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A Maglar Honvédség, különösen a haditechnikai szolgálatok az e|-
múlt években szinte folyamatos átszervezésben voltak, vannak. Vitatha-
tatlan, hogy ezeket a változásokat megfelelő hadtudománl kutatrások
elózték meg, azonban azélet azbiznnyítja, ho§l esetenként a szervezetek
kialakítása, átalakítása mege!őzte a változá§ tudományos megalapozását.
Igy több lényeges kérdes nem került kelló mélységben, idóben feldolgo_
zásra, ami feszültségeket okoz a szervezet működésében.

A80-as évekelejéig a szakági biztosítási rendszerek fejlódtek, a had_
sereg anyagi-technikai szerveinek struktúrájára az ágazati tagoltság volt
jellemző. Az ágazatok alárendeltsége különkizó volt. Egl részük (a re-
püló-műszaki, híradó, veryivédelmi és műzaki+ech nikai ágazat) az érín-
tett feryvernemi és szolgálati ág fónökök alárendelségében működött.
Más ágazatok (feryverzeti, páncélos ás gépjármű) közvetlenül az elsó
számú vezető (parancsnok) irányítása hatáskörébe tartoztak.

Ezekben az években intezíven folytatódott a hadsereg minó§égi fej_
lesztése. Ebben fonto§ sz€repet játszott a technikai korszerűítés, nótt a
haditechrrikai eszközök mennfsége. Egre bonyolultabb eszközök ktrül-
tek renlszerbe: elótérbe került az clektronika, a táwezérlés, az automa-
tizáció és a komplexitrás. A haditechnikai fejlődés hatására az eszközök
komplexebbek lettek (több szolgál ati ágszakanyagát tartalmazták), tech-
nikai kiszolgálásuk bonyolultabb lett, na§obb szaktudást, több különle-
ges felszerelést, es€tbnként több időt igényelt. Mindez jelentósen meg-
növelte az üzembentartás, technikai kiszolgálás és javíltás c§apatszintű
feladatait.

l Dr.Gá§pár fibor mk. alez.cdes, MH sáralóldi Gapatok Parancarcksá8 FctyverzettechDilsi
szd8álaúónök h.ty.ttcs

80



A haditechnikai eszközik minőségi fejlódésével, a hadrafoghatóság
követelményeinek növekedésével nem tartottak lépést az ágazatí szak,
műhelyek szakmai és technikai lehetóségei. Az összetett haditechnikai
eszközök technikai kiszolgálása és j aótása az ágazatij avítóműhelyekben
mind a vezetés, mind a műkó,dés szempontjáMl széttagolt, kellően óssze

nem hangolt tevékenlsége következtében túl sokáig tartott.

Másik lényeges tényező, gazdaságunk mindenkori helyzete, amely

meghatározza a hadsereg fejlesztésének és fenntartásának lehetóségeit,
kcirülményeit. Ez szükségessé tette a rendelkezésre álló anyagi eszkö-
zökkel - eien belül a javító kapacitással - való minél hatékonyabb gazdál-

kodást.

A felsőszintű dóntések szerint - 1984-85-ben - a csapatok jelentós

részénél létrejött a fe5lverzeti és technikai szolgálat.

Az integráció szerves részét képezte a technikai biztosítás feladata-
inak alapvető végrehajtó szervezeteinek, az ágazati javítóműhelyeknek
az összevonása egy eglséges javító szervezstbe. Az ágazati javítószervek

közös javító aleg,ségbe vonásával, minósógileg új helyzet alakult ki a
technikai biztosítás terúletén.

A fegwerzeti és technikai szolgálatok integrációjával kialakult tech-

nikai biztosítási rendszer (különösen a végrehajtó elemeknél) alapvető-
en tlem változott az anyagi-technikai integráció megvalósulásakor, Il-
nyegesen változtak viszont a személl feltételek a technikai bizto§ítás
vezetésóben. Még egy vezetési szint (anyagitechnikai) került a rend_

szerbe, egyes vezetők'előre mentek" mások egzisztenciálisan'leértéke-
lődtek".

E róvid bevezetó, történelmi áttekintés után, tanulmányomban
összefoglalom a íegruerzsti és technikai, valamint az anyagi-technikai
integráció tapasztalatait, alapvetóen a haditechnikai szolgálatokra vo-
natkoztatva, majd javaslatot teszek a továbbfejleszté§íe.

Az integrációk tapasztal_atairól az utóbbi években több írás jelent
meg a katonai sajtóban (1). Én ezek, illewe a saját észleléseim, elemze_
seim alapján foglalom össze az integráció tapa§ztalatait.
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1.) Az elmúlt években végrehajtott integrációk íapasáalatai,
következtetések

Az integráció lényegét tekintve nem egpzeri aktus, hanem folyamat.
Első lépésként, az egyesítéssel kia|akult a szervezeti alap, a szervezeti
integráció. Ebben kiemelkedó jelentőségű az e5.,séges veietés (vezetési
integráció), amelynek saját felelósségérzetű és érdékeltségű kótelme a
rendszer további íeladatainak " öntanuló-önfejlesztő' elvú-módú vezérlé-
se. Ennek hatására lépésről lépésre megváltozott a funkcionális és az
eglséges szakmai munkamódszerek aránya és ezzeI növekedett az úgy-
nelezett integrált§ági fok és a műkódési integráció, mint ''íelépítméiy''
fokozatosan tért nyert. Az utóbbi fejlődése természetesen áz aiap, a vé-
zető és végrehajt ó szewek, azaz a szemezeíi integráció megfeleló szaka-
szos továbbfejlesztésével jár eryütt,

, .Az integrált szeNezet csapatta8ozatbon a kövelkező íő tevékenységeket
fogja össze:

a.) A vezetési funkciót illetően

- a harckészültség és mozgósítás anyagi-technikai biztosításának ter-
vezését:

- a hadműveleti és fegvernemi törzsekkel való együttműködést;

_ _ 
- a tervezést, a helyzetnyilvántartás és az összefoglaló jelentések in-

tézkedések kidolgozását;

- az elemző-értékelő tevékenységet valamennf ágazatná|;

- a szakkiképzés anyagi-technikai biztosítását és a gazdálkodást, va-
lamint az ágazatok szakmai irányítását.

b.) A technikai kiszolgálási, javíüísi és fenntaríási anyagellátísi
funkciót illetően (technikai biztosíűs)

_ - a tevékenység integrációját valamennyi szinten az összevont jaű-
tószervek és a vezetés komplex technikai szemlélete révén;
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- ajavítóanyag ellátás integrációját (csapattagozatban) a javító alegy-
ség szervezetében lévő anyagellátó raj útján,

c.) A hart- é§ §zaksnyagi blztositási funkciót illet6en (anyagi biz-
tositás)

- a tevékenység terveáséí, szewezését;

- a harc- és szakanyagok tárolását, megórzését, kezelését, nyilván-
tartását, a készletek frissítését;

- a felhasználás ellenőrzÁét és felügyeletét.

A felsorolt feladatokat elemezve megállapítható, ho5l az adott kér-
déseken belül megmaradtak az ágazati sajátosságok az mellett, hogy fő
vonalakban az egpéges (integrált) szemlélet érvényesül. Ez teljesen el-
fogadható jelenség, mivel minden szakmának (feryverzet, páncélos és
gépjármű, műszaki, vegyivédelmi, stb.) megvannak a maga sajátosságai,
melyeket a szakzerűség megőrzáe érdekében már nem szabad tovább
integrálni (összevonni, egségesíteni).

A felsorolt három területet alapulvéve, az eltelt közel 10 év tevé-
kenységét elemezve, a következő összegzett következtetések rözíthetők:

a.) A vezeté§ területén

Pozitív tapasztalstként jelentkezik, hogy az integrált feladatok meg-
oldásához létrejöttek a szervezcti feltételek, Hadsereg szinten (majd ké-
sőbb a szervezeti változások hatására Szárazföldi Csapatr:k Parancsnok-
sága szinten) létrejött a ten,ező osztály és gazdálkodási fótiszt került
rendszerítesre (az anyagi-technikai integráció után a gazdálkodási fel-
adatok irányítását az értékeló-elemó alosztály vette át).

Ezen szervezetek kialakították a saját működési rendjüket. Biztosí-
tották a fónöl6ég vezetéséhez szükséges információk §nijtését, értéke-
lését, elemzését, a szükéges tervek, munkaokmányok kidolgozását, az
intézkedések, jelentések elkészítését.

A feg;,verzcti és technikai integrációval létrehozott funkcionális
szewek, annak ellenére, hog'járatlan úton" indultak (szükséges szabá-
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lyozó intézkedések csak részben voltak), hamar megtaláIták helyüket és
szerepüket a szervezetben. A kezdeti idószakban jelentós túlmunkával,
sikerült megalapozni a továbbfejlődes feltételeit. A szervezeti integráció
egyes területeken elmozdult a funkcionális integráció irányába. Ezek a
területek a teljesség igénye nélkűl:

- harckészültségi feladatok biztosítási kérdéseinek egységes kidol-
gozása;

- a szakkiképzés tervezésének, szervezésének, irányításának ós el-
lenőrzésének integrálása (ez a fejlődés megállt jelenleg, azzal, hog a
kiképzes le lettválasztva az anyagi-technikai biztosításról _ eryes szakmai
kiképzések kivételével _ es a kiképzési főnökség határkörébe került);

- e5,séges tervek, jelentések, intézkedések kidolgozása; - komplex
technikai biztosítási rendszer létrehozása;

- a gazdálkodás kérdéseinek összevonása, integrálása (ez a folyamat
az utóbbi években üsszafordult, mivel újra előtérbe kertlt az ágazali gaz-
dálkodás);

- a technikus tisztek magasabb fokú továbbképzésének érdekében
a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián létrejött a Fegyverzeti és Technikai
tanszék (majd Haditechnikai Tanszék).

Negatívurnként jelentkezett, hogy az integrált szervezetek vezeté_
sének, működésének nem voltak (illewe egres kérdésekben még ma sin-
csenek meg) a szabályzati alapjai. Az integrációt megelőző intézkedések,
szabályzatok még jelenleg is naglobbrészt érvényben vannak, mivel nincs
helyettük új, holott csak részben alkalmazhatók.

Az integrált beosztiásba (feryverzeti és technikai, majd anyagi-tech-
nikai főnökök, helyetteseik, a funkcionális szervek vezetói, az összevont
szakcsapatok parancsnokai, helyetteseik) kerülók csak minimális mér-
tékben (pár napos összevonáson) lettek felkészítve, ami - tisztelet a ki-
vételnek - negatívan hatott kezdetben a szervezet működésére.

A létszámcsókkentési kényszer hatására racionalizált szervezetek
e§etenkénti 70-8o vo-os feltöltöttsége nem biztosította (nem biztosít-
hatja) a megfelelő működóképességet.
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Az anyagltechnikai integráció létrejöttével a haditechnikai ágazat
vezetése nehézkessé vált. Az SZCSP Haditechnikai Főnökég jelenlegi
béke rendszeresített létszáma € fó és 7 szolgálati ágat foglal magában.
A napi feladatok koordinálására kevás a haditechnikai fónök és az 1 fő
tervezó főtiszt.

Avezetés rendjének megfelelő kialakulására negatívan hatott az el-
múlt években végrehajtott folyamatos hadsereg átszervezés is. Az alaku-
latok megszüntetése, átdiszlokáltatrása, új sz€rvezetek létrehozása az
anyagi-technikai szervezeteke minden szinten olyan feladatokat hárí-
tott, amelyek elvonták a figyelmet a működési rend kialakításától, a meg-

lévó gondokat operatív beavatkozásokkal i5lekeztek orvosolni,

A háborús anyagi-technikai biztosítás - a béke állapot feladataitól
némileg eltérően - négy elkülönülő , de egl rendszerben múködő területre

osztható:

- anyagi biztosítás;

- technikaibiztosítás;

- egésxégüryibizto§ítás;

- közlekedésibiztosítás.

Ez a feladatrendszer a jelenlegi szentezetí keretek között csak az
állomány funkconális csoportokba történő belsó átszervezésével valósít-
ható meg. Ezen alkalmi, ideiglenes csoportok azonban nem tudnak teljes
hatékonysággal működni, mivel az ágazati felelősségi rendszer érvénye-
sül.

Azeltelt idószakban nem sikerült kialakítani az integrált szewezetek
hatékony információs rendszerét. Jelenleg rengetek infromációt g5ój-
tünk, feldolgozunk, továbbítunk, de ezek je|entős része nem akkor és
nem a megfelelő formábanjut el arra a helyte, ahol igazában szükségvan
rá.

b.) A technikai bizto§ítá§ területén

Pozitív eredménynek könyvelhetó el az összevont j avítószervezetek
létrehozása, ami jobb kapacitás kihasználást eredményezett. Eredmé-

85



nyesebben valósította meg a technikai hadrafoghatóság feltételét képező
folyamatos üzemkészség minden szaktechnikát érintó epenszilárd biz-
tosítá§át.

A Magyar Honvédségnél csapatszinten 1987-ben bevezetésre került
a fe§ruerzeti és technikai eszközrjk e§/§ége§ tecbni}r kiszolgól6si rend-
§zere.

A tenszerii fenntartá§i r€[dszer lényege és célja:

- az eltérő felépítésű, idótartamú á periódusú ágazati kiszolgálrások
eg5,séges rendszerbe foglalása;

- a technikai kiszolgáló és javító állomány koncentrálása;

- a technikai kiszolgálási ésjavítási feladatok tervezhetőségének biz-
tosítása.

Az elmúlt évek tapasztalata naryobb reszt igazolta a várakozásokat,
az öregelő technikai park mellett jawlt a technikai kiszolgálások szer-
vezettsége, hatásfoka. A rendszer bevezetésekor a javítószervek tevé-
kenpégének 50 Vo-át tettel<t a váratlan meghibásodások elhárítása, ma
ez csak 12 9|o.

}iegatívan hat a technikai biztosítrás terüIetén az integráció nem egy-
séges kialakítása. A híradó javító szervezetek az összevont javító ale§/_
ségek részei, amíg a dandár (ezred, zászlóalj) tOrzsekben a hiradótech-ni-
kai szakemberek nem tartoznak a haditechnikai főnök alárendeltségébe.

A javítószer,,ek szervezeti felépítése, létszáma nem nrindenhol felel
meg a katonai szervczet rendeltetéséból, eszközeinek mennlségéból és
milyenségéból adódó igényeknek.

A javító szcrvezet felépítését és létsámát nem mindíg a feladat, ha-
nem a lehetóségek (általában korlátozott lét§zám) hatáíozzák meg. F;zt
támaszják alá az elmúlt évben végrehajtott felmérések is. A szára;földi
csapatok eszközá1lománya üzembentartásához szük§éges kapacitásigény
a javító szervezeteknél 4.050.00 munkaóra. A javítószérvezetek elsódle-
ges ésmásodlagos szakmai tevékenpégre tervezett (rendelkezésre álIó)
kapacitása 3.702.000 munkaóra, ami a szükséglet 91,4 Va-a. A felmérés
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részletes adatai 
^z 

1. számtl tóblázatban és az 1. számú ábrún taMlhatók
(2).

Az ellenőrásek tapasztalatai azt bizonyítják, hogy nem mindenhol
valósul meg az elóírásoknak megfelelően a javítószervek irányítása- Több
alakulatnál az elsőszámú szakmai vezetó (anyagi-technikai főnök) sze-

mélyesen végzi az irányítást. Olyan alakulat is van, ahol a szo|gálati ág

főnökók szinte eg5rmástól függetlenül irányítják a szakmai alárendeltjei_

ket. Gyakorlati tapasztalat, hogy egyik út sem helyes. Szűkséges a törzs-
ben ery olyan személy (szervezet). aki folyamatosan ismeri a javószerv

(javítószervek) h e|yezeIét, feladatait, a szabad kapacitásokat és operatí-
van tud intézkedni az esetleges feladat átcsoportosításokra.

Haditechnikai eszközparkunkról megállapítható, hogl a honvédel-
mi kiadások hosszú évek óta történő üsszafogása negatívan érintette a
hadsercg eszközeinek korszerúsítési színvonalát, technikai állapotát.
Fegyverzeti rendszerink heterogénné vált, haditechnikai eszközeink kis

része korszerű, nagyobbik része kevésbé korszerű, ezen belűl van eg;l

jelentős hányad, amely erkölcsileg elavult, vagy fizikailag erősen elhasz-

nálódott.

A többször említett változások (integráció, átszervezés ) negatívan
hatottak a szakállományra. Az átszervezések a hivatásos állomány több
miat 50 7o-át érintették, ezen belül 19 7o-ukat előnyösen, 33 70-ukat sem

előnyösen, sem hátrányosan, 48 7o-ukat l,iszont határozottan hátrányos
módon (3).

Az integrációval létrejött javítószervekbe bekerült ágazati műhelyek
hozták magukkal a meglévő felszereléseiket. Az integráció óta általános
érvényű normatívák nem lettek kiadva a műhelyfelszerelésekre vonatko-
,óun.lg 

^. ^ronos 
rendeltetésú műhelyek felszerelése esetenként nagy-

ban eltér egynástól, Az alakulatok egy részénél a technikai kiszolgálás
és javítás e|végzéséhez szűkéges feltételek (különösen a téli idószak-
ban) csak szúkösen állnak rendelkezésre. Az igényelt szerszámgépeket,
berendezéseket nem, vagy csak részben tudják biztosítani az ellátó köz-
pontok.

A haditechnikai eszközök állapotának, a szakjavító állomány felké-
szültségének és a javító objektumok és felszerelések helyezetének üzs-
gálata alapján arra a következtetésre juthatunk, hory a létszámcsökken-
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téssel párhuzamosan, romlottak az üzembentartás feltételei, a j avítószer-
vek helyzete rosszabb lett. Kisebb létszámmal, öregebb, elhasználódor
tabb haditechnikai eszközök technikai kiszolgáliását es javítrását kell vé-
gezniük változatlan, vary rosszlbb állapotú műhelyekben, nem a legkor-
szerűbb szerszámokkal és javító felszerelésekkel. A szervezeti változá-
sok, létszámcsökkentések elmúlt években felryorsult folyamata és a ha-
ditechnikai eszközök tervezettnél hosszabb ideig történő rendszer-
bentartása kapacitáshiánl okozott. A kapacitáshiányt fokozta még a 12
hónapos sorkatonai szolgálatra való áttérés is. Az átszervezések kapcsán
a sorozatos haditechnikai eszköz átc§oportosítiá§ok, az átadás-átvételek,
konzerválások szintén növe!ték a j avítószervezetek leterheltségét. A lét-
számcsökkentések miatt sok alakultnál nőtt a javítószervek e géb te,té-
kenysége, ami alapvetően a naryobb szolgálati leterhelségben (őrség)
jut kifejezésre.

c.) Az anyagi biztosítás területén

A haditechnikai anyagi biztosítás területén a szeíyezeti integrációt
követően szinte semmi nem történt a funkcionális integráció érdekében
(4). Ezen a területeii, a technikai biztosítással ellentéiben, nem jelent_
kezett akkora igény a funkcionális integrációra.

Pozitíwmként értékelhető ezen a terűleten az egységes bizto§ítá§i,
ellátási elvek kialakulása (e5lséges fogalmak, többnlre egységes okmá-
nyok, igén1,Iési, jelentési rendszerek).

Negatívumkónt jelentkezik, hory megmaradtak a párhuzamosságok
a tervezés, ellátás, raktározás területén. Az integráció megvalósulását
nehezíti, hogy az ellátó központoknál inkább a szakági orientáltság (pro-
filtisztítás) erósödött az elmúlt években. A csapatok igényeit eryre pro-
filti§ztább ellátó központok elégítik ki, ami azt eredményezte, hogy min-
den anyagféleség más helyen van, íry ery-egr alakutatnak 6-8 helyen kell
vételeznie, vary ennl helyról sállítanak részére anyagot e5l-e5r ellátrási
cik|usban.

Összességében m€áltspíthstó, ho5r az integráció előrelépé§t je-
lentett a haditechnikai szoIgálatok műkeúési területén, ami a tevékeny-
ségi folyamatok e5néges szemléletű vezetésében, a racionálisabb vezető
és végrehajtó szervek kialaKtásában, fettételezhetóen az üzemfenntar-
tási költségek csökkenésében jut kiíejezésre.
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A haditechnikai bbto§tás egészének vizsgáIatához a köveikezőket cél-
szetú figlelembe venni:

- haditechnikaieszköák;

- végrehajtó szervezetek;

- haditechnikai (anyagi-technikai) szolgálatok struktúrája, vezetési
irányítási rendszere;

- a haditechnikai biztosítá§ (ezen belül különösen a technikai biz-
tosítás) környezete (ellátó központok, fenntartási anyagellátás, központi
javítá§i leheióségek, személyi állomány szakképz€ttsége, hitelkeretek
biztosítá§a, stb.).

A haditechnikai eszközök jelentós része (mintery 60,7O Vo-a) ixz-
szetett, legalább két szolgálat szakan yagát tarta\mazza. A javítószeweze_
tek integráltal! 5-7 szolgálati ág szakemberei dolgoznak e5l közös szer-

vezetben, e§§éges parancsnokság irányí,trásával.

Mint ahory már kifejtettem, a szakmai vezetésre és az említett kör-
nyezetre alapvet &n az ágazati tagolság a jellemó.

A fentiekból jól l átllató az az ellentmondás, ami a haditechnikai biz-
tosítás tárgya - a haditechnikai eszköz - és a végrehajtó szÉí]ezfte , az

integrát jávító szervezetek-, valamint az ágazati kártyítási rendszer és a

környezete között kialakult. Ez az ellentmondrás külónösen csapatszin-
ten érvényesül.

Meg kell állapítani azonban, hogt az integráció tapasztalatait áts?i:-

vik a Magyar Honvédség általánosprblémái (elöregedett eszközpar§ lét-
számhiány, csökkenő szakértelem, pénzhiány, műktidési feltételek rom-
lása, stb.), ezért erye§ negatív tapa§ztalatok nem íihatók teljes egesáben
az inlegrácií számlájára. Jelenleg az integráció negatív tapasztalatai és

az általános problémák együttesen teszik szűtségessé a jelenlegi helyzet
elemzését és átovábblépes vizsgálatát. A fentebb felsorolt általános gon-

dok egles területeken olyan feszítőek, hory már a múködőképességet
veszélyeztetik.
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A továbblépést sürgeti a hadsereg ki.iszöbónálló fejlesztáe is. Az
elfogadott "A Maryar Kőztársaság honvédelmének alapelveí" dolalmen-
tumban rögzttve van:

"33. A fe5rueres erők harcképességének megórzése mellett, végre
kell hajtani azokat a szerkezeti, vezetési es működési átalakításokat _

ezen belül a központiszervek ésszerűítését _, amelyek biztosítják az erók
és eszközök leghatékonyabb vezetését és aIkalmazását és megteremtik a
haderófejlesztés és a haditechnikai korszerűsítés alapjait." (5)

2,) Az integr áció továbbfe jlesaésének lehetőségei

A tapasztalatok alapján jogosan merül fel a kérdés, hogy ebben a
helyzetben mi lehet a megoldás. Az utóbbi idóben a katonai sajtóban
több írásjelent meg ebben a témakörben (6). Előtérbe került a logisztikai
biztosítás kérdése. Kézenfekvónek látszik a "hogan tovább" kérdésre a
válasz, hogy az integráció folytatása, a funkcionális integráció.

Az integráció legfőbb tapasztalatának azt tartom, hogy a továbbfej-
lesztésnél, a további integrálásnál mindenekelőtt a feltételrendszert kell
tudományosan alátámaszwa kidolgozni, majd a feltételeket biztosítva le-
het csak foglalkozni a szervezeti módosításokkal.

A továbbfejlesztés vizsgólatóhoz az alábbi vákozatokat javaslom:

nAn változat: A rendszer módosítása a működési tspasztalatok
alapjón

A haditechnikai bizto§ításon belül alapvetően két folyamat található:
az anyagi biztosítá§ é§ a technikai biztosítás. Elemezve ezen folyamato-
kon belül végrehajtott feladatokat, megállapítható, hog). az anyagi bizto-
sítás nagyobb részí ágazati íelíéte|rendszerben, a technikai biztosítás ü-
szont integíáltan valósul meg, illeWe kellene megvalósulnia a haditech-
nikai szolgálatok ágazati struktúrája mellett. Ebból következik, hog5l a
vezetés, irányítá§ korszerűsítési kérdéseit elsósorban a technikai biztosí-
tás területén szükséges vizsgálni, változtatni.

]

Ajelenlegi átmeneti helyzetben (7) nem célszerű az ágazati rendszer
azonnali megszüntetése és áttérés egy funkcionáIis rendszene. Először
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a funkcionális tevékenytég feltételrendszerét szükséges megteremteni.
A feltételrendszer kialakításával párhuzamosan, fokozatosan lehet áttér-
ni új szervezeti formára. Ezt segítheti eló az egyes részterületeket magá-
ban foglaló funkcionális (koordinációs) csoportok létrehozása az átme-
net zavartalanabb végrehajtása érdekében.

A technikai biztosítás feladatainak irányítása, a szakági vezetési
rendszer megtartása mellett, szülségessé teszi a folyamatok - különösen
a javítási kérdések esetében - integrált vezeté§ét, a koordináció hatéko-
nyabb megvalósítását. Az integrált szervezeteket csak integíáltan, egy
kézből lehet iránftani.

A haditechnikai szolgálati ágak beke idószakban a javítószervek irá-
ny ába végzett szakmai iránftó tevékenységének koordinálrására, vala-
mint a háborús alkalmazás tervezési, szervezési és irányítási feladatainak
végrehajtására célszerű módosítani a haditechnikai fónökségek (SZCSP
és katonai kerület) felépítését és a meglévó létszámkereten belül létre-
hozni ery szervezetet ezen feladatok megoldrására. A SZCSP Haditech-
nikai Fónökég 7 szolgálati ágat foglal magában. A napi feladatok koor-
dinálása is szükégessé tesz egy szervezetet. A két igényt eredményesen
oldaná meg ery te chnikai bíztosttósi osztály szentezése (2. számti úbra).

A technikai biztosítási osztály feladata békében

- tervezi, szerlezi, koordinálja az alárendelt javítószervek és a köz-
pontijaűtá§i feladatokra (alkatrészs/ártás, felújítás, bedolgozrás, stb.) k_
jelölt csapat - javítószewek szaktevékenységét;

- szakmailag felüryeti a katonai kerület és dandár javítószervek te-
vékenységét, felkutatja a szabad kapacitásokat, gondoskodik amk gaz-
daságos hasznosításáról;

- elkészíti és kiadja a szükséges javítrási terveket, okmányokat;

- tervezi és szervezi a szakjavító állomány szakkiképzését, a hivatá-
so§, továbbszolgáló (szerzódéses) és közalkalmazotti állomány szakmai
továbbképzesét, felkészítését a hadseregfejlesztésből adódó feladatok
végrehajtására;
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- lervezi, szewezi a javítószervezeteket érintő szakellenórzéseket,
glakorlatokat;

_ gyűjti a bevált, hatékony módszereket és elterjeszti azokat;

- j avaslatokat doigoz ki a j aűtószervek felszerelésének fejlesztésére,
a szervezeti és működési rend konzerűsítésére;

- irányítja a technika kiszolgáIását és javítási utasításokat, technoló_
giák kidolgozását, elterjeszté§ét;

- tervezi, szervezi az általános javítá§i, 5rártrási, felújítási és konze-
rűsítési feladatok végrehajtását;

- koordináIja a technikai szolgálati ágak napi feladatinak végrehaj-
tását.

A technikai biztosítási osztály háborús alkalmazása esetén a hadi-
technikai főnök elhatároza alapján tewezi, szrrvezi, irányítj a és el|enórzi
a javítószervek tevékenységét.

A szefteágazó feladatok eredményes végrehajtása érdekében cél-
szerű, ha az osztályvezető egyben haditechnikai fónók helyettes is. Így
biztosítva van a hatékony koordináció lehetősége és megoldásra kerüiá
haditechnikai fónök helyettesítésének kérdése is, mert jelenleg nincs
szewezetszetű (még zárójeles sem) helyettes.

Az előzőekben ismertetett gondok a katonai kerületek haditechni-
kai főnökégeinél is megtalálhatók. Ezért javaslom a haditechnikai fó-
nökségen belüli létszám átcsoportosítással, haditechnikai főnök helyet-
te§i és tervezó főtiszti beosztás létesítését a már ismertetett feladátok
eredményesebb végrehajtása érdekében.

_ Dandár (ezred) szinten a javító alegység tevékenységének és az
alegrségeknél folyó komplex technikai kiszolgálási feladatok koordiná-
lására javaslok szervezni e5l fő mérnök főtisztet a haditechnikai főnök
alárendeltségébe, ajelenlegi létszámkereteken belüli átcsoportosítással.
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Az "A" változat e|őnyei

Az integráció eddigi pozitív vonásait megórizve, részben feloldja a

negatív jelenségek okozta feszültségeket.

Biztosítja a folyamatosságot az ágazati rendszer es a funkcionális fel-
adatmegoldás között, biztosítja az indokolt szakmai sajátosságok érvé-
nyesülését.

Időt biztosít a funkcionálisan szervezrtt (logisztikai) biztosítási rend-
szer kidolgozásához, a működési feltételek megteremtéséhez.

Az 'A' változ.at hátránya

Nem oldja meg az összes felmerült problémát (a (párhuzamosságok
egl része megmarad, elmarad a tblyamatok optimalizálása).

'B' változat Anyagi-technikai centrikus funkcionális integráció

Az anyagi-technikai centrikus funkcionális rendszer elvivázlata a 3-

számú ábrán láthatő.

A "B" változat sajátossága, hogy minden ami anyagi jellegű, egy biz-
tosítási folyamatba, az anyagi biztosításba van kapcsolva. Vita tárgyát ké-
pezi többek köZött, a fenntartási (avító) anyag kérdése. Elismerve azt,
hogy az is anyag, én ezt a technikai biztosításhoz sorolom (Iásd 4. jegzet).

A technikai biztosítást a jelenlegi általánosan elfogadottól széleseb-
ben értelmezem. A technikai biztosítás az anyagi-technikai biztosítás
alapvető folyamata, amely a csapatok alaprendeltetésből adódó felada-
taik végrehajtásához szükséges haditechnikai eszközök biztosítására,
azok üzemeltetésére, üzembentartására irányuló rendszabályok és tevé-
kenységek összessége. A technikai biztosítás folyamata a haditechnikai
eszközök rendszeresítésétől a selejtezésijkjg tart. A íő részíolyamatok az
alábbiak:

- rendszeresítés;

- üzemeltetés technikai biztosítása;

- tárolás;
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- technikai kiszolgálás, _ javítás;

- fenntartá§i anyagbiztosítás;

- kiképzés;

- selejtezés.

Az egésxégü5d és közlekedesi biztosítás ebben aváltozatban lénye-
gesen nem változna a jelenlegihez képest.

A "B" változat elónyel

Előrelépést biztosít a funkcionális integráció irányába. Ery sor pár-
huzamos tevékenység - főleg az anyagi biztosítás területén - megszüntet-
hető.

A szakállomány átcsoportosítása néIkül alkalmas a háborús anyagi-
technikai biztosítás feladatainak végrehajtására. A béke és háborús te-
vékenpég ery szervezeti formában valósítható meg,

A "B v6ltozaú hútr6nyai

A haditechnikai eszközök alkalmazásához szervesen kapcsolódó
harcanyagok - az üzemanyaghoz hasonlóan - elkülönülnek az eszkózök-
tól, a szükséges szakértelem csak létszámnöveléssel bizto§ítható meg-
nyugtatóan mindkét ágazatban.

Teljes egészében, profiltisztán nehezen megvalósítható az anyagi és
a technikai biztosítás, mert az egészségüpi es közlekedési biztosítás te-
niletén is jelen vannak, ahonnan ezek leválasztása szintén csak létsám-
növeléssel lehetséges.

Az anyagi bíztosításon belül isjelentkeznek technikai biztosítási fel-
adatok (például speciáli§ lószerek rakéták idószakos bwiagálása, alkal-
mazishoz történő elókészítése, stb.), amelyeket jelenleg a technikai biz-
tosításhoz tartoó javítószervezetek végeznek az egréb tevékenységük
me!lett.
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'C" vÉltozat Ember-hadiíechnika ccntrikus funkcionális lntegrá-
ció

lrz ember-haditechnika centrikus funkcionális integráció elvi vázlata
t, 4. gzámú ábrón látbató.

.i, "C" változat szerint a )iztositá§i kérdések alapvetően két csoport-
ba^ az "embe:" és z "haditechnikai eszkóz" szükségletének megfelelóen
ielnének renrjszetea,e. Ígi az ázonos céllal és tulajdonságokkal, köze-
iedő biztosítrási megoldásokkal rende|kezó folyamatok közel kerülnének
ei5rmrishoz. Irhetóség lenne azok optimális szervezésére.

A 'C" változat e|ónyei

Optimális funkcionális integrálást biztosít az azonos célú folyamatok
összefogiásáva1.

Aikalma-s béke és háborús tevékenlség mellett is a feladatok ellátá-
sára. A lehetóségek szerint legjobban alkalmazkodik az anyagi-technikai
biztosítás célja - az ember és a haditechnikai eszköz - igényeihez.

A "C" változat háíránya

A jelenlegi struktúra lényeges átalakítását igényli, ami csak megha-
tározott feltételek (anyagi eszközök, felkészített szakember gárda, meg-
feleló szabályozó intézkedesek, stb.) megléte esetén biztosítja az elvátt
eredménl.

"D' változat: Teljes anyagi-technikli integráció

A teljes anyagi-technikai integráció elvileg abban kiilönkizik az elóző
változatoktól, hory ebbe bekerülnek a jelenleg különlel,ő szakágak Ezek
a következőlc

- elhelyezési szolgálat;

- pénzüryi és számüteli szolgálat;

- kiképzés-technikai szervezetek;

- az integrációba eddig be nem vont feldedtó-rádiófelderító
szervezetek és eszköák;
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- kultúrális, sport és nevelési anyagi biztosítás.

Gszességében megállapítható, ho5l a teljes anyagi-technikai integ_
ráció magába foglalná a hadsereg teljes anyagi, technikai és pénzüg5ri te_
rületét, minden anyagot, eszközt és az ehhez kapcsolódó forrásokat és
szervez€teket.

A 'D" v6ltozat elónyei

Ez az integrálás adna leginkább lehetóséget a gaÁasági, anyagi-
technikai folyamatok legoptimálisabb megoldására.

A biztosítási rendszer tudományosan alapos kidotgozásával teljesen
új, gazdaságosabb és hatékonyabb megoldás lenne a jelenlegi gondok
felszámolására,

A "D" vóltozat hátrányri

A "C" változatnál is nagrobb átalakítást igényelne, ami eleve hátrál-
tatná az eredményes megvalósulást a feltételek ré§zbeni hiánya miatt.

A teljes integrációval olyan nagy rendszerjönne tétre, ahol már fel-
merülhet az egy személy általivezethetőség kérdése is. A hatalmas szer-
vezetben kevé§bé biztosítható az operativitás.

A felsorolt változatokból látható, ho§ több út ál| előtLünk. A me?-
jelölt változatok mellett még elképzelhaők egéb megoMások is, pé!dául.1

- végrehajtói szinten {dandár, ezred, zászlóalj) az ágazati rendszer,
felsót b szinteken pedig a funkcionális rendszer erósítése. Ezt a nézetet
leginkább a jelenlegi létszámlebelőségek és a feladatok ósszhangja kö-
zötti eltérések erósítik. A létszámnövekedéssel járó funkcionáIis megol-
dások végrehajtrása jobban igényli az ágazati rendszer biztosította na-
gvobb szakmai ho zzáértlxt:

- az integráció visszafejlesztése, a fegyverzeti és technikai, valamint
a badtáp renózer visszaállítása. E nézetet vallók hangsútyozzák, hogl a
két bizto§ítási terület között otyan nary a különbség hogr azok nón
ósszevonhatók, nem integrálhatók;
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- az egyes biztosítási feladatok, vagl eszközcsoportok ágazatok kö-
zötti integrálá§a (a lokátortechnikai eszkózjk ítadása az elektronikai
szolgálathoz" a lószer és robbanóanyageg! szowezetbe integrálrása, stb.);

- a biztosítási feladatok és katonai feladatok különválasztiása és mel-
lérendelt§égi vi§zony kialakítása. A katonai vezetés igényt támaszt, a biz-
tosítási rendszer pedig szolgáltat, meghatározott keretek és normákalap-
ján;

- eryes biztosítrási területek átadiá§a a polgári szférába. Ilyen lehet a
polgári életben is megtalálható technikai eszköók (gépkocsi, műszaki
gép, stb.) technikai kiszolgálása á javítása, élelmezés, üzemanyag ellátás,
egészségúryi biztosítás, szállítás Mke feladatai.

Az eddig leírtakból tátható, hory a továbblépes lehetóségei többirá-
n}4iak, többféle megoldás lehetséges. Eppen ezért na§/on fonto§nak tar,
tom az alapos tudcmányos elemzést, dönté§ elókészítát és a kiválasztott
változat tudományos kidolgozását es az új műkódési feltételek maximális
biztosítását.

A problémb megoldásóra a következó lehetséges utatjavaslom:

- az anyagi-technikai biztosítás jelenlegi helyzetének alapos elemzé-
se, a gondok, problémák okainak tárryilagos feltárása;

- az integráció "tiszta" tapa§ztalatainak t'eltárása (8);

- a hadsereg szervezeti, anyagi-technikai korszerúsítésének kidolgo-
zása, az új szervezeli forma, új szervezetek, eszközök, anyagok és tech-
nológiai eljárások a biztosítá§sal szemben támasztott követelményeinek
pontos felmérésc;

- a nemzetgazda§ágbnn (cMl szférában) és a hadseregben megvaló-
suló biztosítási feladatok pontos meghatározása (mit kell a hadseregben
végczni es mire lehet számítani, mint stabil szolgáltatásra a civil szféra
részéról);

- a jeienlegi hel, et, az integíáció tapasztalatai és az új követelmé-
nyck alapján, egl megfeleló biztosítási rendszer kiválasztrása;
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- a kivála§ztott rendszer múködé§i feltételeinek megteremtése (a
műkitdési rend tudományos kidolgoziása, megfelelő szakállomány felké-
szítése, utasítások, szabályzók kiadrása, információs rendszer kialaKtása,
tár$/i feltételek megteremtése);

- a működési tapasztalatok §/újtése és üsszacsatolása a rendszerbe.

Á fekorolt folyamat megítélésem szeint néhány évet igénybevesz. Ad-
dig az "A" változat, vagl ahhoz hasonló módosításokkal a jelenle§ anya-
§-technikai biztosítósi rendszer, a jelenle§ átmeneti helyzetben Mpes eleget
tenni az eléje támasztott követebnényeknek Á kcllően meg nem alapozoft
változtatós ag)obb kátt okoz, mint a jelenle§ rendszerben található 7on-
dok és feszükségek

Je§/zetek

1.) Az tntegráció kislakulásával és trpasztalataival foglalkozó fon_
tosabb írások a te|jesség igénye nélkül

Kiss Sándor, I-évay Gábor: A csapatok fe§rverzeti és technikai szer-
veinek integrációjáról. Honvédelem 1984l1l. szám 45-61. oldal

Kiss Sándor: A feryverzeti és technikai biztosítási rendszer a meg-
valósulás útján. Honvédségi Szemle 19852. szám 1-3. oldal

I-évay Gábor: Változások a csapatok feg5,verzeti és technikai szol-
gálatában. Honvédségi Szemle 7985D. szám21-25. oldal

Kónya Béla, Farkas Zoltán: A technikusi szakállomány kiképzése.
Honvédségi Szem|e 7985D. szám25-28. oldal

Dr. Kazinczi István: Hozzrászólás "A csapatok fe5ruerzeti és techni-
kai szenleinek integrációjáról" című cikkhez. Honvédelem 1985/8. szám
10ó-113. oldal

. Dr. Ungvár Gyula: A fegverzeti és technikai szolgálatok integráci-
ója. Honvédségi Szemle |98714. sám 1-7. oldal

Geller István: Az integáció tapasztalatai a szárazíöldi csapatoknál.
Honvédségi Szemle 19ü 14. szám 34-37. oldal
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Irnryel Lrászló: Az integtáciő tapasztalatai a keretalakulatoknál.
Honvédségi Szemle 798'I 14. szám 40-43, oldal

Rába Imre: Az integráció tapa§ztalatai a magasabberységnél. Hon-
védségi Szemle l9{]714. szám 46-47 . oldal

Fazekas Albert: Az integráció tapa§ztalatai az e5ségnéL Honvéd-
ségi Szemle 1987 14. szám 41 -48. oldal

Patai József: Anyaggazdálkodás a rendszerek egyesítésével. Hon-
védségi Szemle t98714. szám 49-52. oldal.

Patai Jóxel Dr. Németh Károly: A fe§/verzeti é§ technikai biztosí-
tás korszerűsítéséneksámítógépestámogatrási lehetósége. Honvédelem
1988Á. szám 74-82 oldal

Turcsánf Károly: Az ember-haditechnika rendszer a tudományos-
technikai forradalomban. Honvédelem 1988.E. szám 83-93. oldal

Dr. Csűrös János: A fegnlerzeti és technikai szolgálat tiszti állomá-
nyának iskola- és tanfolyamrendszerű képzése. Honvédelem 1989/5.
szám 55-ó5. oldal

Dr. Janza Károly: A katonai doktrína és a nemzetgazdaság idószerú
kérdései. Honvédelern 1989/5. sám 101-109. oldal

Geller István: Afe§[erzeti é§ technikai eszközök kiképzé§orientált,
gazdaságos üzemeltetése. Honvédségi Szemle 1989/5. sám 87-91. oldal

Rába Imre: Tapasztalatok a katonai kerületparancsnokságok tech-
nikai fónöbégeinekvezetési rendjével kapcsolatban. Szárazftildi Csapa-
tok |9928. szám 128-137 oldal

Gáspár Tibor: A javítószervezetek napjainkbarraSáradöldi Csapa-
tok l992l1. száq 82-91. oldal

Gáspár Tibor: A javítószervek napjainkban. I1j Honvédségi Szemle
1992 l 1 l. szám 7 4-77. oldal
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Gáspár Tibor: A fegyverzeti, a technikai és az anyagi szolgálatok
integrációjáról. Hadtudomány 1W2B-4. szám 60-69. oldal

Grásgár Tibor: A technikai biztosítrás feladatainak változrásai napja-
inkban. Uj Honvédségi Szemle 79932. szám 43-52. oldal

Dr. Ungvár Gyula: Nulláról kell-e indítani a katonai logisztikát? Ka-
tonai Logisztika (Anyagi_Technikai Biztosítrás) í99317. szám 41-52. oldal

Dr. (}űrös János: Az akadémiai képzá - ezen belül az anyagi-tech-
nikai fakultás - rnúltja, jelene, elképzelt jövóje. Katonai Logisztika
(Anyagi-Technikai Biztosítás) 199317. sám 8i -10_5. oldal

2. A felnérés edatai megtaláIhatók

Javítrási kapacitrás jelenta 1992. Gyrijtő (nyt.szám: 162119)2lNTF
SZCSP Székesfehérvár)

A j avítószervek jelenlegi helyzetének értékelése, elemzése. (Felter-
jesztve az MH ATFCSF-nek a 1Oll0l1992lNTF nyt.számon)

Gáspár Tibor: A fegyrerzettechnikai eszközök technikai biztosítása
korszerűsítésének lehetóségei a szárazföldi csapatoknál. Egyetemi dok-
tori értekezes. Np.slám: 1631193l ATF.

3.) Szabó János: A hadsereg és rendszerváltás. Új Honvédségi Szem-
|e 799216. füzet 6. oldal

4.) Afenntartási (aűtó) anyagi biztosítást a technikai biztosítás szer-
ves részének tekintem, tehát itt nem tárryalom. A technikai kiszolgálást,
javítást véleményem szerint jelenlegi helyzetünkben, amikor a fenntar_
tási anyagellátás területén a hiány domínál, nincs elegendó pénz és lehe-
tóség a szükséges anyagok beszerzésére, nem szabad a javítóanyagtól eI-
választani, Jelenleg a hiányzó anyagokat a szakállomány szaktudása és
sok esetben találékonpága pótolja.

5) A Maryar Köztársaság honvédelmének alapelvei. Hadtudomány
7993f,. szám 12. oldal
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6.) Az integráció továbbfej|esztését az anyagi-technikai szeIreze-
tek korszerűsítését, r logisztiksl bizíosítást i§merí€tó írások a követ-
kezólq a te|iesség igénye nélkűl

M.Szeliversztov: A NATO Egyesített Fegyveres Erók hadtápbizto-
sításának alapjai. Honvédelem 1,98911. szám 138-145. oldal

Dr. Szenes Zoltán: I-ogisztikai rendszerek a nyugati hadscregekben.
Új Honvédségi S zamle !9g1A1. szám 118-123. oldal

Dr. Csabai Györry: A logisztika a fegyveres erők mozgatásának és

t'cnntartásának eszköze. Új Honvédségi Szemle |99217. szám 110-113.
oldal

Dr. Német Ernő: Az anyagi+echnikai biztosítás rendszerszemléletű
glgín,/ése. Új Honvódségi Szemle 1992l4.szám 75-84. oldal

Gáspár Tibor: Még e5,szer a logisztikáról. Új Honvédségi Szemle
19)2fi. szám 116-118. otdal

Szűcs László: A katonai logisztika értelmezése és feladatai. Hadtu-
domány 193/1. szám 67-76. o|dal

Dr. Janza Károly: A Maryar Honvédség logisztikai rendszerének ki-
alakításáról. Katonai logisztika (Anyagi-Technikai Biztosítás) 1993/1.
szám 5-25. oldal

Dr. Knoll Imre: A logisztika helyzete és fejlesztési irányai. Katonai
logisztika (Anyagi-Technikai Biztosítás) 7983 l 1,. szám 26-4O. oldal

Hollósi Nándor, Dobó Péter: A védelmi hadművelet (harc) anyagi-
technikai biztosításának elü kérdései. Katonai logisztika (Anyagi-Tech-
nikai biztosítás 1993/1, szám 53-65. olda|

7.) A Mag5lar Honvédség jelenlegi helyzete a haditechnikai biztosítás
szempontjából - a meglévó eszközök tervezettnél hosszabb ideig történő
rendszerben tartása és az ezzel párhuzamosan megjelenó technikai fej-
lesztés (új eszközök várható rendszerbe állítása, ille&e a meglevő ery
részének korszerűsítése) miatt - átmenetinek tekinthetó e kettős feladat
miatt.

10l



8.) A "tiszta" tapa§ztalat alatt azt értem, ho5l külön kell választani
az általános tapasztalatoktól - főleg a negatívumok esetében - azokat,
amelyek a feltételek hiányával kapcsolatosak és azokat, amelyeket az in-
tegrált szervezet ad.
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