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FószERKEszrót rÁrrxozraró

Tisztelt O|vasó!

A közel egy évtizerle megjelenő és méItán népszerűKatonai Logisztika
szakfolyóirat 2002. évtőt kiatldsra kerüIő sztimai a HM Gaulasági Tbrvező

Hivatal (GTH) főigazgaíó, ű HM-HVK Logisztikai csoportfőnök (HM-
HVK LCSF) és az MH Összhatlerőnemi Logisztikai és Támogató
paruncsnok (MH Ötrr1 vzoOz, közös intézkedése alapjún megújulnak.

A változások nem a folyóirat külsó jegyeire, hanen azzal szemben a

belsó tartalmi réSzekre irányulnak, ami a folyóirat új rovatait kitöltő cikkek
tudományos értéket és aktualitást szem előtt taftó váIogatáSában, illetve
kózreadásában rryilvánul meg és nem érinti a folyóirat alaprerrdeltetését.

A Katonai Logisztika szakfolyóirat új szerkesztóbizottsága és a rneg-

jelentetéséért, a tudományos színvonal fenntartásáéfi felelós Integrált
Logisztikai Tudományszervező Tanács továbbra is negyedévente megje-

lenő kiadvány alaprendeltetésének tekinti a tennelői- és a fogyasztói
logisztika aktuális feladatainak tudomátryos rnegalapozását, a szakmai
kutatások eredmérryeirrek közreadását, az elméletben és gyakorlatban fe|-

merüló kérdések tudományos igényű megválaszolását, a szakterület lrazai

és nenrzetközi eseményeiről sZóló tájékoztatást.

Á X. éufolyutába lépetí folyóiratnak ezideig 34 száma jelent meg
átlag 20 cikkel, közel 900 szerzőtőI. A szerzók döntő többsége jelentős

szakmai tapasztalatokkal rendelkező, egy része tudományos fokozattal
bíró szaktekintély, ami a lektorálási színvonal folyamatos biztosítása mel-
lett garanciát jelerlt a folyóirat tudomálryos értékének megórzésére. Ehhez
hozzájárul továbbá a Katonai Logisztika akreditációj a, amelyet ez év ele-
jéri - visszamenóleges hatállyal- ISSN szám kiadásával az Országos
Széchenyi Könyvtár Magyar ISSN Nemzeti Központ tesz lehetővé.

A folyóirat Szerkesztő Bizottsága megtelemtette valamennyi szük-
séges feltételét a kiadvárry időbeni (a korábbi elmaradásokat és számtor-
Iódásokat elkeltiló) kiadásának, a nyomdai kivitelezésnek és a finanszírozás-
nak. Mindezek mellett a lratályos pénzügyi rendelkezések alapján előtérbe



helyezte a szerzők és lektorok tudományos munkavégzésével aIányos,
ugyanakkor méltányos dílazásának hosszabb távra érvényesíthetó
megoldását. A Szerkesztő Bizottság szandéka szerint a csapatok-, a had-
erónemi parancsnokságok-, a központi logisztikai íagozat-, az egészség-
ügyi vezetés-, a katonai tanintézetek szaktanszékei-. a termelói logisztikai
szervezetek-, valamint a támogató és együthnűködő szervek előtt a folyó-
irat teljesen nyitott, arni szakmai oldalról egyrészt igényt íogalmaz meg a
biáonságpoIitikai ténrák, valamint az aktuális elrnéleti és gyakorlati szak-
vélemények publikálásár,a, rnásrészt lehetőséget nyújt a katonai logisztiku-
sok feIkészültségét ttöveIó ismeretanyag átaclására.

Az eg),enlőre csuk íurtalmúbun megújuló íOt!óirűtot továbbra is aján!-
juk ű Tisztelt Olvasó .figyelmébe azzal a reménnyel, hogy abból megfele!ő
segítségel meithet szukmai (tudományos) íekutűttri eltdtásához.

VégezetüI tájékoz,latom olvasóinkat az új Szerkesztő Bízottság és a
s zer ke szíőS ég ös s zeí é íel é r őL
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BIZTONSAGPOLITIKA

A BIzToNsÁGpoLITIKÁ És a HnuIIBCHNII(A.
xöt csöngarÁsa

Kende Gl,órg1l - Mctttts Jónos - Turcsányi Károly 1

Bevezetés

Az tillannk kapcsolatciban a történelem során miruIig jelen voltak
az együítmííkajdés és a konJliktus elemei. Az érdekek ltasonlósága vagy

azonossága az eg,iittműködésí erősítette. Gyakoribb volí uonban l konf-
liklusok dtlminuttcűja, mivel az államok érdekei nehezen hprmonizáI-
hatók. Az érdeke!lentélek megoldására tetí kísé eíek glűkran az erőszak
eszközeire íúnns?,kodtak. Az államok erőszak úljrin töfténő érdekér-
yényesítési képessége alapvetően fegyveres erőik nugyságtítól, felkészüIt-
ségétől és termósz,etesen haditechnikai eszközeinek színvonakitóI függ.

Önkorlátozás, feglwerellenőrzés, biztonságpolitika

A lraditechnilta színvonala minden történelrrri korban hatott a had-
viselés eszközeit,e. módszereire és formáira, Az á]larnok mindig támasz-
kodtak a korszelii fegyverek gyártása telén megszerzett elólyükre és

igyekeztek azt ki]rasználrri e||enfeleikkel szemben, Akár táInadó, akár,

védelrrri stratégiát követel egy állarrr tényleges bixonságát és szLrbjektív
biztonságérzetét nagymérlékben meghatározta fegyveres erőinek techriikai
színvonala.

A haditechnika fejlődése azonbarr nemcsak a katonai biztonság erő-
södését segítettc cló az élenjáró államok száInár,a, Iranem egyben óvatos-
ságra is intette ő]<et a modern fegyverek alkalmazásának kockázatait
illetően. ,4 haditechnika eszközeinek fejlődésében minőségi ugrást jelen-
tett a nukledris feglverek megielenése, arnelyek inkább az álíalános

l , Dr Kende Cyör8,v n} i nk, ezredes. Z MN E }l adit€ chnikai 'l'anszék. egyetemi docens,
Dr, Matus János fik .lredes. ZMNE Bizlonsági és stratégiai 'Ianulmányok Tanszék, egyetemi

tanár,
Prol Dr, Turcsán},i I\,lrol} mk. nyá, e,.íedes, ZMNE ],IadilechnikaiTanszék.lanszékvezető

egyeleDri lanár. tudonláll\ os dékánhel,""ettes



fenyegetettséget fokozták viIágszene és kevésbé járultak hozzá a biáon-
ság erősítéséhez. Ennek kószönhető volt. hogy az állarnok köZött együtt-
működés alakult ki a íegyverzetek ellerrőrzése tertiletén, beleér-tve az egv-
tlással szemben álló álIanrokat is. A .íegyverzetellenőrzés egyik fontos
célja a háború yéIetlen balesel köveíkeztében való kitörésének megaku-
dályozúsa, valanrint olyan, más negatív következnrények e]kerülése, ame-
lyek elJentétesek a feIek érdekeivel és szárrdékaival,

A fegyverzetellenőrzési megálktpodások, umelyek íoníos szerepet
töltöííek be a nemzetközi biztonság és síttbilitás fenntartúsábun a
hitleghriború idején, nutjtI lz uzt követíí évtizetlben, önmérsékletre kés7,íet-
ték u résztvevíí úllanlokat min.l a nukleúris, mind a hagyományos fegy-
verzetek fejleszíése terüIetén, Ez az önnlérséklet hozzájárxlí a biztonsági
dilerlrna csökkentéséhez. nrindenekelőtt a két ideológiaiIag élesen szem,
beIr álló tönrb tagjai szárnára. A fegyverzete llenórzés teriiletén megvaló-
su|t együttmiiködés ellenére azonban nent szíht nrcg a versengés tt
hditechnikl fejIeszíése terén. A nregállapodások által nenr szabályozott
területeken folytatódik a fegyverzet fejIesztése. A technológiai áttörésekre
alapozott ugrásszeríi katonai képességfej lesztés nenr kizáI1 és ez a lehe-
tőség a bizonytalanság elernét erósíti a nenrzetközi rendszerben. Ugyan-
akkor áItalános tölekvés tapasztallrató az államok részéról a bizalom
erősítésére és az érdekek összeütközésébó] eredő konfliktusok rnérsék-
Iésére. Ily nródon a haditechnika egyszerre tágl,a a koopelációnak és a
versengésnek a neI]]zetközi rendszerben.

Egy ország áItalában akkol változtat b iztonságpolitikai felfogásán, ha
az adolt országban, vagy annak netnzet]<özi környezetében jelentős vál-
tozás következik be. Ilyen eselben az ország kormányzűío előíí két
választtisi lehetőség áIl: őtlállőnak és senllegesnek maradni vagy valarti-
lyen szefvezethez csat]akozni. Ez a tterl kis felelósséggeljáró döntés alap-
jaiban rneglratározza egy ország biztonság- és véde lenrpolitikai alapelveit.
A kialakult sokpóIust? világban u fegyveres konfliktusok veszélye meg-
növekedeít, az állaIlok vezetóiben pedig tudatosodott az a tény, liogy a
jövő nagy háborítiból vesztesként kikerülni sokkal rragyobb tragédiához
Vezet, lnint a nrúltban eIszenvedett katonai vereségek. Ez a perspektíva
pedig arra készteti az államokat, hogy csctktkozzanlk valami$en erős
kalonai szövetséghez és ezzel összlrangban hatékony, jól felszerelt fegy-
veres eróket taftsartak fenn, Ezen megállapítások hazánk vonatkozásábari



isjól rryomon követhetók. A NAIO-tagság eIérésével. valamint az Európai
Unióhoz történó csatiakozásj folyamat gyakorlati elórehaladásával hazánk
intézményesen is az euroatIarrti térség dernokratikLrs. lej lett és stabil orszá-
gai közösségének tagává válik. Mindezen folyanatok szükségessé tették

a Magl,ar Köztálsaság biztonság- és védelenrpolitikai koncepciójának, a

kor színvotlalának, illetve a szövetség elvárásainal< rlegfeleló kidolgozását,

Ennek szellemében az országgyíilés a 94il998. számú határoza-
tában 17 pontban fogalmazza meg a Magyar Köztársaság új biztonság-
és védelempolitikai alapelveit. Ezen alapelvek köziiI a l5. pont a bizton-

ságpoJitika és a haditechnika szolos kapcso]atát fögzíti:

IdézeI,, "A Magyur Közíársuság fegyveres erőinek szervezeti és

hudrenli strukíúrdjáí, IéíSzdmüt, belső állomdnyarányűit, íegJ)verzetét éS

Jblszerelését, a várható reúIis l,eszélyténlezőket, nx, orszrig védeInti szük,
ségleteinek, a Szövetségben váIklU köíelezeítségeknek, valumint az anya-
gi, pénzügyi erőforrúsoknak nteglfelalően - a Szövetséggel eg)}eztetve -

olokítja ki. Biztosítjl a meghaíúrozoít.feladatok, illetve n.fegyveres erők
és u működésiikre, íejlesztésükre szolgúló etíííbrrúsok közötti ijsszhan-
got." Ez a nlegfogalrlazás egyíltta] tlta| az egyetemes hadtudomány azon
törvériyszerűségére is, nrely szeritlt szoros és terrdenciájában aIapvetően
egyirányíl kapcsolat álI fenn a haditechnika, a harceljárás, harcrnód,
valamitrt a katonai szeryezetek felépítése között (lűsd. az ábrát),

A huditechnika. l hurteljúrús és a kaíonü szeryezet köIcsönllűtdsrl



A haditechnika hatása a fegyveres erők alkalmazására

Ml mdr senki sem vonja kétségbe, hogy a korszerű hadiíechnika
nteghaíúrozó szerepeí játszik a kaíonai tevékerylségekben. Ugllanakkor
uz emlííetí egyetemes hulíutlomúq,í törvényszerűség arra hívja fet u
Jigyelmet, hogy c technika minduddig csak eszköz marad, amíg ki nem
lhkítják ulkalmauístihoz a megfelelő szervezeti kereteket, és nem
talúlják meg alkalnutzúsuk leghutékonyabb módjait, Egy új haditechnikai
eszköz vagy eszközlendszer csak akkor biztosíthaüa a benrre rejlő lehetó-
ségek tcljes körű és teljes rnénékíj kihasználását. ha azt a megfelelő szer_
vezet és a célszeríi alka]rnazási eljárás elősegíti. tárnogatja, Ennek nagy-
szeríi példáit nlutatják kiilönösen a harckocsik, a hurci repiilőgépek, a
rakéttík ntegjelenése és htlékony alkdmazásuk kezdete köZött elte]t, sok
esetben tlem l<is időtartamok. Az a]kalnrazási rrród és az adel<váí szeryezet
ugyanakkor két olyan térlyezó, arnelyek vissza is hatrrak a haditechrrikára,
megfogalrnazlratóv á, l' lúth atóvá" teszik a lraditechnika és -technológia
fejlesztésének sziikséges irányait, valamint ter|ileteit.

A bizíonságpolitika és u haddszut dölttéshozóinak etsőtIteges fekukr
ítl Q, hog! l0-20 éves előrejellés, előreldtás alqján meghatúrozztik, mií
várnlk a feglveres erőktől, nilyen legyen unnak szervezete és fegyver-
zete uz oíszág vűleImében és u szöveíségi rendszerben vtillalt kötelezeíí-
ságek teljesítéséhez. A kisebb potenciáJlal rendelkező á]lanok haclmí!
vészetének látóhatár,a, lehetőségeikbőJ adódóan, elsősorban a már kifej-
lesztett fegyverlendszerekig terjed, A lraditechnikai eszközökben beál]ó
váItozásokat ós azokra aillrató válaszaikat korlátaikból krinduIva keIl
rleglratároznir.rk. Abból kell kiindLrlniuk, hogy a haditechnikai színvonal
sohasenr egyforma a hadeló nrinden részében. még a leglejlettebb és leg-
jelentósebb poterrciáIlal rerrdelkezó álIarrrok esetében sern. Á hatlitechni-
ka Jbjlettsé8i szhl,onulát áItakiban négl (vagl több) szintre lehet besorolni:
a csúcstechnika szintje, a korszerúi eszközök szintje, a szükségszerúierl
alkalrnas eszközök szinde és az elavult eszközök kategóriája, Az osztá-
lyozás rerrdezó elvei egyaránt igazodnak a lradszíntér viszonyaihoz és az
ország gazdasági lehetóségeihez. A fó hadszíntéren, de mellékirányban és
perifériá|is környezetben aIkaIrnazott szükségszerűen aIkalmas lraditech-
nikai eszközök korszeríinek is számíthatnak.

t



Általába, is levonható az a következtetés, hogy a szegényebb álla-
mok hosszabb icleig kénytelenek korszerűnek laftűni űzokat a haditech-
nikai eszközöket, amelyet a íejlettebb, gazdagabb országok mdr elavult-
nak minősítenek.

Nemzeti szempontból tehát a biztonságpoIitika a hadászati vezetéssel
együttmíiködve tölti be azt a szerepet, amely a nemzetvédelrni érdekeket
rnórlegeli, a lehetóségeket és a szükségleteket összeveti és a biztonság-
politika stratégiai célkitíizéseinek meghatározása sorárr a haditechnikai
evolúciót és revolúciót figyelembe veszi. Ezek felismerése és az említett
tényezók közötti lehető legteljesebb összhang megteremtése (a lehetséges
optimum elérésére) óriási felelősséget ró a biztonságpolitika és a katonai
stratégia alakítása, valamint a haditechnika és {eclrnológia fejlesztése
valamentryi döntéseIókészítőjére és döntéshozójára. A Magyar Köztársa-
ság vonatkozásában a biztonság- és védelempolitikai alapelvek, direktívák
és a bemutatott hadtudományi törvényszerűségek konkrét megvalósítása
további részletezést és kidolgozást igényel, amelyet - a demokratikus
államokban kialakult gyakorlat alapján - hazánkban is az alábbi három, a
'biztonság- és védelempolitikai alapeIvekre és egymásra épülő elgondolás
szabályoz: a nemzeti biztonsági stratégia, a nemzeti katonai strűtégia,
|űIamint a kűtonai doktinák.

Az államok tehát idóről-időre felülvizsgálják fegyveres eróik álla-
potát, lrogy meggyőzódjenek alkalmasságukról a védelrni feladatok eIlátá-
sára. Az ilyen átfogó elemzéseket követően döntenek olyan nagy horderejű
kérdésekben, miní az egész védelmi rendszer átszervezése, új fegyver-
rendszerek bevezetése, a haderő struktúrájának átálakítása Vagy nagy-
ságrendjérrek lényeges megváltoztatása. A döntés elótt számos tényezőt
mérlegelnek, amelyeknek hatása lehet a fegyveres erők jövőbeni feladataira,

Az egyik legfontosabb tényező a stratégiai felülvizsgálatok során az
adott nemzetközi helyzetben nreglévó veszéiyek és fenyegetések elem-
zése, továbbá a fenyegetések várható átalakulása a belátható jövöben, A
katonai döntések esetéberl célszerű legalább 10-15 éyre előre tekinteni,
mivel a fegyverkezési programok végrehajtása, kü|önösen új és bonyolu|t
fegyverrendszerek bevezetése hosszú éveket vesz igénybe. A 10-15 éves
előre tekintésre abból a ténybó| is következtetni lehet, hogy általában ilyen
idóközönként kerül sor stratégiai feIiilvizsgálatokra.



A másik alapvető tényexő a fegyveres erők helyzetének áttekintése
során a4, ország gazdasági helyzetének és a védelemre felhasznáIható
forrásoknak a szómítdsba véíele. Ha zsugorodrrak az erőfonások, az
államok kénytelenek mérsékelni védeImi erófeszítéseiket. Csökkennek a
védelmi kiadások akkor is, ha csökkennek a veszélyek és fenyegetések.

Az elmúlt évtized nemzetközi váIságkezeló akciói és a békefenntartás
területén szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy a jövőben tovább
növekszik az igé1,1y a rugalmasan alkalmazható, nagy távolságokra gyor-
san telepíthető, hatékony és magas technikai szinten álló fegyveres erők
iránt. A korszerűsítés egyik fontos célja, hogy alkalmassá tegye a katonai
erőket a nagymértékben eltéIő konfliktusszituációkban történő alkalma-
zásra. Különösen bonyolult feladatot jelent a nem háborús műveletekre
történő felkészülés és ennek haditechnikai biaosítása.

A hidegháború utáni védelmi reformok során az egyes országok egy-
re nagyobb figyelmet szente]nek a különleges haditechnikai eszközökkel
felszerelt speciális erók létrehozására, Az Öböl-háboíú és a koszovói váI-
sdg, megoldásának keretében Jugoszlávia ellen végrehajrott NATO Iégi-
támadások a gyakorlatban is igazollák a speciális eszköxökkel vívott,
speciáIis műveletek fontos szerepéí az Új típusú tmdművetetekben. Í)s
bármily meglepő is, de a közelmírlt eseményei azt is bebizonyították, hogy
a terrorizmus - mint a biztonság_ és védelempolitikát jelenleg leginkább
befolyásoló veszéIyforrás - és a terrorizmus elleni harc szinién ezen új
típusú lradműveletek közé sorolandó. Feltéte|ezhető ugyanis, hogy a ter-
rorizmus teljes felszámolása nem nélkülözheti a speciáIis technikai és
szakmai felkészültséget, az adekvát haditechnikai fejlesztéseket és az al-
kaImazási eljárások kialakítását.

A szeptember 1l-i terrortámadás lehetséges haditechnikai
következményei

A biztonságról vallott nézeteinket üízon!áru többé-kevésbé - ma még
nem ismerl mértékben-, de megváltoztatják a,zeptember ll.-i eseméqlei.
A terrortámadás arra késztette a NATO4, ltogy erre vtílas{ adfon és ez a
válasz nem csak az 5. cikkely éIetbe léptetése volt. A válaszadás igénye arra
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indította a NATO haditechnikai kérdésekkel foglalkozó szervezeteit, hogy

a terrortámadás következményeit elemezzék és dolgozzák ki javaslataikat

a globalizálódó terrorizmus megfékezése és visszaszorítása érdekében. A
szeptember 1 1 .-i események sajnos igazolták a NATO védelmi képességek

kezdeményezés logikáját, amely mintegy előre jelezte, hogy a NATO-nak
rrapjairrkban sokfele és nem megjósolható fenyegetéssel kell szembenéz-

nie. Következésképpen a szeptember 11,-i események wirhatóan jelentős

hatással lesznek a NATO-n belüIi haditechnikai kutatás-fejlesztési

irányokra A NATO-nak egy lényegesen átfogóbb megközelítést kell
kidolgoznia a belsó és a külsó biztonság vonatkozásában. A terroristák

homályossá tették a bűnözés és a harc közötti határvonalakat, többnyire

egy l'szürke" szférában tevékenykednek, ami új harcmódot teremt, és

ennél fogva új válaszokat kíván. A NATO haditechnikai kérdésekkel fog-

lalkozó öbb szeryezetei a Katonai Bizottság felkérésére már meg is

kezdték a munkát. A két érintett szefvezet, a Nemzeti Feg}ryerzeti IgaZ-
gatók Konferenciája és a Kutatás Fejlesztési Szervezet megkezdle ez,

irányú működését. A Kutatási Fejlesztési Szeryezet ígazgatőja űgy nyi-
latkozott, hogy l'a szeplember II.-i események megváltoztatták a vildgot,

és ha at színleljük, hogl a világ uglanaz, mint korábban yolt, akkor

Jigyelmen kívül hagjuk a valóságot". Utasítást adott, hogy a Kutatás
Fejlesztési Szervezet munkacsopoítjai tekintsék át eddigi tevékenységüket

abból a szempontból, hogy eredményeik milyen mértékben hasznosíthatók
a terroristaellenes fellépés soran, és dolgozzanak kijavaslatokat a terroriz-
mus elleni fellépésre.

Mi a íentiek haditechnikai következménye? Valószínűleg abból kell
kiindulni, hogy a nemzetek által birtokolt és működt€tett haditechnikai
eszközök és védelmi rendszerek antiterroíista alkalmazásra nem megfele-
lőek, és ennél fogva nem tudják biztosítani a túlélést terrorista akciók
esetén.

Melyek azok a haditechnikai területek vagy határterületek, ahol a ter-

rgrista fenyegetések miatt sürgősen el őreke|l lépnúnk? Megítélésünk szeriit,
ezek elsősorban az alábbiak:

. a katonai biztonság, a katonai felderítés eszközei;

. a vegyi és biológiai védelem rendszerei és érzékelői;
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. az elektronikai harc eszközei;

. a harcos egyéni felszerelése;

'és az információs rendszereink védelmére alkalmazott eszköze-
ink és eljárásaink.

Mi következik mindebbű a magyar haditechnikai fejleszlés irá-
nyaira vonatkozólag? Minden bizonnyal az,hogy a feníi területeken részt
kell vennünk és céIszerű is résá vennünk a NATO erőfeszítéseiben. A ter-
rorizmus elleni harc követelményeit is figyelembe véve át kell tekin-
íenünk meglevő haditechníkai eszközeinket és rendszereinkel elsősorban
a védelem és a megelőzés, másodsorban a támadás szempontjából,

A fenti általános gondo]atok után és azokra alapozva szeretnénk
hangsúlyozni, hogy ezeklrez az erőfeszítésekh ez a Zrínyi Miklós Nem-
zetvédelmi Egyetem kész tevőIegesen hozzájárttlni. Egyetemi és foiskolai
karaink, haditechnikai és fegyverzeti irányultságú tanszékeink komoly
kutatóbázist jelentenek többek között a híradás, az eIektronikai harc, a biz-
tonságtudomany, a kockázatelemzés, a környezetbiáonság, valamint a
vegyi- és a biológiai védelem területén. Kitűnő tudományos felkészült-
séggel és kompetenciákkal rendelkező kollegák alkotják az akkreditáció
előtt álló katonai Műszaki Doktori Iskola oktatói és kutatói karát - ez az
iskola meggyőződésünk szerint színvonalas vá]aszokat tud adni az új
helyzetben felmerülő haditechnikai kérdésekre.

ö s§zegzes

Összességében törekedtünk rámutatni a biztonságpolitika és a hadi-
technika kapcsolatára, elsósorban annak elméleti megközelítésére. Ugyan-
akkor megkíséreltük - és a szeptember 1 l.-e óta eltelt idó rövidsége miatt
ezt csak kissé intuitív módon sikerült - az ílhelyzeíre adható haditechnikai
válaszok nélrány lehetséges irányát is vázolni.

Beíejezésként szereínénk a tisztelt olvasőt arról tájékoztaíni, hog!
egletemünk ké§z, természetesen a lehetőségeínek meglfelelŐen és kap-
cs o latre n ds ze ré t is felhas znáIv a az ig é ny e l t h aditech nik ai k utaláso k
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végzésébe bekapcsolódni, illetve néhány kétdést ílletően vezető szerepet

is vtillalni,
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A NEMZETKÖZI TERRORIZMUS ELLENI HADJÁRÁT
ELSŐ SZAKASZÁNAK TAPASZTALATAI

Csabai Györgll

Motto: "A 2l.szdzad első terror elleni had-
művelet tanulságainak elemzése és feldolgoaisa
hozlájár uI a kato nai paradigma változtísáhoa l|

- A szerző -

. Az ulábbi hadtudomdqti esszében a §zerző slfatégiai analízis segít-
ségével szemlélteti a 21. szúzad első hadviselesét Ebben a hadvíselésben
az állami szereplők mellett a nem áIlami szereplők is íontos szelepet ját-
szanak,

A hiperterrorizmus agresszív lépéseire méltó válaszul, szinte egy
hónapon belül az Amerikai Egyesült Államok által telepített katonai erők
két hadműveletbe kezdtek Afganisaánban. Mindkét hadművelet, neve_
Zet€sen a katonai és a humarritárius számos tapasáalattal segíti a kor-
mányzatí, a tárca és a honvédség tevékenységét. Ezért ebben a katonai
stratégiai elemzésben úgy az általános, mint az egyes haderónemeke
vonatkozó tanulságok kerülnek kifejtésre. Az első szakaszban lefolytatott
hadművelet a "VEGTELEN SZABADSÁG HADMÚVELET'' fedőnevet
kapta.

1. A végtelen §zabadság hadművelet irányítása,
céljai és mutatói

A "Végtelen Szabadság Hadművelet" nem NATO iranyítá§ú, hanem
az Egyesült Allamok áIía| vezetett hadművelet, amelynek első szakasza
Afganisztán ellen került végrehajtásra 2001, október 7 . és december 22.
között. A hádműveletben az Egyesült Államok Fegyveres Erőitől kijelölt
haderőnem kontingensek vesznek részt, az USA Központi Parancsnokság

l, Dr csabai György nyá. alezredes, a hadtudomliny kandidátusa,
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vezetósével és Franks Tommy tábornok irányításával. Közép-Azsiába,
illetve a tengerekre és óceánokra a katonai koalíciós részvételre harci- és
támogató csapatokat vezényelt az EgyesüIt KiráIyság, Franciaoíszág,
Németors4ig, Olaszország és Törökország. Az Észak-atlanti Szerződés
Szervezete pedig mintegy öt AWACS típusú repülőgépet telepített az
Amerikai Egyesült Állarnok területére. A hadszíntérhez való közelsége
miatt a liadműveletben sajátos Szerepet töltött be oroszország, az
Afganisztánnal határos volt szoujet íagáIlamok, Pakisztán, Törökország,
Szaúd-Arábia és az Eszaki Szövetség katonai forruiciót, illetve a táli-
bokkal szembefordult afgán lörzsek. Az ötvenezer fót kitevő tálib haderő
ebben a hadműveletben úgynevezett elnyújtott vereséget szenvedett.

A katonai célkitűzések Szerinl egJ)fészt meg kellett buktatni a tdlib
rczsimet, másrészt pedig meg kellett sehmisíleni az AI-Kaida terror-
szervezet hálózatát, vezetőivel, szponzoraival és harcosaival eg)üű, To-
vábbá a táIib légierő és légvédelem harci képességének minimáIisra
íöfténő csökkentése, valamint a tdlib katonai és AI-Kaida táborok szétve-
rése és katonai képességek tönkrezűzása volt a küldetés fő céIja.

Miután az ENSZ égisze alatt a németországi Bonn-Petersbergben
200l , december elején tárgyaló afgán politikai csoportok és törzsi képvi-
selők megállapodtak az új ideiglenes kormányzó hatóság összetételében és
feladatába a Végtelen Szabadság Hadművelet elsó szakasza véget értnek
tekinthető, bár egyes helyeken a tálibok folytatják az ellenáIlást, az
amerikaiak pedig a légi csapásokat és a hadművelet átalakult "barlangi
hadviseléssé", Az USA katonai erői felvonultatták a világszínvonalú high-
tech harci és támogató technológiát, ledobták a fiirtös bombákat a bunker
rombolókat, míg a tálib erők a harmincéves kalasnyikovokat, a negy-
venéves harckocsikat (T-55 és T-62) és pszh-kat, valamint az avuló
stringer-rakétákat és alig működő repüIó és légvédelmi harceszközöket,
köáe a francia gyártásű F -222 típusú vadász- és bombazó repülógépeket,
s a szovjet MIG-21-eseket alkalmazták. A Végtelerr Szabadság Hadmű-
velet alapvető ismérveinek felvezetése úán rátérek űz eg,es amerikai
haderőneme kkel kapcso latos tanuls ágo k megvo nósára, meg ismefteté-
sére és közreadásdra, de itl és most eltekintek a "selyem út" országának
ismertetésétől.

t5



2, A haderőnemek alkalmazásának tanulságai

A. Légierő: A csapásmérés fő instrumentuma

A légierőnek mint haderőnemnek a hadszíntéren telepített és
hútországban kalmauísra vúró kontingenseinek ''kék madarli'' az űgy-
nevezett folyamatos légi lradműveIettel egyrészt szinte kilátásba lielyezték
a tálib rendszer feletti győzelmet, másodrészt pedig igen hatékonyan vé-
delmezték és oItalmaaák a hadszíntérre elóre teIepített szárazítjldi haderó-,
tengerészgyalogság- és a haditengerészet harci, táITogató és harci kiszol-
gáló támogató kötelékeit, beleérwe a szövetségeseket is. A 21 ,század elsó
hadviselésében a légierő (rlely a hátországtóI igen távo| került alkal-
mazásra) islnételten nvilvánvalóvá tette eIónyeit és kevésbé érzékeltette a
türelmet]enkedőkkel szernbeni hátrányait. Az azoll:an rnára te|jesen nyil-
vánvalóvá vált a stratégiai elemzők körében, hogy egy a lradjárat hosszú,
elszánt és mindenekelótt kemény katonai küzdelmet jelent, ugyanakkor
számtalan olyarr kérdésre nenl ad és adhat választ, arnelyeket a médiák
szakéftői a ||nyilatkozatuk napján" a legfontosabbnak véInek. Hiszen a
katonai titkok megőrzése - még a CNN-nek is - kötelező.

A körültekintóen kiváIasztott célpontokra rnéfi légi csapások, ne-
vezetesen a repülőgépJlordozókróI és a hazai területekról indított harci
reptilógépek és nagy távolságú, úgynevezett hadászati bombázók pontos
csapásai következtében rnűködésképtelenné r,áltak a tálib légvédelmi és
irányítási rendszerek, majd késóbb összeroppantak a tálib arc- és frontvo-
nalak. A sebészi pontosságú múveletek azonban a polgári lakosság között
is veszteségeket okoztak, Az elemzőlrek ki kell rnondania azt is,l.1ogy az
igazságos, de a már jóI beváIt légi doktrína alkalnrazása során a nagyon
r,árt fordulat csak akkor következett be, arnikor a légierő csapatait jnte-

grálták és kornbinálták az Északi Szövetség támadásával és az USA Kü-
|önieges Erók akcióival, különösen a földicsapás rnegfigyelőkke|, az
irányzókkal, iIletve a rávezetőkkeI.

A stlatégiai csapásokat a közel ötvenéves ''jó! bevrilt'' B-52-esek
mérték és azok biztosították a siker kétségteleIrné tételét, A kb, 350 barci
repülőgép bevetésének 21.századj elsó tapasztalatai azt sejtetik, hogy a
légi hadjárat jövőbeni modellje valószínűIeg ehhez hasonló lesz, a liely-
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zethez és a küldetéshez igazodva. Ugyanis az olyan újabb harci repii|ő-
gépek, rrrint a lopakodók, a B_2_esek és az F-22-esek csapásai, rnint régen
a lrarcos döfése a lándzsával, biztosítják az ellenfél légvédelmének és
irányítási rendszereinek az összeomlását, nriközben lehetővé teszik a saját
erők pihentetését és eközben kihasználják az amerikai légi- és íirirárryítás
elónyeit, végezetiil a levegőben ós űrberr egyeduralomra tesznek szeft,
rniközben támogatják a többi haderónemek kötelékeinek hadműveleteit és
harcait,

A harci bevetések álítll okozotí kényszerhelyzeíek megkövetelik a
Iegíöb h hig h-lech repiilőgép továbbfejles4ését, u tömeges generúljavítá-
sok elvégzését és az újubb íípusok rendszerbe dllítását. Folyam los n
gyűjtik és értékelik a harci beyetések összes íűpasztulaíait.

Az ez irányít tapasztalatok kiemelik a tánrogató légieró, úgyrnond a
szállító és a levegőben utántöItő lepiilőgépek tbntosságát és nélkülözhe-
tet]enségét. Ami pedig a pilóta rlélkiili légi járnrűvekre vonatkozjk. veIiik
kapcsolatban ajövőberr feIkészii]nek az összes lehetséges váratiatr harci, és
ha írgy tetszik, cse]szövó és ármánykodó tevékenység kivitelezésére. A
Légierő Anyagi Parancsnokság katonai és polgári állománya, mintegy
80.000 fő áIIandóan biZtoSította a küelölt korrtingensek készenlétét és liarci
bevetését, illetve úr.lrabevetését,

B. Szárazftildi haderő: a ftildi tevékenység motorja

A Végíelen Szabudsrig Hadműveletben részí yetí haderőnemekről,
különösen a suíra4ftItli haderőnemről nem túIzás azt állítani, hogy a
légierő méItó párjl a nagy távolságra vívoít hadnűveletben. IJ gyanis
ebben a hadmííveletben a felületes szernlélő ]átszatának ellenére, a száraz-
földi lraderő szembes[il a jövó nagy kihivásaival, Többek között olyanok-
kal, mint az aszinrrnetrikus kihívások, a nagy távolság, az átlagostól eltérő
terepviszorryok, az eIlenfél sokfélesége, állarni és nem állani szervező-
dések, a hadszíntéri berendezések elavultsága, a vaIlási szempontok figye-
lembevétele stb. A fentiek nr iatt a katonai vonatkozásban azonban azt is ki
kell nondani, hogy ez a Közép-Ázsiában folyó katonai konfliktus méretei-
ben sokkal kisebb annál, rnint amelyet vagy arleJyeket az ame ríkai száraz-
földi haderó könnyű és nelréz csapatai a világ bármely részén rneg tudná-
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nak vívni és nregnyemi, lra azokra sor kerülne, Az Afgarr isztánbarr végre-
hajtott váratlalr hadrnűvelet a könnyii és a légi szállítású eróket igériyelte,
olyanokat, rnint például a 10, hegyi hadosztály, és Különleges Erók
speciális csoportj ai az AH-Cobrg és UH-60 Black Hawk típusú harci
helikopterekkel kiegészíwe. Ezeket azonnal kitelepítették és bevetették a
tálibellenes harcokba, A halci tapasztalatok azt is igazolják, hogy a
jövóben az USA szárazfoldi lraderő vezetóse a bevetett erők arányának
módosítását javasolja,

Ugyanakkor a nagy ütőerót és lrasznosságot ígérő új fegyvenend-
szerek iIyen esetben nerl képesek a helyszínre teJeptilni, beleéftye a Crusader
tüzérségi rel]dszert is, A szárazföldi bázisú különleges hadrrrűveleti erők
támadókészségét ezítton is jól kalrratoztatták. A különleges hadműveleti
parancsnokság által vezetett liadműveletek autonórriiája rragy funkcionális
önállóságot biztosít a nemzetközi terrorizmus eIleni hadjáratban és ez több
jogosítványt jelent a regionális fóparancsnokok számáta. Az utóbbi két
tényező a meglévó fesziiltségek íeloldásához j áru| hozzá, hiszen az auto-
nómia, a hatáskör növelése és lrarmonizálása jelentékeny előrelépésnek
tekinthetó a száraztöldi hadviseiósberr, Ezzel egyidőben rnegkezdték az
USA száI,azföldi haderó Anyagi Palancsoksága és alárerideltjei áta-
lakítását,

C) Tengerészgyalogság: a speciális elvárások teljesítője

A Végtelen Szabulsóg Hadművelet eIső szakasuíban a ||bőrnJ,akúck"-

ként ismert tengerészgyalogosok is meglehetősen tdvol vannak az
alaprendelíeíésszerű beveíéstől, A rlagy távolság e]|enére a hadnrűve]et
egy bizonyos részében cselekvóen vesznek részt és szerepük a támogatás-
ban nem jelentéktelen. A telepítés, a készenlét elérése a nem gyakorolt
fellételek között, majd a felderítés és a krrtatás teljesítése ismét felme-
Iegítette azon régi kérdést, hogy sztikséges és beilleszthető a támogatásba
a C-130 H II mellett az AC-I30 OV csapatrepülőgép, a szál|ító-légieró.
rne|y kikövetelhetó, ugyanakkor a felszerelés további modernizálása tech-
nikai kérdésnek tekinthetó, beleértve a t,endszeresített harci és szá]Iító
lrelikoptereket is. Az mára nyilvánvaIóvá vált, hogy a 4.tengerészgyalogos
daridár, mint az antiterrorista eró, kieIneIt heIyet követel magának az Arne-
rikai Eryesült Államok hátországi rendszerének védelméberr. Az áíszeryezés
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újszerű, több gyakorlati és fontos katonai váItozásokat is magában foglal
(lásd a belső struktúrát), A fentiekból az is kitíinik, hogy a terrgerészgya-

Iogság Vezetése a lehetséges hátországi bevetés miatt most (meg)óvja és

kíméli csapatait,

D) Haditengerészet: nélkülözhetetlen a közép-ázsiai intervencióban

A Végtelen Szabatlság Hldművelet az USA lndiíengerészeí részére
kis túIzással szólva nem tekinthető másnak, mint az úgynevezett "nteg-
vtiltás hadműveleíének", I)gyanis ez a haderótrem ugyancsak kisebb
szerephez jutott az Irak elleni háborúban és a Jugoszlávia elleni légi lrad-
járatban. MoSí a lraditengeréSzeí jeleníős íelűd.ltokat kapott: I.csapás-

rnórés, 2. csapat és harci felszerelés szálIítása, 3. támogatás. 4, erők oltal-
mazása, Azonban a teljes valóság az, lrogy a lepülőgép hordozók korábban

és most is nrind a rrégyen bebizonyították katonai hasznosságtrkat azokban

az övezetekben. ahol a szükséges katonai képesség hozzáférése nitrcs tneg

egyáltalán, vagy korlátozott, Így volt ez íTlost is, amikor is a repülőgép hor-

dozók harci csopoltjai a bevetéseket jóI készítették elő és hajtották végre.

A szóban forgó hadmííveletben a lraditengerészet harci repiilőgépei
elsősorban a szárazföIdörr vívott harcok érdekében rnérrek lógi csapásokat.

L)gyanez a jövóben megváltozhat, a feladatspektrr-rnr nagyobb lehet és

bóvülhet. A repülőgép-hordozók nagy kite{edésű fedélzete, ún. platform-
ja a jól felkésziilt e|lenfélnek sebezlrető lehetóséget nyújtott. Az e|hárítás
folyamatos készenlétet, többirányú és -szintű egytittműködést igényelt, A
hadműveletben a repülógép-hordozók készenlétükkel hozzájárulnak az
Amerikai Egyesiilt ÁIlarnok csapásméró képességének folyarnatos fenn-
tartásához, végső soron a világkoalíció által kitílzött cé]ok elér,éséliez,

beleértve az ellettentést, sőt az egyes régiókban elérendő katonai egyen-
sú|yt is,

3. Védelmi ipar: hadi termelés és innováció

Az USA védelmi iparának egyes vállalatai szinte háborús termelést

folytatnak. Kiilönösen nagy az igérry a nagy pontosságú, irányítható raké-
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táka, - lőszerekre és bombákra, az 5.000 fontos lézer irányítású ''bunker -
romboló" bombákra, A szokatlan terep új típusú fe]szereléseket követelt.
Kipróbáltak olyan új eszközöket, mint a nem hagyományos EA-6B
PROI.YLER (elektrornágrreses spektrum)l az elektronikus hadviselési
képesség növelése érdekében. Az Amerikai Egyesült ÁlIamok szövetsége-
sei a hadszíntéreri és a közbeesó felvonulási övezetekben elsósorban
logisztikai támogatásban vesznek részt,

4. Osszegzés:

A Végtelen Szabadság Hadműveleí első szakaszának tanulságai
megvonásakor arro irányítanám az érdeklődők szíves rtgJ)elmét, hogJ, ez
a hadművelet tovább fol1luuótlik és katonai tanulságai úgy u NATO-ban,
mint a formáIódó európai haderő nlkalmazásánál felhasxnálhatók,
hiszen kiváIóan alkalmuzhatók a különböző kaíonui képességek össze-
hasonlítására, azok közöíti mennyiségi és minőségi, végezetül a íervezési
és fejlesztési feladatok megfogalmazdsára. Tovdbbá a logiszlikai reáI-

folyamaíok rögzítésére, az egyes alrenrlszerek tevékenységének a hadví-
selés szerinti igényeinek összegzésére és végiil a szövetségesekkel íölténő
eqyeztetés uttin a 2l, századi hadviselés követelményeinek adekvát
Iogisztikai támogntó rentlszer kimunkúkisúra, kipróbálására és bevezeté-
sére úgy u nemzeli, mint a Szövetséges kereíek közötí.
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KATONAI LOGISZTIKA ELMELETE

ú,l rÁvl.mor
.q.z rNrBcRÁLT LoGIszTIKAl rÁMoc.lrÁsslN

(2001. november 2|-én az MTA Logisztikai Albizottság
Tudományos Rendezvényén megtartott előadás kapcsán

felvetődő gondolatok)

Báth,Sándorl

A Magyar Tudonuinyos Akarlémiu Logisztikai Albizottságű és a
Magyar Logiszlikai Egyesiileí 200]. november 21-én ünnepi íudomá-

ttyos konferencitit taríoít, meljen Prof. Dr. KnoII Imre a MLE elnöke

etnököIt és chol több eg)Jetem tanszékvezető professzornival eg!ütt
nekem is mtjtlom volí elő dásí íűftani a kalonui logisztikl ttklutilis prob,
témáiról, umelyek szervesen iI!eszkedíek a konferencil témt$ához"'Az
interdiszciplínáris togisztika legtijabb kutűíásí eíedn énJ)ei és adaptá-
cióí" címmel.

Az elóadásla készülve több olyan probJérnával szembesültem, anre-

lyek esetleg a katonai logisztikusok számára megszokott evidenciakérrt

hatnak, a valóságban azonban jelentós állonrásai a katonai logisztika rrapi

gyakorlatának és a logisztikai integrációnak. Az integráció állandóan

rnegújuló és mégis örökzöld elméleti pr-oblérnái között talán éppen nap-

jainkban fogalrnazódnak meg azok a r,álaszok, ame|yek nem csak a szóla-
nok szirrtjén, hanem a valóságban is NATO-kompatibi|issá tehetik a

működó rendszert. Cikkemben a poIgdri logisztikus koIlégák számdra is
érthető, suímunkrl pedig sziníe mindennapos szóbeszéd trirgyát képező
problémúkaí szereínék ne&]foEnIműzni a NATO-integrrició témakörében.

Mindenekelótt a katonai logisztikáról és NATO-beli értelmezéséról,

mint a harckiszolgálói támogató rendszer részéróI szeretnék rré|iány, talárr

rnagyarázkodó gondolatot kifejtenr, Az1. számú ábrálr amely a következő
oIdalon található, próbáltam magyarul leírni gondoIati változtatás nélküI a

NATO Logisztikai kézikönyvben leíft fogalmat, amií azérl tartok fontos-

] Prof, Dr Bálhy Sándor ezíedes. ZMNE V€Zetés- és SzervezéSludományi Kar logisztikai tanszék,
1anszékvezető egyetemi tanára
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nak, mert így egyéllelnrűbben kitűnik belőle, hogy taltalmát tekintve nem
külórbözik a valamikori anyngi-technikai biztosl./rís fogalma alatt tárgyal-
taktól. Az az egyesek számára talán jeIentékteIen eltérést képezó gondálat,
hogy nem a technikai eszközök fenntartásáról és javításáról, hanem csak _

és itt a csak-ot idézííjelben mondon - az anyagok fenntartúsdróI és kar-
bantarttbárólbeszél számonra, aInely egy nagyon forrtos integrációs gon-
dolatot hordoz, nevezetesel] azt. hogy lúgűbb éííetemben iizsgtilva u
anllagellátást feltétlenül részének keII tekiníenünk az eszközök karban-
taftása és javitáSa után, a rendszerbe Visszajuttatott vagy javítlratatlan-
ságLrk esetén, illetve a javítás célszerűtlenségének okán az tij eszközzel
töríénő elkítá§t. Ez a gondolat felveti, illetve nlagábarr |toráozza azí a
kérdést, ami a logisztika utolsó M-jét fejezi ki, l]evezetesen a negfelelő
költségek k&dését. Azt tehát, hogy nrindenáI.ott töllénő javítás vagy pedig
megfeleló költségráíordítás nrelletti javításról van-e szó. A másik ciupán
íorrnairiak tíinó kűlönbség a támogatás kifejezés használata a korábbi biz-
tosítással szemben.

2 Az anyagok és mindenemii technikai eszköZ (a harci technikai is),

A katonai logisztika a haderő ntozgatásának és fenntartásának
velésével és végrehajtástivcl foglalkozó tudománj.

FeIadata:

], számú

A katonai Iogisztika NATO-meghatározása

' az anyagok2 tervezése, iejlesztése, beszerzése, raktározása,
lítása, elosztása, fenntartása, karballtartáSa, hátraszállítása,
illewe kiosztása,

'személyszállítás,

' létesítmények vásárlása, építése, karbantartása, működtetése,

. szolgáltatások,

.egészségügyi 
eI látás.
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Az Észak-Atlanti szerzódés doktfínáinak megfelelően a kornbattáns

tevékenységet a siker érdekében minden helyzetben tóbb olyan mrrnkával

kell tárnogatni, amelyek nen közvetlentil, lranenl a feltételek megterel],l-

tésével járulnak hozzá a sikerlrez, Ezek legnagyobb területe éppen a

katonai logisztika, ami a NATO-meghatározás szerint több létfontosságír

teftiletet fog át és a katonai jellegből eredóen tretn csak módszert és

eljárást, hanen nagyon I]atározottan a feladat szerint kialakított
szeíyezeteket is jelöl, Ugyanakkor meg kell jegyeznern, hogy a támogatás

kifejezés nem feltétlerrtil azt jelenti. amit a magyar érteInrezésben

legtöbben tulajdoníturrk neki. nevezetesen azt, hogy a rerrdszeren kiviilról
érkezó segítségről van szó, vagy tnint vulgáris értelemben használjuk a

szii]ók, az elesettek tárnogatásáró|, lranetrl kifejezetten arról van szó, hogy

egy kutonai mííveletet, alli Iegtöbb esetberr kornbattáns (lrarc)tevékenység

egy másik fo|yanlat, l]evezetesen egy logisztikai támogat a siker e]érése

érdekében,

Ez tehát űzt jelenti, htlgy a logiszíikai szeryezetek elhelyezkedése,

illetve a!á-föIérentlelése indiferens, lehetnek a rendszeren beliil, pl. egy

ttanttár áIiománlában, de uglaníg1 tOrlozhuínak űz elöljárő szervezet, pl,
egy hadtest állományúbtt is, uzza! afelatlatnl, hogy végrehttjtsrik uz illeíő
dulldúr tíimogűíását,

A katorrai logisztika sokrétírségét igazolja az a szerteágazó funkció,

am i a NATO-országok többségében, az integrált nrűveletekben pedig tel-

jes egészében érinti a logisztikát, Ezek közü| tel,mészetesen az an5,agi.

ellátási,.javítási és szolgáltatási funkció az, amely kizárólagosan a logisz-

tikához tarlozik és jóval szélesebb az a skála, anely funkciókkal más tá-

mogrúúsi terüIeíelr is foglalkoznak (2. számú űbra).

A NATO logisztikai támogató rendszerének funkciói

KlzÁRóL.\Gos

'---l.-."q§,.-T_*ú^(}vú§l , -al'ö- Y
/,.,] :.i;rcirrir,rs \
\'],|,] lgry(c,ó /

NE\í KrZÁRóLAGos
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PéldakéIrt szeretném megernlíteni a sokat enrlegeteíí egészség üg}li
Junkciit, atnel;ett a ltumárl tálnogalással kell oszto7lltll]k,

A rnagyar logisztikai relldszerben természetesen gyökeres változást
hozott a NATO-csatlakozás és mtisotlszor, enőI a feladatról és entrek lo-
gisztikai vonzatairól szeretrrék szóln i,

Röviden rnegfogalnlazva, a féladat egy gvorsan változó NATO-hoz
integrálódni, ahol a kulcsszó a multinacionaIitás és az interoperabilitás,
amihez (politikai nyilatkozatok szerint) nri szellerlri kompatibilitással
rendeikezünk. Ha röviden akaronl jelletnezni a NATO jelenlegi és nyu-
godtan tnondhatonr várható ínűVe|eteit is a logisztika aspektusából, akkor
azt kell mondanom. lrogy gyorsan ntozgó többrrertzetiségíi kötelékek
ellátását kel] tlegszervezni gyakran az országtól távo]i ter[iIeteken. Ennek
Szemléltetésére ben]utatom a Koszovóban lévő NATO Bóketámogató
Erő vázlatos íéIépítését, nrelvet Dr, Szenes Zoltűn tlundúrtábornok tir
mutatott be a Nenrzetvédelnli Egyeteíl]en tartott e]őadásán,

JELENLEGl KFoR-ERóK

3. számú ábra

KFoR 0§§Z: i2ü01,09,01.}
4,|,636 fő

33 zászlóaü"harccsoport
' 37892 Koszovó
. 22í3 lrlacedonia
' 266 Görögország
. 1265 Albánia

34,297 fó (NATo) (324 magyar)
7,339 fó (nem NATo)
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Ebből látható, hogy valamennlli résztvevő köteIék többnemzetiségű,
itt szeretném megjegyezni. hogy a fordítás és tennészetesen az elterjedt
kifejezés nem a ValóSágot fedi. tehát nern több nernzetiség vesz csak részt
ezekben a kötelékekben, n,]eft azt egy ország is ki tudná állitani nrondjuk,
hanem több ország hulseregének csapatal Az ott lévó magyar kontin-
gens, anrelv ebben az esetben a britek által vezetett többnernzetiségű
darrdárba tafiozik, elerryészó létszárn.

Tern]észetesen a NATO |ogisztikai elvei és működtetefi rendszere az
ellátás nregszervezésének rlódozatait tekintve köVette ,ezt a stratégiai
elképzelést és u nentzeíi elkittison kívLiI - ami a NATo logisztikai támo-
gatás alapjának tekinthetó , kidolgozta a befogadó'nemzeíi támogaílrs
elnléletét, amelyet egy NATo. i]letve egy SZöVetSégeS ország nyújt a te-
riiletén lér,ó nrás rremzetiségíi NATo-eróknek polgári és katottai esz-
közeivel; valamint a vezeíő nernzeí logisxíikai támogaíó rendszerét, anle-
Iyet a haclszíntéren túlsírlyban lévő nemzet erói nyírjtanal< nlás nemzetek
l<isebb csoportositásainak, illewe egy kornplex logisztikai problérna (pl,
kikötó míiködtetése) kezelésével tárnogatlák a többi eróket. Ez utóbbival
niegegyező elvek alapján míiködik az ítgynevezett szerepkörre sut-
kosodotl ellátás, arnelyben az ellátás szenpontlából legelónyösebb hely-
zetben lévő nenrzet támogaüa más hadseregek eróit,

Utoljára, de mégsem utolsósorban kell szólni a multinacionális
erők támogatására szervezett multinacionális logisztika szerve-
zetekről, amelyek az integráció új minóségét jelö|ik és természetesen
ezek már nem nemzeti, hanem a NATO-parancsnok alárendeltsé-
gében vannak.

Saját helyzetünket éItéke]ve azt lehet megállapítani, hogy mininiális
lehetóségeink vannak az előbb vázolt sokszínii ellátási rendszer kihasz_
nálásában, amelynek elsódleges és legíontosabb oka az, hogy technikai
eszközeink és tern]észetesen fegyverrendszereink csak a veltink egytitt
NATO-ba felvett lengyel és cseh hadseleggel mutatnak hasonlóságot, Ez
belátható rnódon kizárja annak lehetóségét, hogy más nemzetektől ve-
gyünk igénybe ellátást. Szeretném ugyanakkor megjegyezni, hogy a
NATO-nak is egyik Achilles-sarka (nem mowlom, hogy l keííő köxül),
Itogy az eszközrendszereit nem egységesííetíe. Az egységesítés vágya ter-
mészetesen a kezdetektól élt a stratégákban, de a nemzeti- és a rnultina_
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ciorrális lracliiparok mindig eIlenálltak a katonák úgynevezett katonatech-

nikai indokainak, Így lehetséges az, lrogy a NATO-országok légierői 23

vatlászgép típust tartanak rendszerben. A politikusok ós katonapoIitikusok
által szinte szIogenként használt kompatibilitás a NATO-íogalmak szelint

a rendszerek harnonizációjrinak egy minimúlis szintje, alnely csak azt a

képességet jelenti, hogy egl,azon könlyezetberr való nrűködés esetén llem

zavarják egymást- Magasabb fokot jelerrt a szintén gyakran használt inter-
operabilitás, amely nár az egymásnak vaIó szolgáItatás n!újltisdí, illety e

fogadtisát is hordozza, amit természetesen haderónemenként és feg},-

vernemenként és persze eszközrendszerenként is külön lehet és kell

éfielmezni. Jó példa lehet erre a reptilóeszközök keresztszervize]ésének

problémája, ami a légierő a repiilőterek közötti manóvereinek ternrészetes

igényét hivatott kielégíteni, Talán belátható, hogy szinte megfogalmaz-

liatatlan távolságb an yan az új tagországok szálnára az alapvetó feglr el-

rendszerek vonatkozásában az egységesítés Inagasabb szintjeinek a

csereszabatosság és az egységesség elérése. Ha ugyanis az a kérdés nerú1

fel, hogy várható-e a fegyvenendszerek egységesítése a NATO-n belUl,

akkol csak szkeptikLrsak Iehetürrk, hiszen az egységesség kialakítása a
trenzeti hadiiparoknak egyáltalán nenl érdeke.

Számunkra a szövetséghez való integrálódás folyaniatában rlégis aa
kell, hogy morrdjarn elengedhetetlenül íontos, hogy a ma rendszerben lér ő

ún. keleti eszközeink kicserélésével párhuzamosan a logisztikai integ-

rálódás lehetőségét azzal is megteremtsük, hogy a NATO-ban alkalnrazon

kodifikációs rendszert kialakítjuk, a még ltuzamosabb ideig megléió.
valamint az útionnan beszerzett eszköz- és fegyverrendszet,e inknél, A
Magy-ar Honvédség helyzete e vonatkozásban ugyanis szinte katasziro-

fá|is, amit ma már nem csak katonai logisztikusok tnondunk. hanent a

lielyzetiinket átvilágitó né:let korlátolt feIelósségíi társaság, az Elekrosvs-
tem und Logistic Gmbh. is nregerósített, Figyelembe véve, hogv az

általunk |rasznált termékkódrendszerből is csak mintegy l8 % tekinthetó

helyesen kódoltnak,2l %o llibásan kódoltnak és mintegy 55 % pedig a nem

kódolt. illetve éfiellTezhetetlentil kódoIt termékek köre, belátható, hog}, a

NATO kotliJiktíciós rendszerének megíeremtésélrcz eg! gigantikus mun-

kát kell elvégezni, ani több évig is eltufthaí. Ugy gondolom, hogy ha

bizonyos késéssel is, rneg kell kezdeni az anyagaink NATo-elvek szerinti

kodifikációját és a miriegy 600 000 tennék vonatkozdsúáan olyan szelek-

cióval ke|l élnünk, amely a már kivont. illetve nélrány éven beliil kivonás-
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Ia tervezett eszköZöknél (ami a nagy ar,ányú haderőcsökkentés következ-
tében több mint felét is érintheti a tennékeknek) nem lrajtjuk végre a
pótIólagos kodifikációt, u rendszerben maradó eszközöknél végrehajíjuk
űz átkotlűkálásí, illetve a rendszerbe kerülő termékeknéI folyamatos
munkával megíeremtjük az egységes NATO termékkódrendszert, és ezt

íolyaműtosan karban is taííjuk. Iít meg kell jegyeznem. hogy a NATo
szabályai szelint a kodií'ikációról nrindig annak az országnak kell gondos-

kodrli. amely a rendszerbe beviszi a terlnéket,

Ezek után az új logisztikai vezetési rentlszerről szeretnók szólni,
amelynek jó vagy rossz múködése mondiratnám úgy is, NATO-nak meg-

felelő átalakítása vagy nel]] átalakítása nagyban befolyásolja a rendszer

míiködését, sót szélsóséges esetben akár el]ehetetlenítheti is azt.

4. szúmú ábra

LoG,To,
TISZTEK

, , - s zaknai ewLil bn űkódés

A NATO-csatlakozásig a logisztikai folyamatokat a parancsnokok,
katonai vezetók mindeIl szinten a logiszlikai helyettesek údán mírködtet-
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ték, illetve vezették. A logisztikai helyettesek a szakmai kérdések
rnegoldásához közvetlen alájuk rendelt szaktisztekkel rendelkeztek, akik
1,1,1int üzemallyagszoIgálat-vezetők. fegyverzeti szolgálatvezetők- vezetőof-
vosok, közlekedési fonökök szolgáltattak adatot a logisztikai fönökön
keresztül a parancsnoknak, aki a logisztikai főnökön keresztül, legtöbb
esetben neki átengedve vezette a logisztikai szervezeteket, illetve az ellátás
megvalósítását, A NATO-ban és a NATO leglöbb ors7,ítgúbun kiaktkítotl
rendszer szeíint 0 döntéselőkészítésre ű íö|zsíőnök által vezetett koor-
dinúló lisztek és szaktisz,tek egymással nem aId,fölérentlelíségben lévő
csoporíja szolgáI. A koordináló tisztek olyan team Vezetőknek tekint-
hetők, akik egyes, pontosan köIiilhatárolt teriiiet problélnáinak feldolgo-
zásával fogIalkoznak a lrelyes döntés érdekében. A szaktisztek a szerveze|
legmagasabban képzett szakemberei, akik a koordináIó tisztek irányításá-
l,al részt vesznek a kiilönböző teamek döntéselőkészító munkájában. A
szakmá.jukhoz tarlozó kérdések aktualitásakor, illetve más fontos szaknlaj
döntést igénylő esetekben közvetlenü] referálnak a paraIrcsnoknak.

Úgy gontlolom érzékelhető, hog1l nz tij renrlszer, amihcz ni jetenteg
rr de jure úlktpotból í, de facto tillapotba íörténő ktssú átmeneí állű-
poítiban vagtultk, trzt jeIeníi, hogy egyértelmííbh az eglszemébli vezetési
rends7,er, ugyanakkor szélesebb lehetősége vun a Iogisztika mélyebb szak-
mni probIémáütak megjeIentetésére és megfogaImaztisriru a parancsno-
ki dijntésekben. Talán néhány szóban indokolnorn kell a Iassú átnrenetet,
azt, hogy ez az integráciős probIéma nem vezethető vissza sem a fegyver-
rendszeriink korszerúiségére, sern a kodifikáció hiárryára, hanenl sajtros
ennek elsősorban vezeíésíechnikai beidegződései vannak, anli úgy tűnik,
nenl is olyan egyszerű probléma, Ezt ugl,anis csak a parancsnokok, a
törzsfőnök és a logisztikai szakemberek helyesen értelmezelt feladat-
megosztása oldhat_ia nreg. Enrrek kiindulópontja lehet az az értelmező fela-
datszabás is, arrrelyet a Honvéd Vezérkari Főnök, illetve helyettese tallott
a 200L októberéberr nlegletrdezett ún, LOMIB konferencián.

Befejezéseként kifejezem abbéli reményenteí, hog! ír szervező{lő új
hadseregnek hamarosan olyu új logisztikai rendszere lesz, amí a szövet-
ségesi kötelezettségek kielégítése melletí a magyar beszú!Iítóknck és vúl-
Ialkozóknú is nem elhanyagolható piucot jelent.
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A KÁToNAI KöZLEKEDES úr RnlqnsznnroNcEpcloJA

S:űcs Lás:ló]

Közturtott, hogt jelentős a lemaratlásunk uz ttlapokmányok kitlolgozása

terén, amelyek g KAT)NAI RENDSZER2 ű úításának, Jejlesztésének
alapjául szolgálnú. Ezek az összhatlerőnemi és dgazati Doktfínák, az

alap okmányo k h armattik3 szintj e,

Ennek eijenére szükségesnek tartom (még ha a "előremenekülés." lálsza-

ta is fennál1 a KATONAl rózlprgnÉst RENDSZERKONCEPCIÓ me§al-

kotását amelyet ú következő aspektusok motiválnú:

1. A Magyaí Köaársaságnak (MK) egy évtizednyi katonai önállósági

időszak (ameJynek rnásodik fele már igen intenzív NATO-orientációval jelle-

mezhető) a keleti (volt szovjet vezetésúi Varsói Szerzódés-beli) katonai lend-

szerből egy alapjaiban más filozófiá.;ú szövetségi rendszerbbe kell beillesz-

kednie, egy oiyan védelrni á)lamszövetségbe, ameIybe nem kényszer hatására,

hanem a nemzet lrosszír távú biztonsági érdekei alapján önként lépttink be,

2, NATO-tagságunk kapcsán. de az Európai Unió (EU) biztonságpoJitikai

eJképzeléseihez igazodva - amelyet az önálló konfliktttskezelési képesség

elérésének szándéka jellemez - gyökeres változás következett be a Magyal

Honvédség (MH) felaclatrendszerében. A leladatrendszer változás igen jelen-

tős logisztikai kihívásokat is indukál,

3. A gazdaság szerkezetének átalakulása, valamint az áIIamháztar-

tás/áltamjgazgatás terén bekövetkezett változások nagymértékben érintették a

MK közlekedési rendszerét, a közlekedés lronvédelmet tánogató képességét.

l. Dr, szűcs L.áEZIó nyá ezredes, a hadtudomály kandidátusa, egyet€lTi docens,

2, A K,AToNAl (vagy HoNvÉDELN4t) RENDsZER hoídozza azokal aZ össznemzeLi

cröíbszitéseket, amelyeke! aZ orszáB védelDle éíd€kében egysé8es elgondolas és tervek szerint a

VédelDi funkciókkal í'elruházotl szeryezelck irán_vitásáva1 a feg},veres küzdglen1 támogatiisa céljából

alkalma2nali,
A Magyar Köztáísaság Katonai stratégiáJa (r€rvezet) a honvédelmi niniszternek feltcrje§7tett vál-

1ozat szerint: AZ ország honvédelmi rendszeíe az ország fúggetlenségét. terúIelei épségét, lakosságát

és alkotnán}-os rendJét fenyegetó veszél}ek eIhárilására lélrehozot és múködtetetl gaíanciarendszer

Áttb&|a és szükség szerinl aktivizálja aZ orsziig lcljes védelni potenciáIját, itz államvezetést és a

közigazgalasl, a 1akosságot é5 a gazdaságot, a l'egyveíes erőke1 és a rendvédelmi szcrveket,

3 A doktrínák fólött a NeDlzeti KaloDaiStratégia (2, szült) és a Nemzeti BiZtonsági stratégia (1, szint)
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4. A katonai közlekedési erók és eszközök a haderő átlagát jelentősen
meghaladó leépítést, esetenként indokolatlan létszámveszteségeket, illetve
technikai eszközállapot leromJást szenvedtek el. A rendelkezésre áIló katonai
szállító és rakománykezelő eszközök töredékét teszik ki a sziikséges telje-
sítőképességnek.

5. A NATO_nak felajánlott magyar kontingens mögött nem á]l ren-
delkezésre az a szállítő kapacitás, amely alkalmazhatóságát, múveleti szabad-
ságát, ezáltal ezen erő hitelességét támasztaná alá.

6. A békepaínerségtink, de még inkább a déIszláv (balkáni) háborús kon-
fliktus kapcsán foldrajzi helyzetünk ntiatt az ország teúlete felértéke-Iódött,
(Bázis- és tranzitterület Jett).

7, A nyugati nehéztechnika nagyobb tömege és k[ilnrérete (ameJy első-
sorban a magasabb szintű védettség elérése órdekében alkalmazott konstruk_
ciós megoldások következménye) magasabb igényeket íámaszt a közIekedési
hálőzatíal szemben (teherbírás, úrszelvény, tengelynyomás stb, terén).

8, A NATO alapelveiben az erő fokozásának alapvetó módja a rnegerő-
sítés (elsősofban a Washingtoni Egyezmény V cikkelyea alapján). Az MK a
BEFOGADó NEMZETI TÁMOGATÁS keretében - e]sósorban kétoldalú
egyezmények alapján - különféle tartalmú tárnogatást nyírjt az ország terü-
letére beérkező csapatoknak,

9. NATO-n belüli sajátosságunk, az ország sziget jellege abból szár-
mazóan, hogy nincs közös határunk NATO-tagországgal.

l0. A NATO_közlekedési támogatási elvei és módszerei jelentős rnérték-
ben különböznek a Magyar Honvédségnél alka]nazott elvektől és módszerek-
től, másrészt a Szövetség közlekedésirányító rendszerébe történő bekap-
csolódás/beépülés elsőrendű igényként jelenik meg az MH Közlekedési
SzolgálatávaI szemben.

A felsorolt aspektusok valamilyen módon hatást gyakorolnak a katonai
közlekedési igénystruktúrám, Ez lehet például szálIítási igényt csökkentő, de
lehet növe]ő hatású is. A hatástényezók minéI teljesebb feltárásával és a koc-

4, A tagországokat arra kötelezi, ho8y a szöv€tséget vagy valamely tagállamot ért eIlenséges támadas
es9íén szövetséges erőkke] erősitik meg az érintett ország haderejét a támadás elháíitöa érd9kében,
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kázate]emzés módszeréve] eddigi kutatómunkám eredményeként is választ

kívánok adni azokra a kihívásokra, anrelyeknek a katonai közlekedés területén

a megváltozott szövetségi tagsá8ból következnek.

Nézetem szerint: a SZÜKSÉGES MEGBÍZHATÓSÁG és az ELVISEL-
HETÓ KoCKÁZAT-hoz szükséges ELÉGSÉGES KEPESSÉG alapjaiban

ellentétes követelménye célirányos rendszerépítés eledményeként te]jesíthető,

I. Á KAT)NA| KOzLtrtntg 7q,|ADÁTRENDSZER r.,ÁLrozÁs,q
NATO-TAG SÁG UN K KAP CSÁN

A H)NVEDELEM FELADATRENDSZERÉNEK.logatml: Mindazon

össznemzeti erökifejtések köre, amelyeket az ország védelme céljából össz-
pontosítanak egy o1yan védelmi képesség elérésére, amely rnegfelel a Nemzeti

Biztonsági Stratégia elveinek,

A honvédeleIn feladatrendszere tehát neln korlátozódik a fegyveres erók

tevékenységére, hanem az egyének (az állampolgár) a közigazgaíás, a gaz,

daság ágazatai és a fegyveres erók integrált képességét jeienti, amelynek vég-

eredménye a HONVEDELMI POTENCIÁL.

Bizonyított tény, hogy egy ország közlekedési rendszerének telje-

sítóképessége jelentős összetevőt képez a ]ronvédelmi potenciálban, azaz

stratégiais jelentőségű ágazat. A kontinentális európai hatalmak a vasútió

közlekedést, a tengeri lratalmak a tengerhűjőztist tekintették sttatégiai ágazat-

nak. Ezek az ágazatok sajátos képességeik alapján kiernelt szerephez jutnak

ma is a koalíció védelnlj rendszerében, természetesen a stratégiai szállítási
móddá fejlődött #8i sztillííríssaI egyití.

E rövitl bevezeíő után úttekiníést adok a közelmúlí katonai stratégidi

(katonai doktinái7) katonui közleketlésre gylkorolt hatásairól, köveíkez-

ménJleirőI és a többé-kevésbé megfogalmazot| igénleiről. Ez az áttekintés

5, A slíatégiai ágazatok meghatározásakor a védelmi polenciálbfur, valalrrint a lakosság el]átásában é5

a (hadi) gazdaság miiködtetésében belöllöll szerepi]ket (aJán}ait) vessziik figyclcmbe,
6, Die K,U K, privilegierten Eisenbalilren der Österrcichisch-UngarischeD Monarchie, l828-19l3, A
K U,K. állal privilegizált Vasutak az oszlíák-Magyü Monarchiában l828-] 9] 8 Richard lleinersdoííl]
7, A Varsói szerzódés ide.jében és felbomlását köveló idószakbai Kalonai Doktíináról beszéltünk,

amely a várható háboriljelleBét és megvivasának alapvetó kérdéseit i'ogialta össze, Megállapilhatjuk,
hogy Vsz-tagságunk idején ónálIó, deklaráIt Katonai Doktrinával neln rendelkezttink

8, Ez a klfeJezés (a löbbé-kevésbé) azért helytálló, mert a katonai köZl€kedés kóvelelmón}€it a VSZ.
ezen belül is a szovjet csapatok ttlvonulásá ak biztosiiasához igáZitotlák. a nenl7eti haderő sa.iátos

szükségletei háttérbe szorulta}
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azért is szükséges, mert a katonai közlekedési rendszer az ország polgári
közlekedési képességeive1 is nag),méfiékben szálnol, az ország közlekedési
rendszere pedig egyrészt a gazdasági folyamatok eredrnényeként alakuI, vál-
tozik, másrészt a védelnri igények is jelentősen befolyásolhatják.

A varsói szerzódés idószakában a közlekedési rendszerrel szernbeni
követeImény a támadó hadrnúvelet megvívását, lóként a front másorlik lépcső
erőinek fe]vonulását szolgálta, Ennek érdekében a fő erőkitejtést 3_4 Keler
Nyugat irányú iiontális közlekedési foIyosó (irány) és 2-3 harántiránv
e]őke,zíté,erc ke llett ös<zpon tositani,

Önálló honvédelnLink időszakában biztonságpolitikánk alapvetó eleme
az ellenségkép feladása és az önáIló (szövetségeken kívüli) honvédelenr,
Ennek szellemében igen fontos okmányokat dolgoztak ki: Honvétletmünk
Alapelyeit és a Honvétlelmi Törvényí. Alapvetó meghatározás volt: az orszlíg
íerületén védelmi hadműveletre kelI felkészüInie u MH-nak. EbbőI a kato-
nai közlekedésre levonhatő következtetések:

. olyan tör,zshá|ózatot kell krjelölni, előkészíteni és fenntarlani, amely
blztosítja az MH bármeIy irányba törlénő felvonulásá1;

. ]eépíthetók azok a köziekedési kapacitások, amelyek a nagy:nélysé-
gű támadó hadmíiveIetekhez szükségesek (errnek nregfeleIően 21
ktilönbözó zászlóal,jat sz|intettek meg);

. nagyobb méftékben szá:noliratunk honi teriiIeten a nemzetgazdasági
lehetőségekkel.

1. A NATO csatlakozásából következó stratégiai aspektusok

Önúltó honvédelmünk időszakdnak közelebbi évei (músotlik részben) a
békepartnerség és a íudaíos NAT}-orientúció sajútos ismérvekkel ren-
delkező periódustinak tekinthető, lmely ánexetett a NATo-tagság, l szövet-
ségi rendszer új kereíeibe. Nagyon sok hasznos infortnációhoz Jutottunk a
Szövetség katonai rendszerének működését iIIetően, különösen az lFOR-erők
felvonulásának tánogatása során. A Katonai Köz]ekedés tevékenységének
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sajátosságai miatt elsóként keült kapcsolatba végrehajtói szinten NATOlag-
országok katonáival,

Miután a két nagy katonai szövetség szernbenállása a VSZ és fóként a

Szovietunió felbomlásával megszűnt, új típusú veszé|yfonások jelentek meg,

amelyek kezeléséhez új stratégiára voit szükség, Ennek megfelelóen a NATO
egy új stratégiai koncepciót fogadott el, amelynek néhány kénlésköre szoros

kapcsolatban van a közlekedési támogaíússal:

' Az újszerüen értelmezett rnegerősítés elve, mely szelint a tagorszá-

gok jelentősen csökkentik haderőik rnéreteit, ezzel egyit| intenzíy

rninőségi fejlesztésbe kezdenek, Szükség esetén a Washingtoni

Egyezmény V cikkelye szellemében rnegerósítik a külső támadás-

sal fenyegetett tagországot, A NATO egyre nagyobb szerepet vál-

lalhat területén kíviil esó kont]iktusok keze]ésében is.

. A erők mobilitása, amelynek a rnegerősítés eIvét kell alátálnasztani.

A minőségi fejlesztés kapcsolódik a mobilitás növeléséhez, a bárhol

töfténő bevetés képességének eléréséhez, amely a szövetség katonai erejének

hitelességét támasztja alá, illetve a nrűveIeti szabadságot biztosítja.

A mobilitás kifejezője a mozgékonyság, amelynek három fokozata van,

és a fokozatokhoz t artozó saillíttisi mótlokkt 9 egütt ketl értelmezni:

' Stratégiai rnozgékonyság (interkontinentáJis és hadszínterek közöth

mozgásképesség), amelyhez a tengeri és a légi szállítási nród kap-

csolódik. Stratégiai besorolásúl a vasúti szállítás is, nagy kapacitása

és a tengeri szállításhoz való kapcsoJódása miatt,

'Hadrnűveleti rnozgékonyság (hadszíntéren vagy régión beltiIi moz-

gásképesség), arnelyhez a partközeli hajőzás, a közepes légi, a
vasúti (esetenként a belvízi és a közúti) szállítás gyakorlatil'ag az

interkontinentáljs szállítási módok kivételéve] az összes többi kap-

cso|ódik,

9, A NATo-io8alomrendszerb€n száIlitási módokróI beszélűnk (a magyaí é5 az EU foga]omrendszer-
ben a száIlilási alá8azatokróI). Ezek: a tengeri, a légi és a felszini. Éz utóbbi a vasúti, közúti és a
belvizi szállitást fbglalja magába,
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' Harcászali mozgékonyság (hadosztályig bezárőlag éfielmezik) a
kijelölt műveieti sávban (területen) való manőverképességet jelen-
ti. Ebben elsósorban a harci és biztosító-kiszolgáló technika terep-
járó képessége, valamint közútil0 száI]íthatósága és általában a
harcitechnika, főként forgószámyas eszközókre alapozott Iégi moz-
gékonysága játszik szerepet,

WugáIat és megjfontolás tárglát képezi, hogl az MH milyen mozgé-
konysdgi s7intet kíván biztosííani a NATo-val eglüttműkötlésre kijelöIt csa-
patoknak. A magyar hadtörténelemben nagyon sok példa van arra, hogy a
magyar haderő valamely koalícióban 'féIlábas" volt, és más nemzetek ígére-
teire, jóindulatára hagyatkozott, aztán válságos helyzetben a beígért támo-
gatást nem kapta meg, ezért azíán súlyos vesaeségeket szenvedett e), (A Il,
világháború donj hadműveleteiben, amikor is a Wehrmacht nem biztosította a
beígéd vasúti szállítási kapacitást vagy a légi támogatást, sőt a visszaro-
nuláskor elszedte a magyaroktóI a kiváló terepjáró Rába Botond gépkocsikat).
Másik példa a Magyar Néphadsereg szervezete, amely ugyancsak képtelen Iett
volna önálló tevékenységre, mert nem volt megfelelő légi és tűztárnogatási
képessége. (Szerencsére nern kellett azt a szlogent kipróbálni, amely a közös
gyakorlatokon rendszeresen e]hangzott, ha valami hiányzott ''A Front majtl
ad! ").

Úgy vélem, a kijelöIt magyar erők részére a hadmúveleti rnozgékonysági
szint lehet a reális (nem könnyű, de nem elérhetetlen) cél.

2. A korszerű katonai közlekedési igénystruktúra
főbb összetevői

A katonai közlekedési igénystruktúra meghatározásának alapjait az MK
Katonai Stratégiája (Tervezet) a NATO Befogadó Nemzeti Támogatásra (BNT)
vonatkozó alapokmányai (ALP- i 2, AJP-4. 5, ALP-4,4 és MC 334l2)l| azMH
logisaikai készenléte lokozására vonatkozó tervek, az MH hadműveleti alkal_
mazási tervei képezik.

l0. A közúti szállitás| alágazaí nemzel3a"da§ági fogalom, Katonai megfelelóje a gépkocsiszállitá§.
amely aría utal, ho8y közulali (épiteft utak) hiányában is képes szállitások vé8rehajtásiira terepiáró
száIlitóeszközökkel.
]l, ALP-4 4 NATo Közlekedési Doktrina; MC 334/2 NATO Közlekedési támogatiisi alap- ós
iriinyelVei
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A kűíonai közlekedési igénlstruktúra két alapveíő összeíevőrc osztható

íel: az MH és a BNT igényeire.

Az ME igénlei:

' Az MH alaprendeltetése szeriní az ország területén bárrneJy irány-

ban, véde]mi hadművelet megvívására történő felvonulás, iIletve az
ezt megelózó válságkezelés érdekében egy közlekedési törzsháIőzat
kijeIöIése és lej lesaése.

' A logisztikai készenlét fokozásának, majd az MH mozgósításával
kapcsolatos szállítások biztosítása, ezzel együtt a háborús hadrendi
köz]ekedési szervezetek, csapatok megalakítása.

o Az MH fe]vonuIásához és védelmi hadmíiveletéhez szükséges szál-
lítókapacitáS.

'A kijelöIt csapatok hadműveleti mozgékonyságát biztosító közle-
kedési infíastruktúra és szálJítókapacitrás.

'A nemzetközi (országhatáron kívüIi) műveletek logisztikai támo-

gatásáIa szolgáló Nemzeti Támogató Elem (NTE) nagy távolságú
szálJító kapacitása,

' NATO-kornpatibilis közlekedésirányító rendszel, integrált nemzeti

térinformatikai adatbázison nyugvó jámű (eszköz) követórend-
szerre].

Látható, hogy az MH katonai közlekedési igényei egyrészt honi területre,
másrészt országlratárokon kívüIi tevékenységre értelmezhetők.

A BNT igényei:

A BNT alapgondolata a Washingtoni Egyezménye V cikkelye szerinti
műveletek támogatására született. Mára azonban igen kicsi a valószínűsége
valamely tagálJam vagy a Szövetség elleni nyílt katonai támadásnak. Egyre
több esetben kerüI sor a tagországokon kívüli müve]etekre és ilyen esetekben
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igen kedvezó egy szomszédos tagoíszág vagy baráti országl2, amely támo-

gatást nyúithat mind a szövetséges, mind pedig más konfliktuskezelő]3 orszá-

gok erőinek,

Az előzóekberr olyan következtetés vonható le, hogy a BNT az V
cikkely szerinti műveletekre - annak ellenére, hogy nem nevezünk meg

konkrét ellenséget vagy hadműveleti irányt - viszonylag nagy biztonságga|

tervezhetó azélt is, mert hosszabb (öbb hónapos) feszültségi időszakkal szá-

rnolhatunk. Ezzel szemben a közeli térségekben végrehajtott békemúveIetek

1ámogatásfua igen nehéz elóre tervezni (az ország területén logisztikai bázist

míiködtetö vagy átvonuló erók esetében), ezért célszerű azt a filozófiát követ-

ni, mely szerint az V cikkely szerinti műveletekre készülünk fel, és más

műveletek esetén ezt a képességet ajánlhatjuk fel.

A BNT alapfilozófiája egy nagyon egyszerű logisztikai szabáIyból szár-

mazik. "Ami közelebb van, az olcsóbb." Ez alapvető gazdasági kérdés, a

Szövetséges erők logisztikai tárnogatásának szervezését a gazdaságosság kell,

hogy vezérelje.

A BNT - ahogy a fogalom is mutatja - nemzeti kategória, ameJyben a

különféle állami rendszereknek és gazdasági szerveknek lehetnek feladataik.

A BNT főbb terüIetei ű köyetkezők:

. anyagok biztosítása (üzemanyag, élelem, stb,);

' szolgáItatások (mosatás, technikai kiszolgálás, kommunális szolgál-

tatás);

' egészségügyi támogatás (ha nem tiltja jogs zabály vagy más érdek

ennek igénybevételét);

' infrastruktúra (elhelyezési objektumok, bázisterület, tárolóhelyek,

lőterek, stb.);

12, A boszniai háborúban az UsA erői és az Északi Dandár íészére az MK. a macedóniai

mÜveIetekhez Görögország biztosílotl befogadó támogatast.

13, A miDél szélesebb politikai támo8atottság biztositása érdekében a nen NA'l'o-tagországok
részvétele is kivánatos a küIönbózó békenlűvelelekben,
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' közlekedési támogatás:

- átbocsájtó képesség biaosítás;

- há|6zati elemek (repülőterek, rakodók) rendelkezésre bocsájtása;

' száIlitő,szállítmánykísérő és rakománykezeló kapacitás biztosítása

(repülóterekre, kirakóállomásokra, kikötőbe), illetve szállítások

végrehajtása a csapatok báziskörleteibeIa ;

'vasúti és közúti szállítmányok (menetoszlopok) határokon töfiénő

beléptetése és a kirakóhelyekre, báziskörletekbe irányítása;

' katonai irányítás a közúton érkezó oszlopok (konvojok) a repü-

|őtereken. vasútál]omásokon, kikötókben kirakodóerók részére

katonai gépkocsiutak fenntaíásával vagy eseti forgalomszabályo-

zással,

3. A közlekedési szükségletek meghatározásának módszerei

I(ockázatelemzés

Az igények számszer[isítéséhez a kockázate|emzést alkalmazhatjuk úgy,

hogy a különbözó nrűveletek valószínűségét összekapcsoljuk a kapacitások

rendelkezésre állásával és méreteivel,

A kockázatelemzés célja a szükséges biztonsági szint és a költségrá-

fordítás harmonizációja vagy a szükséges biztonság elérése elviselhető köIt-

ségráfordítással.

A szükséges biztonsági szirrtet az elviselhető kockázat fejezi ki, Az
elviselhetó kockázal mértékét az adott történés, tevékenység, esemény bekö-

vetkezésének valószínúsége nagymértékben befolyásolja.

14, Baziskörletet va8y logisztikai bazisl alkalnlaznak a NATo-erók, főként az USA erői a haderó

három atapveló koilponinsének: személyi állomány. anyagi készIetek, technikai eszközök

tbgadására A bilziskörletben taláInak €Bymásía ez€k a komponensek és rövid (3-5 üapos)

osiszekovácsolás után komplet1 a]egységckként kerülnek kiszállitásra vagy menetehek a hadszín,
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Olyan következtetést vonhatunk le, hogy a nagy valószínűséggel
bekövetkező eseményeVműveletek (békeműveletek, válságkezelós) köz-
lekedési támogatásálroz műgűs minőségű és azonnali (vagy rövid idő alatt)
rendelkezésre dIIó kapacitússulkeII rendelkeznünk, amely - feltételezve, hogy
egyidejűleg nem kell számolnunk békeművelettel és V. cikkely szerinti, más
tagországot megerősítő művelettel - ezl a kapacitást az összükség|et 30%-a
körül határozhatjuk meg. Az ország területén védelmi hadműveletnek igen
kicsi a valószínűsége, ugyanakkor a maximális kapacitást kell biztosítani. Ez
azonban a rendelkezésre állás tekintetében a hosszabb készenléti kategóriába
sorolható, és a nemzetg azdaság bázisán kell előkészíteni.

A közlekedési tdmogatúsi képesség viugdlatúhoz a következő jellem-
zőket célszerű alkalmazni:

' Jogszabály t háttér megléte a polgári kapacitások bevonására, illetve

a fej lesztésn él a hatásgy akorl ásra.

' Katonai és polgári összetevő atánya (alágazatokra és funkciókra

lebontva).

' A polgári közlekedés honvédelmi felkészültsége.

' A szükséges és biztosított kapacitások aránya.

' Aktivizálhatóság (rendelkezésre állás).

' A há\őzat és szállítóeszközök műszaki állapota.

' A hálózaí sebezhetősége.

' A forgalom helyreállításának gyorsasága.

' Az alágazatok átfedése (átterelhetőség).

' Az irányító (informatikai támogató) rendszer megbízhatósága,

állóképessége, reagálóképessége.
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' Kiemelten veszé]yeáetett objekturlok arárrya, megkerülési lehetó-

ségek vagy dublőrlétesítmények.

'A helyreálIító erő és anyagok megléte. aktivizálhatóságuk,

' Veszteségpótlás lehetosegei.

A felsoro]t .jelJelnzőkhöz viszonyszámokatlj rendelhetünk például egy

adotl alágazat (vasúti) vagy funkció (szállítás) vizsgálatakor Ezí az elemzést

az egyes mílveletcsopodok - békeműve]etek; más tagország megerősítése,

védelmi hadmiivelet az ország teriiletén + BNT szelint is elvégezhetjük:

minként lelel meg rendelkezésre álló képességünk az egyes műveleti fajták

sajátosságainak.

Szállitási viszonylatelemzés

Szállítási viszonylatelenzést e]sősorban a békeidőszaki anyagellátás

rendszerének vizsgálatáná] alkalrnazlratunk. A viszonylatelemzés képes kimu-

tatni az anyagellátás (az anyagáramJási folyamatok) visszásságait (iJyenek

lehetnek a szernbeszáilítás, a soklépcsós disztribúció, a szállítások térbeni és

idóben összehangolatlansága, stb.).

A vixsgdlat alqja cz elltitúsi ítrrúsok és az elkitott katonai szervezetek

közötti szúllííási viszonylatőbra, amely tél ben i ábrázolással m tatja a száIiítási

utakat, valamint az egyes viszonylatoknál a gyakoriságot (évente hány alka-

lommal), a szá]lított anyag súlyát és a szállítóeszközök dinarnikus terhelését.

Az MH jelenlegi (és közeljövőbeni) e]látási I,endszerének vizsgálata egy gaz-

daságtalan rendszer képét mutatja, amelyben gyakoriak a szembeszá]Iítások.

Egy korszerű katonai disztribúciós rendszernek legfőbb ismérve a vegyes

anyagtároló bázjsokló létrehozása kedvező földrajzi elrendezésben, ugyancsak

egy logisztikai alapszabáIy: "Ami eglütí túlolható $ztillítható), űzí eg!ütt

kell tárolni (szállítuni) alkalmazdsával." Az országkatona-ftildrajzi helyzete

valósággal kínálja 2-3 vegyes anyagtároIó bázis kialakítását (meglévő objek-

tumok bázisán).

j 5, A Viszonvszámokat ] -l0-ig képezhetjük, a viszonyítas pedig a YizsgáIrjellemzők számának l0-el
Való szorzaiához történik, l2 jellemző esetében eZ l20 lesz, a viszonyszámok összoge ennél kjsebb

(va8y le8jobb esetben megegyezó) lesz, és %-ban is kifelezhetjük a2 elVá,1 (szükséges) képesség és a

valós képesség viszonyát,
16, Egyik lo8isztikai atapszabály szerint (aZ €8yüt ráLrolhatóság szabályaina}i betaílasával) az

anyagokat nem ágazatok szerin! külön-küIóD- hanem egyiilt (Vegy€sel]) kell tárolni



4, Az MH Közlekedósi Szo|gálat (KSZ) helyzetének órtékel'ése

. Az MH Közlekedési Szolgá)at (KSZ) képezi a KATONAI KÖZLEKE-
DESl RENDSZER katonai összetevőjét, amely vezető, művelelirányító és
végrehaitó szervekből áll.

A KSZ minden olyan feladatban feielósséggel vesz részí, amelyre ráillik
a USArmy közlekedési szlogenje: "Amíg nem moulul meg valami, addig
nem történik Semmi.||

Kiemelkedő történeJrni jelentóségű voIt a szovjet csapatkivonás száIlítá-
sainak kompIex szervezése. amelyet a szolgálat hajtott végfe,

Nagy jelentőségű volt a Németországból (a voIt NDK Nernzeti Néphad_
seregból szárrnazó) hadianyag-segély hazaszállítása,

Szintén löfiéne]mi jelentóségű vo]t az IJSA haderó boszniai kontingen-
sének és az Eszaki Dandár eróinek (ra.ltuk kivül még más nemzeti erőknek) a

felvonultatásában (mai kifejezéssel Befogadó Nemzeti Támogatásában) való
folyamatos közreműködés _ komplex mozgáskoordinációval és szállításszer-
vezéssel, EnnéI a feladatnál azonban már megmutatkozott a szervezeti elégte-
Ienség, mert közúti komendáns (forgalomirányító) erő hiányában a Rendőr-
ségre kellett bízni katonai oszlopok (konvojok) mozgásának irányítását. A
Rendőrség primitív és a leginkább költségigényes módszert a kísérést volt
csak képes alkalmazni, Súlyos hiányosságok mutatkoztak a légi rakományok
keze]ése és a konténeres szállítási kapacitás terén. Többször is veszélyes
helyzet alakult ki a szállítmánykíséró erő elégtelensége miatt: veszéIyes és
veszé b)ezteteít anyagszállítmdnyo k mozogtak u ország te rü leté n fegyve res
kíséreí nélkül.

A KSZ áJJománya minden
szor a szükséges jogszabályi

hiánya, hézagossága el]enére),
sítette t'eladatait.

feladatban bizonyította elköteIezettségét (sok-
háttér, pénzügyi és technikai feltételrendszer
nemzetközi és hazai elismerést kiváltva telje-
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A szolgdlat felé a leladatszabás tekinteíében mindig is a kettősség volt
jellemző: a Vezérkar/Hadműveleti szerv kompetenciájából származóan a csa-
patmozgasokat, nemzetközi feladatokat, míg a közvetlen elöljáró logisztikai
fónök csak a logisztikai szállításokat v ezényli. Ebből áIl elő az a nem szeren-
csés helyzet, hogy a feltételrendszer biztosítását (létszámketetek, köIt-
ségvetés, szervezet hatékonysága) eglik féI sem tartje küIönösebb köte-
lezettségének, Emiatt a szolgálatot aránytalanul magas békelétszámvesztés

érte, technikai bázisa leépült, szervezetéből ilyen-olyan indokkal kivették
azokat a végrehajtó eróket, amelyeknek egyébként ő szabja a (napi) felada-

tokat. Olyan szewezeteket hoztak létre, amelyek múködésképtelen szállítási
rendszert eredményeznek, de ez békeidőszakban a szakharcászati rendszer-

gyakorlatok hiánya miatt nem is derülhet ki.

Euk a hol ellátónak, hol utdnpótlónak nevezetl szeryezetek sem komp-
lexittis, sem kapacitás, sem pedíg a íollamatiúnyítds tekintetében nemfelel-
nek meg sem a NATo-ugotszdgok hasonló szenezeteinek, sem a kaíonűi
tanintézete k ben o ktatott (ezé rt mod e I le7etí, tu do md ny o s an mega lap ozott)

struktúninak. Nem felelnek meg a hdborús tűpasztalattal rendelkező
haderőkben alkalmazott szemezési elveknek sem A szakállomány szakmai
szdm, illene akkrcdíldlt képzési program alapjón nem azonosítható.
Összességében érthetetlen ez a szakma] hozzáéríés hiányát és felelőtlen arro-
ganciát tükröző állománytábla szerkesztés, amelyből kizfulák az adott
szervezet vagy funkció működőképességéért felelős szakmai szerveket.

Megállapítható, hogy a közlekedési szoIgálat békeidószaki elégtelen szer-

vezete miatt képtelen az önfejlesáésre, olyan kultúrák halnak el, amelyek
nélkül a közlekedési biztosítás elveszti komplexitását (pI. a légi szállitás vagy
a katonaigépkocsiutak, szállításiutak üzemeltetése). Hosszú ideje rendezetJen
a szállító gépjárművek hovatartozása, ezért teljesen leépült a szállító és a
rakománykezeló kapacitás, valamint a forgalomirányító technika (összessé-
gében a KAToNAI KÖZLEKEDÉSI RENDSZERTECHNIKA). A szol-
gálattó| aránytalanu| sok magas képzettségű szaktisá vándorolt el miis terü-

letekre, vagy a polgári szférába.

A helyut megérett arra, hogl az MH felső vezetése megvizsgtilja és

helyének, sxerepének, ille*e a NATO-eIveknek és az MH érdekeínek meg-

felelően rendezze az ágazat helyzetét.
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IL A KATzNAI KózLEKEDES úl rcupszgarouctpcúu

Logisztikai keretek

Az új Kalonai Közlekedési Rendszetkoncepciónak egl korczerű
Iogisaikai kerelbe kellene illeszkednie. A logisztikai rendsxer konzerű-
sítésén hosszú ideje dolgoznak, végleges koncepció azonban nem szü-
Ietett.

A logi§zlika epik legfőbb isméne a számszerűsítés, amely azt jelen_
ti, hogy (majdnem) mindenre normák vannak, mindennek ára van, min-
dennek ismerik az értékét és mindezek számítástechnikai/informatikai
támogatással kezelhetők és összevethetők, tehát megalapozoíl gazdasági
döntéseket lehet hozni.

Fontos ismérve a logisaikának az integrált tliszttibúciós hálózat,
amelyben földrajzilag megfelelő helyen lévó vegyes anyagtároló-ellátó
bázisok vannak, ennél fogva adott a korszerű szállííásszervezés alapja is.

Ax, anyagcsoportosíítist a műveleti logisztikai támogatás érdekében

főként a domináns anyagmozgdsi viszonylatoknak megfelelően kellene
kialakítani. E tekintetben markánsan elküIönüInek az ellátási anyagok,
amelyeket egy minden katonai szewezeíet egyaránt éIintő általános ellátási
láncban kezelünk. Az ellátmányi vagy elláüási anyagokhoz tartozik a lő-
szer. az üzemanyag és az élelem,

A ruházaíi anyagot (személyi felszereléseket) is az ellátási anyagok_
hoz sorolják, holott nem egyszeri felhaszrálásűak, tapasztalati aIapon tar-
talékkészleteket képezve időnként kell csak pótlásukról, cseréjükről gorr-
doskodni.

A másik anyagmozgási viszonylathoz a fenntartási anyagok (alkat-
rész, javítóanyag) sorolhatók, amelyek a javítóaleglségek, műhelyek köz-
reműködésével kerülnek beépítésre az eszközökbe17, ezért az a célszerít,
ha a javítószervezetek mellett vagy azok részeként működó raktárakban
vannak. (Kivételt képez az ún. egyedi készlet a járműveknél vagy más
eszközöknél,) Ez azonban nem domináns mennyiség! A javítószervezet és

l7, Eszköznek a többszöri f€lhasználiisú felszereléseket (fegyver, jármú stb,) tekintiük,
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a íaktár együttesét láthattuk a spanyol szárazfoldi haderőnél (az USA
gyártmányú lánctalpas harci technika (M60 hk, M 1l3 PSZH, M 109 öj.
tábori tarack stb.) nagyjavító üzemében. Ez a gyakorlatilag iparijavítást végzó
üzem alkatrész (láncta|p) és fődarab, részegység felújítást is végez (a saját
szükségletét jelentősen meghaladó volumenben) a hadosztályok középjavító
zász|őallai és alkatrészraktárai részére is.

Hasonlóan sajátos viszonylatban mozoghat az egészségügyi anyag is
(leszámítva a katona egyéni sebkötöző csomagját) az egészségügyi elemek
között a sebesü|tszállítással ellentétes irányban.

A közlekedési biztosítás szempontjából legfőbb ismérve azonban a

logisztikának az, hogy miként viszonyulnak a NATO-ban alkalmazott
megfogalmazáshoz: "A logisztika az etők mozgatásának és fenntartásá-
nak tervezési és végrehajtási ludomdnya", A közlekedés egy sajátos al-
rendszert képez, amelyet a komlexitás kell, hogy j ellem ezzen. Ezzel érheíő
el az alapfunkciók megfeleló támogatása, - ezáItal a biztonságos végrehaj-
tás. Megállapíthatjuk, hogy ez a kérdés nem szerepel a logisaika első-
rendű problémái között. (A válasz többnyire az, hogy amíg nincs meleg-
víz, v agy a harcjármű üzemképtelen, addig nem ez lesz az első.) Ez ter-
mészetesen jogos. Azonban szemléletbeli probléma van, mert még
elméletben sem foglalkoznak a szállításal az anyagi biaosításért felelősek.
E helyett tanúi lehetünk például az iníegráh szrillítási íolyamat széí-
zilálásának űzáIíűl, hog) a kűpacitásokat és a íolyamaíszeívezést is
anyagi ágazatokhoz kívánják szétszórni. Ez ellentűes a nemzetközi (há-
borús) tapasztalatokka|, a NATO-elvekkel, az eszközök multiíunkciona-
litásával, a centrallzált, ezáltal rugalmas alkalmazással, az oktatott tananyag-
gal és a józan ésszel is. Az anyagi (ellátási) funkciót irányító szerveknek az
egységrakomány/ellátmányi egységképzés és konténerizáció, valamint az
anyagáramIás gyorsítása, a tagozatkihagyás feltételeinek kidolgozasával kel-
lene foglalkozniuk, ezzel nagyban hozzájárulaának a logisztika mozgékony-
ságának fejlesztéséhez.

Alapvető problémája a mai " logisztikánal<|| a képességek szétszőrt-
sága, széIaprőzoíísága is. Gl-akorlatilag egyetlen szinten sincs megfeleló
kapacitás. Nincs egy olyan működőképes logisztikai szervezet (pl, egy
dandár logisaikai zászlőalj), amely képes lenne a szakharcászati műhely
szerepére és például az egyetemi hallgatóknak (logisaikai vezetői szakon)
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bemutatható lenne. Ne m kezde mé nyezhetj iik k ülföldi h allgató k íogaddsál
és oktatását sem flmiatt, hogy nincs egy referencia szemezetünk! Eközben
az objektumok sokasága műkötlik (vegetáI) kihaszndlatlanuI. (Főként a sok
ágazati raktárra gondolok.) Ezekben jelentős az inproduktív létszám, amit a
logisztika az anyagi készletek mobilitását biztosító közlekedési ágazattől
szedegettek el, hogy raktáIosok és olyan gépjárműjavítók legyenek, akiket a
korszerű gépkocsik közelébe sem engednek. A raktárban, laktanyai konyhában
és laktanyai javítóműhelyben dolgozó katonák nem a tábori logisáikai folya-
matokat gyakorolják, az rnásodlagossá vált, majdnem elveSztette jelentőSégét.

Mindezekből levonható következtetéseim:

i, Mélyreható elemzés eredményeként az anyagok új csoportosítását kell
kialakítani és az anyagfelelősséget a dominancia elve és az ellátási rendszer-
ben való áramlásuk szerint meglratározni.

2. Vegyes anyagtároló bázisokat kialakítani, amelyek korszerűén mű-
ködtethetők. Ezzel nagyszámú objektumot lehet a rendszerből kivonni, a fenn-
maradókat pedig korszeni tároló, any agrnozgalő eszközökkel el látni.

3. Minden olyan szolgáItatást, amely nem igényel kifejezett katonai szak-
értelmet, kihelyezni a polgári szíérába. Ez alapfeltétele a korszerűsítésnek!

4. A végrehajtó logisaikai szervezeteket két szintre kell koncentrálni:

' Egyik a dandár (ezred), illetve repülőtér, amely így képes lesz
megfeleIni alaprendeltetésének és csapatkategória szerinti besorolásának.

' Másik a közporrti szint" ahol olyan koncentrált kapacitásokat kell
létrehozni, amelyek megfelelóen működnek, alkalmasak a szakharcászat
fejlesztésére, mozgósítási bázisul szolgálnak és képesek kikülöníteni a
feladatnak megfelelő logiszika támogató erót, pl,: nemzetközi tevékeny-
séget folytató katonai szervezet vagy az összes kijelölt együttműködő erő
részére. Ez tem szerint a közlekedési támogatás felső szinten vezérkari
feladatkör (erre utal a Honvédelrni Törvény 41.§ is).
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Az a szpr.lezeti hovatartozás, amely jelenleg érvérryben van ("fogyasztói"
logisztika keretben, az Összhaderónemi Logisztikai Támogátó
Parancsnokságában. Ennek sokkal kisebb a politikai kockázata is, illetve
nemzetgazdasági előnnyel is járhat. Elsősorban eg} utánpótlási vonalat
működtetni képes komplex szállító kötelékre gondolok, ameIy közepes és

nehéz szállítő eszközökból, rakománykezelő (rakodó) eszközökból, kato-

nai gépkocsiút iizemeltető (forgalomiranyító, útberendező, út-híd karban-

tartó) erőból, valamint szállítmánykísérő eróből áll. Szükségessé válhat
vasútüzemeltető alegység alkalmazása is (Boszniában erre is volt példa).

Célszerű teímészetesen egy közlekedés-műszaki eró fenntartása is
békében, amelyet a boszniai Magyar Műszaki KontingensseI (MMK)
szeíZeli íapasztalaíok alapján lehetne ]étrehozni, (A MMK kezdettól fogva
a közlekedési infrastruktúra helyreállítísával, építésével és fenntarüísával

foglalkozik, elenyészó volt egyéb klasszikus harctámogató műszaki biz-
tosítási tevékenysége.)

Ebbe a logisaikai keretbe kellene a katonai közlekedési képességet is
elhelyezni, amely rendeltetését és funkcióit tekintve nem 'Toglasztói
logisztika',

A katonai közlekedési feladatok leirása

A katonai közlekedés alapfunkciója az erók (és a hozzájuk taroző

Iogisztika) mozgaíása, valamint a haderő fenntartásához szükséges anyagok

szállítása. Részletesebben és az érlelmezés szempontjából viagálva az erők

mozgatása mogúban íoglalj a :

' Az alkalmazással kapcsolatos csapatmozgásokat (felvonulás,

kitelepülés, visszatelepítés).

. A kiképzéssel és a diszkoláció-váltoáatással kapcsolatos csapat-

mozgásokat.

Ezt u íeladatcsoportosítást az indokolja, hogt a csapatmozgtísok koor,
dindciója hadműveleti kompetencia, a teívezés és irdnyítás során a hud-

műveleti szerv a közlekedési vezető szerwel közvetlenüll8 működik egütt:

l8, A csapatok felvonulásának idószakában a NATo vezeló tórzseinél álla]ánosan alkalmazott mód-

§Zer. hogy a közlekedési (szállitási) koordinációs töróet (központot) a] 3 (G 3) aliirend€ltségébe von-
ják, Amikor a feladat bef€jeződik és eiótéíbe kerülnek a logisztikai szállitások, a közlekedósi iranyitó
szeív úiból a J 4 (G 4) alárendeltsógébe kerül vissza.
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. A csapatszállítások terén (amely magában foglalja a haderő alapvető

komponenseinek (1) személyi állomány (2) haditechnika, hadfel-
szerelés (3) ellátási és fenntartási anyagkészletek együtt, vagy kom-
ponensenkénti szállítását,

' A közúti csapatmozgások során a katonai gépkocsiutak üzemeltetése

és a forgalomirányítás képezi a katonai közlekedés feladatát.

A haderó fenntartásához szükséges anyagok szálJítása, azaz a logisztikai
szállítások a logisztikai vezető szerv (J 4) kompetenciájába taííozik. Az
uy agsztíIlításban a következő feladaícsopoltoktlt kü Iö nbözíetj ü k meg:

'A logisáikai készenlét fokozásával kapcsolatos szállítások (a hadi-

technika javításba és visszaszáIlítása) a hiányzó anyagkészletek
(hadműveleti és hadászati készletek) létrehozása, lépcsőzése.

'A hadászati készletek széttelepítése (csapás alóli kivonás
érdekében).

' Utánpótlási szállítások.

' Fölösleges anyagok hátraszállítása.

A közlekedési támogatás alapfunkciója a szállítás, amelyhez a következő
t úmogató fu n kc ió k kap c s o Ió d n a k :

' Közlekedési infrastruktúra (hálózat) kijelölése és előkészítése (az

előkészítés műszaki paramétereinek meghatározása) és rendel-
kezésre bocsájtása.

. A szállító- és rakománykezelő eszközök biztosítása, anyagmozgatási

folyamatszervezés.

' Forgalomszervezés (forgalomirányítás) ós eszközrendszerének biz-
tosíüísa.

. A szállítmányok fegyveres őrzése, kísérése.
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' szakanyagellátás (a katonai közlekedési rendszertechnika biz-

tosítása),

Vezetési (és szervezeti) dilemma

A kaíonai közleketlés szenezeti hov,atortozása szinte mínden haderőben
vita tdrgldt képezí Megítélésem szeíint ű közlekedési támogltds íelső szin-
íen vezéúari feladatkör (erre utal a Honvédelmi Törvény 41, § is),

Az a szervezeti hovatadozás, ame|y jelenJeg érvényben van ("fo-
gltlszíói" logisztika keretben, az Összhaderőnemi Logisztikai Tárnogató

Parancsnokság (ÖLTP) kötelékébe nJ, nem íeIeI meg a vezérkari Junkciónak,
mert az ÓLTP nem kompetens:

. csapatmozgatások (csapatszállítások);

' . a lradszitér közlekedési hálózatának előkészítésej

' a közIekeclésirányító és szállítókapacitás előkészité:e:

. a haderó kulcsfontosságú elemeinek mozgatásához szükséges szállító-

kapacitás meghatározása kérdéseiben.

Ha az ÖLTP testesíti meg az űn. "foglttsztói" Iogisztikát, akkor a kato-
nai közleketlés ebbe a fogalomkörbe nem illeszkedií. A különböző LOMIB
(Logisztikai Modernizációs Bizottság) anyagokbóI is az derüI ki, hogy a

logisztikai vezetés a NATO-elvek ellenére sem fogadja be oIyan szellemben a

katonai közlekedést, hagy az egy hadászati jelentóségű komplex rendszer, Az
általam ismert LOMIB-anyagokban a logisztika többnyire anyaggazdálkodás-

ra és technikai kiszo)gálásra szűkiil ]e, A közlekedésnek (szállításnak) még az

a szerepe sem tükröződik vissza, amely pedig közismer1 integráIó szerep - a
széíszótt ágazati anyagi biztosítási rendszer - elemeket (múveletek során)
egységesen kezelhetó ellátási rendszerré fogja össze.

Mindezekból az a követkeáetés vonható |e, hogy az MH Közlekedési
Szolgálatfőnökségnek a Honvéd Vezérkar áIlományába ke1l tartozni. A
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Nemzeti Közlekedési Koordinációs Központ és annak területi szervei (pa-

rancsnokságai) a katonai közlekedés művelettervező és irányító rendszerét
alkotják, ezért szintén a HVK hatáskörébe keII tartozniuk.

Az ÖLtP szervezetében a hatásköréhez és funkcióihoz igazodó közle-
kedési szerv szükséges, ame|y a logisztikai szállításokat és'a szakanyaggaz-
dálkodást irányítja.

A katonai közlekedés javasolt szervezeti felépítése

Megítélésem szeint, a katonai közlekedési szenek felépítésénél a
következő alapelveket keII figtelembe venni:

'A katonai közlekedési kapacitásnak biztosítani kell a haderő

kulcsfontosságú elemeinek a mozgatását, meghatározott mobi-
litási szintnek megfelelően.

. Alapvető a C E L- F E LADAT-KÉ P E S S É G-S Z E RVE Z E T f oly a-

matábra követése.

. A jelenlegi szétszórt vagy nem aktív íunkciók (szállítóeszköZök
anyagfelelóssége, a légi szálIítás, szakhatósági tevékenység, stb.)
komplexen, minden szállítási módra kiterjedően egységes szer-
vezetbe való összerendezése.

. Létszámtakaréko.un, u rr8rró.t kapacitások létszámbázisán, de

a jelenleginél kevesebb létszámmal ütőképes, koncentrált
szelvezet létrelrozása, amely képes mind belÍii|dön, mind pedig
nemzetközi viszony|atokban jelentkező szállítási feladatok
végrehajtására és utánpótlási vonalak (komplex szállítási lánc)
üzemeltetésére,

' Integrált logisztikai szervezetben tisaa profilú funkcionális
szervek legyenek, amelyek szakmai irányítás (fejlesztés) szem-
pontjából egyérteImű felelósségi vonaIhoz lartozzanak.

Az ahpelvek rögzítése után vázolom a Közlekedési SzolgáIat naglbani
felépítését.
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A HVK állományában a közlekedési támogatás minden területét és

funkcióit - minden szállítási nródra kiterjedően - a felső szintű szakirányítást
megvalósító Főnökség rendszeresítése szükséges, amely az elvi irányítást, a
tárcaközi és a nemzetközi együttműködést, va]amint a szakhatósági jogkört
gyakoroIja.

A Főnökség hatáskörébe tartozik a Nemzeti Közlekedési Koordinációs
Köqo í (NKKK) és a Területi Katonai Közlekedési Parancsnokság (TKKP).
Alapfeladatuk a katonai múveletek közlekedési támogatásának tervezése és

irányítása,

A légi szállítások szervezését és irányítását a Légieró Parancsnokság
Közlekedési Szolgálata végzi, - mind a katonai, mind pedig a polgári repü-
lóeszközök igénybevételével, Szervezetét ennek megfelelóen kell kialakítani.

A Légieró Parancsnokság Közlekedési Szolgálata egyben a légi szállítási
rnód MH-szintű térnafelelósi feladatköIét is gyakoro|ja.

A fenti vezető-irdnyító szervekre vonatkozóln a NATO MC 336/2

Mozgatási és szátlítási, valamint u S7övetséges Ósszhaderőnemi Közleketlési
és Sztillítási Doktrína (AJP-4.4) megfelelő támpontot adnak.

A végrehajtó eróket - felhasználva a haderőnemi parancsnokságoknál,

továbbá a központi logisztikai támogató egységben lévő erőket - egy (közpon-
ti) közlekedési ezredet létrehozni az alábbi főbb szervezeti elemehkel és
képességgeI:

' gépkocsiszá I I ító z ászlőalj:

' nehéáechnika szállítőszázad; 1 harckocsi zászlóalj (31-46 harcko-

csi) egyidejű szálIítására képes kapacitással;

' cserevontatmányos és cserefeJépítményes szállítószázad darabáru,

konténer, üzernany agszállítő kapacitássai Ql 900 t);

' közepes szá]Iítószázad Ql 500t);

- forgalomirányító (közúti komendáns) zászlőalj Q> 300 km kato-
nai gépkocsiúr üzemelletés)i
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- szállítmánykísérő és rakodó zászlóalj;

- közlekedés-műsz aki zászlőa|1.

Ez a komplex közlekedési köteték a következő atkalmazási lehető-
ségekkel rendelkezik:

. különböző válságkezelö kontingensekben támogató erőként való a]-
kalmazása1'

. nagy távolságú utánpótlási vonal múködtetése az országhatáron kívüI;

. különböző harcértékű és küIönbözó feladatra szervezett összhade-
rőnemi vagy más összetételű kötelék részére "íestre'l (íelad,aí:a,
loldrajzi helyzetre) szabott komplex szállítóalegység átadása;

. béketevékenység során jelentkezó hazai és nemzetközi szál]ítások
(pl. hadianyagimport) véglehajtása;

. szakhafcászati műheIy a katonai szállítási folyamatok fejlesztésére;

. tartalókos kontingens pótlása;

. mozgósíttísi bázis egy hadiállományú közlekedési eró ]étrehozására,
amely egy védelmi hadműveletben az MH teljes lradrendjét és a
BNT-ban váIlaIt köz]ekedési (szállítási) feladatokat biztosítaná;

. mozgósítással történt kiegészítés után - eróit a békeszeíve zetbázisán
megtöbbszörözve - kikülönílheti és a haderőnemi parancsnoksá-
goknak átadhatja a szükséges (komplex) szállítóköteléket a had-
műveleti logisztika megalakításához és működtetéséhez.

A közlekedési ezred (Iétrehozásiira kiváió lehetőséget biztosít a budapesti
Szentmihály úti Irínyi jános laktanya) tartozhat az ÖLTP állomány ába, azon-
ban a szakmai feladatok tekintetében a (műveIetirányítój Nemzeti
Közlekedési Koordinációs Központ (NNK) is hatáskörrel bír, A közlekedési
ezredet szefyezetíleg el kell különíteni a HM-et kiszolgáló szervezettől,
állományának módosítása pedig legyen a HVK jogköre.
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A katonai szállítókapacitás másik szintje a dandár, A dd. logisztikai zász-
lóalj állományába (arnely egy integráit szervezet) tisáa profilú, komplex szál-
|itőszázad rendszeresítése szükséges, amely a következő elemekből álI:

' közepes (terepjáró) és nehéz összkerékhajtású (cserefelépítményes

és konténerszállító) eszközök;

' rakománykezeló eszközök;

. lorgalomirányító erő (a dd. szállítási útjai üzemeltetésére);

. szállítmánykíséfó eró,

A kapacitást egyrészl az elszáIlítandó anyagkészletek figyelembevételé-
vel, másrészt oIyan számvetéssel ke|l meghatározni, hogy a dandár a zászlóal-
jai (harccsopoftok) részére a feladatnak és helyzetnek megfeleló közvetlen
támogató alegységeket legyen képes kikülöníteni, i]letve a dd. logisztikai lép-
csót múködtetni-

A békejdószaki szállításokat (amelyeket nem civil beszá|Iítók végeznek)

hadrendi hovatartozástói független utaltsági rendben (loldrajzilag a je|lemzó

szálIítási viszonylatokhoz rendezve) a dandárok szállító alegységei, illetve a

(központi) közlekedési ezred erói végzik. (A Belga Királyság hadseregében

kialakított rendszer mintájára.)

A Szárazftjldi Haderő Parancsnokság Közlekedési Szolgálata - egyben a

csapatszintű gépkocsiszáIlítás MH-szintii témafelelóse - végzi a szálIítások
irányítását, együttműködve a kapacitás-elosztás tekintetében a Légierő Köz|e-
kedési SzolgálatávaI és az NKKK-val,

A szál]ításra utalt katonai szervezeteknél tennészetesen lehet 1-2 ún.

b eszer ző szá|litó gépj ármű.

Ha pedíg a kockdzat oklaláról viugáljuk, ez a megoldás a jelenlegi
dllapothoz viszonfilva sokkalta biztonságosabb, mert van egy azonnal és

sokoldalúan (rugalmasan) alkalmazható erő, amely szükség esetén képes
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önmagát (mozgósítással) megtöbbszörözni vagl (es) a polgálí kűpacitdsokat
megbízhatóan bevonni a közlekeűsi támogatds végrehajtásába"

Következtetések és javaslatok

l. A közlekedési támogatás alaprendeltetése az erők mozgatása,
yűIamint a logisxíkai ellátmányok (rakományok) kezelése és szállítdsa, A
logisaika mozgatási funkciója a közlekedési támogatás útján valósul mcg, cgy
sajátos rendszer (ember{echnológia-teclrnikai eszköz-pálya-informatika)
működtetésével. Ez pedig nem 'foglasztói logisztika". Azt kdrl megvizsgálni,
hol születnek a katonai közlekedés igénybevételére vonatkozó döntések,
utasítások, ezzel szemben hol hoznak döntéseket a feltételrendszer és a szer-
v ezet alakítására.

2. Intézkedést kell tenni a kl.tonai kö7lekeüs felülvizsgdlafuíra anngk a
döntésnek megfelelően, amel! tiszűua a kaíonai logisztika fogalmát és

funkcióit. Az a kérdés, hogy az MH felsó vezetése elfogadja e a logisztikáIa
vonatkozó NATO-meghatározást vagy egy ,magyarusat" alkot helyette, Ez
sem probléma, ha egyértelmű helyzet alakul ki. Az azonban nem júrható,
hogt beszélünk termelői és foglasztói logisztiktiról, ugtanakkor a (katonai)
LOGISZTIIA fogalmű és taríalma nem tleJinűlt, Amennyiben a Honvéd
Vezérkar továbbra is a jelenlegi szemléleti rendben kezeli a katonai közle_
kedést, rövid idón belül (2-3 év alan) végJetesen leéptiJ az ágazaí és az a
kultúra, amely nélkül a haderő "szárnyszegeíté'' váIik és a NATO-e]veknek
sem felel meg. A CX. Honvédelmi Törvény 41§. k, pont egyértelművé teszi a
felelősséget,

3. A gépjárműbeszerzésnéI priorítást kell adni a Nemzeti Támogató
Elem (a Központi Közlekedési Eued részét képezo) szúIlítdsi kapaciíds létre-
hozdsának, va].aminl az együttműködésre kijelölt csapatok szállítóeszközei
rendszerbe állításának. Ez abeszerzésre tervezett jármúpark kis részét teszi ki,
ugyanakkor az MH alkalmazási képessége szempontjából nagyon jelentós
lépés lenne.

4. Nem halogatható tovdbb a Közlekedésírdnyító Rendszer (KIR) Iétte-
hoaása,- az MH tdvlaíí informatikai rendszerkoncepciójához igazítva. Az
ADAMS és a hozzá kapcsolódó Eszközkövetó Rendszer (Assat Tracking)
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alkalmazási felelósség szempontjából a Közlekedési szolgálathoz kell,, hogy

laítozzon, A Fegyverzettechikai Szolgálat csak az anyagfelelős lehet! Ma
azonban a Fegyverzettechnikai Szolgálat képviseli a témát az illetékes NATO-
bizottságban, illetve ad megrendelést járműkövetó rendszer beszerzésére. Ez
abszurd helyzet!

5. Kezdeményezni kellene a NÁTo-tagorczágok gyakorlatdnak és a
NATO-elve knek megfelelően a katonai képvíselet problénuijdnak rendezését

a Közleketlésí Tárca terüIetén. Jó példa erre a Francia Köztársaság Szállítási
Ügyek Minisztériuma és más NATo-tagországok megoldásai.

6. A HVK Eadműveleti Követelméqleket, ennek btjzisdn a HVK
Közlekedési Főnökség (vagl ahoglan elnevezik) katonai közlekedési infra-
struktúra íejlesztési tervet dolgouon ki a Közlekedési tárca részére. Létre kell

hozni a polgári közlekedés rendkívüli állapot esetén szükséges különbözó

funkciójú erőcsoportjai keíetszerveit, megalakítási és alkalmazási oknányait.

7. Az tillamhtízíartdsi tönéq)ben létre kell hozní a kettős rendeltaésű
megoldáso k jogszabály i (köItségvetési) háíterét.

8. Rendezni kellene l SZÁLLÍTÓ CEPJÁRMŰ anyagfelelősségét.

Sehol a világon nem ]étezik a magyarhoz hasonló megoldás, mely szerint az

alkalmazó szo|gálatnak van a legkisebb beleszólási lehetősége a szállító
gépjárművek rendszeresítésébe !

9. Alapvető Jeladata a maglar politikai és kúonaí vezetésn e/r eldönteni,
hogy milyen mobilitási szintet határoz meg a kijelölt magyar erőknek. E

tekintetben mérvadó lehet a NATO európai ún. kontinentális tagországainak

célkitűzése: ez pedig a hadműveleti mozgékonysági szint, amely hadszíntéren,

régión belüli mobilitást jelent. A szállítási kapacitást ennek megíelelően kell
fej leszten i .

Írtísomban megpróbúltam rámutatni eg új biűonságpolitikai és kato-

nai stratégiai helyzetből és NATo-tagsdgunkból származó katonai közleke,
dési feladatrendszerre és annak íeltételrendszeftt biztosíló hatékon!
megoldtisokra. Nem oktatni és főként nem kioktatni szándékoztat4 hanem a
jobbítds, honvédelmi képességünk erősítésének szándé ka vezérelt.
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Felhasznált irodalom:

1. Szövetséges Összhaderónemi Közlekedési Szállítási Doktrína (AJP_
4 4).

2, Dn rúroscsák Miklós ezredes: "A BNT előkészítése és végrehajtása
érdekében megoldandó feladatok a Honvédség logisztikai rendszerében"
Doktoli PhD értekezés 2001.

3. Dn Jean Chrispohe Prax aleuedes: " A francia haderó átalakításának
logisáikai tapasztalatai és enrrek adaptációs, illetve hasznosítási lehetóségei a

magyar hadseregnél" Doktori PhD értekezés 2001.

4, Dn Kovtics Ferenc mk. ezredes: "A NATO Biztonsági Beruházási
Programja és a védelem polgrári ámogatása keretében kidolgozható közleke-
désfejlesztési képességcsomag alapelvei, előkészítésének feladatai és folya-
mata" Tanulmány 2000. június,

5. A NATO mozga!ási és szállítási alap- és irányelvei. MC-336l2,
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A KözLEKEDÉsr rNrnl,srnurrúru. rrBr,yr És szEREpE
,q,z onszÁc vÉ,nnr,uÉnpN É,s vÉ,onr,nnI

nnr,xÉszírnsÉnnN

Tóth Bálinll

A közlekedés és a hadvíselés elválaszthatatlan kapcsolatát számos tör-
ténelmi tény táműsztja ald kezdve az ókortól napjainkig, A közlekedés fej-
Iesztése nemcsak a társadalom fejlőtlésével hozhatő összefiiggésbe, hanem
az ország védelmi képességeinekfejlesztésével is. A polgári közlekedési rend-
szer íejlettsége és működőképessége nemcsak a nemzetgazdaság eg)éb ága-

zatainak tevékenységére, hanem a haderő alkalmazhatóságára is kihatdssal
van.

A közlekedés és a víztigy - gazdasági és társadalompolitikai szerepét te-

kintve - a társadalom természetes működési és fejlődési folyamatának
nélkülözhetetlen része. Az ország közlekedési és vízügli inírastruktúrdjdnak

fejkttsége, teljesítőképexégének és műszakí állapotdnak helllzete jelentős

mértékben befolydsolja a gazdasúgi tevékenység lehetőségeit, a lakosság
ellátásúnak, életkörüIményeinek színvonaldt, és nemutolsó sorban meg-

hatdrozóan kihat az ország védelmi képességére.

A fentieket alapul véve megállapíthatjuk, hogy az ország honvédelmi
feladataiban kiernelt fontosságot kap a közlekedési rendszer felkészitése,
működőképességének fenntartá§ára, valamint a rendszer életképességét
növelő rendszabályok előkészítésére irányuló feladatok megvalósítása.

Az ország védelmi felkészítése érdekében elvégzendó feladatokat a

Magyar KöztáIsaság Országgyűlése által e tárgyban hozott törvények,
halározatok és a Kormány különbözó rendeletei és határozatai Ártalmazzák.
Így a közlekedési és a vízügyi infrastruktúra felkészítésével kapcsolatos tárca-

feladatok is e dokumentumokban foglaltak alapján kerülnek meglratározásra.

Törvényi kötelezettségünk alapvetóen az Alkotmányból és a honvéde-
lemról szóló 1993. évi CX. törvénybő| vezethetó le, részfeladatainkat kor-
m ányh atározatok szab ály ozzák.

l, Dí, Tóth Bálint nyá. mk, ezredes, PhD,
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A közlekedési rendszer védelmi felkészítésére kedvezőtlenül lratndk az
utóbbi évtized megváltozott gazdasági feltételei - a tulajdonviszonyokban
bekövetkezett gyökeres átalakuláS, szervezeti áta]akulások, stb. - amelyek
megfelelő szintű keze]éséhez nincsenek meg az anyagi források. Ugyancsak
megváltoáak a védelmi felkészítés követelményei, kezdve a rendszerváltást
követő "semlegessdgi" elgondolással , maJd az ezredfordu]ólroz közeledve a
szövetségesi kötelezettség váIlalással.

A közlekedési rendszer védelmi felkészítésében a minisztérium, a min-
iszter által kijelölt központi szervek és intézmények, valamint az ágazati felü-
gyelet alá íartoző gazdálkodó szervezetek részvéteIével számolttnk,
Napjainkban a védelmi feIkészítésben közvetlenül bevont szervezeteink száma
nregközeJíti a l50-et, A felkészítés fontosabb teri.iletei az ország
míiködőképességének biztosítására, a fegyveres erők igényeinek kielégítésére,
valamint a szövetségesi kötelezettségek teljesítésére koncentrálódnak.

A védelmi felkészítés irányelveivel van összhangban az l996-ban elfo-
gadott Köz|ekedéspolitika is, amely stratégiai főirányaiban és fóbb fejlesaési
célkitiizéseiben az ország védelmét, a nemzetgazdaság müködését és az euro-
atlanti csat|akozáSt e]ósegítö köZlekedési infrastruktúra élet- és működóképes-
ségének biztosítását határozza meg,

E feladatoknak rendszerint az ország általános fejlesztése, a gazd,aság
fejlődése keretében úgy kel| n]egvalósulniuk, hogy a védelmi felkészítés
konkrét igényei a nemzetgazdaság igényeivei lehetőségek szerint egybe-
essenek. l vétlelmi felkészítés konkftt igénlei az ország NATO-tagságúbóI
adódóm eglrésű a szövetségi kötelezettségekből, másrészt az ország sajtít
szükségleteiből tevődhetnek össze.

A védelmi felkészítés követeIményei a tárcánk által kezelt infrastruktúra
vonatkozásában gyakorlatilag az ország területének előkészítésével kapcso-
Iatosak. Mindez abból az egyszerű tényből adódik, hogy országrrnk geográfi-
ai- ós geopolitikai helyzete lokozott figyelmet követel a közlekedésj rendszer-
rel szemben. Emeliett az Észak_atlanti Szerzódés szövetségi tag]aként orszá-
gunk sajátos szerepet tölt be, (Ezen adottságokat az ]. és 2. számú ábrák
szemléltetik).
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Az ország területének előkészítése - amelynek egyik fó célja a fegyveres
erók sikeres alkalmazásának infrastrukturális feltéte|ei létrehozása - a tár-
cánkat érintően magában íoglaljű:

'A legfontosabb közlekedési (köáti és vasúti ) vonalak kialakítását

és fenntartását, a honvédeimi követelmények lehetőség szerinri
maximál js fi gyelembevételével ;

'Az igényelt vasúti- és vízi szá]lítóeszközpark fenntartását, működ-

tetését;

'A repüJőtér hálózat katonai igényeket figye|embe vevó fenntartását;

' A víze]látő bázisok ]étrehozását és fenntaltását;

'Anyagi készletek (különböző szintű - stratégiai, állami - tartalékok)

létrehozását és fenntartását, raktáI- és javítóbázisok elókészítését,
fenntalláSát,

Az orszdg védelmi képességeiben jeIeníős felatlat háruI a honifeglveres
erőkre, azonban azok alkalmdzásához szükséges mobilitást leginkább a
hazai közlekedés két leg]ronbsabb ágűzata, a vasúti és közúti inílasftuktúra,
míg a szöveíséges erők vonltkozástiban a légi közleketlés infrastrukíúráju
hatúrolja be. Éppen ezért szükséges néhány gonttolatbu a közlekedési
infrasíruktúra kérdéseiveI és turtrtlékképzési tevékenységünkkel foglalkozni.

Az ország közlekedési hálőzatának lejlesztésére - ezáltal a védelrni
feladatokra való felkészítéséltez - elsósorban a páneurópai közlekedési
íolyosók által meghatáIozott irányokban kerül sor Tekintettel arra, hogy az
országunkat érintő közlekedési irányok alapvetően megegyeznek azokkal a

lehetséges irányokkal amelyeket mind az ország védelme, mind a szövetséges
csapatok felvonulási irányai megkívánnak, így ezen irányok fejlesaései mind
a védelmi képességek növelését is szolgálják.
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A közlekedési inírastruktúra jelenlegi áIlapottit rövid.en a következők
jellemzik:

Az ország 30 ezer km_es állami közúthálózatának döntő része a
védelem által támasztott követelményeknek a 6-7 m pályaszélesség, a mini-
máIis 30 m,es vízszintes ívsugár és a 80 tonnás hídteherbírásnak nóhány közis-
mert szűk keresztmetszet kivéte]éve] megfelel. A szűk keresztmetszeteken
beltil a Jegtöbb gondot a magyarországi hídvagyon egyes helyeken neglévő
állagbeli hiányossága okozza, amely €gyes térségekben gátja Iehet a honvéd-
ségi nehéztechnikai eszközök közlekedésének. De a magyarországi úthálózat
sűrúségére tekintettel rövidebb_hosszabb kerüló útvonal kijelölhetóségével
bármilyen szállítás végrehajtható.

A közílthálózat fejlesaése elsősorban a gyorsforgalmi utak kiépítésére,
valamint az EU-ban előírt 1 1.5 tonna tengelynyomás megvalósítására irányuI.

A meglévő vasúthálózat területén alapvetően hasonlóak a problémák. Az
előzóekben jelzett gondokkal kúzdünk és hasonló lehetóségekkel rendelke-
zünk a szúk keresztmetszetek feloldására. Tehát elmondhatjuk, hogl mind a
vasúton, mind a közúton a védelem minimdlis száIlítúsi szükségletei kielégít-
hetőek.

A vasúti hálózat fejlesztése tefén a Budapest centrikusság oldása tovább
várat magára. a dunaloldvári állandó vasúti kapcsolat nregszüntetése - amelyeí
a gazdaságtalan fenntaíás (közös híd üzemeltetés) rneJlett a vasúti forgalom
teljes hiánya indokolt - feIértékeli az egyetlen, délebbre fekvő Bajai vasúti híd
jelentőségét, ugyanakkor regionális szerepe mellett számottevő terhet nem tud
átvenni a Budapesti déli összekötő hídról, mivel kapcsolatrendszere és a kap-
csolódó pályák á]lapota ezt nem teszi lehetővé.

A jelenlegi vízi átkelőhelyek, kikötők, kikötésre alkalmas partszaka_
szok, le- és feljárók, illetve az odavezető útszakaszok a nagy folyók térségé-
ben kellóképpen megfelelnek a honvéde]mi követelményeknek. A MAHART
Rt., valamint a tárca készletében ]evő T,§-aszrílyok és berentlexések,
lehetóséget adnak a Dunán és a Tiszán,vasútj és közúti uszályhidak meg-
építésére,
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E területen inkább a kisebb folyók nem keiló teherbírású hídjai, illetve
azok kiváltását szolgáló ideiglenes átkelóheJyek kiépítetlensége ad további
feladatokat a felkészítésben.

Lz ország területén találhátó repülőterek viszonylag nagy száma -

kiegészítő honvédelmi követelményekkel - biáosítják a védelemhez szük-
séges katonai repülési igények maradéktalan kielégítését. E területen elsósor-
ban a NATO részéíe alkalmas repü|őterek kialakítása a cél. Ezt a feladatot pl.

a NATO biztonsági beruházási programja keretében - a szövetség pénzügyi
forrásainak igénybevételével - kívrá,njuk megvalósítani,

Ez a rövid és igen szűkszavú értékelés azl a látszatot keltheti, mintha a
hadszíntér közlekedési előkészítésében különösebb feladataink nem lenné-
nek, exért szükségesnek tartom néhány, jelenlegi heb)zetünket bemutató
valós mltatóra és realitásta felhívni a figyelmet.

Hazánk geostratégiai adottságaiból, valamint az utóbbi másfé]száz év
alatt kjalaku]t közlekedési infrastruktúlájának jellegébóJ eredóen a kózle-
kedési rendszer megbízható működőképességének fenntartása meglehetősen
összetett feladat, de különösen az a rendkívüli időszakokban. A feladat meg-
oldtísút sok objektív tényező bonyolítja. Il1lenek péklául:

'A könnyen sebezhető nagyfolyami (Duna- Tisza-) vasúti és közúti

hidak;

' Az eíősen centrális jellegű (Budapest központú) közúti és vasúti

hálőzatl.

'A fóbb közlekedési csomópontok, városok elkerülő útvonalainak

hiánya, stb.

A közlekedési hálózat védeImi szempontból létfontosságú objektumainak
(pl.: dunai és tiszai hidak, fontosabb vasúti csornópontok) egy esetleges
háborúban várható rombolása, de akár egy ipari, vagy természeti katasárófa,
közlekedési baleset okozta rnLiködésképtelensége, kritikus esetben az ország
egyes területeinek (esetleg országrészeinek) elszigetelődését is "ered-
ményezheti". A közlekedés foIyamatosságának megszakadása fegyveres kon-
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fliktusok esetén a katonai védelem megszervezésében, természeti vagy ipari
kataszhóí]ík esetén a védekezésben és a nemzetgazdaság működtetésében,
valamint a lakosság ellátásában nehézséget okozhat.

Tekintettel arra, hogl valamennyi feladat megolcldsához szükséges anya-
gi lehetőségek eddig is csak korlátozottan álltak rendelkezésünkre - vdr-
hatóan a továbbiakban is csak hasonlóan fognak rendelkezésünkre úIlni - l
íarlalékképzési levékenységünhet is e legfontosabb feladatokru irdn!ííotíuk.

Tartalékkészleteinkben jelentós részarányt képeznek a közlekedési ren-

deltetésű eszközök. Ezek részben hídszerkezeti elemeket, úszóhídakat, va§úti ,

felépítményanyagokat és egyéb, a közúthálózat gyors helyreállítását szolgáló
eszközöket tartalmaznak

Jelenleg a nagyfolyami hídátkelő helyek dublírozására - a hazai
fejlesztésű TS uszályokból - egy vasúti és néhány közúti hídkészlettel ren-
delkezünk. E készl etekel a Dunán egl vasúti és egl közuti, a Tisúin 3 közúti
híd egyidejíí üzemeltetése bizíosítható. Hozzá kell tennem, hogy a vasúti
uszályhíd tttoljfua24 évvel ezelőtt üzemelt, így a telepítéshez szükséges szak-
állomány biaosítása további problémát vet fel, Jelenleg a dunaftildvári híd
vasúti forgalmának megszüntetése kapcsán melült lel a TS vasúrti uszá)yhíd
tervei felújítrásának és a megvalósítás legszükségesebb fe]tételei megterem-
tésének igénye.

Jobb a helyzet a közúti TS uszályhidak üzemeltetésével kapcsolatban,
hiszen aZ elmúlt években a Tiszún a Tiszaug-i közös köaiti-|asúti híd fel-
újítása kapcsán a 44.sz főúl forgalma több mint 2 éven keresztüI TS
uszályhídon keresztül bonyolódott Ie. E téren szeízett íapaszíalataink alapján
javasoltuk a koszovói válság során lerombolt jugoszláviai Duna-hidak hely-
reállításáig a TS hidak igénybevételét.

A TS uszályhíd tartozékai szükség esetén - megfelelő közúti és/vagy
vasúti kapcsolattal rendelkezó partszakaszokon - ideiglenes kikötóként is
telepíthetők.

A kisebb teherbírású köuti és vasúti hídjaink átépítéséhe,, az államj és
önkormdnyzati utak |ejlesztéséhez a Maglar Kormány 1992-ben a Német
Szövetségi Köztdrsaságtól közuti-vasúti híd provizórium készleteket kapott.
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Ezek a lrídszerkezetek jól alkalmazhatók közepes vízfo)yások fix alátá-
masztású áthidalására, de szükség esetén akár a Dunán és a Tiszán is építhetó
belólük híd.

Az utóbbi években kilejlesaettünk egy 80 t teherbírású 20 m áthidalására
alkalmas mobi] készletet, amely az űtpályára fektetve kiiktatja az alaíta talál-
ható nem megfeleló teherbírású köZútj műtáígyat. JelenIeg ez a hídkész]et az
IFOR/SFOR csapatmoz8ásokkal kapcsolatban a Pécs-Harkány közötti úton
lévő l0 t terhelhetőségű közúti híd megerősítése érdekében üzemel,

Összegezve ezeket elmo dható, hog a két alapvető közlekedési úgazat
működését a két nagl folyó tillandó hítlátkelő helyeinek sérülése nem bénít-
ja meg, és áltakiban a hídkérdések túInyomórészí megoldounak tekinthetők.

A védelmi igények kielégítése szempontjából rnind a közút, de külö-
nösen a vasút vonatkozásában kritikus pontként je]entkezik a honvédelmi és a
gazdasági célú struktúrák kialakításávaI kapcsoJatos érdekkülönbség. ,4 vaslli
svillítdsl tekintve ísmeretes, hogt a MÁV Rt. gaz(Iálko(tlísát szigolító kor-
mánlzat| min isztériumi követe I ménye k e llentétes é rdekűe k a honvéds égi
igényekkeI. A gazdasági intézkedések a szálJítási teljesítményeknek, kapacitá-
soknak a luvarigényhez igazodő rninima]izálását, a gazdaságtalan vasúti vo-
nalak feIszámo]ását, ingatlanok, eszközök és a létszám csökkentését írják eló.
Ezéí esetenként a piaci viszonyokból és jogszabályi kötelezettségekból adódó
strukturális tejlesztések ellentétes hatásúak a fegyveres elók egyes nélkü-
lözhetetlen eszközigényével, Különösen szembetűnó ez a jármúállomány
fejlesaésénél, ahol a békeidőszaki és a védelrni igények je|entősen eltérnek
egymástóJ. Ilyenek többek közöít:

. A vasúti pőrekocsik helyzete, ameJyek mennyisége az ánforga-
lomban bekövetkezett és folytatódó szerkezetváltás miatt fokoza-
tosan csökken, illetve bekövetkezik egyes altípusok felszámolása,
A forgalomból piaci okbó], illetve műszaki kényszerúségból
folyamatosan kivonásra kerülő - de honvédelmi szernpontbóI mégis
fenntaltaIdó - eszközöket a MÁV Rt. külön támogatás néIkül nem
képes üzemképesen állományában tartani.
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' E|lentétes igény j elentkezik a mozdonyok fejlesztése terén is, mivel
a nemzntgazdaság igényei a jó hatásfokkal üzemeló villanymoz-
donyok, a védelmi igények viszont a diesel mozdonyok sámának
növelését indokoliák.

A vontatógépekból néhány - elsósorban nagleljesítményű - típus rend-
kívül elhasználódott, kedvezótlen üzemképességű. A bejelentett vontatójármű
igény csak a minősített idószaki polgári fuvaroás jelentós korlátozásával tel-
jesíthetó. Ez különösen élesen jelentkezik a tervezett csúcsigény időszakában,

. A közúti járművek vonatkozásában a békeidőszaki fejlesztésnek

nem elsódleges célja a tetepjdróképesség biztosítása és fuvarozási
szempontból az igény a kisteherbírású gépkocsik iránt nő, ami
ellentétes a védelmi órdekekkel, Nincs kidolgozott ösztönzó jog-
szabály a nemzetgazdaságban történő gépjárműbeszerzéseknél a
honvédelmi érdekek érvénvesítésére.

' A honvédségi igényeknek megfelelő, univerzális, nagykapacitású
javító műszaki bázisok megszűntek, terüIetileg széttagolt, profil-
centrikus kis szervezetek alakultak, öntevékenyen működnek.

A fenti tényezők igazoliásul szolgálnak ahhoz, hogy a honvédségi igények
bizonyos speciális elemeinek kielégítési feltételeit - a gazdasági helyzet
alapján kialakult szemlélettől és gyakorlattól eltéróen - egyedi döntés alapján
már a felkészülós idószakában szükséges biaosítani.

A védelmi feladatok tervezésével kapcsolatban

A tárca védelmi feladatainak megvalósitásához szükséges költségek ter-
vezését, amint azt a honvédelmi törvény elóírja, a Kormánynak az éves köl!
ségvetésben kell megterveznie a tálrcák áItaI elóteíjesztett javaslatok alapján.
A tárca is minden évben elkészíti költségvetési javaslatát, azonban a költ-
ségvetés jóvahagyrisáaak folyamatában néha a legszükségesebb köItséghe-
lyekre a vedelem érdekében folyamatosan iizemelő rendszerek, pl. a K-ó00
hínendszer fenrrtartására és fejlesztésére is rendszerint nagyon nehezen biz-
tosítható a szükséges költségvetési támogatás.
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Pedig a közlekedési és hírközlési infrastruktúrg védelmi felkészítésénél
tekintettel kell lenni az ol1an speciális sajátoss|tgokra, mint például:

' A közlekedési infrastruktúra berulrázásai rendszerint csak

lrosszabb időszak (általában lrónapokban, években mérhetó) alatt,

valamint jelentós munkaerő és anyagi ráfordításokkal va]ósíthatók

meg. Ezekből szükségszeníen következik, hogy a felkészítéssel

összefiiggó Beruházások egy részét már a békeidőszakban e| kell

végezni, illetve a lehetséges rnértékben elő ke]l készíteni.

' Döntően helyhez kötött berendezések, s így a közlekedési és hír-
közlési rcndszer "beépíteít kapacittisai" (miní az útvonalak átbo-

csátó képessége, hidak teherbírása, telefonközpontok, optikai
kábelek, stb.) ebből eredően nem átcsoportosíthatók, helyettesíté-

sük rendszerint csak ugyanazon képességekkel rendelkező tar-

talékkal, vagy egyáltalán nem biztosítható.

Az igénykielégítések további vizsgálatainak szükségessége

A honvédelmi igények és kielégítési lehetőségük összehangoldsát és a

feltételek bizíosításdí igen íontosnak tekintjük. Ezért elkerülhetetlenné vált,

hogy felülvizsgáljuk és szükségszerűten új alapokra helyezz'Jk az országvéde|-

mi képességének megteremtésére vonatkozó nézeteinket, elveinket is.

Példaként említem. lrogy jelenleg a száIIítások - beleértve a katonai szállítá-

sokat is - a vasúti közlekedésre alapozódnak, mint a nagytömegú, hosszú

távolságra vaIó szállítás alapvető eszközére,

Ezzel összefüggésben több módszer alkaImazásával összehangolt, kom-
piex vizsgálatot indokolt végezni. ,En nek keretében viugdlni kell a kompati-

bilisnek számító közúti szúllííds nlglobb mértékű igénybevételének lehe-
tőségét, miní pL IFOR/SFOR esetében nehézharci technikai eszközök trélerrel

történő szállítását,

Ugyancsak vizsgálni szükséges az üzeman))a8-szdllíais közutra íörténő
terelésének lehetőségét, yalamint g hitínyzó vasúti tartáIykocsik pótlását a

magyar cégek tulajdonában rneglévó tartálykocsik igénybevételi lehetósé-

gének szabályozásávaI.

I

l,
h
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Az ENSZ békefenntartó tevékenységében való részvétel és a NATO-hoz
való csatlakozás várható folyamatában természetesen a közlekedési infra-
struktítrával szembeni igények is éfielemszerűen megnövekszenek és ki-
egészülnek.

Jelenleg még nem ismertek szdmllnkra a NATo-csatlakozásbóI az
infrastrukíúrára vonaíkozó követelmények. Igy a közlekedési tárca a
fejlesztési feladatainak meghatározrlsánál csupán a lrazai műszaki-teclrnikai
előírásokra támaszkodhat, rniközben figyelenrnel kiséri az európai országok-
ban, különösen az Európai Unió tagállamaiban a közIekedésben és hírközlés-
ben érvényesülő műszaki-technikai változásokat. De fejlesztési célkitüzésein-
ket máí befolyásotják az IFoR/SFOR szállításoknál szerzett tapasztalatok is.
Ezektől fuggetJenül is a NATO-hoz való csatlakozás előkészítéseként cél-
szerűen meg kell vizsgálni az igénytámasztás, a kielégítés és a szabályozás
módszereit a NATO-tagálIamokban is.

Az edrlig elvégzetí íeladatoink eredmétryei és a szerx,ett tapasztalatok
alapján úgl ítéljük meg, hog1l a honvétlelmi íörvényben meghatdrozott
íeladatok íeljes körű teljesítése érdekében még sok tennivalőnk van. E téren
szükség vűn eg;es feladatok pontosítlísdru, a minősíteft itlőszakí igények
felmérésére korábban kialakított néhány okmány fetüIviugálatdra és sük-
ségszerű áldolgozdsára, és kükjnösen űz eg)üttműködés keretében meg-
v aI ó s íta n dó fe l adato k r észleteine k me g h atő ro zá s ti m.

l
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A HONVÉDSÉG EGYES MÚSZAKI-TECHNIKAI
ESZKÖZFEJLESZTÉ,SÉ,NEK IDÓSZERÚ F,ELADATAI

Budai Isnánl

Bevezetés

A fegyverrendszerek korszerűsítésének fokozoű üteme következ-
űben az életben maradás leheősége eglre nehezebb. A korszerű fegyve-
rek p sztító hatásával szemben ki kell alakítani a túIélést biztosító feltéte-
Iekeí Olyan komplet rendszet létrehozása szükséges, ami csökkenti a
korszerű fegyverek pusztító hat.í§át, gátolja a vizuáIis, a műholdas és a

biztosílja az áIlonuiny túlélési esélyeit és megóuja harcké,
pe§§égét,

Az életképesség megóvása minden NATO-országban kiemelt feladat.
A NAAG határozaá első helyen szerepelteti az egyéni és kollektív vé-
delemmel kapcsolatos feladatokat, a NATO-védelmi képességek kezde-
ményezése (DCI) feladatai között.

Az éktképesség megóvdsának klasszíkus esete a tábofi erődítési épíí-
mények létrehozása. Ezek az építmények készülhetnek a személyi állo-
mány, illetve a technikai eszközök védelmére.

A személyi állomány védelmére kialakíthatók lövészárkok, tüzelő-
áIldsok, fedezékek és óvóhelyek a JöId felszínén, vagy részben JöId alá
süllyesztve. Ezek megépíthetők helyszini anyagokból vagy előre gydrtott
elemekbőL Az előre gyártott elemek készülhetnek műanyagból, vasbelon-
bóI, vagt acéIból öntve.

Az életképesség megóvásának ruisikfoníos íerülete az áIcózás, rejíés
és megtévesztés. Az álcázás minden katonai szervezet saját feladata. A
vezetési pontok, valamint a speciális létesítmények és technikai eszközök
álcázását műszaki alerységek hajtják végre. Ilyen speciális létesítmények

l. Budai István mk, ezredes, MH Mű§zakitechnikai szolgálatfónök,
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és technikai €szközök a radarállomások, a rakétarendszerek tüzelóállásai,

a repülőtechnikák és a fedezékeik. Ezeken kívül elóforduIhat még számos

eset egy adott lrarcászati és hadműveleti szituációban.

Az élet és túIétőképesség mególtisáltoz lartozik továbbá tt cvtpltok
s ürgősségi ivóvízelláíása A NATo interoperabilitáSi követelmények elő-

írják, hogy a csapatok iegyenek képesek zászlóalj szinttől ABV szennye-

Zettség hatáSa alatt is iható minóségű yíZ előál|ííásáía és biztosítáSára,

Napjainkban 200l. szeptember ll. után ez a kérdés felérlékelódött, A Magyar

Honvédségben jelenleg rendszeresített eszközök nem alkalmasak a Magyar

és a NATO-követelményeknek és szabványoknak megfeleló minóségű

ivóvíz elóállításár,a, ezért az utóbbi években kifejleSztettük a tudornány je-

lenlegi állása szerint ismeletes biológiai, vegyi és atomcsapás követ-

keztében szennyezódött vizek tisnítására alkalrnas v íztisztítő állomást,

összlrangban a NATO interoperabiIitási követeIményekkel, és megkezdtük

beszerzésüket a felajánlott erök részére.

Írásom célja a jelenlegi álIapotok bemutatása és értékelése az előző-

ekben felsorolt három teriileten, tovtibbá javaslatok meg1fognlmaxása a

jövőbeni fejteszíésekre, a csaputok túIéIőképességének megtttí{isa és ű

h urci tech ni kl megóvásu érdeké ben,

I. A VEDETISEGET FoKoZÓ MŰSZAK]-TECHNIKAI
ESZKÓZÓ K J ELEN LEG I H E LYZETE

A. Tábori erődítési építmények

A kollektív védelem legfontosabb elemei a tdbori erődítési építmények,

a szükséges szűró-szellózó és túlnyomás-szabályozó bererrdezésekkel együtt,

A következő tdblázat szemlélteti az életbemarűdás valószínűségét az

ellenség p usztító csapásai időszakában,
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A gl. dd. harctevékenységi
körzet erődítési
berendezettségének foka:

Az éIőerő megmaradásának valószínűsége az
ellenség pusáító eszközei hatásviszonvai között
Tüzérséei lövedék Lésibomba
50
db/ha

l00
db/ha

150
db/ha

100 t/km' 150 t/km'

Erődítési berendezés nélkül
(nvíltan elhelvezett)

0,45 0, l5 0, l0 0,40 0,25

Erődítés
sorrendje
szerinti
kiéoítettsép

I. sorban 0,72 0,50 0,38 0,75 0,65

II. sorban 0,85 0,60 0,48 0,82 0,75

Teljes erődítési berendezés
esetén

0,90 0,62 0,50 0,86 0,80

Megjegyzés: r. sorban kiépítendő építmények a lövész és közlekedő
árkok, a személyi állomany védelmét szolgálő építmények, a fő fruelőál-
lások, vezetési pontok és segélyhelyek alapvető'építményei, valamint a
közvetlen védelmüket biaosító építmények2

II. sorban ki kell építeni a védőkörletek és támpontok tüzelő állásait,
védelmi építményeit a tovdbbiakban az összes még hiányző építményt.

Jelenleg rendszeresített védelmi létesítmények

1. F'akötés nélküli építmények

Az állások, támpontok, védő és egyéb körletek erődítési beren-
dezésekor legnagyobb számban az űgynevezett fakötés nélküli építmé-
nyekkel számolunk, melyeket a helyszínen előtalálható l5-20 cm átmérőjű
rönkflákból, kötőelemek nélkül építünk. Ezek védelmet nyújtanak a
lövészfegyverek lövedékei, a tüzérségi lövedékek, a repülőbombák
repeszei és az aknagránát közvet|en álálata ellen. Az építmények nagy
hátránya a nagy mennyiségű faanyag felhasználás (3-15 m3), a munka-
igényes megépíthetőség.

2. Alt/6|. A Magyar Honvédség Szaíazföldi Haderőnemének Hucszabáíyzaía349. oldal 535. pont 3.
bekezdés, valamint a MÚ/9l Szakutasítás az összfegyvernemi harc műszáki biztosítására 13. oldal 26.
pont alapján,
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Ez,ekkel az építményekkel a szakállomány kiképzésén tul csak a ve-

szélyeáetettség idószakában számolunk.

2, LKSZ könnyűvá,aas óvóhely

Az LKSZ könnyűvrizas ővóhely, az egységek (alegységek) vezetési
pontjainál a személyi állomány munkájának, pihenésének és védelmének
biztosítására szolgál. Az óvóhely védelmet nyújt a robbanási lökőhul-
lámok, a vegyi, bakteriológiai eszközök, valamint az idójárás viszontagsá-
gai ellen.

A létesítrnénybe kezdetleges megoldással bevezethető, illetve elhe-

lyezhető elektromos világítás, telefon, valamint rádiókészülék. Ezek az

eszközök a 40 évvel ezelőtti technikai színvonalat képviselik. A korszerű

informatikai és elektronikai eszközök hasznáLatához nem binosítják a
feltételeket. Kiépítésük nehézkes, az újratelepítésük korlátozott a sérülé-

keny műanyag elemek miatt.

Jelenleg inkurrenciában van 27 db elsósorban azért, meít nem kerül-
tek be az állománytablákba. Attól fi,iggetlenül, hogy egy részük használ-

ható, illetve felújítható állapotban van n€m javasolt az inkunenciából
kivenni a már említett fenti okok niiatt.

3. KV§Z-U, KVSZ-A hullámlemezes óvóhelyek és mellvéd alatti
fedezékek

Ezek az építmények az 50 -es évek színvonalát képviselik, amelyek
rendeltetése a személyi áIlomány védelme és a munkafeltételek biz-
tosíása. Dongásított acélhullámlemez elemekből állnak, melyek össze-

csav arozásáv al kör keresámetszehi épitrnény állítható össze. Telepítésé-

hez szal,képzeíl eródító, vezetési pont berendező állomány szükséges,

telepítése munka és időigényes. A szűrő-szellőző berendezésük korszerűt-

len, a fiités dobkályhával történik. Ezek még régebbi építmények, mint az
LKSZ típusú óvóhelyek, a műszaki állapotuk még rosszabb.

Jelenleg a csapatoknál van 52 db, inkurrenciában 54 dt:. Az előző
típusnál leírt ugyanazon okok alapján, rcndszerbőI löflénő kivonásuk
indokoIt.
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Összegzésképpen, figyelembe véve az állapotukat, azt a túlhaladott
technikai színvonalat, amit képviselnek, mind a fenntartási nehézségeket,
mind az állomány életképességének megóvását, rendszerből történő
kivonásuk fokozatosan, az új típusú óvóhelyek biáosításával párhuzamo-
san feltétlenül indokolt,

B. Álcázás

Az álcázással, rejtéssel és megíévesztéssel csökkentjük az ellenség
felderítési hatékonyságát, félrevezetjük a csapásmérő erőket, ezze|
növeljük az élőerő és technika megmaradásának az esélyeit, megórizve
ezzel a saját erőink harcképességét. A közelmúltban jó példa erre, a NATO
légicsapásainak hatékonysága a szerbek elleni műveletekben. A szerbek
álcázással és megtévesáő céltárgyakkal lényegesen csökkentették a légi-
csapások hatékonyságát. Az sem lényegtelen szempont, hogy az áIcáaís,
rejtés és megtévesxtés es1köaeí a megóvandó nagy értékű korszerű tech-
níkai eszközök árának csupán a töredéhét képezih.

1. vizuális felderítés elleni álcázás eszközei

Az MH-ban a technikai eszközök és a vezetési pontok vizuális
felderitése ellen használjuk a különféle típusú műanyag áktizóhálókat és
a mozgó eszközökre az áIcáaő festékeket. Ezek nyári és téli kivitelben let-
tek rendszeresítve, Az álcázó festék csak a vizuális álcázásra alkalmas, Az
áIcázóháIók képesek a vizuális felderítés elleni álciizáson túl nem teljes
mértékben az infravörös-közeli tartományba íartozó növényzetnek és a
talajnak a jeleit kibocsátani. Eáltal, bizonyos mértékig rejtenek az infra-
távcsó használata esetén is.

A Magyar Honvédségben végbement szervezeti csökkentések haüí-
sára nag1l mennyiségű ilyen eszközzel rendelkezünk, ám ezek nem bizto-
sítják a korszeríí felderítő eszközökkel szembeni rejtést.

Jelenleg a csapatoknál van 94l1 db, inkurrenciában 3212 db, közpon-
ti készletben 248 db különféie típusú műanyag á|cahálő. Ez a mennyiség
az MH szükségletét fedezí. Kivondsuk, csak az új típusú multispektrális
álcánő háIők rendszerbe állítása után, azok beszerzésével arányosan,

fokozatosan célszerű
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2, Megtévesztő rádiólokációs feldedtés elleni eszközök

Az MH egyes csapatai korlátozott mennyiségben rende]keznek az
OMU, PIRAMIDA, SZFÉRA íípusú rádiólokáció elleni áIcázó eszkö-
zöhkel, melyekkel megtévesztő objektumokat lehet a rádiólokációs
felderítés megtévesztésére létrehozni. Azonban ezek máía, mind techni-
kailag, mind erkölcsileg teljesen elavultak. Telepítésükhöz speciálisan fel-
készült álcázó alegységek szükségesek.

Jelenleg a csapatoknál 6l7 db, inkurrenciában 321 db, központi kész-
Ietben 309 db különféle ilyen típusú álcánő eszköz taláIható. A speciáIis
szervezetek megszűnése miatt telepítesükj<el nem számolunk, rendszerből
történő kivonásuk indololt.

3. Infravörös felderítés elleni eszközök

A Magyar Honvédség jelenleg az infravörös tartományban végzett
felderítés elleni álcázási eszközökkel nem rende]kezik.

Összességében a fentiekből megállapítható, hogy a Magyar Honvéd-
ségnél rendszeresített álcázástechnikai eszközök technikai színvonala,
lényegesen elmarad az átlag NATO-országok színvonalától is. Egyes terü-
leteken nem is rendelkezünk álcázó képességekkel (infra, stb).

c. yízellátás

Figyelembe véve a NATO interoperabilitási követelményeket, a
NATO STANAG aján]ásait és a Magyar Szabvány ivóvízre vonatkozó
előírásait az MH rendszeréből kivonásra kerülnek az EYK-| (2) tipusú
ezred vízközpontok, a VFSZ-2,S és az AaY-62 típusú víztisztító állomá-
sok, mivel az ezekkel előállított lvővíz nem felel meg a követelmé-
nyeknek. Továbbá ezen eszközöknél a tisztításhoz hasznáIt vegyszerek és
ioncserélő gyantákjelentős része már a kereskedelemben nem is kaphatók.

Három éwel ezelótt elkezdődött a felajánlott erők részére az ABV
körülmények között is ivóvíz minőséget biztosító aiszlóalj űpusú mobíl
víztis zűtó óll o mlís beszerzése.
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A víztisztiíó állomás víztisztító berendezését a nemzetközi szinten is
elismert színvonalat képviselő kanadai ZENON cég, a működtetéshez
használt 20 kW-os aggregátort a német KIRSH Gmbh, az uánfutőt az
aggregátor részére a HM CURRUS RT, a konténert és annak berendezését
a szegedi AUTOFER és a horgos emelőt az osztrák PALIFT Kft. biztosít-
ja. A készletezést az MH Haditechnikai Ellátó Központ hajtja végre, Ebből
látható, hogy ez egy nagyon jól kialakított nemzetközi projekt. A NATO
műszaki technikai bizottsága 2001-ben Budapesten tartott ülésén, tech-
nikai bemutató keretén belül megtekintette a berendezést és elismeróen
nyilatkozott. Azóta több ország is megkereste az érintett céget. A beren-
dezés a NATO nyilvántartásába bekerült. Az alapberendezést gyártó
ZENON Systems Kft a magyar NATO-szállítók listáján szerepel.

A víztisztító állomás az elóírt technológiai fegyelem betartásával,

folyamatos üzemben biztosít a zászlőalj részére napi 12 m3 garanált
minőségű ivóvizet, ajelenleg ismert vegyi és bakterológiai szennyezettség
körülményei között, bárhol a világon.

Nukleáris szennyezettség esetén a rendszemek dupla szűrést kell vég-

rehajtani, ekkor a teljesítménye napi ó m3 garantált ivóvíz.

Az MH rendszerében volt l33 db különféle EVK, 16 db VFSZ-2,5 és
2l db AUY -62 típusú víztisztító állomás. A jelenlegi hadrendben a

követelmények szerinti MH szükséglet 57 db.

Ezekhez képest rendelkezünk míndössze öt komplett készlet kor-
szerű, a fentiekben ismertetett zászlóali típusú mobil víztisztító állomással.
Ezekkel a kiképzést végző szentesi műszaki dandár és a felajánlott erók
csak részben kerültek el|átásra-

II. NEMZETKOZI K]TEKINTÉS

A. Tábori erődítési épitmények terén

Napjainkban széleskörű kutatás folyik, olyan erődítési berendezés-
komplexumok kialakítása értlekében, amelyek megfelelnek a gyors-
folyású és manóverezó jellegú harccselekmények szabta követelményeknek.
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A szakemberek, erödítési építmények létrehozásakor javasolják a kor-
szeni, polimer alapanyagú, nagy szilárdságú készítmények, valamint acél
hullámlemezek és különbözó szerkezehj borítások széles körű felhasz-
nálását nyitott fedezéktípusokhoz, továbbá az építés folyamán gyorsított
eljárások alkalmazását a folyamatok maximális gépesítésével és a korsze-
rű építési anyagok tulajdonságainak kihasználásával.

1. Nagy-Britannia

A brit hadseregben kis, közepes és nagy méretű óvóhelyeket rend-
szeresítettek, amelyek egyaránt alkalmazhatók a személryi állomány
megóvására, a vezetési pontok és az egészségúgyi intézmények létesí-
tésére. Az egységek- és alegységek v€zetési poíitjainak, a segélyhelyek és
figyelőpontok műszaki berendezéséhez, ha kevés idő áll rendelkezésre, az
Mk 2 szövetváaas készleteket javasolják használni. A vaz acélcsőből
készül, amelyre rugalmas, nagy szakítószilá,rdságú szövetanyagot feszi
tenek ki. A talajfeltöltés vastagsága elérheti a 40-70 cml. Az angol had_
mérnökök szerint az ilyen építmény védelmet biztosít a |övészfegl.verek
Iövedékeivel, a szilánkokkal, a fénysugárzással, az áthatoló sugi{rzással és
a mérgező anyagokkal szemben.

Ezen kívül rendelheznek UK Pűtent 2 075570 A típusú atombiztos
túklő óvóhelyekkel. Az atombiztos óvóhely fala műanyagból készült, nem
korrodál és nem igényel karbantartást. Vízmentes, nem merev, így a
lökőhullámnakjobban ellenáll. Hátránya, hogy a műanyag részek könnyen
sérülnek. Elónye a gyors telepíthetóség, a kis tömeg és a viszonylag könnyű
sZállíthatóság

A másik UK Patent 2 082224 A típusú atombíztos óvóhely telepítése
föld alá történik. Két kijárattal rendelkezik, az egyik szűró-szellőző beren-
dezéssel van ellátva. A hegesztett szerkez€t miatt az építmény monolitjel-
leget ölt, ez azl eíedményezi, hogy csak egy alkalommal építhetó be, így a
harc dinamikája során az áthelyezése lehetetlenné válik.
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2. Ame rikai Egyesült Allamok

Az USA hadseregében a személyi állomány megóvására kifejlesztet
ték a vázas szerkezeű, elliptikus alakú, acél-hullámlemez elemekből áIló
védelmi építményeket.

Az építménynek két fiiggőleges, acél hul]ámlemez elemekből készült
bejárata van és korszerű szűrő-szellőző berendezéssel láttrik e]. A korszeó
vezetéshez szükséges informatikai és elektronikai berendezések elhelye-
zésére megfelelő helyek vannak kialakíWa.

Információink szeriní, az amerikai szakértők jelenleg is dolgoznak a

szeméIyi állomány megóvására szolgáló tábori védelmi építmények új

konstrukcióján. Ezekközé taítozik a vasbeton boltíves óvóhely.

3. Német Szövetségi Köztársaság

A Bundeswehr részére gömb alakú atombiztos védelmi építményt
fejlesztettek ki. A vasbeton falak vastagsága 4,cm, aváz átmérője 320 cm.

Az óvóhely befogadóképessége 6-18 fó, az építésnél felhasznált elemek
mennyiségétől íiiggően. Az építmény váza készülhet monolit vasbetonból
vagy vasbeton elemekból.

A váz gömbalakja biáosítja a szerkezet maximális szilárdságát, a

mérgező és biológiai anyagok elleni védelmet pedig a szerkezet légáínem-
eresztő képessége és a szűró-szellóző berendezés biztosítja.

4. Cseh köztársaság

A VESZTA-C típusú mozgó fedezék egy speciálisan kialakított
gépjárművön szállított, szilárd felépítményű vezetési pont, mely menet
közben és álló helyzetben tömegpusztító fegyverek alkalmazásának viszo-
nyai között is védelmet nyújt a törzs személyi állományának és a vezetési
eszközöknek. Az óvóhely alkalmazható ftildbe ágyazva, ítildre helyezve és

menetközben.
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Védelmet és állandó tartózkodást biaosít ó fo részére 5 napon
keresztül, utánpótlás nélkül.

A fedezék földbe ágyazásának és alkalmazásra kész helyzetbe
helyezésének, illetve kiemelésének és a szállító alvázra helyezésénel ideje
60 perc. Telepítéskor a speciális szá|Iitő gépjáíínűről a fedezék a mun-
kagödörbe helyezhető az alváara szerelt segédkeret és a csörlő segítségé-
vel, majd a jármű tolólapjával be lehet fedni.

Visszatelepítóskor a fedezéket a hidraulikus működésű lábai segír
ségével kiemelik a talajból, majd a jármű csörlője és segédkerete segít-
ségével az alapgépre helyezik.

A fentiek alapjún összefoglalható, holgy a NATOtagországok had-
seregeiben a különböZő rendeltetésű tábori erődítési építmények új típu-
sainak kidolgozása a korszerű harc megvívásából eredő követelmények
szerint folyik, Elótérbe helyezik az építmények szerkezetének egysze-
rűségét, a telepítés idejének csökkentését, a védőképességük növelését
mind az atom, mind a hagyományos fegyverek pusztíó hatásaival szem-
ben, ezen túl fokozott figyelmet fordítanak a szállíthatóságra, ezen belül is
a helikopterekkel történő szállíthatóságukra és a talajból történő
kiemelésükre, Az országok többségében elterjedten használják a gyors
építhetőségű HESCO bástya típlsű erődítési elemeket.

B. Álcáző e§zközök

A NATO orszógok többsége komolyan foglalkozik a korszerű áIcázó,
rejtő és megtévesztő eszközök fejlesltésével Ezen a területen a nem a
NATO-szövetségébe tartozó Svédország jár éIen Európában. A svédek
által kifej lesztett álcáző berendezéseket használják az USA-ban,
Kanadában, Franciaországban, Olaszországban, Ausztráliában és a skandi-
náv államokban. Ezek az űgynevezeít multispektráIis hálók védelmet nyúj-
tanak a spektrum vizaáIis, iníravörös-közeli, letmikus és radar fe|-
derítésekkel szemben, A nagy hőmérsékleű hőforrás álcázását4 a hőfor-
rás helyén hőellenző há|őval az úgynevezeít termikus takűróvat egészítik
ki a rendszert. Ezeket a könnyű multispektrális álcázó hálőkat haszná|ják
mobil és statikus rendszerként-
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Továbbá. a nagy értékű haditechnikai eszközök (repülőgépek, rakéta
komplexumok, stb) rnegtévesztó álcázása céljából kifejlesztettek írgyne-
Vezett "csa|étek" objektumokat, arnik tökéletesen azt a jelet bocsádák ki a
felderítő lokátornak, rnintlra az, az eredeti eszközt érzékelné,

c. vízellátás terén

A vízelláíás területén a NATO tagállamok hadseregeiben rendsze-
resítésre keriiltek olyan víztisztító berendezések, anrelyek képesek ABV
szenllyezettség esetén is a csapatok számára szükséges, megfelelő minó-
ségű ivóvíz elóállítására.

llyen jellegű szennyezettségek napjainkbarr is előfordullratnak ra rír-
víz stijtotta íerületeken, ha vegyi szennyezettség éri a terméSzetes vize-
ket, vagy ha az atomerőművekből meghibtisodás miaft sugárszennyezett
víz kerül ki a szabadba. Háborúban hadrnűveletek előlt diverzáns csapa-
tok is szennlezhetik az ivóvíz"forrásokrrl, arni beláthatatlan következmé-
nyekkeljárhat,

A fentiekre több példa volt az utóbbi időberl. Lengyelországban vú-
rosokat öntötí eI az árvíz 2000-ben, India a,ftldrengéssel és árvízzel súj-
totí telüIeleire bakteriológiai szűrésre alkalmas víztisztítókat és kútfúrókat
kért segé|yként más országoktól. Ebbe a körbe említhetó a Tiszát étt sú|yos
vegyi katasztrófa 2000-ben. Végül riem kerülhetó meg a nyolcvanas évek
közepén törtérrt csernobili atom kalasztróía megernlítése. A környezetet
tőbb száz kilornéterre is szennyezték az atornfelhőbő| kihulló sugárzó
anyagok.

Nem véletlen az, hogy a NATO interoperabilitási követelményként
írta eló, hogy a felajánlott erőket zászlőaljszintig el kel| látni ABV
környezetben is megfeleIő minóségű ivóvízet előállító víztisztító beren-
dezésekkel. Hiszen napjainkban a NATO-erők többségben, olyan orszá-
gokban kerülnek alkalmazásra, ahol az infrastruktúra és a higiéniai szint
igen alacsony és fennáll a fertőzés veszélye. Ezért erre a t€Iü]etre a

műveletekben résztvevő NA0-()-országok kiemelt fi gyelmet fordítanak.
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Ezért következetesen betartják azt a NATo interoperabilitási kö-
vetelményt, hogy a felajánlott erők rendelkezzenek zászlóaljszinttől, önál-
ló vízellátó képességgel. Eá a napjainkban előfordult terrorcselekmények,
ítildrengések és árvízi katasztrófák fokozottan előtérbe helyezik.

Egyes országokban személyi felszerelésként a speciális erőknél (fel-
derító) rendszeresítve vannak olyan kisteljesítményű, személyi víztiszíítő
eszközök, amelyek szükséghelyzetben biztosítják az egyén életben
maradását a háborus és béketeremtő műveletek során.

IIL HAZAI FEJLESZTESI LEHErÓSÉCqX

A. Tábori erődítési építmények

A hazai fejlesztési törekvéseink követik a NATO fejlesztési elképzelé-
seit. Széleskörű kutatás folyik, olyan erődítési berendezés-komplexumok
kialakítása érdekében, amelyek megfelelnek a gyorslefolyású és manő-
verező jellegű harccselekmónyek szabta követelményeknek,

l. HESCO bástya elemek alkalmazása

A Magyar Honvédségben jelenleg rendszerben lévő védelmi építmé-
nyek mindegyike ftildbe ágyazott kivitelű, ezért azokat olyan területeken,
ahol magas a talajvízszint vagy köves, sziklás a talajalkalmazni nem lehet.

Legújabban a ftild felszíne ftilé építhető védelmi építményeket
HESCO típusú összerakható elernekbőI alakítják ki, Ezek az elemek tégla-
test alakúra szétnyithatók, egymásra és egymás mellé rakhatók. Kialakít-
hatók belőlük különféle fedezékek és tüzelőállások. Megfelelő íaftószeí-
kezetek beépítése után, akár felülről is fedhetők. A téglatest alakú HESCO
elemek helyi anyaggal feltölthetők.

Első lépésként 2000-ben vásároltunk egy század szükségletének meg-
felelő készletet, amit a felajánlott erók kaptak meg. Jelenleg ezekkel a
védelmi építményekkel vannak megerősítve a nemzetközi műveletekben
résztvevő magyar csapatok (Pristina, Okuöani), Az előirt technológiával
megépítve, ezek a védelmi építmények hatékony védelmet nyújtanak.
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Egyetlen hátrányuk, hogy kézi erővel nehezen oldható meg a
feltöltésük, ezért a haderőfejlesztési tervbe bekerültek a kis teljesítményű
kompakt univerzális műszaki fiildmunkagépek, melyekből minden
gépesített század részére szükséges lenne legalább egy-egy darab. Ezze|
kiváltható a katonák kézi munkája. A legtöbb NATO-ország hadserege
ezt a megoldást alkalmazza.

Az aldbbí kép a HESCO btístya egyik lehetséges alkalmazási lehe-
tőségét matatja be.

Tüzelőállús (fedezék) HESCO btístya és homokuák felhasznáIásával
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Kisteljesítmény ű kompakt univerzáIis műszaki Jöldmunkngép árok-
ásóval. A HESCO elemek feltöItésére homlokrakoióval k renielkezik.

2. NETLON hálóból kialakított fed€zékek

A Zrínyi Miklós Nemzefuédelmi Egyetem Műszaki Tanszékén kísér-
leteket íolytattak a fakötésnélküIi óvóhelyek és meIlvéd alatti fedezékek
nagy_mennyiségű faanyagának kiváltására. A kísérleteknek alapvetó felada-
ta volt, egy olyan építmény kialakítása, amely megbízható védelmet nyújt a
repesz és romboló hatások ellen, békeidószakban kiváltja a nagy mennyi-
ségű faanyagot és megfeIeIóen véd az időjárás viszontagiágaivaiiremben,

Ezeknek a követelményeknek felel meg a már több területen alka]ma-
zotí netlonhálós módszer. A ta]aj netlonhálóból való kipergésének
megakadályozására terfil betéteket lehet alkalmazni (ennek hiányában vá-
szon, ponyva, fólia, szalma, fű, stb. is felhasználható).
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3. PliHoLY típusú óvóhelyek

A 90-es évek elején a HM Technológiai Hivatal által kifejlesztésre
került a PÁHOLY típusú óvóhelycsalád. Az óvóhelyek rendeltetése, hogy
á bennük tartózkodó személyi állománl megvédje a kisméretű neutron és

atomeszközök, valamint tíizérségi lövedékek és légibombak hatásaitól.

Alkalmazható elsődlegesen a szernélyi állomany védelmére, előretolt
vezetési pontnak, továbbá figyelésre és egészségügyi segélyhelyként, Az
óvóhelyek gyárilag készített, könnyű típusú, foldbe ágyazhatő, a védőréteg
eltávolítása nélkül kiemelhető, ismételten felhaszirálha!ó létesítmények,
unelyek vdnzerkezete szórt üvegszálas tech no lógiával késziJlt.

A7 1,5m fi)ldréteggel fedelt, szűrő- szellőző berendezéssel felszerelt
óvóhely biztosítja a benne tartózkodó személyi állomány védelmét:

. kisméretű atomeszköz robbanási lökőhullámával szemben;

' nem közvetlenül becsapódó repesz - romboló lövedék hatásával

szemben;

' az óvóhelyet fedő ftildréteg tetején robbanó akna hatásával szem-

ben;

. mérgező és radioaktív harcanyagokkal, bakteriológiai eszközök-

kel szemben.



Páholy-II lípusti óvóheIy vázlata

Az óvólrelyek minimum 10 alkalommal telepíthetőek, illetve vissza-
telepíthetóek a szerkezet károsodása nélkiiI. A belső térben a szűró-szel-
lóző belendezés rriűködtetésével túIllyornás létesíthetó, így a szennyeződés
bekerülése kizárható. EIheIyezhetó bennük a korszeríi harc rnegvívásáIroz
szükséges informatikai és elektronikai eszközök is,

B. Álcázás

Az álcázási teclrnológiák teriiletén, a fej lett országok olyan eszközök
k ifej Iesztésére, beszerzésére törekednek, anelyek a feIderítési spekírunt
teljes skáItijtit ótfogják, Ez azt jelenti, hogy védelmet nyírjtanak a felde-
rítési spektrum teljes skálájában. Ezek az előző részekben már ismertetett
multispektráIis tilctizó eszközök. A már említett Svédországon kíviil a
Cseh Köztársaságban is jelentős eredrnényeket értek e] ezen a téren.

Együttmíiködve a HM Technológiai Hivatallal rrregtetttik az első
lépéseket ezen a teriileten. Tanulmán;,ozva a svéd és cseh eredményeket,
olyan elképzelésiink van, hogy a már legtöbb országbarr elfogadott és

lrasznált alapanyagok fellrasználásával, hazai gyártással alakítanánk ki a

multispektrális álcázó hálókat és álcáző öltöZékeket.

A megtéveszíés teriiletén hazánkban is voltak kezdeti lépések kb. tíz
évvel ezelótt. EIkésziiltek a repiilögépek és rakéták feIfírjható makettjeinek
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prototípusai, de végül nem kerültek be az MH rendszerébe. Számítások
szerint egy korszerű technikai eszköz árából több száz darab "csalétek"
objektum (makett) vitelezhetó ki. A használatuk igen hasznos taktikaj és
stratégiai célokra.

c. vizellátás

Az állandó harckészültség idószakában a csapatok vízellátását a
kiépített hazai vízvezetékrendszer biztosíüa. A katonai vízellátó állomá-
sokat akkor telepítjük, ha vezetékes vízellátó rendszer nem áll rendel-
kezésre vagy a környezetet ABV szennyezettség éri.

§z előző részekben leírtak alátámasáják, hogy a XXl. szrizadban, a

kömyezeti katasárófák elhárításáIa fel kell készülnünk. A XX. század
ipari fejlődése olyan hatásokat váltott ki, hogy az egészségünk és
tulélésünk érdekében nagyobb gondot kell fordítanunk többek között, az
iható vízrninőség biztosítására. A napjainkban használt szlogen, hogy "az
éte|ed az életed" az ivóvízre fokozattan érvényes.

A liadseregben az életképesség megóvása és ebból következóen a harc-
képesség fenntartása miatt kiemelt kérdésként szükséges kezelni nemcsak a

felajánlott, hanem a nemzeti erők vonatkozásában is a megfelelő minőségű
ivóvíz binosítását. A sürgősségi vízel|átás köVetelményeit a STANAG
2885 (emergency supply of water in war) számú NATO szabvány tartal-
mazza. Ezzel kapcsolatban a NATO illetékes szakbizottsága felmérést ké-
szít a tagországok jelenlegi felkészültségéről,

Ennek érdekében, Magyarországon kifejlesztésre került az előző
fejezetben réSzletesen bemutatott zászlőalj típusú mobil víztiszlító
áIlomás. A következő képen látható a berendezés telepített á|lapotában,



Zászlóalj típusú mobil víztisztító tillomás telepítve

IV ÓSSZEGZETT KOVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK

Ez az összefoglalás a hazai lehetőségek, a műszaki technikai sajá-

tosságok és a NATO ajánlások figyelembevételével készült.

Alapelvként rögzíthető, hogy az életképesség megóvása szempont-
jából az egyéni és kollektív vódelmi képességek megteremtése csak együtt

lehetséges. Bármelyik hiánya értelmetlenné teszi a másikat. Ennek
megoldása természetesen nem lehetséges nrinden szinten egyszeíTe.

Ezért első ütemben javasolt ezehkel ű képességekkel ellátni a fela-
j ánlott azonnali erőket, másodikban a felajdnlott gyors teagdltís ú erőket,
majd harmadsorban a nemzeti etőket. Afentiek alapján a három érintett
tefüIet íejlesztésére a következő javaslatom van:
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A. Tábori erődítési építmények

1. A jelenleg rendszerben lévő ós az ötvenes évek színvonalát kép-
viselő acél hullámlemezes és könnyűvázas fedezékeket és óvóhelyeket a
rendszerből ki kell vonni.

2. A fakötés nélküli fedezékekkel és óvóhelyekkel a veszélyeáe-
tettségi időszakban továbbra is számolunk, mint szükséganyaggal.

3. A HM Technológiai Hivatal által a 90-es évek elején kifejlesztett
mobilizálható, szórt üvegszálas technológiával készült, PAHOLYJ és

PÁHOLY-I típusú fedezékekkel és óvóhelyekkel javasolt a csapatok
2003-tóI történő ellátása,

4. Folytatni kell a felajánlott erók és a kiképzést végzó csapatok
HESCO bástya elemekkel történó ellátását, a feltöltésükre szükséges
kisteljesítményű kompakt univerzális műszaki fiildmunkagépekkel együtt.

5. Kiemelt helyőrségenként (repülőterek, dandárok és ezredek állandó
helyőrségeiben) célszerű kiépíteni 2-3 db vasbeton elemekből épített,
atombiáos óvóhelyet és vezetési pontot. Erre a feladatra 2010 utan van
lehetőség.

Rövidtávon (2004. 12. 3l -ig')

A felajánlott azonnali erőket el kelI látni korszerű, szórt üvegszálas
technológiával kéSzült PÁHOLY-I és PÁHOLY-Ii típusú óvóhelyekkel, a
beépített szűrő-szellőző bereridezésekkel együtt, továbbá a HESCO bástya
típusú erődítési elemekkel a raktárak és a korszerű technika védelmére. Ez
I0 tlb óvóhelyet és 400 klt. HESCO básq,rit jelent. Ennek teljes költség-
kíhaldsa 85 millió foint.

Középtávon (2008. 12, 31-ig)

A felajánlott gyorsreagáiású erőket kell ellátni az előbbi eszközökből
40 db óvóhellyel, tovűbá 1500 klt. HESCO básEával. Ennek évi köItség-
kihalása 2005-től 110 millió fo nt,
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Hosszútávon (201S-ig)

A fel nem ajanlott nemzeti erőket szükséges ellátni az új típusú óvóhe-
lyekkel és fedezékekkel, továbbá kiemelt helyőrségenkónt ki kell építeni
2-3 db atombiztos vasbeton óvóhelyet. A hosszútávú tewet 2002. 12. 31-
ig kell összeállítani. A megközelítő költségkihatás csak utána prognosz-
tizálható.

B. Álcázás-technikai eszközök

1. Az OMU, PIRAMIDA és SZFen A, típusú rádiólokáció elleni
álcázó eszközök rendszerből történó kivonása javasolt, mivel technikailag
és erkölcsileg elavultak, továbbá az MH nem rendelkezik olyan szervezeti
elemekkel, amelyek ezeket képesek alkalmazni.

2. A jelenleg rendszerben lévő álcázóháIőkat és álcázófestékeket
fokozatosan célszerű a rendszerből kivonni, az új típusú multispektrális
álcázó eszközök megjelenésével párhuzamosan.

3. A nagy értékű haditechnikai eszközökből (repülők, rakéta és rádió-
technikai komplexumok stb.) célszerű megtévesztő objektumok kifejlesztése.

Rövidtávon (2004. 12. 3r-ig)

A felajánlott azonnali és gyorsreagálású erők felderítő szervezeti ele-
meit feltétlenül szükséges ellátni multispektrális álcázóhálókkal és öltözé-
kekkel. Ez l8 darab álcázó hálót és 90 darab álc áző ruhátjelent. Ennek tel-
jes köItségkihatása 5 3 millió.forinl.

Középtávon (2008. 12. 31-ig)

Az MH rendszerébe történő beállítással egyidőben az új haditechnikai
eszközöket és rendszereket már az űj típusú álcázóeszközökkel célszerű
ellátni. Továbbá a nem felajánlott, nemzeti erók felderítő alegységeit aZ új
típusú áIcázóhálókkal és öltözékkel. Ez várhatóan l50 darab különféle
álcáaóhálót és 300 darab álcázóruhát jelent. Ennek évi kölíségkihatása
2 0 0 5 -1őI 6 0 millió .fo rínt.
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Hosszútávon (20rs-ig)

Az MH rendszerében 1évő összes haditeclrrrikai eszköz norma szerin-
ti elIátása, az új típusú multispektrális álcázóeszközökkel, ezentúl mirrden
nagy értékű haditechnikai eszközökból - a rendszeresített darabszámukkal
azonos mennyiségű - megtévesztő céltáIgy biáosítása. A megközelító
költségvetés csak a hosszútávú terv elkészítése után prognosztizálható.

c. yizellátő eszközök

1 . Javasolt a jelenleg rendszerben Iévó, de technikailag és erkölcsileg
elavult EVK, AUV-62 és VFSZ-2,5 típusú vízellátó áIlomások kivonása a
rendszerbő1.

2. Rendszeresítésre javasolt a már folyamatos beszerzés alatt lévő
ABV körülrnények közötti víztisúitásra alkalmas zászlóalj típusú mobil
víztisztító áIlomás.

3. Fontos lenne az áIlományáblában rendszeresített mennyiségeket a
NATO interoperabilitási követelmélyekhez és a hazai sajátos igényekhez
igazítani. A felajánlott erők egységesen rendelkezzenek zászlőal1 szintig
ABV körülmények közötti szűrésre alkalmas zászlóalj rnobil víztisztítő
állomásokkal. Ezen túl figyelembe véve a sürgősségi vizellátási szempon-
tokat, helyőrségenként a csapatok rendelkezésére legalább "M"-re egy-egy
készlet víztisztító állomást kellene biztosítani.

4, A kiemelt vezetési pontok és a tábori kórhrizak sürgősségi vízel-
látásának biztosítására célszerű lenne rendszeresíteni 1-1 készlet 3-5m3lőra
kapacitású a már említett technológiai követelményeket kielégítő víztisz-
tító állomást.

Rövidtávon (2004. 12. 31-ig)

Célszerű a felajánlott azonnali és gyorsreagálásű erők részére zászlőalj
szintig biaosítani a zászlőa|j típusú mobil víztisztítő állomást. Ez évenként
átlagosan két készlet beszerzéséveI elérhető. Ennek évi költségkihatása l80
millió lorint,
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Középtávon (2008. 12. 31_ig)

A kiemelt helyórségek, a tábori kórház és legalább egy kieme]t veze-
tési pont sürgősségi víze|látásáí szükséges megoldani. Ez 2005-tól évi 3
készlet zászlőalj típusú mobil víztisztítő állomás és 2007 és 2008-ban
plusz egy-egy készlet 3-5m3/óra teljesítményű berendezés beszerzését je-
lenti. Ehhez 2005 - 2006-ban évi 270 rnillió, 2007 - 2008-ban évi 420mil-
lió forint költségkeret biaosítása szükséges,

Hosszútávon (201s-ig)

Az összes meglévő helyőrségek és a nem felajánlott nemzeti harcoló
erők zászlóalj szintig egy-egy készlet zászióalj típusú mobil és a központi
vezetési pontok 3-5 m3/óra teljesítményű vízíisztítő állomással történó
ellátása, Ennek konkrét költségkihatása a hosszútávú terv kidolgozása után
határozható meg.

Osszegzés

MegítéIésem szerint az élőerő élethépessége és az igen értékes hadi-
techníkai eszközök megóvása humán és gazdasági megfontolásból is
kiemell jeleníőségű feladat, Erre a közeaövőben nag1lobb gondoí célsze-
rű fordítani. Elsősorbcn nemcsak azéft, mert ezt a lerüIetet a NATO
országok többsége küIön gonddal kezeli, hanem azért is mert z éIet és
vagyonbiüonság megóvása a harc sikeres megvívdsa érdekében elemi
érdekünk,
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A KATONAI LOGISZTIKA GYAKORLATA

A HONVEDELMI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGI
TERVEZÓ HIVATAL JELENLEGI HELYZETE

És rövórnxr FELADATAI

(A HaditechnikaiHadmérnöki Alapítvány Kuratóriumának
felkérésére készü|t bemutatkozó anyag.)

Briák Ottó - Jóroscsák Miklós]

A Honvédelmi Mínisztérium Gazdasági Tbrvező Hivatal (továbbiak-
ban: HM GTH) jogelőd nélkül létrehozott új szenezet, amely a lárca
gazd,áIkodtísi rendszerében a már meglévő, illetőleg a törvényi válíozá-
sokból és a NATO szövetségesei kötelezettségekből fakadó új tervezési

feladatok végrehajtására hivatott. A, Hivatal egyike azon haderőreform
keretében létrehozott szervezeteknek, amelyek alapításuk óta a katonai
(szakmai) közvélemény érdeklódésének középpontjában állnak. A katonai
vezetők és a szakmai körök által leggyakrabban megfogalmazott kérdések
a szeívezet működési mechanizmusára, bemenó adatigényeire, illetve azzal
összefiiggésben a kimenő eredményekre, továbbá feladatrendszerének a
már funkcionáló és a gazdasági tervezésben együttműködő szervezetek
feladatrendszeréhez illesztésére irányultak.

Jelen összefoglaló anyag a HM GTH megalakukisi körüIményeiből
kiindulva válaszokat ad a küIönböző ltelyeken isméllődően feltett kérdé-
sekre, valamint dttekinté* nyújt a Hivatal jelenlegi tevékenységéről, elvég-
zelt Íeladataiíó l és megszerzetl képes s égeirŰ, melyet kövelően bete kintést
enged a szemezet jövőbeni tevékenységeibe,

1. A HM GTH |étrehozásának körülményei

A HM GTH-t, mint minisztériumi háttérintézményt a Magyar Köáár-
saság honvédelmi minisztere 2000. november 30-án alapította.

l. Briák ottó mk, ezíedes, HM GazdaságiTe.vezó Hivatal főigaz gató-helyettes,

Dr, Jároscsák Miklós ezí€des PhD., MH Gazdasági Tervező Hivatal főiEazgató általános helyettes,
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Létrehozásáí - a haderőcsökkentés általános tendenciájával szemben -

a tárca gazdálkodását érintő új kihívások, illetve gazdálkodási rendszere
hatékonyságának növelésére, a törvényi előírások érvényesítésére vonat-
kozó követelmények tették szükségessé. Tény ugyanis, hogy a haderő
fenntartása, működtetése és fejlesztésének tervezése az e|műlt éltizedben
a költségvetési bázis alapú, keretelosztási elvet érvényesítő rendszeren ala-
pul! amelyben a fejezeti cimek közötti tervezési koordináció szervezeti és
kielégítő szabályozási feltételei elégtelennek bizonyultak. Ezen belül a
folyamatos költségvetési alulfinanszírozottság következtében uralkodóvá
vált keretelosztáson alapuló tervezési rendszerben elmaradt vagy csak
részben valósult meg az ellátási-, üzemeltetési normakarbantartás, nem
vált szükségessé a feladatok végrehajtásához szükséges erőforrások
(materiális feltételek) megjelölése és a feladatokhoz rendelt erőforrások
költségvonzatának pontos megállapítása.

Éppen ezért a honvédség egészbe kiterjedő 1gg8-99. évi stratégiai
felüIvizsgáIűt megdllapításaira támaszkodva, az abbóI kiinduló haderő-
reform céIkitűzései között kiemelt hellet kapott a tárcű részéte biztosítox

források normákon és normatívákon alapuló temezett, átláíható és elszá-
mollatható módon történő felhasznáIásának igénye, azáItal a íárcagaz-
dasági íetvezési folyamatainak összehangolása, valaminí a lárca szintű
gazdasági döntése k szakszetű és megalapozott előkészítés e.

Ezzel összefiiggésben a tárca vezetése részéről az a követelmény is
megfogalmazódott, hogy az adott védelmi célok elérése érdekében csak és
kizárőlagosan az elérésúkhöz szükséges és elégséges feladatok kerüljenek
meghatáIozásra úgy, lrogy azok költségei ne haladják meg a szükséges és
elégséges szintet.

Az országvédelem lehető legalacsonyabb költségráfordítással töfténő
végrehajtása, előtérbe kerülése és az ál|amháztartás pénzügyi rend-
szerének továbbfejlesztési irányairól szőlő 2064J2000. ([I. 19.) kor-
mányhatározat vonatkozó jogszabályi követelményei - a fentiek melIett -

együttesen igényelték a tárcán belül egy o|yan központi szervezet létre-
hozását, amely szervezetszerűen felvállalja a honvédségi gazdálkodás ter-
vezési feladatainak összehangolását, illetve az ágazat összérdekei elsőbb-
ségét szem előtt tartó koordinálását.
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A HM GTH funkcionális tevékenységei átfogják a naturáliákban
lörténő erőfonds, valaminl a köIíségteme6és, továbbd a tátca szintű
anyagi erőforrás és köItséggazdáIkotlás itányítását szolgáló köQonti
üjntéselőkészítés Jeladalait, ami egyben a Hivatal alaprendeltetésének
lényegét is képezi, Ez kiegészül a tervek végrehajtásának rendszerszerű
figyelemmel kísérésével, a teljesítés adatainak elemzésével, továbbá a ter-
vek végrehaj|ásaioz kapcsolódó rendszeresítési és termékazonosítási
feladatokkal, amelyek együttesen egy folyamatren dszerbe szervezeíi, egy-
séges leladatrendszeft képeznek.

2. A HM Gazdasági Tervező Hivatal alaptevékenységei

A tárca védelemgazdasági rendszerében kiemelt helyen lévő és meg-
határozó szerepet betöltő Hivatal egyetlen szakterületi szervezet feladat-
rendszerét sem sérti, hiszen azzal a céllal jött létre, hogy különbözó
időtávlatoka a védelmi Tervező Rendszer keretében és vele összhangban

teweza,e ajóváhagyottfeladatokhoz szükséges erőforrásokat,

számvesse afeladatokhoztartozó erőforrások költségigényét,

mutassa ki a költségigények és a meglévő eszközök, készletek kü-
lönbségeként, tárca szinten jelentkező logisztikai költségvetési igényeket.

Tervező tevékenysége kiterjed a gazdasági íervek megalapozott kidol-
gozásához szükséges különböző szakfeladatrendek és az anyagnemfelelős
ágazatok által meghatározott elemi normák alapján összevont normatívák
kimunkálásá,ra, amelyek révén lehetővé válik egy egységköltségeken ala_
puló normatív automatizmusokra épülő védelmi eróforrástervező rend-
szer kialakítása.

A HM GTIi egymásra épített, egymásból következő és egységes
feladatr€ndszert alkotó konkrét alaptevékenységei az alábbiak:

a) Tdrca szintű gaulasdgi tervezés terüIetén a gazdálkodó szervezetek
erófornás és költséglerveinek felüIvizsgálata, a szakágazatok ezen teryező
tevékenységének koordinálrása, részvétel a katonai feladatoka biáosított
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források szétosáása felső szintű döntésre történő előkészítésében, fonások
mego§áásában a katonai feladattervezés által megha!írozott priorizáció
érvényesítése, ezen keresztül a felső szintű katonai tervezó szervezetek kö-
zötti gazdasági érdekegyeztetés szakmai alapokon történó koordinálása,
valamlnt az erőforrás és költségtewezés tárca szintű szabályozásának elő-
készítésében.

b) A Hyk által kidolgoutt katonai felatlatmutatók és felhasználási
adatok alapján az ágazati szintű erőfonás és költségtervezés alapját képező
összevont komplex feladatoka vonatkozó erőforrás és költségnormatívák
kidolgozása, részvétel a normázó tevékenység tárca szintű szervezésében.

c) A katonai gaxdálkodás územgazdasági adatainak tárcaszinten
történő rendszerszerű megfigyelése, gyűjtése, rendszerezése és elemzése.

d) A termékkodifikáció rárca szintű tervezése és végrehajtása, a kodi,
fikációs tevékenység szabályozásának előkészítése.

e) A minősített időszakok feladataj eróforrás és költségigényének
tárca szintű összevont tervezése, az igények továbbítása és részvétel azok
nemzeígazdasági biaosításának folyamataiban.

J) Részvétel a hadítechníkai eszközök és hntlianyagok rendszeresítési
és rendszerből való kivonási eljárásainak lebonyolításában és az erre vo-
natkozó tárca szintű szabályozásban.

g) Az eg:lséges logisztikai iníormációs rendszer megszervezése és
rendszergazdaként történő müködtetése.

Az alaptevékenységekbőI származó feladaíokat alapul véve a HM GTH
szervezete úgy kerüIt kialakításra, hogl a funkcionális szűkíerüIeteken
jelentkező fe ladato k eg!-eg) igazgatóságon bel ül legyenek szemezeti hát-
tétel lefedve. A szer.rezet létszámát a végrehajtandó feladatok létszám-
igénye határozta meg, amelyhez még a szervezet tényleges megalakulása
elótt kidolgozásra kerültek a működési folyamatokat és feladatoiat szemé-
lyekre lebontó dokumentumok. A szervezeti kialakítás szakmai orientációját
tiikrözi, hogy a rendszeresített létszám közel 90 %o-át szakbeosztások töltik
ki. A HM GTH szervezeti struktúIáját az l. sz vázlat tarta|mazza-
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3. Az alaptevékenységek működési folyamatainak lényege

A Hivatal feladatai megértéséhez feltétlenül szükséges az alaptevé-

kenységek általános működési folyamatainak bemutatása, amelyek iga-

zolják a sze*ezet létfontosságú szerepét a védelemgazdálkodás rend-

szerében. Ebből kiindulva a HM GTH alaptevékenységeinek általános
működési rendje az alábbiak szerint foglalható össze:

' A szakmai fő fob)amatok meghatátozó alapinformációja a hon-

védelmi minisaer feladatszabása alapján, a HVK által meghatározott kato-

nai képességek és az azok elérését szolgáló feladatok és a végrehajtá-

sukhoz szükséges , azMtr1 szolgálati ágak által specifikált eszköz, anyag és

szolgáltatásigény, amelyeket a felső szintíi fogyasaói logisztikai szerve-

zetek, a haderőte ryezéséít felelós vezérkari szerv, valamint a többi költ-

ségvetési cím vonatkozásában az érintefi logisztikai levező szeívezetek
adnak meg.

' Az íg! megkapott igényterveket a Hivatal felülvizsgáIja (erufe,

IülvizsgáIat), egyeüeti a rendelkezésre álló, a feladatok, illeWe címek kö-
zött megosztott fonásokkal, majd ezek összedolgozásával tételes erófor-
rástervet készít, amely a feladatokhoz rendelten natu ráliákban furtalmazza
a meghatározott fejlesztési programok és a normatív működés minden

közvetlen és közvetett erőforrásigényét.

. Ezt követően az eűforrások felhasználása köItségigényének meg,

hatdroaísa következik, amely tárca szintű költségtervben jelenik meg. A
feladatokhoz szükséges erőforrások költségigénye ekkor kerül összeha-

sonlításra a tárca részére biztosított költségvetési forrásokkal. Amennyi-
ben a fonasok nem biztosítják az igényeket, a feladatok az igényt megfo-
galmazók által a tervezés második körében a rendelkezésre áIló források
mértékéig visszatervezésre kerülnek.

' A tervezés ezen elgondolt rendszerének előnye, hogy a feladatokat

tervező katonai és logisztikai szewezetek a visszatervezésnél a felada-

tokhoz pontosan hozzárendelt erőforrásokat és költségértékeket kapnak,

így valójában nem a pénzkereteket, hanem a feladatokat tervezik vissza.
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Igy a HM GTH által a konkrét feladatokhoz rendelt eróforrás és költség-
adatokból egyértelmű képet kapnak arról, hogy a költségvetési fonások
pontosan milyen erőforrás-felhasználást és ezzel milyen mennyiségű és
minőségű feladawégrehajtást tesznek lehetővé,

' A felhasználókkal ily módon eglezteterl és most már a költségvetési
keretekbe is bele férő költségigényekből tételes költségvetési igényterv
készül.

. Á jóváhaglott költségvetési ten alapján a HM GTH összeállítja a

tárca középtávú beszerzési elgondolását és rövid távú beszerzési tervét. A
beszerzési terv j óváhagyását követően elókészíti a minisaer üírgyidőszak-
ra szóló beszerzési intézkedését.

' A beszerzés áItaI szolgáIíaloíí adatok alapján löúénik a Hivatalban
termékkodifikációs és rendszeresítési eljárásokban a rendszeresítendó
eszközök üzemben tartásához szükséges összes technikai, számviteli, kész-
letezési és normaadatok meghatározása és az izemgazdasági típusú kölr
ségnyilvántartások adatokkal való feltöltése. A beszerzeít termékek, be-
kerülési érték, aktiválási, kodifikációs és rendszeresítési adatokkal való
ellátását követően valósul meg a beszerzett eszközök átadása a fogyasztói
logisztikai szervezeteknek, amelyek ezek alapján egységes elvek szerint,
normatív módon lesznek képesek az üzembentartás minden logisztikai
folyamatának megszervezésére.

. A termékkodiJikáció során a Hivatal végzi minden, a rendszerbe
bekerülő új termék NATO_követelmények szerinti azonosítás át, továbbá a
már rendszerben lévő és öt éven belüI kivonásra nem tervezett eszközök
átkodifikálását. Ezzel párhuzamosan irányitja, szervezi és ellenórzi a
decentralizált beszerzésű anyagok és eszközök termékkodifikációját,

' A rendszeresítés és a rendszerbtíl való kivonds keretében aHivatal
tárca szinten, közép és rövidüivon, a beszerzési tervekhez kapcsolódóan
véleményezi a rendszerbe vonási és rendszerből való kivonási terveket,
biaosítja a rendszeresített eszközök üzembentartási adatait.
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. A.felhasznáIókkal eglüttműködve a Hivatal kidolgozza a logisáikai

információs rendszer logisztikai rendszeítervét, anrrak jóváhagyása után

szervezi, koordinálja a megvalósítást, biztosítja a bevezetés és működés

rendszergazdai felügyeletét. Ennek működtetése során a Hivatal megszer-

vezi a logisáikai rendszer izemgazdasági adatokkal történó leképezését,

meghatározza az aóatok feldolgozásának rendjét, az egyes logisztikai
vezetési és végrehajtási szintek információ előállításának és felhasználásá-

nak tartalmát és rendszerét, figyelemmel kíséri a működés! veszi a fel-

használók fejlesztési igényeit és kezdeményezi, szervezi azok megvalósítását.

4. A HM Gazdasági Tewező Hivatal együttműködése

A Hivatal alaptevékenységeí ercdményes megvalósításának kulcs-
kérdése az egy üttműködési feladatok végrehajuisa, mivel tevékenységei

nem valósíthatóak meg a katonai gazddlkodásban, illetve a houő kap,
csolóű íollaműtokban é nteft HM és MH szeryezetek adatszolgáI-

tatása, lámogaüisa és alkotó közreműködése zél/rül. Együttműködési

rendszerének alapvető rendező elve, hogy az abban érintett összes szer-

vezet azonos érdekeltségű a védelemgazdasági rendszer szakmailag meg-

alapozott, gazdaságos és ennek alapján finanszírozható működése felté-

teleinek megteremtésében. Ebben az együttműködési rendszerben a Hivatal
szolgálni kívánja ezt a közös érdeket.

A lentieket támasztja alá, hogy a munkafolyamatok tartalmának
meghaűrozásóruÍl a Hivatal nem törukedett az alaptevékenységeihez
kapcsotódó formális jogkörök megszerzésére. Ennek megfelelően kife-
jezett törekvése volt, hogy a Hivatal konkét munkafolyamataiba ne kerül-

.jenek olyan operatívjogok és beavatkozási eszközök biztosíásra, amelyek

meggátolhatjak kellő szakmai íiiggetlensége, pártatlansága érvényesítését.

Ez a szakmaiság és a partikuláris érdekektől való fiiggetlenség a biáosíté-
ka annak, hogy a Hivatal saját szervezeti érdekei ne váljanak a valós folya-
matok általa történó feluírásának akadá|yaívá.

Az együttműködés megszervezése kétoldalú kapcsolatok felvétele ke-

retében az érintett szervezetekkel folyamatban van és az eryüttműködési

ewezteíő üírgyalások eredményeként Egllüttműködési MegáIlapodások
aláírására fog sor kerülni.
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Az együttműködő szervezeteket és az együttműködési területeket a
2. szvázlal szemlélteti.

5. A HM Gazdasági Tewező Hivatal jelenlegi tevékenysége

A Hivatal alapítását követő íéI éven beIüI elérte műkötlőképességét,
ami azt jelentette, hogl szeméIyi feltöftöttsége megközelítette a 70 %-ot,
működési alapokmányai és a szeméIyi áIlomány felkészítési dokumentd-
ciójához tartozó lananyagok kidolgozdsra kefüItek, azok ahpján meg-
történt az áIlomány differencidlt felkészítése, amelyek eredményeire tó-
maszkodva a Hivatal főigaryatója 2001. június 08-án megtaftotía éves
éríékelő és feladatszabó éfie kezletét.

A 200l. év második felében a Hivatal szakterületei fő erőkifejtését az
igazgatóságokon belüli munkafolyamatok végzésének megszervezésére,
az együttműködő szervezetekkel történő kapcsolatok kiépítésére, a
Yédelmi Tervező Rendszer aktuális feladataiba való bekapcsolódásra, a
Hivatal tevékenységéhez szükséges miniszteri szabáIyozások előkészí-
tésére, a gazdasági tervezéshez kapcsolódó hatályos költségvetés feldol-
gozására, a minősített időszaki tervezéshez kötődő felsőszintű koordiná-
ciós feladatok át:lételére, valamint a szakfeladatrendszer és az azokhoz
kapcsolódó norma-, normatíva kidolgozására összpontosította. A meg-
jelölt tevékenységi területeken, illeWe munkafolyamatokban a HM GTH
eljutott az üzemszerű működés képességének szintjéig, és adott lehe-
tóségei szerinti méftékben haladt a gazdasági tervezés, a termékazonosítás,
a minősített időszaki tervezés, valamint Logisztikai Gazdasági Informá-
ciós Rendszer létrehozásához kapcsolódó szakmai követelmények és mo-
dulrendszerek kidolgozása területein.

Az igazgatőságokon folyó szakmai tevékenység eredményekónt a
Hivatal 200l. év végéig az alábbi konkrét feladatokat hajtotta végre:

. Feldolgozásra kerültek a fejezeti címek 2001-2002. évi logisztikai
költségvetési terveinek a működési költségekre és az amortizációs beru-
házásokra vonatk oző r észei.
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. Folyamatban van a rövid és középtávú erőforrás és költségtervezés
végrehajtásához szükséges adatbázisok létrehozása.

' Kidolgozást nyerí atárca szintíi, ősszevont eóforrás, költség és költ-
ségvetési igényterv€k egységes követelményeinek dokumenációja,

. Összeállíüísra került a gazdasági tervezés egyik meghatározó elemét
képező szakfeladatrend, valamint annak tételeihez kapcsolt összevont fel-
adatnormák nomenklatúrája.

. Elkészültek a soron lévó tervezési ciklushoz kapcsolódó tárca szin-
tű aktuális szabályző tevékenység részétképező intézkedés és utasításter-
VeZetek.

' Megtöltént a bekapcsolódás a védelmi iervezés rendszerébe,

. Megteremtődtek a 2003-2005. évi rövid távú és a 2003-2008. évi
középtávú tervezésben történő részvétel feltételei.

'Kidolgozásra került a logisztikai információs rendszer szakmai kö-
vetelményrendszere.

' Megtörtént az érvényben lévő minósített idószaki tervek felülvizs-
gálata és az "M" időszaki feladatok tartalmának megfogalmazása, a Hivatal
integrálódott a minősített időszaki igények kielégítését szolgáló tárca szin-
tű koordinációba.

. Kidolgozásra került a NATO_kompatíbilis kodifikációs rendszer
hazai implementációja.

6, A Hivatal működésével a tárca védelemgazdasági tevékeny-
sége várhatóan a következő új képességekkel fog gazdagodni

A gazdasdgi tervezésben uralkot]óvá váIik a feladatalapú tervezés,
amelynek alapján pontosan kimutatható lesz, hogy a rendelkezésre álló
fonásokból a tárca milyen feladatokat képes ellátni.
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A feladat alapú tervezés eredményeként minden állami t€stiilet és az

arra feljogosított civil kontroll szervezetek előtt szakmailag megalapozot-

tan indokolhatók, védhetők és ez által fenntartások nélkül vállalhatók lesz-

nek a gazdálkodás különböző időtávú teryei, mivel azok minden tételének

konkrét kapcsolata azonnal és konvertálás nélkül kimutatható lesz a reál-

folyamatokkal.

A gazilasógi tervezés rendszeréIlen a gazdáIkodtís leglfelső döntési
szintjén meghatározó szerepet kap az üzemgazdasdgi szemléIet, mely ha-

tására a tervezésben mérlegelés targyát képezheti, hogy a íertezett
ráfordításokkal megéri e az adott feladatot az eredetileg elképzelt formá-

ban megvalósítani, továbbá vizsgálhatóvá válik, hogy a tevékenységek

eredménye arányban állt-e az annak érdekében felhasmált erőforrásokkal.

A tárca vezetése a Hivatal alaptevékenységei által a döntéseihez olyan

szakmailag megalapozott, minden részletében kidolgozott, az órintettekkel

tételesen egyeztetett előkészítő tevékenységeí kap, amely konkrét ada-

tokkal, információkkal és szakmai alternatívákkal szolgálja ki.

7. A Hivatal közeljövőt érintő feladatai

A szaktevékenységek megalapozását követően, a miir megkezdett

előkészítő és érdemi tervezési feladatok folytatása mellett mielóbb szük-

séges lefolytatni és együttműködési megállapodásokkal lefedni a gazdasá-

gi tervezés folyamatainak összehangolását az éíintett szeruezetekkel. Ez,
által a Hivatal szakmai alaplevékenlségeil minden szinlen iníegrální kell
a tárca gazddlkodtisi rendszerébe.

Fontosságát tekintve jelentősnek ítélhetó a tárca egészére kiterjedő
gazdasági tervezési feladatok és a költségvetési tervezés koordinációjának
végzéséhez kapcsolődó feladatátrendezések és az azzal egynr" járő belső
szervezeli módosítások v égrehajtása,

A Hivatal ezirányú tevékenységével elő kell segiteni az ágazati elemi
normák és normatívák aktualizálását, azok alapján a jóvahagyott szakfe|-

adatokra épíWe be kell fejezni az összevont normatívák kidolgozásáí.
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Kodífikáció szakterületén meg kell kezdeni a tartósan rendszerben
maradó eszközök átkotlifikálásáí, illetve minden új típusú rendszerbe
kerülő eszköz NATO kompatibilis, leíró típusú azonosítását. Ezek mellett,
íolytatni kell a felkészülést a NATO Magyar Nemzeti Kodifil&ációs Iroda
funkcióinak betöItésére,

A Logisztikai Gazdasági Információs Rendszer már kidolgozott
szakmai követelményrendszerére alapozva elő kell készíteni a rendsze-
relemek telepítésével és a rendszergazda felelősségi körével kapcsolatos
feladatokat.

A jövóben is változatlan feladat marad a Hivatal részvétele a felső
szintű gazdasági szabályozók tartalmi kérdéseinek kidolgozásában.

Osszefoglalóan a 2002. év során a Hivatal valamennyi alaptevé-
kenysége vonatkozásában - már a megváItozott, illetve az új felada-
tokra és kihivásokra reagálva - kézzelfogható produktumok létreho-
zásával szándékozik bemutatni a védelmi tervezés képesség és fela-
datalapú erőforrás és költségtervezésen alapuló módszerének meg-
felelését a hadsereg gazdálkodásával szemben támasztott követelmé-
nyekn€k. Ennek megvalósításához a feltételek oldaláról adottnak
tekinthető a kvalifikált és célirányosan felkészített szakállomány
megléte és ugyancsak biztosított a munkaíolyamatok rninden rész-
letéről kidolgozott szakmai dokumentáció és a folyamatosan kiépí-
tésre kerülő belső informatikai rendszer. Ezek mellett legtöbb ten-
nivaló az együttműködési területeken jelentkezik, mégpedig a feladat-
rendszerek kapcsolódási pontjal közös kijelölésében, a kölcsönös adat-
szolgáltatás tartalmi, metodikai kérdéseinek tisztázásában.

A Hivatal alapításától számított egl év alatt belső működésének
valamennli íellaela megteremtette és képessé váIt a küIönböző ltorízon-
tú gaztlasági tervezés koordínáIására, n tárca összevont tervdokumentá-
ciójának produkáItísáfa, valamint azok alapján a szakmailag megalapo-
zott, adatokkal részletesen alátámasztott gazdasági döntések előkészítésére.
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A HM HVK LOGISZTIKAI CSOPORTF,ÓNÖXSÉC
MEGALAKULÁSI ÉS JELENLEGI HELYZETE

(történelem és valóság)

Zsiborás Jánosl

Amikor napjainkban az MH fogyasztói logisztikai tómogmási rend-
szerének modernizácilíja Jolyik, melynek eredményeként egt új funkcio-
nális alapokon működő logisztikai támogaíási rendszet alakul ki, nem
mellőzhető - ha vázlatosan is - a kgutóbbi évtizedek ftrténéseinek rövid
áttekintése a lapasztalatok felhasználdsa, a honvédség logisztikai támo-
gatásának, az új követelmínyeknek megfeklő optimális íorruílása é e-
kében.

A két világháború közötti magyar királyi honvédség ellátó (akkori
néven és anyagi-technikai tartalommal) szolgálata.

A magyar királyi honvédség - ezen belül anyagi-technikai (ellátó)
szolgálaía - fiiggelmi, szervezeti kapcsolatait az áIlamhatalomból vezették
le, melyet az akkori kor államelmélete szeíint az országgyűlés, a kormány
és az uralkodó (kormányzó) alkottak. A kormánynak központi hatóságai,
intézményei voltak, velük együtt alkották a kormányzatot, a közigazgatás
központi szerveit.

Az uralkodó (kormányzó) a legfőbb hadúr, akinek az állam fegyveres
ereje - az alkotmányos keretek között _ kizárólagos alárendeltségében volt.
Legfelsóbb parancsnoki jogkörét az ugyancsak neki közvetlenül alárendelt
vezérkar útján valósította meg.

A Honvéd Vezérkari Főnökség élén a vezérkari főnök áltt, mint a kor-
mányzó közvetlen alárendeltje a honvédelmi miniszterrel azonos szinhi,
mellérendelt viszonyban álló katonai vezető, Feladatait - közlúk az alya-
gi-technikai biztosítás terén - a v€zérkari főnökség megfelelő elvi-anyagi
kérdésekkel foglalkozó os^ályaival hajtatta végre. A vezérkari főnökség
anyagi osztáIyai aldrendeltségébe anyagi-technikai (ellátó) alakulatok,
iníézeíek nem íűrloztak.

l, Zsiborás János ezredes, HM HVK Logisztikai csopoítfónökég,Tervezési osztályvezetó,
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A Honvédelmi Minisztérium a legfelsőbb közigazgatási (hadiigaz-
gatási) ügyekkel (gazdászat-közigazgatás, műszaki_közigazgatrás) fog-
lalkozott.

A gazdászat-közigazgatás a hadsereg szervezéséhez, fenntartásához
és működéséhez szükséges pénz, anyag, elhelyezés és egyéb szolgálíaá-
sok biaosításával, az állami ingó- és ingatlanvagyon, harceszközök, had-
feIszere]ési cikkek, valamint fogyasztási javak kezeléséveI, gondozásával,
karbantartásával, kiadásával, rendeltetésszerű és gazdaságos használatá-
nak biáosításával, elsámolásával, a honvédség anyagi érdekei megóvásá-
val foglalkozott.

A műszaki-közigazgatás a hadsereg ellátásában a gazdászat-közigaz-
gatási funkciók mellett töltött be vezető szerepet, magába foglalva a had-
felszerelési anyagokkal (fegyver, lőszer, harcjármű, műszaki eszközök,
híradóanyagok, stb.) való ellátás feladatait.

A vezérkari főnök által, a hadsereg ellátására meghatározott követel-
mények alapján végezte munkáját a Honvédelmi Minisztérium legfelsőbb
anyagellátó szerve az Anyagi FőcsoportJőnökség funkciők szerínt kiala-
kított osüáIyos szervezeti rendben (12 ellátdsi osztáIy).

A központi ellátásra a szakanyag, illetve az ellátási ágazatok szerint
illetékes osztályok közvetlen alárendeltségben állandó hátországi közpon-
ti raktárakkal, szeIlárakkal és egyéb intézetekkel (kórház, stb.) rendelkeztek,

A második világháborút követően megkezdődött a
honvédség anyagi-technikai biztosítási rendszerének

szovjet mintára történő átszervezése

l949. második felében megszűnt a vezérkari anyagi, v ele a gazd,ászaí-
közigazgatási szolgálat. A vezérkart kivonták az ellátás középirányítási
szintjéből. A fegyvernemi anyagi ellátás feladatait az Anyagi Főcsoport-
fonökségektől afeglvernemi főnökségek vették át. A pénzügyi szolgálat
a miniszter közvetlen alárendeltségébe került.
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A nagy biaosíó rendszerek (hadtáp, fegyverzettechnika, píncélos- és
gépjárműtechnika) közvetlen miniszteri iranyitás alatt, a vezérkar mellett
működtek. Az 198D-as években a hatékonyabb működés &dekében integ-
tációs Jolyamatok kezdődtek meg, mely során a hadtápszolgálat mellett
megalakult az integrált fegyverzettechnikai szolgálat, az MN Fegyverzet-
technikai Főcsoportfőnökség, magába foglalva a fegyvernemi technikai
szolgálatokat.

Az akkori Magyar Néphadsereg 1991-1995. közöttí ötéves tervére
kialakítoü elgondolásban meghatározúsra kerüIt, hogy a hadsercg ki-
alakítására jövőbeni nagyságrendjében - létszámban 30; technikai esz-
közökben 35%-os - csökkentést kell megvalósítani (''GERECSE|| szerve-
zési feladat),

A szervezeti változtatás időszaka egybeesett a rendszerváltással, így
az újonnan létrehozott MN Anyagi-technikai Főcsoportfónökség a
Minisztériumtól szétváIasztott és megalakított Magyar Honvédség
Parancsnoksága részéí képeúe. A létrehozott anyagi_technikai szervezet
nem vo]t része a vezérkarnak, vele azonos szinten működött, vezetője egy-
ben a parancsnok helyettese volt és szolgálati elöljároja az MH teljes
személyi állomanyának.

A főcsoportfőnökség létrehoztísára kialakított elhatározás szerint
alapelvkénl szerepek, hogy a korábbi vezetési rendszer gyökeresen ne
v áltozzon, a szolgálatfőnökségek többsége az alárendelteket középirányító
szerv útján yezesse, az MN szintii anyagi-technikai biáosítás két lép-
csőben valósu§on meg és ez a jól működő rendszer továbbra is meg-
maradjon. A szolgálatfőnökségek továbbra is képesek legyenek a felső
szintű vezető, irányító feladatok operatív végzésére, az alárendelt szerve-
zeteik irányításá,ra. A szolgálatfőnökségek végezzék a káderutánpótlás, a
szakmai kiképzési, feIkészitési feladatok tervezését, a felső szintű irány!
tás, ellenőrzés megvalósítását.

A részben módosűott elgondolás alapján 1990. mdrcius 3l-íg az
Anyagi-technikai Főcsoportfőnökség (ATFCSF-ség) az MN Fegllver-
zeltechnikai Főcsoportfőnökségből és az MN Hadtáp Főcsoporrfőnök-
ségbőI kerüIt létrehoaísra 289 Jős létszámmal A létszámkereten belül
kialakításra kerüIt az Elektronikai Szolgálatfőnöksé g szervezeíe.
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Az MN Beruházási és Fenntartási Főnökség és az MN Pénzügyi
Szolgálatfőnökség nem került az MN ATFCSF-ség szervezetébe-

A Magyar Kőztársaság kormányának l991. augusztus I5-i hatfuozata
alapján a főcsoportfőnöksóg korábbi létszáma l57 íbre csökkent úgy, hogy
a létszámcsökkentés mel|ett szervezetébe kertilt az MH Repúlőrrrűszaki
Szolgálatfőnökség és így feladata kiegészült a repúlőműszaki biáosítás
feladataiva|.

^z 
ágazatcsoportos és ágazati rendben felépített szolgálatfőnökségek

korábbi létszáma jelentősen csökkent (néhány fónökség 4-6 főre), ami a

felső szintii irányításhoz kevésnek bizonyult, a feladatok je|entós része a
középirányító szervezetekhez került átcsoporlosításra.

l követő "GAMMA" szervezési feladal és az éves
slemezési váItoztgtások sorrin az 1997. szeplemberi struktúra kiala-
kulástiig az alábbi átalakílások történtek:

' az Egészségügyi Szolgálatfónökség és a Közlekedési Szolgálat-
fónökség kiválása a hadtápszolgálat rendszeréból;

. az üdültetés kikerült az anyagi-technikai biztosításból;

. az elheIyezési szolgálat integrá|ása az anyagi-technikai biztosítás
rendszerébe;

' törzskari szervek létszárnának v áltozraíása;

. önálló ellenórZési osztály rendszerbe állítása;

. balesetelháíítási és munkavédeImi osztály rendszerbe áI|ítása;

' objektumparancsnokság beépítése;

'az alárendelt központi szervezetek korrekciói (raktárak beol-

vaszíása aZ ellátó köZpontokba);
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' a HM utasításának megfelelően l995. július 01-i hatállyal az MH
Haditechnikai Intézet és az MH Gazdálkodási Hivatal MH-n
belüli működése megszüntetésr€ keriilt és mint HM Haditech-

nikai Intézet és HM GazdálkodáSi Hivatal HM háttérintéz-

ményévó váltak.

Az t991-1997, időszak anyagi-technikai felső szintű biztosításá-
nak főbb jellemzői, tapasztalatai a változtatis érdekében tett elgondo-

lások és erőfeszítések az alábbiakban összegezetók:

Az MH gazdálkodása a már kialakult rendszerben történt, de a
gazdálkodási tevékenység iranyíüísa, szabályozása, váltoáaása nem kö-

vette a változó piacgazdasági környezetet, a katonai szervezeti-vezetési és

működési rendet, a pénzhiányból fakadó racionalizálási igényeket, Az
elmúlt években létrehozott modem pénzügyi-számviieli információs rend-

szer a reálgazdasági folyamatokat még nem volt képes követni, és a gaz-

daságosság és lratékonyság feladatit szolgálni.

A személyi álloruíny ellátási színvonala - az erőíeszítések ellenére -

fokozatosan romlott. A hivatásos, továbbszolgáló, sor- és közalkalmazotti

állomány illetménye, munkabére, szociális támogatása elmaradt az inflá-

ciótól, jelentós rétegek óltek a létminimum alatt. Az évek során korszerűt-

lenebbé vált az élelmezési ellátás, szegényessé a ruházat, romlottak a

katonák elhelyezésének, a szolgáltatások végrehajtásának infrastrukturális

feltételei. Nem sikerült megoldani az igényjogosult állomány lakásellá-

ását, a diszlokációs változások lakásfeltételeit. Viszonylagosan sikerült

megőrizni az egészségügyi el|átás, az üdültetés színvonalát, a gyermekin-

tézmérryek múködési feltételeit. Központi fedezet hiányában elhúzódnak,

illetve elmaradnak az ellátástjavító intézkedések és fejlesztések,

Az integrált anyagi-technikai szolgáIatok működése az elmúlt évek

sorón kialakull, szefvezeli rendszele snbilizdlódoa, veletési rendje meg-

felető volt A szervezeli és gazdasági hatékonyság javítását szolgáló

szervezeti-működési és vezetési intézkedések lelassultak. A folyamatos

létszámcsökkerrtés, az eróforrások korlátozottsága nem tette lehetővé a

belsó integrációs fejlődés továbbvitelét, az ellátási-üzembentartási folya-

matok racionalizálását, a központi gazdasági szabályozás megújítását, a
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kidolgozott tervek és elképzelések megvalósíását. Az MH biztosítása
szempontjából kedvezótlenül hatott a három nagy támogató rendszer (az
anyagi-technikai, elhelyezési, pénzügyi és számviteli) egymás melletti
működése, a közös szakmai irányí!ás hiánya, a katonai gazdasági tervezési
rendszer kialakulatlansága.

A |ogisztikai biztosítás helyzete és felső vezetésének
rendje 1997. szeptember 01. után

A Magyar Honvédség irányításáról és a felső szintű vezetésének rend-
jére kiadott 22l8l97 . szálmú Kormányhatározattal a logisaikai biztosítás
rendszerében jelentős változás követk€zett be, Az addig ágazati, íllefue
ágazatcsoportos rendben működő MH Anyagi-technikai Főcsoportfőnök-
ségből kivált az MH Egészségügyi Csoportfónökség, és az újonnarr meg-
alakult Honvéd Yezérkar blokkszerű felépítésében egy szűk létszámú (46
fő) HVK Logisztikai Főcsoportfőnökség és önálló szervezetként a HVK
Egészségügyi Csoportfőnökség jött létle. Az MH Anyagi_techrrikai
Főcsoportfőnökség jogutódjaként a HVKF közvetlen alárendeltségében a
Iraderőnemi Vezérkarok jogállási szintjén létrejött az MH Logisztikai
Főigazgatóság.

A HVK Logisztikai Főcsoportfőnökség a HVK logisztikai (anyagi-
technikai) íeíyező, szervező, elvi irányító és koordináló (főcsoportfőnök-
ségi szintű) szerve volt.

A IIVK LFCSF_ség rendeltetése volt az MH tevékenysége logisz-
tikai biztosításának felső szintű tervezése, szervezése és irányítása.
Szakterületén a gazdáIkodási tevékenység, valamint az éves költségvetési
tervezés irányítása azMH fejlesztéséhez szükséges logisztikai javaslatok
kidolgozása; a nemzetközi kötelezettségekből adódó logisaikai feladatok
koordinálása. A szakmai tevékenységek elveinek, követelményeinek meg-
határozása; a logisztikai biáosítást szabályozó rendszer kialakítása és a
rendszer működésének felügyelete,

Fő feladatát képezte: az MH logisztikai biztosítás elveinek, felső
szintű követelményeinek meghatározása, a haderő-működtetés normáival,
normatíváival kapcsolatos követelmények kialakítása részt v eít az anyagi-
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technikai eszközellátás rendjének kialakításában; a szakmai követelmé-
nyek meghatározásában; tervezte, szervezte és koordiná|ta abazai és nemzet-

közi logisztikai kapcsolatrendszer működtetését; végetre a nemzetközi
kötelezettségekből adódó felső szintű logisZikai feladatok koordinálását,

A költségvetési gazdálkodást tekintve a HVK LFCSF-ség alapvető

feladata a 90ll991, évi Korm. rendelet, az abből származó 9/1998 HM
utasítás alapján a költségvetési gazdálkodás részét képezö logisztikai
gazdálkodás tervezésével, végrehajtasával és beszímoltatásával kapcso-
latos teendők végzése, irrlnyítás a, szabályzása volt.

Az MH Logisztikai Főigazgatóság rendeltetését (MH LFI) a

Magyar Honvédség katonai szervezeteinek és a HM közvetlen szervezetek

haditechnikai, hadtáp, elhelyezési és közlekedési (a továbbiakban:
Iogisztikai) biztosításának tervezése, szervezése és a végrehajüis irányítása
(békeidószakban önállóan, háborús időszakb an az egészségúgy i bizto-
sítással kiegészítve), továbbá az a|árendelt katonai szervezetek közvetlen
vezetése képezte. Gazdálkodás irányító hatásköre a szervezetébe tarto-

zókon túl kiterjed az MH kijelölt felső szintű gazdálkodó szerveire és a
HVK közvetlen - a Főigazgatóság szolgálati alárendeltségébe nem tartozó

- katonai szervezetekre.

A logisztikai vezetési és irdnyítási rendszer alapvető problémáját a
kéí elvdlaszthafutlan (korábban egységes felső vezetési rendszert képezó)

HVK LFCSF-ség és az MH LFI egymáshoz fűződő jogviszonya jelen-
íeíte. Az MH LFI közvetlenül a HVKF-nek volt alárendelv€, úgymint a
HVK LFCSF is. A IIVK LFCSF és az MH LFI közötti viszony csakjogi
értelmezés alapján kimondort (a zz|8l97.sz. Kormányrendelet nem

tisztáaza egyértelműen) szakmai elöIjárói-alárendelt viszonyát. Az egész
vezetési rendszerre jellemzó hiányosság (melyet a német átvilágíüís is
megállapított), hogy nem érvényesült (elhalt) a szakmai alá-folérendeltsé-
gi viszony jog, felelősség és hatáskör tekintetében.

A HVKF akaratát (logisáikai) a IIVK LFCSF-en keresztül nem tudta
érvényesíteni és megvalósítani azéít, mert a ITVK LFCSF egyrészt nem
volt felruházva szolgálati elöLjárói jogkörrel, másrészt szervezeti hiányos-
ságok miatt sem tudott ennek megfelelni, mivel a logisáikai rendszer
működtetése (tervezés, ellátás, ellenőrzés, felelősség) ágazati, illetve ága-
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zatcsoportos rendben épült fel, melyben az MH szintű (legfelsőbb) ágaza-
ti vezetők az MH LFI-hez voltak szeíyezve.

A HM HVK Logisztikai Csoportfőnökség tevékenysége
megalakulásától napjainkig

A Magtar Honvédség átalakításának és új szervezeti stluktúfájának
2000-2010. közötti időszakra vonathozó íervérőI szóIó 2120/2000. (V3I.)
kortruínyhatdrozat, illetve ennek végrehajtdsáróI szóló 40/2000. (HK 14,)
HM utasítás elrcndehe a haderő átalakííását, amely értelmében egy
kisebb (60.694 Jőről 45,088 főre csökke r, rtnarrsúrozhatóbb, képesség
alapú haderőjön létre. A haderő-ótalakítás első ütemének végrehajtúsá-
val (2000.08.01-2003.I2.31.) a Honvéd Vezérkar létszáma csökkent, belső
struktúrája módosuk, valamint küIön ten szerint lélrejött a Honvéd
Vezérkar integrálása a Ho nvédelmi Minisztériumba

A Honvéd Yezérkar belső struktúrájának átalakításával a Yezérkar
főcsoportfőnökségeiből csoportfőnökségek alakultak, melyek a J-s
törzskari blokkokként (J-l-től - J-6-ig) működnek. A HVK Logisáikai
Főcsoportfőnökség és az MH Logisztikai Főigazgatós ágbánisán létrejött a
II\{K Logisztikai Csoportfőnökség (J-4, 38 fővel) és az MH Összhaderő-
nemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság.

Az MHPK, HVK főnök intézkedésének megfelelően a IIVK LCSF-
ség 2001. év május 3l-re elérte a működőképességét. A Honvédelmi
Minisztérium katonai blokkjaként a Honvód Vezérkar beintegrálásra került
a Honvédelmi Minisztériumba és 200l. szeptember 01.-től, mint a Hon-
védelmi Minisaérium Honvéd vezérkara elkezdte működését.

A HM HVK Logisáikai Csoportfónökség háromosztályos szerve-
zetként (tervezőosáály, koordinációs osztály, törzsosztáIy) jött létre,
melyekből tulajdonképpen csak a tervező és a koordinációs osztály (26 fő)
működik szakrnaí szeryezetként, hiszen a törzsosztály a csoportfönökség
működését és a csoportfőnök és helyettese egyéb más tevék€nységét biz-
tosító szervezet.
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Az új szervezeti struktúrának és vezetési rendnek megfelelően a
HM IIVK Logisztikai Csoportfőnökség a Honvéd Yezérkar fónök lo-
gisztikai döntéseinek előkeszítő törzsévé alakult.

A HM-HYK Logisztikai Csopofifőnökség rendelíetése:

. Az MH fogyasztói logisáikai támogatás tervezése, szervezése és
irányitása, a fejlesáéshez szükséges logisztikai javaslatok kidolgoás4 a
nemzetközi kötelezettségekból eredő nemzetközi logisztikai feladatok
koordinálása. A logisztikai tisa_ és tiszthelyettes képzés, valamint a lo-
gisztikai támogatás elveinek és követelményeinek meghatározása, a
fogyasztói logisztikai támogatást szabályzó rendszer kialakítása és a rend-
szer működésének felüryeletével összefiiggő feladatok végrehajtása.

. A HM-HVK Logisztikai Csoportfőnökség fő |eladata az MH Össz-
haderőnemi Logisztikai Doktrína megfogalmazásának, naprakészen
tartásának, a kapcsolódó doktrínák összhangjának és harmonizációja biz-
tosításának koordinálása. A haderőalkalmazás logisztikai tIlmogatási
elveinek, követelményeinek kialakítása, javaslattétel a működés logisaikai
normáival, normativával kapcsolatos követelmények kialakíüísára.

' A haderőfejlesztési célkihízések (TFG) és a Védelmi Képesség
Kezdeményezés (DCI) felelősségi körébe tartozó logisztikai feladatok ter-
vezése, szervezése, irányítása és a megvalósítás koordinálása. A fogadó
nemzeti tiimogatás katonai logisztika feladatainak és a nemzeti támogatás
logisztikai elveinek és követelményeinek kialakítása.

. Az országtaíij,lete honvédelmi célú előkészítésével kapcsolatos MH
szintű logisáikai feladatok megszervezése és koordinálása, a Magyar
Honvédség készültségi erői alkalmazása logisáikai táínogatásának ter-
vezése, az ezzel kapcsolatos tervek és intézkedések kidolgozása.

. A Magyar Honvédség készenléte fenntartása, fokozása és mozgós!
tása logisaikai ámogaüísi feladatainak, követelményeinek és szükség-
leteinek meghatározása, részv éíel a végrehajtásra kerülő ellenőrzésekben,
valamint a tapasztalatok elemzésében.
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. Ahazai, a nemzetközi két- és többoldalú, valamint a NAlO-gyakor-
latok logisztikai feladatainak szervezése és koordinálása, iészvétel a Magyar
Honvédség fejlesnési koncepciójának kialakításában, a haderő korsze-
rűsítésére vonatkozó fejlesáési tervek elókészítésében, a javaslatok kidol-
gozásában.

. A Magyar Honvédség tevékenységét meghatározó jogszabályok és

belső rendelkezések tervezeteinek szakvéleményezése, a logisáikai feje-
zetek kidolgozása.

. Az általrános logisztikai NATO-dokumentumokkal kapcsolatos nem-

zeti álláspont kidolgozása, a logisáikai NATO-szabványok (STANAG)
véleményezése, ratifikációra való előkészítése. A Magyar Honvédség
képviselete a NATO Logisztikai Vezetők Éfiekezletén (SNLC), a NATO
Logiszikai Törzstalálkozón (LSM), a NATO Mozgatási és Szállítasi Tanács-
adó Csoportban (MAG), a NATO logisaikai jelentések munkacsoportban
(LOGREP). A logisztikai tiszt, tisáhelyettes képzés MH szintű követel-
ményeinek meghaározása, együttrnűködés a minisztériumi szervekkel, az
alárendelt szervezetekkeI és a Magyar Honvédség katonai szervezeteivel.

. Részvétel a logisztikai képzés fejlesáésére vonatkozó elgondolások
kialakításában, a polgári felsőoktatásban végzettek átvételének, katonai,
szakmai felkészítési követelmények meghatározásában.

. A szakterületnek megfeleló tudományos kutatómunka végzése,

részvétel a Magyar Logisaikai Társaság, a Gazdálkodási és Tudományos
Társaságok Szövetsége és más szakterülettel kapcsolatos kutatóműhelyek
munkájában. Folyamatos együttműködés fenntartása a NATO parancsnok-
ságok, a békepartnerségi (Pff) és a szomszédos országok logiszikai szer-
vezeteivel, a }ryK törzskali blokkjaival, a HM főosáályaival, háttórin-
tézményeivel, illewe az alarendelt szervezetekkel.

A HM HVK Logiszlikai CsoportJőnökség az előzőekben fekoroltfő
íeladaídiból világosan kivehető, hogy a Magyar Honvédség Jelső szintíí
logísztikai vezető szerveként funkcionál az egyszemélyi parmcsnoki
vezetési rendszerben.
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A kormány 220412001. (VIII. 8.) határozata (a Magyar Honvédség
irányí|ásá,rrak és felső szintri vezetésének rendjét tartalmazza) értelmében
a HM HVK logisáikai csoportfőnök feladatkörébe utalt kérdésekben -
amelyeket a csoportfőnökség feladatrendszere taftalmaz - az MH szakmai
elöIjtttói jogkörrel vanfelruházva A logisáikai csoportfőnök, mint szak-
mai elöljaró az egyszemélyi felelős vezetésrendjére való tekintettel, szak-
területén normativ, illetve egyedi intézkedéseket ad ki a szakmai
tevékenység végrehajtásával kapcsolatbarr, feladatkörébe tartozó informá-
ciókat ad és ké1 jogszabályokat és döntéseket készít elő, véleményezési
jogkört gyakorol, ellenőrzi az alárendelt szakmai szervezetek tevékeny-
ségét, dönt a végrehajtás során felmerüló vitás kérdésekben, illetóleg állás-
foglalása kiadásával biztosítja a szakmai feladatok eglöntetű végrehajtását.

1997. szeptemberétől az MH Anyagi-technikai Főcsoportfőnökség
átalakításával, amelynek eredményeként megalakult a IIVK blokkszerű
felépítésében a IIVK LFCSF-ség és a HVK közvetlen alárendeltségében a
Haderőnemi Vezérkarok szintjén létrejött az MH Logisztikai Főigazgató-
ság, a logisztikai táínogatás tervezési és végrehajtási funkciója szétvált. A
logisaikai tervezési és végrehajtási funkció szétválásának eredményeként
jelenleg az MH tevékenysége fogyasaói logisztikai támogatásának ter-
vezése, szervezése és iranyítása a HM IIVK Logisztikai Csoportfőnökség
feladata, mig az MH logisztikai támogatásának végrehajtása az MH
Összhaderőnemi Logisaikai és Támogató Parancsnokság (MH ÖLrP)
parancsnokának felelőssége.

A felső szintű logisztikai támogatás és vezetés jövője

A haderő-átűlakítás eredményeként a kialakított szervezeli slruk-
túrdban a logisztikai vezetés két elkülönüIt egüttműködő vonal mentén
valósul meg. VertíkáIisan kiglakult egy tiszía parancsnoki ve7etési vonal,
amelyben a tervezés, koordináció, parancsnoki előkészítés és szakmai
vezetés a katonai felső vezetés szintjén működő HM HVK Logisaikai
Csoportfőnökség és a középszintű vezeíés szintjén működő, a parancs-
nokstigok áIlomónyában szenezelt logisztikai törzsek által valósul meg.
A logisztikai tdmogatás végrehajtásdnak szakmai irúnyítása és vezetése a
közepszintű vezetés szintjén működő MH Ötrr lian valósul meg, a
külökböző szinteken Iévő logisztikai végrehajtó szervezetek műkijdésével.
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A 2000. év októberétől vizsgáIva a logisztikai felső vezetés működési
tapas^aIataií, nyilvánvalóvá válik, hogy a HM HVK LCSF-ség felelőssé_
gi köréből hiányzik az MH fogyasáói logisaika gazdálkodási, erőforrás-
elosztási funkciója, melyet jelenleg az MH ÖLTP szervezeti etemeként az
MH Költségvetósi Fónökség végez (középvezetési sz]nten az MH egészét
érintőleg). A Honvéd Yezérkar főnök gazdálkodási és eróforrás elosztási
jogkörének gyakorlásához a J_4 nem rendelkezik szerv ezeítel, így a vezér-
kar íbnök gazdálkodási felelőssége az MH ÖLTP-n keresaiil érvényesül,

Az MH fogyasztói logisztikai rendszerének szakmai tervezési,
szervezési és vezetési funkciójának teljesítésében a HM IIVK Logisáikai
Csoportfőnökség jelenlegi szeryezeti struktún{Lja nem elégséges, hiszen
hiányzik az ellátás-üzembenn tartás, lnozgatás-szállí&ís és gazdálkodás,
fogadó nemzeti támogatást tervező, szervező és vezető szervezete.

A szakmai vezetósi funkció teljesítéséhez nyilvánvalóvá vált, hogy a
HM I{VK Logisztikai Csoportfőnökség jelenlegi belső struktúíája áta-
Iakíüísra, illeWe kiegészítésre szorul. A múködési feltételek maradéktalan
teljesítéséhez - hadműveleti tervezó, ellátási-üzembenn íaítási, gazdál-
kodási, stratégiai mozgaíási-szállítási, illetve fogadó nemzeti támogaiást
tervezö szakállomány kialakítása szükséges. Az így kialakított J-4 szak-
mailag megalapozottabban biztosítaná a Honvéd Yezérkar főnök dönté-
seinek logisztikai előkészítését, "M" vezetés közelítését, a
Vezérkar főnök gazdálkodási felelősségének teljesítését és a felső vezetés
szintjén je|entkező logisztikai feladatok tervezésónek, szakmai számve_
tésekkel történó aláámasztásának, elemzésének és értékelésének, az MH
fogyasztói logisáikai támogatásának teljes körű szakmai Vezetését.

A feladatrendszerek és a működési modellekből levonható
következtetések

A rendszerváltozástól eltelt idószakban (az irrtegrált anyagi-technikai
felső vezetés megalakulása óta) a rendszer működésében alapvetó változ_
taás nem történt. A kezdeményezések ellenére ( l 995.) nem került végre-
hajtásra a teljes körű |lgazdasági" integráció.
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A logisáikai felső vezetés belső strukturájában szervezeti változások
történtek (alrendszerek beépítése, illetve más aláLíendeltségbe kerülése), a
változtatások során 'felső diktótumm leosztott létszámok alapján" csök-
kentek a létszámkeretek, azonban a feladatok nem, inkább nóttek. A logisz-
tikai rendszer elvi működése nem változott.

A logisztikai gazddlkodás irányíttisának kritikus pontja a felső
vezetés színljén hidnyzó szervezet szakmai és koordináIó levékenysége.

A jelenlegi rendszer alapvető jellemzője, hogy a termelői és fogyasz-
tói logisáika feladatai elvekben jól elkülönítiretók. A HM szinten valósul
meg a kutatás, fejlesztés, beszerzés, szabványosítás és a minőség bizto-
sítása, Az MH, mint a fogyasztói logisztika oldala, feladatren dszere az
átvételtől a felhasználásig terjed. Ez a feladatelosztás napjaink gyakorlatí-
ban még keveredik.

A fogyasztói Iogisztikai rendszer modernizációja

A HM HVK Logisztikai Csoportfőnökség megalakulását kövelő leg-
markánsúb feladatát képezíe az MH íogyasztói logisztikai rendszer áía-
Iakíttís ának meg ke ulés e.

A logisztikai rendszer modernizáciüának alapvelő feltétele a jelen-
legi támogatási rendszer fi lozófi ájának átalakítása, amelyben elsóbbséget
élvez a hadmüveleti prioriás, a logisztikai tervezósi és végrehajtói funk-
ciók különválasztása, erős központi támogatóképesség és erős direkt támo-
gatói (csapatlogisztikai) képesség megteremtése, egyes logisztikai ellátási
tevékenységek és szolgáltatások nemzetgazdaságból történő megvásár-
lása, a szakállomány képzési rendszerének átalakítása és az ahhoz kap-
csolódó előmeneteli rend biztosítása.

A megkezdett logisztikai modernizáció négl alapvető súIlponri
kérdés köré csoportosul, amelyben meghatározásra kerülnek a logisztikai
Límogatás szintjei, szervezeíi strukturája, a kapcsolódó feladatrendszerek,
jog- és hatáskörök, a Magyar Honvédség küldetését biztosító új logisaikai
képességek kialakítá§a, az űj struktúrájú Logisztikai Műveleti Központok
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létrehozrása, a Magyar Honvédség anyagainak anyagosztályokba történó
sorolása,

A logisztikai rendszer átalakításával 2003_tól fokozato§an m€g_
teremtődik és kiépül a logi§ztikai támogatás új szervezeti és §truktu-
rális rendszere, növekednek a csapattagozatban a logisztikai képességek,
melyek magas fokú mobilitást, NATO-szabvány szerinti szállítási és
anyagmozgatási technológiakat jelentenek. Létrejön a nemzeti támogató
képességeket biztosíó logisaikai szervezet, megteremtódnek a befogadó
nemzeti támogatás katonai logisztikai feladatait végrehajtó szervezeti és
működési feltételek. Kialakul a hadi felszerelések (eszközök és anyagok)
új osztílyba sorolási rendje, létrejön az MH új készletképzési és kész-
letlépcsőzési rendszere.

A technikai Jejleszíési progrumokkal összhangban kialakul az MH
új technikai kiszolgáIási rcndszere, korszerűsödik a logisztikai támogató
szervezetek eszközparkja. Megeremtődik a feltétele egy korszerűbb tech-
nológiájú központi ellátóbázis kialakíásának.

A Maglar Honvédségen beIüI a fogtasztói logisllihai funkció meg-
valósítúsdra négy logisztikai támogalási szint keíüI kialakításra Ebből
három harcászati szinten, egy pedig hadműveleti szinten valósul meg. A
csapattagozatban létrehozott három logisaikai szint egyúttesen biztosítja
azt a lámogaíő képességet, amely a dandár önálló műveleteihez hét köze_
pes intenzitású harci napra szükséges.

Hadműveleti szinten megsúínnek a logisztikai és támogató ezredek, a
központi tagozatban kialakításra kerül egy összhaderőnemi logisztikai
dandar, amely biztosítja a hadműveleti tagozat megerősítő logisztikai tá-
mogatását.

A íog/aszlói loqisztikai túmogató rendszer béke- és minő§ített idóí-
szaki működési rendje közeledik eglmáshoz, így az egycsatornás két-
tagozatos (központ csapat) ellátási elv érvényesül.

A logiszlikai íámogató rendszer csapat- és központi szint súlyozá-
súval rugalmassá és alk mazkodóképessé válik, ami biaosítja dandár
szinten a teljes köni logisztikai autonómiát, központi szinten pedig meg-
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felelő tartalékot és kapacitást a csapatok megerősíttí támogatására, miköz-
ben bővül a nemzetgazdasági erőfonások mind teljesebb bevonásának
lehetősége.

A logisztikai modernizóció lészeként a 2001. evben csapatszinten
Iétrehoaísra kerültek a Logisxikai Műveleti Központok, kidolgozásra
kerül a részlaes logisxikai modernizóciós te , mel! alapjón megkez-
dődik az anyagok anlagosztályba törlénő sorolása, a készletképzés és
lépcsőzés új elvi alapokra örténő helyezése, a csapatsxintű logísztikai
rendszer modellezése, hadműveleü slinten a haderőnemi parancsnoksá-
gokba szervezett Logisztikai Műveleíi Központok kialakírdsa"
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Előszó

A Hadtudományi Lexikont felütve a katonai logísztika címszó
alatt igen hosszú deíiníció található, ráadásul nem is egy. Ismerteti a
fogalom történelmi előzményeit, és olvasható a meghatározás szűkebb és

szélesebb értelemben. Megtrrdhatjuk, hogy "a katonaí logisztika értel-
mezésében - és ennek megfelelően a logiszíika szervezeti és működési
rendjében - ma az egJ,es nyugati hadseregek, sőt az egyes hadseregek
haderőnemei közötí jelentős eltérések vannak. A Jogalom értelmezése a
Magtat Honvédségnél sem tekinthető véglegesnek, egles megfogal-
mazdsok a széIesebb (anyagi-technikai hiüosítás, építés-elhelyezési biz-
tosítás, pénzügyi biztosíttís, egészségügli biztosíltis, valamint humón-erő-

fornís gazdálkodás), músok a szűkebb értelmezésére utalnak "

Ezzel abevezeóvel nem az volt a szándékom, hogy új információval
szolgáljak a Katonai Logisztika folyóirat olvasói, illetve a katonai logisz-
tikával már hosszú ideje tudományos szinten foglalkozók számára.

Egy kérdéssort kívántam ezzel elindítani. Milyennek is kell lennie a
Magyar Honvédség logisztikai rendszerének, hogy megfeleljen a definí-
ciónak? Milyen területeket kell átfognia? Milyen szervezeti elemekből kell
állnia? Hogyan kell működnie? Milyen lesz ajelenleg kidolgozás alatt álló
modemizált logisztikai rendszer?

Azt gondolom, bá,rrnilyen is lesz, a lexikon meghatározásának biz-
tosan meg fog felelni. Ami ennél talán fontosabb, hogy azoknak a

követelményeknek, feladatoknak tudjon megfelelni, amelyeket a Magyar
Honvédséggel szemben támasztanak, hogy képes legyen a logisztikai rend-

szer azokat minden körülmények között gazdaságosan, magas minóségi szín-
vonalon biztosítani.

l, Bakó Antal mk. ezíedes, az MH ÖLTP Parancsnoki iíodq iíodavezetó,
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1. A togisztikai területen törtónt változások az elmúlt
évtizedekben

A jelenleg még aktív állományúak már átélhették a katonai logisztika
egyes területeinek jó néhány változását. 1984-ben a mai haditechnikai
ágazatok egy részének integrációjából alakultak meg a vezetés,minden
szintjén a fegyverzet-technikai szolgálatok. 1990-ben a hadtap és a
fegyverzet-technikai területek integrációjából megalakult az anyagi-tech-
nikai szolgálat. A 90-es évek első felében további szolgálati ágak (repülő-

műszaki, elhelyezés) integrálódtak az anyagi-technikai szolgálatb4 míg
mások később kiváltak.

A legutóbbi változásokat 1997-ben és 2000-ben már a íiatalabbak
ís átélték. Előbb megosztott hatáskörökkel kettévált a logisztikai rend-
szer felső szintű vezetése, majd a következő átalakításnál három felső
szintű logisztikai vezető szervezet alakult. Ezekkel párhuzamosan a
haderőnemi szervezeteknél és csapatszinten is változások történtek.

Aki nem ebben a rendszerben él azt gondolhatná, hogy ezek avál-
tozások alapvetően csak a vezetési rendszert, a törzseket érintették és a
javító tisáhelyettes vagy a raktáros ebből mit sem érzékelt. Hiszen neki
ugyanúgy kellet javítania vagy az anyagotkiadnia, mint tizenöt-húsz évvel
ezelőtt. Ez messze nem így van. Akkor nem olvashattuk volna az elmúlt
évtizedben szinte minden éves beszámolóban, hogy a csapatoknál egyre
csökkent a szakállomány létszáma, évről-évre nő a magasan képzett,
tapaszta|t tisztek, tisáhe lyettesek, po l gári állomány kiáramlása.

Ma ismét a Magyar Honvédség minőségi áta|akitásának és moder-
nizációjának vagyunk részesei. A kormány által 1999 -ben elrendelt straté-

giai felülvizsgálat eredményei rámutattak a meglévó hiányosságokra, és

e gyben meghaíán ozták a Magyar Honvédsé gnél szüksé gszerűen végrehaj -

tandó átalakítás feladatokat.

Az a szóndék, hogy korszerűbb, jobban finanszírozható haderővel
rendelkezzünk, komolyan érinti a védelmi tárca logisztikai szemezeteit is.
Ezen a területen ahaderő-átalakítás a létszámcsökkentésen, a raktárak és

ellátó bázisok megszüntetésén, áttelepítésén kívül aá is jelenti, hogy egy

|22



új, NATO-mintára kiépülő strukturát (bár a lexikon szerint is jelentős

eltérések vannak az egyes országok között) kell létrehozni, amely gyöke-
resen átalakítja a honvédelmi ágazat logisáikai vezetési, tervezési, elláuási
é s eröfonás - gazdálko dás i rendszeret.

Úry gondolom nem csak a NATO-tagság tette szükségessé a logisz-
tikai rendszer átalakítását, hiszen több NATo-tagországnál is ápasfutl-
hatunk hasonló folyamatokat (pl. Nagy-Britannia, Németország, Belgi-
um). A megváltozott körulmények, feladatok kényszedtették ki a változ-
taüísokat. NATO tagságunk csak elősegítette annak a folyamatnak a fel-
gyorsí&ásáq melyre évek óta oly nagy volt a kényszer, modernizálni a
Magyar Honvédség csapatainak ellátási, biaosítási rendszerét, hogy az
megfeleljen a korszení hadseregekkel szemben támasáott követelmé-
nyeknek.

A logisztikai rendszer taldn egyik legnaglobb átalakullúsát éli nap-
jainkban. 2000 őszén a logisztikát két íő területre, a termelői és a
fogasztói logisztikóra osdoník. Ez a üjntés alapvetően a koróbbi HYK
Logisaikai Főcsoportfőnökség és az MH Logisztikai Főigazgatósdg új
szervezeti struktúrójót, feladatrendszerét alakította dt jelentős mérték-
ben, ugllanakkor igen nagl személyi mozgtísokat is előidézett a szakma
terüIetén.

A korábbi, meglévő, a termelői logisáika területéhez tartozó HM
hivatalok mellett megalakult egy új, meghatározó jelentőségű logisztikai
szewezet, a HM Gazdasági Tervező Hivatal. A fogyasztói logisztika
területén, mint felsö szintú logisztikai vezető szeruezetek, a IIVK Logisz-
tikai Csoportfőnökség átalakult, az Nffl LFI jogutódaként pedig meg-
alakult az MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság.

2. Az MH Összhaderőnemi Logisztíkai ós Támogató
Parancsnokság megalakításan szervezeti felépítése,

feladatrendszere

A Magtar Honvédség Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató
Parancsnoksdg (tovdbbiakban MH Ómr1 a jogelőd MH Logisztikai
Főigazgaíóstígtól mind szemezeti struktúrójdt, mind feladarendszerét
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illetően jelentősen eltéi A szervezet nevében a ''Iogisztikai és támogató
megnevezés igen komoly tartalmat takar.

A Magyar Honvédség katonai szervezetei, továbbá a Honvédelmi
Minisztérium közvetlen szervezetei üzembentartási, ellátási, elhelyezési és
közlekedési - a fogtasztőí logisztika körébe tartozó _ biztosítási felada-
tainak tervezése, szervezése és a végrehajtás irányíüísa béke időszakban,
háborús időszakban az egészségügyi biáosítással kiegészítve. Az MH fel-
sőszintíi vezető szervei és csapatai béke és minősített időszaki támogaási
feladatainak tervezése, szervezése és a végrehajtás irányítása. A szolgálati
alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek köZvetlen vezetése.

Költ§égvetési gazdálkodó irányító hatásköre a szervezetébe és aláren-
deltségébe tartozókon túl kiterjed az MH kijelölt felsőszintíi gazdálkodó
szervezeteire és az önálló MH szinhi parancsnokságokra.

Az MH ÖLTP a Honvéd Vezérkarfőnök közvalen szolgdlati aláren-
deltségében hajtja végre feladaUit.

A parancsnokság létszáma az átszewezés során 8 fóvel (250 főről258
ftíre) növekedett, ami nincs arányban a parancsnokság speciális feladat-
rendszerével, valamint az átruháaoít új feladatokkal.

Az átszervezéskor új logisáikai területek kerültek a parancsnokság
feladatkörébe: áIlanű híradás ; kiképzéslechnika; térképészet; szoftver;
humúnanyag.

A következő támogató funkciók jelentek meg a feladatrendszerben:
meteorológiai biztosítás; tűzszerész, aknakutató, hadihajós feladatok;
szabályzat kiadás, központi nyomda; vezetésbiztosítás.

Az átalakítás során a parancsnokság kiegészült az MH Létesítmény
Főnökséggel, megalakultak a Kiképzéstechnikai, a Humán anyagi, a
Térképészeti anyagi- és a Gyógyító alosztályok, valamint a Parancsnoki
iroda. Csökkent a \étszálrna a korábbi MH Katonai Elhelyezési Főnök-
ségnek, melynek feladata a Magyar Honvédség elhelyezési követelmény-
rendszerének kidolgozása, az MH elhelyezési szolgálatainak szakmai
irányitÁsa, illetve a parancsnokság alarendelt alakulatai elhelyezési szol-
gálatainak vezetése.
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A haderő-átalakítás egyik leglényegesebb feladata volt az integrált,

ellátó közPontok kialakítása (MH Harcanyag T'Jlátó Központ, MII
Haditech;ikai Ellátó Központ, MH Iladtápanya§ Ellátó Központ). Az
ágazali e|láttást folytató szeruezetek összevonása során ágazatcsoportos

ellátó központok alakultak ki, magukba integrálva több szakitghoz ártoző

- és az új ellátási ágakkal kiegészült - logisaikai támogaási feladatokat,

Az MH ÖLTP alárendeltségébe több új hadrendi elem került beint€g-

rá|ásra. Az MH 40. Galga Vezetésbiztosító ezred, az MII Központi
Anyagraktár és Javítóüzem, az MH Szabályzatkiadó Intézet és Köz-
ponti Nyomda, az MH Térképész Szolgálat, MH Meteorológiai
Szolgálat, az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Aknakutatő Zász,lőalj,

u-"iy u hadihajós alosztály beintegrálódásával az MH 1, Honvéd

Aknakutató és Úadihajós ezreddé alakuIt. Új szervezetként került meg-

alakításra a, MH Főhi.központ és az MH 15. Esze Tamás Híradó
Ezred, valamint az MH Hiradó Szertár állornányából, nag,tarcsai

helyőrséggel, az MH Híradó Parancsnokság.

Önálló hadrendi elemként megalakításra került az MH Légijármű
Javítóüzem.

A parancsnokság főbb feladatai:

' A Magyar Honvédség katonai sze?,rezetei és - a honvédelmi minisz-

ter felhatalmazás a a\apján - a HM közvetlen szervezetek (hivatalok és

intézmények) logisztikai biztosításának tervezése, szervezése és a végre-

hajtás irányítása, az ezzel kapcso|atos központi belső rendelkezések kidol:
gozása, a HM és FIVKF részére történó felterjesaése, illetve a hatáskörbe

tartozók kiadása.

' A HM-}ryK, valamint az MH szervezetei béke és minősített idősza-

ki támogatási feladatai irányítása és végzése a vezetésbiztosítás, térképé-

szeti és meteorológiai biztosítás, valamint nyomdai SzolgáltaLís és sza-

bályzatkiadás terül€tén.

' A HM-IIVK igénye szerint részvétel az MH minősített időszaki

alkalmazási terveinek kidolgozásában, amely során elkészíti az MH alkal-
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mazásának központi logisztikai és támogatási terveit, számvetései! vala-
mint a parancsnokság és szolgálati alárendeltjei mozgósítási, háborus al-
kalmazási terveit.

' Összeállítja az MH csapatai és szervei "M" anyagi-technikai harc-

érték jelentését, elvégzi az "M" helyzetjelentések feldolgozását, össze-

sítését, értékelését és elemzését.

. Részt vesz a NATO műveletekben és a békemissziókban tevékeny-

kedő magyar erók logisztikai biztosítása és ámogatási feladatai terve-
zésében, ellenőrzésében, továbbá végzi a Nemzeti Támogatás központi
logisáikai tagozatot érintő feladatainak tervezését, szervezését és a végre-
hajtás irrá,my í!ását.

. Résá vesz az MH katasárófavédelmi tevékenységében, önállóan

katasárófa elhárítási operatív csoportot működtet, végzi a radioaktív és

veszélyes anyagok MH szintű felügyeíetét, az Automata Mérés - Adat-
gyűjtő Rendszer (továbbiakban: AMAR) és a vegyi szakértői tevékeny-
séget igényló helyzetekre létrehozott (továbbiakban: HAVARIA) rend-

szerek működtetésének szakmai irányítását.

. A költségvetés tervezésére vonatkozó intézkedések alapján kidol-
gozza az MH ÖLIP felsőszinű gazdálkodó anyagnemfelelős áEazaíok
központi költségvetési javaslatait (változatait), valamint az alárendelt-
ségébe tartozó katonai szervezetek éves csapatköltségvetésének összesített
tewjavaslatait. A tervjavaslatok jőváhagyását követően elvégzi az éves
anyagí-, pénzügsti keretek meghatározását, szakterületén koordinálja a
költségvetési gazdálkodást, összeállítja a meghatározott költségvetési be-
számolókat.

. Ellenőrzi, elemzi és értékeli a parancsnokság és alárendeltjei gaz-

dálkodási tevékenységét, információkat szolgáltat ezek helyzetéről és
javaslatokat tesz a gazdálkodási rendszer fejlesztésére, az erőforrások opti-
mális és hatékony felhasználására. Jogosult a szakmai irányítása alá tar-
tozó teületeken az MH katonai szervezeteinél és HM közvetlen szer-
vezeteknél szakmai ellenőrzéseket végrehajtani.
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' Részt vesz a központosított és központi közbeszerzéseke, valamint
a közbeszerzésekről sző|ő 1995. évi XL. törvényben előírt vagyonárgyak-
ra, immateriális javakra és szolgáltatásokra vonatkozó követelmények
kidolgozásában, együttműködik a honvédelmi tárca beszerzéseinek
előkészítesére és bonyolítá§íra alakított programirodákkal,

. Részt vesz a HM fejezet logisztikai információs rendszere kidolgo-
zásában, az eszköz- és készlet analitikus nyilvántartási és más adatfeldol-
goási, szolgáltatási követelmények meghatarozásában.

' Meghatározza a készlet-, és raktárgazdálkodás, atárolás, és felhasz-
nálás szabályait és követelményeit. Közremúködik a termékazonosítás
feladatainak végzésében.

' Kidolgozza és a változások alaplán aklualízálja - az egész HM tár-
cára kiterjedően - a logisztikai utaltsági rendet.

' Részt vesz a normák, normatívá'k kidolgozásában, illetve a normatív
rendszer karbantartásában.

. Kidolgozza a HM tárca egészére kiterjedően a technikai eszközök
üzembentartásának, üzemeltetésónek, technikai állapota ellenőrzésének és
értékelésének általrfuros követelményeit, meghatározza az ezekkel kapcso-
latos ágazati, szakmai szabályokat.

. Közreműködik az MH új technikai eszközei rendszerbe állítási, át-

fegyverzési javaslatainak, illetve a beszerzési, rendszeresítési és rend-
szerből való kivonási tervei szakmai követelményeinek kidolgozásában, a
csapatpróbák lefolytatásának irányításában, a tapasztalatok feldolgo-
zásában. Résá vesz az MH haditechnikai kutatási és fejlesztési programok
kidolgozásában.

' Javaslatot tesz az MH személyi állománya ellátási normáira és a
haditechnikai eszközök fogyasztási normáira vonatkozó felsőszintrj szabá-
lyozásokra.
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' Yégzi a HM Ingatlankezelési Hivatallal együttműködve az MH
katonai szervezetei elhelyezési biztosításának tervezését és szervezését.

r Tervezi, szewezi azMHvasúti-, közúti-, vízi-, és légi szállítási fela-

dataií, az MH kezelésű közlekedési létesítmények üzemeltetését, fenn-

taÉását, kidolgozza a HM-}IVK részére az ország közlekedési rendszere

honvédelmi érdekű felkészítésének szakmai követelményeit, meghatároz-

za a szállítás, az anyagmozgatás és rakodásgépesítés szabályait. Irányítja a

SZöVetségi kötelezettségekból adódó - a SZövetséges Felvonulási és Moz-
gatási Rendszer (továbbiakban: ADAMS) körébe tartozó - nemzeti felada-

tok tervezését, szervezését és végrehajását.

' kidolgozza a katonai tanintezeti képzés, a továbbképzés, a sor-,

szerzódéses - és tartalékos parancsnoki képzés hatáskörébe íaítoző szak-

mai követelményeit.

' Kapcsolatot tart - a honvédelmi miniszter rendelkezései és a Magyar

Honvédség parancsnoka, vezérkari főnök követelményei szerint - a NATO
szakmai szerveivel és végzi a nemzetközi kato ai együttműködés szakmai
feladatait.

' Részt vesz a DPQ és az FP'okmányok szakmai fejezetei kidolgo-

zásában.

' Együttműködik a HM-tárca termelői logisztikai feladatai biztosítását

végző szervezeteiv el.

' yégzi a parancsnokság titokvédelmi és rejtjelfelügyeleti tevé-

kenységét.

. Ellátja a pararrcsnokság és alárendelt szervezetei környezet-, munka-

és tűzbiztonsági tevékenységének s zakirányításál, szervezésá, ellenőrzését,
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3. A logisztikai rendszer további átalakítása

A kialakított foglasztói logisztikai rendszer még nem végleges.
Jelenleg folyik egl korszerűbb, a magasabb kövelelményeknek jobban
meglfelelő rendszet kialakííősának előkészítése. Tbvábbi integráhíssal
csökken a jelenlegi logisztikai szemezetek száma, modernebbé válik a
támogatrisi rendszer és a csapatlogíszüka Létrehozósra kerüI az a köz-
ponti elem is, amely biztosítja a Magyar Honvédség gyors és zlvarlalan
nemzeíi támogat ísdt a NATO érdekkörzetén belüI és a békefenntafló
műveletek során.

Ez az átalakites Ermészetesen érinti az MH ÖLTP{ is. Az eddigi mű-
ködési tapasztalatok, illetve a NATO kompatibilissá tétel szükségessé teszi
a további, igen komoly belső strukfurális átalakítást. Egyes szervezeti ele-
mek (pl. Logisztikai Műveleti Központ) a hasonló vezetési struktúra miatt
meg fognak jelenni a haderőnemi parancsnokságok vezetési szintjein is.

Az MH ÖLTP új (temezett) Szervezeti elemei:

' Törzskari szervek (Blokkok);

. Összhaderónemi Logisztikai Műveleti Központ ( az MH szol-
gálati ágak funkcionális csoportosítása);

. Végrehajtó szervezetek.

A Logisztikai Műveleli Központ feladatstruktúnüa:

' Műveleti tervezés;

. Üzembentartás;

. Ellátás;

' Elhelyezés;

. Gazdálkodás;

. Mozgaás éS szállítás.
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Az MH ÖLTP logiszükai végrehajtó §zervezetei (tenezet):

' Összhaderőnemi Logisztikai Dandár (új elem),

. Szárazítildi lavítőzászlőalj (új elem),

' Haditechnikai Ellátó Központ,

. Harcanyag Ellátó Központ,

' Hadtápanyag Ellátó Központ,

' Katonai Közlekedési Központ,

' Légijármű Javító Üzem.

A rövid ismertetővel az volt a céIom" hog, bemutassam a logbztika
máS területein tevékenykedők, illene a katonai logisztika iránt érdek,

lődők számára, mit is takar a hosszú megnevezés, MH Osszhaderőnemi
Logisztikai és Támogató Parancs nokság.

Az elmúIt évtizedek váItozásainak emlííésekor nem téfiem ki azok

okairt. Azonban íudni kell, hogy a szemezeti átalakítások soha nem

voltak öncéIúak. A szándék mindig egl lökéletesebb, a feladatokhoz job,
ban alkalmazkodó, gazdaságosabban üzemelteíhető íegyverzet-teclr,
nikai, anyagi-technikai, logisztikai rendszer kialakítása volt, Az eglles

Iépések megtételénéI a döntéshozók míndig keresték azokat a telületeket,
amelyeket integrálni leheí a egles íészterüIetekből. Igy csökkentek a
párhuzamosságok, rugalmasabbá váIt a biztosítási rendszer. A kérdés
azonban mindig ott volt, hogl ű következő lépéssel meddig lehet elmenni
az egyes terüIetek összevonásában. Hol van az a határ, ahol a korábbi
szűkebb szakági területek már sérthetelenek,

Azt gondolom a logisáikával mélyebben foglalkozók mar tudják a

következő lépéseket, mint a jó sakkozók. Azonban az egyes lépések

megtételében benne van a kockázaí is. Talán ez az egyik terület, amelyik
mindig úgy alakul át, hogy közben végzl a napi biztosítás nem könnyű
feladatait. Egy nem megfelelő változtatás működési zavarokat okozhat.
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Nem lehet heteke, hónapokra bezárni és szépen felújítva újból működés-
be hozni. A következő lépések között ott vannak a polgári szféra nagyobb
mértékű bevonása a szolgáltatásokba, a funkcionális szervezetek kialakí-
tása és sorolhatnánk tovább. Egyenlőre a Magyar Honvédség logisztikai
biztosítási rendszerében eddig jutottrrnk, űgy, hogy közben folyamatosan
biztosítottuk a Magyar Honvédség múködóképességét.

Vázlatok:

l , Az MH ÖLTP szervezeti struktúrája,

2. Az MH Üzembentartási fónökség szervezeti struktúrája.

3. Az MH Ellátási Főnökség szer,tezeti struktúrája.

4, Az MH ÖLTP alár€ndelt katonai szervezetei.

Felhasznált irodalom:

l , Hadtudományi Lexikon - Magyar Hadtudományi Társaság, Buda-
pest l995,

2, Az MH ÖLTP Szervezeti és Működési Szabályzata.

3,Az MH ÖLTP parancsnok szóbeli jelentése a parancsnokság 2001 .

évi tevékenységéról (jelentés a Honvéd Vezérkar főnöknek).

4. Honvédelem 2000-2001 (kiadvány).
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|.J Az MH OLTP szervezete

parancsnok

paíancsnok helyettes törzsfónök (pk.h)

Főnökség

MH Ellátasi
Fónökség

MH Közlekedési
SZF-ség



Az MH Üzembentartási Főnökség
szervezete

MH ÖLTP parancsnok

MH üzembentartási
főnök



Az MH Ellátási Főnökség
szervezete

uu Ölrp parancsnok

MH ellátási fónök



Az MH OLTP alárendelt szervezetek
vezetési rendje

parancsnok

parancsnokhelyettes tözsfónök(pkh.) üzembentartásifönök ellátasifónök közlekedési szf.

MH
Támogató ezred

MH l, Honvód
Tűzszerész és MH Haditechnikai

Ellátó Központ

MH Harcanvao
Ellátó Közíon-t



INF,ORMATIKA AZ AUTOMATIKUS
TERMEKAZONOSÍTÁSBAN

Berzsenyí Péter]

Tanulminyomban szeretném megvilágítani, hogy milyen követelmé-

n))eket túmasztank az informatikaí rendszerekkel szemben, hoglan hasz-
nálják az iníommtikű az automatikus termékazonosílásban, és ugyan-
akkor kísé etet teszek az ott használt inJormácíók körüIírdsdra, Be
szeretném mutatni, hogl milyen terüleleken lehet alhalmazni az auto-
műtikus azonosítást és hogy milyen előnyökkel jár ez Fontos az b, Itogy

miként és mikor térül meg a befektetés. Táblázatba foglalva bemutatom,
milyen előnyei és hátránlai vannak a különböző aulomatikus azonosíló
rendszereknek, Következtetéseket szefeínék levonni a jelenlegi termék-
azonosító rendszerrel hapcsoIatban,

l, Követelmények az informatikai rendszerekkel szemben

Az informatikát korábban más rendezóelvek alapján csoportosították,
így egészségúgyi infomatikáról, belügyi informatikáról, honvédségi infor-
matikáról stb. beszéltek. A jelenleg kialakult felosztás három fontos aI-
kalmaaísi terülelet követ, melyek a következők:

1. Rendszerek (szervezetek) építése, működtetése, fejlesztése.

2. Yezetés támogatása.

3. Információ biztosítása.

Az első az iníormatika alkalmazdsi lerüIetei közül a leglfiatalabb.
Nem is olyan régen, az informatika születése után ismerték fel a kutatók,
hogy a rendszereket és a szervezeteket építeni, működtetni és fejlesaeni
kell, méghozzá informatikai nézőpontból! Egy űj szervezeti shuktúra
létrehozásakor vizsgálni kell, hogy ki, kinek, milyen adatszolgáltatással
tartozik. Ez milyen informatikai hálózatot igényel, Iogy lehet ezt kiépíteni,
üZgmeltetni, fejleszteni.

1, Berzsényi Péter mk. százados, DFN,2 ZMNE Logisztikai lanszék doktora.ndusz,
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A második teíüIeírőI elmondható, hogl taldn a leglfontosabb teriilet,
mind a polgrári, mind a honvédségi széférában, hiszen a vezetés segít-
ségével érjük el a kitűzött célokat. A vezetés folyamatosan felhasznáIja az
információkat, azok alapján módosíüa az elérendó részcélokat és azok
elérési útjait. Ebben nyújt nekünk segítséget egy azonosító rendszet mely
nélkül nem tudjuk pontosan, hol mennyi és milyen anyaggal rendel-
kezünk. Belátható, hory ezek nélkül nem lehet megalapozott döntést
hozni. Sajnos, napjainkban a honvédség is szenved ettől a problémától,
hiszen sokszor nem tudjuk még egy dandáron belül sem megmondani,
miből mennyi van és hol. Akkor ez a gond a teljes honvédségre vetítve
még nagyobb.

Az inJormdció biztosítúsa pedig a legegyszerűbb, de legsxélesebb
teíüIet, Az információt lehet biztosítani papíron, telefonon, szóban, stb.,
de így az információ sérülhet, vagy éppen nem akkor kapjuk meg, amikor
szükség van rá. Gondoljunk csak egy |égihelyzet-ábrázolásra tervtáblriLn,
amikor a repiiló eszköz adatait telefonon dikálják század - zászlőa|1 -
dandár viszonylatban, merinyit torzll ez az információ és mikor ér oda, a
döntési helyzetben levőhöz! Másik példa: sokak rémálmaiban megjelenó
év végi leltár, amikor mindenki lelározik akár ért az adott szakághoz akár
nem, felismeri az adott alkatrészt vagy sem. Mennyivel egyszerűbb és
gyorsabb Ienne egy hiteles kodifikáción alapuló vonalkódos rendszeftel az
év végi leltar!

Azt hiszem, nem igényel külön bizonyítást, lrogy ezek a területek
egymással szerves kapcsolatban állnak és átfedik egymást.

IIa egy termékazonosító rendszert, mint informatikai rendszert
vizsgálunk, a következő követelrnényeket támaszthatjuk a rendszerrel
szemben.

Legyen e7 a rendsx.er:

. célszeni;

'tervszerű;

. szeryezett:,

. hatékony.
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A célszerűséget a rendeltetés határozza meg. Ez azt jelenti, hogy
egy rendszer működése csak akkor célszerű, ha az rendeltetésszerűen
működik. Azt például, hogy mi a rendeltetése egy rendszemek, a létre-
hozásakor kell rögzíteni. A termékazonosító rendszer célja és rendeltetése
az, hogy az áItala biáosított információk alaplán a logisáikai folyamatok
gyorsabbak, megbízhatóbbak legyenek. A jelenlegi termékazonosító rend-
szer ennek a célnak nem tud maradéktalanul megfelelni, hiszen dupliká-
tumok léteznek benne, így az általa szolgáltatott információ nem meg-
bízható, A céltételezés a legfontosabb lépés egy rendszer létrehozásakor.
Cél - feladat - foly amat - szeívezeí,talán sokaknak ismert ez a sorrend a rend-

szerelméletből.

A tervszerűség akkor valósul meg, ha a követelményeknek - ame-
lyeket a létrehozó, megrendelő támasá - eleget tesz a rendszer működése.
Egy termékazonosító rendszertől például joggal várható el a nagy bizton-

ság az azonosításban (közel 100%). Jelenleg a HETK2 alapú azonosítas

esetében ez nem valósul meg3.

A szervezettség a feltételekhez viszonyítva mérhető. Akkor lehet egy
rendszerjól szeívezeít ha a működéséhez szükséges feltételek biaosítot-
tak és fordítva. Ha a feltételek hiányoznak, akkor a rendszer működése
nem lehet szervezett.

A Bundeswehr E§G §özponti és szárazftildi logisztikai tanul-
mány) által készített felmérés szeriní: az informatikai rendszer alapjául

szolgáló számítógéppark 75 %-ban feltöltött és 50%-ban elavul(, (Ez azt
jelenti, hogy az állománl,táb|ák által előírt számítőgépek 75 Yo-a van meg,
és ezek fele nern felel meg a kor követelményeinek). A gépek, un. |'sland-

alone"s gépek, tehát nincsenek hálőzaíban, az általuk tárolt adatokat
máshol nem lehet felhasználni. Ezek csak a tárgyi feltételek, ha ehhez hoz-
závesszük, hogy a termékazonosító oszúly (elenleg kodifikációs oszrály)
munkatársainak száma négy-öt fő volt, azt hiszem érthető, miért írok a
feltételek hiányaról!

2, HETK - Honvédségi Egységes Teímékkód,
3, Egy központi felméíés taíulsá8a szeíint ajelenleg élő HETK közül csak mintegy l8% h€lyes kód,
26yohibás,2'lyo neín létezö,29 %hiányzó kód.(F orrfu: Piiszlor lstváít ezd§, Elóadás a ZMNE-n, 2000.
ll,28,
4, vö: Az emlitett felméíés. lT csoport masodikjelentés p,38,
5. stand-alon€ - mfusal kapcsolatban nem lévó.
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A hatékonyságot vizsgálva elmondható, hogy a cél általában a mi-
nimális ráfordítássaI járó maximális eredmény. Azt hiszem, a jelenlegi
honvédségi termékazonosító rendszer esetében, a működés semmiképpen
nem nevezhető hatékonynak, hiszen a befektetett munka sem minimális,
az eredmény pedig semmiképpen nem nevezhetó maximálisnak.

A fentiekből következik, hogy ajelenlegi, honvédségben alkalmazott
termékazonosító rendszer nem tesz eleget a célszeniség, tervszerűség,
szervezettség és a hatékonyság követelményeinek.

Vizsgáljuk meg, milyen követelményeknek kell megfelelnie az infor-
mációknak az (automatikus) termékazonosító rendszerben. Az információ
álljon readelkezésre:

. a megfelelő helyen,

o a szükséges idóben,

. a kívánt tartalomban,

. célszerű, könnyen kezelhető formában.

A kívánt tartalom sokszor aztjelenti,hog szátrmaztatott adatokra van
szükségünk és nem az egyenesen szolgáltatott adatokra, hanem az azokbóI
következőre. Megiegyzem, ez a megbatározás kísértetiesen hasonlít a
logisztika definíciójára, hiszen ott a megfelelő anyagot a megfeleló idő-
ben, mennyiségben, minőségben a kellő helyen, optimális ráfordítással
kell a megrendelőnek átadni.

A honvédségi termékazonosító rendszer a korábban vele szemben
táínasáott követelményeknek sem tudott eleget tenni, de egy szövetségi
keretek között működő honvédségnek már egyáltalán nem felel meg a
rendszer által nyújtott információ, a NATO-nak pedig az adott információ
értelmezbetetIen.

WzsgáIjuk meg, mit kell tenni az inJormícióval ezekben a rcndsze-
rekben! Ezeket az információkat s/űjteni, továbbítani, árolni, feldolgozni
kell és szolgáltatni az illetékesség figyelembevételével. Ez aájelenti, hogy
van, aki csak betekinthet a saját szintjének megfeleló adatokra és vannak, akik
módosíthatják azokat. Lássuk, milyen információkról is van szó!
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1. A termékinformációk csoportosíása

A urmékrííI rendelkezésre álIó információkat alapvetően két cso-
portra oszthatjuk:

. általános információka;

' ós egyedi információka.

Mindkét fenti inlormáció csoport tovább osztható mérhető és nem
mérhető információkra. Az általánros információk alapj át azok az egyedi
információk képezik, melyek bizonyos előre meghatarozott tűréshatáron

belül valamennyi terméknél azonosak. A szükséges és kevésbé szükséges
termékinformációk meghatározása nem egyszerű feladat, bárhol huzzuk is
meg a határt, valami kimaradhat, ami később szükségessé válhat, ezért cél-
szerű az adaptív, rugalmas, szabadon bővíthető rendszerek alkalmaziása. A
felhasználó számára az egyezőség és különbözőség problémájának eldön-
tése sokkal egyszerűbb, ha ezt nem önmaga végzi, hanem - részben vagy
teljesen - a gyártórubízza. Amerlnyiben a ryártó rendelkezik a fenti kritéri-
umnak megfelelő kodifikációs rendszerrel, akkor - ugyanazon gyártó ter-

mékeire vonatkozőan - az általa referenciaként megadott termékkódok
azonossága vagy különbözősége egyértelműen eldöntheti az azonosság és

különbözőség kérdését. Mindazokat az információkat, amelyek a fenti
kritériumok alapján alkalmasak és szükségesek az egyezőség és külön-
bözőség kérdésének eldöntésére, elsődleges kodifikációs információnak
tekintjük,

Mindazokat az információkat, amelyek az egyezőség és különbözóség
kérdésének eldöntésén tul az adott gazdálkodó szervezetben végbemenő
folyamatok támogatásához szükségesek, és az adott termék valamennyi
egyedére vonatkozóan, meghatározott tűréshatárok között általánosítha-
tók, másodlagos kodifikációs informdciónak tekintlik.

Mindazon információk, amelyek a fenti két kategóriába nem fémek
bele, de az adott gazdálkodó szervezetben lejátszódó folyamatok t:ímo-
gatása érdekében szükség van, kiegészítő vagy támogató információknak
tekintjük.
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Végezetiil azokat az információk, melyek sem az adott szervezetben

lejátszódó folyamatok támog atásához, sem az egyezőség és különbözőség

kérdésének eldöntéséhez nem szükségesek, egléb infotmácíóknak neyez-

zük.

2. Az automatikus azonosítási módszerek

Az automatikus azonosítási módszerek alkalmazásának alapvető
előnyei a következők:

' igen nagy biztonság az azonosításban (közel l00%);

' nagyfokú megbízhatóság;

' meggyolsítja a különféle feldoIgozási (adminisztrációs, könyve-

lési, egyéb) folyamatokat;

, "re al-t ime'ó információkat nyújt.

A Magyar Honvédségben alkalmazandó megoldást nem lehet

egyértelműen meghatározni, mivel nincs egységesen alkalmazható eljárás.

Mindig az adott problémakör határozza meg a választandó módszer

fajtáját, természetesen a korábbi alkalmazásokra alapozottan. Végül is a

módszerek alkalmazási területei kimeríthetetlenek. A lényeg az, hogy a
felmerüló probléma megoldásárr dolgozók tájékozottak legyenek a piac

által nyújtott változatok lehetóségeit illetően.

A külföldi irodalmat tanulmátryozva elmondható, hogy a jelenlegi

fejlódési irányok azt mutatják, hogy a különféle módszerek egymás mel-

lett alkalmazva, egymást kiegészítve jelennek meg. A termékazonosítás

területén azonban megállapítható, hogy a vonalkódos rendszerek a legel-

terjedtebbek, A NATO ajánlás szerint a Code 39 típusú vona|kód az elfo-

gadott,

i

ó, real-time - va]ós idejü,
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Az alkalmazás lerüIeteire, aíentiekfe alapozottan ajánIás tehető. Ez
a következő:

' az anyagellátási folyamatokban, a szűken vett termékazonosítás

valamenrryi területérr a NATO Kodifikációs Rendszer által biz-
tosított adat alapú vonalkód;

' konténerek azorrosítására rádiófrekvenciás azonosítás;

' személyi és jármúazonosító és beléptető rendszerekhez mág-

neskártya vagy rádiófrekvenciás jeIzés;

' bizonylatok azonosítására oCR7 vagy vonalkód;

' őrzés-védelem, biztonsági rendszerekhez rádiófrekvenciás jeIzés.

A Magyar Honvédség különböző területein a felsorolt eljárásokat és
követeIményeket figyelembe véve megalapozott automatikus azonosítási
módszer alkalmazására további, a szakterületnek megfelelő speciális kö-
rülményeket is figyelembe vevő vizsgálat után kerülhet sor.

Egy rendszer kialakításakor az alkalmazandó azonosítási módszert
alapvetően három tényező határozza meg:

' az alkalmazás körülményeinek megfelelő információhordozó,
amely tartalííazza a kődoí,

' az iriformáció felvitelének technológiája, amely olyan fizikai vál-
tozásokat idéz elő a hordozón, amely megtestesíti a megfelelő
adatokat,

' egy megfele]ő olvasó, amely alkalmas a fizikai változások érzé-
kelésére és ezeknek adat formájában történő reprezentálására,

Az automatikus tennékazonosítási módszerek eIemzéséből kitűnik,

7 ocR - optical character Recognition _ optikai karakter felisnlerés.
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lémákat a termékazonosítási tevékenység csak a felszínre hozza, nyílván-
valóvá teszi és jelzi a felhasználóknak.

Minthogy a vonalkódos módszer a legelterjedtebb, ezért a többi azo-
nosítási módszert a vonalkódoshoz hasonlítva értékeljük,

Az automatikus azonosítási módszerek összehasonlítása

EIónye Hálránya

feli§,nerés (oCR)

a sérúh kód lóbbnyir€ olva§lraló

mobil olvasási lehetósé8

egyszerű adanovábbilási módszeíek

a iávolsági leolvasás lehelósé8e

vizuálisnn igen fellúíó

- bonyolLllrabb kódeIóállitás

- azonos lerúleien ki§€bb

- esztótikaila8 e§elle8 hátrányos

Mágneská,tya,

Mágne§csjk

e8y9erúen elóálliiható

rugahnas, ós€tIeg lávokóI olvasható

fe1 jlaiozhaló é§ szemmel követhetó

nagy darabszámban is gazdaságos

az aZonositóval inte8lálható

- az informácjó sz€mm€lne,n

- a tarlalom nem váholatható

Rlidiófrekvenciás jelzés

(RF)

olcsó és egy§z€ín olva§á§i módszerek

n;ncs en gedélyezési eljáíás

a leolvasáshoz lálá|ás gükség€§

az információ szemmel nem látható

.7 infomáció nem hódosith.tó

A fenti táblázatból is kitűnik, lrogy minden módszemek meg yan az
előnye és a hátránya is. Mindig az adott feladatnál kell mérlegelnie a dön-
téshozónak, hogy melyik módszert válasaja.
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3. Az automatikus azonosító rendszerek megtórülése

A karábban viltígszerte rnegvalósított azonosító rendszerek bizon!í-
íották szdmtalan előnyüket, ezek közüI egl néhúny:

. csökkentik az adatbeviteli költsége! és magas fokon biztosítják
az adatok pontosságát,

. bérköltség megtakarítást eredményeznek,

. csökkentik a raktározás költségeit,

. javitják az ellenőrző és tervező munka feltétel€it.

Vizsgáljuk meg, hogyan jelentkeznek ezek az előnyök! Ha veszünk
egy konkét alkalmazást, az alábbi folyamatok figyelhetők meg:

. Beszerzé§: abeérkező anyagok és azok dokumentumai vonalkó_
dosak, így azonnal ellenőrizhetők és a saját számítógépes háló- 

tzatba küldhetóek az adatok.

. Raktár: vonalkódos a termék és a helye is a raktárban, amely a
leggazdaságosabb raktárgaz dálkodás alapja. Gyorsul az ellá-
tandó kiszolgálása, níncs "elveszett" áru, naprakész a leltár. Egy
vonalkóddal Líflrogatott EDI8 kapcsolat a szál.lítő és az ellátott
között minimálisra csökkenti a raktározás és a szállítás költ-
ségeit.

Raktári költségek - a csökkentett raktari készlet milyen megtakarítá_
sokat eredményez?

Létszám - csökkenthetó az anyagmozgatással, nyilvántartással, adat-
bevitellel foglalkozók száma.

Irányítás _ a rendszer biztosítja az érzékeny és problémás területek l

állandó megfigyelését, és t-ámogatja a szükséges döntések meghozatalát.

8, EDI - Electronic Data Interchange - Elektronikus adalcsere,
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A megtérülés - számíLísok aa mutatják9, hogy az automatikus azo-

nosító rendszerek átlagosan egy éven belül megtérülnek a polgári vál-
lalatirányíLisban,

A mi, honvédségi felhasználásunkban talán nemcsak azt kellene szá-

molgatni, hány ember bocsátható el, vagy milyen vezetési szint hagyható

ki, hanem az lenne a legfőbb eredmény és elóny, hogy tudnánk, miből,
mennyi és hol található| Külfuldi, hadseregbeli alkalmazási tapasztalatok

azt mutatják, hogy a vonalkódos és a rádiófíekvenciás rendszerek min-
denképpen beváltják a hozzájttk fiizött reményeket. Aá általam kiem€lt
teriileteken kívül móg számtalan helyen bizonyították létezésük fontos-

ságát. Sajnos, jelen állapotában a honvédségi termékazonosíó rendszer

képtelen arra, hogy ellássa egy automatikus termékazonosító rendszer

alapjául szolgáló adatbázis szerepét. Elóször, első lépésként a kodifikációs
rendszert kellene helyrehozni vagy lecserélni, mert így csak - elnézést a

szójátékért - kodiíikciós rendszer. A csere után sem szabad a régi rend-

szert csak úgy kidobni, hiszen jelenleg a számviteli nyilvántartásunk
alapjául szolgál. Az archiválást követően legalább öt évig meg kell órizni,
az adatok visszakereshetősége miatt. Így a régi és az új rendszereket egy

ideig egyrnással párhuzamosan kell üzemeltetni.

Célszerűnek látom foglalkozni azzal is, hogy a NATO besaillítói
címet elq,eftek, ígény szerint Code 39 típusú vonalkóddal lássók eI ter-
mé keiket, termékeik alkatrészeií.

Szeretném felhívni a tisztelt olvasók Jigyelmét az EDI-re ís, mely a
polgári szférában és az Eglesült Nemzetekben Szenezelében is bizonJ,í,
utt már, a honvédségí alkalmazősa azonban még vdíat magrira-

9, Logisztika oMIKK Műszaki- cazdasági lnformáció 2000/ó p,39,
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HADITECHNIKA ÉS VIINÓSÉCÜCV

vrH üznprnBNraRrÁsr KoNFERENcIA
(2002. Január 31. Debrecen)

BEVEZETÓ

A HM-IIVK éves munkatervével összhangban 2002. január 31-ón
az NffI ÖLTP Pk. üzernbentartási konferenciát Yez€tett le 

^z 
MH

Szárazíiildi Parancsnokság 5. Bocskai István Gépesített Lövészdandár
bázisán.

A tanácskozás egyik aktualitását az adta, hogy a haderóátalakítás egy
meghatároző, a csapatok, a központi ellátó szervek, valamint a feladatot
irányítók számára is fontos tanulsággal szolgáló szakasza |ezárult, amely
alapot adott a tapasáalatok levonására és hasznosítására.

A másik fontos momentum, hogy a központi infrastruktúrális fej-
lesztések sorában elkészült a dandár korszerű Technikai Kiszolgáló
Állomása (TKÁ), mint referenciaobjektum, a jövó kiszolgáló létesítménye,
amelynek az ünnepélyes átadását és bemutatását tekintették meg a részt-
vevők.

A konferenciát Dr. Tóíh Rudolí danddrtdbornok Úr azMH Összhaderő-
nemi Logisztikai Tárnogató Parancsnokság parancsnokhelyettese nyitotta
m€g.

A rendezvényen résá vettek a HM-IIVK csoportönökei, az MH szol-
gálatfónökei és alosztályvezetői, a haderőnemiszintű parancsnokok és
logisztikai ftjnökök, a dandárok, kiképző központok parancsnokai, logisz-
tikai főnökei és a logisztikai alegységek parancsnokai, a beruhIízásban
részrvevő, tervező. bonyolító, és építószervezetek képviselői.

l, Túíi János ínk, ezred€s, MH óLTP üzembentaítási Fónöksé8, tervezési és szervezé§i osztály-
v€zetó, főnökhelyettes,
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Alapvető céljaként azt tűzte ki az MH ÖLTP vezetése, hogy a vezető
és az alkalmaző parancsnoki állomány megismerje a technikai szakt€rület
valós helyzetét, a fejlődés irányait, a lehetőségeit az elkövetkezendő idők-
ben, Képet kapjon a kiszolgálás, karbantartás jövőjéról, annak infrastruk-
túrális hátteréről.

A konferencián az MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató
Parancsnokság Üzembentartási íönök és az MH Páncélos és gépjármű-
technikai szolgálatfónök tartott előadást.

A konferencia előadásait és konzultációt követően - a ülutdn Jolya-
mán, a dandár hajdúhadhdzi bdzisdn - bemuíatáEla keüIt a megépííert
és berendezeft Technikai kiszolgóló Áuonuis,
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AZ MH HADITECHNIKAI ESZKÖZEINEK HELYZETE,
A FEjLóDÉs IRÁNvAI És rpHerősÉcpr

Gdspar Tiborl

A kiadott napirenddel összhangban előadásomban a haditech-
nikai biztosítás hagyományos területei szerint kivánom bemutatni:

. A haditechnikai, majd logisztikai integrúció legfonlosabb
íapasüalűtaií, minl a műkötlésünkre leginkább ható folyama-
tok htltdsait;

. Az eltelt időszak, különösen a hadeú-átalakítás legutóbbi
llintenzívll szakaEzának hatásait a biztosíldsra, kiemelten meg-
világítva a jelen helyzeíünkeí;

. A fejlesztésí elképzelésekel - amelybe illeszkedík a mostani TKÁ
áladdsa is - ad, hogy a szakágak hogan fogjtík még haté-
konyabban szolgá!ni az Önök, a csapatok érdekeit.

A történelem során, a haditechnikai szakmák gondolkodásában, tevé-
kenységében m indig a racionalizáciőra való törekvés - ajobbítás, a fejlesz-
tés, a valós, mérhető (mémöki) teljesítmény játszott meghatározó, vezető
szerepet - jellemezte és jellemzi ma is tevékenységüket.

Az átalakulás - a haderő csökkentését megelőzően - l978-ban kezdó-
dött meg a fegyverzeti és technikai integráció megkezdésével.

A természetbeni ellátás átalakulása (pénzgazdálkodás témyerése) után
tovább folytatódott a fegyvememek keretében lévő vegyivédelmi és
műszaki szakterület beintegrálódására. Majd a híradó szakterület egy
részenek becsatlakozása történt meg. Mínden szinten a parancsnok (vezető)
fegl.verzeti és technikai helyettese vezette, irányította a biztosítás alapjait
tekintve azonos szakterületeket.

l, Dí, Gáspár Tibor mk, ezredes, az MH Össáadorőnemi Lo8isztikai és Támogató Parancsnokság,
űzembentartási ftinök.
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. Az integráció alapftlozóftájakedvező volt a parancsnok részére a fela-
datszabás, számonkérés és a technikai hadrafoghatóságért vállalt felelős-
ség vonatkozásában.

Megszűnt a páLrhuzamosságok egy része, kialakultak az anyagnem-
felelősi rendszer gyökerei, gazdája lett a periferikus területeknek.

Az integráció kísérleti szakaszában, majd később a működés sLídi-
umában is - lényeges kérdés volt, hogy a források rendelkezésre álltak és

a parancsnoki vezetés a feladatokat egyértelműen hatáLrozta meg. A tech-
nikai biztosítás rendjének kialakítása központi szakmai elgondolás alapjárr
lett kidolgozva, működtetve és a szakágak képesek voltak az önfejlődésre,
a megújulásra.

Az integráció ezen szakaszában kezdődött a hadsereg átalakítása
(csökkentése).

A felszabaduló, hadrendbe tartható haditechnikai eszközök és anya-
gok átcsoportosításra kerültek, viszonylagos minőségi javulást eredmé-
nyeztek.

Az átalakulással egyidőben jelentkeztek azok a haditechnikai fejlesz-
tési igények, amelyek kezelhetőek voltak. A technikai eszközök rendszer-
bentartása, így a kivonás és beszerzés belátható és tervezhető volt.

Összegezve az integráIt szakmák fejtődhetlek, végezhették a biztosí-
tdsí, ellűási íeladataikat. Megtanultak saját keretekbőI gazdólkodni,
beszerezni, nyilvántartani. Közben működíették a hábor ús hadiíech nikai
biztosítási rendszert

Mérhető volt a technikai hadrafoghatóság, a parancsnoki állomány
érdekelt volt a karbantartás és a megóvás megkövetelésében.

A haditechnikai és a hadlápbiztosítós a katonai szerveze-
teknéI megjelenő új típusú igények kezelése, a vezetés koncentrácíója
eredménJ,eként létrcjölt M o,nyagi-technikai, majd a logisztikaí integró-
cíó, később a ve7etés megoszttísával, majd az LFI (Logisztikai Főigazgató.
sóg) átalakíttístíval a jelen helyzeí áIIl be.
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Az összetolás - amely jelenleg is tart - elmélyítette a megelózó, befe_
jezetlen integrációk ellentmondásait.

Ezen években egyre jobban jelentkezett a forráshiány, amely az addi-
gi működő és fejlődő rendszerek alól kihúzta a talajt, korlátozta a hatékony
működést.

Amíg a személyi állomány ellátására fordított erőforrások szinten
tartására megvolt a törekvés, addig a haditechnikai ágazatoktól drasztikus
elvonások történt€k. Először a fejlesaések szűntek meg, leépüIt a magyar
hadiipari kapacitás, melynek néhány morzsája a HM Rt-kben maradt meg.

A későbbiekben a fenntartásra fordítható erőforrások további
csökkentésére kónyszerült a vezetés, igy az eszközök, anyagok üzemel-
tetésére jutó költség az alapvető biztonságot szolgáló felújításokat is alig
fedezte.

Folyamatosan romlott a megőrzési és karbantartási fegyelem, megje-
lent a "techníkai kannibalivnus|l, tovább súlyosbíWa a technikai hadra-
foghatóság helyzetet, először a szárazfoldi, majd a lógi eszközök vonat-
kozásában.

A fenntarLísi anyagkészleteket fokozatosan feléltiik. A készletek fel-
töltése az alulfinanszírozott költségvetés, később pedig az eszközöket
gyártók egy részenek a megszűnése miatt szinte lehetetlenné vált.

A javító§zervezetek a folyamatos átszervezések hatásóra lászdmuk-
ban csökkentek, egles szakmóh eltűntek, a jól képzett szakóllomóny eI-
hagyta a hadsereg kötelékéL

Az alkalmazői oldal sajátos véleménnyel volt a haditechnikai eszkö-
zeinkról, tovább romlott a karbarrtartási fegyelem, meglehetósen nagy szám-
ban megjelentek a kiképzetlen kezelők, kiszolgáló, javító szakemberek.

A fentiek meghatványozták az eszközök korai elhasználódását,
ugyanakkor a NAlO{agságra készülve a kiképzés, felkészítés dinamiz-
musa megnőtt, igényelve a nagyobb mennyiségű technikai eszköá és
anyagot, lehetőleg a szövetségesek nyújtotta színvonalon.
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A haditechnikai ágazat ez időben hatalmas volumenű tevékenységet
folytatott, Fegyvenendszereket vont ki, majd újólag szervezetbe állított.
Kétszer átfegyverezte a dandár tüzéfséget, egyszer a páncéltörőt és a
közponíit. Két ízben lálta el az össlfeglvernemi csapalokat, előszöt BMP-
I-eI, majd BTR-el, T-72 harckocsival, kivonva a T-55A típust és a koráb-
ban átalakított T-55 AM eszközöket.

A légierő vonatkoaisában kívonta a SZU-22, MIG-23, majd a MIG-21
eszközö ket, rendszerbe áIlílotta a MIG-29 rep üIőgéptípusl

A _ielentett változások után érkeztünk el a haderő-átalakítás intenzív
szakaszához, a hadosaályok megszüntetése, katonai szervezetek átalakí-
tása, átalárendelések intenzív, erőltetett szakaszához.

Összefoglalva, a haditechnikai szakterület fejlódésének a történelmi
áttekintését megállapítható, hogy az elmúIt években végrehajtott átszer-
vezések, létszámcsökkentések, javítószervezetek megszüntetése, átalakí-
tása, valamint a költségvetési fonások hiánya a jelenleg érvényben lévő
technikai biztosítási elóírások végrehajtását csak részben teszik lehetővé,
A rendszerben maradó haditechnikai eszközök hadrafoghatóságának biz-
tosítása érdekében a jelenlegi biztosítási rendszer módosítása szükséges.
Csak így biztosítható a rendelkezésre álló szűkös költségvetési források
hatékorry felhaszn álása, az alkalmazási prioritásoknak megfeleIően a badi-
technikai eszközök hadrafogtlatósága és a központi javítások tervezhető-
sége.

A haditechnikai szaktelület a haderő-átalakítás intenzív szakaszó-
ban totális váItozáson ment keresztüI, több egyidőben ható szervezési
ko ncep ció ereclmé ny e k épp en.

Megszűnt a haditechnikai szakmai vezetés vertikális rendje, a szakági
vezetés kapcsolatrendszere a tehetetlenség és a személyes kapcsolatok
alapján működik, amelyhez a szakmai elöljáróijogkör átalakítása (törlése)
is hozzájáruit.

A tervezési és az ágazat| blokkok széwálasáása további aníLn}.talan-

sághoz vezetett, az egyes blokkok belső összetétele nem segítette a szak-
ágak fejlődósét.
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Az eszközökkel és anyagokkal való ellátás ellentmondásos helyzeíéí
kellett a szakágaknak kezelni.

Egyik oldalról megjelentek az állományláblás igények, esetenként

elnagyolt darabszámokkal, pld.: jelenleg a személyszállító eszközök darab-

száma a 60 ezer fős hadsereghez képest l5 %-aI emelkedett.

Az állománl.táblák szerkesáésének elvei a szakágak számára nehezen

követhetők. .

Az egyedi, kis darabszámú, elavult eszközökhöz ragaszkodnak az
alkalmazók, tehát nem kivonhatóak a hadrendból.

Teljesen érthető a parancsnok igénye, hogy üzemképes , technikailag
hadrafogható eszközöket követel a szervezeíp számára, ame|y nem kis fe-

szültséget okozott az átcsoportosítások során.

A másik oldalról a beszerzés, fejlesztés és a felújítás korlátait a min-
denkori költségvetési helyzet hatáLrozza meg.

A technikai hadrafoghatóság szinten taíását a legjobb állapotu eszkö-
zök megtartásával sikerült részben biztosítani. A katonai szervezeteknél
felhalmozott nagy mennyiségü felesleges, hadihasználhatatlan (inkurrens)
anyagokat az ellátó központok levették, tehermentesítették a végrehajtó
(harcoló) tagozatot, megterhelve az átalakuló központi szerveket.

Illusztráció képpen az inkurrencia mennyiségrőI és tárolási helyekől
üíjékoztatnak a cikk végén talúIható képek.

A fenntartási anyagok és készletek a kivont eszközök után szintén
inkunenciába kerültek.

A 'forgó készletek'| szintje drasztikusan csökkent, a záro|t javítő-
készletek összetétele felülvizsgálatra, pótlásra szorul, mivel döntő több-
ségét feléltük,

Az anyagelláiás hagyományos rendje nem működik. A csapatbe-
szerzés a korlátok (közbeszerzés, pénzügyi szabá|yzők) miatt akadozik.
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A fentiek ellenére úgy ítéljük meg _ amelyet a felszímoló katonai
szervezetek elszámoltatása is alátáínasáott - hogy jelenleg is sok a
felesleges javítóanyag az erységeknél és ugyanakkor e zzel egyilt anyag-
hiány is tapasaalható. Nincs alapvető eltérés a haderőnemek ellátásában,
a tendenciák azonosak.

A haditechnikai eszközök technikai hadrafoghatósága szórt képet
mutat.

Röviden tekintsük ű a hellzetet szolgóIati áganként

MH FVTSZF-ség területén

A fegy,llerzettechnikai eszközök féleségének és darabszámának.jelen-
tős csökkenése, valamint a biztosított költségvetési keretek növekedése a
technikai/műszaki állapot biaosításában egy határozott, pozitiv elmoz-
dulás megindítását tették lehetővé. Ez a tény az eszközpark korszerű-
ségében csak néhány fegyver, fegyverrendszer esetében jelent előrelépést.
Az eset€k többségében mindössze az évek óta elmaradt gyári javítások
pótlásának beindítása, vagy a beterveze11 éleslövészetekre történő tech_
nikai felkészítés a lehetőség.

A hadrafoghatóság biztosítása jelen leg még teljes körűen nem valósít-
ható meg az elvárt szinten.

A kiilföldi kontingensek felszereltsége, azok korszenisége, biztosítási
szintje az elvárt színvonalon van.

A NATO egységes légvédelmi rendszerének érdekében is működtetett
radar gerinchálózat elemeinek jelenleg is folyó modernizáciőja az
eszközök alkalmazhatósági lehetőségeit és idejét jelentősen növeli,
Technikai színvonaluk megközelíti a napjainkban elvárható szintet.

A felajánlott, illetve készültségi szolgálatot ellátó repülőeszközök
feg;,verzetének szavatosságát biztosító műszaki felülvizsgálatok rendszere
kielégítően működik.
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Felajánlott légvédelmi rakétaeszközeink korszerűek, illetve mode
nizációjuk megkezdódött. Hadrafoghatóságuk biztosított,

A reagálóerők felkészítéséhez, technikai eszközeik hadrafoghatóságá-
nak biztosításáioz szükséges lőszerek és más anyagok beszerzése javuló
színvonalon folyamatos. Megkezdődött a tiizérségi tűzvezető eszközök
(ARPAD) korszerűsitése, a csapatok ellátása.

A védőeszközökkel történő ellátás a NATO-ba felajánlott erők részére
biztosított.

Folyamatban van a korszerű optikai és helymeghatározó eszközök
beszerzése.

Minden eredmény ellenére rendkívül nagy problémát jelent az
eszközpark korszerűtlensége, a technikai kiszolgálások magas munkaerő-
igénye. A szervezeti változások követkeáében megsaint javítókapaciüí-
sok pótlásrára központi tagozatban nem áIl rendelkezésre az egész MH
igényét kielégítő fonás. A javítások kampányjelleggel, a feladatra történő
felkészülés keretében folynak a HM Rt-k szakállományának bevonásával.

MH PCGTSZF-ség terütetén

A páncélos- és gépjárműtechnikai szolgálat hatáskörébe tartozó
összetett haditechnikai eszközök rendszerben tartási idejük alapján már túl
vannak a nemzetközi mércével mért első korszerűsítési cik]usidőn, sőt a
második ciklusidőhöz közelítve a fenti mérce szerint a cserójükről való
gondolkodás is aktuális, akár egy generációváltás eredményeként.

eszközök hadrafoghatóságaról eltérő információkkal rendelke-

A 200l. szeptemberben bekért jelentések szerint az üzemképességi
mutatók a T-72 harckocsiknál 85 %o, a kerekes harcjárműveknél 99 Yo, a
BMP-I harcjárműveknél 95 Yo, az egyéb lánctalpas harcjárműveknél
80 o/o,

Az
ziink.
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Ezze| szemben a különböző gyakorlatra, lövészetre történő felkészü-
lés időszakában, illetve a gyakorlat alatt (DELTA-2001) szinte az összes

kijelölt eszköz ipari szintű felkészítést igényelt, amely során íöbb esetben

RMH tényét is meg kellett állapítani.

Összességében a techníkai hadrafoghaais ágot megítélni illuzórikus,
mivel az élet az eddigi óvatos becsléseinkel is szinte minden alkalommal
aIulmúlja.

MH RMSZF-ség területén

Típus Had-
rendben

(db)

Hadrafogható
(max,)

Üzemképtelenség oka

(db) (,/") Uzemidő
korlát

Anyaghi-
ánv

Egyéb

MiG-29 2l l0 47 0 1l
MiG-29UB 6 3 50 0 3

An-26 4 3
,75

0 0 l
L-39zo 12 6 50 0 6
Mi_24D. v 32 l2 38 13 4 3

Mi_8T. P 32 l3 40 3 I6
Mi-l7 ,1

5 7l 2 0

Mi-8 0 0 l 0

A fenti adatok nem tarta|mazzák az időszakos munka, szervízjavítás
miatti gépkiesések adatait, Így a valóságban rendelkezésre álló repüló-
gépek száma maximálisan hadrafogható darabszámnál, mintegy 20-25 Yo-

kal kevesebb.

MH ESZF-ség területén

A katonai szervezetek elektronikai szakanyagokkal 2002. január 0l -ig
a szükségletekhez képest 85 %-ig kerültek feltöltésre, Az ellátottságban
jelentkező hiányok és feleslegek okai az alábbiak:

' A fokozott igénybevétel követkeáében egyes eszköztípusok elhasz-

nálódtak, selejtítésük szükségessé vált, új eszköz beszerzésére nem volt
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lehetőség (MSZIG hiradó szeryiz gépkocsi, MRP-FUG rep.ir.pont,
R-l406/G rádiórelé állomás, EK hírközpont gk).

. Az új áIlománytáblákban egy€s eszköáípusok iránt a szükséglet
megnőtt, amelyeket központi készlet hiányában az elektronikai szolgálat
nem tud kielégíteni, beszerzésükre nincs lehetóség (pl. R- 143 RH rádióál-
lomás, K-lMJIt központ gk., E-2 expediáló gt., n-O:O rejtjelző beren-
dezés, GRJ_K rejtjelző gk., GRjJII rejtjelző gk., GRJJV rejtj elző gk.,
R-392 URH rádá., R-255PP dt, ir. jelvevő).

. A katonai szervezeteknél rendszeresített híradó főkészletek és kész-
leíek 1z eszközök törzskönyveiben, kószletjegyzékeiben szereplő fenn-
tartási anyagokkal csak részben rendelkeznek. Ezen fenntartási anyagok
biztosítottsága egyes eszközöknél kritikus, mivel beszerzéstik anyagi feáe-
zet hiányában. vagy a gyártó megszűnése miatt nem lehetséges.

. A központi készletben tárolt készletek felülvizsgálata, a rendszerből
kivonásra került eszközök fenntartási anyagainak leválogatása, új
típuskészletek kialakítása 2002-ben kerül végrehajtásr a.

. A technikai eszközök hadrafoghatósága, működőképessége összes-
ségében megfelel a követelményeknek, azonban a katonai szervezetek ren-
delkezésére álló lehetóségeinek megfelelően, nagyfokú differenciáltságot
mutat.

. Az eszközök technikai kiszolgálásának tervezésére - a javítói, ki-
szolgálói állomárry letszámának csökkenése, a szükséges anyagok beszer-
zésére biaosított költségvetési előirányzatok .ielentős csökkenése követ-
keztében - a katonai szervezetek nem tudnak kellő figyelmet fordítani.

. A technikai kiszolgálás alapszintjét képező, a katonai szervezetek
saját erőivel végrehajtott 1-3. számú technikai kiszolgálások végrehajtásá-
nak színvonalajelentősen visszaesett. Ennek követkeÁében az J.r;e a szint-
re előíí karbantartási és javítási feladatok nagy része a magasabb szintű
javításokat végző ipari javítószervezeteknéI ke;ül végrehajtáira.
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' A központi készletbe vont, továbbra is rendszerben maradó eszkö-
zök mintegy 80%-a üzemképtelen. Az eszközök jelentós mértékben el-
használt, illetve hiányos fenntartási anyagkészletekkel kerülnek be az
ellátó központhoz,

' Az üzemképtelen eszközök helyreállíása 80%-ban MH szintű nagy-
javítást,20 %-ban ipari szintíi javítást vagy felújítást, l00 %-ban anyagi
készlet-kiegészítést igényel.

. Bonyolí$a a helyzetet, hogy a még rendszerben lévő híradó techni-
kai eszközök mintegy 90%-a importból került beszerzésre. Ezen eszközök
fenntartlísi anyagának beszerzésére, javíására az elmúlt nyolc-tíz évben
nem volt lehetőség.

' A költségvetési lehetőségek beszűkiilése miatt az összegében és

féleségében visszaszoruló fenntartási anyag beszerzések nyomán tovább
csökkentek a készletek és gyakorlatilag elfogltak a tartalékok. A mintegy
480 féIe rendszeresített híradóeszköz közül évente 20-25-höz sikerült
fenntartási anyagot beszerezni az egyszeri javításhoz szükséges mennyi-
ségben. A teljes eszközpark fenntartására továbbra is a készletek felélése,
illetve ennek hiányában a technikai kiszolgálás alacsonyabb szinten törté-
nő végrehajtása, az eszközök bontásából szárrr'azó anyagok felhasználása
a jellemző.

' A műszaki-technikai eszközök vonatkozásában jelen van a nélkü-
löáetetlen régi és korszerű új. Fokozott erőfeszítést igényel ezek üzem-
bentartársa.

' A vegyivédelmi technikai eszközök és tűzvédelmi berendezések

állapota nem javult lényegesen. Kiemelten nagy az ellentmondás az igé-
nyek, a lehetőségek és a fejlesaési irányok tekintetében, amelyet a szakág
képtelen lekezelni a biztosított forrásokból.

A fenti helyzetről jelentést tetlünk több ízben is az elöljdróinknak, a
helyzetet ismefik.
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Az átszervezés tapasztalata volt, hogy az alegységek elszámoltatása, a
megőrzési felelősség és annak számonkérése nagyon eltéró a katonai
szervezeteknéI. Jelenleg is van olyan katonai szerveiet, aki nem számolt eljogilag a leadott eszközökkel.

_ A javítóalegységek átalakítása, a szakember - kiáramlás olyan mére_
teket öltött, hogy a valós javító - helyreállító kapacitás minimális.

A katonai szervezetek egy része a gyakorlatra és időszakra történő
felkészítést sem képes önállóan elvégezni a részvénytársaságok beavat-
kozása nélkül. A bosszantó az, hogy helyreállítás uíán á eszközök
megóvása nem tartós, szinte kéthavonta kellene a központi szerveknek a
visszajavításokat eIvégezni.

Néaük meg egl kicsit részletesebben a helyszíni javítdsok tapaszta-
Idtait.

. A problémák ttízoltó jellegű kezelésére egyre nagyobb szerepet kap_
tak.a_ cvpatoknál, i|letve a gyakorlatok helyszinén váirehajtott helyszíni
javítások, amelyekról elmondható, hogy jelenleg nirics egységes rend-
szere, ad hoc igényre, a rendezvélr)4 megelőző utolsó hetek (napok) alatt
kerültek végrehajtásra. E finom megfogalmazás mögott a kijeltilt mennyi-
ségnek megfelelő darabszámú eszköz harcképessé tJtele értendő.

Külön figyelmet fordítottunk a lemzetkőzi gyakorlatokon (DELTA-
200 l, ADVENTURA EXCHANGE) résztvevő Ázerl ezetek, alegységek
eszközeinek a központi javíószervek bevonásával történő heiszíni el]en-
őrzésére, felkészítésére, a kiképzőközpontok és tanintézetek támogatá-
sára-

_ A DELTA-20OI gyakorlat megfelelő biaosítása érdekében azonnal
kirendelhető készenléti munkacsoport léírehozását rendelttink meg a HM
CURRUS Harcjárműtechnikai Rt-nél. A gyors, operatív intézkedés érde-
kében ezzel párhuzamosan készenléti .rotgatuiot aItitottlnk fel a Főnök-
ségen is. Az előzetes várakozásunknak megfelelóen több esetben
(hétvégén is) volt szükség intézkedésre, a munka'csoport gyors kirendelé-
sé_re, azt követóen állandó jelleggel a gyakorlat kóizetében való
telepítésére.
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A kiképzés érdekében a tapolcai Kiképző Központban a harckocsik
kiképzési időszakára való felkészítését a HM CURRUS Rt, a BMP-I
gyalogsági harcjárműveknek az MH HTEK./1. KÁR szakállományával
kellett végrehajtatni. Az l. KÁR szakemberei ugyanígy közreműködtek az
MH Központi Tiszthelyettes Szakképző Iskola eszközeinek a felkészíté-
sében,

A tapasztalatok alapján a felkészítések munkálatainak jelentős része
az alakulatok üzemeltetói és kezelői állományának felkészületlensége és

szakszerűtlen tevékenysége, a szakutasítások elóírásainak be nem tartása,

az a|egység- és erységszintű karbantartások, technikai kiszolgálások és
javíüísok elmaradása, illetve nem teljes körú végrehajtása következtében
vált szükségessé. Sajnos több katonai szervezetnél a központi beavat-
kozást követően sem fordítanak kellő figyelmet a technikai eszközök
állagmegóvására, így a következő feladatra történő felkészülés idósza-

kában a központi javítási igények újra jelentkeztek.

Ebben megerósített bennünket a HM CURRUS Harcjárműtechnikai
Rt - mint a feladat döntő többségét végrehajtó szervezet - íájékoztatása is.
A véleményiik szerint is az eszközök a csapatoknál gazdátlanok, a mi-
nimális kiszolgálást, karbantartást sem kapják meg. Sok esetben az erősza-
kos rongálás és lopások tényét állapítottak meg. Annak ellenére, hogy a
munkacsoport az alakulatok érdekében dolgozott, már aá is eredménynek
tartották, ha a helyszínre érkezó javítócsoportot olyan heIyi ismerettel ren-

delkező hivatásos katona fogadta, aki koordinálni tudta a tevékenységet és

biztosítani tudta a munkafeltételeket.

200l-ben a helyszínen végrehajtott előzóekben említett javításokra

mintegy 72 MFt-ot költöttünk.

Az összköltség megoszlása: 38% anyagköltség; 45% munkadíj és

|7|ő egyéb (utazás, napidíj, készenléti díj).

Sokan a techníkai kiszolgáIó rendszer működésképtelenségében lár
ják az okokal

A parancsnoki követelménytámasztásnak rendszerfiiggetlennek kell
lennie.
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Az eszköz megóvása, tisztlírr tarLísa, feltöltése, ennek megkövetelése
nem c§ak az ÁItl82 szakutasításban van leírva, ez megtalálható az eszköz
rnűveleti ikezelési) utasitásában is,

Kijelenthetjük, hogy jól működő technikai kiszolgálás és követel-
ménytámasztó parancsnokok nélkúl a legkiválóbb rendszer, technikai
eszköz sem működik, amennyiben nem követelik meg a személyi
állomanytól a minimális töródést az anyagaikkal, eszközeikkel.

200l-ben a kövelkező új eszközöket adtuk ki a katonai szervezetek-
nek (a teljesség igénye nélküI):

' 1000 db P9RC Parabellum pisztoly;

. 2l3 db személygépkocsi;

. 86 db mikrobusz;

. 74 db kisáru szállító tgk. (hitelesítő gk., űzszerész gk,, mentő,

any agbeszerző gk., stb.);

' 1436 db asztali számítőgépi

. 416 db hordozható számítógép;

' 173 db fénymásoló;

' 319 db kézirádió;

' 25 db beszédrejtjelző berendezés;

. 19ó db telefax berendezés;

. 522 db mobiltelefon;

' 2 db zlj. típusú víztisztító felszerelés;

' 1 db közepes kerekes univerzális föIdrnunkagép;
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' 6 db kis kerekes univerzális ftildmunkagép;

' 1 db repülőtéri burkolatkarbaniartó gépszerv;

. 10 db könnyűbúvár felszerelés;

' 2030 db 93M egyéni vegyivédelmi felszerelés;

. 200 db PATRIK 12D tűzoltókészülék;

' 20 db vegyivédelmi jelzőkészlet;

' 2 db TVS-3 állomás,

Ezen időben a következő eszközök központi javítása került végre_
haj tásra:

Feglverzeti eszközök vonatkozásában:

' 9Ml 14 STRUM típusú helikopterfedélzeti rakéták üzemidő-
hosszabbítáSa ( 155 db);

' 2klZM2 KUB típusú légvédelmi rakétakomplexumok gyári

nagyjavítása, modernizációja 2 üteg komplexum eszközeinek
javításának megkezdése;

' R73, R27 típusú repülőfedélzeti rakéták üzemidó-hosszabbítása.

Középj avít ás r a ket üIt :

' l készlet RSZP-I0 MN leszállító lokátor;

. 2 készlet PRV-17 magasságméró lokátor;

' 3 készlet P-37 lokátor javítása és modernizációja;

' 3 készlet TMG bemérő gk,;

. 2 db 9Pl33 Maljutka eszköz;
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. 2 db 9P148 KONKURSZ eszköz;

. 4 db 9P135 FAGOT eszköz;

' 10 db 1DllM lézertávmérő;

' 2 db lV13 MASINA tűz. vez. komlexum;

. l db 1V14 MASINA tűz. vez. komlexum;

' 2 db AZK-1 hangfelderító komplexum;

' M]STRAL rakétakomplexumok és rakéták műszakj felülvizs-
gálata1

. 3 db 2Szl tarack;

. 4 db D20 ágyútarack.

A felsoroltakon kívül az MH alakulatai érdekében elv égeztettil,k 22 db
T-72 harckocsi lövészeti felkészítését, 19 db 2 SZl tarack javítását és
lövészetre történő felkészítósét, az érvénybelt lévő szerzódések szerint
folyamatosan biztosítottuk az MRL-5 és az RSZP lokátorok szervizelését,
va]amint rragy mennyiségű távcső, tájoló, daru, emelőeszköz, speciális
ellenórző berendezés és egyéb eszközök bázis és szükség szerinti j av ítását,
kal ibrálását, hitelesítését.

PdncéIos és gépjárműtechnikai eszközök vonatkozásában:

. Z db T-12 harckocsi;

' t db BMP- l harcjármű:

. 1 db BRM-IK harcjármű;

. 75 db U A2-469 tj. személygépkocsi;

. 33 db U AZ-452 tehergépkocsi;
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' 70 db URAL-4320 tehergépkocsi;

' 8 db KRAZ-255 tehergépkocsi / vontató;

. 21 db RÁBA-831 tehergépkocsi;

. 16 db GAZ-66 tehergépkocsi;

' 20 db E-6 pótkocsi;

' 2 db D-556 törzskidolgozó gépkocsi;

. 4 db különböző típusú nehézgépszállító szerelvény;

' 19 db nagy teljesítményű áramforrás aggregátor.

Ezen kívi-il l00 db tehergépkocsi, 4 db autóbusz, l db nehézgépszál-
lító szereIvény és 1 db darus gépkocsi szükség szerintijav ítására került sor.

E Ie klronika i eszközö k vo nat koztisdba n :

. 48 klt különböző rádió fökészlet;

' 11 klt javítófelszerelés gépkocsi;

.2 klt rejtjelzó gépkocsi:

. 6 klt Ek-IIV6 központgépkocsi,

. Az egyedi eszközök köznl 1245 klt, küiönféle híradó, EHC, FRISZ-
FET eszköz javítása történt meg, valamint közporrti szervezésben kerültek
végrehajtásra a 4. TK feladatok l6 alakulatnál. Az év folyamán felújításra
került Szolnok repülőtér fenytechnikai berendezése.

Rep ülőt ec h nik ai e s zk ö zö k vo n at kozásá b an :

. 4 db Mi-8 helikopter;
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' 6 db Mi-24 harci helikopter;

. 8 db APA 5D repülőgépindító gépjármű.

M űs zak i te c h n i k ai es zközö k v o n at ko zás á b an :

. 2 klíUSZM-z hídépítő berendezés;

.3 klt UDS-l14 gumikerekes kohó;

. 2 klt PTSZ-M lct. úszó gépkocsi;

. 1 klt BAT-2 lct. buldózer;

. 2 klt PKT gumikerekes buldózer;

' l klt PZM-2 ezred ítildmunkagép;

. l kh TMM-3 hídrakó felszerelés gépkocsin;

. 1 klt PMP szalaghíd;

. 2 klt OLH-4500 kombinált seprő-légfirvó berendezés;

' l klt PRSZV búvárkeszon felszerelés gépkocsin;

. 1 klt KD-84 deszántátkelő készlet pótkocsi;

. 2 kh DIM aknakeresó gépkocsi.

Vegyívédelmi technikai eszközök vonatkozásában :

. 8 klt tűzoltó-gépjármű;

. 5 k]t FMG-ó8;

. 6 klt mentesítő utánfutó.
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Ezen kívül végrehajtásra került 14 klt tűzoltó-gépkocsi és 8 klt FMG-
68, 4, TK-a, valamint 24 482 tűzoltókészülék ellenőrzése.

A fentiek is bizonyítják, hogy a szakágak erejük felett törekednek a
technikai hadrafoghatóság biztosítására, elsősorban a kontingenseknél és a
felajánlott erőknél. A központi költségvetésük jelentós részét fordítják
helyreállításra, ítéljék meg Önök, hogy milyen hatékonysággal.

A rövid, közép és hosszú túvú feladatainkdt t z időszakhoz köíött

fejlesztésí tenek szabdlyoadk. Azonhan ezek n tervek nlég nem kellően
kidolgozottak, pontosítdsra szorulnak.

A Magyar Honvédség teclrnikai korszeríisítését 2006-201()-re prog-
nosztizálják, ugyanakkor egyes fegyvernemek jeIenleg is a tervekben nenr

szerepló százmilliós nagyságrendű igényekkel állnak eló, Ezen igérryek
kezelése sok esetben rneghaIadja a logisztikai rendSZer kompetenciáját, A
végrehajtói logisztika alapvetó feladata a megalapozott parancsnoki dön-
tések megvalósíása,

A szakágak költségvetése átlátható. Az elmírlt évtől kezdódően írgy a
fejlesztési (FP) programokról, rnint a központi költségvetésról elszánro]-
tunk, és tájékoztattuk a haderőnemeket a várható lielyfeállítáSi lelretó-
ségekról is.

Ennek ellenére folyamatosan érkeznek a gyakorló OPEVÁL
ellenőrzések utáni igények, olyan hibafelvételezések, amelyek minősítik a
készítőit.

A hosszú évek forráslriányos működését nem lehet évek alatt pótolni.
Azt a hatalmas pénzt, arnelyet a javításból, anyagbeszerzésből kivettünk,
nern lehet egy pillanat alatt visszaforgatni, a dolgokat rneg nem történtté tenni.

A megoldást a kompromisszumok keresésében, a visszafogott igé-
nyek és a lehetóségek összhangjának biztosításában látom,

Visszatérve a bevezetőrnberr említett techrrikai szemlélet, ajobbítás, a
racionalizálásra való törekvés eredményeképpen a fejlesáés nem állt n-reg

egyetlen területen sem.
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Az MH Repülő-Műszaki Szolgálatfónökség heroikus munkát végez,

hogy biaosítsa a meglévő eszközpark működését, modernizálását és emel-

lett készíti elő az írj gépek fogadását, a kulturaváltást.

Modernizálás alatt állnak maradó fegyverrendszereink (KUB, P-37

lokátot,2SZ-1 öj.lg. és vezetési pontjai).

Folytatódik a BTR típusú eszközök átalakítása, a parancsnoki, műszaki

felderító és akadályelhárító már elkészült A tervezés stádiumában van a

tüzérségi, megfigyeló és támogató, valamint az ERlP eszközök átalakítása is.

A GFP előfutáraként lecserélésre került a teijes szeméIyszállító esz,

közpark.

A HM Haditechnikai Fejlesztési Kabinet döntésének megfelelően
átveszütlk a német hadsereg felesleges készleíéből 497 tlb gépjárművet.
Ezek a járművek nagyon jó mííszaki állapotban vannak és reményeink
szerint, áthidalják a jelenlegi eszközparkunk és a GFP alapján érkező
gépjárművek kijzötti szakaűkot. Biztosítják űz átmenetet eg! minőségi-
Ie g más gépj ármű k alt úrá hol

Beszerzésre kerültek korszerű, nagy teIjesítményű áramfonás aggre-

gátorok. tüzszerész gépjárművek.

Sikeres kísérlet után bevezethetó a gumipámás lánctalp a hk,2SZ1,
BMPtípusoknál.

A műszaki szakterületen megjelentek a korszerű víztisztító és ítjld-
megmunkáló gépek, kísérlet folyik az új típusú aknákkal, beszerzés alatt
vannak az eródítés. álciizás új elemei.

A vegyivédelmi területen parancsnoki segítséggel ellátásra kerültek
védőeszközökkel a kontingensek, a 67|ZHCS felajánlott erői úgy, hogy a

minimális cserekészlet is rendelkezésre áll az á|lomáriynak.

Pozitív elmozdulás tapasztalható a tűzvédelem eszközrendszere terü-
letén, a tűzoltókészülék ellátásban, az új típusú mentesító berendezések
beszerzésében-
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Dinamikusan fejlódik az elektronikai terület, ahol befejezódött a közpon-
tok digitalizálása, megjelentek - kis számban ugyan - a korszerű rádiók.

Folyamatban vannak a híradótenderek, várhatóan az év végén, a jövő
évben megjelenhetnek az új, korszerű tábori híradóeszközök,

Minőségileg újult meg a vezetékes és a mobil ielefonia.

Hatalmas mennyiségi és minóségi fejlődést mutat a SZÜINY terület,
tisztázódni látszik a szoftverek kérdése, formálódik és hardwenel lesz
megtöltve az informatikai elképzelés is.

Megjelenlek a korszerű vizsgtiló berendeaések, kiemelt lett a bizton-
ság és a kömyezenédelem, amely ellenőrzésének és feltételei megterem-
íéSének eklatáns péIdáját láíjuk itt a mai napon is, a TKÁ sxervex,etében is.

A fentiekben csak a fő csomópontjait érzékeltettem a fejlesztési irá-
nyainknak, a gondolkodásunknak. A szakág kész és képes jelen for-
májában és remélhetően az átalakulás uLín is a továbbfejlődésre az írj rend-
szerek, eszközök fogadására, fendszerbe áIlításáía, üzemben taríására.

Az Üzembentartdsi Főnökség, összhangban gz MH ÖLTP-ság vatós
logisztikai biztosításra vonatkozó íevékenységével, űz alábbiak sze nt
tervezi a trimogatás i tevékenységét:

' A vezetésben helyre kell állítani a hagyományos funkciók (üzern-
bentartási, ellátási, stb,) szerinti tagozódást minden szinten, a szakágak
megtartásával és fejlesztésével, az integrálhatő területek erósítésével, A
valós tevékenység irányítását a LMK_ok rendszerében keIl megvalósítani
megfeleló rendfokozattal és felkészültséggel rendelkező üzernben tartási
és szakrnai főnökök felkészítésével, kinevezésével és a pályán való meg-
tartásával.

' Mindent elkövetürrk annak érdekében, hogy a vezetői, kidolgozói,
irányítói tevékenységben a szakmaiság legyen a rneghatározó, lrogy a
technikus azt végezze, amire felkészítették, és az legyen a megn]éret-
tetésének, az értékelésének az alap.ja is,
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. Az ellátást központi biztosítású anyagokkal és eszközökkel "e3y-
tagozatos" ellátási rendben, az anyagnemfelelős MH szolgálatfőnök ellá-
tási felelósségével alapvetően a katonai szervezetek reális "normásított"
igényei alapján fogjuk megvalósítani.

' Minden szakmai s€gítséget megadunk a szakági normák kialakításá-

hoz, amely hasonlóan más biztosítási területekhez (ÜZA, É,lm., Ruh.)
lehetővé teszik az egyértelmű tervezést, a hatékonyságot, megkönnyítik a

parancsnokok tevékenységét.

. Felii] kíVánjuk vizsgálni a készleteket, kialakítva ós múködtetve a

készletképzés elrendelt rendjét, a 11200l. VKF-i intézkedés szerint,

. Az ellátás sorrendjét mindenkor a HVKF úr által meghatározottak

szerint az MH ÖLTP PK parancsai a\apján az állománytáblák és hadinor-
mák igényei szigorú betarkísával kívánjuk tervezni és megvalósítani,

' Szigorítani kívánjuk az eszközök haderónemen belüli vezénylését,

rnivel a felajánlott erók felkészített eszközei körbejárnak a katolai szer-
vezeteknéL

. Követni kívánjuk az anyagok és a "kunens" eszközök útját és ren-

deltetésszeríi lrasználatát és felhasznáIását.

' Minden eszközzel biztosítani kivánjuk a dandárok (és típusszer-

vezetek) önállóságát azokon a területeken, javítási, kiszolgálási nemekné|,
alrol megteremtődtk az lleszköz - alkalmazó - javítószakember - javító-
anyag - szerszám - ellenőrzés" összhanga.

Ennek érdekében új technikai kiszolgálási rendszer bevezetési!í ter-
vezzük, Aminek fő elve a következő:

' Az új technikai biztosítási rendszer - az üzemeltető alegységek, a
logisztikai szakalegységek, a nemzetgazdasági javítószervezetek által
meghatározott rendszerben és méIységben, tervszerű, megeIőző jelleggel,
vagy szükség szerirrt végzendő - a technikai kiszolgálási és javítási felada_
tok összességét íoglalja magában.
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' Mind a tervszerű, megelózó jellegű technikai kiszolgálások, mind a
szükségszenien elvégzett javítások célja: biztosítani az eszközők (anya-
gok) folyamatos, megbízható üzemképességét, készletteljességét, előírt
technikai állapotát, üZemeltetési tartalékát.

A javasoll íenníartrisi rendszer lelt elséges ío kozfltrri:

I. Századszint - század, úteg szinten végrehajtandó feladatok a kezelő
(gép- és harcjármű-vezető, személyzet) állomány áItal a szazad (üteg)

technikus szakmai felügyeletével, az alegységparancsnokok irányításávaI.

II. Zászlóaljszint - zászlőalj javítóraj által végrehajtandó feladatok.

III. Dandár(ezred) szint - dandár (ezred) javítőszázad által végre-
hajtandó feladatok,

IV. Támogatószint - központi javítíszervezet által végrehajtandó
feladatok.

szint - nemzetgazdasági szervezetek által végrehajtandó

A lehetséges legmagasabb szinten kívánjuk szabályoztatni a kiszol-
gálás, helyreállítás rendjét, feltételrendszerét, a javítószervezetek műkö-
dését,

Az újonrian épített és felszerett TKÁ-hoz javítóál|omány a dandá-
roknál és ezredeknél rendelkezésre áll. Ki kelljelölni, és fel kell készíterri
őket, és szigorú elszámoltatással működtetni kell az objekturnokat.

Az állománytáblákban rendelkezésre álló létszámok a mellékletben
láthatók. Aá javasoljuk, trogy a TKÁ áIlománya a javííőszázad és a zász-
lóalj javítórajok állományábó1 legyen vezényelve. A működési tapasztala-
tok alapján tegyünk javaslatot a TKÁ állománytáblában is rögzített
állományára.

V. Ipari
feladatok -
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A megjelenő új - bonyolult - rendszer€knél csak szerzódéses és hiva-
tásos állomány rendszeresítését kívánjuk preferálni, tekintetteI ara, hogy
nincs olyan szakma, amely ilyen rövid idő alatt elsajátítható.

Javítani kívanjuk a szakemberek megbecsülését az osztályos fokoza-
tokkal, a mestervizsga elismertetésével.

Ajánlásokat kívánunk tenni a szakági logisáikai (csapat) költségvetés
fe]használására, követni kívánjuk a pénzek útját és a hatékonyságát,

Tapasztalataink szerint nem a haditechnikai eszközökre fordítódik
ezen összegek döntő hányada.

Befejezésiil engedjék meg, ltogy még eg))szeí a segítségüket kérjem
a közös feladatuink eredményes végtehajttísához. Úgl gondolom, hogy a
mai nopott útarlott TK,,Í, mind épüIeíében, mind _felszerelésében már a
2]. század színvonalát mutatja. Kérem űzt, ho8! közösen kísérjük figyelem-
meI a beindítotí íbIJ)űmúokot, ami záloga Iehet eg)l jobb, eredményesebb
technikai biztosítrisi rendszernek.
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Technikai hadrafoghatóság
MH RMszF

Típus Had-
rendbe
n

(db)

Hadrafogható
(max,)

Uzemképtelenség oka

(db) %l Uzemidő
korlát

Anyaghi-
ány

Egyéb

MiG-29 21 10 47 0 11

MiG-29UB 6 3 50 0 3

An-26 4 3 75 0 0 1

L,39zo 12 6 50 0 6

Mi-24D, V 32 12 38 13 4 3
Mi-8T, P 32 13 40 3 16

Mi-17 7 5 71 2 0
Mi-8 1 0 0 1 0
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A MAGyAR HoNvÉDSEG üzEIrarBNn IreRTÁst
Rr,NoszpnÉNEK INFRAsTRUrrúnÁre e ron Álrnr

rÁlraeszrorr rövBrpruÉNypr rürnpspN

Rusz Józse/

Előaúísom aktualitását nencsak a Tfuí ünnepéIyes útadása adja ,
amit én szeméI! szertfu szakmatijrténeíi eseménynek tekiníek úg) az 5.

gldd., mint az MH életében - , hanem az is, hogl a Maglar Köztársaság
és az Ewópai I]nió közötí íobtatott csatlakozási ütgyalások keretében

2001. év végén lezárták a közlekedési fejlesztés fejezetét. Ennek
következményeként a jövőben fel fog g1lorsulni a meglévő jogszabtílyok

EIt követelmények szerintí módosítása, illetve egles új jogszabályok

kidolgozósa Ezek egJlardnt érintik a közúti közleked,és, a szdllítds és

Juvaioztís, a gépjármbek üzemeltelése és fenntartása kérdése . Úgl
gondolom, hogl ez atóbbiak kapcsdn a Magyar Honvédség érinteűsége

v alamlnny i ün k s zámáru e gl érte lmű

A címben szeteplő téruít indirekt módon:

' a gépjármű fenntartó tevékenység személyi és dologi feltételein;

' a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tar-

tásának müszaki feltételein;

' a közúti járművek műszaki megvizsgálásan keresaül kívánom

megvilágítani.

l, Dr RU§z József mk, ezredes, MH Összhaderőnemi Logisztikai es Támogaó Pataíc§nokság,
Pánélos -és cépjáímüt€chnikai szolgátatfónök.
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Röviden a múltról és jelenről

A haditechnikai eszközök tárolásáról a 90- es évek elején készített
egyeterni doktori értekezésem során, részemról vizsgálat tárgyát képezte a
laktanyai infrastruktúra helyzete is. Kutatásaim eredményeií az alábbiak
S zeriní ío g lalí am ö s sze :

' A laktanyák technikai övezetének infrastrrrktúrája az üzemfenntartás

fizikai bázisa. E bázisra - elöregedett és leépült állapota nellet - azjellem-
ző, hogy teljes körűen szinte sehol nem került kiépítésre. Az alapvetóen
csapatépítkezések keretében rnegvalósított beruházások irányítóinak
figyelmét a nűszaki követelmények érvényesítése helyett gyakorta a

szűkös helyi erőforrásokkal való gazdálkodás probléInái kötötték le. Azt is
szóvá kell tenni, hogy a szervezési feladatok következtében elóre nem
látható és nem várt lrelyzetekre (pl, haditechnikai eszközök koncentráció-
ja egy-egy helyőrségben vagy laktanyában, ezredek dandár szervezetre
áttérése stb,) nem lehetett elóre megteremteni azt az eszközrendszert -

esetünkben a fenntartásnak aá az infrastruktúráját - amely a legjobban
szolgálhafta volna a cé| érdekében elvégzendő íeladatok végrehajtásáL Az
infrastruktúra válíozására szinte mindig a bekövetkezett események utáni
íelzárkózás, az ítgynevezett követési iizemmód volt a j€]lemzó, melyet a

helyi lehetőségek és a helyi adottságok szorítottak szűkös keretek közé
vagy kötöttek gúzsba, Ennek egyik következménye a laktanyák infra-
struktúrájának helyi adottságok szerinti sokfélesége, melyre az esetek
többségében a zárt techrrológiai lánc és a folyamatszelű végrehajtás alap-
vetó feltételeinek hiánya a jellerrrzó.

' Vizsgálódásaim ttikrében a szakállornányról a következóket állapí-
tottan meg: a fenntartást végzó szakállomány szakmaiIag felkésztilt, szak-
területe mellett elkötelezeft. Naponta jelentős áldozatokat vállal csupárr
azzal, hogy sok helyen mind a mai napig a munkahelyi alapszolgáltásokat
is nélkülöző objektumokban végzi munkáját, Munkájuk minőségének
fontos rnércéje a műszaki hibából bekövetkezett balesetek, illetve rend-
kívüli események számának csökkenó jellege annak eIlenére, hogy nern
egyszer személyi muIasztásbó|, az iizemeltetési elóírások megszegéséből,
a kiképzetlenségból szánnazó következményekér1 a technikát teszik úgy-
mond 1-elelőssé.
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A jelenlegi állapotok kritikája is lehet e majd évtizeddel ezelőtti
megállapítások citálhatósága,

A kutatásaim óta eltelt mintegy tíz év után az MH PCGTSZF-kénI a
200L évi íevékenységünkrőI készített jelentésemben a követkelőket fo-
galmaztam meg az üzembentartási főnök részére:

. A korábban rendszerbe állított fő és szakanyagok és megvalósult
építés-beruházások az akkori polgári és honvédségi szabályozók és jog-
szabályok szerint kerültek kialakításra. A szakági költségvetés folyamatos,
összességében drasztikus csökkenésének hatására a laktanyai TKÁ-k, szak-
múhelyek, harckocsi- és gépkocsi mosók, raktárak, tárolóhelyek olyan
mórtékben leépültek, hogy sok helyen jelenlegi állapotukban nemhogy a
szakszeni követelményeknek, de az alaprendeltetésüknek sem felelnek meg,

. A Magyar Köztársaságban a gépjármű fenntartó tevékenységet a
közlekedési, hírköz|ési- és építésügyi miniszteri rendelet, mint hatósági
tevékenységet szabályozza. Tehát közúti járműveink műszaki megvizs-
gálása hatósági fe]adatként hárul a páncélos- és gépjárműtechnikai szol-
gálatokra. Megállapítható, hogy ajogviszony hatályba lépését követően a
Magyar Honvédség a folyamatos jogsértés állapotában van. Az előírt fel-
szereltségű vizsgáló állomások rendszerét eddig nem tudtuk kiépíteni,
aminek következtéberr az egységes jármúvizsgálati techrrológia bevezetése
is késik. A vizsgabiztosok képzése is, csak l999-ben kezdődött meg.
Összességében: a megfelelő tárgyi feltételek hiányával, a feladatra szak-
irányú képzésben nem részesített szakállománnyal és hiányos járművizs-
gálati technológiával végeztetünk joghatályos méréseket, hozatunk meg
embereinkkel államigazgatási döntéseket.

1. A gépjármű fenntartó tevékenység §zemélyi_ és dologi
feltételei

A gépjármű fenntartó tevékenység személyi- és dologi feltételeit a
környezetvérlelmi, hírközlési és vízügyi miniszter az 1/1990 (IX, 29)
számú rendeletében szabőIyozza A rendelet hatálya kiterjed a gépjármű
fennlartó tevékenységet végző jogi szeméIyekre és szervezetekre, A fegy-
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veres e|őkre és testüIetekre a rendelet hatálya annyíban terjed ki,
amennyiben más jogszabáb] eltbően nem rendelkezik.

Az MH-ra vonatkozó másképp rendelkező hatályos jogszabályunk
nincs, így a fenti rendelet általános érvényű szabályzó az MH katonai
szervezeteire és az általlk végzett gépjármű fenntartó tevékenységre.

A rendelel a gépjármű fenntartó tevékenység űlaű a következőkeí
érti:

a) gépjármű szereló tevékenység;

b) gépjármű villamossági javító tevékenység;

c) karosszéria javító tevékenység;

d) gépjármű ápolása;

e) gumiabroncs javító tevékenység;

f) autófenyező tevékenység;

g) hűtőj avító tevékenység;

h) autókárpitos tevékenység;

i) autórugó javító tevékenység;

j) akkumulátor javító tevékenység;

k) gumiszerelő, kiegyensúlyozó tevékenység;

l) alváa- és üregvédelem;

m) autómosás;

n) gáatzemany ag-e l látó berendezés j av ítása;
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o) girzizemő gépjárművön végzett (a_d)- és f tevékenység;

p) gázbiztonsági szemle.

A gépjármű fenníartó tevékenység spméIyi feltételei

A rendelet melléklete meghaíáfozza a szernélyi feltételeket, azaz a
gépjárrnű fenntartó tevékenységek írányításához szükséges szakképe-
sítéseket. Ezek köziil a felsófokú szakképesítést okleveles- és üzemmér-
nöki diplonálroz, illetve felsőfokú technikumi végzettséghez köti, míg a
középfokú képesítésre technikumi, szakirányír szakközépiskolai és mű-
vezetói végzettséget ír elő, miközben az előírt képesítés meglétét eg)ardnt
köti a gépjfumű íenntűrtdst végző tlolgozók létszámához és a gépjár-
művek mennyiségéhez.

Képesitési követelmény Létszám
(fő)

Gépjárművek
mennviséee (db)

Mestervizsga 5 l5 alatt
Szakirányú középfokú

képesítós, 5 év szakmai
evakorlat

6-20 16_ 70

Szakirányú felsőfokú
képesítós, legalább 3 év

svakorlat

20 feiett /[J lelett

A rendeletben szabályozva van a közúti forgalornban meghibásodott
gépjárművek helyszín i j av ítása is: helyszíni javítást csak mestervizsgávaI
rendelkező személy íészére engedéIyez, és öt év szakmai gyakorlathoz köti.

A gépjármű fenntűrtó teyékenység dologi feltételei

A fenntartó tevékenység dologi feltételei alatt a rendelet a tevékeny-
ségekre vonatkozó műszaki elóírásokat és tanúsítási kötelezettségeket érti,
melyek rnagukban foglalják a tevékenységek végzéséhez szúkséges léte-
sítményi feltéte|eket, műszaki berendezéseket, lnűszaki előírásokat és
tanúsítási kötelezettségeket,
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Ezen előírások keretein belül találhuíó követelméry)ek érzékelte,

téséíe a teljesség igénye néIkül fekorolok néhányat:

'olajoknak, zsíroknak ellenálló padló és falburkolat;

'vízsugámak ellenálló padló és falburkolat;

' konstrukciónak megfelelő olajleszívó és olajfeltöltő készülék;

. gépjárművek alsó részeihez hozzáférést biztosító emelő berendezés

vagy szereló akna;

. időszakos műszaki szemléhez, garanciális áwizsgáláshoz szükséges

vizsgáló mérő berendezések, eszközök. célszerszárnok;

. gépjármű kerekeinek vízszintes síkú felfekvését binosító padozat;

. mosóvíz elvezetését biaosító elfolyó, iilepítő;

. szerelőakna gíuérzékdtő,, szellőaető berendezése vagy óránként

legalább ötszörös légcserét biztosító vészelszívó rendszer stb., stb,

Köztudott, hogy ezen követelmények teljesülése laktanyáink technikai

övezetén belül illuzórikusnak tűnik,

A gépjdrmű fennfurtó fuvékenlség mun kafo|lamatai

A rerrdelet szabáIyozza a végrehajtásra kerüló munkafolyamatot, a

rnérések, vizsgálatok követelrnényeit, a vizsgálatok módját és eszközeit.

Ezek ű következők:

' fékrendszer ellerrőrzése, javítása;

. futóműr ellenórzése, javítása;

' lengéscsilIapító ellenórzése, javítása;

. kerékkiegyensúlyozásl
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. fényszóró-beáll íás, javítás;

. légfékszerelvény ellenőrzése, javítása;

. fékfolyadék-állapot ellenőrzése;

. kipufogógáz szennyeződés-ellenórzése;

' dízel fiistölés ellenőrzése;

' zajkibocsátás ellenőrzése;

. elektronikusan iranyított rendszerek (ABS, ESR motormenedzs-

ment, légzsák) ellenőrzése;

' gyújtásellenőrzés;

' előbefecskendezési szög beállítása;

' fordulatszámmérés;

' befecskendezőszivattyú javítás, ellenőrzés;

' dízel befecskendezőfúvóka javíüís, ellenőrzés;

' karburátorjavítás, beállítás;

' kompressziómérés;

' hengertömítettség-mérés;

. fogyasáásméréS;

' motorteljeSítmény-mérés;

. feszültségszabályozó ellenórzés:

. generátor-ellenórzés;
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' akkumulátor-ellenőrzésl

' savsűrűségmérés;

. hűtőfolyadék-fagyáspont mérés;

' csavarok meghúzási nyomatékának mérése;

' szelephézag-ellenórzés.

Mindezek a munkafolyamatok további részfolyamatokra bonthatók, A
példa kedvéért vegyük a futómú-ellenőrzést, javítást, amin belül az alábbi

reszműv elele k taldlható k :

. kerékösszetartás;

' kerékdőlés;

' csaplerpesztés;

' csapszegutánfutás;

' kanyarodási szögeltérés;

. nyomkövetés;

' tengelyhelyzet;

. oldalkúszás;

' gumiabroncsnyomás ellenőrzése.

A gépjármű fenntartó tevékenység berendezései

A munkafolyamatokhoz a rendelet mellérendeli a kötelezóen alkal-

mazandó gépjármű vizsgáló berendezéseket és azok méréstechnikai köve-

telményeit is- Ezek a következők:

. görgős fékerőmérő;
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'lassulásméró;

' futómű ellenőrző;

' elmozduló lapos futómű ellenőrző1'

. íengéscsillapíó vizsgáló;

' kerókkiegyensúlyozatlanság mérő leszerelt kerekeken;

' kerékkiegyensúlyozatlanság mérő felszerelt kerekeken;

. fényszóró beállító;

. légfékendszert és -szerelvénl vizsgáló berendezés;

' fékfolyadék-forráspont ellenórzó;

' kormányerő- és holtjátékmérő;

. gumiabronc§töltő és ellenőrző;

. kipufogógráz elemző;

. dízel fiistölésmérő;

. zajszinünérő;

' fordulatszifunmérő;

' elógyújtásszög mérő;

'zárásszögmérő;

' dízel előbefecskendezési szög- és fordulatszámmérő;

. dízelbefecskendező próbapad;
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. dízel befecskendezőfirvóka vizsgáló;

' sűrítési csúcsnyomásméró;

. hengertöm ítettsóg méró;

' hoídozható tüze|óanyag-fogyasáás mérő;

' nyomatékkulcs;

. megviIágításmérő;

' gilzsziv áígás el]enórzö.

A rendelet a vizsgáIó cillomások tanúsításra folyamatosan alkalmas
áIlapoltít az előírí közlekedésbiztonsdgi és környezetvédelmi berende-
zések előírt gyakoriságú kalibrálásának elrendelésével tartja fenn.

Berendezés Kalibrálás időszakossága
(hónarr)

söreős fékerőmérő 6
lassu]ás mérő 12
futómű ellenőrző 6
elmozduló laoos futómű e]lenőrző 6
1eneéscsiIlanító vizssáló 6
kerékkiesvensúlvozó

]eszerelt kerékhez 6
felszerelt kerékhez 6

léefékrendszert vizssáló 12
gumiabroncstöltő ellelőrző |2
kiDufosósáz elemző 6
dízel füstölósmérő t]

fordulatszámmérő 72
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A kérdés lezárásaként megáltapítható

. az előírt speciális személyi és dologi feltételek nélkül a gépjármű
fenntartó tevékenységet a követelmények szintjén teljesíteni
lehetetlen;

. egy korszerű bázis - melynek iétesítése 100 milliókba kerül - csak
további köJtségvetési fedezet árán tartható tanúsításra folyama_
tosan a|kalmas áIlapotban,

2. A közúti gépjárművek forgalomba helyezése és forga-
lomban tartása

A közúti gépjárművek forgalomba helyezésének és forgalomban
tartásának műszaki feltételeií a közlekedési, hírközlési és építési minisz-
ter 6/1990 (IV]2) rendelete szabályozza.

A rendelet hatiilya a Magyar Köztársaság területén közúton közlekedő
járművekre terjed ki.

A fegyveres erók járműveire a rendelet lratálya annyiban terjed ki,
amennyiben a felügyeletet ellátó miniszter - a rÖHÉtr,l-et egyetértésben -
a rendeletben foglaltaktóI eltérően nem rendeIkezik,

A rendelet szabáIyozza a járművek méreteire, tömegére, teng€lyteí-
helésére, áItalános biáoriságára, zajkibocsájtására, légszennyezésére, tel-
jesítményére, vontatásáIa, a vonóberendezésekre, alváz és motorszámra,
hatósági jelzésekre, fékezésükre, kormányzásra, kerékfeIíiiggesztésre, a
kerekekre, világító és_ jelző berendezésekre, megktilönböztetó jeizésekre,
hangjelző berendezésekre, a motor rendszereire, a krlátásra, a vezető és
utasténe, az ajtőkra, ablakokra, zárakra, üvegekre, sebességmérőre, tac-
hográfra, emelési pontokra, díszítésekre, jelzésekre, pótkerékre, elsőse-
gélynyújtó fe]szerelésre vonatkozó üzemeltetési műszaki feItételeit.

Az MH-ra vonatkozó másképp rendelkező hatályos jogszabály nincs,
így a fenti rendelet általános érvényű szabályző az MH katonai szerveze-
teire és az általuk végzett gépjármű fenntartó tevékenységre.
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3. A közúti járművek műszaki megvizsgálása

A közúíi járművek műszaki megvizsgálását a közlekedési, hírközlési
és vízügyi miniszíeí 5/1990 (IV. 12) rendelete szabályoaa.

A rendelet hatálya a Magyar Köztársaság területén közúton közlekedő
gépjárművekre, mezőgazdasági vontatókra, lassú járművekre, ezek pőí-
kocsijaira, valamint segédmotoros kerékpána, továbbá ezek tulajdonsá-
gaira, alkatrészeire, tartozékaira és önálló rnűszaki egységeire terjed ki,

A fegyveres erők, a fegyveres testületek járműveire a rendeIet hatálya
annyiban terjed ki, amennyiben a felügyeletet ellátó miniszter a rendelet-
ben foglaltaktól eltéróen nem rendelkezik.

A rendelet szabályozza a gépjánnűvek idószakos vizsgálatát, amely-
nek célja a forgalmi engedély érvényességi határidejének meghosszab-
bítÁsa. Az időszakos vizsgálat nem érinti a jármű üzemben tartójának
jogszabályban meghatározott - a forgalomban tartott járműve műszaki,
közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi követelményeknek megfelelő-
ségéért fennálló - felelősségét.

Az időszakos vizsgálaton az üzemeltetési műszaki feltételek meg-
tartását, továbbá a közlekedésbiaorrsági és környezetvédelmi tulajdonSá-
gokat kelI elIenőrizni,

Az időszakos vizsgálatot vizsgálóállomáson, vagy a meghatározott
feltételek alapján vizsgálőállomásként kijelölt gépjárműfenntartó szer-
vezet telephelyén vizsgabiztos végzi,

A ren de let szabály ozza az időszakos v izsgálat tech n o ló giáját, a tárgyi
feltételeket és a vizsgálatok ügyrendjét.

Az MH_ra vonatkozó másképp rendelkező hatályos jogszabály nincs,
így a fenti rendelet általános érvényű szabályozó az MH katonai szerveze-
teire és az általuk végzett gépjárműfenntartó tevékenységre.
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A vizsgabiztosokra vonatkozó feltételek

A viagabíztossal szemben íámasztotí alapkövelelmények:

' személyi, szakmai, megbízhatósági alkalmasság;

. képzésen való részvétel;

. sikeres vizsga;

. szakmai továbbképzés.

A Közlekedési Fófelügyelet a meghatározott követelményeknek meg-
felelő vizsgabiztost vizsgabiztosi névjegyzékbe veszi. A vizsgabiztos a

forgalomba helyezés elótti és az idószakos vizsgálat elvégzése során a
közlekedési felügyelet megbízása alapján hatósági személyként jár el,

A kijelölt vizsgálóáIlomásra vonatkozó feltételek

A polgári életben a terüIeti közlekedési felügyeletek jelölik ki a vizs-
gálóállomásokat (kijelölt vizsgálóállomás hálózat).

WzsgáIóállomásként az a gepjárműfenntartó szenezet jelöIhető ki,
amely:

' meghaározott időtartamban és járműkategóriára (árműtípusra)

vonatkozóan folyamatosan végez közlekedésbiztonsági és
környezetvédelmi diagnosztikai átvizsgálást;

r az idószakos vizsgálatok elvégzéséhez biztosítja az előírt fel-
tételeket;

. a vizsgálóállomáson ellátja az idószakos vizsgálatok elvégzé-
séhez szükséges szervezési feladatokat;

. az időszakos vizsgálatía álJított járművön elózetes gépjárműfenn-

tartói vizsgálatot Végez és anó| tanúsítványt á|lít ki, amelyet az
idószakos vizsgálathoz a vizsgabiztos rendelkezésére bocsát;

l91



. rendelkezik az előín tárgyi feltételekkel és egységes jáIművizs-
gálati technológiával;

' teljesíti a gépjárműfenntartói vizsgálat tartalmára, a vizsgálatot
végző személyre, valamint a tanúsítvány tartalmára, formájára,
kezelésének és nyilvántartásának módjára vonatkozó követel-
ményeket.

A jármű követelmények szerinti megfelelősége

Ha a jdrmű az időszakos vizsgáIat követelménleinek nemfelel meg,
akkor a vizsgabiztos:

' a forgalrni engedéIy érvényességi idejét nem hosszabbítja rneg;

. a forgalmi engedélyben feItüntetett érvényességi határidót
lerövidíti, vagy

. a forgalmi engedélyt - amennyiben a jármű közúti forgalomban
való részvétele közvetlen balesetveszéllyel jár - érvényteleníti,
és a rendszánitábláról az érvényesítő cílnkét eltávolítja,

Úgy gondolom, az eddig leírtakból mindenki szárnára kiderült, hogy
a járművek műszaki megvizsgálásának és környezetvédelmi felülvizs-
gálatanak végrehajtása a Magyar Honvédség békeműködésének egyik
fontos feltételévé vált.

Mi a helyzet a Magyar Honvédség háza táján?

A katonai szervezetek áItal üzemeltetett gépjárműtecltnikai eszközö-
kön elvégzendő "hatósdgi feladatokat|| n következő hatáIyos jogszabá-
Iyok hatdrozxák meg:

1. A honvédségi közúti jánnűvek míiszaki vizsgálatáról, valamint
környezetvédelmi felülvizsgá|atáról és e]]enórzéséről szóló 7t1992. (lY. 7.)
HM rendelet.
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2. A gépkocsik környezetvédelrni felülvizsgálatáról és ellenőrzésérőI
szó]ó l8/2001. (V. 23.) KöViM-BM-KöM együltes rendelet, és a koráb-
ban már enrIítettHM rendelet,

3. A közúti járrnűvek műszaki megvizsgá|ásáról szóIó 5/1990. QV.12.) KöHÉM rendelet.

. Közülük nézzijk meg a honvédségi közúti járművek műszaki vizs-
gálatámi, valamirrt környezetvédelmi feltilvizsgálatáról és ellenörzéséról
szőló 7 /1992. (IV. 7.) HM rendelet egyes kieűhen fontos előírásair:

__ 
a) A honvédség járműveinek műszaki vizsgálatára a közúti járművek

nrűszaki megvizsgálásáról szóló, környezetvédéImi vizsgálatára a gépko-
csi kömyezetvédelmi felülvizsgálatáról és ellenőrzésérőI szóló jogszabá-
lyokat (a továbbiakban: általános rerrdelkezések) kell alkaImazni,

, _ 
b) A bonvédségi járrníi idószakos vizsgálatát az [izerneltető lronvéd_

ségi szervezet javítórnírhelye végzi.

^ _ c) Ha a lronvédségi jár.lrr ű a meg|ratározott míiszaki íeltételeknek nem
felel meg, a közúti forgalomban nem velret részt.

,. d) A honvédségi jánníi lorgalomba helyezés előtti és időszakos vizs-gálata során biztosítani kell az áItalános rende]kezéseknek megfeleJő,
iI]etve azzal egyenértékíi vizsgáIati követelrnényeket,

... e) A lronvédségi jármiivek köztil a hatósági errgedéllyel és jelzéssel
ellátott gépkocsik kömyezetvédelmi feltilvizsláIatái es átl",ro,reset a,územelíeó honvédségi szervezetek javítóműhelyeiben az általálros ren-
delkezések előírásai szerint kell végezni.

Mi a helyzet a vizsgálóállomásokkal kapcsolatosan?

A különböző kaíond szeryezetek és HM Rt.-k összesen 26 db vizs-
gaáIlomást műkijdtetnek.

, Az elmúlt ríz év alatt. arníg az Ml{ az átszervezések keserű éveit élte
at, add]g a polgári éíetben a v izsgaállornások anyagilag niegerósödtek,
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folyamatos fejlesztéseket hajtottak végre. Az MH vizsgállóállornásain a

kötelezóen előírt árgyi feltételekből 200l. évi árakon számvetve mintegy
500 MFt. értékű berendezés hiányzik.

Egyebek mellett ebból is kOvetkezik, hogy ajogszabályban konkétan
meghatározott idószakos műszaki vizsgálati technológiát nem tudjuk
betartatni.

Elmondható, hogy ajogszabályok által a honvédségi és a polgári vizs-
gaállomásokkal sz€mben támasztott követelmények teljesen azonosak,

azonban a vizsgaállomások infrastruktúrájában jelentős az elmaradásunk.

Epp ezért szakmatörténeti esemény, hogy az MH-ban elso alkalommal
egy új építményben, beruházás keretében, kimondottan TKA és vizsgáló-
állomás céljára tervezett és megvalósított ||vizsgasorl't adhatunk át egy
katonai szervezet részére.

Egyidejűleg sajnos azt is meg kell állapítanunk, hogy a honvédségi

vizsgállóállomásokat üzemeltető honvédségi szervezetek javítóműhelyei
legtöbb esetben nem felelnek meg a velük szemben támasztott általános

követelményeknek. Vizsgabiztosaink igen mostoha körülmények között
kénytelenek végezni joghatályos méréseket és kénytelenek vállalni az
azzal járó felelősséget is.

A vix,sgabizíosokra vonatkozó íeltételeknek 1999,ben kezdtünk meg-

felelni 4 fő beiskoltíztísával A sikeres vizsgákaí követően jelenleg össze-

sen 48 Jő állami ilíplomával rendelkező viagabiztosa van az MH-nak.

Az összes vizsgállóállomás folyamatos működéséhez - tekintettel a

személyi állomány általanos Ieterheltségére - még egyszer ennyi vizs-
gabiztosra lenne sziikség.

Funkció sz€rint tervezye, funkció szerint építve, funkció szerint
berendezve

Az MH Szárazítildi Vezérkar 1997 . évben központi beruházási fela-
datként kérte megvalósítani a Debrecen helyórségbe diszlokált katonai
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alakulat rragyértékű haditechnikai eszközeinek korszerű kiszolgálási és

tárolási feltételeit. Ehhez a felhasználói alapkövetelmények összeállításra
kerúltek. A szűkös költségvetési lehetőségek miatt a teljes igény
kielégítése helyett a feladatcsomagból a TKÁ megvalósítása önáIló fela-
datként kiemelésre került.

1999. júniusra elkészültek az engedélyezési tervek, a részletes műsza-
ki kiviteli tervet a HM építési tervtanács 1999.június l5-én elfogadta. A
TKA megvalósítására vonatkozó építési engedély 1999. október 7-én
kerúlt kiadásra.

A kivitelező kiválasztása 2000. július 4-ig megtörtént, majd július 20-
tól sor került a munkaterüIet átvételére és a konkrét megvalósítás meg-
kezdődött. A kivitelezó a létesítmény 2002. febrttár 28-i átadását vállalta,

A kivitelezés megvalósítási üteme a költségvetési lehetőségekkel
szinkonban felgyolsult, melynek eredményeként az építés-beruházási
tevékerrység 2001. augusztus 22-én műszaki átadás-átvételre, 2001.
november ló-án - a végleges használatba vételi engedély hatályba lépését
követőerr - üzembe helyezésre került. Az üzernbe helyezéssel egy kor-
szerű, a 2 l.század, elvárásainak megfeIeló munkakörülményeket b iztosító
technikai kiszolgáló állomás kerül a katonai szevezet birtokába.

A rruí íőbb kupacittisadani:

' 2x2 állásos harckocsi kiszolgáló murikalrely;

.4x2 állásos kerekes gépjármű kiszolgáló munkahely;

. járműdiagnosztikai állás;

' összesen 2300 m2 munkaterület;

. összesen l0000 lm3 légtérfogat:

' 220 m2 szociális épületrész (öltözők, irodák);

' 12300 m2 kapcsolódó út és térburkolat;
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. 1500 fm kiszolgáló közmű (.víz, csatorna, villamos energia);

' 780 fm őrzésvédelmi kettőS kelítés.

Az építés-beruházás keretében a TKÁ ]étesítlnény és kapcsoló<ló fela-
datai rnegvalósitására 590 milló Ft. került ráfordításra, rníg a benne taláI-
ható technológiai berendezés l50 rrrillió Ft. értékben került beszelzésre,

A személyi állonlány felkészítése és betanítása 2002. február hónap-
ban kerüi végrehajtásra, ami a TKÁ-n egy márciLrsi ntttnkakezdés lehe-
tóségét vetíti elóre.

Az 1999-ben elíogadofl Technikai Terület Fejlesztés feladakti közüI
ez idáig megvalósításra kerüIt még:

' a teIület központi üzemanyagtöltő {ároló létesítménye ;

. a terület ivő- és tűzivíz elIátását biztosító vízmű;

. a telületet megkózelítő 3,1 km-es bekötő út;

A rnegvalósított beruházások éftéke 3ó0 mil]ió Ft,

Jelenleg nrár íblyamatbarr van az összesen 4200 m2 teriiIetű harcko-
csi és gépjárrnű színek I. üteniének megvalósítása a hozzá kapcsolódó
5140 m2 térburkolattal és közművekkel, melyek tervezett befejezési
időpontja 2003. IL negyedév.

Remélve ű TK,,í íunkció szerinti mííkötttetését, kívánom, hogy jó-
íékony húása tükröződjön a benne dolgozó szakállomány sikeres tevé-
kenységén, a technikai kiszolgáltisok menqliségi és minőségi mutaíóin,
végső soron pedig a huditecltnikai eszközök technikai hadrafogha-
tóságán.
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A Közlekedési FőfeIü gyeIetnél
vizsgabiztosi tanfolyamot végzett szakállomány
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A TECHNIKAI KISZOLGÁLÓ ÁrlOVÁS
upcNyIrÁse ps sBNaurATÁsa

Túri Jánosl

ATKA: bemutatása

A bevezeíőben említett inírastruktúráIís fejlesztés eredményeként
központi köItségvetésbőI, 580 millió Fl értékben készüIt eI a beruhúzás
nem egészen egl év alatt.

Az objektum része annuk a helyőrségben folyó nngyarányú be-
ruhdzásnak, amely a haditechnikai eszközök zárl technológiájli kiszol-
gáIásdt teszi Iehetővé.

Az átadást rnegelőzően készült el a korszerű tizemanyagtöltő állomás
a telephelyszolgálat épületével. Építés alatt állnak a fedett tárolószínek. A
beruházás a görgős sárrázó, valamint egy zárt rendszerű téli-nyári mosó
megépítésével fejezódik be.

A Technikai Kiszolgáló Állomas 1rrÁ; a kor építészeti technoló-
giájával létrehozott, impozáns épület.

Magába ötvözi a kiszolgá|ási rend áItal ínegl]atá,ozott funkcionalitás,
valamint a korszerű építészet harmóniáját, a cé|szerűségét.

objektum nég! jóI elkülöníthető funkcionális szekcióra oszt-

. A legfontosabb része a gépjárművek műszaki megvizsgálását szol_
gáló úgynevezett " vizs gasor ",

A soron, a kijelölt vizsgabiztos képes megvizsgálni az MH-barr je|en-
leg rendszeresített, valamint a poIgári életben működő két és háromtenge-
lyes közúti és terepjáró gépkocsikat, 0,5 tonnától, l0 tonna önsúIyig.

l Túri János mk. ezr€des, MH ÖLTP Üzembentartásj Fónökség, tervezési -és szervezósi osztályvezető,
iönökheIyettes
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A soron találhatóak lengéscsillapító bevizsgáIó, görgós fékhatásmérő,
kerékgeometria el]enórző, a környezewédelmi méréseket végző és össze-
lrason]ító berendezések, a közlekedésbiaonságot szolgáló rendszerek
el lenórzésére szolgáló készülékek.

A vingasot valamennyi eleme számítógép-vezérelr, az eretlményekel
képetnyőn és grafikusan jeleníti meg. A Magyar Honvédségben az elsó
ilyen állomás, amely eleget tesz valamennyi vizsgálati követelmény ki-
elégítésének.

A TKÁ követke7ő, űlapíerüleífe legnagyobb csarnoka egyenként
kettő, il|ewe lrárom haditechnikai eszköz egyidejű kiszolgálását biztosító
szervizsora.

A kiszolgálási iechnológiának és az eszköztípusoknak megfelelően
szerelőaknával ellátottak, az aknában aknaperem emelőkkel, munkafo-
lyadé, illetve olajleeresztó és ürítő berendezésekkel úgy, hogy a veszélyes
ariyagok emberi kéz érintése nélkül kerülnek a kljelölt ttifolóedényzetbe.

A teljes objektum rende|kezik a fiistgázok elvezetésére szolgálő, sza-
kaszolható zárí rendszerő elvezetővel és helyi, mobil elszívókkal, így
aknaelszívóval is, ezeket felszerelték a veszélyes koncentrációt jelzó ós

beavatkozó berendezésekkel is.

Az építés és berendezés alapkövetelménye volt, hogy a technjkai
eszközök állólrelyi járatással, a berendezések működtetésével bevizsgál-
hatóak legyenek, így a harckocsik, önjáró lövegek tornyainak körbefor-
gatása is lehetővé vált, ellenőrzendó a stabilizátort és egyób fedélzeti
berendezéseket.

A harcjárművek külső indításához áramforrás-gépcsoport áll ren-
delkezésre,

A központi levegőrendszer biztosítja a sűrített levegóvel működő esz-
közök használatát, a tisztító "ipari" levegít egyaránt.
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Az elektromos rendszere 380v-tól 24V-ig szekciónként, a tech-
nológianak rnegfeleló lrelyen biztosítja a szervizbetendezések-, a lrelyi az
általános és az ideiglenes világítás működtetését.

l A köveíkező szekcióban taláIhaíók a segédműIrellek és raktúrak,
amelyekben a technikai kiszolgáláshoz szükséges, az egyedijavító készlet
és a TASZT-ban található anyagok szintjéig tárolják a megfelelő
alkatrészeket, lribaelhárítást végeznek a komplex eszközök íegyuerzeie,
elektromos és híradó berendezésein. Itt tárolják a munkafolyadékok, a se-
gédanyagok, az általános és a speciális szerszámok döntó részét.

' Az irodai és szocirilis helységek úgy kiulakításukban, mint a beren-

dezések kotszerűségét illetően a kor színvonalán állóak.

A burkolatok, a szíriek és piktogramnrok aIkalmazása kielégíti a leg-
szigorúbb rnunkaegészségügyi és munkabiztonsági követeIményeket is.

A berendezéseket a kiírt pályázaton nyeftes wÜRT cég szállította,
amelyek a kor színvonalán álló, a célnak kiválóan megfeleló és bővíthető
eszközcsaládot telepített 150 millió Ft éftékben.

A parancsnoki állornány és a vendégek nagy érdeklődéssel követték
az egyes bemutatókat, kérdéseikkel, vélernényiikkel alátánasztotíák azt az
alkalmazói igényt, hogy a feltételek és a követelmények összhangját csak
hasonIóatr felszerelt, kiképzett szernélyzettel (állománnyaI) működtetett
objektumokkaI lehet megleremteni.

A folyamat további állomásaként még ez évben beszámolhatunk a

62. BM. gl. dd. javító műhelyének és az 1. KV a hasonló objektumárrak
átadásáról,

MegáIlapíthatjuk, hogy a hlditechni kai biztosítás infrastruktúrláIis
háttérrel, a működő kiszolgtíkisi és támogatási rendszerek korszerűsí-
tésével kész és képes az újonnln beszerzetl korszerű és a még meglévő
haditecltnikai eszközök üzemben tartására, egjütt az alkalmazó áIlo-
mánnyaL
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A HADFELSZERELESI ANYAGOK
KocKÁzATKEzELÉsÉNEK xÉnoÉsBr

(Termékkockázat)
IL RÉ,SZ

Mikula László|

Bevezetés

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. számú tötvény 54. § (2)-

nak előírása:

"A munkáltató köteles minőségileg, illetve mennyiségileg értékelni
a munkaváIlalók egésaégét és biztonsúg.it veszéIyeztető kockázatokat,
küIönös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anya-
gokra és készítményekre, a munkavállalókat érő terhelésehre, valamint a
munkahelyek kialakítására Az értékelés alapján olyan megelőző intéz-
kedéseket szükséges hozni, amelyek biaosítják a munkakörüImények
javulásá| beépülnek a munkáltató valamennyi irányítási szintjén végzett
tevékenységbe."

A demokratikus jogállam adta keretek között a munkavállaló fogal-
mába a rendszerváltozás után alkotmányossági jog, hogy a Magyar Hon-
védség, mint munkáltató és az általa alkalmazott hivatásos állomány, mint
murrkavállaló fogalrrra elfogadottá váljon, a korábban ideológiai alapokon
mőködő "párt-hadsereg" kiszolgálója helyett.

A törvényi kényszerből adódóan a Magyar Honvédségnek hivatalból
kötelessége elvégezni, a munkavállalójától megkövetelt tevékenységi kö-
rökre a kockázatok felmérését és értékelését.

,l998. január 1-jével módosult a munkavédelemről szóló l993. évi
XCIII. törvény. A változások lényege, hogy a 89/39llEGK irányelv meg-
feleló cikkelyének honosításával új megvilágításba helyezte, az általános
megelőzési elveket és a kockázatértékelést állította a középpontba.

1. Mikula László mk. ezredes, HM Technológiai Hivatal fői8^zgató minó§égbiztositási és szab-
vanyositá§i helyettese.
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A kockázatértékelés az Európai Unió joggyakorlatában az egyik leg-
fontosabb tényező és most már Magyarországon is a munkáltatói munka-
védelmi tevékenység egyik alapja lett.

A törvény módosíásával egyidejúleg azonban sajnálatos módon nem
jelent meg az EU Bizottság V (munkavédelmi ügyekben illetékes)
Főigazgatóság által kidolgozott szakmai módszertani ajánlás. Ez a hiany
nagyon nagy gondot jelent a munkáltatónak, akik e kötelezettségüknek
eleget akamak tenni. Ha figyelembe vesszük, hogy az El]-ban sem prob-
lémamentes a kockázatértékelés gyakorlata, föleg a kis- és középvál-
lalkoásoknál, akkor érthetjük meg, hogy mitjelent az egységes módszer-
tan hiánya.

A NATO-tagországok a hadfelszerelési anyagok kockazatkezelésének
elveit egységes szemlélet alapján dolgoxák ki. Hianyosságként jelent-
kezik, hogy nem található olyan közösen alkalmazott terminológia, amely
segítene eligazodni ezen technikák útvesztőiben. Ilyen módon minden
tagállam a kockáaatkezelési gyakorlatát a saját jogi és közigazgatási
intézményrendszerének és ipari-gazdasági kulturájának megfetelő módon
alakította ki.

A szerző aá kísérli meg, hogy a Magyarországon meglévő közigaz-
gatási joggyakorlatra támaszkodva ajánlást tegyen a hadfelszerelési
anyagok beszerzésekor a termékkockázatok feltarására és kezelésére.

A különböző ide tartozó fogalmak sokrétűsége keIlő magyarázatot ad
arra a kérdésre, hogy mié* nem alakult ki egységes gyakorlat a kockáza_
tok kezelósére,

1. Fogalmak

],1, A Munkavédelmi Törvény és ennek módosítdsa szeriní:

. Veszélyes: az a létesítmény, munkaeszköz, munkafo]yamat, tech-
nológia, amelynél a munkavállaló egészsége, testi épsége meg-
felelő védelem hiányában súlyos, káLrosító hatásnak lehet kitéve,
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' veszélyes anyag: minden anyag vagy készítmény, amely fizikai,

kémiai vagy biológiai haása révén veszélyforrást képviselhet.

' veszélyforrás: a munkavégzés során vagy azzal összefiiggésben

jelentkező minden olyan tényező, amely a munkát v égző vagy a

munkavégzés hatókörébe tartózkodó személyre veszélyt vagy

ártalmat jelenthet.

'kockázzt: a veszély megvalósulásának, azaz a káros hatás bekö-

vetkezésének a valószínűsége.

1.2, Az MSZ EN 292-1 szabvány szerint:

' veszély: egy lehetséges sérülés vagy egészségkárosodás forrása,

. veszélyhelyzet: minden olyan helyzet, amelyben egy vagy több

személy veszélynek varr kitéve.

. kockázat: a veszélyhelyzetben a sérülés vagy az egészségkáto,

sodás valószínűségének és súlyosságának együttes hatása,

. kockázatértékelés: a veszélyhelyzetben a sérülés vagy az egész-

ségkárosodás valószínűségének és súlyosságának átfogó becslé-

se a megfelelő biztonsági intézkedések kiválasztása érdekóben.

1,3. Az Ewópai anió ajánlása szerint:

' Veszély(forrás), veszélyeztetés: valaminek (pl,:felhasznált

anyag, munkaeszköz, munkamódszer, eljárás) belső sajátossága

vagy képessége, amely a környezetre károsodást okoáat.

. kockázat: annak a valószínűsége, hogy a veszélyeáetés meg-

valósul, a felhasználás, illetve alkalmazás közben és ennek ered-

ményeképpen baleset vagy expozíció következik be, valamint a

károsodás lehetséges mértéke.
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. Kocl&izatértékelés: eljárás, amellyel felbecsülhető a munkahe-
lyen a munkavégzés során fennálló veszélyeáetésekből adódó,
a munkaválla]ók és a munkavégzés kömyezetében tartózkodók
egészségére és biztonságára potenciálisan ható kockázat.

1.4, A NATO elvei szeriní:

. veszély: Különböző anyagok vagy rendszerek által okozott
olyan hatások, amelyekből komoly, nem kívánatos következ-
mények származhatrrak felhaszrrálásuk során. A veszélv a hatás
mértékes/sége,

. Hatás: Megmutatja a bekövetkezett nemkívánatos esemény
eredményét.

. Kockázat: A lehetőségek találkozása, azaz a nemkívánatos ese-
mény és annak hatása, bekövetkezése.

Malematikailag;

Kockázat = (nemkívánatos esemény bekövetkezésének lehetősége) x
( ezen esemény bekövetkezésének hatása).

. Lehetóség: A kockiizat egyik jellemzője. A nemkívánatos ese-
mény bekövetkezésének valószínűsége,

. Koclcázatkezelés: A kockázat azonosítást, becslést, rangsorolást
és a kockázat felügyeletet foglalja magába,

A fenti, azonos fogalrnak ilyen széles körű értelmezéséből látható,
hogy van még mit tenni a jogharmonizáció területén. A hadfelszerelési
anyagok rnegfelelőségének és ebből adódóan beszerzésükkor a temék-
kockilzatok elemzésénél a NATO terminológiát fogom használni,
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2. Termókkockázat

A hadíelszerelési anyagok beszerzéseinek minőségbiztosíttisi oldal-
róI éttékelt termékkockázatai objektív és szubjektív elemeket egyardnt
tartalmaznak. Az objektív oldal, úg1 gondolom teljesen kézeníekvő,
hiszen, mint anyag az a szubjektumtól teljesen függetlenül létező, nem-
csak JilozóJiai értelemben vetl valóság. A szubjektív oldal jelen esetben
nem a kockázat íeltárásának, elemzésének , szempontjábóI szubjektív,
hanem az anyagnak, amely a íermészetben ilyen formában nem konJi-
gurdlható, csak az embernek, mint szubjektumnak a ráhatásábóI ered-
het, Jigyelembe véve a temészet töményszerűségeit.

A termék kockázatának meghatározása a minőségbiaosítási szakem-
ber szakmai felkészültségét is visszatükrözi, megmutatva, hogy mennyire
képes az adott szakterület műszaki - technikai eredményeit munkájában
alkalmazni. A termékkockázat (hadfelszerelési anyagkockázat) megál-
lapítására olyan alkalmaási útmutatót kívánok adni, amely a minőségbiz-
tosítási szakember esetleges "szakmai lájékozatlanságát '' áthidalja és
empírikusan választ ad a feltett kérdésre: milyen tevékenységet (ellen-
őrzési módszer, méIység) kell terveznie, ahhoz, hogy a termék kockázata,
az eszköz felhasználásakor minimális legyen? Hon, és rendvédelmi nyel-
vezetre lefordítva: a hon- és rendvédelemben szolgálatot teljesítő legyen
tudatában annak a ténynek, hogy gépkarabélyának minden töIténye
lövéskiváltásnál a fizika törvényei szerint fog működni és a siker (éIőerő
megsemmisítése, bénítása, semlegesítése) csak a célzás, azaz a löyész
szubjektumától íiigg,

Természetesen a jelen kor tudorrrányos - technikai vívmányai nem
azonnal jelennek meg a tömegtermelésben és a minőségbiáosítási szak-
ember hiába tud a termók előállításáVal kapcsolatosan olyan techno-
lógiákat, módszereket, amelyek csökkentenék a telmék kockázatát, ha
beszerzésükkor az ajánlattevők között nincs oiyarl, aki alkalmazná is azt,
lgy a minóségbiztosítási szakember számára egy űí marad, az ajánlallevők
célirányos kiválasaása, abból a szempontból, hogy a rendelkezésre áIló
adatok alapján melyek azok az ajánlatok, arnelyek a legalacsonyabb ter-
mékkockázattal rendelkeznek.
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Ezek a kérdések nem csak a felelősség felvállalásának oldaláról
fontosak, hanem megnyugtató kömyezetet teremtenek a hadfelszerelési
anyagot alkalmaző részére is, a termékkockazat vállalás határait tekintve.

A fentieket íigyelembe véve a termék kockázata az alábbi össze-
tevőkkel jellemezhető:

2, I. Tudomány os koc kázat

A tudományos kockazat tartalmát tekintve olyan kérdésekre keresi a
válasá, amelyek a termék megvalósítását, előállítrisát vizsgálja a kor tu-
dományos- technikai ismereteinek felhasználásával. Azaz a megvalósítani
kívránt termék lehet egy olyan halmaz, amely egészében vagy részeiben,
pl.: a fizika törvényeinek ellentmondanak, így a válaszadásra a tudomány
még várat magara.

Egy példán bemutatva: a sugárhajtórnűvek égőtereinek formája és

geometriai méretei a jelen kor tudományos szintje alapján nem sámítható.
A bemenó és a kimenő adatok birtokában csak egy kiinduló eredménysor
nyerhető, amely a fizikai kísérletek során változik a végsó, a kívánt,
geometriai formára. Mirrdezeket a kísérleteket a különbözó típusú és

működési jellemzőkkel rendelkező sugárhajtóművekre küIön-külön el kelI
végezni, meIt a tudomány még nem szolgáltalta azt az interpolálási mód-
szert, amelynek segítségével analógiákat tudott volna felrrrutatni az égőtér
geometriai paraméterei köZött.

Egy másik ide tartozó tudományos kockázati elem az, hogy az adoít
kutatási területen már vannak részeredmények, de ezek az eredmériyek
bizonyos határok köZött mozognak. Korlátokat jelentenek és ezeket a
határokat, hiába jelentkezik igény rá, nem képes tudományos bizonyí-
tékokkal megnyitni. Pl.: Ismert a fény terjedési sebessége. Az is ismert,
hogy a fényatomok tömeggel jellemezhető részecskék. Tehát a kornak, ide
vonatkozó tudományos eredményei alapján képesnek kellene lenni arra,
hogy fénysebességgel repülni képes űrhajót hozzon létre, amely atornok-
ból, molekulákból épülne fel. Pedíg ez a feladat még várat magára.
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Elmondható, hogy a tudományos kockázat meghatározásához a koc-
kazatelemzést végző szakembemek nagyon jól felkészültnek kell lennie,
ahhoz, hogy értékelésében ne kerüljön tévútra. Ezen a terüIeten inkább a
túl nagy kockazatvállalás jellemezhető, mert a mindenkori aktuális
tudományos ismeretek birtoklása késésben van, az információ-aramlás és
az új tudásanyag alkalmazóhoz való eljut|ásának időigényessége miatt.

2. 2, Tec h noló g íai koc kázat

A technológiai kockazat annyiban analóg a tudományos kockázattal,
amennyiben a meglévő és a rrrég feláratlan ismeretanyag közöííi |'íekete

Iyukakat" kívánja beazonosítani. A különbség mégis az, hogy a technoló-
giai kockázat elemzése arra a kiinduló tényre alapoz, hogy minden
tudományos kérdés a termék kapcs án lisztázotl és bizonyított, A technoló-
giai kockazat, ha lépcsőfokokat állítunk fel, a tudományos kockázatok
alatt helyezkedik el, nem fontosság szerint, hanem a természet és annak
törvényszerűségei megismerésének irány a alapján.

Ana a kérdésre keresi a választ, hogy a rendelkezésre álló technoló-
giai szint, azaz előállítási kultura, dokumentáció, infrastruktura, erőforrá-
sok, gyártási folyamatok, fenntartási tevékenységek stb. mennyiben felel-
nek meg az ismert követelményeknek, illetve, hogy mindezek az
összetevők milyen innovációs tartalékokkal és mozgástérreI rendelkeznek.

A technológiai kockázatok felismerése a kockázati hatások csökkené-
sét vonja maga után. A tévesen beazonosított, vagy a felderítetlen tech-
nológiai kockázatok csökkentik az alkalmazási megbízhatóságot, tehát
összességében negatív hatásúak.

2,3. Mérnöki kockázat

Nem akarok nyelvi terminológiák körüli kutatásba kezdeni, de a mér-
rröki kockázat fogalmának meghatározása erre ösztönöz. Több nyelvben
előforduló szavaknak a rnagyarra fordítása tartalmilag eltéró, bővebb vagy
szűkebb jelentést fejez ki, mint amelyet a magyar nyelv szerint értünk alat-
ta. Ez különösen i gaz az angol nyelvben előforduló szavak esetében. Jelen
es€tben az engineering risk szó okozza ezt a fejtörést,



Valójában ez az angol szó többet jelent, mint a magyar terminológia
szerinti mérnöki tevékenység, meít lafi almát tekintve beletartoznak:

. a műszaki tervezéshez, gyártáshoz, teszteléshez szükséges eljárá-

sok;

' a műszaki tevékenység elvégzéséhez szükséges berendezések,

munkaeró,,szakképzettség rendelkezésre állása;

. teljesen kereskedelmi oldalú követelmény, hogy a szerződések-

ben megfogalmazásra kerültek-e a műszaki követelmények;

' az az igény, amely a^ elemzi, hogy a legyártott műszaki eszköz

megfelelóségének megálIapítására szolgáló tesztelési módszer
mennyiben összevethető az alka|mazás valós gyakorlatával.

Mindezek figyelembevételével a mérnöki kockázat helyett a műszaki
kockázat sző alkaImazása lenne indokoltabb.

A műszaki kockázat vizsgálata kapcsán tekintsünk át néhány olyan
területet, amely egyértelműen jellemzi és körbehatárolja ezt a fogalmat. A
termékkockázat, akárcsak a mirrőség, a tennék olyan sajátossága, amely
nem utólag kerül ellenórzésre a temékben - a tervezéstól az értékesítésig,
sőt azon túl is a hulladék elhelyezésig - hanem minden tevékenység
kihatással van rá. Nézzük meg a veszélyforrásokat és ezek csökkentésének
lehetőségét.

Az elemzés háromíő terüIeríe vonatkozik: I

. tervezés,

'gyártás,

'éfiékesítés.
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2.3.1. Tervezési kockázat

A tervezési frázisban mind a termékre, mind a gyártásra meghatározás-
ra kerülnek azok a múszaki paraméterek, amelyek a vállalkozás által elfo-
gadott kockázti szint€t megtestesítik. Rendkívül fontos, hogy a termék
egész élettartamát is meg kell tewezni a kockázat szempontjából. Nem
lényegtelen, mi történik egy már leselejtezett, hulladékba kerülő ter-
mékkel. A tervezési hibák kiküszöbölésére a prototípusokat szigorú
ellenórző vizsgálatoknak, biaonsági próbáLknak kell alávetni. A vizsgála-
tok és az értékelések eredményét rendszeresen dokumentálni kell. A
gyárkístervezés, - fej lesztés célja olyan stabil, irányítható folyamat meg-
valósítása, amely garantálja a mindenkor azonos minőségű termék előál-
líLisát. A hibák szempontjából a kritikus pontokat is meg kell határozni,
ezekre a mérési és ellenórzési módszereket is meg kelljó előre tervezni.

1.3.2. Gyártási kockázat

A jól és körüItekintően végzett tenezés ellenére isfelléphetnek gllár-
í.rsi hibák, és az ebből etedő kockózaíokat elemezni szükséges, amellek:

. a technológiai fegyelem megsértéséből,

. a nem megfeleló anyag felhasználásából,

' a nem megfelelő gyártóberendezések használatráLból erednek.

A technológiai fegyelmet az állandő képzéssel, oktatással lehet biz-
tosítani. A felhaszrrált anyagok gondos kiválasztását a bejövő anyagvizs-
gálatok és.a beszállítók kiválasaása segíti. A gyártók és beszállítók között
bizalmi elven működő partneri kapcsolatot kell kialakítani. A gyártók
felelósége a beszállítót ellenőrizni, de a beszállíónak is joga van tudni,
hogy a terméke mibe épül be. A gyártóberendezések alkalmasságára,
zavartalan működésére különös gondot kell fordítani a karbantartáson
keresztüL Rendkíviil forrtos a folyamatszabáIyozásra használt hardwere és
softwere, valamint a vizsgáló és ellenőrző berendezések karbantartása. Az
ellenőrzésből eredő hibák is elég gyakoriak, például hibás mintavételezés,
pontatlan műszerek stb,

209



1.3.3. Az értékesítéssel összefiiggő kock,{zatok

Jelen esetben nem az értékesítés kockazata a ,lizsgált feladat, ez
későbbi feladat tárgya, hanem az értékesítés kapcsan felmerülő termék-
kockazatok mennyire hatnak vissza a tervezés és gyártás kockázataira
(reklamációk, szavatossági és szervizelési tapasáalatok).

A vállalkozótól kikerülő termékek minden gondossági követelmény
betartása mellett is lehetnek hibásak, hiszen a kockazatot csak egy elfo-
gadható érték alá csökkentettiik. A kockazat növekedhet a hibás kezelés-
ből, a nem megfeleló felhasmálásból is. A kezelési, használati utasítások-
ban, a terméken lévó feliratozásból, a reklámanyagokon félreérthetetlenül
fel kell hívni az alkalmazók figyelm ét az IIyen veszélyekre. Az alkalmazók
tájékoztatását szolgáljrák a csapatpróbák, a rendszeres kiképzések, gyakor-
latok lebonyolítása, amelynek során az alkalmazó valós körülmények
között értékelheti a termék megfelelőségét. Mindazok az eltérések, ame-
lyek az alka|mazás folyamatában felmerültek, visszacsatolni szükséges és

a fejlesztők, tervezők és gyártók a felhalmozott információk birtokában
módosítják az eredeti terveket, technológiákat, amelynek eredménye a
kockazati szint csökkentése is kell, hogy legyen.

A műszaki kockiázatok elemzésének és értékelésének egyik alap-
követelménye a nyomonkövethetóség betartása. Ennek érdekében a ter-
vezéstő| az értékesítésig minden folyamat szabályozoílan kell, hogy
működjön, amelynek feltétele a dokumentáltság. Ha ezeket az elvárásokat
betartjuk, akkor tevékenységi rendszerünkről elmondhatjuk, hogy
megfelel a minőségirányítási szabványok rendszerkövetelményeinek.
Látható, hogy a kockázat és a minőség milyen szoros kapcsolatbarr van
egymással.

1.3.4. Alkalmazás közbeni kockázat

A terminológia szerint ez a fajta kockázat bele kell, hogy tartozzon a
műszaki kockazat fogalomkörébe, de mégis külön tárgyaljuk, mert a had-
felszerelési anyagok felhasználási területe szerinti kockázatok szélesebb
inteívallumot töltenek ki, mint az azonos típusú, polgári alkalmazású ter-

mékek kockázata. Pl.: egy televízió-monitor polgári használata esetén,
mivel alkalmazását tekintve, kb. 999/o-ban stacionáris és közel azonos
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hőmérsékleten kerül üzemeltetésre, ezéít a kockáaatok elemzésénél nem
vizsgáljuk a monitorra ható dinamikus terheléseket és a széles hőmérsék-
leti tartományokban való hibalehetőségek körét. Ha ez a monitor hadfel-
szerelési anyag és mozgó harcállásponton tervezett a telepítése, akkor a
kockázatok elernzésénéI ezeket a plusz követelményeket, mint kockázati
tényezőket elemezni szükséges. Tehát ebből a követelményból le lehet
vonni azt a következtetést, hogy nem elég magái a terméket kockázati
típusú értékelésnek alávetni, hanem vizsgálni kell azt a kömyezetet, ahol
ez a termék alkalmazva lesz és a kömyezeti hatásoka| mint állandó vál-
tozókat be kell építeni. Idetaítozó gondolat a különböző katonai szak-
értőknek az a sokszor a médiákat is felrevezető okfejtése, a különböző
fegyverek és rendszereik alkalmazását illetően, hogy összehasonlíüisokat
teszn€k paramétereik különbözóségét és egyezőségét illetően, nem ele-
mezve a tervezett felhasználási környezet adta hatásokat.

3. A hadfelszerelé§i anyag kockázati alapű hatásvizsgálata

A hadfelszerelósi anyagok, mint termékek kockázati összetevőinek
meghatározásához fe| kell állítani egy olyan mátrixot, amelyet a kockáza-
ti faktorok jellemeznek. Ez a mátrix elhelyezi a hadfelszerelési anyagot
egy olyan négydimenziós értékrendben (térbeli három és az idő), amely
segítsógével a minóségbiáosítási szakember beazonosíthatja a kockázati
faktorokat.

A mátrix létrehozása manuális feladat, nem igényel tudományos
igényű szakértelmet, hiszen a hadfelszerelési anyagnak a politika szabta
kereteken belüli elóállítási, beszerzési, alkalmazási, korszerűsítési és
kivonási elveit (élettartamelmélet) összegzi. Ennek megfelelően a mátrix
változhat, azonban úgy igyekeztem összeállítani, hogy lehetőség szerint
minél több olyan objektív megközelítésű elv szerint kerüljön felépítésre,
hogy a változás kis mértékű legyen, azaz elhanyagolható, Mégis mi a vál,
tozó? Jelen esetben a termék kockázatának megállapítása egy váItozó
skaláris mennyiség. A változás a termékkockázat faktoraiban lesz, annak
megfelelően, hogy a négy dimenzió valamelyike vagy akár minden eleme
liogyan változik.
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A minőségbiztosítási szakember a termék kockázaíi mérőszámának
meghatározásakor ezeknek a dimenzióknak a helyes megítelését kell, hogy
helyesen elvégezze.

A dimenziók fogalmának megértéséhez néhány magyaúzó gondola,
tot fűznék. Nem szó szerinti térbeli dimenziókról van szó, hanem olyan
változás kiíejezésére kívánom ezí a fogalmat használni, amely magába
foglalja annak lehetőségét, hogy a termékkockázat értékelése nem kita-
posott ösvényen haladó elmélet, hanem magában hordozza annak
valószínűségét, hogy igenis változik. Tehát fel lehet állítani egy olyan
értékelési módszert, amely segítségével a termék kockázata jól beazono-
sítható, de mindig figyelmet kell fordítani arra, hogy létezhetnek olyan
szempontok is, amelyek csak ezt az egy terméket jelIemzik az adott alkal-
mazási kömyezetben.

Egl példáí említenék: vegyük a 9 mm-es parabellum lőszert, mint
hadfelszerelési anyagot. A termék kockázatának megállapításához fontos
például tudni, hogy milyen környezetben kerül felhasználásra. A kömye-
zet szó alaíl itt azl éítem, hogy a Magyar Honvédség, a Belügyminiszté-
rium kommandó aiakulata vagy közlekedési rendőr, netán az lgazságúgy-
minisztérium büntetésvégrehajtási alkalmazottja a felhaszlálő. A fent fel-
sorolt területek kiemelése nem aztjelenti, lrogy a 9 mm-es lószemek nem
kell azonos paraméterűnek lennie, hanem aá, hogy az alkalmazás meg-
bízhatósága hogyan válíozhat. Ha nem azonos mértékben határozza meg a
megbízó az alkalmazás megbízhatós ágát (ez leheí anyagi kérdés is), akkor
a termék kockázati faktorai különbözőek lesznek, Ez a minóségbiztosítási
szakember szánára azí jelenti, hogy nem ugyanolyan el]enőrzési
mélységet ír elő a gyártás folyamatára az egylk vagy a másik esetben. Mint
tudjuk, a Magyar Honvédség által alkalmazott 9 mm-es lószer feladata az
élőeró megsemmisítése. Ez a megbízhatóság sokkal magasabb kell, hogy
legyen, mint a büntetésvégrehajtási alkalmazott lőszerénél, mert más a fel-
használási kórnyezet. Az e]só esetben a lőszer nem működése a katona
életébe kertilhet, második esetben ez a veszéIyhelyzet nem áll elő, hiszen
az ismételt töltésre fordított idő alatt az alkalmazott élete nem forog
veszélyben.
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A fenti gondolatokat íigyelembe véve a hadfelszerelési anyag
kockázati alapú mátrixa a köv€tkező:

3, l,. HadJe lszerelés i any ag :

Hadianyag: harcanyag, fenntartási anyag, ellátási anyag.

Haditechnika: harceszközök, biztosító eszközök, kiszolgáló eszközök.

3.1.1. Harcanyagok: lőszerek, rakéták, bombák, aknák, gránátok, tor-
pedók, ABV anyagok, ütő, szúró, vágóeszközök.

3.1.2. Fenntartási anyagok: A hadianyagok és haditechnikai esz-
közök rend€ltetésszerű alkalmazásához, tizemeltetéséhez szükséges
anyagok, pl,: - alkatrészek, - hajtó- és kenóarryagok stb.

3.1.3. Ellátási anyagok: A katonai rendeltetésii feladat elvégzéséhez
szükséges humánoldal anyagi igénye, pl.: ruházat, élelem, elhelyezés stb.

3.1.4. Haditechnikai eszközök:

Fegyverzeti eszközök, páncélos és gmű, teclrn. eszközök, repülő és
rep. műsz. eszközök, műszaki eszközök, vegyivédelmi eszközök, elek-
tronikai eszközök, hadtáptechnikai eszközök, felderítő eszközök, egész-
ségügyi eszközök, közlekedési eszközök, geodéziai eszközök.

3, I.4. I. Fegyverxeti eszközök: egyéni lövészfegyverek, fedélzeti lö-
vészfegyverek. tábori tüzérIövegek, páncéltörő lövegek, páncéltörő
rakéták, sorozatvetók, harcjármú |övegek, légvédelmi lövegek, |égvédelmi
rakéták, rep. fedélzeti fegyverek, figyelő, íőzyezető műszerek.

3. L4. 2. PáncéIos és gépjárműtechnikai eszközök:

Harcjárművek: harckocsik, lövész páncélosok, páncélos szelírő iár-
művek, eszközhordozók.

Gépj árművek: teherautók, személygépkocsik, különleges gépjármű-
vek, áramforrás aggregátorok.
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3.1.4.3. Műszaki technikai eszközök: Műszaki gépek: - út- és állásépítő,
átkelő és hídépítő, fakitermeló és fafeldolgozó, tábori vízellátó.

Műszaki eszközök:- út és állásépítő, átkeló és hídépítő, álcáaó, akna-
telepítő és mentesítő.

3. 1.4.4. Veglivédelmi eszközök: védőeszközök, mentesítő eszközök,
gyújtó fegyverek, ködösítő eszközök, vegyi-sugár felderítő eszközök,
tűzvédelmi eszközök.

3. 1.4.5. Elektronikai eszközök: Híradóeszközök: távíró és távbeszélő
eszközök, rádió készülékek, rádiórelé készülékek, csatornaképezó elemek,

Rádiótec Imikai e szközök : rádiőzav aró eszközök, computerek.

3,1.4,6, Repülő és repülő műszaki eszközök: szerkezeti kialakítás
szerint: merevszárnyú, forgószárnyú, hangsebesség alatti, hangsebesség
feletti, hajtóművel ellátott, hajtómű nélküli, pilóta által vezetell, pilőta
nélküli.

Rendehetés szerint: felderitő, irányítő, vezető, zavaró, vadász, bom-
báző, szállítő, mentő.

3, 1,4, 7, Hadtáptechnikai eszközök: élelmezéstechnikai eszközök,
hajtó- éS kenőanyag technikai eszközök, ruházati anyag technil<ai
eszközök,

3.1.4.8. Felderítő eszközök: műszaki eszközök, kommunikációtech-
nikai eszközök, hötechnikai eszközök, elektronikai eszközök, szárnító-
gépek.

3.1,4,9. Egészségügyi eszközök: egészségmegőrzó eszközök,
egészséghelyreállító eszközök, rehabilitációs eszközök.

3.I.4.10. Közlekedési eszközök: víz alalli, vízen űsző, víz feleíi
lebegő, ft)ld alatt haladó, foldön haladó, ftild felett lebegó, légi jármű,
űreszköz,
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3.L4,ll. Geodéziai eszközök: pontmeghatiározó eszközök, síkbeli
helyzetmeghatároző eszközök, térbeli helyzetmeghatátoző eszközök,
térképek.

3.1.5. Harceszközök: fi)ldfelszínen alkalmazott haditechnikai esz-
közök, ft'ld alatt alkalmazott haditechnikai eszközök, légi járművek, víz-
felszini haditechnikai eszközök, viz a|aít alkalmazott haditechnikai
eszközök, űreszközök.

3.1.5,1. Harceszköz hordozó: embe1 állat és az élővílág organikus
eryedei, vontatott vagy önjáró járművek, űreszközök, az űrben található
szerves és szervetlen anyagok, vízfelszíni úszó eszközök (hajók, csónakok
stb.), víz alatti úszóeszközök (tengeralattjárók, harangok stb.).

3,1.6. Ilarcbizto§ító eszközök: fegyverzeti eszközök kiszolgáló esz-
közei, gépjárműtechnikai eszközök, repülőműszaki eszközök, haditenge-
részeti műszaki eszközök, műszaki eszközök, vegyivédelmi eszközök,
elektronikai eszközök, hadtáptechnikai eszközök, felderítő eszközök,
egészségügyi eszközök, közlekedési eszközök, geodéziai eszközök.

3. 1. 6. 1. Feglverxeü harcbiztosító eszközök : fi gyelőeszközök (loká-
torok), tűzvezető műszerek.

3.I.6.2. Gépjárműtechnikai harcbiztosító eszközök: közúti teherautók,
személygépkocsik, különleges gépjárművek, áramfonás aggregátorok.

3,1.6.3. Műszaki technikaí eszközök: Műszaki gépek: út és állásépítő
gépek, átkeló és hídépító gépek, fakitermelő és fafeldolgozó gépek, tábori
vízellátó gépek. Műszaki eszközök: út és állásépító, átkelő és hídépítő,
álc áző, aknaíelep ító és mentes ítő,

3. 1. 6.4, Vegivédelmi eszközök: védőeszközök, mentesítő eszközök,
vegyisugár-felderító eszközök, tűzvédelmi eszközök.

3,1,6,5. Elektronikai harcbiztosító esz]<,özök: távíró és távbeszélő
eszközök, rádiókészülékek, rádiórelé készülékek, csatornaképező elemek,
titkosító eszközök, műholdas eszközök, felvevó és lejátszó (audió-videó)
eszközök.
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3.2. FelhasznáIás szerint: csapásmérő eszkőz, csapásmérő eszköz
közvetlen segédeszköze, egyéni védőeszköz, kiszolgáló eszköz, ellenórző
eszköz, javítóeszköz, energia, komforteszköz.

3.3. Hadrafoghatósdgi követelmény szerint: azonnal bevethető,
előzetes ellenőrzés uán bevethető, telepítés után beveüetó, részelemeiben
tárolt,

3,4. Környezetre gyakorolt káros hatás szerinl: veszélyíelen, ala-
csony, közepes, veszélyes, kritikus.

3.5. Hadfelszerelési anyag szerkezeti felépítése szerint:

3.5.1. Alapanyag szerint:

3.5.1,I. Természetes: szilard halmazállapohi: fém, ásvány, állati ere-
deű, növényi eredetű.

Folyadékok és zsírok homogén, keverék, vegyület.

Gazok: egy alkotóelem, keverék, vegyület.

3.5.I.2. Mesterséges: szilárd: ötvözetek, keverékek, polimerek, kom-
pozitok, kerámiák.

Folyadékok és zsírok., keverékek, vegyületek.

Gázok: keverékek.

3.5.1.3. Vegyes l

3.2.2. Álkotóelemek száma szerint: egy, Z-5, 6-10, 11-50, 51-100,
1 01- 1000, 1 000_tőI több.

3.5.2. Alkotórendszerek szerint:

3. 5.2. ]. Hardver; mechanikai, elektronikai, hőtechnikai, fénytechnikai,
hangtechnikai, rádiótechnikai, hullámtechnikai, atomtechnikai, kombinált.
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3.5.2.2. Szofner: mechanikus, elektronikus vegyi, biológiai, nuk-
leáris, kombináll.

3.6, EIőáIlftás rechnikai körüIményei szeíint

3.6,], Előállítós ftizisai: miníadarab, "O" sorozatgyártás, sorozat-
gyárLá|s.

3.6.2. Előáilítás módja: egyedi kivite]ezés, technológiai vezetés,
tömegtermelés.

3.6.3. Dokumentációs háttér: nincs, részben kidolgoZott, fen-
delkezésre áll,

3.6.4. EIőáilítás technikai követelményei: általános felszereltség,
részben speciális, speciális, összetett, különIeges felszereltség.

3.6, 5. Infrastruktúra., egyszerű, bonyolult, különleges, rendkívüli.

3,6.6. Energiaigény., elektromos, hő, nukleáris, fény, víz, hullárn,
biológiai, vegyi, kombináIt,

3.6.7. Szakképzettségi követelmények, elóállítás szerint, alkalmazás
SZerint.

3.6.7.1, Áha!ános kövelelmény: nern igényel képzettséget, segéd-
munka, betanított munka, szakmunka, felsőfokú szaknunka.

3,6,7,2. Specíálb követelmény: csak gyakorlati úton sajátítható el,
egy évnél kevesebb gyakorlati idó szúkséges, egy évnél több gyakorlati
idő szükséges, számítógépes ismeretek felhasználói szinten, számítógépes
ismeretek szoftverkészítós szinten, idegen nyelvismeret szükséges.

A mdtrLx alkalmazrisáról és a íermék kockázauinak n atematikfli
meghaíározásáról n cikksoíOzat neg],edik részében Iehet olyasni.

FoIytatása következik

(a szerzó)
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xözÉnnnxú rNronuÁcró És rÁ.rrrozrnró

A LOGISZTIKAI FOLYAMATOK MODELLEZÉSB ÉS,lZ
rNrorurÁcIós tncrrNor-ócra

Gtispdr Tibor - Jároscsák MiHósj

(Beszámoló a 2002.01.23. - 25. közöfr megtartott német - magyar
katonai logísztikai konzultáción elhangzoa német eftíaddsokróL)

Bevezető

A német_magyar katonai logisztikai együttműködés több éves
eredményes tevékenységet tudhat maga mögött. A logisztikai együtt-
működés 1997 -ben, a magyar légierő logisztikai képességeinek
elemzósére és fejlesztésére készített tanulmánnyal kezdődött. Ezt kö-
vette a szárazfiildi haderőnem és a központi logisztikai tagozat hely-
zetét feldolgozó tanulmány 1998-1999-ben. A folyamat az "Összhaderő-
nem logisztika tanulmány" elkészítésével teljedett ki 2000-ben.

Á német-magyar logisztikai eg) üttmííködés céIja:

. a haderők közötti kapcsolatok elmélyítése;

. tapasáalatcsere;

. a magyar hadseíeg és a NATO közötti inteíoperabilitás elősegítése.

A logisztikai tanulmányok fő területén:

. a magyar logisáikai rendszer elemzése;

. a magyar Iogisxikai rendszer optimalizálása;

l. Dr, Gispar Tibor mk. ezíedes, MH Üzembentartási főnök.
Dr Járosc§iik MIklós mk, e7redes. HM GTH l8a28aló Általános helyerles
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. a NATo-val folytatott együttműködéshez szükséges képességek

megteremtése;

' a.iövőbeli együttműködés terü]eteinek feltárása.

A közösen készített logisztíkai lanulmányok megdllapításait, ajánlá-
saií a következő terüleíeken hasznosítottuk:

. a haderő-átalakítás folyamán végrehajtottuk a széttagolt ellátó

központok összevonását, amivel elétük a központi tagozat
további integrálását, ami létszám és eróforrás-megtakaIítást
eredményezett;

. a logisztikai modernizációs folyamat keretében végrehajtásra

kerül a tervezési, szervezési funkció - mint törzskari tevékeny-
ség - és a tényleges logisztikai támogatás rendszerének szét-
v álasztása;

. a Magyar Honvédség szervezetében létrejöttek a laktanya (hely-

órség) ellátó szervezetek, amelyek azonban még további pon-
tosításra szorulnak;

. létrejöttek a magyaí logisztikai rendszer alapvető csatlakozási
pontjai, amelyekkel képes kapcsolódni a több nemzetiségű logisz-
tikai együttműködéshez,

A fentieken íúl a német-magyar logiszlikai tanulmányok ajdnIásail
rtg!eIembe vettük:

' az új technikai kiszolgálási és javítási koncepció kidolgozásánál;

' az egységes logisztikai eljárások meghonosításánál;

. az új készletképzési elvek és eljárások megalkotása területén;

'a befogadó nemzeti tárnogatás koncepciója kialakításáról és a
képességkatalógusok elkészítésénél;
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'a nemzeti támogató elem funkciót ellátó szervezetek kialakíüí-
sánál, a szrirazföldi és légieró haderőnemnél;

' a NATO LGIR-hez csatlakozó magyar alrendszer megszerve-

zésénél.

A logisztikai tanulmányok részletes ajánlásokat tartalmaznak a
logisztikai információs rendszer kialakításához is, Elrhez kapcsoiódott a
jelenlegi konzultáció témá ja is.

A tuulmány megcélzoít konkrét technikai eg!ütíműködé§i íefiIe-
leket is, Ib)enek voltak:

' együttműködés a MíG-29 üzembentartása és modernizációja
területén, ami az ismert döntések miatt (új nyugati tipusú repü-
lógépek bérlése) nem valósult meg;

' IFF berendezés a P-37 radarállomásokhoz, aminek keretében 8

készlet berendezés került beépítésre a HM ARZENAL Rt által
modernizált lokátorállomásokba, amelyek a beépítés óta
kiválóan üzemelnek;

' rádiókésziilékek távvezérlési képességének kialakítása, amely
keretében sikeresen megvaIósult a repülógépek irányítása az or-
szág egész teriiletén egy vezetési pontról]

. együttműködés a lószerek kérdésében, aminek keretében a német

hadsereg jelentós mennyiségű lószerdokumentációt biztosított a
különböző Iaboratóriurni vizsgá|atok, üzemidó-hosszabbítások
végrehajtásához.

Az eddigi együttműködés tapasztalatait 2001. november l2-14.
között, a német-magyar logisztikai megbeszéléseken összegeztük. Itt szü-
letett döntés a további együttrnűködési kérdések pontosííására. A németfél

íelajdnlottg további segítségét az űIábbi leúleteken:

' segítségnyújtás a magyar logisztikai infonnatikai rendszer
kialakításáhoZ;
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. a BUNDESWEHR inkurrens eszköz és anyag készleteinek
átadása (ezen a területen máí döntés születelt 497 db gépjármű
átvételére);

' a NATO-n belüli együttműködés tapasztalatainak egyeztetése,

kölcsönös kicserélése:

' a meglévő logisztikai kapcsolatok erősítése.

Egllüttműködésí hapcsolataink újabb áIlomásál jelenteue a 2002.
jan udrj áben lefolylatott katonai logisztikai konzulláció, ame ly leglfon-
tosabb és leginkább érdeklőrlésre szúmot laftó téruíiktól - a nénwt parl-
nereink áItal elmondottakróI - az alábbi összeíoglalást adjuk közre.

1. A Bundeswehr katonai logisztikai §zakértőinek
elgondolása a logisztikai folyamatok modellezésére

A néma haderőn beIüI is napirenden lévő kihívást jelent a mdra már
elavultíá váIt logbztikai információs rendszer kíváIíása és egy új adatfel-
do lgozási rendszer kialakítás a, Információs rendszer ük hiányosságai kö-
zött szerepel, hogl níncs teljes kép a készletek bevethelőségéro'l, nem
optimaliailt a nemzetközi műveletekben való részvétel előkészítése és
támogatása, gondoí jelent a haderőnemeken túlnyúló funkcionalitások-
ba történő belépés és messze nem optimtilis a német haderő és az ipcr
közö tíi e gy üttm Ű kö dés.

A katonai vezetés általános nézete szeriní a német haderő műkö-
dőképessége egtet jelent a logisüikai támogatási rend.szer működőké-
pességével. Ezí az analőgiát szem előtt tartva, prioritást adva az ad,atfel-
dolgozási, nyilvántartási rendszer korszerúsítésének az erre a feladatra
kijeIölí szakáIlomány úgy ítélíe meg, hogy a feladatorientáIt információs
rendszerrőI legcéIravezeíőbb a íolyamat-orientált rcndszerre íörténő
áttérés, A folyamatot egyes tevékenységek közötti logikus összefiiggések
láncolatának fog|ák fel, ami egyben egy olyan behatárolható eljárástjelent,
amit eredmények váltanak ki és eredmények zárnak le, Ezek a folyamatok
a szeyvezeíi elemek haárain túllépve működnek és lényegtelen, hogy az
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adott e§emények korábban milyen haderőnemhez tartoaak, mivel az új
felfogds szerint afolyamatok kezelése nem az eg),es stddiumokhoz kötöt-
ten, hűnem eg! egységben ölénik,

Erre az alapkoncepcióra építve a német katonai vezeté§ utasítást
adott a haderőtánogatás valamennyi összet€vöjét átfogő, lz új informá-
ciós rendszer kiépítésére vonatkozó projekt elindítására, ami egy SASPS
jelöIésű szabvány szoftverfelhasználási programon alapul. A sioftverfel-
használási program nem katonai fejlesaésű, hanem azzal szemben az SPA
cég által gyártott és a kereskedelemben forgalomban lévő szoftverekhez
kötődik.

A folyamatcentrikus informdeiós rmdszer kiemeken az alábbi 7 fő
íolyamatra épül:

. kontrolling,

. szertezelj f€lépítéshez kapcsolódó tevékenységek,

. haderőtervezés,

. személyügyi tevékenységek,

' infrastruktura, beruházás, elhelyezés, környezetvédelem,

. vezetésorientált számvitel,

. hadiipari fejlesztés, beszerzés.

A 7 fő folyamaton beliili logisztikai tevékenységrendszer mintegl 50
munkafolyamatot és közel I000 munhalépéstfoglal magában, lovábbó a
logiszíikai íevékenységrendszer zórt íollamata 4 szinlre tagozódik. trllső
§zint maga a logisztikai fő folyamat. A második szint zárt rendszere a
haditechnikai fejlesztóst, beszerzést, közlekedést és száIlítást, a műszaki
technikai logisztikai menedzsmentet, a karbantartást, fenntar!íst, az
anyaggazdálkodást, értékesítést és a logisztikai vezetést felölelő tevékeny-
ségi folyamatokat tartalmazza. Harmadik §zinten a tevékenységi folya-
matokon belüli munkafolyamatok jelennek meg. A negyedik szinten a



munkafolyamatok teljes kibontására kerül sor mindaddig, míg el nem jut-
nak az elemi tevékenységi formrákhoz és lépésekhez.

A fo fotyamatokhoz kötődó tevékenységek, munkafolyamatok és
elemi lépések haderó egészére kivetített modellezését követően összeha-
sonlítást végeztek el a kereskedelemben kapható szoftVerekkel, amelyek
közil az SPA szoftvergyártó cég termékei az aLíbbiah szerint bízonyul-
tak nugfelelőnek:

' az SPA eljárás lO0%-ban lefedi a kivonás utáni éltékesítést,

. 88 %-ban felel meg az anyaggazdálkodásnak,

: 85oÁ-ban tesz eleget a beszerzésnek,

' 8l oÁ-osan biztosítja a javítást,

' 72%o-a ültethető át a vezetési tevékenységekre,

' a szoftverek 60oÁ-a megfelel a szállítási és közlekedési tevékeny-
ségekhez.

Összességóben kiszámították, hogy az SPA szoítverek 87%-ban ké-
pesek elegeí tenni a logisztikai funkcionaliítis kövelelménleihek, mely-
ből adódóan logisaikai folyamatok területén az SPA és azon alapuló
szoftverrendszereket tervezik bevezetni. Ugyanakkor ezzel felv állalják,
hogy a fejlesztéseket az SPA modellek áItal n!újíott lehetőségekhez
ígazítják, olyan elvek figyelembevételével, mint egységes forma és leíró
rendszerek alkalm azása, a folyamatok átláthatósága, valamint a szervezetj
elemek szintjétől fiiggetIen érvényesülés. Az egységes összfolyamat mo-
dell előnyét példakkal illusztrálva mutatták be. A példák alapján nyilván-
valóvá vált, hogy a rendszer képes kivetíteni az adott helyen megsérült
technikai eszköz javítási anyagigényét, munkaóra-mennyiségét, azok érté-
két és a megvalósítás menetét. Ezen túlmenően a rendszer lelretővé teszi a
különböző célú műveletekre alkalrnas kontingensek összeállításával és feI-
szerelésével kapcsolatos feladatok egymáshoz rendelését, továbbá biz-
tosítja a költségvetés és strukturális adatok közvetlen elérését.
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A haderő új információs rendszerére vonatkozó íejlesztési lefvek
megvalósítdsi határideje - az ütemezett költségvetési ráfordítások bizto-
sításával - 2007. évre kerüIt meghatározásra-

A szoftverek első ütemben történő alkalmazása a haderőfejlesztés
kapcsán 2002. év végéig felállítandó integrált logisztikai centrumhoz
kötődik. A logisaikai centrum a haderőnemi szint feletti anyagi+echnikai
biztosítás, a szállítások fölötti diszponálást, a javítások irányitását,
valamint az ipari ós nemzetgazdasági együttműködés feladatait valósítaná
meg. Elöljárói parancs szerint a logisztikai centrumban 2003. végéig keII
létrehozni az SPA szoítver alapján történő működés feltételeit, me|y
idószak alatt azt fokozatosan építik be a rendszerbe, mely során a régi
ESG rendszereket fogiák felváltan i.

Az SPA szoftver alkalmazást a haderótervezés területén 2003-tól ter-
vezik evezetni úgy, hogy az új fejlesztésíí szoftver költségeinek nagy részét
az SPA eég magára váIlalja Az SPD (State1! Development Planning) íj
szoftvermodell a német kontingensek lehetséges bevetési formái mo-
dellezésére épül és alkalmas a hadműveleti tervezés, a bevetések, műve-
letek támogatására. Ebben az információs rendszerben felső szintű vezér-
léssel, a végpontokig kiadott számítástechnikai eszközök alkalmaása
révén lehetóvó válik a műveleti területen lévő kontingensek igényeinek
gyors továbbítása, feldolgozása és kielégítése.

A konzultációs kérdések során tiszüízódott az a korántsem lényeg-
telen körülmény, mely szerint a7 új információs rendszer bevezetése a
haderő különböző tagozati szintjein jelentős létszámokat saabadílhal fel.
A jelenleg működő információs rendszer adatbázisai további felhaszná-
lásával, konvertálásával kapcsolatban kiderült, hogy az új információs
rendszer egyetlen centrális bank típusú törzsadatállománnyal fog rendel-
kezni, ahonnan vezérlik az adatok bevitelét és váItozíaíását.

2. Az SAP r€ndszere§íté§i stratégiájának lényege és a
megvalósítás ütemezése

A program megvalósílásának koordináIására közvetlen áIlamtitkári
alárendeltségben 2000, év augusztusóban létrehozttik űzl ű szefvezeti
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elemet, amelJ, minteg) 60 íőba á és 6 funkcionális teriiletre (koncep-
cionális tervek, személyügy, biztonságvédelem, informatikai eszközök,
alkalmazás és vezetésbiáosíás, logisáikai és adminisznációs tevékeny-
ségek üámogatása) összpontosítja erőkifejtését, Ezt a törz set a haderőnemi
parancsnokságok ftiIé helyezték el abból a célból, hogy megóvják azokat
az érintett vezetó sz€rvek befolyásolásától. A létehozott szemezeti elem
tevékenlségét az SAS P F project megvalós íttísára koncentrálj u

Felméréseik szerint a 6 számítógépes köZpontba összefogott, mintegy
700 adatfeldolgoző rendszer, a feldolgozásban foglalkoáatott 30.000
személy kiváltása egy új információs rendszerrel azért indokolt, mert a
közel 30 éves adatfeldolgozási eljárások tovább nem javíthatók és nem
korszerősiíhetők. Elvégzett sainwetéseik alapján bebizonyosodott, hog) ű
jelenleg hagyományos rcndszerhen működő iníormációs rendszer 2005-
ig Jinansxírozhatatlannd vólik és mindenképpen egy új rendszer kialakí-
tása szükséges. Ennek során előtérbe helyeáék a folyamat-orientált meg-
oldásokat és az sApR/3 pnogram alkalmazhatóságát vizsgálva bebi-
zonyosodott, hogy az lefedi a német haderőben zajló folJ)amatok 80 %-ű,
amire alapozva megkezdték annak beszerzését. Számvetéseik alapján
megközelítőleg 45.000 íb fogja alkalmazni azí az űj rendszert, melynek
rendszeresítési költsége várhatóan meg fogja haladni a 400 M Eurót.

Elgondolt ütemezésük szerint 2003. évig fogják kiadni a |ogiszli.kai
szervez€tek és a műveleti területen Iévő csapatok íészéíe leívezeíl
szoftvereket. A következő ütemben, 2005. évig a tapasztalatok feldolgo-
zósa melletti fejlesztéseket hajtják végre, első szinten a központi szárnító-
gépes vezérlés kiépítését, második szinten a csapatokhoz történő szoftver
telepítést, harmadik szinten az INTRANET és a WAN hálózatok kiala-
kítását tervezi.

Az SAPM3 proqramoí egl prőbamodellezéssel (PILOT PROJECT
9.3) hajtlák végre, melyen belüI gondolnak a haderő számítógépparkjának
üzemeltetésére, a jelenleg futó programok működtetésére, va]amint az
SASPF bevezetésére. Jelenleg a feladatra meghirdetett pályázatok kiérté-
kelése van folyamatban.

Eddigi lapasztalataik feldolgozása alapjón jobban Jiglelnének a
folyamatok optimaliailósára, erőteljesebben törekednének a kapcsolatok
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erősítésére, szem előtt taíánák az egy€s szervezeti elemek együttínűkö-
désén túllépó szempontokat, törekednének arra, hogy a projectek€t ne
kizárőlag informatikai szakemberek képviseljék, erősítenék az oktatást és
a felkészítést, végezeti,il bűran kiviteleznék a szükségel vóltozíafuísokat.

3. Az ESG német cég ré§zvétele a fejlesztési feladat
végrehajtásában

A szabvány alkalmaaisú szoftver programcsalád (SASPF) tervezésí
súlypontjai közötl meghűtáíozó helyen szerepelt az adatíeldolgozó
íob,amaío k eg!,§égesítése, a tenezési folyamato k optimalizáItísa, a redun-
dakciák kiküszöbölése, az eddig zajló folyamatok átalakíLísa, valamint
integrálása. A project jellemzői közül kiemelten került hangsúlyozásra a
hosszú ideig tartó üzembe állítás, a szabályok változtatásának szükséges-
sége, a kereskedelemben kapható szabvány szoftverek alkaímazása, vala-
mint a folyamatok egységesítése és arányos elosztása.

A fejlesztés alapelvének lekinteuék, hogy a szemezeti íelépítés vúl-
toztalása előzze meg a szoftverek változtatását, Ez azt jelentí, hogy a
különböző folyamatokban felismert változtatások generálják a szervezeti
változásokat és csak utána kezdődhet meg a szoftverek átalakítása. Az
alapelweI összhangban a stratégiai projectek telepítését a legmagasabb
vezetési szintre tervezték, míg végrehajtói szinten az ott folyó tevékeny-
ségekhez megfeIelő projectek bevezetósét támogatták.

A tárgyalt project fázisai:

I. Előkészítes (1996 - 2000. a piac felmérésével).

II. Megvalósítás bevezetése Q0O1 - 2007).

III. Beüzemelós, üzembenntartás (2003 második felétől).

Az előkészítés fiizisóban történő piackuíatás szoítverek tekintetében
34 oÁ-os SAP leíedettséget matatott, ami meghatározta a yálasztás
irányultságát, hiszen a tevékenységi fajták tartom ánya, a piact részesedés
nagysága, a modulok átjárhatősága, a szeNezel nagyságrendje és az alkal-
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mazói követelmények befogadása együttes vizsgálati szenpontot képezett.
A viugáIati szempontok alapján töfiénő érlékelés a haderőn belüIi
tevékerylségeket miníeg 80 %-ban lefedő SAP szoítveíekhez vezeíett, Az
SASP-l időszak során megállapították a várható költségeket és a személyi
szükségleteket, melyeken kidoigozták a megvalósítási tanulmányt és a
rendszeresítési stfatégiát. A rendszeresítési stratégia kidolgozása során
megvalósítási módszereket, eljárási tevékerrységeket, valamint a felhal_
mozódott gyakorlati tapasztalatokat dolgoaák fel.

A végrehajtás féaisában a létrehozott team az előkészítés ered-
ményeire alapozva kezdte meg munkáját, melyen belül kiemelt figyelmet
fordított a valóságban bevezetendő eszközök kifejlesztésére, a haderőn
belüli katonai összfolyamatrrrodel]ek lebontásá,ra és a különböző szintekre
bontott folyamatelemek transzform álásáLra. A szoítver lefedetíséghez még
hiányzó és a haderőn belül jellemző specifikációk a stratégiai védelmi
temező progrum (SDP) keretében kerüItek rögzítésre. EZt követően integ-
rálták a rendszer€ket és három lépcsőben átadák a haderó részére.
NyíIvánvaló volt, hogy a komplex projectet egy kivitelező team nem tudta
végigvinni, hiszen az mind a katonai szakértók, mind a tanácsadó ipari
rész és nem utolsósorban a termék gyártó, előállító oldal szaktudását
igényelte, A megbízónak fel kellett tennie azt a kérdést, hogyan vonja be
az ipart a folyamatba, aminek során felmerült a több cég bevonását favo-
rizáló DUPONT modeIl, illetve a csak egy céget előtérbe helyező modell
alkalmazása.

A nyilvtinvaló előnyökkel bíró egy vezérszereplős modell alkal-
mazása során a német haderő két céget vont be aíeladat végrehajtásába,
melyek közüI az ESG cég tanulmánykészítő és ánilágító, az SAP cég ter-
mékkívitelező szerepet töIíötI be. Ebben a konstellációban a német haderó,
az ESG és az SAP együttes íelelőssége jelenlkezett a program sikerééfi.
Köztük szoros együttműködés és a részfolyamatok kapcsolódási pontjai-
hoz kötódó állandő egyezktés valósult meg.

A project ütemezése sxeriní 2003. évtőI indul be az izemeltetés
fázisa, melynek feladaía az új temékekkel felszerelt csapatok ellátása, a
rendszer működésének felügyelete és a tapasztalatok feldolgozása. Indok-
lás szerint a kialakított nagyságrendú teamre a további működtetés érdeké-
ben szükség van annak ellenére, hogy a katonai oldal miní megtendelő,
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felhasználó ügyfélként szerepel és az ipu végzi a számítógépközpontok
üzemelteftsa, az ügyféIkiszolgáIó cenbumok kaíbantartásárű a szakáI-
lomáryl biztosításű. Ezáltal a katonai oldal az ipana átruházhatja az infor-
mációs fejlesztési feladatokat, gyakrabban átvelreti a fejlesztések ered-
ményeit és mindezek mellett koncentrálhat az alaprendeltetés szerinti fela-
datai végrehajtására.

A megvalósítási és üzembe helyezési fázisok egymásra hatása nem
problémamentes, fenná|l az átfedések, páhuzamosságok veszélye, me-
lyekkel összefiiggésben a project sikeíét beíolyásoIó kockúzatí tényezők
közüI kiemeIt jelentőséget t ulajdonítottak:

. a döntést hozó szefvezet és a pénzügyi támogatás meglétérrek;

. a személyügyi feltételek biztosítottságának;

' az oktatás és a képzés sikerének;

'ajogi és ipari háttér meglétének;

' a meghozott döntések komolyságának és átláthatóságának;

. központi munkahely és a gyors egyeztetési lehetóségek biztosításá-

nak;

' a programot irányító szervezeten belüI a követelményeket támasz-

tó, a követelményeket kielégítő és a gyártó oldalak helyes arányának.

Az eddigi fejlesztés legfőbb tapasza ani köziil az alábbiak érdemel-
nek kiemelést:

a) Az eredeti mode|l szerinti szerződés megváltozott, mert menet
közben a DUPONT modelI alkalmazása került előtérbe. Ennek oka, hogy
a katonai oldal valamely szervezetet túl monopolizált helyzetbe hoztak
volna, így a régi rendszereket iizemeltetók mellett lehetóséget kívántak
biáosítani más piaci szereplőknek is.
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b) Egy mindenen átható egységes program végrehajtásának aka_
dálya a több helyről jövő teljesítések eltérő színvonala, melyből adódóan
a megbízói oldal koordinációs feladatainak nagyságrendje megnövek€dett,
melynek arányában a követelménytÁmasnő oldal részesedési aránya
csökkent.

c) A gyártó bekapcsolása pozitívnak bizonyult a tervezés és elő-
készítés fázisaiban, ezáltal' a projectnek elóállt egy olyan különlegessége,
hogy a résztervezési fázisokat párhuzamosan tudják futtatni a shatégiai
védelmi tervezési programmal (SDP) együtt, ugyanakkor az SDP-nek
lehetősége van a gyakorlati feladatok folyamatos beépítésére.

d) A project menedzselésére sajnos egy virtuális .személyi állo-
mány jött létre, mivel a résztvevők szakmai szempontból a project
irányításhoz rendeltek, de katonailag, illetve munkáltató szempontból az
eredeti munkahelyükhöz kötódnek. Az állomány mobilizáltsága sem érte
el a kívánt szintet, így a katonai oldal által biáosítandó 500Z-os arány nem
áll rendelkezésre.

e) A döntéshozatali utak - a legfelső szintről történő irányítás
követelmény ellenére _ tulságosan elnyúlnak, a döntéshozatali folyamat
számos testületen megy keresáül, ezáltal eszkalálódik.

f) A t€rvezett költségek biztosítottsága nem á|landó, a felrnerülő
terven kívüli katonai feladatok finanszírozása rniatt költségcsökkentő be-
avatkozások történnek, amely által a régi eljárások rendszerben tartási
ideje növekszik meg,

4. A jelenleg rendszerben lévő adatfeldolgozó e§zközök
üzemeltetése

A német hadeú Logisztikai Hivaíal Adatíeldolgozó és ESG Támo-
gató Főoszttilyának vezetője felvázolta azt a jelenlegi rendszert, amely-
ben 6 számítógépközpont, azokon belül 3000 computer és szerver, több
mint 40.000 terminál és szeméIyi számítógép üzemel, Ebben a rendszer-
ben mintegy 60 millió programsor, 80 ezer adat, 10 ezer személyi mun_

kaőra, ezet egyedi eljárás, 953 általános eljárás és 20 gyátríő szerepel.
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A jelenlegi adatfeldolgozó rendszer főbb hiányosságait képezik, hogy
a különböző folyamatoknak hézagos az informatikai támogatottsága,
hiányzik az áttekinthetőség, ídejétmúItak a technológiók, egymástól
elszigetelt fejlesáések történtek, ez elöregedett eszközök miatt nagyfokú
a regenerálási rdfordítás. A számítóközpontok éves kötelező korszerű-
sítési igénye, a régi gépek fenntartása kimeríti a rendelkezésre álló finan-
szírozási lehetőségeket. Eppen ezért kívánatos lenne a mielőbbi átváltás
végtehajtása a fo$amat-orientált SAPR/3 rendszerre.

Az új rendszer bevezetéséig a Logisztikai Hivatal mintegy 250 fővel
még képes a régi rendszer ( 5 - 6 év) üzemben tnrtdsára Összességében
109 olyan régi adatfeldolgozó eljárásuk van, amelyek részben a Logisz-
tikai Hivatalon belül, túlnyomórésá azonban a három haderőnemnél és az
egészségügyi szolgá|aínál működnek. Példaként említve 12 régi eljárás a
felső vezetés-, 12 régi eljarás a beszerzés-, 32 régi eljárás az anyaggazdál-
kodás-, 21 régi eljárás a műszaki technikai logisztikai irányitás-,20 régi
eljarás a karbantartási és kisebb eszközgyártÁs-, ll régi eljárás a közleke-
dés és szállítás-, l régi eljárás a rendszerból történő kivonás és értékesítés
adatfeldolgozásál szolgá lja.

A fejlesaési project leg]főbb íeladata a ftgi eljárúsok átvitele az SAP
rendsletbe, amelynek szervezeti hátterét megteremtették és 2002. 08. hó
végére, a haderőnemeknél lévó hadműveleti eljarásokat a Logisztikai
Hivatalba vonják.

Befejezés

Az elhangzoíí előadások részletes áttekintést adnak számunkra a

német hadsereg jelenlegi és tervezett informatikai rendszereiről. Az alkal-
mazott megoldások és a távlati elképzelések alkalmat adnak számunkra,
hogy a nagyar logisáikai információs rendszerre vonatkozó elképzelé-
seinket összevessük egy lényegesen nagyobb tapasztalattal és lehetösé-
gekkel rendelkezó ország tapasáalataival.

Meg kell azonban állapítani, hogy a német modell, igaz, hogy nagyon
jó, de számunkra teljes egészében nem alkalmazható. Természetesen egy
új logisztikai információs rendszer kialakításánáI figyelembe kell venni a
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kor kövelelrnényeit, de naryon fontos a magyar sajátosságok maximális
firyelembevétele is.

Ezen sajátosságok egyik fő összetevője a rendelkezésre álló források
kérése, amit nern lehet összemórni a német hadsereg lehetóségeivel.

összessegűen az elharrzolt eőaddsok nagyon hasznos informdciű
biztasítotlak §zómunkra, mnit íeltétlenitl tudu.nh hasznosítaní az infol-
míciós rendszeriink tovdbbi kidalgozdsánól,



"DEFENCE SUPPoRT,, - VÉ,DELMI TÁMOGATÁS

NATO-ban használt kifejezés magyar értelmezése

Fenyvesí Károly|

Tisztelt Olvasó!

Ennek a témának a feldolgozását és kőzzétételéí azéít tartottam szük-
ségesnek, mert a 3 éVes külszolgálatban eltöltött idó Uíán bazatéíve azt
tapasztaltam, hogy sokan helytelenüI értelmezik a NATO-ban meghono-
sotloít "tleíence support" - magyarul védelmi támogatds fogalmdt. Egye-
sek a katonai terminológiában használatos támogatással, mások a biz-
tosítással és megint mások a logisztikával azonosítják. Mivel a külszol-
gálatom ideje alatt Brüsszelben, a NATO-központban ezen a területen dol-
goztam, úgy gondoltam, hogy egyike lehetek azoknak, akiknek akár köte-
lessége is tisztázni eZ:í. a kérdéskört.

Előre is elnézést kérek minden olvasótól az aránylag sok, és sokszor
használt angol nyelvű NATO-rövidítésekért, Tudom a saját tapaszta-
Iatairnból, hogy elég nelréz az olyan szöveget olvasni és megérteni, amely-
ben sok az idegen kifejezés. Ennek eIlenére úgy gondoltam, hogy az ere-
deti rövidítéseket fogom használni minden o|yan esetben, amikor nincs
annak nregl,tonosodott magyar megfelelóje. Ezt a NATO-központban
eltöltött három év alalí megszerzett tapasztalat alapján teszem, mert azt lát-
tam, hogy a legtöbb ország praktikus okok miatt a saját gyakorlatában ezt
lronosította meg. Ugyanis ezeket a kifejezéseket (mozaikszavakat)
általában a szakemberek egy szűkebb csoportja használja a NATO-
tagországokban, akik pontosan tudják, hogy mit takar az eredeti kifejezés.
Ha ezt lrasznáJjuk, nincs félreéfiés, nem kell nragyarázkodni.

Viszont ha ezeket lefordítjuk más nyelvre, például rnagyarra (arni sok-
szor egyszerűen, röviden nem is lehetséges, és a kifejezések sokszor ré-
gebbről meghonosodott fogalmat, tevékenységeket takarnak, mint például

l, Fenyvesj KáJoly mk, ezredes, HM nemzetközi fegyveíz€ti koordináloí
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a védelmi támogatás is) és azt kezdjük hasmálni úgy, mint egy korábbról
ismert fogalmat, akkor előfordulhat, hogy ezekjelentése eltorzul, nem azt
adja vissza, amit az adott környezetben valóban jelent. Ezért gondoltam
úgy, hogy ahol lebet, maradok az eredeti angol nyelvű NATO-
rövidítéseknél, természetesen megadva azok magyar foldítását, illeWe ha
szükségesnek láttam, akkor rnagyaíázaíot is fűztem azokhoz.

A téma megértéséhez szükségesnek tartottam elemezni azt a
környezetet, amelyben a védelmi támogatás fogalom meghonosodott és

használatos. Így a NATO Nernzetközi Titkárságát, a Védelmi Tárnogató

Főosztályt és a Némzeti Fegyverzeti Igazgatók Konferenciája (CNAD2)
szeívezeíét és annak alárendeltségében lévó bizottságokat, Ezen
szervezetek rendeltetését és feladatait elemezve úgy gondolom, világosan
kirajzolódik a védelmi támogatás alatt értett tevékenység.

Mivel NATo-témáról van szó, természetes, hogy nagyon sok kife-
jezés az angolból került átvételre, és annak magyar fordítását használom
akkor, amikor ea a cikket megfogalmazom. Nem szándékom, hogy min-
den fordítást külön elemezzek, egyet azonban minderrképpen szeretnék
íisz-tázni. Ez pedig a "support" - magyarul támogat, támogatás vagy

"povide support|| - magyarul segítséget nyújt, vagy egyszerűen ||végzi",

Amikor a támogat(ás) kifejezéstjelzó nélkül használom, akkor a sző köz-
napi jelentését kell érteni, úgy mint "sesít(h)", "előmozdít(ás)" stb.

Amikor a védelmi támogatásiól van szó, akkor az egy szélesebb körű
tevékenységet takar, amit a cikk végén fogalmazok meg.

Engedjenek meg még egy rövid kitérőt, magyaríuatot a NATO
Védelmi Támogató Főosztály tevékenységét illetően, mielőtt a részletekre
rátémék. Tulajdonképpen mi is ennek a főosztálynak a rendeltetése? Ezt a

későbbiekben megfogalmazom a hivatalos dokumentumok alapján. Most
inkább a saját szavaimmal mondanám röviden: A NATO Védelmi
Támogató Főosztály rendeltetése elősegíteni a Szövetség3 küldetésének,
feladatainak a végrehajtását annak érdekében, hogy mint soknemzetiségű
szervezet képes legyen zökkenőmentes együttműködésre a hadfelszerelési
anyagokat és eszközöket, azok ellátását, fenntartását stb. illetően. Ennek
érdekében önkéntességi aIapon összehangolja a tevékenységeket már a ter-

2. CNAD - Conference ofNational Armaments Directors - Nemzeti F€gyveíZeti lg8zgatók Konfeíen-
ciája
3, szöVetség, értve alatta aZ Észak-atlanti szerzódés Szerv€zetét,
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vezési, fejlesáési, majd a gyártási és beszerzési fázisokban. Azzal, hogy

amikor és ahol szükséges, anyagi-technikai szabványokat vezet be, lehe-

tővé teszi a tagorságok és nem tagországok (például: PfP országok)

felkészülését az együttműködésre, Ennyi bevezető után térjünk rá a rész-

letekre.

1. A NATO "DEFENCE SUPPORT - vódelmi támogatás" alatt
folyó tevékenység elemzése és a hozzá kapcsolódó szewezeti

elemek vizsgálata

1.1. A NATO "Defence Support Division" - a NATO Védelmi

Tómogató Főosztálya rendeltetése, helye szerepe,

A Védelmi Támogató FőosztáIy a NATO-Nemzetközi Titkárságas
szervezetében az öt föosztály közül az egyik, amelynek vezetője a szak-

területekért felelős főtitkárhelyettesek közül a védelmi támogatásért fele-

lős NATO fótitkárhelyettes. Ezt a beosáást - kvótás hely lévén - mindig
amerikai nemzetiségű személy tölti be,

1.1.1. A Védelmi Támogató Főosztály rendeltetése:

. Tarrácsot adni a NATo-főtitkár, az Észak-atlanti Tanács (},IAC6)

és más főbizottságok részére a felelősségi körébe tartozó

kérdésekben, mint:

- A "fegyverzeti" területen a kutatás-fejlesztés, ryártás, beszer-

zés, életciklus elemzés,

- Kiterjeszte$ légvédelemmel (extended air defence) kapcso_

latos témák.

. Elősegíteni a szövetség7 részére rendelkezésre álló erők és

eszközök (leg)költséghatékonyabb felhasználását.

4, Megiegyzés: Az angol "Division" mint "principal body" szó alatt magyarul ebb€n az esetben

foosztrirlyt, íöigazgatóságot vagy ftjc§oportfiinökséget kell ért€ni, Én a továbbiakban a íőosztály kife-

iezést fogom hóználni a stratégiai és védelmi Kutató IntéZ€t áItaI l997-ben kiadott magyar nyelvű

NATo KEZIKÓNYV alapján,

5, Lásd az l, számú táblázat "A NATo Nemzetközi Titkárság Fóosztályai".
6, NAc - Noít Atlműc council - Eszak-atlanti Tanács-

7, Szoveség alan az Észák-atlanti szerződés szervezeét kell érteni,
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' A Védelmi Támogató Főosztály összekötő szerepet tölt be a
NATO termelési és felhasználói logisztikáért felelős szervezetei
között, a különbözö kooperációs projektekkel kapcsolatos
feladatok során, valamint a NATO kutatás-fejlesztéssel
foglalkozó katonai szewezetei között.

. A felelősségi körét és kompetencidját é ntően ("fegyveneti" és

Iégtér menedaement kérdések) részí vesz a NATO Védelmi
Terv e zé s i fo Iy amata ib an.

A védelmi támogatásért íelelős NATO íőtitkárhelyettes az állandó
elnöke a NATO CNAD "senior" bizottságnak, a NATO C38 Igazgató
Tanácsának és túrselnöke a NATO Szabványosítási Bizottságnak.

1,1.2. A Védelmi Támogató Főoszttily felepítésében alapvetően két
igazgatóságra és három másik szenezetre tagozótlikg, ez utóbbiak
megosztva, rés7,ben a Védelmi Támogató FőosztáIy, részben a Nem-
zetközi Katonai Tarn (MS10) iglzgatőjánú az alárentleltségébe (fe-
lelősségi körébe) lartoznak. Ezek:

- Fegyverzeti Tetvező, Program és lrányelvek lgazgaíőság;

- Légvédelrni és Légtér Menedzselő lgazgatóság;

- A NATO Központ Konzultációs, Vezetési és Irányítási Törzs
(NATo HQllC3S12);

- A NATO Szabványosítási Iroda;

- A Kutatási - Technológiai Hivata], Technikai Tanulmányok és
Koordináló Iroda.

8, NATo Consultation, Command and Controll Board - NATo Konzultáció§. Vezetési és lrányilási
Igazgató Tanács,
9 Lii§d a 2, számú tábliizatot "Védelmi Támo8ató Főosztály",
l0, IMs - lntemational Military Staff - Nemzetközi Katonai Tóízs,
l l NATO HQ - NATO Headquarters - NATO Közpon!,
12 c3S - consullaiion Command & Control stafr _ Konzultációs, Vezetési és lrányitasi Törzs,
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Részletesebben a két igazgatósóggal kívánok foglalkozni. A közös
irányílús alú tatuai terülelekkel csak áItalános tőjékoztató jelleggel, a
védelmi támogatós felelősségí körének megfelelő mértékben.

1. Fegyverzeti Tervező, Program és Irányelvek lgazgatóság
(Armaments Planning Programme and Policy Directorate).

Ez az tgazgatőság segíti és támogatja a védelmi támogatásért felelős

főtitkarhelyettest a Szövetségenl3 belüli fe5,verzeti kooperációval, pro-
jektekkel, irányelvekkel, valamint a beszerzésekkel kapcsolatos kérdések-

ben, FeIeIős továbbá a CNAD tevékenységével kapcsolatos feladatok
szer.lezéséétt, a kezdeményezések formába öntéséért, támogatást nyújt a
CNAD részére annak érdekében, hogy az maradéktalanul képes legyen

megfelelni rendeltetésének, vagyis, hogy elősegítse a Szövetség külde-
tésének teljesítését.

Ezen kívül az igaz7alóság támo7atásl nyújt a Szárazföldi (NAAGI4),

a Haditengerészeti OrNAGts) és a Légieró (l.{Are6t01 Fegyverzeti

Csoportok (fóbizottságok, másképpen első szintű bizottságokl7) részére.
Ebben az esetben az igazgalóság szetepe, hogy elősegítse és biztosítsa a
tagországok képviselói közötti információcserét és harmonizácíőí az érin-
tett témakörökben . Biztosítsa továbbrí a különböző koncepciók és a NATO
(had)műveleti követelmények közötti összhangot, elősegítse a konszen-
zus, valamint a minél magasabb fokű szabványosítás elérését a NATO
műveletek kooperációban történő végrehajthatósága érdekében.

l3. szövetségen az Észak-atlanti szerzódés szervezetét kell érteni.
l4 NAAC - NATo Aímy Armaments Group,
l5, NNAG -NATo Naval Armament§ Group,
l 6. NAIAG - NATo Aií Foíce Armament§ Group,
17. Megie8yzés: A NATo Nemzetközi Titkarsága szeívezetében küIónbözó szintii bizottságokat
különböáetünk me8, A legf9lsőbb szintű bizoítsá8ok az úgynevezett "senior committee"-k, amelyek
a NATo Tanácsának, a véd€Imi Tervezö Bizottsá8nak, vagy a NukleiáJis Tervezó csoportnak j elen-
ten€k. Ilyen bizottság a CNAD is, amely az Eszak-atlanti Tanácsnak j€lent. A legfelsóbb szintű
blzottsá8ok aláLr€nd€ltségébon három különbözó szintú bizottság müködhet| első szintií-, vagy fóbi-
zotts€ok, ezek aIaíendelt§égében a második szintű bizottságok és ezek aláJendeltségében a harmadik
szintű bizottságok (ezek többnyire albizotlságok - "subgroup"-ok, y6gy ,unkacsoportok - "Working
Group"-ok, illetve alkalmi munkacsoportok "Ad Hoc Group"-ok).
Más ielosztá5 szeíint a bizottságok lehetnek állandó-, illetve id€iglenes bizott§a8ok. Ilyen értelemben
a nagyobb horderejű feladatok vé8rehajtására létrehozhato Ad Hoc bizottság, mint elsó szintú
bizottság is, amelynek mandátuma meghatáíozott ideig tart, Ezen kiv0l a feladatokj€llege, i]letve ren-
deltetése szerinti felosáás alapján a senior bizottságok alárendeltségében me8különböztethetünk
munkacsoportot - "Working Group", tervező csoportot - "Projeci Group" és iíányitó csoporiot-

"steeíing committ€€".
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Ez az igazgatóság felelős a PfP18 programból a CNAD felelósségi
körébe tartozó feladatok végrehajtásáért, bedolgozik,a Tömegpusztító
Fegyverek Elterjedése Elleni Munkacsoport (DGPI9) mlnkálába, túmo-

8,ar7 a CNAD munkáját a Kiterjesztett Légvédelem (Extended Air
Defence) kórdéseiben, menedzseli a CNAD Hadszíntéri Rakétavédelmi
Munkacsoport tevékenységét, felügyeli a béketámogató műveletek
CNAD-t érintő feg},rr'erzeti Vonatkozásű feladatait. Kapcsolűtot ta íenn a
Nyuga!európai F egyverzeti Csoporftal (WEAG)2o, valamirrt a küIönböző,
a CNAD felelősségi körébe is tartozó kérdésekkel foglalkozó
szervezetekkel, hivatalokkal, mint például: "NATO EF 2000 and TORNA-
Do Development2l , NPLO22, NAMSA(O),23 NAHEMA24, SACLANT-
CEN25, SNLC26, stb. (a felsorolásban csak a lényegesebb és ismertebb
szervezeteket említettem meg).

Az igazgatóságon beIüI működík a NATO Nemzetközi Titkársága
kutaüís-fejlesztésért felelős részlege. A NATO Kutatási és Technológiai
Hivatalának (MA27) székhelye Párizsban van. Ennek vezető testülete a
Kutatási - Technológiai Igazgatóság Tanácsa (RTB28). A hivatal és az
ígazgatő íanács együttesen alkotják a Kutatási - Technológiai Szervezetet
(Rrozl;.

2. Légvédelmi és Légtér Menedzselö igazgatóság (Air Defence and
Áirspace Management Direc torate).

l8, PfP - Partnership for Peace - Békepartnerség,
19, DGP - Defence Group on Pro|iferation - Tömegpusztitó Fe8yverek Elterjedése Elleni
Munkacsoport,
20, wEAc - Westem European Armament§ Group _Nyugat-európaj Fegyveízeti csoport,
2L NATO Eurofi8hteí 2000 és ToRNADo harci repülógépeket f€jlesztő csoportok.
22, NPLo - NATo Production and Logistics oí8anization - NATo Gyáíiisi és Logisztikai szervezet.
23, NAMsA(o) - NAIo Maintananc€ and supply Agency(orgalization) _ NÁTo Fenntaítá9i és
Ellátá5i Hivatal(szervezet),
24, NAHEMA - NATo Helicopt€r (NH90) Design, Dev€lopmenl Poduction and Logislics
Mana8ement Agency _ NATO NH90 Hel ikopter Tervezó, FejIesztő, cyártó és Logisáikai Menedzseló
Hivatal
25, SACLANTCEN " supreme Allied command AtIantic Undersee Research Ceítre _ szövetsé8es
Fegyveíes Erók Atlanti Legfelsőbb Pa.rancsnoks€ Tengeralatti Kutatasi Központ.
26, sNLc - Senior NATo Logisticans'conference - NATO Logisztikai vezetők Konferenciája
(Ertekezlete),
27. RTA - Reseaích and Technolo8y A8ency - Kutatási és T€chnológiai Hivatal.
28, RTB - Research and Technology Board _ Kutatasi és Technológiai l8azEatóság,
29, RTo - Reseafch and Technology organization - Kutatasi és Technológiai szervezet,
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Ez az igazgatóság felelős a légvédelemi kérdésekért, valamint a
katonai és a polgári légi forgalom irányítási feladatai közötti kapcsolatok
szerv ezéséért. Egyik fő feladaía támogatást n! újtani aNATO Légvédelmi
Bizottságának O{ADC39, amelynek rendeltetése tanácsot adni az Eszak-
atlanti Tanács és a NATo Védelmi Tervezó Bizottság részére a légvédel-
mi fejlesztési programok teljes körét érintően. Ezen feladatok végrehajtása
során szorosan egüttműködik a NATO katonai szervezeteivel. A NATO
Légvédelmi Bizottsága felelős a NATO légvédelmi rend,szere irány-
elveinek (policy) továbbfejleszíéséérí, a légvédelmi kérdésekben a
tagországok közötli koordinációért - éftve a]atta a béketámogatási műve-
letek során, a résztvevó országok közötti koordinációt is - az integrált
légvédelmi rendszer (beleértve a haditengerészeti, szárazítildi és légierő
légvédelmi képességeit) képességeinek növeléséért annak érdekében,
hogy azok megfeleljenek a Szövetség elvárásainak.

Az igazgatóság nuisik íő íeladata támogatást nyújtani aNATO Légi
Forgalmat Irányító Bizottság (NATMC3l) részére, amelynek rendeltetése,
hogl biztosítsa a légtérkoordíndciól a Szöveíség részére úgy a katonai,
mint a polgari légi forgalom esetén, valamint kapcsolatol íaflani a partner
országokkal a közös légtérhasználat kornpatibilitásának kialakítása és biz-
tosítása érdekében, valamint azzal atávlati céllal, hogy kiépítésre kerüljön
az egy séges páne urópai Iég iforgalmi irányítási rendszer.

A NATO együttműködési keretein belül az igazgatóság feladata a
NAlO-tagságra aspiráns országok részére fakik részt vesznek a Tagsági

Akció Tervben (MAP32) és a PíP programban] tanácsot és segítséget nyúj-
tani a légvédelmi és légtérforgalmi kérdésekben,

Az igazgatóság feladatai közé íartozik továbbá a kapcsolattafiás a
légvédelmi ügyekben érintett hivatalokkal, szervezetekkel, mint például: a

Légi Eszközre Telepített Korai Riasztási Programot33, valamint a Légi
Vezetési és Irányírási Rendszer Programot34 menedzselő hivatalokkal, a

FIAWK földi tetepítésű légvédelmi rakétarendszert3s és a Közepes Ható-
távolságú Megnövelt Légvédelmi Rendszert36 menedzselő szervezetekkel.

30, NÁDc - NATo Air Defence committee _ NATO Légvédelmi Bizotlság
3l, NATMC - NATO Air Traffic Mana8ement Committee " NATo Légi FoBalmat lrányitó
Bizottság,
32, MAP - Membership Actioí Plal - Tagsági Akció Terv,
33, NATo Airbom€ Early Warning Pro8ramme.
34, NATo Air coííünand and coníol System Pro8ramme.
35, HAWK suíface to Aií Missile system - ftjld-l€vegő rakéta rendszeí,
36, MEADS - Medium Extended Air Defence system.
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3. A NATO Központ Konzultációs, Vezetési és Irányítási Törzs

Q,LÁTO HQ Consultation, Command and Contol Staff - NATO HQ C3S)

Ez a törzs integrálja magába a NATO-n belül a témáért felelős civil,
illetve katonai szervezeteket. A törzs fó feladata, hogy kialakítsa a NATO
Konzultaciós, Vezetési és Irányítási irányelveit, majd felügyelje azok ter-

vezését és alkalmazását. További főbb feladata, hogy működtese és kiszol-

gálja a NATO Kommunikációs és Információs Rendszerét (CIS37). Ezen

feladatai végrehajtása során támogatást nyűjt az alábbi bizottságok
száLmára: Eszak-atlanti Tanács, Katonai Bizottság, CNAD, Erófonások

Főbizottsága (SRB38), és más bizottságok részére szükség esetén. A
NATO C3S a rendeltetésüknek megfelelően hat küIönböző részlegre

tagozódik (itt nem szándékom részletesen elerrrezni).

4. NATO Szabványosítási lroda (Offce of NATO Standardization)

Ez a szervezet felelős a NATO-n belül az anyagi és techrrikai szab-

ványokkal kapcsolatos tevékenységért úgy, hogy az iroda, mint a

Nemzetközi Titkárság szervezetének része, tagja a NATO Szabványosítási
Törzs Csoportnak (NSSG), amely a NATO Szabványosítási Bizottságnak

(NCS39) van alárendelve. (A szabványosítással, rnirrt a védelmi támogatás

egyik fontos feladatával, részletesebben egy, késóbbi fejezetben foglalko-
zom).

5, Kutatási és Technológiai Hivatal Technológiai Tanulmányok és

Koordinációs |roda (Technology Slttdies antl Coordinatiotl Ofiice of
Research & kchnolog,, Agency).

Ez az troda összekötő szerepet tölt be a párizsi székhelyű Kutatási és

Technológiai Hivatallal (RTA), és mint ahogyan korábban már szó volt
róla, kettós alá,errdeltségben működik. A NATO Kutatási és Technológiai
H;vatallal együtt az a rcndelíetése, Hogy kitlolgozza a hosszú távú NATO
kutatási - fejlesztési programját, elősegítse az infornrációcserét a nenl-

zetek kutatással - fejlesztéssel fogIaIkozó szeryezetei között, ianácsot adjon

37. CIS - Communication & lnformation syst€m - Kommunikációs és lnformá§iós Rendszer,

38, sRB - senior Resource Board - Eíőforrások Főbizotl§ága,
39, NCS - NATO committee foí standardization - NATO Szabványositasi Bizottság,
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az Eszak-atlaníi Tarrács, a NATO különböző bizottságai, valamint a tagor-
szágok részére alapvetően a védelmi célú kutatási-fejlesztési kérdésekben.

A RTA a kutatási-fejlesztési témáknak meg]felelően hat küIönböző
PANEL-rc tagozódik:

. Tanulmányok, Analízis és Szimuláció (SAS PANEL),

' Rendszer Koncepció és Integráció (SCI PANEL),

. Szenzorok és Elektronika (SET PANEL),

' Információs Rendszer Technológia (IST PANEL),

' Alkalmazott Gépjármű Technológia (AVT PANEL),

r Humán Faktor és Orvostudomány (HFM PANEL).

Ósszefoglalva, a íentebb teírlakból látszik, hogy a Védelmi Támogató
Főosztály működési terüIele igen széles körű és alapvetően kéífő terüIet-
re tagozódik, Az egyik, ame$ik afegyverzetlq, fl míísik pedig, ameb,ik az
előzőekben tárglalt légvédelmi kérdésekkel foglalhozik. A konzultációs,
vezetési és ifányíttísi, a szabványosítási, valamínt a kutatdsi és fejlesztési
kérdésekben pedíg megosztott felelősséget visel a Nemzelközi Katonai
TörzzseL

Miután megismerttik a védelmi támogatásért felelős szervezet rendel-
tetését, feladatát és felelősségi területeit, vizsgáljuk meg a doktori érte-
kezés témájálroz majd közvetlenül kapcsolódó CNAD rendeltetését és az
alárendeltségébe tartozó biZottságokat,

40. A szerző megjegyzése: a továbbiakban, amlkor a "fegyverzeti" kií€iezést használon - aml aZ
anBol "armaments" e8yenes t'ordításból következik _ mindig a szó szorosan vett ielentésélől
széles€bb fogalomkört k€ll érleni Magyarul Ieginkább a hadfelszerelés szó fedi Ie az angolban
használt "armaments" körébe tartozó fbgalmat,
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1.2. A Nemzeti Feglverzeti lgazgatók Konferenciája
rendeltetése, felelősségi területe4l, az alárendeltségében működő bi-
zottságok.

1.2.]. A CNAD rcndeltetése

A Nemzeti Fegyverzeti Igazgatók Konferenciája (a továbbiakban
CNAD), a szakteriiletét illetően a NATO legfelsóbb szintűl tanácskozási
joggal bíró bizottsága, amelynek renrleltetése a fegl,verzeti kérdéseket
érintő témakörökben a Szövetségen belüli együttniűködés megszervezése
és elósegítése, A'90-es években a nemzetközi helyzetberr történt Változá-
sokkal ez fokozatosan kiegészült a PfP országok felé irányuló aktív
együttműködési feladatokka1.

A CNADl/e/ős elókészíteni az összes fegyverzeti együttműködéssel
kapcsolatos témaköröket az Észak-allanti Tanács üléseire, és fordítva, a
CNAD felelós azér1, hogy az Eszak-atlanti Tanács által, a fegyverzeti
kérdésekben hozott döntéseket eljuttassa a tagországokhoz a CNAD
illetékes bizottságain keresztül.

Ebben a munkájában a CNAD-t a neki közvetlenül alárendelt főbi-
zottságok (első szintíi bizottságok) segítik.

I.2.2. A CNAD felépítésea2:

- NADREPs - National Armaments Directors' Representatives -

Nemzeti Fegy.,lerzet lgazgatők Képviselói;

- ACl259 - Alliance Ground Surveillance Steering Committee -

Szövetségi SzárazföIdi FeIderítő Rendszer Irányító Bizottság;

- AC/259 - NATO TMD PG - NATO Theatre Missile Defence Project
Group - NATO Hadszíntéri Rakétavédelmi Tervező Csoport;

- AUG/AIMS - Armaments Information and Management System
User Group - Fegyverzeti Információs Menedzsment rendszer1 Felhasználói
Csoport]

41- AZ ebben aZ alfejezetben leirtak aZ Ac/259-D/1539, valamint az AC/259-D(2000) 17 száLínú nyi11

NÁ'o,dokumeDlumok alapjáfl kerüItek megfogalmazásra,
42. Lásd a 3, szárnú táblázatot "A CNAD felépitése",
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- GNE/DM4 - Group of National Experts on Deployability and
Mobility _ Bevethetőség és Mobilitás Nemzeti Szakértők Csoportja;

- ACl224 NAFAG43 _ NATo Air Force Armaments Group - NATo
Légierő Fegyverzeti Csoport (alárendeltségében az AGa csoportokkat);

- AC/2z5 NAAG45 - NATO Army Armaments Group - NATo
Szárazítildi Fegyverzeti Csoport (alárendeltségében az LGaó csopor-
tokkal,1l

- ACl 141 NNAG47 - NATO Naval Amaments Group - NATO
Haditengerészeti Fegyvelzeti Csoport (alárendeltségében az NG48 csopor-
tokkal);

- AC /135 Group on Codification - Kodifikációs Csoport;

- ACl250 Quality Assurance _ MinőségbiztosíLís csopor;

- ACl258 Safety Aspects of Transportation and Storage of Munitions
and Explosives - Lőszerek és Robbanó Anyagok Szállítási és Tárolási biz-
tonságának kérdéseivel foglalkozó Csoport;

- AC/3 l0 Safety and Suitability for Service of Munitions and
Explosives _ Lőszerek és Robbanóanyagok kiszolgálásával kapcsolatos
biztonsági és alkalmassági kérdéseivel foglakozó Csoport;

- ACl301 Material Standardization and Engineering Practices -

Anyagi Szabványosítás és Műszaki Gyakorlatok Csoport;

- ACl3l3 Group on Acquisition Practicies - AC/3 13 Beszerzési
Gyakorlatok Csoport;

43. Lásd az 5, számú táblázatot.
44. AG _ Ai Group _ Légierő Csoport.
45, Lásd a 4 számú táblfuatot.
46 LG , Land Group _ Szarazföldi csoport.
47, Lásd a ó, számú táblá7átot
48, NC - Naval oroup _ Haditen8erészeti Csoport,
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- AC|3Z3 NATO Research and Technology Board
Technológiai lgazgatósági Tanács;

Kutatási-

- NIAG - NATO Industrial Advisory Group - NATO Ipari Tanácsadó
Csopoft.

A CNAD főbizottságai alárendeltségében a 2, szintt| bizottságok/
szakcsoportok működnek. Ilyenek például a száLrazföldi csoportok (LG),
légierő csoportok (AG), vagy haditengerészeti csoportok (NG), Ezek
alárendeltségében, mint 3. szintri bizottságok működnek, mint munkacso-
portok (WGa9), alcsoportok (SG50) stb,

Még szót kell ejtentink az NCAC - NATO Committee for Annaments
Coordination - NATO Fegyverzeti Koordinációs Bizottságról, ameIy
közvetlenül az Észak-atlanlí Tanács alárendeltségébe tartozik, de feladatát
tekintve szorosan kapcsolódik a védelmi támogatás témaköIéhez. Ennek a
felsőbb szintű bizottságnak az állandó elnóki tisztségét is a védelmi támo-
gatásért felelős fótitkárhelyettes lálja el. Ez a bizottság alapvetően
koordináló szeíepet tölt be, nem jogosuIt döntések meghozatalára, csupán
ajánlásokat tesz a feIelősségi körét illetóen.

Ezek a felsorolt fóbizottságok _ amelyek állaridó bizottságok - az
Eszak-atlanti Tanács által jóváhagyott Szervezeti Működési Szabályzat
(TOR51) szerint működnek, a rendeltetésüktól és aktuáIis feladataiktól fiig-
gően évente 2 - 8/10 alkalommal üléseznek. Ha a CNAD e|őtt álló felada-
tok szükségessé teszik, a CNAD-nek joga van javaslatot tenni újabb íbbi-
zottság létrehozására az Észak-atlanti Tanács felé, illetve joga van a fbbi-
zottságai alárendeltségében 2_es szintű bizottságot létrehozni.

1.2.3. A CNAD íeladaíai:

- Tanácsot adni az Észak-atlanti Tanács részére és eljárni az Eszak-
atlanti Tanács nevében a fegyverzetteI kapcsolatos kutatás-fejesztési
kérdésekben, valamint a NATO-erők részére történó eszközbeszerzésekkel
kapcsolatban.

49. WG - Workin8 Group - Munkacsopo.t,
50. sG - subgroup , Alcsopoít,
5l, ToR - Terms of Referenc€ _ szervezeti Múködési Szabályzal.
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- Irányítani a NATO által felváIlalt fegyverzeti kooperációt, különös
tekintettel azok politikai, gazdaságí és technikai aspektusaira.

- Felügyelni a hagyományos fegyverzeti tervezési rendszer műkö-
dését,

- Megoldást találni a fegyverzeti főcsoportok által felvetett prob-
Iémákra és kiszűrni az esetleges párhuzamosságokat a csoportok között.

- A csapatok eszközellátása során biztosítani a NATO közös
tevékenységeihez szükséges szabványosítási követelményeket.

- Kapcsolatot tartani a NATO katonai hatóságaival és a Vedelmi
Tervező Bizottsággal, és biztosítani a kapcsolatokat a CNAD főbizottsá-
gai, valamint ezen szevezetek között.

- Biztosítani a kooperációs projektek során, hogy azok feleljenek meg
a NATO PROJECTs2 kritériumoknak. Jóváhagyni a működését azoknak a
projekteknek, amelyek megfelelnek ezeknek a kritériumoknak.

- Irányítani a NATo anyagi és technikai jellegű szabványosítási
tevékenységet. Kapcsolatot tartani a NATO Szabványosítási Hivatalával,
valamint a nemzetekkel az anyagi és technikai jellegű szabványok
bevezetését, alkalmazását illetően.

- A felelősségi körét érintő kérdésekben rendszeresen beszámolni és a
szükséges kérdésekben javaslatot beterjesáeni az Eszak-atlanti Tanács
részére.

1.2.4. A CNAD összetéíele:

. A bizotl§ág elnöke: aN{Io-főíitkár, állandó üglvezető elnöke
pedig a védelmi táínogatásért felelős főtitkárhelyettes.

52, Megjegyzés: A NATo Projekteknek való megfelelés kitéíilmait az Észak-atlanti Tanács álial
iováag} ott NA l o-dokumeni(lm tanalmaz7a,

245



. A bizoítság tagiai:

- A tagorságok kormányainak képviselői (rendszerint a védelmi mi-
nisztériumok államtitkár, illetve helyettes államtitkár szintű vezetői), akik
felelősek a "fegyverzeti" iigyekért, valamint a tudományos és technológiai
eredmények, technikai fejlesaések katonai alkalmazásáért,

- A NATo Katonai Bizottságának képviselője (együttműködve a főbb
katonai parancsnokságok képviselőivel).

- A CNAD főbizottságainak elnökei.

- NADREP-ek.

- Nemzeti szakértők.

- Az ülésen meghívottként résá vesmek: a védelmi tervezóésért
feletós fótitkárhelyettes, a WEAG elnöke, a HLSG53 képviselője.

A CNAD kömetlen alárendeltségében mintegy 140-150, a CNAD és
az IMS5a kettős alárendelts égében az RTo szervezetében minleg! I00-
110, így összességében mintegl 250 különböző szinh.i és rendeltetésű
bizottság működik. Ebből kétséget kizárólag levonható a7 a következtetés,
hogy a CNAD felelősségi területe igen szerteágazó, és ezeket a feladatokat
étdemben csak eg1l szervezetileg b aláűmasztott, körüItekintően szer-
vezett rendszerben Ie het elvégezni.

1.3, A "Defence Support" - védelmi támogatás fogalma, értelmezése

1.3.1. A kapcsolatos fogalmak tisztázása

Ennek a témakömek az elemzéséhez felhasználtam a HADTUDO-
MÁNYI LEXIKoN{, a ZMNE Doktori Iskola jegyzeteit, NATO
kézikönlveke! NATO nyílt dokumentumokat (a Felhasznált Irodalom
részben részletezve), konzlitáltam a témában játtas szakemberekkel annak
érdekében, hogy korrekt meghatározását adhassam a védelmi tárnogatás

53, HLSG - High Level steeíing Committee - Maga§ Szintü lrányitó Bizottság,
54, IMS _ lnt€mational Military Staff _ N€Drzetközi Katonai Törzs.
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értelmezésének. A pontosság kedvéért igyekeztem szó szerinti meghatá-
rozásokat, idézéseket használni.

E rövid bevezető után térjünk rá a fogalom értelmezésére.

A NATO-ban használatos fogalmak és kifejezések között szinte
naponta hallhatjuk a "defence support" - véde|mi támogatás kifejezést.
Ha a "deíence suppolí" angol kifejezés szó szerinti magyar fordítását

"védelmi támogalás " vesszük alapul, vagy felületeserr értelmezzük annak
magyar jelentósét, akkor az tévútra vezet. Különösen akkor, ha a katonai
terminológiában használatos "támogatás"-ra koncentrálunk, lévén szó
katonai vonatkozású feladatokról, amit még nyomatékosít a védelmi jelző
is. De akkor is tévedünk, ha a biáosítás kifejezéssel asszociálunk.

A IIADTUDOMÁNyI lrxrxoN szerint a "támogűtás: az olyan
tevékenység, amelynek során az elöljáró parancsnok a rendelkezésre áIló
erőivel és eszközeivel (íűztámogatás, légi íámogatás, tüzérségi lámo-
gaíás, műszaki támogatás) segíti az alórendell csapatokal harcíeladataik
teljesítésében anélküI, hogy ezeket az erőit, eszközeit, akfucsak ideigle-
nesen is, alárendelné nekik"ss.

Más esetben, a napi szóhasználatban sokszor használják a " defence
suppoft|| kife:ezést helyelenül akkor, amikor annak, mint Iehetséges alter-
natív magyar jelentéSét úgy értelmezzűk, hogy biZtosítás, vagy logisztikai
biztosítás. A magyar katonai szakirodalomban a biáosítás alatt értjük a
vezetésbiztosítás (híradó,, rendszertechnikai, informatikai, komendáns és

katonai rendóri biztosítás), a harcbiztosítás (felderítés, ABV5Ó védelem,
áIcázás, íedező biztosítás, katonaföldrajzi és térképészeti biztosítás) és
logisztikai biáosítás címszó a|att végzett tevékenységet. Más megfogal-
mazás szerint:

A "biztosíttís: katonai értelemben olyan rendszabályok és tevékeny-
ségek összefoglaló neve, melyek célja: a) kedvezó feltételeket teremteni a
saját erők és eszközök alkalmazására és harcképességének megóvására; b)
megnehezíteni az ellenségnek, hogy erőit és eszközeit ellenünk hatéko-
nyan alkalmazza. A biztosítás szintjétű függően lehet: hadászali, híltl-
műveleti és harcásxati; rendeletetése sx,erint: harc-(hadmíiveleti), harl-

55. HADTUDoMÁNYI LExlKoN, - Magya, Hadtudományi Tiiisaság - Budapest - l995 - ISBN 963

04 5228 6 (IL kötet) - p, 1297,

56. ABv _ atom, bakteíiológiai, vegyi.
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táp-, technikai (anyagi-technikai), valamint fegyvernemi és szakbiz-
tosítás. Ez utóbbiakat a szakirodalom minden oldalú biztosításnak is
nevezi. "57

Hogy közelebb jussunk a megoldáshoz, járjak ffirüI a logisztika
íos(rlrruíí, területeit. Vizsgáljuk meg, hogy a szakirodalom milyen meg-
haározását adja a logisáikának.

A "Iogisztika: a történelemben a jelentős erőket és eszközöket í?reg-

mozgató hadsetegek szerteágazó t.imogatási feladatainak szewezetl
végrehajtása kapcsán megjelent fogalom Az eretletileg csak az (anyag)
rakodás, sztillíttis, tárolás folyamatail vizsgáló diszttibúcióelméIetbőI a
rends7erelmélet, a kibernetikaí módszerek (operációkutatás, egyéb opti-
malfuílási és szimulációs technikák, a íömegki§zolgálás elmélete, stb.)
alkalmazásdval alakult ki és vtílt az alapanyag-kitermeléstőI a glártáson
és az értékesítésen át a termék elhasználódásáíg terjedő fenntartási kér-
déseket is egtséges rendsx,erben le'/ó elmélefiéxsE

A '| katonai logisztika: ...szűhebb btelemben a katonaí rendszer - a
katonai szemezetek közötti és az azokon belüli - termék-, (anyag- és
eszköz) áramlásának (készletgazdáIkodás, elosztás, szlillítás, tárolás,
anyagmozgatás), szélesebb értelemben a katonaí rendszer erőforrásai
(élőerő, eszköz, anyag, energia, Iétesítmények és szolgáltatások, valamint
- küIönleges erőforrásokhént - a pénz, az idő és az ínformáció)
kezelésének (megszerzésének és opíimális hasznosításának tervezésére,
szervezésére, irónyűására és le bony olíttisáru irdny uIó tevé kenységeket
(folt)amatokat), az ezeket végző szervezeteket és a levékenységek végre-

hajtdsála vonatkozó szabáIyzókat integráIó komplex rendszer"sg

A NATO Logisáikai Kézikönyv szerint is sokféle definíció létezik a
logisZika meghatároására, és mindegyik másképpen trárgyalja a snató-
giai, harcászati, mozgaíási és elóállítói kapcsolatokat. Mindazonáltal a

NATO-ban elfogadott logisztikai meghatiirozásokat az AAP-6 dokumen-
tumban (NATO Szakkifejezések és Meghatározások szógyűjteménye) fek-
tették le60:

57. HADTUDoMÁNY| LEXIKoN. - Magyar Hadtudományi Tfusaság - Budapest - I995 - ISBN
963 04 5278 (l, kötet) _ D l48,
58, HADTUDoMANYI LExlKoN - Ma8yar Hadtudományi Táísaság _ Budapest _ l995 _ tsBN 963
04 5278 (l_ kötet) , p. 82l,
59, 58, HADTUDoMÁNYI LEXIKON. - Magyar Hadtudományi Tár§asá8 - Budapest - l995 - ISBN
9ó3 04 5278 (I. kötet) - p,647_

60, NATo Logisztikai Kézikön},v,-stratégiai é5 védelmi Kutató Intezet _ Budapest - 1997 lsBN 9ó3
8Ií7362-p.27.
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Ez alapján:

A logisxtika, az erők mozgatásának és fenntartásának tervezési és
végrehajtási tudománya és az alábbi katonai tevékenységekkel foglalkozik
u leg átfogó b b értelemben :

- tervezés és fejlesztés, beszerzés, rakározás, szá]lítás, elosztás, fenn-
tartás, kiürítés és az anyagok61 kiosxása.

- Személyszállítás,

- létesítmények igénybevétele, megvásárlása, karbantartás, működtetés,
elosztás,

- szolgáltatások igénybevétele vagy nyújtása,

- orvosi vagy egészségügyi szolgáltatások biztosítása.

Ez utóbbi meghatározás, ami az AA-P6-ból történt fordítás, a NATO
szervezetének különbözó teíületére eső felelósségek széles körét öleli át.
Az egyes területeken más-más definíciókat alkalmaznak, amelyekből a
következők teriedtek el széIesebb körben:

EIőáIítói (glártói) Logisztika; A logisztikának ez a része a kutatás-
sal, tervezéssel, fejlesztéssel, gyártással és az anyagok átvételéveI
foglakozik, Ebből kifolyólag az előállítől logisztika körébe tartoznak: a
szabványosítás és interoperabilitásÓ2, a szerződések kötése, a minőség biz-
tosítása, a tartalék alkatrészek beszerzése, a megbízhatóság és hibaelem-
zés, az eszközök-felszerelések biztonsági szabályai, a specifikációs
gyártási folyamatok, az üzemi próbák és tesáelések (beleérfve a szükséges
feltételek biáosíását), a kodifikáció, az eszközök dokumentációja, a kon-
figuráció ellenörzése és módositás ,

FelhasznáIói Loqisztika: A logisztikának ez a része a kezdeti termék
átvételével, raktározásával, szállításával, karbantartásával (beleértve a

6l Anyag: 1'elszerelés a l§8tágabb értelemben, arnely magában foglalja a gépjármúVeket, f€gyverek€t,
löszert, üz€manyagot, stb,
62, Megegyzés: A 2000-ben bevezett úJ NATo szabványositási koncepció a szabváDyosítás háfom
szintjét különbözteti me8] "compatibility". "interchangeability'' és ''commonality''. Az ''interoperab!
lity'! magvarul interoperabilitas volt korábban a szabvij8yosítás 4, szintje, Ma az interoperabilitás. az
együtiműködés leheí§éges szintjére utaló fogalomként vanjelen a napi élgtben,
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javítást és az üzemképességet), működtetésével, valamint az anyagok

eloszásávaI foglalkozik.

Engedjenek meg egy megjegyzést a fentiekkel kapcsolatban.

Természetesen a fenti meghatározásokon kívül még nagyon sok másik

létezik, és többen megkérdezhetik, hogy azokat miért nem használtam fel?

Ebben a cikkben nem volt szándékom a "logisáikát" teljes körűen feldol-
gozni. Csak annyit belőle, amennyi a téma megértéséhez szükséges. Úgy
értékeltem, hogy a felhasznált és jelzett irodalom egyenlóre autentikus.

Tudom, hogy a Hadtudományi Lexikon kiadása (1995) óta is folytak,

illetve folynak a logisztikáva| kapcsolatos kutatások, de ezek eredménye

még nem elfogadott a tudományos életben.

Ilyen például a Magyar Horrvédség Összhaderőnemi Logisáikai Dok-
trinában (Első munkapéldány - 2001 -) megfogaimazottak, amely a támo-

gatási rendszer újszerű Q,.IATO-ban hasznáIt) felosztását láthatjuk. Ez
alapján a " Támogatási Rendszer" feloszíItató:

- Harctámogatásra ltűztámogatás és hadműveleti(harc) biaosítás],

- Harckiszolgáló támogatásra fl-ogisztikai támogatás (biztosítás) és

adminisztratív támogatás].

Gyakorlatilag az elmúlt 5-7 évben jelentós változás a logisztika
tudományos megfogalmazásában nem történt, inkább azt mondanám, hogy

talán több \eít a tiszíázásra szoruló kérdés. Ugyanis továbbra is keveredik
egyazon kiadványon belül (NATO Logisztikai Kézikönyv) a támogatás és

biztosítás szó használata az angol "support " fordításakérrt.

Mindezek után összefoglalva fogadjuh el a köveíkezőket:

- A logisztikát többféIe rendszerezés és szempont szerint lehet felosz-
tani, tagolni. Ezek közül az egyik legáltalánosabb szem pont szerinííeloszt-
ható előáIlítóí (más néven szokás még termelói, vagy beszerzői logisztiká-
nak is nevezni) és.felhasználói logisztikára.
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- A "defence support" magyar ford,itása védelmi támogatás. A védel-
mi támogatással kapcsolatban felmerült magyar jelentések (támogatás,
biztosítás, logisáika) és az azokhoz taííozó fogalmak tisztáaása után kije-
lenthetjük, hogy az autentikus tudományos ért€lmezés szerint a magyar és
a magyar katonai terminológiában használatos támogatás, biztosítás és
logisXika alatt értett íogalom nem azonos a NATO -ban ''defence suppott''
alatt értett fogalommal, és ennek keretében végzett tevékenységekkel.

Ezekből kiindulva a következő alfejezetben kísérletet teszek a védel-
mi támogatás magyar fogalmának meghatiározásáLra.

A "defence support" _ védelmi támogatás magyar fogalmának
meghatározása

Véleményem szerint a '|defence support|| magyar megfelelőjét, a
védelmi támogatás fogalmát úgy érthetjük, illetve fogalmazhatjuk meg
igazán, ha a logiszlikábóI indulank ki.

Ahhoz, hogy a "defence supporl" - védelmi támogatás magyar értel-
mezését meg tudjuk határozni, vegyük alapul az,előzőekben leírtakat.
Induljunk ki a logisztika fogalmából és fogadjuk el a szakirodalomból
megismert, valamint a NATO-ban is általánosságban használt alapvetően
kettős felosztást, vagyis azt, hogy a logisxika felosztható előállítói (ter-
melói, gyártói) és felhasználói logisztikára.

Fogadjuk el továbbá, hogy a magyar katonai terminológiában használt
támogatás és biztosítás alatt értett tevékenység sem azonos a NATo-ban a
"defence support" alatt végzett tevékenységgel.

Ha ezeket elfogadjuk, akkor az előzőekben leírtakból következteWe a
"defence support" fogalomhoz magy arul a termelői logisztika áll a legkö-
zelebb.

Ennek megfelelően a logisztika oldaláróI vixsgálva a NATO Védelmi
Támogaló Főoszüly, ezen belüI a CNAD keretében végzelt és ennek
megfeklően a nem4,eti fegyverleti igazgató felelősségi körébe tartozó
tevéken7ségeket, akkot a "deíence support'' íogfllom alatt nem a mag)ar
terminológiában hasznáIatos, fentebb részletezett harctámogatás, harc-
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biztosítós és logisztihai biztosíttís alatt végaex .feladatokt t kell éfíeni,
hanem a mindezek feltételeit megteremtő tervező, szervező, katonai
képesség fejlesztő, kutató, életciklus elemző (köI*ég, hatékonyság, gaz-
daságosság), termékbeszerző íevékenységeket, valamint ű íennlaflás és
alkatrészelláttis feltételeit megteremtő, anyagi és lechníkai szabvőnyo-
sítást végző és míndezekhez a nemzetközi kooperációs kereíekeí biztosító
tevékenységek összességét kell élteni, amelynek végrehajídsi szabáIyait
és kereteít a lagországok konszenzus alapján hatdrouák meg,

EbbóT jóI láthűló, hogl ez eg1l széIes körű, de jól behatdrolhato, a
kollektív böIcsességre és tadomárylos eredményekre túmaszkodó, a
védelmi képességek elvárt szintű kialakítását és fejlesztését célzó és meg-
valósító tevékenység.

Összefoglalva, az előzőekben megísmerhettük a NATO Nemzetközi
Titkárság (NATO International Staí) szervezetében a Védelmi Támo-
gató Főosztály (Defence Support Division) szervezeti íelépítését, és a
GNAD alárendeltségében lévő bizottságokat Ebben a részben tisztázás-
ra, értelmeaésre kerülí a védelmi támogatás fogalma,

Ezekből megerósíthetjük azt a korábbi megállapítás| hogy a védelmi
támogatás nagyon sokrétű feladatrendszert jelent. Ezeket a feladatokat a
CNAD és a NATO-tagországok nemzeti fegyverzeti igazgatői (és az
alánendeltségükben működő szervezetek) nem fiiggetlenül, hanem más
NATO bizottságokkal és szervezetekkel, valamint a tagországokkal együtt,
azokkal szoros kapcsolatban állva, azokat támogatva, illetve onnan szár-
maáatva a feladatokat, Végzik, Feladatai szorosan kapcsolódnak más fela-
datrendszerekhez. Többek között ilyen a NATO Védelmi Tervezési Rend-
szer, amellyel a védelmi támogatás több szálon keresztül is kapcsolódik.

A Védelmi Tervezési Rendszer kérdésével egy másik alkalommal
kívanok foglalkozni. Tudom, hogy ezt a témát már többen választották
kutatásuk tárgyaként és bóséges irodalom áll rendelkezésünkre. Én az
ezekben leírtakat elfogadva és ezekre támaszkodva kívánom majd íeltdrni
az összeíiiggéseket a védelmi Tervezési Rendszer, a hozzá kapcsolódó vé-
delmi Tervezési Kérdőív (DPQÓs), Védelmi Kezdeményezések (DCI66), stb,
és a védelmi trimogatás feladatrendszere, ezen belül az APQ67 között. A
65. DPQ - Defence Planning Questionnaire - védelmi Tervezési Kérdöiv,
66, DCI - Defenc€ capability Initiative§ - védelmi Kezdeményezések,
67, APQ - Aímaments Plannin8 Questionnaire - Fegyverzeti Tervezési Kérdőiv.
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Védelmi Tervezési Rendszer és a védelmi támogatás közöít az egyik kap-
csolatot a Fegyverzeti Tervezési Kérdőív (APQ) jelenti, amely párhuza-
mosan kerül kiadásra a DPQ-val, és a válaszokat is a DPQ-val egy időben,
értelemszerűen, azzal egybehangzóan kell megadni.

Befejezésképpen szeretném még egyszer kihangsúlyozni, hogy ezt a
cikket azzal a szándékkal írtam, hogy eloszlassam azokat a téves
nézeíeket, amelyek szerint sokan a védelmi támogatás alaíl a magyar
katonai terminológiában használatos támogatáSt, Vagy biztosíüíst (minden
oldalú biáosítást), logisaikai biztosítást, illetve ezeket együttesen értik.
Azzal, hogy egy változatban megfogalmaáam a védelmi támogatás ma-
gyar értelmezését, és ebben a formában közreadtam, €s/ben vitaindítónak
is szántam. Ha bárkinek észrev étele van ezzelkapcsolatban, szívesen állok
rendelkezésre, hogy véleményt cseréljünk.

Az ítt leírtakat eg,ébként tisztelettel ajánlom a logisztikai terüIeten
dolgo7ók, és küIönösképpen a ZMNE Logisztikai tanszékének a
Jigyelmébe akár aual a céllal is, hogt kerüljön be az ofuarási rendsrurbe,
az oktatandó témúk közé.

Felhasznált irodalom:

l. The NATO Handbook - Office of Information and Press. _ 2001 . -
Brussels, Belgium - ISBN 92-845-0146-6.

2. NATO Kézikönyv, Harmadik, javított kiadás - 1997 - Kiadja a
Stratégiai és Védelmi Kutatóintézet és a NATO Információs és Sajtóiroda.
- ISBN 963 8117 34 6.

3, AAP6(V) Modified Version 02. -A NATO szakkifejezések és
meghalározások szógyűjteménye - http://www.nato,int/docu/stanagi-
aap006/aap6.htm),

4, The NATO Handbook Documentacion. - NATO Office of Infor-
mation and Press. - 1999 _ ISBN 92_845-010ó-7,

5. AC/259 - Dl2539 számú NATO dokumentum, Nyílt.

6. AC/259 - D(2000)1'7 számú NATO dokumentum, Nyílt.
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7. Dz Yitsvóft Wmos: A ámogatris hadfudományi értelmozése.
Jegyzot a doktori képzéshez. ZMNE - l998.

6. NATO togisz,tikai Kézikönlv. - Stra€giai é§ Védelmi Kltató Inté-
zet - Budáp€st - 1997 - ISBN 963 8117 36 2.

9. Eatósrne Sipos Etzsőet: Logisztika. Szolgáltaáso§ vefi}enyké-
pesség. Mag.ryar Világ Kiadó. _ 1998 - ISBN 9ó3 9075 01 9.

254



A NATO NEMZETKÖZI rITK,,iRsÁG
FOOSZTALYAI

(l*) Meeiegvzés: DrVI§ION OF §ECIJRITY IYESTMENT, LOGISTICS &CIYIL
EMERGENCY PLANNING

A szaggatott Youellal k€r€t€z€tt bizottságotq kvázi Észak-atlanti Tanács szintú bizottságolq
amelyek elnöke a NATO fötilkrórN)

l. számútáblánat
É§ZAI(-ATLANT TAN.,(cs

(NoRTE-ATI-,1|NIIC

NUcIrÁRr§ TaRYEzó
o{ljcl;!^r rL^Nl{lNo

GRot l _NPo)

vÉDEt iíTErvEzó
(DEFEN@ PLANNING
ooMMlfTEE - Dfo



§.)

o\
vEDELMI rÁruo e,qró r ő osz rÁlv

Defence Support Division
2. száműáblázat

Megjeglzés: A szaggatott vonallal jelölt szervezetek kettós alárendeltségbe tartoznak, a védelni
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A CNAD felépítése
(Conference of National Armaments Directors - Nemzeti

Megjegtzés: Azitt felsorolt bizottságok a CNAD főbizottságai. A főbizotbágok alárendeltségében
műkÖdnek a 2. szintű, azok alárendeltségében a 3. szintű bizottságo\ munkacsoportok,

összességében mintery 240 különféte szintű bizottság.
* Az NCAC az Észak5atlanti Tanácsnak alárendelt bizottság, A CNAD elnöke eryben az NCAC
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(Ac/323 RTB)
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(Ac/259 TMD PG)



N) AC/2 2 5 Száraz,frildi Feglverzeti Főcsoport
alúr en delt b izo tts ág ai

(NATO Army Armaments Group - NAAG) 4. szamu táblánat

Acl2z5sáÁzföldi
Fegyverzeti Föcsoport

(NATo Army Armaments Group))
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TűzéJ§eg csoport
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(slmUlátion Interoperability fo.
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(Army Alr Defence)
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öemlcal Defence)
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csoport
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(Bátdefi eld EngIneedn9)
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LG/ 10 - Hellkopter
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(BatHefi eld Hellcopters)

JPí|2EB0 - xlütolsógú
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(sEonÁDlsEoRAD)

Megjegzes: Az itt felsorolt 2. szintff bizottságok alárendeltségében mintegy 15 különböző 3. szintű
bizottság működik,



AC/2 2 4 Légierő F egwerzeti F őcs op ort alárendelt
bizottsúguí

CNATO Air Armaments Group - NAFAG) 5. számú táhlánat

Megiegyzés: A felsorolt 2. számú bizottságok alárendel§égében mintery 10 különböző bizottság működik
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(NATO Air Armaments Group
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(Air Weapons)
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(Air Aspects of command
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Leszáll ító Berendezésekcsor

(Ayionics and Landing
system5)

A6/ - Pilótanélküli
Légijárművek (UAV) Goport

(Unmanned Air
Váicles-UAVS)
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AC/I 4 1 Iraditeng er és zeti F őcs op ort alárendelt
bizottsóga' (NATO Naval Armaments Group -

NNAG) 6. számitáblazat

Megieglzés. Az itt felsorolt 2. Szintű bizottságok alárendeltségében mégt2 különféle 3.
Szintű bizottság műkörlik

4.C/ L4I Had iteng erészeti
Főcsoport

( NATo Narzal Arrnarnents
Group - NNAG)

NG/ l- Vizfelszin Fel etti
Hadviselés

(on Above \A/ater \A/arfa re)
NG/ 2 -l-engeral atti

Hadviselés
(On Undersea

\A/a rfa re)
NG,/ 3 Aknák és Aknák

Elleni csoPort(oN Mines and Mine
cou nterrneasures)

NG,/ 4 -rengeri Légtér
(on Maritirne Air)

NG/ 5 Harcászati lrányítás
és Adatkezelés

(oN -ractica l control
and Data Handli

NG/ 6 Hajó -rervezés
(oN Ship Design)



összrsírrrr rantar,onn.rrcyzÉx

(2001. év 1-4. szám)

Szerkesztőség Szerkesztőségi tájékoztató (l. szám, 3. old.)

ELMELET

Csabai Györgl A katonai erő fejlesaésének alap-
eIvei a szövetségben, az új stratégiai
koncepció alapján (l, szám, 5, old,)

Rac: János Az MH logisztikai rendszere feilő-
désének eserrrénytörténete ( l, szám, 20, old,)

Turcsányi Károly A haditechnikai szakterület liumán
eróforrások gazdálkodásának aktu-
ális kérdései (l.szám,3l. old.)

Szűcs László A védelmi infrastrukturáról (l,szárn, 34, old.)

Csabai Györgl A politika és a háború alapvető össze-
fiiggései a 2l. században (2. szám, 3, old,)

Budai István A műszaki-technikai fejlesáés Ie-

hetőségei (2, szám,22. old,)

Berzsenyi Péter A NATO és a Magyar Honvédség
termekazonosíló folvamalai és el-

.járásai (2,szán,4ó, old,)

Turcsányi Károly 6i5n155ok a katonai logisztika
GyarmatiJózsef (haditechnikai) pályamodell vizs_

gálatához (2. szám: 55. old)

Csabai Györgl Az európai védelempolitika és vé-
delmi elképzelései a2I. században (3. szám, 3. oId,)

Berzsenyi Péter A termékazonosítás technikai alap-
jai a logisztikában (3. szám,2l. old.)
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Vasvári Tíbor A légierő logisztikai biztosításának

rendje és a korszerúsítés, fejlesztés

lehetséges irányai (L RESZ)

Csabai György Világrend

Vasvári Tibor A légierő logisztikai biztosításanak

rendje és a korszerűsítés, fejlesaés le-

hetséges irányai 01, RESZ)

LOGISZ]IKAI BIZTOSÍTÁS

Balla Tibor Hogyan terveznek az ezredforduló

"logisten"-jei

Budai Isnán A nemzetközi műveletek
támogatásának alapelvei és

tapasztalatok

piros ottó

használásával

Píros Ottó A gépjármírvek biztonságának

zése

A Magyar Honvédségnél rendszere-

sített kis és közepes teherbírású terep-

járó tehergépjárművek (l,szám, 68,old,)

(3. szám,31,old.)

(4. szám,3, old,)

(4. szám. l6.old, }

(1. szám, 53.old.)

logisztikai
az eddigi

(l. szám, 58.old,)

(2.szám.l 09.old,)

elem-
(2.szám,126.old.)

BallaTibor A katonai gazdaság a civil -és akato-

naijavak fogyasztásában (2, szám, 69,old,)

Ungvár Gyula A fegyverzeti fejlesztés, korszerúsítés

(FEKOR), a hatékonyság és a gaz-
jaságosságfigyelernbevételéve| (2,szám,74,old,)

Labancz Sóndor A csapatok lószerellátásának számve-

Kolonics Attila tése EXCEL táblakezeló program fel-

Gáspár Tibor A technikai biztosítási rendszer kor-

szerűsitése (4,szám, 38,old,)
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KATONAI MINÓSÉGÜGY

Mikula Lásztó Katonai minőségirányítás (I. nÉS4 11 szám,8.old.)

Mikula László Katonai minőségirányítás 1lL RESZ) 12,szám,165.old.)

Virágh Béla Néhány statisztikai módszer az üzem-
ben tartás minírségének javítására (2.szám,188,old,)

Mikulrl László Az NSlP-program és a NATO-
STANAG 4107, AQAP l00 követel-
mények (3,szám, 66,old,)

Mikula László A hadfelszerelési anyagok kockázat-
kezelésérrekkérdéseiI.RESZ. (4,szám,56.old.)

KIKEPZES - FELKESZÍTES

Turcsányi Károty A kanadai haderó viIlamos- és gé-
Gáspárfibor pészmérnök műszaki szolgálatának
LengyelJános kiképzési-felkészítésirendszere (2.szátl-t,|44.old.)

LOGISZTIKAI KONFERENCIA

Komondi Márton Megnyitó ( 1.szám,106,old.)

Vitaindító anyag A logisáikai rendszer jelen|egi míi
ködése és jövőbeni struktúrája ( l .szám,108.old.)

Frigyer László A konferencia bevezető előadása (l.szám,145.old.)

Bilki László A szárazíiildi haderő logisaikai hely-
zete és jövóje ( l.szám,l56.o1d.)

Németh Isnán A légierő logisztikai helyzete ésjaví-
tásának alternatívái (l .szám,l80.old.)
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Zsigmond Kálmán A gépesített lövészdandár lo-
gisztikai helyzetének jelene és

jövője (1.szám,188.old.)

Horváth Attila

Lázár József

Polyák Sándor

Börcsök Dezső

Bognár Géza

Hozzászólások

Keszíhelyi Gyula

Szerkeszíőség

Juhász József
Gábor

Gaspár Tibor

Összefoglaló hozzászólások

Összevont tartalomjegyzék

SZAKELLENÓMES

Hatékonységvizsgálat

rNFORMÁCIÓ-TÁn rozrarÓ

A Kanadai Hadsereg anyagi rend-

szere (A látogatás tapasáalatai)

( 1.száLrn,21 1 .old.)

(i.szám,217.old.)

(1.szám,23 1.old.)

(1.szám,241.old,)

(2.szám,204.old.)

(2.szám,221 .o|d.)

A dandár-szintii logisztikai ter-

vezés és a valós logisztikai támo-
gatás megvalósításának lehetÓ- 

(1.szám,193.old.)
sége

A repülóbázis speciális logisz-
tikai helyzete ésjövője (1,szám,195,old,)

A repüIöbázis valós logisztikai
támogatásának helyzete és jövóje

( 1 .szriLrn,201 .old.)
A MH 87. Bakony harcihelikop-
ter ezred logisztikai biztosításá-

nak helyzete és jövője 
( l .szrlm,206.old..1

A NATO-részére felajánlott erók
Nemzeti Támogatásának hely-

zete és jövóje
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üzBrraprrBrÉ,st ruoovÁNyos KoNFERENCIA
2001. Veszprém

Németh Ernő

Hadászi László

Mátrai Eva

Németh István

Balogh Imre

Tóth Sándor

problémái

Tutsáryi klroly A magyar katonai minóségügy
fejlődése, helyzete ésjövője NATo
tagságunk tükében

|itst,ári libor A repülóműszaki biztosítás vezeté-
sének kérdései a haderóreform
végíehajtásának jelenlegi helyzeté-
ben

Bevezető (3. szám, 68.old,)

A Magyar Honvédség repülőesz-
ktizei típusváltásának és územelte-
tésének lehetőségei (3, szám, 72.old.)

A légvédelmi rakétacsapatok in-
tegrálásának lehetőségei a NATO
egységes légvédelmi rendszerébe.
A fegyverrendszerek vezetésének
tapas^al^tai (3. szám,86,old.)

A katonai és polgári logisztika
kapcsolódásrinaklehetőségei (3.szám,93.old.)

A 'MISTRAL' közeli hatótávol-
s.ígú légvédelmi rakétakomplexum
rendszerbe áll ítást{Lnak és üzemelte-
tésenek sajátosság ai, tapaszíalatai (3,szám, l01.old.)

A haditechnikai eszközök üzemel-
tetésében, i.izemben tartásában al-
kalmazoít anyagok körrryezetvé-
delmi hatásai. következménye i,

:
I

i
I

I
a

(3. szám,114.old.)

(3.szám, l25.old.)

(3.szám, l5 8.old.)
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zsiborás János

veres István

Németh Ernő

Kedves Gyula

Czigány István

Gáspár János

Németh Ernő

Lugossy József

Horf,áth Áttila

Az MH logisaikai rendszere moder-
nizációjának aktuális kérdései, külö-
nös tekintettel az alkalmazás követel-
ményeire és a kompatibilitás meg-
szerv ezésére

A nyugati és keleti gyártmáLnyű légi-
járművek együttes üzemeltetésének,
valamint a repülőrnűszaki biztosítás
lehetőségei az MH repüló alaku-
latainál

KÖZLEKEDESI TUDOMÁNYOS
KONFERENCIA

2001, junius

Elószó: A katonai közlekedési szol-
gálat történetei

Az ellátás és szállítás problémái a
XVII-XVIII. században, különös te-
kintettel a török elleni háborúban

A katonai szállítás és stratégia az
1 848-49-es szabadságharcban

Baross Gábor és kora

A monarchia vasútépító csapatainak
megalakulása és fejlődése azI. világ-
háborúig

A szá]lító szolgálat az l. világ-
háborúban

Csehszlovákia 1968-as megszállá-
sában résztvevö Magyar Katonai
Kontingens száIlítási tapasztalatai

(3. szám,l58,old.)

(3.szám, 166.old.)

(3,szám,181.old.)

(3.szám,l 83.old.)

(3.szám, l95,old,)

(3.szám,205,old.)

(3.szám,2l3.oid.)

(3,szám,220.old.)

(3.szám,228.old,)
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Földhazi Györgl A béketeremtó feladatokhoz és a
NATO-tagsághoz kapcsolódó vas-

úti tevékenység (3.szám,239.old.)

Tóth Bálint

Tóth Rudolf

Fodor Lajos

Frigler LászIó

Mraz István

zsiborás János

A közlekedési infrashuktúra helye
és szerepe az ország védelmében

ésvédelmifelkészítésében (3.szám,242.old.)

LOGISZTIKAI KONFERENCIA
(200l. október 27. Budapest)

Megnyitó (4.szám, 68.old.)

A HVKF bevezetó elódása
(4.szám, 7l ,old.)

A logisáikai modernizációs kuta-

tómunka eddigi eredményei, a
döntésre javasolt kérdések a kon-
cepció véglegesítéséhez (4.szám, 75.old.)

A logisztikai támogatással szem-

beni elvárások, a hadászati-hadmű-
veletitervezésvégrehajtásához (4.szám,84.old.)

Az MH logisztikai támogatása
minősített időszak (békeműködés-

től eltérő) működésének rendje a

logisaikai modernizáció tükrében (4.szám, 94.old.)

Koncepció a fogyasáói logisztika
támogatási rendszer békeidej ű

(4.szám,l 13.old.)

(4.szám,|Z4,o|d.)

Adorjáni Isnán

működésére

Keszthelyi Gyula A szervezési és működési elkép-
zelések, feltételrendszerek a lo-
gisztikai modernizáció megvaló-
sításában
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r
Halasi Zoltán

Nagy Tibor

Németh Isnán

Ronkovics József

BátIry Sándor

Turcsányi Károly

kovács zoltán

Havril András

A logisaikai modernizáció és a
gazdálkodási modell kapcsolata, a
szabály ozőrend,szer kialakuIásárrak
fő irányelvei (4.szám,l65.old.)

A logisztikai modernizáció szükség-
szerűsége és elgondolás annak meg-
valósítására a szárazítjldi haderőnél (4.szám,l65.old,)

A logisáikai modernizáció szükség-
szerűsége és elgondolás annak meg-
valósítására a légierónél (4.szám,l86.old.)

A logisztikai modemizáció megva-
lósításának rendje a haderőátala-
kítás folyamatában ( 4.szám,200.old,)

Az új típusú logisztikai szakállomány
felkészítésének kerdései a logisz-
tikai modernizáció megvalósítása
során (4.szám,204.old,.)

Az új üzembenn tartói szakállo-
mány felkészítésének kérdéei a
logisztikai modernizáció megvalósí- (
tása során 4.szám,213 ,old,)

Hozzásző]ások 4.szám,235.old,)

Vezérkarfőnök-helyettesi zárszó {4.szám,239.old.)
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,Imoscsák Miklós

Kende Györgt
Matus János
Turcsányi Kiroly

Csabai Györgl

Báthy Sándor

Szíics LászIó

Tóth Bálint

Budai ktván

Briák ottó
Jároscsák Miklós

zsiborás János

TARTALoMJETYZÉK a2|4
FÓSZERKESZTÓI TÁIEKOZTATÓ

BIZTONSÁGPOLITIKA

A biaonságpolitika és a haditechnika köl-
csönhatása

A nemzetközi terrorizmus elleni hadjárat

első szakaszának t apaszlalatai

KATONAI LOGISZTIKA ELMÉLET

Úi távlatok az iníegíált logisztikai támo-
gaásban

A katonai közlekedés új rendszerkoncep-
ciója

A közlekedési infrastruktura helye és sze-

repe az ország védelmében és védelmi
felkésztésében

A honvédség egyes műszaki-technikai esz-
közfej lesztésén ek időszerű feladatai

A KATONAI LOGISZTIKA GYAKORLATA

A HM Gazdasági Tervezó Hivatal (GTH)
jelenlegi helyzete és jövőbeni feladatai

A HM-HVK Logisztikai Csoportfónökség
megalakulása és jelenlegi helyzete (történelem

és valóság)

14

z1

29

55

71

93

l06
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Bakó Ántal Az MH Összhaderőnemi Logisztikai és
Támogató Parancsnokság (ÖLTP) megala-
kulásának körülményei, feladatrendszere. az
átalakítási elképzelések

Berzsenyi Péter informatika az automatikus termékazonosí-
tásban

121

HADITECHNIKA ES MINÓSEGÜGY

MH Üzembentartási l(onferencia

14,7Túri János Bevezetó

Gáspár Tibor Az MH haditechnikai eszközeinek h elyzete, a

fejlődés irányai, lehetőségei |4g

Ruszt József Az MH üzemfenntartási rendszerének infra-
strukturája a kor által támasztott követelmó-
nyek ttikrében 119

Túri János A konferencia bernutató foglalkozása l98

MikulaLászló Hadfelszerelési anyagok kockázatkezelésé-
nek kérdései 201

KÖZERDEKÚ INFORMÁCIÓ ES
TAJEKOZTAIO

Gáspár Tibor A logisztikai folyamatok modellezése és az
Jároscsák Miklós információs technológia 2l9

Fenyvesi Károly Védelmi támogatás (DEFENCE-SUPPORT)
NATO-ban haszriált kifejezés magyar értel-
mezése

Szerkeszrősés Összevonr tanalolnjegyzék
" (200l. 1-4. szám cikkei)

l36

L)-)
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Szerkesztóség HM-HVK II. objektum, tr. épület (főszerkesztő)
1885. Budapest, Pf.:25.
Tel: v. 236-517 0, HM: 27 7 -84,
MH ÖLTP objektum Zách lt. 4. (felelős szerkesztő)
XII. épület. 1581. Budapest, Pf.:28.
Tel.: HM: 5'16-84, 576-85.
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