
SZAKÁGI BIZTOSÍTÁS

E rwuon beül - tójékoaató jelleggel -
folyatjuk a MH Anyagi-Technikai FG
csoportf őnökség szervezetébe és alóren-
deltsé8ébe ,artozó szol8 ól atíönöksé9 ek,
ellótó kóqonmk és mós szetvek rendelte-
tésénelc hebénelq szerephel, illetve tevé-
keny ségének beruttatósű,

Szerkeuöség

AZ li[H FEGWERZETTECHNIKAI SZOLGÁLATA

Kapusy Györg|

Az MH Fegverzettechnikai Szolgálatfónökség az MH Haditechni_
kai Csoportfónökség szolgálatfőnökségi szintú szerve, melynek rendel-
teté§e az anyagnemfelelósi hatáskörébe tartozó rakéta-, lokátor-,
fegruer-, műszertechnikai eszközök és lószerek technikaí biztosításának
tervezése, szervezése és irányítása, a fe§ryerzettechnikai szolgálatok,
feryverzettechnikai javító es ellátó szervek szakmai felüryelete.

Fő feladatai

Tewezi a fegyverzettechnikai biztosítás átfogó feladatait, szabályoz-
za, ellenórzi és értékeli a szolgálat szakmai tevékenységét,meghatátozza
a szolgálat előtt álló feladatokat.

A hatályos rendelkezések alapján ellátja a szakíerület felsószintú
gazdálkodási feladatait.

Kialakítja és múködteti a szakmai információs rendszert.

l Kapu§y György tnk €zí6d€§, MH fegjúeízettechrrikai szolgálatfónök-helyetl€§
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Közreműködik a szolgálat szervezetének korszerűsítésében, a más
szervekkel való egrüttműködési rendszer kialakításában.

Biztosítja a fe5iverzettechnikai eszköók üzemeltetésének techni-
kai feltételeit.

Szerveá és irányítj a a fes/verzettechnikai eszköxik és anyagok tech-
nikai kiszolgálását, javítását, tárolását.

Közreműködik a szakterületre vonatkoó kutatrási és fejlesztési té-
mák elókészítésében, az alapkövetelmények meghatározásában és a vég-
rehajtásban.

Szervezi a szakterületre vonatkozó szabályzatkiadási, újítási tevé-
kenységet és tudományos munkát.

Együttműködik szakterületét érintóen az MH fejlesztési tewe\
HKSZ és M szervezeti és harcászati követelmények, kiképzési progra-
mok kidolgozásában, a szakállomány biaosításában, a nemzetközi hadi-
ipari kutatásban, a rendszeresítési és kivonási javaslatok elkésltésében,
az anyagi biztosítás tervezésébeo.

Részt vesz a feg5rverzettechnikai eszközókkel kapcsolato§ baleseteh
rendkívüli események kivizsgálásában, a megelőásre vonatkoá intéz-
kedések kidolgozrásában.

Végzi a közvetlen alárendeltségében müködő katonai szervezetek
létrehozásával, szervezeti korszerűsítésével, HKSZ, M és háborű szak-
feladatokra történő felkészítésevel kapc§olato§ feladatokat.

Szervezeti felépítése, müktdési rendje

A fónökség munkáját a Fegrerzettechnikai Szolgálatfőnök (cso-
portfőnök helyettes) iíányítja. Személyesenvezeti a szolgálatfőnökséget,
irányítja és ellenórzi az alárendelt katonai szervezetek tevékeq,ségét.
Dönt a szolgálatfőnökég feladatkörét érintő kérdésekben. Szakterüle-
tén azMH egesúte kötelezó éwényú intézkedéseket ad ki.
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_ _ A Szolgálatfőnökség: rakéta és lokátortechnikai-, valamint feglrrler-,
lőszer- és műszertechnikai osztályból áll, melyek a hatáskörükbe tártozó
eszközök fegyverzettechnikai biztosítását végzik.

Az MH Fegyverzettechnikai Szolgálatfőnökég közvetlen aláren-
deltségébe három Ellátóközpont és ery Javítóűzem tartozik.

A csapatok ellátását lőszerrel az MH Lőszerellátó Központ, hawo-
mányos-, lokátor-, és rakétatechnikai eszközókkel a z MH ''Tápió'', illetve
az MH "Szabolcs" Feguerzettechnikri Eaáű lk)zpont végzi. Feladatkö-
rükbe tartozik az új eszközök és anyagok fogadása, kiadáshoz tórténő
előkészítése és csapatok részére történő kiadása. a javításba adás és az
onnan történő üsszavétel, az éves beszerzési igények összeállítása, a köz-
ponti készletek tárolása és technikai kiszolgálása, a selejtítések előkészí-
tése, a kivont eszközök bontása és értékesítése, a nyilvántartások
vezetése és meghatározott ellenőrzési feladatok végrehajtása.

Az MH Fegvenettechnikai Javító Üzem (Tápiószecső) a hagyomá-
nyos fe§verzettechnikai eszközök üzemi javítását végzi. Itt cászerú
megemlíteni, hogy az MH központi tagozatban nem rendelkezik rakéta-
és lokátortechnikai javítókapacitással. Ezen eszközök üzemi szintú javí-
tását a MH'Anenál " Elelaromechanikai RT -nét és a Radar Kít-nél tud-
juk elvégeztetni a költségvetés adta lehetőség keretein belül.

A jelenlegi technikai helyzet kialakulásínak fo|yamata é§
, körülrnényei

Az MH - az adott kor szinvonalának megfelelő - korszerű fegyver-
zette] történő áífegyverzése az 1960-as években kezdődött meg. Á kor_
szerűsítés alapvetően a légierő, a honi légvédelem, valamint a gépesített
lövész és harckocsi egységek eszközeinek fejlesztésére irányult.

Megielentek a különböző rendeltetésű rakétatechnikai eszközök, az
automatizáltvezetési rendszerek elemei, megkézdódótt a rádiótechnikai
vezetési tevékenpéget biztosító, a tüzérségi eszközök, a liézifegruerek
és az e$,éb hadfelszerelési anyagok váltása.

Az 1970-es évek végétől idószerűvé v ált, az álfeyeílÉs kezdeti idó-
§zakában be§zerzett fegyverzettechnikai eszközök és anyagok váltása. Ez
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azonban e§trészt az anyagi források hiánya, másrészt a végbement poli-
tikai változások miatt csak egyes részterületeken került végrehajtásra.

Ennek eryik következménye, hogy az egyes eszkózfajták összetétele
rendkívül heterogén, nagy számú különböző eredetű, beszerzési idejű és
szinvonalú altipus van rendszerben, energiaigényesek, technológiájuk
részben elalult, a javítások és technikai kiszolgálások ryakorisága nagy.

A másik következmény az, hogy egyes váltásra tervezett íend-
szerekhez (saját-idegen felismerő rendszer, automatizált vezetési rend-
szer) beszerzésre kerültek olyan részelemek (PAROL, POLIE stb.),
amelyek a további beszerzések leállítása rniatt gyakorlatilag nem kerül-
tek felhasználásra.

A jelenleg meglevó fegyverzettechnikai eszközök (rendszerek) áí-
lagéletkorukat tekintve 10 évnél öregebbek, korszerűségükel tekintve
a 60-70-es évek "keleti" szinvonalát képüselik. Jelentős hányaduk el-
avult, korszerűtlenné vált, eg1 részük azonban harcászati-műszaki jel-
lemzőiket tekintve összevethető a környező országok hasonló
feglverzettechnikai eszközeivel.

A tábori tüzér eszközök közül a tüzérségi lövegek és a sorozatvetők
technikai állapota jó, alkatrészellátásuk biztosítótt. Alkatrészellátási
gondok vannak a 120 mm aknavetők üszonylatában,

A földi telepítésű és a helikopter fedélzeti pánéltöró rakétatechni-
kai eszkózök 1975-7990. között kerültek beszerzésre. 1B-uk korszerűr
len tipus. Hazai javítási bázisuk, az esetleges anyagellátási problémák
ellenére, biztosítja a földi berendezések 20-25 éves üzembentartását. A
rakéták üzemideje elüleg meghos§zabítható 20 &Te, hogy egybeessen a
technikai eszközök üzémbentartá§i idejével, különösen a konténeres ti-
pusoknál.

A hagyományos pánéltörő eszközök rendszerben lévó tipusaihoz
az alkatrész és a fenntartiá§i anyag hosszabb távon biztosított, technikai
állapotukat jó szinten tudjuk tartani, uryanakkor a rendszerből kivont
típusok ismételt szervezetbe állítását, a j avítóanyaghiány csak korlátozott
ideig tenné lehetóvé.
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A légvedelmi rakétstechnikni eszközök (a jelenleg rendszerben le_
vők) 1975_198ó között kerültek az MH rendszerébe, alapvetően elekt-
roncsöves felépítésűe\ kiv&e néhány későbbi tipust, ami tranzisztorokra
és nyomtatott áramkörökre épül. A kialakított kon§trukciók nagymére-
tűek, súlyosak, igen nary az energiafelhasználásuk

A földi berendezéseknél 25 év maximális íizemeltetési idővel számo-
lunk ery, vag5l két üzemi szintű jaűtá§ közbeiktatá§ával. Gondot okoz,
hogy a rakéták üzemideje zömében jóval alacsonyabb a technikai eszkó-
zénél fielenleg 10-19év), amit a szállító csakszakaszosan hosszabbít meg.

A repültfoép fedélzeti rakéták különkió tipusait 1960 és 1985 kö-
zött, a kiszolgálásukhoz, ellenőrzesükhöz szülséges földi berendezese-
ket 1964 és 1985 közdtt állítottuk rendszerbe, össáangban a repülőgép
tipusainak váltásával, illetve rendszerbeállírásával.

Az üzembentartás tervezését bonyolítja, hory a repülőgép, a földi
kiszolgáló rendszerek es a különböó tipusú fedélzeti rakéták üzemben-
tartási idejét kell összhangba hozni, meghatároának tekintve a repülő-
gépet.

A haglonányos légvédelml eszközök közül a tégvedelmi lövegek és
az 52-60 könnyí légvédelmi á5ni mechanikai lövegrészei technikailag
jó állapotúak, alkatrészellátásuk biztosított. Gondot okoz uryanakkor,
hog5l az elsőnéI a szállító jármű használódott el, utóbbinál pedig a tüzve_
zetó rendszer awlt el.

Az MH 26 tipusú lokátortechnikai eszközzel rendelkezik, melyek a
feldedtó, magasságmér6, tínezetó, repülőgép leszállító, meteorológiai
területet fogiák át. Döntő többségük 20-25 eves elektroncsöve§, §lenge
radarvédettségÚ, elavult kon§trukcióju, 55 7o-uk két, vag5l tóbb ryári ja-
vításon esett át-

Anyagellátási és tartalékképési rendszerük nem egységes, fenntar-
tá§i anyagokkal történő ellátrásuk eg5ne naryobb nehézséget jelent.

Az aütomatiált vezetóstechniloi eszközök a vezetet fegyverrend-
szerekkel mege§lező technikai színvonalúalq rendszerbentarthatóságuk
azokkal meg9gyeó. A bevezetőben j elzÉít íedezethiány következtében
az MH-ban csak autonóm (dd., e.szintű) automatizált vezetési rend-
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szerek műkódnek, seregte§t szintü automatizált vezetési rendszerünk
Dmc§.

A lövészfegrverekmennyiségileg kielégítik a szü}ségletet, technikai
állapotuk megfelelő. A rendszerben levó lövésdegyrler ek ű Vo-a bazat
gártású.

A hazai beszerzésű eszközeink glártása teljes mértékben, az import
eszköziké részben befejeződött, íg az alkatrész utánpotlrás nem bizto-
sított.

Az optika, infra és elektroopíital eszköziitr összetétele a tipusokat
és a korszerűséget tekintve es/aránt heterogén, többségiit korszerűtlen,
alkatrész ellátásuk nehézkes.

Lószerkészletünk a mennyiségi előírásokat kielégiti, a jelenlegi tel-
jes lószerkészlet hadihasználható, azonban 1995-ig30 Vo,2000-ig 5O Vo-
-uk szavatossága lejár.

Összességében megállapítható, ho5l az MH rendelkezik a sziirkséges
mennfségű alapvető fegyverzettechnikai eszközzel. Jelentós részük
technikai állapota leromlott, iiaemidejük a vége felé jár, javítóanyag és
alkatrész ellátásuk nem, vagt nehezrn bizto§ítható, 5lártrásuk - és ezzel
iparijaűtási hátterük - megszün! igr további rendszerben tartásuk felté-
telei megnehezültek Eg részük az ezredfordulóig rendszerben tartható,
kisebb hányaduk moderniálható, felújítható. Mindebból következik,
hory néhány területen elengedhetetlen a technikai eszközik váltásának
mielőbbi megkezdése.

Miú?Miból?Ito§ran?

A szolgálat alaprendeltetése, ho5l a csapatok részére biztosítsa az
elóirt mennyiségű, iiaemképes, megfeleló iiaemidő tartalékkal rendelke-
ző eszközőket és harcanyagokat javító készleteket és fenntartrá§i anya-
gokat, segédberendezéseket és szabátyzatokat, amit a mindenkori
költségvetés keretén belül kell megoldania.
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Az éves költségvetés, fóbb tételei az alábbiak

I. Beszenés

- eszköz

- alkatrész

- egtrszeri felhasználású anyagok (lószer, rakéta)

2. Javítús

- tenszerű megelőzó

- soronkivüli

3. Csapathitel

4. Egléb

- üzemidőmeghosszabbítás

- hitelesítés,kalibrálrás

- fejlesztés

- modernizálás

- tüzijátékstb.

A valós költségvetési igény összeállítását nehezíti, ho5l a szolgálat
anyagnemfelelósi körébe tartozó 13ó5 féle eszköz bonyolultságát, ösz-
szetételét, alkatrészbázisát, mennfségét, technikai kiszolgálási és javítá-
si igényét, üzemidejét tekintve rendkívül heterogén.

A "szükséges" költségfedezet összeállítása korábban ötéves perió-
dusra, éves tervezéssel, előrejelzéssel történt. Jelenleg a tervezési felada-
tot nehezíti, hory az éves, tényleges költségvetési támogatás a szüísége§ _

(elórejelzett) fedezetnek mindös§ze 30-4O Va -a.

Amíg 1976-1980 között átlag 3,6 MdFt volt a szolgálat éves költség- :

vetése. addig 193-ban ez 1,2 MdFt, ami az áremelkedéseket, a vámot és
az AFA-I figyelembevéve 80-90 %-os csökkenést jelent, és ez jellemezte
az 1991-92-es éveket is.
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Ennek ellenére a feglverzettechnikai eszközöknél a hadrafogható-
sági rnutató elérte a%)-95 Vo-o|, azelőírt képzési feladatokvógrehajtásra
kerültek.

Mivel magarázható ez az ellentmonlás?

Röviden fogalmazva: a tartalékok felélés€vel.

A végrehajtott átszewez.esek,létszámcsökkentések, valamint az el-
fogadott korlátozások miatt rnegnóttek a fajlagos fenntartiási és egyszeri
felhasználású anyagkészletek.

Eszközbeszerzés gyakorlatilag nem volt, az eryéb beszerzések jelen-
tó§en csökkentek, a tenszerú megelőzó javításokban nótt az elmaradás.
A fenntartási anyagból, lőszerekból, rakétákból meglévő tartalékainkat
használtuk fel, a jaűtásra váró eszközöket lecseréltük a központi tarta-
lékokhól.

Eryes eszközöket és anyagokat értékesítettünk és az íg nyertbané-
telt vis§zaforgattuk a költségvetésbe.

A tartalékok végesek, íg5l ez a folyamat i§ veges.

Az igény es a lehetőség kózötti távolság e5ne naglobb lesz. Ennek
érzékeltetésére egyetlen példát említek. Az MH katonai szervezetei ré-
szére 1993-ban kiképzési célra felhasználásra engedélyezett rakéta, ló-
szer á kiképzést elósegítő anyag nettó értéke 2 MdFí,bíuttó éítéke 2,7
MdFt (emlékeáetőül a szolgálat 1993. éü költségvetése 1,2 MdFt), é§
ezzel még nem is elégítettük ki a jelentkező igényeket.

A legfontosabb, ami kimaradt

A cikk terjedelme és jellege a felvetett témák elemzesét nem teszi
lehetővé, így term észetszerűlegszámos területről még érintőlegesen sem
esett szó. Ezek közül es/et §zeretnék kiemelni: az embert.Áz ijzemeketót
és az ijzernbentartót, a kezelőt és a javltót, a technilalst és a parancmokot,
akik bármilyen nehéz körii,lmények között is, de biztosították és biztosí-
tják a feladatok végrehajtásának technikai feltételeit. De az ó terhelhe-
tőségük is veges.
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