megkereséseke és választópolgári
kérdéseke - a nők fegyveres erőkbeni feg;rveres szolgálatból való kire-
kesztésének ind(ító)okairól - újra és újra az abbbí válas-t adta: a szövet-
ségi kormány nem hagyhatja figyelmen kívül, hogy a második világháboru
tapasztalatai (a nők Wehrmachtba történő segély-, illetve háborus szol-
gálatra való állam általí törneges és kényszerű behívásával) az alaptörvény
l2la cikkelyének rendelkezéseit, különösképpen a nők feryveres erőkbeni
"fegyveres szolgólaldnak tilalmót" lényegesen befolyásolták. Ezen
tilalom alapján a nők felmentést élveznek az alól, hogy feryveres konflik-
tus(ok)ban mint harcos(ok) résá vegyenek. Mint ilyenek, (mint harcosok)
jogosultak lennének, hogy az ellenségeskedésekben, vagyis a harci cselek-
ményekben közvetlenül reszt vegyenek. Am ezzel egyidejűleg fegyveres
katonai trfunadás legitim céljává (is) válnának. Mivel egy nemzetközi
fegyveres konfliktusban a szembenálló felek valamennyi tagia - az eEész-
ségügyi- és lelkész-szolgálat kivételével - harcos-állományú, (így) az alap-
törvény 12la cikkely 4, bekezdés 2. mondaának alkotmányos tiltása - a
nőknek a Bundeswehr egészségügyi szolgálatában való foglalkoztatása
által - be van tartva.

A katonazenész-szolgáIathoz tartozók ugyan személyesen nincsenek a
harcossátusz alól felmentve (nem élveznek kivételt), azonban a katona-
zenész-szolgálat (ország)védelem esetén mint önálló szervezet megszű-
nik, és tagjai az egészségüryi szolgálat állományába átkerül(het)nek. Ezért
kapnak a katonazenész-szoígálathoz tartozók a zenésdki)képzés rnellett
mindig egészségügyi kiképzést is.

A nők egyenjogúságának modemkori fejlódése - mely valaha 1972-
ben Theodor Gottlieb von Hippel "Über die bürgerliche Verbesserung der
||'eiber"J című értekezésével kezdődött - valójában egy tövises út volt,
melyet akadályozó momentumok, mint például az 1850. évi porosz
egyesüIési és gyülekezési törvény sem kíméltek. Ennek a törvénynek a 8§-
ban (például) az áll, hogy: "nőszemélyeknek nem szabad poliíikai egle-
süIaek glűlésein és ülése(zése)in részt venni''. Ez l908-ig volt változ-
taás nélkül érvényben.

A SPD volt az első párt Németorságban, mely elnökének August
Bebelnek a kezdeményezésére l89l_ben a nők szavazatí jogának köve_

5. Üb€r die b0€erliche verbes§erung d€r weibeí: A nók (álam)polgári h§lyzetének jobbí|Á§áról (A
ford.)
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telményét a párt programjába felvette, majd 1895-ben a Német Birodalmi
Gyűléún bóterjésaétte ;lső indítványát a nök aktív választójoganak

bóvezetésére. Ai alaptörvény 3, cikkely 2. bekezdés 1. mondatának egyen-
jogúsági parancsolaÜt, nevezetesen hory: "a nők _és 

a fétfiak eglenjo-
giak"-- á anács eredeti szavazatai ellenében - csak a parlamenti tanács-

6an képviselt négy politikusnónek köszönhető(en) a nők hrá,rom nyugati

zOnábú tOrténO |élááttan méretű mozgósíása, valamint tiltakozó levelek

sokasága utiín tudták érvényre juttatni.

Az idő múlásával a férfiak és a nők közötti egyenjoguság ugyan

lényegesen javul| és sok terüIeten magától értetődővé vált, ennek ellenóre

- ,ésr-b"n i szabadgazdaságban, a közszolgálatban, a közszferában és a

politikában - a nők iincsenJk aranyosarr képviselve,,és (meg)fizetve, Ezért
; Bundestag l994-ben az alkotmányt - egy űgynevez€tt staatszielbestimmung-
gal6 az a|áptöwény 3. cikkely 2. bekezdés 2. mondatában - kiegészítette:
-naz tíllam'lfunogátja a nők és a férJiak eglenjogúsdgónak tényleges

éményesítését éi oáahat a meglevő hátrónyok megszűntetéséfe ", Erre a
kiegéizítésre nem került volna sor, ha a férfiak és a nók közötti egyen-
jogiság mar minden területen realitás lenne. A kormánypártok koalíciós
mógálúpodása már a preambulumban - többek között mint közös célt -

lerágzíti hogy a nők és a férfiak egyenlő elbánását mind_ a munkában,

miná a társiáalomban meghatározó mértékben elő kívanja segíteni, A
koalíciós megállapodás VIII. fejezetében (" újabb előretörés a nőpoli-
tikában|l) részleteien felvrázolnak egy te§es akcióprogramot a nők egyen-

lő elbánásának javíttisára, (ám)de anélkül, hogy a fegyveres erők nők

részére történő tóvábbi megnyiuísának immár(on) akut kérdését felvetnék.

Mindezt kormány-nyilatkozat útján megerősítik, amelyet Gerhard
Schröder kancellár 1998. november 10-én a német Bundestagban közzé is

tett. Az alábbiakat mondta: "a szövelségi korruíny ruir 1999 kezdetén
<nők és a hivatás> címmel akcüprogrumot kezdeményez". Mellette
előterjeszt ery hatékony egyenlő elbánásról szóló törvényjavaslatot az esély-
egyenlőségre a képzéiben (különösképpen a jövőorienüált szakmáka) az
egzisztencia-teremtés segítésére és támogatrisrára is ügyelve.

Az Európai Unió tagállamai készségének politikai és jogi lerögzítése
- egy közöl ktil- és biztónságpolitikára - az Amsterdami szerződés élet,

UeÉpésevet jogi(lag) valósággá vált. Általa az Európai Unió tagállamai
elköielezték- magukat annali a közös célnak, hogy a közös értékek

6. stáÁ§zie|bestimmüng: állani célhatáíoznány (A foíd.)
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megórzésé! az Uniő bizt"onságának erősítését, a béke megóvását, a
nemzetközi együttrnűködés elősegítését, valamint a jogállamiság és a
demokrácia fejlesztését és erősítését, hasonlóképpen az emberijogok és az
alapvető szabadságjogok tisdeletbentartását megvalósítják. Az Európai
Unió amellett van, hory ennek érdekében közös szen,:zeteket hozzanak
létre. Az egykori NATO-főtitkár Javier Solana személyében fiítitkár lett
kinevezve a közös kül- és belpolitikai célok megvalósításának
elősegítésére. Az Európai Unió tagországainak nemzeti, egyéni próbál-
kozásai, törekvései (figyelemmel az emberijogok kérdésére is), ajövőben
tovább nehezednek, ha egyáltalán nem lehetetlenülnek el.

A fegyveres szolgálat tiltásának érve - mely megkímélte a nőket attól,
hogy fegyveres konfliktus esetén (ók maguk) mint |'harcosokl' abban részt
vegyenek, s ezáltal fegyveres támadás célpontjává váljanak - mar korábban
is kétes értékű volt. Ugyanis a minisztériumok és más kormányszervek (férfi
és női) alkalmazottai, hasonlóan a hadfelszerelési ipar munkaüírsaihoz
(akik ugyan nincsenek harcosstátuszban), egy feglrveres konfliktus esetén
mégis ellenséges tánnadás legitim céljaivá válnának (már amennyire a
szolgálat helyeke! a hadi szempontból fontos ipari létesítményeket (is) a
nemzetközi joggal megegyező módon üimadás émé), Ríadásul (még) - a
messzehordó fegl,verek és rakéák hatótívolságára, valamint az álíalá-
nosan változó (frontvonalok nélküli) háborús képre való tekintettel - kimu-
tatható, hogy a nők ezen kívül az ellenséges fegyverek hatísának (egyéb
helyzetekben) akkor is ki lennének téve, ha nem tartoznának "harcosslá-
tuszba'/.

II. Az Európa-Bíróság eljárása Tanja Kreil üryében

Az idő múlával 23 évessé lett, és elektronikai (elektronikus) vég-
zettséget szerzett Tanja Kreit l996_ban önként váIlalt szolgálatra jelent-
kezett a Bundeswehrbe, elektronikai javító_karbantartó munkakörbe. A
Bundeswehr személyügyi (törzs)hivatala pályá;aát elutasította arra való
hivatkozíssal, hogy Németországban törvényileg kizárt, hogy a nők fegy-
veres szolgálatot teljesítsenek. Kreil asszony emiatt panasá tett a Német
§zövetségi Közuársasá8 ellen a Hannoveri Közigazgatrási Bíró§ágnál, (töb-
bek között) kifejezésre juttaW4 hogy pályánaának kizírólag nemi hova-
tartoási ok(ok)ból való elutasíása az Európai Közösség törvényébe üt_
közlk, azaz jogsértö.

A Hannoveri Közigazgaüísi Bíroság szükségesnek tartotta az európai
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egyenlő elbánás irányelveinek igazgatási eljárás keretében történő
értelmezését, ezért a jógvitát íelfiiggeszwe a kérdést közbenső állás-
foglalásra az Európa-Bíróság eló terjesztette azzal, hogy vajon a
Soldetengesetz 1§ 2. bekezdés és a Soldatenbanfbahnverordung7 3/a§ ren-
delkezései - mely szerint a nók önként vállalt kötelezettség alapján csak
egészségügyi vagy katonazenész szolgálaíra hívhatók be - aá jelentik-e,
hogy a fegyvenel való szolgálatból minden esetben ki vannak zárva.

A szövetségi kormány szembehelyezkedett a petícióval arra való
hivatkozással, hogy a közösségi jog a Soldatengesetz és a Soldatenbanf-
bahnverordung kérdóses rendelkezéseivel nem áll ellentétben, azok ugya_
nis a nók feglveres szolgálatból való kirekesaésének alkotmányjogi
parancs(olat)ával összhangban vannak, másfelől a közösségi jog elvileg
nem érvényes a védelmi kérdésekre, azok ugyanis a közös kül- és bizton-
ságpolitika részét képezve megmaradtak a tagállamok szuvereniásában.
Mindenesetre a németjóg szóban forgó szabályozása(i) - az irányelvek 2,
cikkely 2, bekezdése szerint _ helyónvalónak (korrektnek) bizonyulhatnak.
Miként az Európa-Bíróság már Sirdar (Nagy-Britannia) esetében megál-
lapította, a tagállamok jogosultsága aztjelenti, hogy külső és belső bizton-
ságok garanálására megfelelő intézkedéseket hozhatnak, de nem egy-
szene, (ne)hogy az ilyen rendelkezések a közösségi jog alkalmazását
(használatát) teljesen kiszorítsák, Az Amsterdami szerződós a közbizton-
ság és a közrend területén csak rendkívüli, egyedi €setekben tesz kivételt,
amely nem áll fenn a közösségi jog előírási lrasználatának mellőzésére
irányuló esetekben (és területeken). Kreil asszony esetében az irátyelv
tehá1 alkalmazható.

Az Európa-Bíróság ezenkívül már korábban megállapította, hogy
valamely nemhez való tartozás a loglalkoaatási viszony(ok)ra (miként
egy felügyelő vagy főfelügyeló esetében a fogvatartó intézményekben,
vagy meghatározott feladatokra a rendőrségnél, illetve a speciális harcoló
egységeknél való szolgálat esetében is) eIengedhetetlen (elóXeltételt jelent-
het. A Hannoveri Közigazgatási Bíróság előterjesztésére, az európai
közösségi jogban (is) érvényes iráryelvek viszonylagosságára, továbbá a
tagállamok kötelez€ttség€ire fi gyelemmel az Európa-Bírósá E @zért) űgy
döntöü, hogy az egyenlő elbánás elvének (már amennyire lehetséges) a
(köz)biztonság követelményeiveI összhangba hozása, vagyis a nőknek a
katonai alkalmazásból való csaknem teljes kirekesztése beleütközik az
egyenlő elbánás irárryelvébe.

?,soldatenlenfbahflveroídlng: katonai páyafutással kapcsolatos r€ndelet (Á foíd,)
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A széles nyilvánosságot látott vélemény ellenére nem a Bundeswehr
akadályoáa eddig a nők további katonai pá|yáka való beállíüísát. A német
Bundestag amely a kérdéses törvényi szabályozás(oka)t és alkotmányos
rendelete(ke)t me ghozta (megszavazta), ezideig nem volt képes a fennálló
rendelkezések megváltoztatásával megbirkózni. Az FDP javaslatát, hogy
az alaptörvény l2/a cil&ely 4. bekezdés 2. mondaüít pótlás nélkül helyez_
zék hatrályon kívül, ezideig a Bundestagban csak első olvasatban üir-
gyalák, és ajavaslatot a plenáris ülésen való megvitatás után az illetékes
bizottságokhoz továbbították.

A Bundeswehr, mint a végrehajtó hatalom része, az alaptörvény 20.
cikkely 3. bekezdése sz€rint kötve van a joghoz és törvényhez, köteles a
fennálló törvényi rendelkezéseket betartani.

Kreil esetében - a további jo8yiáktól fiiggően _ más reakciók kívá_
nato§ak, mint az új női pályrázókkal szemben, hory a katonai (élet)pálya
jövőbeni szolgáíati helyei ne csak az egészségügyi vagy katonazenész
szolgálat(ok)hoz, hanem más, vagyis csapatszolgálati beosztásokhoz (is)
tartozzanak,

III. További eljárás Tanja Kreil üryében

Tanja Kreil (közigazgaási eljárási) ügyében a Hannoveri Közigaz-
gaüísi Bíóságnak figyelembe kell vennie az Európa-Bírósá g haározatát;
ez a - Hannoveri Közigazgaási Bíróság részéről benyújtott jogi kérdésre
meghozott - döntés ugyanis a szövetségi kormányra Kreil asszony ügyében
jogilag jelenleg még nem kötelezó, hanem csak a Német Szövetségi Köáár-
saságot eg1 a nemzeli közigazgatási j ogviüíban elmarasztaló döntés j ogerőre
emelkedése uüír válhat azzá.

A Hannoveri Közigazgatási Bíróságnak ana is lenne lehetósége, hogy
Kreil asszony panaszát elutasítsa, mivel az a jelenlegi alkalmassági
irányelvek legnyilvánvalóbb követeIményét nem teljesíti. Egy panaszelu-
tasító hatrá,rozat azonban azza| is járhat(na), hogy a legfiatalabb női érdek-
lődők ellenében Kreil asszonyról - miként aá már időközben kinyilatkoz-
ta - esetleg kiderülne, hogy a fegyveres erőknél való szolgálat dolgában
(többé) már nem tanúsít érdeklődést.

Valószínű azonban, hogy az Európa-Bíróság döntési indokaira
hivatkozva a Hannoveri Közigazgatási Bíróság helyt ad a panasznak, ami
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aá jelenti, hogy Kreil asszony pályázaát ahatfuozat jogeróre emelkedése
után - a döntéshozó bíróság jogi indoklására tekintetrel - az illetékes
hatóságok írjra nírgyalhatnák, új döntést hozhatnának. A Hannoveri
Közigazgaüási Bíróságnak uryanis nem szabadna a Német Szövetségi
Köztársaságot arra ítélnie, hogy Tanja Kreilt munkába (szolgátatba) állít-
sa. Egy ilyen ítélettel a bíróság saját mérlegelését helyezné azon mér-
legelés helyébe, amelyet csak az illetékes személyügyi hatóságok tehetnek
meg.

Lehe§éges lenne az is, hogy a Szövetségi Kormány és a Szövetségi
Védelmi Miniszérium fellebbezesi jogorvoslattal, vagy rendkívüli peror-
voslattal éljen, és a Szövetségi Közigazgaüási Bíróság eddigi állandó
bíráskodrisi gyakorlatrára tekintettel az egyenlő elbánás irrá,rryelvének az
(orság)védelem területén való " nem alkalmazhatóságár'' kifogásolja. A
fellebbezési vary felülvizsgálati fórum (a maga részeről) az eddigi
nemzeti jogszolgáltatási gyakorlatnak megfelelően eldöntené, vagy a kéí-
dést - hogy az Európa_Biróság döntése a Német Szövetségi Közlársaságot
köti-e, illetve hogy az azEurőpa-Bííóság illetékességét nem haladja-e meg
- az alaptörvény l00. cikkely l. bekezdése §zerint a Szövetségi Alkot_
mánybíróság elé terjeszthetné,

IV. Az Európa-Bíróság jogszolgáttatási illetékességének határai

A Szövetségi Alkotmánybíróság az űgynevezelt Maastrichti-ítélettel
kapcsolatban fenntartotta magának a jogot annak megvizsgálrására, vajon
az európai intézmények és szerve(zete)k jogi aktusai a részükre biáosítottlfelságjogok korlátai között maradnak-e, vagy túlnőnek azon. Egy
értelmezés ugyanis, amely felér egy szerződéskibóvítessel, nem lehet Német_
orságra kötelező haíályú. Az Európa-Bíróság döntését egy, a munka-
joghoz hozzárendelhető irányelv alapján hoáa, amellyel (azonban) - a
döntés nemzeti jogerőre emelkedése esetén - a honvédelem területén
szeleskörű strukfu ra váltoásokat okozhat.

Az Európa-Bíróság azonban - sem az Amsterdami-szerződés 220.
cikkelye, sem az Európai Uniós Szerződés li, cikkelye alapján - nem tud
felmutani egy , a tagállamok irányába ható kompetenciára-utálást a kül- és
belpolitika vonatkozásában, ezáltal jogi szempontból kérdéses, hogy a
Hannoveri Közigazga!ísi Bíróság által benyújtott kérdésben az Európa-
Bíróság egyáltalán dönthet_e, vagy nem (inkább) - miként az a Szövetségi



Kormány is nyomatékosan kinyilatkoa(att)a - illetéktelenül járt el, és a
beadvritryt megválaszolatlanul kellett volna hagynia.

Semmit sem változtat az, hogy az Európa-Bíróság hatrirozaüiban kifej-
ti, hogy az Amsterdami_szerződés alkalmaáatósága alóli kivételek a
(köz)biztonság terén is csak igen meghatározott, igen rendkívüli esetekre
érvényesek, ugyanis a szerzódés kivételes esetekre vonatkozó
szabály(ozrás)ai csak azuüín bímánakjelentőséggel, ha a szeródés (a maga
részeről) alkalmazható lenne. Az Európa-Bíróság tízoldalas''döntvé-
nyében|| valójában (azonban) ery vitára okot adó magyaráaatoí ad, azzal
az eldöntendő kérdéssel, (hogy) vajon az ő illetékessége - egy állam kül-
és belpolitikai szabályozÁsai esetében, melyh€z a védelem területe vitat_
hatatlanul hozzáíafiozik - fennáll-e, vagy sem.

Ez érvényes a tagállamok készségét rögzitő azon Európai Uniós -
szerződés ellenére, hogy egy közös kül- és biáonságpolitikát való-
sít(s)anak meg, melynek a célja többek között a közös értékek megóvása,
a biztonság erósítése és a béke megvédése. Ugyanis az a készség, hogy az
ismertetett célok elérésére törekedjenek, nem pótolja az eddigi "neinzetijogosltvánlok'| Európa-Bíróságra való szükségszerű átruházását, amely
eddig nem is történt meg, Igaz ugyan, hogy az Európa-Bíóság dönése
ellen eddig nincs kilátísban |'európaí he$reiguíttis||.

V. Az első reakciók

Rudolf Scharping védelmi miniszter az Európa-Bíóság döntésének
első reakciójaként máris kijelentette, hogy a döntésjogi és poiitikai kihaá-
sait, valamint a Bundeswehr megnyitrásához sziikséges intézkedéseket a
nők önként vállalt szolgálatának elősegítése érdekében megvizsgálják. Elr
követően eldöntik, milyen további pályákat nyithatnak meg a nők iészere.
Elvileg a Bundeswehrt a maga teljes sokféleségében a katonanők sámára
szabaddá tehetnék. Jó ind(ító)okok vannak azonban arra, hogy olyan
speciális területek, amelyek különleges fizikai-testi felkésztiltségii kíván-
nak - mint például harci-úszóké - kivételt képezzenek.

Az Európa-Bíróság döntése kérdések egész sorát veti fel: így Prof.
Rupert Scholz korábbi védelmi miniszter ismételten utalt arra, hogy az
Európa_Bíróság a nemzeti hadijog és a honvédelem jogi kérdéseiben nem
illetékes. Angelika Beer a ''zötdektől|' az egész Bundeswehr önkéntes
hadsereggé való átalakítását (férfiak és nók sámára azonos bejutási
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lehetóségekkel) és a hadkötelezettség megszíintetését kívánja. Verena
Wohlleben SPD-politikusnó mindkét nem hadkötelezettsége érdekében
sáll síkra, Prof. Hertha Dáubler-Gmelin igazságügyi miniszterasszony
úry véli, hogy nincsenek megfelelő okai a hadkötelezettség megszűn-
tetésének. Paul Breuer CDU-politikus elutasítja a nők hadkötelezettségét.
Claire Marienfeld a német Bundestag honvédelmi megbízottja valamennyi
rendfokozatnak a női pályánók részére való elérhetőségéért sáll síkra. o
azonban általános hadkötelezettség csak férfiak reszere történő fenntartá§a
mellett van, és kiáll a fegyveres erók önkéntes női pályráaók részére törté-
nő megnyiuisa mellett. Bernhardt Gertz ezredes a Bundeswehruerband
elnöke úgy véli, hogy a törvényhozók éppenséggel jogosultak az általános
hadkötelezettséget a férfiak sámára fenntarlani, a hölgyek részére pedig
csak a fegyveres erőkbe való önkéntes belépés lehetőségét elősegíteni. Az
Európa-Bíróság ítéletét követő napok óta egész Németorságban nem
csendesednek a hadkiegészító hivatalok telefonjai: néhány nö azonnal
eryenruhá! harckocsizó vagy helikopter kiképzest szeretne. Sőt ejtőer-
nyős-vadász alakulathoz is regisztráltak mrir pályrázatokat. Az érdeklődő
nők részben szakma nélküli végzős iskolások, de olyanok is akadnak, akik
elektronikusként, eladónóként, titkámőként vagy szakácsnőként már (egy)
szakképesítést szereáek. A női pályIázókat - hivatkoással az érvényben
lévő jogi helyzetre - egyelőre (csak) biztatgatják (hitegetik).

VI. Eljárás új pályázatok e§etében

A további női pályázókat tekintve - akik a maguk részéről a fegyveres
erők felvételt elutasító döntése ellen még nem éltek panasszal - ugyanis a
jelenlegi jogi helyzet mindaddig fennáll, míg nem lépnek érvénybe
törvényi változások. A személyügyi (feldolgozó) munkát végző szolgálati
helyek arra lettek utasítva, hogy a nőktől bérkező kérelmeket (amelyek a
még érvényben lévő törvények megváltoz(tat)ása elótt, egy, még ezután
megnyitandó pályára érkeztek) illetve a katonaerók pályamódositris (
csere) ügyében beérkező kérelmeit fogadjá.k el, és a kérelmezőket a jogi
helyzetről níjékoztassák.

Az üryintézők úgy vannak (azonban) eligaziFta, hory a kérelmek
elbínílására csak a törvényes rendelkezések megváltoáatá§a után kerül
sor, Amennyiben egy pályáaó azonnali döntés előtt áll(na), le kellene mon-
dania, el kellene állnia kérelmétől. Nőipályáaőkfelvéftele ezért (valószínü)
csak a következö évben válik lehetségessé,



VII. Szükséges-e az eryszerii törvények megváltoztatása?

Amennyiben a szövetségi kormány politikai döntés alapján az
Európa-Bíróság álláspontjának gyakorlatilag meg akar felelni, úgy a
mostani törvények megváltoáaás éppúgy szükségessé válik, mint egyes
rendeleteké, mint például a Soldatenbanfl ahnverordnung-é. Minden olyan
éwényben lévő rendelkezés megváltoztatísa szükséges, amely a női
pályázók feryveres erőkbe való belépését az egészségügyi vagy a katon-
azenész- szolgálatra kor|átozza,

VIII. Szükséges-e az alaptörvény megváltoztatá§a?

Kórdéses, hory a szövetségi kormány által a fegyveres erőknek a nők
önkéntes szolgálata érdekébeni (alapvetően valamennyi terülehe kiter-
jedő) megnyiüísára hozott politikai elvi-döntése utan az alaptörvény
megváltoáaLisa egyáltalán szükséges-e, vagy elégséges az alaptörvény
l2la cikkely 4. bekezdés 2. mondaüínak európajogkonform átinterpre-
álása, melynek eredményeként csak a nök fegyveres kényszersznlgá|aá,
nak tilalma maradna meg, az önként vállalt fegrveres szolgálat azonban a
jövőben már nem esne tilalom alá.

Ez a sajátos nézet átsiklik afelett, hogy azok a nők, akiket kényszer-
szolgálatra csak az állandó jellegű katonai kőrház-szewezetekhez szabad
behívni, a szolgálati kötelesség teljesítése során nincsenek katona-sá-
tuszban. Az alaptörvény lZ/a cikkely 4. bekezdés 1. mondat szerint a nők
észére csak civil szolgálati kötelezettség van meghaározva, melynek
keretében a 'feglvertel való szolgólar" eleve kiesik. Ezért is nem vonat-
kozhat az alaptörvény 12la cikkely 4. bekezdés 2. mondata a 12la cíkke|y
4. bekezdés l. mondaának tényállására.

Ezért valójában a rendelkezés eddigi normatartalmától íiigg: az
uralkodó nézet al hogy az alaptörvény 12la cikkely 4 bekezdés 2. mon-
data - az eddig érvényes szövegváltozatban - a nők részére a fegyveres
erőkben az önként vállalt fegyveres szolgálatot (meg)tiltja, Az alkotrnány
rendelkezésének az a célja, hogy a veszélytől minden olyan nőt megvéd-
jen, aki aktív részvételével bármilyen háborus konfliktusba - különösen a
front területén- be(le)kapcsolódik. Ennek okrirr teljesen lényegtelen, hory
a fegyveres szolgálatot önkéntesen, vagy nem önként vállalt kötelezettség
keretében kellene-e a nőknek teljesíteni. Az (uryanis) mindkét esetre
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(meg)tiltott. Ez fele| meg a Szövetségi Közigazgatasi Bíróság (állandó)
bíráakodási gyakorlatának. Az 1956 óta a mai napig hivatalban volt ( és

lévő) minden kormány az állami praxist ene a - jogszolgáltaási gyakor-
latban eluralkodott - nézetre alapozta, hory a nőket a feglreres erőkbe
történő belépésből (1975 óta a katonazenész és az egészségügyi szolgálat
kivételével) kizárja. Amennyiben az alaptörvény l2la cikkely 4 bekezdés
2. mondatít akarjá,k változatlan szöveggel átinterpretálni, az azt a benyo-
mást kelti, mintha az idevonatkozó alkotmányjog vag] tetszés szerint
manipulálható, vagy az négy éltizeden kereszttil az állatrti gyakorlatban
tökéletesen félreismerték. Ezenkívül az átjlnteípíeálesra kerülő előírás
gyakorlati jelentősége is kérdéses lenne, mivel az alaptörvény megfelelő

" ké nyszenzllgóIato( ka) í'| nem ismer.

Az Európa-Bíróság Sirdar és Kreil ítéleteinél úgy foglalt állást, hogy
az adott tevékenységek gyakorlrásának körülményei és módja alapján a
nőknek a speciális harcoló egységekből való szolgálat alőli kizárása az
Európa Tanács egyenlő elbánási iranyelvei 2 cikkely 2. bekezdése szerint
indokolt lehet. A nemzeti hatóságok azonban meghatározott mérlegelési
szabadsággal (mozgástén€l) rendelkeznek (ana az esetre), amikor ery
tagállam (köz)biztonságfioz szükséges intézkedést (meg)homak.

Ezenkívül európa-jogilag elfogadott a nők kizárása az olyan
kötelékekből, metyeknek tagjai a legelső vonal(ak)ban kell, hory tényked-
jenek, és kivétel nélkül e célból vannak felvéve és kiképezve. Az ide fel-
vett katonák alkalmazhatóságának sokszínűsége (sokfélesége) azt bi-
zonyitja, hogy ezek a kötelékek kizarólag férfiakból állnak.

Az alaptörvény 12/a ciVkel4. bekezdés 2. mondaüinak pótlás nélküli
törlése - miként azt az FDP javasolta - figyelmen kívül hagyja a mérlegelés
szabadságának lehetőségét, mert a fenntartás nélküli egyenjogúság
érvényesítésének - az alaptörvény 3. cikkely 2. bekezdés 2. mondaüíban
való - kifejezésre juttaüísa miatt az alaptörvény l2la cikkelyében ery
megújított, ezúttal két§égtelenül enyhített eryenlőség-jogi különnorma
nélkül fennállna a veszély, hogy a Szövetségi Alkotrnánybíróság helyt
ad(hat)na eg;z nö kérelmének a fegyveres erőkbeni korlátozísmentes
feg5rveres szolgálatra.

Ebből az következik, hogy jogi és katonai szempontból szükséges az
alaptörvény l2la cikkelyében - hasonló módon mint az új 5. bekezdés
esetében az eddigi 5. és ó. bekezdések 6. és 7. bekezdésekké válnárrak -

egy új eryenlőségjogi különnormát megalkotni, és ennek segítségével a
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szükséges differenciálrásokat a fegyveres erők készenlétének fenntartására
elvégezni.

Ha az Európa-Bíroság döntése a Német Szövetségi KözLírsasággal
szemben jogi kötelezettség vállalással járna (pl. egy megfelelő nemzeti
ítélet jogerőre emelkedése utrin), vagy a szövetségi kormá,rry politikai és
társadalmi okokMl a feg5rveres erők nők szolgálata érdekébeni megnyi-
üását érvényre akamájuttatni, (akkor) felvetődik a kérdés, hogy szabad-e a
fegyveres erők megnyilisát a nők önként vállalt belépésére korlátozni,
vagy az általános hadkötelezettség bevezetése lenne (inkább) indokolt a
nök esetében is?

A politikai akarat jelenleg az első altematívát részesíti előnyben. Ez
az Európa-Bíróság szakvéleményének is megfelelne, amely csak a nők
általános(ságbani) kizárásátt gyakorlatilag a fes/veres erők szinte vala-
mennyi pályájára való bejutástól, mint az egyenlő elbánás irrinyelveivel
szembeni vétséget kifogásolja. Uryanakkor nem követeli mindkét nem
általános hadkötelezettségének bevezetését.

É,rdemleges okok szólnak amellett, hogy a nők fegyveres erőkbe tör-
ténő önkéntes belépését az ismertetett módon elősegítsük, az általános
hadkötelezettséget pedig eddigi formájában (és terjedelmében) fenntart-
suk: a nők viselik a fő terhet a gyermekek vllágrahozatzlával és felne_
velésével, felvállalva ezzel egy gyakran alábecsült trirsadalmi hozzí-
járulást, amit a férfiak biológiai okokból nem teljesíthetnek, vag; a gyer-
meknevelés során nem akamak teljesíteni.

Ezért az alkolmányváltozás menete során megtermtődhetne egy új
eryenlőségjogi különnorma, amely a feryveres erök szempontjait és
érdekeit tekintetbe veszi. Ez az alábbi*, szerint hangozhatn a: "A (kauna)nők
részére meghatározottfeglveres szolgtiluokat eléthetővé szabadna tenni,
már amennxire azok - glakorhisuk tttóQa és körülményei miatt - a
Jegneres erők készenléti állapotónak |enntartásóhoz feltétlenül szük-
ségesek. A továbbiakat egl szövet§égi lörvény szabályoua"

Az általános hadkötelezettség mindkét nem részére való bevezetése
jelenleg sem jogi, sem politikai, sem pedig társadalmi ok(ok)ból nem
indokolt. A ferfiak és a nők teljes eryenjogúsága természetesen aáltal is
elérhetó lenne, ha az általános hadkötelezettséget teljesen eltörölnék,
miként aá Angelika Beer (is) követeli. Ez azonban jelenleg aligha ||több-

ségképes", amint azt az igazságigyi miniszter asszony és Helmut
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Wieczorek védelmi bizottsági elnök első megnyilatkozIásai (is) aláá_
masztják,

_ Amennyiben a szövetségi kormány elhatilrozll,á magát, hogy a
feg5,veres eróket a nők önkéntes fegyveres szo|gálatára megnyitja, hógy
eáltal az Európa-Bíóság ítél€tének megfeleljen, annak adott eietben á
biaonságpolitika _ azon belül (is) elsősorban a honvédelem - területén
szelesköníí konzekvenciái lennének. Ilyen magatarüíssal precedens értékű
es€t teremtődne, az Európai Unió szerveinek megengedett lenne, hogy az
ún. szekunder közösségijog útján közvetlenül befolyást gyakoroljanak az
európai jognak még nem alárendelt honvédelem területére. Ezáltal a
jövőben adott eset(ek)ben az európai restrikciók a kömyezewédelem, az
adatvédelem vagy a munkavédelem, nemzetileg a honvédelem terén is
fi gyelembe vehetők lennének.

IX. Osszepés és prognózis(ok)

Ha az európajog fejlődése és az aktuális politikai jel(zés)ek nem telje-
sen csalnak, a német fegyveres erők 2001-ben majdnem valamennyi cia-
pat- vagy fegyvememnél az önkéntes szolgálatra pályrázó nők felvétele
meg fog kezdődni. Az általános hadkötelezettség eltörlése belátható időn
belül éppoly kevéssé fog bekövetkemi, mint az általános hadkötelezett§ég
nőkre való kiterjesztése. Ennek eredményeképpen a szövetségi kormány
az Európa-Bíróság szakvéleményének meg fog felelni. Hogy az Európa-
Bíróság döntése Tanja Kreil közígazgatási eljárási ügyének a Hannoveri
Közigazgatási Bíróság előtti jogerős lezárásáig jogilag valóban elfogadás-

1a ,t9riiJ-e, majd meglátjuk. Á szükséges tönényi, szervezésí és-egéb
indokolr elő(hészűa munkáIauk - a fegtveres erők nők javdra töitenő
megnyitására - máris megkezdődtek egl, a szövetségi védelmi míniszűri-
um vezetésével feldllítotl kormány munkacsoporlbu, Függetlenül attől,
hogt sor kerül-e a Hannoveri Közigazgatási Bírósóg Nitttet Szövetségi
közrársa§ágot elmarasztaló döntésére, vagt hogl a szövetségí kormáiy
sűjáí hatásköfében kezdeményezi a nők feglvetes erőkbeni önkéntis
szolgóIata jövőbeni engeüllezésének szabállozdsát, az már most bizo-
nyos: Tanja Kreil bízíos, hogt helyel kap a Német Szövetségi Közűrsasdg
jogtörténetébea.
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Lits Gábor l

A szerző ajánlása

^ A kontener szállítás elterjedése az utóbbi néhri,rry évtized eg;zik igen
fontos szállítiás technikai vívmánya. A konténerekkel,-mint csomá'goHsTés
szállítási móddal nagymértékben növelhető a különb'öző anyagokiértllés-
mentes biáonságos szállíása, jelentősen lerövidül a be_, i<i--és átrakási
idő, a rakodás csaknem teljes mértékben gépesíthető, nem utolsó §orban -
a csővezetékes szállítá§ kivételével - valaménnyi sál|ítősi ágazat (közűti,
vasúti, légi,.folyami, tengeri) önállóan vary egymáshoz ka|csolódóan ii
alkalmaáatja.

A vasúti és közúti sálliás eddig is alkalmas volt konténeres sál-
lításra, de ma rnár a többi szállítási ágazat új jrárműveinek tervezésénél
firyelembe veszik a konténersállíüís kOvetelményeit, lásd a nary szállíó
r,epülőgépezet yary pld. az ''euópai vízi útía|.' teívezetl Eurőpa-hajót.
Oriási méretii konténer kikötók, be-, k!, és átakó konténer-terminálok
épülnek a sállíüísi vonalak kulcsfontosságú csomópontjaiban.

, A dolog természetóből fakad, hogy a konténersállításnak a hadsereg-
ben is igen nagy jelentősége van. Hiizen a száltitás, ellátás, utránpótltís-a
hadsereg tevékenységében atapvető, szinte döntő fontosságÚ. Az anyagot
nem elég készletezni, elő is kell tudni készíteni a biaonsá§os szállíúsioz
és gaíantáltan el is kelljuttatni a megfelelő ütemezéssel, a áegszabott idő-
ben, a meghatározott helyre,

. , Nos, ehhez a témrához kapcsolható jelen ínis anyagq melynek alapját
Alqander Heemsoth íötanácsos és Thioboltl Wenúr| arnag, a Br€m;-i
közlekpdési és szállítási iskola tanárainak tollabot a trippenfraxis ÁVeh_
rainsbildung német katonai szaklapban 2000, év elején'megielent szak-
cikke képezi.

l, Lits Gáboí ryá" slezrcd€§

233



rekn írás sz,er.ője nem tesz mlíst, mint iglekszik a témól ezeknek
tiuglfeklően adapűIni, mísrésztJelleszi a kérdést: ha a nétuleknekíon-
tos.volt ezt a témál ily módon megvilágítva egl kalonai szakkpbtn meg-
jelentani, vajon fontos leheí-e ez nekünk is? Remélhelő, hog a cikk meg-
adja ene a váIaszl

Konténercsomagolási és rakománybiztosítási tanfolyamok
N nétem hadsereg közlekedési és szállítási iskolájában

A konténereknek l966_ban az európai kereskedelmi hajóásban tör-
tént bevezetése fonadalmat jelentett a sállítási módokban. Hamarosan a
Bundeswehr is vizsgálni kezdte a konténeres sállítrás lehetőségeit a fegy-
veres erőknél, mindenek előtt természetesen a hadseregben.

A hadsereg vezeíése a konténerszállítás hadseregre ható lehetséges
előnyeit és hasznát l974-ig nem ítélte megfelelőnek, egyáltalán még lehet-
ségesnek sem. Ezt követóen azonban látva a polgári szállíüá.si ágazatokban
folyamatosan bekövetk€zett egyíe nagyobb elönyökeg 197E_ban döntött a
hadsereg közlekedési és szállíüísi iskoláján a konténersállítás tudomá-
nyos vizsgálat{ról és oktaásáról, valamint a szállító csapatoknál történő
alkalmazisáról. Az akkori eredmények azonban még nem igazolták kény-
szerftően a konténerszállí!ísi rendszer általános bevezetését, ezért a konté-
nereket az ezt követő időszakban is csak igen korlátomtt mértékben alkal-
mazüík, elsősorban külftldi szolgálati helyek ellátásá,ra, mint pl. a nyugat-
német eröknek a kanadai Shiló csapatgyakorlótéren való alkalmazá-
sakor.

később azonban a Bundeswehrnek l992-ben §zomáliában üirténő
alkalmazisa során a konténerekkel való tervezés a konténersállításra tör-
ténő alapoás elérte és tul is haladta a kívánt szintet,

Konténerek alkalmazása nélkül az a bevetés lényegesen nehezebb lett
volna, ha ugyan nem lett volna lehetetlen.

Mdr 1994 novemberében a védekwechnikai Jolyóiru a szomótíaí-
bevetéssel kalrcsolotban az aabbiakat röglítette:

. "a konténerek a logisztikai támogaás nélkülöáetetlen elemeinek
bizonyultak és ezt bizonyítottárk az anyagok különböá sállítrisi



eszközökre jármúról - repülöre, onnan hajóra, illewe fordítva tör-

ténó rakodásnál is,

'továbbiakban a szakfolyóirat az eredmények értékelése mellett

komoly feladatnak, mintery kényszerítö feladatnak t€kintette el-

vjsorban a kármegelőzés érdekében úgy a csomagolásnál, mint

a különbözó szállínási eszközöke törtenö átrakásnál, képzett szak-

személyzet alkalmazását,

' a felismerést követően szímítIásba kell venni a konténerrendszer

jogi rendelkezéseinok teljesítését és az ehhez szükséges oktató-

ryakorló btázis megteremtését".

Mivel a hadLipanyag-szá|líás valamennyi fegyvememi csapat

feladata, a szállító szakizolgálatok kiképzésére konténercsomagolási, pa-

kolási és rakománybiztosítási feladatok témaköreiből központilag a

közlekedési és szállitó iskolán szerveznek tanfolyamokat és ott rendeztek

be egy oktató bazist is.

A kiképzés főbb tartalmi elemei

A "konlénerpakolási es rakoruín7biűosítlísi" tanfolyam úgy épül

fel, hogy nemcsák alapismereteket és konténercsomagolási ismereteket
nyújt, hanem képessé tószi a hallgatót nagyméretű, különböá platojú te-

tr-eúáttitO jrárműveke (kamion) és vasúti szerelvényeke, repülógépekre,
hajókra, oda-vissza történő rakodás végrehajtására, illetve inínyíására,

A húromhetes lanfolyam be|ejezése utdn a raníollam lésztvevőjének
olyan képzetínek kell lennic, hogl:

' Elöljarójrá,rrak a konténeres szállításra megfelelő javaslatot tudjon

tenni;

. A konténereket a szakszerű csomagoláshoz elő tudja készíteni, il-

lefu e készíttetni, valamint

' saját egysége köt€léke katonáit a rakomány biztosításá,ra, a kon-

ténerek megtöltesére, más szállítrási ágazatokra történó átrakására

ki tudja képezni, felügyelni és irányítani.
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A tanfolyam súlypontja a rakomány biztosításárq biztonságrára és más
egyéb, a rakomrányt érhető veszelyek elháríüására való képzés, melyeket a
továbbiakban egy kicsit részletesebben is megvizsgálunk.

Rakománybiztosítás

A tanfolyam ryakorlati részének alapját a rakománybiáosítás téma-
köre képezi és ez képezi az alapot a tanfolyamon résztvettek szímrira is,
hory feladatukat a mindenkori egységüknél, csapataiknál eredményesen
tudják végíehajtan i.

Ennek a legfontosabb kiképzési szakasznak alapjait a Nemzetközi
Tengereszeti Szállítási Szövetség által erységesen kidolgozott és kiadott
konténercsomagolási és sállíási, valamint a konténerbiztosíási irányel-
vek képezik, melyek a Szövetsegi Közlönyben 1992. április és l997, feb-
rrrár 17-én jelentek meg, illewe léptek érvénybe.

Ezeknek igen nary jelentöségük van, miutrfur leírják, meghatárouák a
különböó szakterületekre vonatkozó legfontosabb jogi alapelveket és rög-
zítik a konténerek biztonságos csomagolásának elveit is. Ezek az elvek,
előírrisok eryanínt vonatkoznak a haryományos és a veszélyes áruk szál-
lítására is.

Az elméleti alapismeretek elsajátítasát követően a tanfolyam részt-
vevői helyben az elmélethez szorosan kapcsolódó gyakorlati képzésben
vesznek részt a különböző általrános és szakanyagok konténerbe való he-
lyes beralcisa, rögzítese, különbözőjárművekre történő fel- és lerakása stb.
témaköreiMl. A kiképzés ezen részére a közlekedési és száIlíási iskolán
olyan infrastruktura, ryakorlóterep és eszközök állnak rendelkezésre, me-
lyek egészeben biáosítj{i,k a minőségi, magas szintű valóságos helyzetet
megközelítő kiképzést.

Veszélyes áruk szállítására vonatkozó kiképzós

A veszélyes áruk sállítasa oktatásának keretében a hallgatók megis-
merik az idevonatkozó hazai és nemzetközi előírásokat, szabályokat, és
kiképezik óket a veszélyes áruk szigoru szabályokban rögzített helyes és
célszerü sállíÉsára . Ehhez jórulnak kiegészítésüI többek közölt az alób-
bi téruík:

. veszelyes áruk közuti sállínására vonatkozó elöírások és rendel-
kezések,



' lőszer és iizemanyag, mint veszelyes anyagoknak kontenerben
történó szíLllitrÁsrinak és átrakásának sajátosságai, ehhez kiegé-
szítésül:

. veszelyes rÁruk tengeri sállíüása, illetve a vesz;Iyes ráruk tengeri
sállírásának jelölése (IMDG-Code).

. veszelyes riruk ismertetöelei és feliratozisa tengeli sállítás során.

Áruszálütási rtndszer (Cargo-Tracking)

A kiképzes további szakasában történik a CT§=Cargo-Tracking-
System (árusállíüási rendszer) megismerése és alkalmazása. Ez tulajdon-
képpen ery anyagkövetó rendszer, amely eryebek mellett jelkódok felra-
gasztásával, viz alatli sállíüís esetében is érthetővé és ellenórizhetővé
taszi az anyagsállítás céljá1 útvonalát.

Fontos funkciója a CTS_nek az a lehetösege, hogy a szállítási adatokat
egy központi szánrítógép segítségével bármikor le lehet hívni. Ezálí^l a
címzettet a sállíínrány feladója abba a helyzetbe hona, hog a fogadó a
szíllítmá,nyról még a megérkezes előtt minden lényegeset megkérdeáet,
megtudhat.

A konténer rakodója dönti el, hory a különbözó anyagokat milyen
módon és milyen szíllítási eszközökkel továbbítja, illeWe a konténereket
milyen rakodógépekke| mílház"e A CTS rendszer keretében mindezen fe-
ladatok helyes él_ és szakszenü végrehajüása lehetséges. Megfelelő kiképzés
sziikséges továbbiakban az anyagok viz alatti mozgatIására és a különböző
rakodógépek kezelésére is.

A tanfolyam résztvevői rtndenekelőfr a suíllítlisi és ellátdsi szolgá-
Iatok, valamínt a szóaftó csapatok tisztjei, altiszíjei Ezen tulmenően a
tanfolyamon rÉszt vesznek a különbözö polgári sáIlítási vállalatok hason-
ló beoszüisú alkalmazottai is, A fontossági sorrend természetesen a kato-
nák, ezen belül is a ryorsan bevehetö eók, a válságkörzetekbe tervezett
csapatok kiképzese, melyek elsösoóarr kerülnek külftrldi alkalmazisra.
Ezek a kiképzett szakemberek azt án kiképezik erységeik katonáit a helyes,
celverű csomagolásrq rakodásra, hory a kapott feladatra azonnal és he-
lyesen udjanak reagálni.
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Kapcsolat a polgári gazdasággal

Már 1995 elején közvetlenül a |'koaténetpakoltúsi és rakoruínybiz-
losítási laníotlam" feladatrinak megkapása uán az iskola kapcsolatot
keresett különböző sállíuási cégekkel, vállalatokkal, mindenekelőtt a ki-
kötői vállalatokkal, az együttrnűködés a ryakorlati képzes elősegítése ér-
dekében,

Brema és Brgmerhaven sállíási körzeteiben igen nagy a válasnék
különböó megtelepedett cégekből és berendezésekből, amelyektöl segít-
séget, ttfunogatlást lehetett kémi és ez a gyakorlatban nem isjelentett semmi
problémát.

Mindenekelött a Brerza -i kikötői szakískola és a Brema-i raktórozási
társasóg biznnyult kompetens paítnemek a kikötői berendezéseknek a tan-
folyam haIlgatói számáratörténőbiztosíüísával, mellyel igen értókes segit-
séget nyújtottak. Legalább ekkora segítséget jelentett és jelent azonban a

Hamburg-i német Lloyd tátrsasággal való kapcsolat is, akik pl. a konté-

nerek pakolásrira és etlenőrésére biáosítják az alépítményeket (alátéteket,

aljzatokaq alapzatokat stb.).

Ezek mellett szakmai gyakorlatok (látogaüások) kerülnek végrehajás-
ra a polgriri sállíto vállalatoknál, a Bremerhaven-i konténer-terminálon,
vagy Hamburgban, amelyeken minden hallgatónak kötelező a részléte|,
illétve gyakorlat. Mindezeken tulmenően az iskolán kifejezetten polgári
kiképzök, szakemberek is oktatnak. Így pl. a tengeri sállítás sajátosságait
az ezzel kapcsolatos követelményeket, az áru biaosítását stb. a hamburgi
kikötő vezetóje, egy tapasztalt tengerészkapitriny oktatja.

Eddigi tapasztalatok

A kezdetek óÁ ez az újszerü, eleinte kuriózumnak tekinthető tanfo-
lyam a fejlődés az élet törvényszerű parancsára időközben szilárd állandó
részglé vált az ellátó iskola kiképzési programjának, A szomáliai bevetés-
sel ellentétben az egykori j ugoszláviai SFOR/IFOR alkalmazások során a
kiképzes eredményeképpen már úry a felvonulás, mint a visszaszállíások
alkalmával semmilyen anyagkárosodás nem történt. Ugyanez vonatkozik
az líszak-Norvégiában végrehajtott szövetséges gyorsreagáIású erók gya-
korlaüira is.
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A koszovói alkalmazr{sra történó fe|készülés során az érintett egysé_
gek, kötelékek kiképzell személyzetet ha5rtak hátra, melynek eredménye-
ként a teívezett anyagsállíüísok időarányosan és szállíLisi károsodás
nélkül érkeztek. Csupán a hegyszorosokon, hágókon való átkelések során
lépett be néhány hiba a CTS rendszerbe.

A helyes alkalmazást kétségtelenül nehezíti az a íény, hogy a kiképzés
és a kiképzett emberek gyakorlati igénybevétele (harchelyzet) között igen
nagy lehet az idő. lgy a lassan eltünedező ismeretanyag és a gyakorlat
hiánya az anyag nem megfelelő megérléséhez, elsajátításához vezethet,
Ezért a tanfolyam legvégén ún. zóróglakorlatként a tanfolyam anyagá-
nak a CargtrThacking rendszerbe a konténercsomagolós é§ átaklis idő-
és térbeli összehangolősóval az iskola kikepzési centratruíban komptes
harcszeríí glako aí kerüI végrehajtásru

Továbbiakban a tanfolyamon reszfvevók kiválaszLísa és vezenylése
szempontjából a legfontosabb feltétel az,hogy az érintett egységek '|felis-
merjék" a tanfolyamra küldés fontosságát és szükségszerúségét. Ebbőt
kiindulva indít az ellátó iskola alap- ó speciális tanfolyamokat, valamennyi
vezetési szint számára és ezeken igyekszik a kiképzés szükségszerűségét és
fontosságát megm agy ar áani, bizonyítani.

Végső következtetésként levonhafuí: hogl az anyagoknak ax, úttorruús-
helyen történő cél- és szalcszerű csomagolása első íeltétete az alkalmaaísi
lénégben töaénő anyagi keszenlét elérésének,
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