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A HADBRóÁTALAKírÁs HerÁse A LoGIszTIKAI
sIzrosírÁs rwÉLBrÉnpÉse cylronr.en
Mncvar,ósírÁsnq,

Dobó Pérer, Baratryi Ferencl

A rendszerválúozást követő években a megváltozott politikai, társadalmi viszonyo\ a kedvezőtlen gazdasági váItozások folyamato§an
napirenden tartottrák a bizúonságpolitika és a honvédelmi politika új
alapolüa helyezésénekgondolatrá! a Maryar honvédség védelmi elvelae
alapozott átalakítlá§át.
A folyamat eredményeként kialakultak az új biztonságpolitikai ela Honvédelmi Törvény és Orsággrűlési hatírozat §zületett a Magyar Honvédségközéptávú átalakítására.

ve\ elfogadásra került

A struktúrális átalakulás, a gazdasági lehetőségek ós szabályzók
alapjaiban vá|toztatták meg a Magyar Honvédség béke és háborús íinanszírozási, ellátási rendszerét, Ezen tények szüksógszerűen követelik
meg az anyagi-technikai biztosítás (|ogisztika) elveine\ feladatrendszeróne\ struktúrájának újbóli áígondolását, a megváltozott helyzethez történő igazítását.

Cikkiinkben a teljesség igénye nékül fogalmaznk meg - s mint vitaanyagot adjuk közre.- az átalaátás folyamatában szerzett elméleti tapaszt alatokat és

gondolatokat.

Az elmúlt években lezajlott politikai, társadalmi

és gazdasági folya_

matok következményeinek hatására a biztonságpolitika új alapokra helyezésével megkezdődött a Magyar Honvédség védelmi elvekre alapozott átalakítása.

1

Balanyi Ferenc alezíeDobó Péter vezéróma8y, MH Anyagi-technikai fóc§oportfónökhelyettes,
de§, MH ATFcsF-ség Hadműveleti é§ Kiképzé§i osztáy, kiemelt fótiszt

Az
jelenleginél kisebb, hosszútávon egy modemebb
_
llalakítás egy
haderő kialakításával
járjon.
_

,^

kell, hogy együtt

1!z,.atal7\itás

eddigi folyamatában

a

hadrendi elemek száma mintegy

18 %-al csökkent, amely nem járt eg]ütt arányos szervezet csökkenésű
és a megmaradt l étszám szétaprózódott a sok szervezet között.

|..

célunk, hogy a megváltozott §truktúrát működés szempontjá_.
ból elemezzük és értékeljük,hiszen a meghatározott létszámok által determinált szervezeti keretek között kell megtalálni a feladatok megoldásának legoptimálisabb módját.

.

Mint ismeretes az MH ATFCSF-ség és alárendelt szervezeteinek
átalakítása 1998 végérefejeződik be, amely új összetételű és feladatrendszerú központi logisztikai szervezetek megalakításával jár.
Az anyagltechnikai
_
tása érdekében

biztosítási feladatok eredményesebb végrehaj_
kűlönbözó szinteken es intézményekbenkutatómunÉa
folyt és megfogalmazódott, igénykéntmerült fel, s távlati elképzeléseinkbe is b_eillik, hogy az anyagi-technikai biztosítást egy új rendszér, a logisztika váltsa fel,

A cikkiink íg a közponi tagozatban egl feltételezett, átatakuló szervezet logisztikai bbtosítási feladatrend§zer alapjainak
felvázolását vállalhatja magára. Ennek megfelelóen célunk az, hogy alapot nyújtson a logisztikai biztosítás tervezéséhez és segítse az egységeJértelmézésta je-

lenleg tervezett szervezeti keretekben. Elveket adjón a logisztikai szérvezetek háborús felkeszítéséhez,kiképzéséhez,a biztosítá§i feladatok meghatározásáltoz és megszewezÉséhez.

A logisztikai biztosítási alapelvek

A Háborús Szakutasítás-tervezetben

megfogalmazott alapelvek alap-

velően az új szervezeti struktúrában sem változnak, terméizetesen az
anyagi-technikai biztosítási rendszer módosulásával az alapelvekben ís
korrekciókat kell elvégezni, de ez túlmutat az 1998. éven.

.

Az eddig alkalmazott alapelvek az e|öljáró felelősségének; az ágazati, tagozati ellátásnak; a területi ellátrásnak; az autonómiZnak; a nemzet-

gazdasági bázisokIa történó támaszkodásnak és a tartalékképzésnekaz
elve változatlanul érvényesek, azonban a változások következtében prioritási átrendeződésekkel kell számolni.

Az elkövetkezendő időszakban az ismert gazdasági körülmények, a
logisztikai szervezetek karcsúsítás a, a készletképzésés annak alapj án az
anyagok tárolása tekintetében elsőbbséget élvez a nemzetgazdasági erőforrásokra történő támaszkodás elre, A közép és nagyjavítási kapacitásokdrasztikus csökkenése miatt ez eróteljesebben érvényesüla technikai
biztosítás területén; a középjavítások 70 Vo-a, a nagyjavítások 1O0 ?a-a
tevődik át a HM RT-kre és nemzetgazdasági bázisoka.
A hadtáp szolgálati ágak területén az anyagok tárolása, és szolgáltatások igénybevétele 70-80 Vo-ban a nemzetgazdasági bázisokról valósul
meg.

A jelen időszakban a fentieket figyelembe véve akkoí megalapozott
a logisztikai biztosítás tervezése és végrehajtása, ha minden területre kiterjedóen a polgári szférából, a nemzetgazdasági igényeink visszaigazoltak.

A nemzetgazdasági bázisok felhaszrrálása csak reszben érintheti, alapvetően nem befolyásolhatja a hadm.űveleti, harcászati szint és az alatta
megvalósuló ellátási feladatokat, de mint kiegészítő bázisokat számításba
kell venni már ezeken a szinteken is.

]

A szervezeti

átalakítás időszakában az autonómia elve továbbra is
meghatároó marad. A logisztikai szervezeteket ú5l kell kialaHtani, hogy
az autortőmia hadtesttagozat helyeft a 4épesített hadosztáIy tagozatokban
érvényesüljön.

Az átalakítás folyamatában ennek szervezeti feltételei kialakulóban

valnak, békébena logisztikai ezredek és minősített időszakban a logisztikai
dandároklétrehozásával. De firyelembe kell venni, hory az integrá]t struktúrájúlogisztikai szervezetek még korán sem jelentik önmagukban a megbízható tárgyi, személyi és műkctdési feltételekkel rendelkező ellátási rendszert.

A védelem megválíozott tartalmának hatása
sítá§ra
Avédelmi koncepció

a

az országszuverenitásának,

logisztikai biztoterületének, lakos-

ságának, anyagi javainak megvédéséttűzi ki célul, aktív védelmi hadmúvelet megvívásáv al, melynek kt alapvető típusával számolhafu,nk:
- az egyik típus a hagyományos mélyen lépcsőzótt védelem;

- a másik a csapatok aktív tevékeny,ségévelszámoló találkozó ütközetekre, harcoka épülő védelem.

Mindkét típusba bele kell illeszteni a hábonis küszöb alatti válságkefeladatrendszert az Alkotmány 19lE §-a értelmében.

zeléssel összeftigő

A védelmi koncepció alaptípusai lényegesen eltérnek eg5rrnástól, s a
kettó együttélé§e még bonyolultabb a logisztikai biztosítás megszervezése szempontjából.
Az első típusúvédelmi tevékenységben alapvetően a hagyományos védelem éwényesülés ennek megfelelően kell felépíteniés működtetni a
logisztikai rendszert. Ez a klasszikus rendnek megfelelő megtervezést,
rnegszervezést feltételez, amely kiforrott elmélettel rendelkezik.

A második koncepció a hadászati védelemben a csapatok támadó és
védelmi jellegű tevékenységévelszámol, amely már jó néhány sajátossá_
got takar a logisztikai biztosítás rendszerében.
Ebben

koncepcióban a logisztikai rendszert ú5r kell felépíteni,hogy
tevékenység
mellett - a szükséges anyagi-technikai manőve_
rek végrehajtására a központi tagozatot kell szétbontakoztatni é§ átalárendelésekkel biztosítani a legmagasabb harcoló tagozat öriálloságát.Ezzel párhuzamosan az eddigieknél nagyobb lesz a nemzetgazdaságibázisok részvételi aránya az ellátásban.
a

az önálló

A

Seregtest szinten a két változat együttes megléte - amely az össz-

fegyvernemi vezetés megítéléseszerint a legvalószínűbb -, egl jellegzetes,
eddig nem teruezett és gakorolt lo§sztikai biztosítási rendszer működését
kóveteli meg. Ezért a szervezetek felkészítésénél
kiemelkedő jelentőségű

lesz az általános felkészítésmellett, a konkrét feladatra történő felkésátés.

Fel kell kószülni a csapatok alkalmazását illetően békehelyórségból,
menetből végrehajtott ellenlökések megbízható logisztikai biztosítására,
s az ellenlökés sikertelensége esetén a védelem felépítésének
megfelelóen a logisztikai szervezetek átcsoportosítására és telepítésére.Ezt feltételente az eddig ismert biztosítási elvek ery újabb elwel is kiegészülnek, ez pedig a rugalmasság elve. A rugalmasság azt jelenti, hogy mind
a központi, mind a csapatok anyagi készleteivel,Iogisztikai szervezeteivel
úg5l kell manőverezni, hogy minden idóben lehetővé tewe az operatív
beavatkozást, uryanakkor szervesen illeszkedjen az adott kötelék hadműveleti, harcászati felépítáéhez.
Mit jelent ez a gakorlatban? Ismert, hop a védelem nég jól elhatórolható terüIetet íoglal magába:
1.)

A szárazföldi csapatok hadműveletei, ütközetei és harcai.

2.)

A légvédelmi hadművelet.

3.)

Az ország területén az objektumok védelmi feladatai.

4.)

A hadmúveleti fő irányon kívüli területek katonai ellenőráse.

A központi tagozatban a|ogisztlkai biztosításnak ezen területeknek
megfelelóen kell funkcionálnia és működnie, természetesen nem minden
területen azonos erőkifejtéssel és a logisztikai szervezetek szétforgácsolásával.
A fentiekből következik, hogy a logisztikai biztosításban a központi
szervezetek fő erőkifejtését, a nemzetgazdaságierőforrások zömét a szárazföldi csapatok tevékenységéreés a légvédelmihadmúveletre kell összpontosítani.
Alogisztikai biztosításnak megbíáatóan kell mük(dnie - termázetesen
eryazon időszakb an - az objehumvédelmi és területellenőzést végrebajtő
csapatok irányába is. Ennek alapját az önállóság, a központi tagozat benne a nemzetgazdasági források - és a végrehajtó csapat kapc§olata
képezi. Ennek kiművelése átfogóan még nem történt meg, kűlönösen
nem, ha figyelembe vesszük a logisztikai biztosításra hivatott szervezete-

ink rendkívül szúk keresztmetszet ét és az integíációból adódó felkészű_
letlenségét.

A logisztikai szervezetek helye, §zerepe a hadműveleíi fetépítésben, harcrendben
A logisztikai szervezetek

a hadműveleti felépítés(harcrend) szerves
szinteken mint összekötő kapcsok műkődnek
a c§apatok ellátásában a tagozatok és a nemzetgazdaság között, Az el_
Ienség fócsapás-irányától oldalra, a hadmúveleti felépítéstfiryelembe vé-

részétképezik. Különböző

ve wéIességben és mélységbentagoltan kell elhelyezkedniük, működníük.
A szervezeteik kialakításánál éppen ezért törekedni kell a megosztott al-

kalmazás feltételeinek megteremtésére.

A települési helyek kiválasztásánál a hadműveleti terúlet lehetőségeinek figyelembe vételévelfel kell használni a meglévő stacionér, polgári és katonai objektumokat.
A központi tagozatba azon honvédségi és nemzetgazdasági stacionér elemek taítoznak, amelyek végrehajtják szárazföldi és repülő légvé_
delmi haderőnemek, a központi rendeltetésű szervezetek és a FIVK közvetlenek logisztikai biztosítását.
Amennfben

a feg5rueres konfliktus nem követeli meg az MH egyidejű alkalmazását, a mobil logisztikai szervezetek csak részben boniákoznak szét olyan mértékben, hory a feladatot megoldó összfegyvernemi, fegyvernemi és szakcsapatok logisztikai biztosítása a követelmények
szintjén valósuljon meg. Iry |étrehozásra kerülhet az ATKI! ÚTKK, egészségügyi dandár részleg települhet, szállítózász|óalj,vontatózászlóalj
bontakozhat szét.

A megalakítási helyeiken maradó mobil logisztikai szervezetek felkészülnek a MH többi csapatai alkalmazásának megfeletően új műkődési
helyek elfoglalására.

A központi tagozatból kijelölt megerósítő erők alkalmazásra kerülhetnek, a gépesített hadtest védósávjában vagy a gépesített hadosztály
harctevékenységi körzetében.

A hadműv eleti tagozatban gépesítelthadtest alárendeltségében lévó
javítózász|óa|j, egy változatban a hadmúveleti tagozat második lépcsóje
érdekébenhajthatja végre feladatát.

A logisztikai dandár a hadosztály harctevékenységi kórzetében működik, s a szélességikiterjedést figyelembe véve a csapatok arányának
megfelelően elótérbe kerül a mélységi megosztás mellett a szélességi tagoltság.

A harcászati tagozatban dandárok logisztikai zászlóaljai az összpontosítási körletben, annak hátsó határán helyezkedhetnek el, s a konkrét
harctevékenység kialakulásának megfelelően csoportosítva oldják meg
feladataikat,

A válságkezelésben résztvevő zászlóalj harccsoportok alkalmazási
körletében települnek a logisztikai századok és a brázislaktanyára mint
ellátási forrásra alapozva hajtják végre a logisztikai biztosítást.
A togisztikai biztosítá§ tagozati felépítése
A logisztikai szervezetek a hadművészet elmélete és az össdegyvernemi csapatok felosztásának megfelelően tágozatonkénti rendszerben
épülnek fel, mely magában foglalja a hadászati, hadműveleti és harcászati tagozatokat.
A hadászati vagl központi tagozatba soro§uk a Kozp onti Logisztikai
alárendelt katonai szervezeteit, kiegészülve
Szervezetek Parancsnol<sága
a kijelölt nemzetgazdasági erőforrásokkal és bázisokkal.

a

A hadműveleti íagozatba sorolandó a gépesített hadtest, a gépesített
hadosztályok és léttehozásuk után a Területvédelmi és Tartalékrők Parancsnoksága logisztikai szewezetei.
A harcá§zati tagozatba a dandárolc, az ezredeN önálló zászlóaljak és

osztá lyok logisztikai e glségei tartoznak

Aközéptávű áta|akítás struktúráj ában

a hadműveleti tagozatban sej*lítózász}óalj
található. Amenyregtest szinten logisztikai szervezet cs ak
nyiben megtartjuk a tagozati ellátási alapelvet, úgy a központi tagozatból

a hadmúveleti logisztikai lépcső |étreltozása szülrségessé teszi,

alapvetően

a mobil szewezetek gépesítetthadtestnek történő áralárendelését.

Ezek a követkzők lehetnelc
- 1-2 anyagtároló-kiadó
tály;

körzet (ATKK), számvetési alap a hadosz-

7-2izemanyag-tároló kiadó körzet iÜTKK), számvetési alap

osztá|y;
-

a

had-

vontatózászlóalj;

- tábori jellegű egészségügyi szervezetek (egészségügyi zászlóaijak,

sebesültszállító gépkocsi század);
- közúti kommendáns erők.

A tagozati ellátósi rendszert természetesen továbbra is rugalmasan kell
értelmezni, s azon tagozatot, ame\ben csak újraelosztási funkció jelenik
meg, az anyagok feihasználáshoz történő további előké§zítésétnemvégzik, az ellátás rendszeréból ki kell hag5mi. Ez az elv éwényesülhet a gé-

pesített hadtest vag5l gépesített hadosztály tagozat klhagásával a központi raktárból a dandárokhoz történő anyagkiszállításnál, illetve az ATKK-ból történő anyagvételezésesetén az összfegyvernemi, fegyvernemi
csapatok logisztikai szervezeteinek bevonásakor.

A csapattagozatban a logisztikai szervezeteknél alapvető módosulás
következett, illetvé k<ivetkezik be. A szervezetek kialakításánál az eddig
önálló ellátó, javító, kommendáns kapacitás integíálódott egy szervezet_
be, éppen ezért nem számolhatunk az eddigi alkalmazási, vezetési elvek
mechanikus adaptálásával. Ezt figelembe véve a glakorlatokon, törz§g)akorlásolan kelL kimúvelni ezen új szewezetek alkabnazásának elméIeti alapjait és a vezetés rendjét.
A következőkben néhány olyan kérdésse|foglalkozun\ amelyek alapul szolgálnak a védelmi hadművelet vagy azt megelőző katonai tevé_
kenységek logisztikai bizto§ításának megszervezéséhez.

l0

A vráIságkezelés togisztikai biztosííása
A veszélyeztetettségi, válság időszakban a honvédségbéke erőinek_
eszközeinek képesnek kell lenni a betört fegyveres csoportok felszámolására a BM Határórség határvadász alakulataival eglűttmúködve.
kijelölt határva dász század erői,
párbuzamosan az MH a kéezzel
ve| fokozza a határórizeti feladatokat,
szenléti erői aktiüzálásával felkészül a válság katonai eszközökkel történó kezelésére.Aprovokáció fokozódása vary fegyveres csoportok átsodródása, az ország területére történő belépése időszakában a béke készültségi erők kirendelésre kerülhetnek.

A kezdeti időszakban

a határőrség

Fe|tételezve, hogy a fegyveres konfliktusok csak harc ászali méretű,
ek lesznek, nem kizárt egy adott irányban csak egy hadműveleti-harcászati magasabbegység részeinek vary egészének konkét alkalmazása.

A válságkezelési foly amat l o gi s ztikai b izto s ítá s a a kezdeti időszakban
nem tételezi fel a központi logisztikai szervezetek mo zgősítását, de rész,
leges vagy teljes moz§ósításra kérülhetnek a hadmúveleti-harcászati magaiabb- vagyharcászati magasabbegységek logisztikaí szetyezetei,
feszültség fokozásával nem kizárt néhány központi logisztikai szervezet mozgósítása és a nemzelgaÁaság háborús áíá|lításának szelektív beindítása sem.

A politikai

Ezm idószak kgfőbb sajátossága lev

a nemzetgazdaságal

a csapat és a nemzetgazdaság

bilis kapacitásoknáI
k)zpont - csapat - ellótási rendszer kiegészítésére.

kompati-

kapcsolat ötvöződése a

a kirendelhetó állomány
békében_fenntartaszükséges
szenezeteket
logisztikai
nagyságával arányo
állomány.át adott
béke
logisztikai
niéi feíl<esztteni. ekatonai szervezetek
esetékben más katonai szervezetektől vezényelt szakállománnyal szükséges kiegészíteni.Természetesen ez a módszer csak abban az esetben
alialmazúató, ha a konfliktus megbíáatóan kezelhetó a készenléti erőkkel. A válságkezelés logisztikai biztosítására sablontadni nem lehet, azt
csak az adoti konkíét§zituáció elemzésétkövetóen lehet kialakítani.

A harccsoportok logisztikai biztosítására
s
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A válságkezelésre kijelölt logisztikai szervezeteknek az elvonuló áljáó csapatkázletekkel kell rendelkezriük. Kiegesátő anyagi
készletek képzésérefel kell használni a béke meglévó anyágokat és esi_
közöket, azokat is számbavéve, amelyek nem az adott katonai szervezet
készletét képezik.
lomány után

Az alkalmazás időszakában az anyagok pótlása a kijelölt központi
raktárakból, nemzetgazdasági forrásokból kiszállítással vagy vételezéssel
valósulhat meg. Ezen kívül az adott katonai-, va§, az elöIjÁtó szewezet
a|árendeltjei béke kiképzésikészleteit is számításba kell venni - főleg a
speciális javító anyagoknál - a szükségletek kielégíteséhez.
A logisztikai biztosítás tagozatirendszere a válságkezelés kezdeti időszakban nem épül ki, a biztosítás a bázislaktanyán keresztül, a kijelölt
logisztikai szervezetek ellátási felelősségével valósul meg, a béke eliátási
utalási rend alapján. Ettől eltéróen külön intézkedáre más ellátási rend

is működhet.

Részleges ragozati ellátási rendszer kiépítesevalósulhat meg abban
az esetben, ha ery gépesített hadosztálynl erő kerül alkalmazásra. Ez
azonbanmár meghaladja a válságkezelés kategóiáját, erre már alapjaiban
a hábonis ellátási rendszer részleges aldivbálása is szükségessé válhat, beleértve nemzetgazdasági erőforrásokat is.

A védelem logisáikai biáosításának módosulásai
váItozások tiikrében

a

§zervezeti

Anyagi biztosíűs

A megbízható anyagi biztosítás, a készletek megóvása, a felhasználókhoz történő közelítése érdekébena központi készleteket a védelmi
hadművelet készenlétéreszét kell telepíteni.
A széttelepítésvégrehajtásához felhasználhatók az anyaglároló ki-

adó körzetek, üzemanyag tároló kiadó körzetek, mozgó tároló kiszolgáló

részlegek (MTKR-k) állománya.

,, A széttelepítésta központi anyagok mobillá tételévelaz ATKK-k,
UTKK_k megalakításával célszerű kezdeni, majd további tároló körzetek
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létrehozásával, és a repülő és légvédelmi csapatok érdekébenkirakóállomásokra történő anyagkiszállítással kell folytatni.

Az ATKK-k

és ÜTKK-k, mint anyagi források fontos helyet foglal-

nak el a szárazíőldi csapatok logisztikai biztosításában.

Sokellenzőjevan az ATKK-k és ÜTKK-k alkalmazásának, alapozva
üszonylagos sebezhetőségükre. Firyelembe véve a jelenlegi szervezeti
kereteket, beleértve a háborús hadrend biztosította csökkent kapacitásokat, úgy ítélhető meg, hory a nagytömegű anyag felhasználóhoz való
közelítáe indokolttá teszi létrehozásukat. Mobilitá§uk a hadműveleti igényeknek megfelelően vasút működóképességének függvényében biztosítható.
Tovúbbi vbsgáIódást igenyel akilönböző tagozatokban a megalakítandó készletek nagyságrendje, megalakítása és helyszínen történő tárolása_

A jelenleg érvényben lévő szabályozókat, a lehetőségeket és a csapatok kázenléti fokozatait figyelembe véve rugalmasan kell alkalmazni.
Természetesen a készletek nagságrendjét meqhatórozza, hog) az adott ta,
4ozat részéremilyen harcászati, hadműveleti feladat szabható. Ennek a
vizsgálata értelemszerűen vissza fog hatni a szervezeti keretelae, ami nemcsak az állománytáblát jelenti, hanem az átalárendelések eddigi gyakor-

latának módosulását is eredményezheti.

Az anyagi készletek képzéseés lépcsőzése békében nem indokolja
a seregtest szintű tagomt anyagi készleteinek megalaKtását és kikülönítését.Ezt a védelmi hadmúvelet készenlétéiga központi készletből kell
kikülöníteni

s megerősítésül átadni.

Ahadműveleti területen a üszonylag nem nagy szállítási távolságok,
az anyagok felhasználókhoz történő közelítése, a harctevékenységek folyamatossága, a csapatoknál lévó készletek nagysága felveti azt a kérdést,
hogl szükséges-e minden anyagbóI minden harcnap végérea csapatkészlet
szint elrendelése.

Úgy ítéljükmeg, hogy egy adott szervezet várható feladatához szükséges anyagmennyiség biztosítása, megbízható tartalékkészlet megalaHtá -

sa nagyobb mozgásteret adna az anyagi készletekkel történő manóvere-
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zésekhez. A tevékenység végérea készletszintet differenciáltan lehet el_
rendelni a szervezetek további feladataitól fiiggően.

_

Külön kell szőIni a nemzetgazdasági források etlútás rendjébe történő
beillesztésének kérdéskóréról.Az ellátásban a hadműveleti térüeten ki-

jelolt nemzetgazdasági források meghatározó szerepet játszanak főleg az
ellátási anyagok tekintetében. Lényeges ezen források pontos ismeréte,
a rendelkezésre álló kapacitások és a csapatok igényei összhangját figyelembe véve, az adott terúleten megfelelő utaltsági rend kialakítása.

Az

anyagellátásban új igényként jelenik meg a csak honvédségnél
rendszeresített technikai eszközök nemzetgazdasá§ bózisokon történó j avításhoz szül<séges javitó anyag biztosítása. Ajavító kapacitás csökkenésével felúl kell üzsgálni ezen készletek nag5iságát és a meglévő kapacitásoknak megfelelóen kell kialakítani a tagozati arányokat.

Technikai biztosíí.ís

A középtávú átalakítás folyamatában a központi jaűtó kapacitások
megszúnésefokozottabb mértékbe n igény|i a nemzetgazdasági erőforró
sok felhaszrrálását.
A helyreállítás területén az a számvetési alap, hogy a csapatokelvégzik a kisjaűtások 100 %-át - a gépjárművek kivételével - és aközépjavílások 20-30 Vo-át, a többi javító kap acitás a natuetgazd.aságból kernllebiatosításra.

A kapacitással át nem fogott eszközöket a csapatok elszállításhoz
csoportosítva sáni lt technika gnijtőhelyen, avontatási utak mentén kijelölt helyeken átadják a központi vontatózászlóaljaknak
A vontatózászlóaljak feladatát képezi az eszközök HM RT_hez és
nemzetgazdasági bázisokIa történő eljuttatása szoro§ egnrttműködésben a
közle kedési szolgdlatt al.
A technikai biztosítási rendszer módosulásnál figyelembe kell venni,
hogy a vontatási utak kijelölésére _ a szewezetekből adódóan - csak gépesített hadosztály harctevékenységi körzetében kerülhet sor.
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A javítózáulóaljak javítószázadok nem képesek az eszközök középjavítását mintegy 70 /o-bal, e.s alagyjavítást végrehajtani, s így nagy számú sérült technika halmozódik fel a csapatokaál. Ezért célszerű újragondolni a javító-vontatózászlóaljak alkalmazását. A javítózászlr5alj és a sérült technikai ryújtőhely funkciója, ajelenlegi körülmények között eltérő
követelményeknek kell, hogy megfeleljen, így cékz,etű a javitózász|óa|j
által működtetett sérüktechnika gűjtőhelyet és a javítózászlóalj műkt;,déi

helyétkú|ölvá|aszía .

A

nemzetgazdasági bázisokon megjavított eszközök

visszajuttatása

a hadműveleti követelmények alapján a vezérkarfőnök intézkedésének

megfelelően a veszteséglótlás kretében va\ósú meg.

A feryverzeti, elektronikai, múszaki, vegyivédelmi és repülőtechnikai eszközök kisjaűtása a csapatoknál történik. A speciális eszközök bevizsgálásfua, javítására esetenként központi tagozatbó| javítócsoportok
kerúhek kikülönítésre. A helyszínen nem javítható ezen eszközök a sérülttechnika gyűjtőhelyek rendszerén keresztül vagy köaietlenül kerülnek a javítás helyére. Egyes eszközöknél figyelembe kell venni az "eszközcsárél' javítást, illetve pótlást (rádiótechnikai eszközök, w- műszerek)
is.

A hadműveleti területen kívül tevékenykedő csapatok, intézetekjavító szewezeteí á|ta| át nem fogott eszközöket a típusjavító MH RT-be és

polgári szervekhez saját erőikkel és eszközeikkel szállítják be az utalási
rendnek megfelelően.
Egészségü5ribiztosítás

A szervezeti változások következtében lényeges, hogy az oruosi segély és szakorvosi segéIy közelebb kerüI a harcolókhoz. Kialakításra kerül-

Íek zászlóa|jná| az egészségugliszakaszok, dandár szintű szervezeteknél
az egészs égügli sz áz adok.

Az egészségúgyíszakaszoknál orvosi segély, az egészségigyíszázadoknál szakoryosi se4ély nyújtására van lehetőség.
Az egészségügtiezred kiesése miatt közr,lríte szülséges

a

kózponti

tagozat szakosított szakorvosi ellátását a harcoló csapatokhoz, mely azt
je|enti, hogy az egészségügi dandórt vag részlegeit a peremvonalhoz kö-
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zelebbi területen kell működtetni, de ez a közelítés nem lehet mélyebb,
mint a hadtest védelmi terepszakasz.
Azegészségügyi biztosítá§i rendszer szerves részétképezik az ország
területén meglévő egészségügyi ellátó kapacitások.l korhózak igénybivételénélazt az elvet kell követni, hogy a klasszikus kiürítési szákaszok
száma a helyzethez igazodva csökkenjen, így a kiürítésresor kerülhet az
egész§égügyi századtól közvetlenül a végleges szakosított szakorvosi ellátást biztosító gyógrintézetekbe.

A hadműveleti területen a polgári lakosság körében keletkezett sé_
rültek, s azok ellátása szűkítheti a közvetlen igénybevételre kijelölt /<órhózak kapacitását.
A mobil egészségüryi szervezetek alkalmazásának tervezésénélsza-

a csak tábori jellegű telepítési felfogással. Minden tagozatban
előtérbe kell hetyezni a vey)es települést, a meglévő és felhasználható
polgári objektumok igénybevételétis. A feltételek megléte esetén a ki_
jelölt polgári kórházak is megerősíthetók egészségügyi erókkel, a segély_
nyijtás mérvének növelése érdekében.

kítani kell

A kiürítésszervezését segítik a gépesített hadtestnél a megtei tiszti
orvo§ szolgálatok mellett műkö&3 egészségüg|i összekótő csoportok
Amegváltozott feltételek között megnövekedett jelentőségű lesz az,
hogy a kiürítő kapacitás minden tagozatban biztosítsa a sérültek megfelelő időn belül, a megfelelő ellátási ta1ozathoz történó eljuttatását. A
"Magamtól" történő kiüdtéssel számolni kell, megfelelő feltételek esetén
a hadtest második lépcső, vagy a tartalékban lévő összfeg5ruernemi, feryvernemi és szakcsapatoknál repülő és légvédelmi,valamint a Területvédelmi és Tartalékerők Parancsnoksága alárendeltségében lévő katonai
szervezeteknél.

közlekedési biztosítás

A központi tagozatban továbbra

is rendelkezésre áll a közlekdési-,

és szállító ezred, benne a szállítmánykísérő zász!óa|jja!.

A középtávu

át-

alakításban szervezeti felépítésüknem változik, a kapacitásuk csökkent
egy köztlti kommenűns zászlóaljjal és eg dtrakó zászlóaljjal. Tervezve
van kettő katonaí száIlítási i?az4atósá? megszünteté§e.
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_,A

válságkezelés időszakában a hadtest önálló feladatokat old meg a
!9ryíllapot időszakának rnegfelelő szervezeti elemeivel, tehát a logiiztikai biztosítás is ezen keretek kózött valósul meg.

A feladat sajátossága, hogy a harci heükopter ezred és a mobil légvédelmi rakéta ezredek a béke alárendeltségnek megfelelően tevéken!kednek. A szétbontakozott légvédelmi rakéta ütegek ellátása a bázistaitanyákon keresztül, még a speciális szakanyagellátás a béke helyőrségből
valósul meg, szükég esetén a központi szervek részvételével.
A védelmi hadművelet időszakában az anyagellátásban hadműveleti
területen elsősorban a nemzetgazdasdgi bázisra utalás az elv, abéke helyőrségben maradók az eredeti utalási terv szerint kerülnek ellátásra.
A védelmi hadművelet időszakában

a légvédelmi rakéta ezredek és

a harci helikopter ezredek a szárazföldí csapatok alárendeltségébe keru,lnek, íg; a logisztikai biztosításért ezen szervezetek anya§-technikai fő-

nókei lesznek a felelősök Az át-a|árendelés feltétele zi azt, hog a javítőzászlóaljnál rendelkezésre álló szakjavító erők is át-alárendelésre kerülnek vagy "M" hadrend §zerinti elöljáró anyagí-technikai főnökei igényeinek megfelelően tevékenykednek.

Az át-alárendelt katonai szervezeteknél a csapatkószletek nagyság_
rendjét úgy kell meghatározni,Itogy az feleljen meg a szárazföldi csapatoknál elrendelt csapatkészlet szintjének.
A terti{etvédelmi

és tartalék erők

logisztikai biztosítá§ának sajá-

tosságai

A középtávú átalakítás eredményeként egy igen heterogén összetételű és feladatrendszerű seregtesí Szintű pardncsnol<sdT került kialakításraAz eddigi hagyományos területvédelmi feladatok mellett megjelenik

a harctevékenységekben és annak biztosításában való részvételis.

A Területvédelrri és Tarta|ékerők Parancsnoksága szervezeteinek
része hadműveleti területen, más része azon kívül, a megalakulási
körletben vagy azt elhagyva oldja meg feladatát.

eg
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A Területvédelmi

és Tartalékerők Parancsnoksága o|yan |ogisztikai

szervezeftel, mint a logisztikai dandár nem rendelkezik, a logisztikai biztosítást a szervezetek saját eróikkel, más-más feladatrendszerben, az alkalmazásuknak megfelelóen valósítják meg.

A logisztikni szervezetek, s az anyagi készletek kialaátősánál figyelembe kell venni, hogy mely szervezetek kerülhetnek hadműveleti területen
alkalmazásra, s álalárendelésre a gépesített hadtest parancsnol<s ógnak.
Ezen szervezeteknél meg kell teremteni azon feltételeket, amelyekkel
bei||eszthetők a gépesített hadosztáIy logisztikaibiztosítási rendszerébeA megalakítási helyen maradó szervezeteknél a logisztikai biztosítás
a megalalrulási utalási rend szerintvalósul meg nemzetgazdasági források
bevonásával,
és Tartalékerők Parancsnoksága alárendeljeinél
alapvetően az egtszakaszos etlátási, javítási, kjüítésirend lesz a jellemzó.
Ezi figyelembe véve nagyobb fokú nemzetgazdasági eróforrás igény je-

A Terülewédelmi

lentkezik.

A területvédelmi szervezetek

állományába harcoló alegységek ke-

kialakításra, a hagyományos őrzésvédelmi feladatok meghagyása

rülnek
mellett. A szerve zetek és őrzendő objektumok számának csökkenése az
alkalmazási terület nagyságának növekedésével jár. Ebből következóen
a terülewédelmi c^apatok logisztikai szeryezetei e kettős feladatnak kell,
hogl megfeleljenek

A IIVK közvetlenek logisztikai biztosítása a mindenkor érvényben

lévő megalakítási utalási rend szerint kerül végrehajtásra, mely esetenként a speciáIis nemzetgazdasági források ismertté válása esetén kiegészítésrekerül.

Cikkünk a had,eró átalakítás jelenle7i időszakában és a várható stnlk,
túra váItozást figelembe véve fogalmazta me9 a megváItozott íeladatoknak
megfelelő logisztikai biztosítási alapokat, módosult feladatokat-

A változások

a szervezetek és létszámok csökkenésének,

ew integ-

irányába hatráIt lo7iszrtkai vezetési és végrehajtó rendszer kiépítésének
nak.

19

A logisztikai biztosításban a változó hadműveleti követelményeknek
megfelelően még több tisztázatlan körülmény van, amely nehezíti a végíehajtást, továbbá az is,hogy az átalalatló logisztikai szervezetekváthaíó
feladatai é§ a kötelező létszámelosztások tóbb területen további feszültség forrásává válhatnak.
A2 átalak\|ás ezgn időszakában nincsenek és nem is lehetnek kőbevésett elvek, logisztikai megoldási m ődok, változások lesznek és kellenek
is, s ennek tiikrében kell megtaláIni a lo§sztikai bizto§tás végrehajtásónak
optimális módjait és vóltozatait.
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LoGISzTIKAI ALApVETÉ§EK Az EGyESüLT

rHosnnrcÉnBn

Ár,leuor

Csabai Györgl

A dolgozatban

- amely múfaját illetően monográfia -

a szerzó az ameikai szárazföldi hadsereg (US ARMY) logbzlkáj ónak elméleti és gakorlati l<erdés eit tafu lj a. A szerző
bemutatj a a logisztika fogalmát, feloszt ás át, működés ének
alapelv eit, a logisztikai tervezé s meghatározó uempontj ait,
a logisztikai múveletek jellemzóit és a harcászati logisztikai
tevéknységeket, az előszóban pedig megismerked}etí)nk az
U SA nemzeti katonai stratégiáj áv al.

Szerkesztőség

Az Eryesiiüt ÁIamok nemzeti kaíonai stratégiája
Az EryesüttÁhmok nenzeti katonai stratégiájának lényege az alábbiakban foglalható össze:

Az USA olyan erőket tartson fenn, amelyekkel biztosítja az előjelenlétet
retolt
a világ kulcsfontosságú térségeiben, így Európában és
Áxiában. A feryverzetet és a hadfelszerelést is eg5níttal előretoltan tárolják.
1.)

2,) Az

USA képes legyen megfeleló választ adni a ülág bármely ré-

3.) Az

USA fegyveres erői hihető nukleáris ellettentő erővel rendel-

szén kialakult válság- és konfliktu§ helyzetekre.

kezzen.

1Dr.csabaiGyör8yalezredes,ahadtudománykandidátu§a,aHMstraté8iaiKutatóIntézet
fömunkatársa
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4.) AzUSAőrizze meg a nemzeti képességétaz erők szükség esetén
történó létrehozására, felépítésére
és felfejlesztésére.

Ezek

koncepcionális feladatkörök megtalálhatók az amerikai hadsereg feladatai között, úgybékében,mintkonfliktusok idején, akár a NATo-ban vállalt feladatok, akár a béketeremtésben felvállalt küldetések
folyamán. Az USA nemzeti katonai stratégiai konce pcióját az 1.sz. ábrán
mutatom be.
a

A logiszíika fogalma, célja és felosztása
A logisztika történelmi áttekintése helyett ez alkalommal csak abból
induljunk ki, hogy az első ülágháború után, a második ülághá_
ború alatt az angolszász típusúhadseregekben a logisztika, a porosz típusú haderőkben az €llátás és a szovjet muntájú feg;rveres erőkben a
hadtápbizto§ítás fogalmai alakultak ki, a megfelelő cél- és feltételrend_
szerrel, azoknak adekvát struktúrával és parancsnoklási rendszerrel. Történelmi tény, hogy a gyökeresen egymástól eltérő ún. támogató-ellátó-biz_
a tényból

tosító rendszer szorosan illeszkedett a saját társadalmi rendszeréhez, úgymint a demokráciához, illetve a totaütárius állami berendezkedésekhez.
A cold war, azaz a hídegháború,a közvetlen szembenállás idején már
csak két típus funkcionált, ahogyan ma is. A volt Varsói Szerződésben a
hadtápbiztosítás, míg az 1949-ben megalakított Ézak-atlanti Szerződés
Szervezete fegyveres eróinél az USA fegyveres erőiben alkalmazott logisztikai elvek és megközelítések nyertek úgy békében,mint háborúban
megközelítően egységes értelmezést és alkalmazást, akár egy nemzetiségű, akár multinacionális katonai kötelékől essen is szó.

Az USA í'egyveres erőinél, valamennyi haderőnemnél, így a Hadseregnél is a logi§ztika az ellát]ás megszervezésévelfoglatkozi\ amerikai

katonai szakkifejezéssel szólva úámogatja a háborús- és nem háborús
műveletekeí. A fentiekből kiindulva a logisztika olyan területeket foglal
magában, mint a tervezés, a fejlesztés, a mozgás, a rakározás, a felszerelés, az elosztás, a kiürités, a íábori szolgála! a személyzeti (vary humán) ügrek vary a berendezések. Apontos értelmezésérdekében hangsúlyozzuk, hogy ez az óriási feladat konglomerátum a logisztika eltérő
szintjein, a hadászati-, a hadműveleti- és a harcászati szinteken valósul
meg. EZt a feladat megosztást szemlé]lreúa 2. számú ábra.
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A logisztika célját a hadrnűveletek sikerének előmozdíüása képezi.
Ahadszíntérenkiépíteités megszakítás nélkül működő logisztikai rend_
sz€r f€nntartja a csapatok harcképességétvalamint segiti a parancsnokokat a kezdeményezés megragadásában, megtarü{sában és a siker
e|érésében,

Ráirányítom az olvasó figyelmét arra a tényre is, hogy az amerikai
hadseregben a logisztikai műveleteket harci cselekményeknek tekintik
(ezt igazolja azis, hogy az amerikai logisztikusok a Tas záííatöíténőmegérkezésükkor "még" sisakot is viseltek). Ahogy azt már említettem a logisztikát a katonai elmélet- és gyakorlat miattfelosztjút hadászatira, hadműveletire és harcászatira,

A hadászati logisztikát

a háború hadászati szintjének megfelelően

USA iparának hatás- és vonzáskörébe sorolják Mindez azt isjelenti,
hogy a haderőnemek ellátásában, a hadászati katonai vezetőkön túlmenően a politikai és gazdasági vezetők, sőt a polgári és katonai szállítók,
az állami és magánvállalkozók is résztvesznek.
az

A hadászati logisztika a hadműveleti logisztika segítségévelkapcsolja
össze a nemzetqazdaságot a hadszíntérrel.
A hadászati logisztika feladatai közé tartozik a szövetségi állomokía
kiható
kérdésekmegoldása, mint a: mozgósítás, a beszerzés, az erőfel_
is
fejlesztés, a hadászati mozgatás (szállítás), továbbá az, hogl a logisztikai §zervezeteket ö§szpontositsa vary telepítse a hadszintéri bázisokon,
a mögöttes összeköttetési zónákban é§ övezetekben.
A hadműveleti logisztika összekapcsolja a hadászati logisztikai szervezetekei a hadászati logisztikai szervezetekkel. A hadműveleti logisztika a nagy hadműveletek támogatásához nélkülözhetetlen tevékenységeket végez. Olyanokat, mint a csapatok fogadása, az infrastruktúra fejlesztése, az anyagok elosztása, a mozgatások, a személyi- és az egészségügyi szolgálat iránltása.

A hadszíntéren a c§apatok és a logisztika felfejlesztése a hadszíntéri
parancsnok hadászati terve alapján kerül végrehajtásra. A parancsnok
meghatáíozza a végrehajtandó feladatok sorrendiségét, aminek alapján
a szolgálati ágak vezetói az USA ipari logisztikai alapjához közvetítik az
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igényeket. A hadszíntérena vállalkozók és a civilek támogatást nyújtanak, uryanakkor a tárca képüselói támogatói tevékenységetlátnak éL

A logisztika hadműveleti szintű döntéseiben olyan fogalmak kerülnekbépítésre,mint tér- és időtényzők, a teljesítménl,rnutatók, a logisztikai kommunikáció, az ellátási cikkek, a szállítási képességek,szálliási

feladatok, azok teljesítésénekállása, stb.

A harcászati togisztika közvetlenüt támogatja á harcászati egrsé-

geket. Ebből kifolyólag az egységek feltökáével, a fegyverzet- és felszerelés j avításával, a z územanyaual történó ellátással, a katonák felszere-

lésénekés ellátási cikkeinek szállításával foglatkozik, valamint

a

katonák

és szervezeteik fenntartásával töródik. A harcászati logisztikával szem_
ben az a követelmény, hog5l a szükséges tánogatást a megfelelő helyen
és a kellő időben nyújtsa. A harcászati logisztika egyik §pecifikája abban

rejlik, hory a mű§zaki építőmunkálatokat is magában foglalja. A har_
crászati logisztikai tevékenységekre és azok átfogó ismerteté§ére a késóbbiekben még visszatérek.

A logisztika alapelvei

A logisztikai műveletek sikerességétazok eredményességeés hatáAz amerikaiak a logisztika alapelvei közé sorolják az
elórtlátást a megfelelés! e folyamato§ságoq a reagálóképességet és a
sossága szolgálják.

rögtönzé§ü

Az előrelíitás megköveteli a c§apatok logisztikai támogatásához szükséges információk ryűjtését, az eszközök felhalmozását, a hadműveleti
és a harcászati helyzethez töíténő gyors alkalmazkodást, s mindezeket
olyképpen, hogy a parancsnokok és a logisztikusok (et)gondolják a had-

műveletek lefolyását. Mégpedig úry, hogy az első szakaszt részletesen
megtervezik. Az előrelátás csökkenteni fogia a rögtönzési kényszert és
módszert, továbbá folyamatos koordinációt követel a hadmúveleti és a
logisztikai törzsek közótt.

Az előreláíásbiztosítja

a logisztikusoknak azt is, hog5l megtervezzék
hory mikor lesz kiugróan magas a lószerforyasztás
vagy azt, mikor váltja fel (ki) az üzemanyagforyasztás, ennek megfelelőa hadmúveletben azt,
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en a hadtestek mőgött mikorra és milyen készleteket kell felhasználásra

elókészíteni.

A megfelelés elve alapján azt kell elérni, hogt a siker érdekébena
hadműveleti és logisztikai elgondolás a lehető legnagyobb cselekvési szabadságot biztosítsa a parancsnoknak.
vezető logisztikusok kiemelten fontos szerepet szánnak a standardizálásnak és a többi haderőnemmel és a szövetségesekkel való interoperabilitásnak.

A lo§isztikai megfelelés követelményében

a

A folyamatosság elve azt követeli a logisztikától, hog5l az ellátrás szilárdsága és megszakíthatatlansága érdekében ne csupán egyetlen ellátási
forrástól ftiggjön, hanem diverzifikált legyen.

A reagáIóképesség szerint a logisztikai parancsnokok és törxeik legyenek képesek és kószek váratlanul felmerülő követelményekhez alkalmassá tenni az erységeiket, Nem árt hangsúlyoznorq hogy a reagálni tudó- és akaró logisztika a globális feladatok megoldása során rá van és rá
is lesz utalva a ülágméretű kommunikációs- és automatikus rendszerekre,
s mindezek a képességekfeleslegessé tehetik a könyvelést vagy az e|avult
információk feldolgozását.
A riigtönzés elve feltételez a logisztika esetében eg5l bizonyos alkalmazkodási készségetés képességet.A gyonan változó helyzetben esetenként a megtervezett, ún. szabályszerű eljárások csődöt mondanak és
módszerek garantálhatják a logisztikai ellátások folyacsak a rögtönzött
matosságát. Ezért állandóan ismerni kell a foryasztások alakulását, a rendelkezésre álló szállítási kapacitásokat, készletek helyét, mérvét,stb.

A logisáikai tervezé§ megbatározó vonIásai

A várható ütközetek

és hadműveletek támogatása érdekébena lo-

gisztikai tervezés folyamatában a logisztikusok egy ún. logisztikai elgondolásban egyesítik az eróforrásokat és a kapacitásokat. A parancsnokok
elvárj ák a logisztikai tervezőktől, hogy a hatékonyság érdekében egészítsék ki a hadműveleti és a harcászati terveket, ugyanakkor azt is, hogy ne
terheljék túl - azaz ne merevítsék le - a rendszert.
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A logisztikus mindenfajta tevékenységébena támogatott parancsnok hadműveleti elgondolása és az álta|a meghatározott sorrendiség és
a csoportosítás az irányadó, továbbá azt is számításba szükéges vennie,
hogy a hadászati szállítási kapacitás időnként erősen k orláíozoít. Az eszközöket es az ellátó egységeket lépcsőzheti az osztott bázisú múveletekkel, sót sikert érhet el a cikkek és anyagok előre történő csomagolásával
és készletezésével,a polgári vállalatok és vállalkozók közreműködésével,
a szövetségesek és a fogadó ország lehetőségeinek kihasználásával.
A logisztikai

tervezés folyamatában a következő

esetben ki kell témi:

_
_
_
_

kérdésel<re minden

a hadszíntér logisztikai előkészítése;

az eróösszetétel;
a

logisztikai sorrendiség;

a szövetségi logisztika;
a fogadó nemzet által n}4ijtott támogatás;

a nem háborús műveletek támogatása.

A következőkben

naglívúen tekintsük át

a

fenti hat kérdéskör lényegét.

A hadszíntér logisztikai elókészítéséreakár békébenis sor kerülhet
azzal a cé|lal, hogy a logisztikai szervezetek, az eróforrások és a hadászati
szállítás összes elónyeinek maximális kihasználásával támogassa a hadszíntérparancsnok tervét.

A hadszíntér logisztikai elókészítésefelöleli a bázisok helyenek kijelölését, a telepítés előkészítését,a mögöttes összeköttetési vonalak kijelölését, a hadmúveleti kázletek elhelyezését, úg5rmint szárazfóldön vagy
a tengeren. Az előkészítő munkálatok során optimalizálhatják a felfejlesztendő katonaállomány és az erőforrások számát, illewe mennyiségét
és a rendelkezésre álló hadászati szállító kapacitásokat,
Az eróös§zetét€I

kifejezi a mindenkori aktív és tartalékos katonák

arányát, valamint a harci és a támogató ellátó erységek megoszlását. Megjeglzem, hogl az amerikai hadseregben meglehetősen magas a logisztikaiak

aránya.'Iovábbá a fenti üszonl,szám fogja meghatározni a hadszíntéri

2ó

logisztikai bázis létrehozásához szülséges idótartamot. A gyakorlatban
a felfejlesztési hadmúveletet mint váratlan műveletet csak akkor kezdik
el (láthattuk ezt Kaposvár és Taszár vonatkozásában), amikor a bevetett
er8k csak aktív, azáz szolgálatban lévő eróket foglaltak magukban. Így
volt az az Oböl-háború vonatkozásában is. A logisztikusok számára előírás, hogy minden felfejlődő műveletben vegyék igénybe a polgári-vállalkozói támogatást is. A Szárazföldi hadsereg szükség esetén az anyagi parancsnoksága alárendeltjeiből megnöveli a hadsántéri támogató szervezeteket. Ugyanis az Erófelfejlesztő hadseregnek a szüIségletei kielégítése céllából logisztikai bázisokat építenekki, melyek dinamikusan növelhetők.

A logisztikai sorrendiség a támogatás sorrendjét jelenti, amelyet a
hadszíntéri parancsnok ír elő- A helyes sorrendiséggel az erőforrásokjelentékeny része megtakarítható. A sorrendiség a támogatási terv elkészítésénekelőfeltótele, mely a múveletek során eltolódhat az egyes egységek, sőt hadszínterek köZött

is.

A sorrendiség me gváltoztatása azonban átcsoportosításokat követel
az ellátó, a javító- és fenntartó, sőt a személyügyi egységek vonatkozásában is. Az ilyen esetek bekövetkezésekor az ellátásnak folyamatosnak
kell maradnia.
Döntő fontosságú az erységes erőfeszítés szempontjábő|a logisztika
összhaderó típusú szervezése. Az ilyen arculatú logisztika csak a nflvántartási- és a beszerzési eljárások majdnem teljes eg]esítésévelvalósítható
csak meg. Elmondhatjuk, hogy ez az egyesítés az USA hadseregének logisztikája hadászati szintjén máí megtörtént.

Ennek megfelelően a hadszíntéri parancsnok elrendelheti, hogy az
összhaderőnemi eg;/ségeket az ellátás folyamán a ,hilön logiszikai tevé,
kenységekkel támogassák. Ilyen esetben rnegállapítják a főfelhasználót,
valamint a feladat elvégzésérelegalkalmasabb ellátóegységet. Egyszerűen arról van szó, hogy elosztják a haderőnemek között az ellátásokért
felelósöket.

A hadsereg rendszerint az összes I. osztályu anyag ellátásáért felel,
akadályozzák
meg a pocsékolást.
így
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Az ún. szövetsfui logisztika az interoperabilitás érdekében a lehetó
legnagyobb mértékűstandartizálást igényli. Ezért azt az álláspontot tükrözilq ho§/ a él érdekébenintegrálni szükséges a tevékenys égeket. Ezért
törekszenek a multinacionális képességekés a teljesítmények összhangba hozására és tartására. Ilyképpen ínindegyik paííner azzal a nemreii
eszközzel járul hozzá a feladatok megoldásához amivel rendelkezik és
amilyen feladatra a legalkalmasabb, azt fog|a végrehajtani. A szövetségesek támogatását minden esetben előnyösnek tartják, bár úgy tartják,
hogy más nemzetek hadseregeinek logisáikája nem rendelkezik ugyanazzal a technológiával és szakmai tudással, ennek ellenére törekedni szükséges a további egységesítésre.
A fogadó nenzet álíal nyújtott támogatlis (angolul Host Nation Sup_
port) a kezdeti idő&n, azaz a felfejlődá szakaszában jelentékenyen csökkenti az USA fegyveres erői logisztikáj ának leterheltség ét, szeríeágazó
feladatait, A fogadó ország által nyújtandó támogatás általában két- és
többoldalú jogi formulákra épül. Hasonló megállapodás az USAés a NATO európai tagállamai között is létezik. Átalában a fogadó nemzet a
következő támogató rendszabályokknl segíti az USA logisztikai erőit:

_
_
_
_
_
_
-

a karbantartás- és ajaűtás területén;

a kikötők

és a repülőterek biztosításában;

az utak-, vasutak-, űziutak (esetleg terminálok) működtetésében, építésében,munkaerő, munkagépek, átam-, gáz-,
víz- és egyéb szolgáltatá§ok nyújtásában;
az egészségügi ellátásban;
a mosatásban és a fürdetésben;

az olajvezetékek használatra történő átarlásában;
nagy mennfségúanyagok (átmeneti) tárolásában és a

meglévő kommunikációs rendszerek igénybevételében,
sth.

Afentieken túlmenóen szó lehet még különbözó szállítá§i feladatok
teljesítésóről, polgári munkaerő foglalkoztatásáról és általános őrzés-védelmi fe|adatok ellátásárol. (Ezzel kapcsolatosan lásd a magyarországi
IFOR bázis felállításának és működtetésének kezdeti tapa§ztalatait, me_
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lyek jóval kedvezőbbek a közvélemény által vártaktól.) A logisztikában
nyújtandó támogatásokat a fogadó országokban, például Németországban, Olaszonágban vary Vietnamban, Szaud-Arábiában, Kuwaiüan vagy
akár Magyarorságon is általában igen hamar kiépítették,beleértve a pénzű5,i- és a számviteli személyzet telepítésétés munkavégzésétis, mégpedig
azon eryszerű oknál fogva, hogy a "vendéglátó orszdgi' különféle kapacitásaihoz minél rövidebb időn belül hozzáférhessenek.

Az USA logisztikusai úgy vélekednek, hogy a támogatás kizárólagos
forrásait a fogadó ország kapacitásai nem képezhetik, bár azok jelentékeny mérvben és mértékben fokozhatják az amerikai logisztikai rendszer
teljesítőképességét,a támogatás folyamatos§ágát.
A nem háborús múveletek támogatása a múködő logisztikai rendszerekkel különleges követelményeket támaszt a nemzeti háború doktrínája értelmében. Nyilvánvaló, hogy itt most nem a katonai doktrínáról
esik szó, A szenő a katonai doktúna fogalom alatt a katonai (ava§r)
hadtudomány és gondolkodás olyan hivatalosan elfogadott kifejezését
érti, amelyeí a haderó ery adott időszakban nyilvánvalóként és érvényesként ismer el, s amely magában fogla|ia a jelenlegi és az elkövetkező
konfliktusokjellegével, a haderőnek ezen konfliktusokra történő felkészilísével, lz azokbar a siker elér€se érdekébentörténó beavatkozással
kapcsolatos módozátokról kialakitott nózeteket és elgondolásokat.Visz
szatérve a nem háborús múveletekre, azok közé sorolják a katasztrófák
elhárítá§át (például 1992-ben Dél-Karolinában pusztított az Andrew-hurrikán, és óriási károkat okozott), anl/.án az utak, hidak és egyéb infrastruktúrális építkezéseket,a diplomáciai kezdeményezésreelkezdett külföldi orvosi- és humanitárius segítségnyijtást.

Logisztikai műveletek
Kiinduló tételkéntkezelik azt, hogy a múködő logisztikai struktúrát
minden egyes esetben az alkalmazott erők logisztikai szükégletei határozzák meg.

A logisztikusok az

anyagi eszközök

mélyreható ismeretei

alapján gyorsan el tudják helyezni, elosztani és újraelosztani azokat, továbbá képesek m egszewezni az ellátást, beleértve az egyes fegyverrendszerek lőszerellátáiát és a lőszerszállításokat is. Átalánosságban lnindenfajta logisztikai rendszer szívének az elosztó rendszert tartják,
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Áz elosztó rend§zerek feladatai az anyagok

_

és felszereléselc

fogadása;

raktározása;
kezelése;
kiosztása;
mozgatása;
és a mozgatást végző eszközök,

alkalmazása.

módszerek és eljárások

A logisztikai rendszereket a mögötte§ (hátsó) összeköttetési vonalak
kötik össze általában, de a rendszer fontos pontjait mindenkor.
Ebben a rendszerben az USA BÁZIS felöleli a nemzeti ipari bázisok
leltárellenőrző és elosztó központjait, feg5rverraktáíakat, üzemeket, beleértve a gyártósorokat is, valamint az egészségügyi és személyzeti ellátó
köZpontokat. Az USA Bázisok képezik a hadászati logisáikai rendszer
fundamenturnát.

Ebben a felépítésiszisztémában a mögöttes

(hátsó) összeköttetési

zóna kiterjed a hadszíntéri harci körlettől az USA Bázisokig. Vagyis magában foglalja a hadműveleti vonalakat, a hadsántéri bázisok ellátó, fenntartó, szolgáltató, szállító, egészségügyi, személyiigyi és kiüító szerveit
valamint berendezéseit, továbbá az összes olyan szeívezetet, amelyek a
harcoló erők közvetlen támogatását végzik.

A hadszíntéri ellátó struktúra a hadsereg szervezeteir eés azok"kjré''
épül fel, mely megnóvelhető a hadsereg, a kormányzat és a civil szervek
egyéb erőivel és eszkózeivel.

A logisztikai műveletek

sorában kiemelt helyet foglalnak e| az űn.

osztotú bázisú műveletek. Az értelmezésszerint ilyen esetekben a hazai
vagy előretolt bázisokon Gsak a feltétlenül szükséges ellátó funkciókat

működtetik. Ez az ellátási formáció lehetővé teszi a bárhol állomásozó
erók ellátását, a stay - behind erőket. Így elkerülhető a kettós ellátás.
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Az olyan földi-, űzi- légi úWonalakat, amelyek összekötik a múveleteket végrehajtó e rőket az e|látóbázisokkal, miigöttes összeköttetési vonalnak hívják. Az órdekesség kedvéértmegjegyezzük, hogy ugyanezeket
a volt Varsói Szerződésben hadászati vonatkozásban vasúti-, vízi- és légi
szállítísi főirányna\ a csapat- és hadmúveleti tagozatokban után- és
hátraszáIlítási utaknak nevezték. A bázisoktól a csapatok hollétét,irányát tehát az összeköttetési vonal jelzi.
Gyakori, hory a hadszíntéren az össáaderőnemi és szövetséges műveletekhez műszaki- és bázisfelállító támogatá§ szűkéges,

A hadszintéri bázisok a lószerek, üzem- és más anyagok szállítrását,
raktátozásőt, karbantartását, energia fejlesztést és elosztást, valamint az
e|őző ek őr zs -v édelmét végezhetik.

A tervezők

az állandó helyzetértékelésrévénértékelika fő- és kiegészítő bázisok csoportosítását, abból kiindulva, ho5r az első múvelet
sikerét nagyban befolyásolhatja a bázisok első alkalommal történő elhelyezése, telepítése.

Átalában a bázisokat az ín. íő kikötők, repülőterek vagy

a vasúti

csomópontok közelében telepítik.

A hadszíntéri erők növelése, az erófelfejlesztés folyamán a parancsnok biztosítja a hadszíntéri logisztikai bázis kapacitásának növelését,
amit a hadszíntéi logisztikai bázis kiterjesztése szakjfejeássel illetnek.

Az úijászervezés§el helyreállítják

a harcképességet, hadászati vagy

harcászati szinten.

Korábban jeleztem, hog5l a harcászati logisztikai tevékenységek kissé bővebb ismeneft§ére visszatéreb azok jelentósége és szülrségszerú,de
egyszerű adaptáIhatósága miatt.

Logisáikai műveleíek harcászati szinten
Kiindulrási alapot az a tény képezi, hory az ellátóegységek a műszaki
csapatokkal végzik a harcászati logisztikai múveleteket. Ezek az egysé,
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gek a harcászati mögöttes övezetekben tevékenykednek, melyek
tér részétképezik,közvetlen- és mélységiterüIetre osztják.

A harcászati logisztikai

_
_
-

múveletek

a

harc-

kEé tartozik

a személypótlás;
a fegyver- és lőszerpótlás;

azanyagkarbantartás;
az üzemanyagellátás;
a mozgatás;
a

katonák és egységek gondozása és ellátása.

Rószleteiben a kövekezők érdemelnek íigrelmet:

A személyi ügyeket az állománykezc,lői, a személyi pótlást intéző és
veszteségeket nflvántartó szolgálatvégzi, Aszo|gálat munkája a mozgó§ítástól, a felfejlődésen át a üsszaszállításig, sót a leszerelésig tart. Mi_
közben biztosítja a kovetelményeknek megfelelő és a szükséges szakképzettségű katonákat és ciüleket a hadszíntérre, a veszteségek pótlására.
a

A feg5rver- és lószer ellátás
veletek minden fázisán.

a

békebeli tervezéstól végig vonul a mű-

A hadviselés minden formája jelentős lőszerfelhasználással jár együtt,

amelynek bonyolult funkciói igénylik a magas minőségű optikai és elektronikus technológiát. A szolgálat feladata a harctéren lévó katona ellátása lószerrel és fegyverzettel, amelyek változatos skálája miatt a kihívás
folyamatos. A logisztika szolgáltatja az alkatrészek teljes kázletét, a technikai kezelést és a szakképzett katonákat.

Az üzemanyagellátás révéna csapatok nagy mozgékonyságra

és óri-

ási távolságok megtételére képesek. A naryfokú mozgékonyság révéna
magas üzemanyagfogasáá§ meglehetősen nas/ terhet ró a logisztikai rend-

szerre. Fontos feladatok közőtt tartják számon a fogyasztá§ megtervezését, azellátás sorrendiségét,az üzemanyag pótlását és a hullámzó igények
kielégítésemellett a "fogasztósi csúcsoki' idején ncivelni ke az élláiasi
kapacitást, különbözó módszerek révén.
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Az anyagkarbantaítás §egítheti

a

sikert vagy elóidézheti

a

kudarcot.

A karbantartó részlegek elől történó elhelyezése, a pótlás - és javítás
sorrendiségének megállapítása és a jaűtó részlegek elól történó elhelye_
zése kulcskérdésnek számít.

A karbantartó kötelékek a támogatott egységgel mozognak, fejlődnek fel, szülrség esetén átcsoporto§ítát végeznelc Az alkatrészpótló alegységek gyors és járulákos kapacitást adnak, a harci károkat megállapító
javító szolgálat pedig gondoskodik azazotnali jaÁtásról és az arcvonalba
való üsszaküldésről.
A mozgatrás (magyarul szállítás) a katonák és a felszerelések mozgatását és mozgási irányainak megváltoztatását szolgálja. A belső forgalom

áttekinthetőségét automatizált rendszerek segítik. Mozgás közben gondoskodnak az őrzésrő|" A mozgatás alapos szervezést, végrehajtást, ellenőrzést és gondos előkészítóst követel, amely jól felkészítetttámogató
törzseket és egységeket feltételez.

A katonák

és egségek gondozás a és e|látősa öt uolgilatot fog|a| magában, úgymint a személyi-, az egészségüryi-, a tábori elláíási-, életminőségi- és az áItalános ellátó szolgálaúokat.

A szeméIyi szolgá|athoz sorolják

a személyeket érintó ügyek keze-

lését,az emberanyaggal történő humán gazdálkodást, a pénzü§li szolgálatot, a lelkészi tevékenységet, a parancsnok információs munkáját és a

jogi segítségnlujtást.

Az egészségii,grismlgálat folyamatos egázséggondozást végez a legelső vonaltól az USA ellátó bázisokig bezárólag, s ez nagy kihívásnak
tekinthető. Ez a szolgálat gondoskodik a sebesültek §/ors ellátá§áról, hátraszállításáról és gyógykezeléséről, amelyekben a legmodernebb orvostechnológiai rendszerek és műszerek állnak rendelkezésre, illetve alkalmazásra készenlétben.

A trábori ellátó szo|gálathoz sorolják a konyhát, a víztisztítást, a sütést, a ruházat és fehérnemű javítást, a mosodát, a füídőt, toYábbá aZ
ejtőernyő hajtogatást, a légi szállítású cikkeket, az ejtőernyő utánpótlást
és végezetül a temetkezések felszereléseit.

33

A parancsnok kötelessége az élet minőségéről való folyamatos gon-

doskodás, úg5mrint a családok tájékoztatása és az életminőségű progra_
mok révéna katonák moráljának és harckészségénekjavítása.

Az általános el|átószolgálat szolg áítatja a rlházati cikkeket, a üzet,
az építő anyagokat. Az ellátás ezen osztályait az összes támogató rendszer magába foglalja.

Amikor

1995. novemberében a délszláv konfliktus lezárasaként a

három fél - szerb, horvát, bosnyák - a|áírta a"daytoni megállapodást", még
nem volt ismert az, hogy a PÁxIz§I BÉKEKöTÉs (1995. dec. 11.) után a
béketeremtésbenrésztvevő amerikai erők (az 1. páncélos hadosztály és
a hadszíntérilogisztikai parancsnokág szervezetei, stb.) részére az IFOR
erők támogatására - Somogyországban logisztikai bázist telepít, az Országgyűlés határo zata alapján, a Magyar Honvédség igen hathatós segítségével.A kezdeti bizonytalanságok után, a közvélemény álláspontja is
megváltozott, sőt a magyar múszaki kontingens is hatékonyan teljesíti a
békefenntartásban vállalt küldetését.

Mivel a jövőben többször várható, hogy a Magyar Honvédségkijelölt
alakulatai eglne gyakrabban fognak részt venni békefenntartó- és béketeremtő műveletekben, azután a Békepartnerségi gyakorlatokon, ahol
feladataikat az amerikai katonákkal közösen fogják megoldani, hasznos
lehet a monográfiában leírtakat megismerni, szakmai körökben feldolgozni és a katonai tanintézetekben oktatni. Mivel ez a kérdéskör első
ízben került ily módon feldolgozás ra és kőzzétételre, a további ismertetéseket is szívesen látnánk és olvasnánk.
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Szerkesztőség
III.

RÉsZ

A katonai logisztika eryes XX. századi epizófljai, yi§§zaállításának lehetősége, indokoltsága és sziikségességea Magyar Honvédségben

(A

folyóirat 199512-3. szómóban megjelent IJI.

A Maglar KiráIyi

rész fohvatása.)

Honvédségo)fr, sázadi logisztikájának egles

Az I. világháború; az 1918-as Köztársaság; az 1919-es Tanácsköztársaság; az 1919-es Nemzeti Hadsereg; majd a trianon-i békekötés és a
közvetlen katonai ellenőrzés 792'|-es megszúnése után a hadsereg folyamatos létszámemelésével megkezdódött az ellátá§i íendszer és az anyagi
szolgálat szrwezeteinek fokozatos fejlesztése is.

( 1

)

Az ellátás 1920. áprilisától mindvégig a HM hatáskörébe tartozott.
Az ellátás rendszerének, szervezeteinek fejleszté§ét, valamint a katonai
l
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Kovács Dez§ó alezrede§, MH ATFcsF-ség számviteli és Pénzii8yi o§ááy volt kiemelt fóü§áje,
a HMvédelem8azdasá8i Fóo§ztáy fómu katár§a

jelenle8

vezérkaíhatáíoz/.a me6,
végrehajtását pedig a HM Anyagi Főcsoportfőnökség legfontosabb vezető beosztásaiba kinevezett vk. tisztek biztosították, ellenőrizték.
ellátással szembeni kóvetelményeket mindenkor

a

A fejlesztés melletti termé§zetes átszervezés lényegében az7941. evj,
hadbalépésig,utána pedig a hadbalépésmiattbe sem fejezódhetetí."Tertnészetes az átszenezés", mert a ülág minden hadseregére, minden időpontban - politikai-, állami-, vagy leggyakrabban gazdasági okok miatt az álszewezés a jellemző. Megszüntették, majd újra létrehozták a dandár- és hadtestszervezést, próbálkoztak a zászlóaljakkal is. (Napóleon
szerint "Úgis az dönt a politikában, hogl kinek vannak erősebb zászlóaljai!".) De azász\őaljakat is feloszlatták mások és a századokat' közvetleliJl az ezredparancsnok alá rendelték, stb, A variációk kimedtése, a lehetőségek ún. kihasználására, ill. szükségletek szerint folyik napj ainkban
is.
1941-re a M. kir. Honvédségben kialakították a hadtest §zervezeteket, értelemszerűen a megfelelő gazdálkodó szerveikkel eg5rütt. A hátországi területi elosztás elvei alapján települt hadtestekhez további állandó ellátó és szolgáltató intézeteket egy-egy tüzérségi- és gyalogsági
lőszerraktárt; egy-egy tüzérségiés fegyverjavító -, valamint gépjárműjavítóműhe$; továbbá a gyorshadtest kivételévelegy-egy helyórségi kórházat szeí.rezíek

Minden hadtesthez- kivéve a gyorshadtestet - hadbiztosságot, a hadbiztossága alárendeltségébe - (kiv&e a pécsi W.hadtestet) - egy-egy élelmezó raktárt és a hadtestek illetékessége szerinti, terület nag5nága szerint egy-három élelmező fiókraktárt szerveztek. A gyorshadtest élelmezési és terményanyag egészségüryi ellátását a legközelebbi élelrnező (vagy
fiók-)raktárhoz, illetve helyőrségi vary csapatkórházhoz való utalással
rendelték el.

Tebát az összesen "kilenc plusz egl" hadtesthez húsz (tüzérségi és
gyalogsági) lőszerraktár; 10 tüzérségiés fegyverjavító műhely; 70 gépjármújaűtó múhely; 9 helyórségi kórház, a háborúba lépésután

2

A szovjetunióban, az 1 9 36. utáni repressziók, köáük a Tuhacsevszkij
mák ' és az infrastruktúra hiányai kényszedtették ki ezt a változatot.

per, tehát

t9 diszlo-

"kádeí-píoblé-
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káltan elhelyezett csapatkórház; 9 élelmeÁ raktár ós 16 fiókraktár tartozott.

Minden hadtest, mind a tíz békehadrendjébenbeosztásként rendszeresítettéka "hadtest vonatparancsnok"-i stáluszt A hadtest vonatparancsnok alárendeltségébe egy-egy önálló fogatolt vonat- (trén)osztály:
30-40 darab kétfogatú járművel és ery-egy vonatiavítóműhely, továbbá
egy-egy önálló gépkocsizó vonatszázad: 20-25 tehergépkocsival került
szervezésre és felállításra. A hadtest területi ellátó raktár-, területi javítóműhe|y intézetei és a vonat-alakulatok a hadtest mozgósításakor felál_
lították hadi hadrendjük szerinti elvonuló tábori ellátó intézeteiket.
Ez volt a katonai, a hadrendi megfogalmazás, Logisztikailag - akár
akár mint 'bzern lélet" ; akfu mirt eszközrendszer; akár mint szervezeti struktúra; akár mint ügymenet, stb. vizsgálom még inkább észrevehetjük, hogy ebből az adatsorból, szervezésből is a hiátus (itt és most: hézag), a kor színvonalától való elmaradás
mutatható ki. (Egyes, főleg 1990. utáni értékelésekkelszemben, amelyek
csak hősiességgel és csak hell,tállással - párhuzam: 1809, Gyór -, szentés kereszteshadjárattal - párhuzám: II-Endre 1221. evi halicsi (kijeü) hadjfuaía (?) -, stb. párosítják a megtörténteket - nekem c§ak tragikus, "k tona élményekkel"különben sem ütatkozom -, az optimális esetben is a
kérdésta ráció nevében kell feltennem: Vajon van példa arra, hogl Ié_
nyeges páncélos- és legieű nélkül vagl "biztos" kiépítettvéd€lmi vonal
nélkül valaki is hadat üzent a Il. ülágháboruban? Nétküle ugran a kétségbeesett megtámadottak megpróbáltak védekezni (a lenryelek lóhár
ról és karddal védekeztek a "gdanski korridorban" a támadó német páncélosokkal szemben; az abbesszinek lándxával védekeztek az olasz pánmint erőforrás vagy anyagáramlások;

célosok ellen, stb.), de hogy egy támadó hadsereg g5lors hadtestje valójá_
ban kerékpárral és síléccelgyors; va g "könnyű hadoszídry" attól könnFi,
hogy "nern hadosztály erő": katonailag sem optimális megoldás már.

Logisztikailag na gyonszegényaz az ország amelyik összesen mintegy
300 darab tehergépkocsival, valarnint fékzáz íoganlt jármúvel képes csak
ellátni Honvédségét.(A mozgósítás alkalmával törvényszerű, hogy mindenki a rosszabb szekérét"adta az áIlamnaÉ", s a jobbat tartotta meg a
gazdaságában, stb. - a honvédségi ellátottságot csak a nemzetgazdaság
volt képes 'alulmúlnt'). Ha ennf és i\en jármű elég, megfelelő, netán
optimális mennlség akkor az is csaknegatívutnként értékelhetó:
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- vagy nincs anyag amit szállítani kéne a harcoló csapatok körleteibe,
vonalaiba; vagy

- a c§apatok képesek magukkal Ünni a kevé§ anyagot ember- és ló_
háton, de már harcolni és tartós meneteket végrehajtani a kimerültségtől

kevésbélesznek képesek; vas/

- az általános felszereltség színvonala, annak elmaradása nem is igényel nagyobb kapacitást; vagy

- a szövetséges(ek)re való (támaszkodás) számítás olyan mértékú,
hogy az már azt, azokat: a szövetséges(eke)t is veszélyezteti; vagy

kalonai, mind közgazdasági és logisztikai értelemben felelőtlenségről - állami ellátási mulasztásról -, kalandról van szó,
- mind

Hadd hivatkozom Nagybaconi Nagy Vilmos - egy időszakban később
honvédelmi miniszter is volt - "Emlékirat"-ára a háború elóttről, illetve
Stomm Marcel hadtestparancsnokok emlékirataira! Nag;óaconi Na5l például az erdélyi bevonuláskor hadseregparancsnokként nem kockáztatta,
hory a kormáryzói üzit és rendkívüli díszszemle miatt a csapatokkal eryűtt,
közótt és után ne vonuitassa fel országos járműveit, az ellátással. A látványból objektíven - még ribillió is lett. A Vezérkar Főnöke (a továbbiakban: vkf.) nehezményezle többek között, hogy " Mit kellett látnia az
államfőnek és német, olasz diplomáciai vmdégeinek"

Gróf Stomm Marcel allábomag ("Emlékiratok' ciínír.el.: Magyar Hírlap Könyvek, Budapest - 1990;) szerint: A doni áttöíé§ idején "Nagon
rossz volt € napokban hadtesten anyagi ellátása is. A hadtest régebbi
felvételező helye, Sztarü-Oszkol január 20-a óta ellenséges támadásnak
volt kitéve. Ezt követőleg Sztarij-Oszkoltól Szinyije-Lipjagyiig a 68. német hadosztály vett€ át a terület biztosítását. ,.. A hadtest felvételezó helyét ebben a helyzetben már Kasztornoje-voronyexi vasútvonalon levő
Letnaja vasúúállomásra lett volna célszerű áttenni, mely a hadte§t Yonalköiletétől (Sztaro-Nyikolszkoje) 20 ki|ométerre volt csak. Átelepítéséta szovjet erők elónyomulása már nem tette lehetővé, s így hadtestem lószerrel és éle|emmel való el|áása lehetetlenné vált." (120. oldal
(2) bek.)
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A 126. oidalon: "Nyilvánvaló volt, hogl a legfelsőbb német vezetés ...
elszámííotta magát. ... Kilönös, hogl a német vezetés nem gondolt arra,
hogl ezek a (román, olasz, maglar - megj.: K D.) hadseregek feguezet és
harckészül*ég szepontjábóI nem éik eI a német nívót, ... " A727. old,al
lapalján: 'A ttllnyomó többsé7 itt is a szabadban éjszakózott. Az emberek

egész éjjel jórtak-kelteb topogtdk az utcán, vag tóbortlizek körüI melegedtel9 nehogl megfagjanak Fedélalá, házakba csakkvesük jutott. De ezeknek is állandóan űmiük kllett a német legénység zaklatását, követelőzéseit." ...(133. oldal, a Búcsúhadparancsból:

"A mindinkább fellépó lőszer_ és élelemhiány, páro§ulva a szokatlan nagl hideggel, rnegtörte a védők ellenálló erejét. E perctől kezdve a
német hadvezetés számára tehertételtjelentünk... Sajnos, ,.. (a kivonás
- megi.: K. D,) nem történt neg hanem lőszer, élelem és fedéI nélkül a
puszta havon szenv€dték az oro§z tól borzalmas éjszlkáit. Iráttam rajtatol hogt napról napra sorrad testi és lelki erőtöl és hogrvalanennyien
a biztos pusztulás elé t€kintünk. A nóm€t hadvezetés súIyos helyzetében
még az é|elmet sem tudta biztositani. ... E parancsot én nem tudom
n€ktek továbbadni, mert nincs értelme, hogl agtonfaryott, kiéhezetí
magramk ezrei tíz tölténnyel puskánkén{ iires glomorral tehetetlenül
pusztulianak el. ...")

Remélem, mindenkit meggyóztem, hogy 1849-ben Világosnál mint-

eg5l 1,5 töltény puskánként legalább olyan kevés, mint 1942-ben hatszorhétszer több a Donnál. Stomm altábornary hadtestparancsnoki beosztása előtt huzamosan londoni katonai attasé szolgálatot teljesített, láthatta
a

korszerú és a magyar hadsereg közótti különbségeket. Nem tudott fázó

és éhezó katonáinak napóleoni megoldást ígérni('Ka tonák!...

Avilágleg-

termékenyebb vidékérevezetlek benneteket"), csak európéerként megadta
a lehetőséget, hogy mindenki: minden katona gondoskodjon a maga éle-

íéről.

A katonai ellátrás hazai megszervezése a győri program tiikrében
A Honvédség közép- és végrehajtói szintjeinek ellátását, annak meddősépétáttekinwi a felső katonai és az államszervezet egyes. a Honvédséggá asszimilációban3, szimbiózisbana élő szerveivel is kell fog)alkoznunk. Tessziik ezt a történelem-, a politológia-és közgazdaság tudományok
eszközeivel.

Antant ellen őrzések 7927 , éü ellenőrzés megszúnéseútán - 1928-30. között létrehozták, 1935-ben a nyílt
hadrendbi is üsszaállították a HM Katonai Főcsoportfőnökség integrációban a vezérkar (a továbbiakban: vk.) valamennyi osztályának kereteit,
AHM Katonai Főisoportfónökség hatáskörébe tartozott az ellátás rendszerének és szervezetiinek fejlesztése, a katonai ellátás követelményeinek elókészítése, a követelményeket mindenkor a vezérkar határozta
meg. Avégrehajtást a HM Anyagi Főcsoportfónökségh ezameghaíározó
vezétó beósztáiokba kinevezett vezéíkari ti§ztek irányították és ellenőrizték (p1.: Kéry Kálmán vk. ezredes is a 7, k. vkf.o--n szolgált),

A HM szervezetén belüls

- az

A nyílt vezérkar s zervezete az a|ábbi elvi és anyagellátási kérdésekkel fogl;kozott, il|etle a következó szerveket dllították vissza:
- Országmozgósít ás szervezére és irányítására: 1/om, vkf, osztáll,t;

Szervezési és eM anyagi, hadrnűveleti anyagi-, katonaközigazgatást
és kiiidtést-, anyagmozgósítást irányító: 3. vkf. o.;
- A közlekedési ü gyekeí irárryító,.1. k vkf. o. ;
-

- íJtász-, árkász-,műszaki- és veryiharcanyagi ügyeket irányító: 7,m,

vkf. o.;
- Összeköttetés és híradás(híradó) ügyeket irányító: 7, ö,

asszimiláció: itt,hasonutás, áthasonítás,ha§onlóvá
§zimbiózis: itt, e8yüttélés; két különbözó
jelensé8 szoro§ kapcsolata.

vK, o,

tevé§,

§zervezet kölcsönösen

ha§znos e8yüttélése; két v, több-

(hadtáp) szol8áat tórtéforrás: Nagy- DrPi§ztrai- Tóth-Dí.Zimonyi: "A ma8yaí katonai euátó
;yiKatonaiKiadó ésMNtIF-sé8'BUdaPes! - 1984.; 396-551,oldal,
nete";

z
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Az egészvezérlrar, ún. a iörzs áIlományányának minden ós közvetlen anyage|látását a Vkf. Gazdasági Hivatal intézte.

A vkf. hatáskörébe tartozott - nem a honvédelmi miniszterébe - a
hadműveleti tevékerylséget follató hadsereg hadseregcsoport, stb. anyag_
ellátási követelményei, igényei meghatározása. A vkf.+ a hadmúvéleti
területen a "fővezérség főszáIlósmestere" képiselte.
Integrált eZ a - felsorolt

-

szervezet már, mint láthatjuk, mert

a

folya-

mi flottila (szubjektív kiemeltsége miatt) kivételévela rendszeresíteti és
rendelkezésre álló szakanyagokkal, mozgósításukkal, azigyek szervezésével és irányításával egy egységes, együttműködó szewezet foglalkozott.
(Páncélos és repülő fegyvernemek gyakorlatilag még nem léteznek),

A leírt szervezésből a"Iineáris, funkcionális (törzskai) szervezés'' ttpikus szervezési sémáját láthatjuk, tipikus negatív sajátosságával mikor
a törzs(stáb): a vld. hierarchia s zeinti elöljárő igénye. követelrnényg meghatározrásai helyett saját, esetenként szubjektív érdekei érdekébenjárt el.
A HM anyagi főcsoportfónök és a gazdászat-közigazgatási fónök ugyan
a felügyelő honvédelmi miniszter alárendeltségébe tartozott, de szubjektíven mint volt vk állományriak és, hory esetleges váltásuk, fl uktuációjuk
után a vk._hoz, illefte a vM.+ól is függó beosztásba kerülnek vissza; objektíven, nem utolsó sorban minden információ és eszköz felett a vkf.
rendelkezett, a vK. elgondolásait erósítették a miniszternél,
a politikaijogi intézményrendszer is sajátos önelszámoló
rendszert hozott létre, kis államot az államban. Akorabeli
katona államfői vezetés, a - trianoni békeszerződés miatti - hadseregfenntartás és -fejlesztés titkossága kiváltságos hetyzetet teremtett és bi;tosított a honvédelmi vezetés és igazgat^ számáía. A kormány, a Pénzügyminisztérium, valamint a Irgfelsőbb Álami SzámvevószeÉ
6ÁSZ;
_ gyakorlatilag a Parlament - a HM
költségvetés bírálatából és ellenőr_
zésébő| kt volt zárva.

Ráaadásul

és önellenőrző

A honvédelmi tárca költségvetés elóirányzatokkal v aló gaz.dálkodását és a költségvetési felhasználások ellenőrzését összeférhetetlenül - a

Honvédelmi Minisztérium végezte. A korabeli országryűlésnek felelós
LASZ elnökével és a pénzügyminiszterrel, - parlamenti beszrámolási kölelezettségüknek megfeleljenek - a honvédelmi miniszter közölte a gazdálkodás tapasztalatait, eredményeit, az el|enőrzések megállapításait.
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A gazdálkodás átfogó irányítását

és sok tekintetben végrehajtását a

szolgilaf'végede, ami kiterjedt a pénzeszközökkel
való gazdálkodásra; valamennf anyag megrendelésére, kiutaliására, kezeléséte,a kincstári tulajdon sérelmére hatósági- és kártérítésieljárások
lefolytatására; a pénzeszközök és az anyagok állami (ön)ellenőrzésére,
(ön)elszámolására.
"gazdászatknzigazgatási

Ezt a szolgálatot ellátő "hadbiaos tisaek" avk -ihoz hasonlóan, elkülönüló állománycsoportot, testületet alkottak, A vk.+ól is "fiigetlen'
testület állami jogosíwányai alapján lényegébenszintén önállósította ma-

funkcionált. Erre a helyznt kihasználás mellett, minőségi-speciális - külön katonai szakképzettségük fel is jogosította őket. A legjobb (tüzér, huszár,
gyalogos) csapattiszteknek is vonzó volt a +2 éves Hadbiztosi Akadémigát, s tulajdonképpen a honvédelmíminiszter "speciális vezérkara"

án való képzésutáni átminósítés.
1938, április 18-án az akkori parlament szép csendben két demokratikus jogokat nyírbáló törvény között - 1.000 milüó pengős fegrverkezési
progranot fogadott el. A lényege: öt e§ztendő alatt a három ütemű HUBA hadrend és fejlesztési terv szerint a had§er€g teljes kiépítése.

Magyarcrszág 1941-es Szovjetunió elleni hadbalépésig eleve csak a
fél tervidőszak telt el, tervszerint a Huba hadrend után a Huba II. és a
Huba III. - a páncélos és légierő kiépítésekezdődött (1941-ben) és fejezódött (volna) be. A hadrendek végcéljaeredetileg 107,000 fős béke és
250 ezer fős hadi létszámú:
- 3 hadseregre,

ezekn belül:

- 7 hadtestre - az idóközben bekövetkezett ún. Bécsi-döntések miatti
területgyarapodiás következtében lett"kilanc plasz eg" -, ezeken belül:

- 21 hadosztályra és

2 - 2 gyors- és lovas dandárra;

* 1 repülő

hadosztályra;

+ 3 hadosztály határbiztosító eróre tagoódó

hadeó létrehoása volt.

Az 1937-es kciltségvetési év zárása után a büdzsé mintegy 4.000 millió

bevétel többlettel rendkezett. A pengő vásárló értékéreálljon itt, hog5l
1 német birodalmi márka = mintegy 1,64 P.-vel, tehát megfelelően erós
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szövetségi rendszeren belül. Hogy mennlre hatalmas az öss zegbiu:nyítja,
hogy 1940-ben a felfuttatott hadiipar fölös, 40 %-os kapacitását a németek kótötték le, mintegy 75-76 millió márka, mintegy 122-723 millió P.
értékben. Tehát még 1940-ben is a hazai hadiipari kapacitás, mintegy 300
millió P. érték,többmint háromszoros nagyságrend az összehasonlítás_
hoz. Ebból mintegy negyedét tartotta felhasználni a kormány nemzetközi
kötelezettségei érdekében is a hadseregre, mintegy húsz éves elmaradás
pótlására. (Forrásként felhasználva Karsai Elek: "A budai Sándor- palotában történt" - Táncsics Könyvkiadó, Budapest -7964.; továbbá lultász
Gábor mk.ezredes (a HM Védelemgazdálkodási Főo. osztálylezető "A
magar hadíipar általános jellemzése" c. egyetemi elóadása (1993).
Összességében az újrafe5verkezésiprogram meghirdetesétól 1940_ig,
amikor még a revíziós politika akkori fedezetére elsősorban a mennfségi
fejlesztés volt a cél, a mag5/ar ipar felfuttatásával, sikerült létrehozni a
feladat végrehajtásához megfelelőnek látszó haderőt. Ez elsősorban az
élőerőre, annak nagyságára vonatkozik, mert egyáltalán nem jelentette,
hogy az egykori Honvédség technikai szintje - ha a haditechnikáirak a II.
ülágháború kitörését követő felgyorsuló fejlődésétől eltekintünk is - megfelelt az európai átlagnak vagy a környező országok átlagának; nem beszélve a hadseregvezetés ezzel kapcsolatos követelményeinek.

Kétségtelennévált, hogy bár a meglévő kapacitások teljesebb hasznosításával és további anyagi befektetéssel a hadiipar intenzív fejlesztése
révénis a hadsereg mennyiségi es fóleg minőségi szintje bár emelhető,
de az eg5ne inkább el fog maradni a kor megkövetelte színvonaltól, s
ebben d fejlesztés utáni állapotban sem lesz alkalmas az újabb revíziós
célok megvalósítására, kisebb hadműveleteken túlmenő feladatokra.

A sokasodó jelek ellenére a katonai vezetés úgy vélte, hogy a néme_
tek érdeke a velük harcoló magyar szövetséges hadfelszereléssel való
támogatása, netán ellátása is és a németeknek is sállító magyar hadiipar fejlesztése. A doni katasztrófa és 1943. kudarc sorozata után is a
vezető katonai körökben élt az az illúzió, hogy a magy ar nemzelgazd,aság
és ezenbelül a magyar ipar német támogatással képes lesz teljesíteni a
tervezett és kijelölt feladatokat, aveszteségek pótlását és egyidejűleg egy
magasabb technikai szint elérését.
A maryar hadiipar kétségtelen ért el eredményeke! kétsegkívül elósegítette a ma§/arországi ipar egészének- ezenbelül a kohó-, gép_, gép-
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ryártás- és vegripar elmaradásait kieryenliteni - fejlődését szolgálni.
A grőri program keretében jelentős beruházásokra került so4 új, ezzel
kapc§olatos technológiák és munkaszervezés is bevezetésre került sőt
ipari rekonstrukció és koncentráció is végbemenü (Nem kerülök saját
magammal §zembe, ha hadüzeneteink, szövetséges kapcsolataink, hadszíntérréválásunk mellett nem a bombázásokra hivatkozok elsősorban,
hogy az új technológiák, új berendezések jelentős ré§ze tönkrement. A
német kitelepítések és a másik megszálló haderó rekvirálásai után már a
háborús jóvátétel fizetési kötelezettség teljesítésekotaz objeklív "puutulás és rongólódás" tényérehivatkozás helytálló volt).

A honvédség"pénzügyei"

A honvédelmi igazgatáson belüli "gazdáuat-közigazgatási szolgllat"

kidolgozta hatáskörében a pénzekkel és anyagokkal való honvédségigazdálkodásra vonatkozó általános és szakszabályzatokat. A Honvédségen
belüli pénzutalványozás, pénzkezelés, pénz be- és kifizetések teljesítáe
és tételes elszárnolása; mindennemű anyag megrendelése- beszerzése-átvétele-kiutalása-kezelése-karbantartatrása-nyilvrántartása és elszámoliása-követelések behajtása; a költségvetési, kincstári perrzekkel és elő-irányzatok-

kal, eszközökkel és anyagokkal gazdálkodás is a HM gazdászat-közígazgatási (a továbbiakban: gazd.- közig,) fónök(ség) funkciónális és ható"
sági jogköre volt.

A gazd.-közig. főnök ezek után a következő f€ladatokat látta el:
- Irányította és (összeférhetetlenül

- sic!, megj.:

I( D.) ellenőrizte

a

gazd. -közig. szolgálatot;
-

A HM és a vállalatok;

a

HM

és a társ minisztériumok közötti

gaz-

dasági ügyek koordinálása és intézése;
-

A Honvédség á

a

§zövetséges haderők között

felmerülő gazd.-köz-

ig. ügyek rendezése;
-

A közszállítrási ügyek rendezése;

- A társminisztériumok közigazgatásra vonatkoá tervezeteinek és
folyó ügyeinek véleményezésehonvédelmi szempontból;
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- A költségvetési előirányzatok: hitelek, póthitelek igénylése á a
finansározás érdekébena PM-től biztosítása;o
- Hadsereg7, az ún. I.

fokú gaz d,ászat-kózigazgatási

a hadtestek pénzellátása (finanszírozása);
-

közök

HM által megrendelt

hatóságok, azaz

hadi-, hadfelszerelési- és egyéb anyagok, esz-

és szolgáltatások számlalikvidációja és kifizetése;
- Bármely honvédségi szervnél gazd.-köág.

zése, elrendelése és végrehajtása;

hatósági szemlék terve_

- Kártérítésiügyekben a legfelsőbb döntés.

Agazd,-közig. szolgálat feladatait a saját szervezetében a HM Számvevőség
osztályokkal és szervezetileg az Anyagi Fócsoportfónökségbe tartozó (integrált) illetmény- (2/i.), költségvetési- (2lk), éle|mezési- (2lé.), rl;}rázat és ruházati felszerelés osztályokkal (2/r.) - ez csak némi
nehezítés - látta el.

I-L

A készpénz forgalom békébenminimális volt, a bankzámlákról klíring forgalomban történt a kiegyenlítés. Készpénzben fizették a rendszeres személyes pénzilletményeket és a velük e§I tekintetbe eső pénzbenijárandóságokat, megváltásokat (utazási köttség ,napidíj,vagy a"tiszti
legény" megváltást, valamint utasításokban meghatározott kisebb dologi
kiadásokat: pl. kisebb piaci élelmiszer beszerzés vagy irodaszer számla.

A gazdasági hivatalok - és nem a katonai szervezetek - (házi)pénztáraiban ilyen körülmények között általánosan elég volt 1.500 P. _ kb, 5

Ahitel8azdálkodás,fute

el vató 8azdálkodás kifejezé§ek valószinrlsíthetólé8 jobban hi(el€sítik a
helyzelet, A finan§zírozáshoz szüksé8es pénze§zkózök bizosítását "lehívásnak'' túvták a bankvilá8ból. Adott esetben viszont a HM i8ényeivel szemben a PM-nek költsé8vetési korlát a való hivatkozása sem volt elég nyomó§, §zószerint a HM "lehifla'' apé'll?,-

A hadsere8paíancsnoká8 8yakorlatilag a hadseregpa.ancsnokból, vezérka.i fónökból, segédtisájeikból é§ segítőikból, valamint ki§zol8álásuka és biáosítá§ulr.a rendeltekból: néhány fóböl
állt csak. szervezetükbe s€m anya8ellátást irányító köz€8ek,
sem el|átó-, § zállltó szeíyezelek
(alakulatok) nem taítoaak. Ezen a ''fejeo'' Kvüli feladatok vé8zé§érenem is vott szüké8. A had§eregparancsnok ellenórzésekkel, szemlékk€l, §tb, kelett, ho8y töltse idejét a hadte§teknél hadosztá}?arancsnoksá8ig beziárólag. A harckészütsé8 és kiképzó§ me8szervezése, irányítá§a é§
"legmagasabb szintű" ellenóízése volt
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a

feladatuk elsósorban.

fő 25- év körüli főhadnagy illetménye, + családi pótléka és lakbérhozzájárulás összege -, a nagyobb gh,-kn ál5.W P. ín. " óllandó kökségkeszkt".
(A viszonyítás érdekében ez minreg 4 fő honvéd ezredes járandósága,
vagy 5 fó 35-40 éves munkaüszonyú esretemi tanár, 6 fő országgpilési
képviselő pénzjárandósága. Horthy kotmányzó 10.000 P./hó tiszteletdíjban részesült,)

Számomra a helyzetet legjobban az a tény jellemzi, ho gy a pénnz,ekrérly a 24 órás ügyeletes tiszti szolgálat helyiségében, tehát állandó felügyelet alatt - lerögzítve, két kulccsal (ellenzáros kulcs, a parancsnok
által kijelölt tisztnél és pénztárosi kulcs) lezárva állt. Szó szerint ez olyan
túlbiztosítás volt ötven élvel ezelőtt is, mint ma a közlekedési balesetek
elkerülése érdekében betiltani a gépjármúvek közlekedését.

Sajátos kitekintés a mai katonai logisxikára
(avagt mondom a lányomnak htse a menyem)

A mai katonai

kell
mondani az aposztrofált hipokateszi esküt. Ahol van, sikereit beraryogja a Nap; aho| nincs, a hiányát és a téy€dé§eket, tévedéseitbelakarja a
FöId. szó szerint katona sírokkal dokumentáltan.
lo gisztikára, csak a napi sajtóra hivatkozással, el

Példaként hozom fel a sikerre az ún. brit 'falklandi hóború" és az
USA "Óböl-húbonljdf'. A napi sajtóból, sőt a szinte egyenes teleűziós
közvetítésből - logisztika! - követhettük a néhány nap, néhány óra történéseit.
Falklandon "a bnr (hajóbázisú) légieró" napi 4-5 bevetést hajtott végre, ezzel szemben " a földi bázisú aryentín lé§erő" (az ebből származó előnyök ellenére) csak napi 1 bevetésre volt képes. Ezt többszörös hatékonyságot több más tényező (korszerúbb technika, vezetési rendszer, ki
képzés,stb.) az angolok elsősorban logisztikai rendszerük fölényével
értékel.

Az Öböl-háború kapcsán

a §zövetségesek

úg5mevezett"elsó hadmú-

veletét" a|ogiszílkai rendszer telepítése és vele együtt hadműveleti (a késóbbiekben manővereket is biztosító, de alapvetően színlelt) bázisai létrehozása képezte . " A csapatok felvonulása a logiszikai rendszer alapjai-
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nak létrehozósa után kezdóütt, és az említett bázisok csak stratégiai
felderítésáltal visszaigazolt adatok birtokában kialakított, végleges
fáIvonulási terv utónváltakfeleslegessé, azaz színlelté."- írja aMH egyik logisztikai
szempontból mindenkor á hivatalból legfeszítettebb beosztásában szol_
gáló MH közlekedési szolgálatfőnök : Dr.Saics László ezredes, az ''Ú1 HonvédségiSzem|e" í99317. számában (56, és 63. old,).

Köznapi eüdenciák bizonltjá§ hory:
1.)
az volt.

Attól, hogy nem így híltuk (a logisztikát) nem biztos, hogy nem
(Allítom, hog5l van logisztika, de jelenleg forrása nincs meg).

2.) Mindig több célszerű elü változat közül van lehetőségünk válasz-

tani, legfeljebb nem a legoptimálisabbat, de

a

legpraktikusabbat választ-

juk. (In,: megjelent a hadtáp történeteként a "Katonai ellátó szolgilat
tórtenete',79%-ben _ azóta lehet rajta akár gondolkozni is.) Ritka az ideális
lehetóség és gyakori a reális megoldás.

3.) Azétt, mert e sorok írojrának elkerülte valami a figyelmét vagy
még nem került publikálásra, attílr az (áNiláEítás) még lehet, |étezhet.
'Áfuitágítót' klfqezes mostani. divatos kurzusa elót t a"helyzeftnékevagy a diagnózis latinos változatát hasza hadtudomány, orvostudomány és mások is már akkor h asználták a"helyzeí'ltel kapcsolatos fogalmakat, mikor
a sugarakat felfedeá W' Röntgen -fel nem róhatóan - meg §em született.
A helyzetértékelés,helyzetmegítéles, az álvilágítás célja: "A (valamilyen)
működésnel, egl adott időpontban avényesüIő taryezők hatására kialah,llt viszonyok összesssége, amelyek eglüXesen befolyásoljók (valaminek)
az előkészítését,végrehajtósát és eredményét. Elemei: a (kömyezet és saját)
helyzet, az ad,ottságoN a tevéknységfajtdja..." fe|tárása, megítélése.

lél', "helyzelmegíléIés"katonai'
náltuk. A közgadságtudomány,

Megítéltea mo§tani helyzetet

a

rendszerváltás előtti, közbeni és utá-

ni minden hatalom, ellenzék, akőanélemény, stb. A hadsereggel az elóző
rendszer sem igen tudott mit kezdeni, a korábbi szövetségi rendszerból

8
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Katonai értelmezó szótár, zdnyi Katonai Kiadó, Budape§t

1

976.

_

243. oldal.

szármaá kény§zerek

é§

késztetáekről, a velük való azonulásokról, illet-

ve megkerűésiikől, netán elmulasztásáról is lehet olvasni. A rendszerváltás
után pedig a függetlenség és a szuverenitás védelme, a biztonság végsó
eszközként való szavatolása és egy tulajdonképpeni "piaci kudarc" sorozatok után és miatt a "kabinetre maradt" (Clausewitz) hadsereggel maga
a kormány §em tudott mit kezdeni a szükséges (eró-és eszköz csökken-

téseken kívül, muszáj - másképpen taián sohasem megtérűó kölcsöntartozásokért - vásárlások, a volt NDK megmaradt, gyakorlatilag az egységes Németországnak felesleges segély elfogadása, stb.) csökkentéseken
és megint kényszer megoldásokon felül. Igazoltnak látszik, hogy "Semmisem fi)g annyirg a társadalom anyagi-gazdasági összetevőitől, mint éppen a hadsereg." Ugy látszik, hogy a "történelem" látszik ismételni magát
(pl.: a hivatkozott 7927. előtti|emaradások). Nincs, aki tudományos, netán praktikus választ ad(hat)na(?).

Nem is a hadsereggel, a honvédséggelvan a"gond", hanem a GDPvel, az államadóssággal, a költségvetéssel. Láthattuk, hogy a direkt, az
indirekt és a piac orientált körülmények között is a kudarc az kudarc. A
költ§égvetési szervek szervezetvezetése így a HM-é, az MH-é vagy valamelyik katonai szervezeté - nem maga rendelkezik a források felett, még
a rendelkezésre bocsátott forrásokat is az alapító okirat (szándéka), a
jóváhagyott alaptevékenlrégre és az alaptevékenységet kiegészítő tevéhogy a honkenységre fordíthatja csak. (Ebből a szempontból közömbös,
és
rnegszüntethet
szervezeteket,
de a költvédelmi miniszter létrehozhat
jóváhagyott
íejezetet, círneket, stb. nem lépheti
ségvetésilétszárnot, a
túl.) Piaci kudarcsorozat is hozta létre az államnak az organizatórikus
szerepét funkcióját:
-

Védelmezi az állami szuverenitást, a társadalmi rendet, hadsereg-

gel, rendőrséggel;
-

Az állampolgárok szervezésére,ügyeinek íntézésérehivatalnoko-

kat tart;
- Képviseleti-törvényhozó testület hoz létre, a törvények megtartatása érdekébenügyészséget, bíróságot, büntetésvégrehajtást szervez, tart;
- A helyi közügyek
hozzájáruL;

intézésére,a helyi igazgatás állami feladataihoz

- Természeti csapások elleni védekezés szervezésérői, a kóvetkezmények elháításáról gondoskodik;
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- Gazdasági szervező (adóbevételekben

érdekelt fél);

- Egészség-és munkaerővédelem;

-

Kulturális élet szewezője, iskolarendszer

tóje; ...

sz

ewezője és működte_

.

A felsorolt feladatokat a felség|og, a fóhatalom sérelme nélkül nincs
is már kivel megosztania. (Az egészség- és munkaerővédelem, valamint

a társadalombiztosítási alapú egeszségüryi-és nyugdijbiáosítiás nem összetéveszthetó).

A gazdálkodó,

a piacorientált szervezet vag5l vállalkozó a saját for_
rásainak tulajdonosa. Adót fizet az államnak a felsoroltak és további más
szolgáltatások ellenében, de meglévő forrásai felett - kózveszélyokozás
extremitását kivéve -szabadon rendelkezik érdekei szerint. Érdei<e, hog5l
a múszaki, ökonómiai és társadalrni szempontok alapji4n a tulajdona struktúrája kórnyezeti és belső adottságaihoz alkalmazkodjon, hatékony szervezetet múkódtessen, ami megfelelóen stabil, ugyanakkor a megfeleló
alkalmazkodó képességgelrendelkezik. A paradoxon helyzet: a stabili_
tás és rugalmasság, különösen dinamikusan váItozó környezeti feltótelek között - politikai-intézményi-jogi rendszer; történelmi-trórsadalmi
felúéte|elgazdaságirányíttísi rendszer, piaci dinamizmus és konplexi_
tás; tudományos_technikai, technológiai dinamizmus; ökológiai feltételek, §tb. nyilván csak akkor lehetséges, ha tervezetten az önmaga e|é
kitŰZött céloknak, követelményeknek megfelel, eleget tesz.

Az állami feladatok vonatkozásában ez másként működik, A politikai szándék megléte esetén is jogalkotói konszenzus, egyfajta többség
megszerzése szükséges a változtatáshoz. Azután el kell dönteni: kivel?,
horyan?, mit?, mikorra?, mennyiért?, miből?, ...
Valóban saját erőn kívüli; nem a Magyar Néphadseregtől, illetve a
Varsói Szerződéstől megörökólt; tudományos igényességgel;és végrehajtható helyzetfelmérésről, ún, átülágításról nem tudok. Konzultációs
NATO kapcsolatok nem he\ettesíthetik az előÁeket. A helyzet megváltozott. Abiztonsági és honvédelmi politika tekintetében 1993-ra megteremtődött a stratégiai minimum: a biztonságpolitikai-, illetve honvédelmi alapelvek országgnilési határozatok, továbbá 1993. december 07én az Aikotmány módosítása és törvény a honvédelemről. (2)
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A NATO-hoz, Európai Unióhoz csatlakozási szándék lehetővé teszi
új, más szakértők fogadását, meglátogatását és igénybevételétis. Ha arra
(-felé) tartunk szükséges azokat a tanokat, €lveket alkalmazni. Hasonló
a hasonlónak örvend, a túI sok e|térésés kivétel egr bizonyos határon
túl már nem toleráIható, az eryüttműkii,dés! az inúegrációt lehetetlenné
te§zi.

j

Ehhez képest már a rendszerváltáskor legitimáltan, és a vonatkozó
avaslatok alapj án a honvédelmi miniszter által 7992. jaluár 3t-érl jővá,

iragyottan - 79D5-96-ratenezett befejezési, végrehajtási határidővel - elkeidődott "a Maryar Honvédsóg'logiszíikai rendszere' fejlődésében kimutatható ...", (3) tehát bizonyítottan létezó logisztikai tevékenységértékelő; elemző és további feladatokat megalapoá munkája. Ez az áwilágítás - tényleges anyagot nem ismerhetem - megállapíthatta, hogy 'Az
" irökölt"
lehézsegek mellett a rendszerváltá§, a logisztikai támogatás kiilső
és belső környezetenek változásai további, ajelenlegi rendszerben nehezen kezelhetó problémaként jelentkeznek.'
Nem lehet elsietettnek tekinteni üszont a művelet elkezdését. Egyrészt a"mi várharó" kérdésállandóan felvetődik, a "mi van?", "mi az elnmi az oka?", "kell-e az eltérést megszüntetni?", "hory lehet az
térés?",
eltéréstmegszüntetni?", stb, kérdéseketis rendre rneg kell válaszolni.
Másrészt "veszélyes üzemekben a föl sen tet! föl sem tehető kérdésekre

is ludni kell a választ".

"1990. májusóban a Magur Köztársaság egl, a Szovjetunió vezette
katonai szóvetiégbe integrdlt hadsereget örököIt... A Varsói Szerződés dek,
laráltan védekexi, valójában azonban támaü.kúonai dolainájának meg,
létrehozott Magar Néphadsereg szeruezetét, szerkezeftt, kjképzettsé,
felelően
'gét,
a
íegDerzetét,technikai eszközeit ... tekintve nem alkalmas fiigetlmné
iáló Magar Köztársaság védelmére. ...Indakolatlanul nag létszáma,... hilméretezett inírastruktirája... nincs összhangban az orszá{ teherbíró kepességével",stb. Ezek a megfogalmazások és kijelentések helyettesítettéka

fegyveres erők átvilágítását.

53

A logisáika nyújíjaa megbízható megoldrásokat
(és összegzés)

Egyszerű dolgom lesz.

{iánlom, javaslom - szerény dolgozatom alapján is - a logi§ztika

bevezetését, rendsz€resitését is. Ha világ gazdagabb felének, "északnak

és nyugatnak" is jó. Itt

Európa harmadik történelmi régiójóban a len_
s/€lek az USA logisztikai mintrát l993-ban bevezették...9

A lengyel körülrnények (talán) súlyosabbak voltak, mint nálunk..,
VannakNyugat-Európábanhasonló
nagyságrendű államok, amelyek - bár gazdagabbak nálunk belgák, dánok, vagy a nagyobb németek,
stb. - nem engedhetik meg maguknak, hogy ne alkalmazzák.
Le kell glőzni az ellenkezéseket:
- A katonai logisztikai rendszer meglévő és élő elemei mellett való_
ban séíta logisztika egyéni és csoportérdekeket máris- Már most olyan
ellenállás kezdódött meg mint az integráció(k) ellen. Az 1944. előííiintegrációval szembeni 1948. utáni szakmai-szolgálati ágak felesleges párhuzamosságokkal történt elkülönések elleni (pl.: a 1983. vége óta tartó
ATB, általános-technikai biztosítás: fegyverzeti-, majd anyagi-technikai
integráció) szervezések tartalmát, talán éppen a logisztikai elemek gyengítéseiakadályozták a források szűkösségei mellett. (Így a forráshiányra
is mindent rá lehetett fogni.) Igazán elgondolkoztató, hory a menedzs_
ment, a felső polgáriközigazgatás és katonai vezetés sincs abban a helyzetben (időhiány!), hogy vérehajtassa a szükéges változásokat.

- A logisztikai rendszer kialakítása hosszú távú feladat. Négy éves
politikai ciklusokon túli tervezést és költségvetési politikát tételez fel például : az amerikai-európai (program-planig budgeting system PPBS)
programköltségvetést, amely nem hogy évenként,hanem 3-5, 5-10, a fölötti időszakokra rendezkedik be. A Horwédség"piaca", megmérettetése

9
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a

máf hiv,

NATo kézikönyv,

csak a költségvetés lehet, ennek a "piacnak" megszerzését a katonai logisztikasem fog|a soha biztosítani, de a költségvetés szükségletek szerinti
- a katonai vezetők által már az unalomig kezdeményezett emelése e§etén - a törvények szerinti költségvetés megtartásának az eszköze. (A HM
ciül ellenőrzesének is eszköze.)

A logisztikai költség megtakarítások nem azonnal jelentkeznek, sót
a bevezetés nem az olcsóságok köze tartozik: beruházásokat igényel, a
tervezés és szervezés költségtényezói általában "elveszett köItség' (Paul
Heine), nem érvényesíthetőek.
-

Ha végül is, ha még rnindig tisztázatlan, hogy "mi az a logisztika?",
akkor az én kérdésem"milyen a pénzűry?"

Hw

mi a matematika, soha sem lehet matematikailag megállapíta,
ni; hog tni a filológia nem lehet flIológiailag megnagnrázni; hog mi a
biológia, biológiailag nem lehet megrnondanl'." (M. Heidegger, XX. sz.-i
"

megállapítrása.)

Nem kérüs az tehát, hogl mi a (katonai) logisztika; van-e...

Csináljuk
Irodalom
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Pl.: 1993-ban a sajtó publikációk szerint is 106 Md Ft-os kv. készúlt,
honvédelmi miniszter 75,1 Md Ft-os elóterjeszté§t vitt kormányülés
ó4,1 Md Ft kiadási és 7,6 Md Ft-os bevételi előirányzatot fogadott el
végűl az Országg5nilés.

elé,

a

Károly: "A Magyar Honvédség logisztikai rendszerének kialaKtásáról"; Katonai logisztika, AnyagiTechnikai Biztosítás. MH ATFCSF-ségi kiadvány, 1993.
(3) Ianza
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ANYAGI-TECHNIKAI BIZT0SÍT/$
A MAGyAR HoNvÉDsÉGüznuatwl.c szoLcÁr.tr

u,,ÉsztyrxÉpzÉlsr
ÉslÉpcsózÉsInBNorB

rÁsÁNar mrrnrösÉont

Árer.lrí-

Dicse Tamós|

Az MH Üzemanyag szolgálatrát a biztosított szűkös költségvetési lehetőségek mfu 7997. óta folyamatosan kénysznrítettéka koróbban fethalmozott jelentős VSZ, EFE, illewe MH szintű központi iizemanyag készIetek napi ellátósba történő beíorTatására. Az említett időszakban több
tízezer tonna hajtóanyag kenilt az MH katonai szervezetei részérekiadásra és általuk felhasználásra.

Napjainka ezen központi hajtóanyag készletek olyan mértékben lecsökkentek, hog5l egyéb, még meglévó - a jóváhagyott éves kóltségvetést
kiegészííő- fortásokat kényszerül szolgálatunk felkutatni. Ilyen szóbajöhető forrásként már csak a korábban "szent" -kéflítisztelt, érinthetetlen
csapatkészletek maradtak.
Tanulmányon célja elvi lehetőségként megvizsgálni a csapatkészletként " elíekvő' hajtóanyag mennlség lehetséges csökkentési forrásait
és módjait, valamint felkutatni és bemutatni néhány alternatív készletképzésinormatívát. Az íg/ esetlégesen felszabaduló i% olt anya§' napi ellátásba történő beforgatása a szolgálatjelenlegi - és várható - szúkös költségvetési helyzetében ha nem is meghatározó, dejelentős szerepetjátszhat a működőképe§ség további fenntartása terén,
A tanulmányomban megfogalmazottakat ütaindítónak szánom, m!
vel egy ilyen horderejű - az eddigi koncepcióknak és kiforrott alkalmazásnak helyenként ellentmondó - problémakörben csak megfelelő mélységúszakmai vitát és eg5^ittgondolkodást, harcászati-hadműveleti megalapozást, valámint gyakorlati ellenórzést követően lehet helyes döntést

hozni.

1
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Dic§e Tamá§ mk, órnagy, MH Územanyag Szolgáatfónökég,

tervezó fóli§zt

A Magyar Honvédségnéljelenleg is használatos egll vadalmazás és
készletképzésirendszer avoltY arsói Szerződés tagállamaiban alkalmazott
elvek és módszerek átvételéből származik

A készletképzésszámvetési alapegysége az egpéges hőerőgép

egy

javadalmaás mennyiségű üzemanyag. A katonai szervezetenként válíoző taktÁÁ készletek az adott szervezet egy javadalmazás hajtóanyag
mennlségének meghatározott hányadaként kerülnek számvetésre. Az
egy javadaimazás és a raktári készletek összessége alkotja egy adott ka_

tonai szervezet c§apatkészl€tét

A jelenlegi rend alapján a hajtóanyag egy javadalmazás meghatározása a kerekes gép- és harcjárművekJánctalpas eszközök-repülőeszkö_
zók-aggregátorok (nem önjáró munkagépek) típuscsoportonkénti megkülönböztetésse| míg a készletlépcsőzÁ eszköz-alegységraktár-magasabbegység (egység, önálló alegpég) raktár-seregtest raktár tagoódással törAz érvénybenlévó szabályozók alapján a hajtóanyag egyjavadalmazás meghatározása jelenleg a következőképpen történilc
7.) Kerekes gép- és harcjátműveknél:jó és közepes úWiszonyok között
500 km út megtételéhez szükséges hajtóanyag mennfsége a fogyasztási

alapnorma szerint.
2.)

Lánctalpas harcjátműveknél

és múszaki

gépeknél:az eszközbe be-

épített hajtóanyag tartrálpk teljes felkiltáéhez szülséges ha;tóanyag mennyi_

sége,
3 .) Repülő eszközöknél: az eszkőzbe beépítetthaj tóanyag tartályok
(póttartályok nélkül) teljes feltöltéséhez szükséges hajtóanyag mennyi_

sége,
4.)

Áramfonás aggregátoroknál, nem önjáró munkagépeknél: az esz-

köz24 őrás ilzemeltetéséhez szüIséges hajtóanyag mennyisége

a fogyasz-

tási alapnorma szerint.

Egy adott katonai szervezet ery javadalmazás hajtóanyaga magában
foglalja az állománytáblában rendszeresített é§ a hadinormák szerint sztik-
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séges (békeállapotban meglévő és "M"-re biztosított) valamennf i.izemanyagot foryasztó eszköz ul,án sámírtott €6l jaradalmazások összességét.

Tanulmányomban

a

továbbiakban csak a kerekes

zök problémakörével foglall<ozom" a repüóeszközök

és lánctalpas eszkö-

és nem önjráó

zök egy javadalmazás fogalmának változatlanul haryása rnellett.

eszkö-

A volt Varsói Szerződés tagállamaiban a hajtóanyag készletképzés
terén követelmény volt, hory csapatszinten 3-5 napi harctevékenlrég biztosításához elegendő mennyiségű üzemanyag álljon rendelkezésre, ennek
nagyobb része (2-3 harcnapi) közvetlenül az eszköz hajtóanyag tartályaiban legyen tárolva. A tanulmányban felvetett lehetőségek üzsgálata során ezen készletképzé§i normatívák továbbra is változatlanok maradnak,
a belsó összetétel üszont esetenként változó.
A fentiekben ismertetett, ielenleg

is

funkionáló rendszer előnyei:

- évtizedek óta i§mert és használatos, a harcászati és hadműveleti
szintű alkalmazók által is elfogadott és megszokott;
- az MH-ban rendszeresített kerekes eszközök
ximének hajtóanyag
tartályai befogadóképessége az 500 km-es minimum követelmény szerint
került méretezére;
- a

különböző napi fogyasztási normák - tapasztalati tényekkel is alá- minden vezetői szinten azonosan értelmezhetők és ismertek.

támaszfva

zik:

A jelenlegi rendszer

a

következő komoly hiányosságokkal rendelke-

- a MH-ban nagy számban rendszeresített kerekes eszközók egy részenél a hajtóanyagtartályokban az egy javadalmazás mennyiségnél lényegesen több üzemanyag tölthetó, így sokazún."holt anyag" (pl. URAL37 5: 7.3.ja, G A2-6: 7.4.1a, ZIL-131: 1.5 ja, RABA-833: 1,6 ja, DAC-665:
2,0 ja.) a te§es feltöltát az éwénybenlévő harckészültségi szabályozók
teszik kötelezővé;
-

tbgyás esetén - vagy ha nincs teljesen feltöltve a tartály - a meglévő

hajtóanyag mennfségét nem lehet pontosan megállapítani;
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kerekes és lánctalpas eszközcsoportok közöttjelentős eltérés van
a menetteljesítmények terén: |ánctalpas azközöknél ez mintegy 240-30O
km/tartályfeltöltés, míg kerekes e§zkózöknél 450-900 km/tartálfeltöltés.
Ennek követkeaében ldlön-kíilön forya§ztási norma megállapítása szükséges az eltérő eszközcsoportok sz ámára egazon íeladat végrehajtására.
- a

Melyek azok a feltételel<, amelyeknek a jelenlegi rend megfelel és az
altematív javaslatolouk is célszerűen ki keII elégítenie?
1.) Az objektív mérhetőség és a harckészültségi követelmények kielégítéseérdekébenaz eszköz izemanyag tartáIyának teljes feltöltéssel
kell rende|keznie.

Adandár (ezred, ö.zászlóalj) szintű hajtóanyag ké§zletek továbbhajtóanyag-utánpótlás
a katonai szervezet 3-5 napiönálló
nélküli harctevékenpégét.
2.)

rais biztosítsák

3.) Minimális eg5l javadalmazás mennyiségű hajtóanyagnak továbbra
is az adott eszköznél kell lennie a bépített üzemanyag tartályokban (eset-

legesen tartálykiegá útő kéÁz]elléíúazqszközre kannázva vary hordózva).
4.)

A csapatkészlet raktári része a katonai szervezet rendszeresített

és töltőeszközeiben
kerüljön málházásra a készletlépcsózési elóírásoknak megfelelóen. A csapatkészlet feletti szabad szállítókapacitást
- fenntartási készletek megléte esetén - a laktanya elhagyásakor fel lehett
(kell) tölteni.

szállító-

5.) A hadműveleti-harcászati rendeltetésúcsapatkészletek lépcsőzése érdekében továbbra is célszerű - a belső tartalom módosítása mellett- fenntartani az eszköz-alerységraktár- erységraktár-hadtestraktár ellátási tagozatokat és raktári ké§zleteket.

A fenti követelmények alapján lett kialakífua az üzemanyag egy javadalmazás és készletképzésirendszer jelenlegi modellje, amelyből adódóan a következő "rejtett" ijzÉmaíryagfonások (az ún."holt anya§') találhatók:
- a kerekes eszközök
nagyobb részenélazizemarryaglartály befogadóképessége naglobb az eg5l javadalmazás hajtóanyag mennyiségénél,
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íry MH szinten többszáz tonná§ nag5nágrendű fenntartásra felhasználható mennlség fekszik el "M"-készletként;
- a jelenlegi gyakorlat szerint az

és szállítóeszközei

MH katonai szervezeteinek töltó-

általában teljesen fel vannak töltve hajtóanyaggal, így
a csapatkészlet raktári része felett szintén többszáz tonnányi anyag van
"M" készletkénttárolva.

Ezen utóbbi készletmennfség az érvénybenlévő késdetképzésielőírások, illetve annak egységes értelmezése keretében ajelenleg alkalmazott modellben is felszámolható és beforgatható a napi ellátásba. Az első
készletmennyiségezzel ellentétben nem mobiüzálható a jelenlegi szabályzók radikális módosítása nélkül.

A

tovóbbi vizsgálatok az alábbi fő célok eléréseérdekeben kerültek

lefolytatósra:

Olyan egy javadalmazrás és késletképzésirendszerek elrnéleti megalapozása, amely eg5nészt továbbra is kielégítenéaz anyagltechnikai biztosítá§ra vonatkoó normatívákat, másrészt meg§züntetné (c§ökkentené) a 1elen|eg"holt anya§'-ként e|fel§ő hajtóanyag mennflséget,
1.)

2.) A védelmi hadművelet (harc) anyagi-technikai biztosítási követ€lményeit jobban kielégítő,differenciáltabb készletlépcsózési elvek kimunkálása, illetve kialakítása lehetóségének ü69álata,

Tanulmányomban né5l e|vi lehetóséget mutatok be - fontossági sor_
rend felállítása nélkül - ajelenlegi készletképzésirendszer alternatívájaként. I{ét váltbzatban tovóbbra is egzald mérőszámhoz, a megtett kilométerhez köthető az eg javadalmazás fogabna, míg két esetben teljesen más
alapolcra helyezhetó a normatíva elveinek kitlolgozása.
1.

Változat

Minden hőerógép esetében a gyárilag beépítetthajtóanyag tartályok
befogadókepessége (kg-ban) lehetne az egl javadalmazás hajtóanyag mennyisége. Ebben az esetben a készletlépcsózési előírások akár változatlanok
is maradhatnának.

óo

Változatlanul objektíven és egyszerúen mérhetó az egy javadalmazás megléte, üszonylag egyszerű a felhasznált hajtóanyag mennlségének
megál|apítása. Az egyöntetú szabályozás egyszerűsíti a tervezést.
Ezenváltozat

egy sor

hiányosságot is hordoz magában

a komolyabbak az alábbialc

,

melyek közül

- a kerekes és lánctalpas eszköxik köátt továbbra is megmarad esetenként tovább nó - a jelentős eltérésaz eg5l javadalmazással megtehetó futásteljesítmények között, íry továbbra sem egyszerúsödik a harcnapi foryasztási normák megállapítása;

- a kerekes eszközcsoporton belúl is markánsan megjelenik a menette§esítmények közötti kúlönbség, ami 450-10fi) km kózött jelentősen
differenciálódik (p|.:YAZ-2107:450 krn/l ja,, URAL375: 650 km/l ja.,
DAC_665: 1000 kín/l ja.,ZI--I31:750 km/1 ja,, RABA-833: 800 km/1
ja., G AZ-ffi : 700 km/l ja).

Ennek következtében a hadműveleti szintű tervezáeknél egy adott
katonai szewezet technikai eszközparkja firyelembe vételevel tovább kellene differenciálni az egségekrésáre a napi foryasztási normákat, ami
jelentősen nehezíti ezt a feladatot (pl.: egyazon fegyveízetűlizéídandárok egyike benzinüzemű, másika gázolajüzemű URAL típusúvontatókkal van ellátva, ami mintegy 30 7o-os napi fogyasztási norma eltéréstjelent).

Ezen változat legkomolyabb hiányossága, hory jelentós mértékben
- katonai §zervezetenként differenciáltan - nőne az egyjavadalmazás súlya. Mivel a készletlépcsózési elóírások a differenciált menetteljesítmények-eltérésemiatt érdemben nem változtathatók, ígl nőne a csapatkészlet súlya is, hajtóanyag felszabadítása nem várható, épp ellenkezőleg,
a csapatkészlet raktári részéneknövekménye többlet üzemanyag lekötését eredményezi.

2.Yáliozat
Az egy javadalm azás alapját képezhetnéegy-egy tipizált harctevékenység adott harcnapra vonatkozó elméleti (számvetett) átlagos hajtóanyag-szükséglete.
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ás

Ebben aváltozatban gyökeresen át kellene alakítani a készletlépcső-

rendjét is, Az átlagos körülményeltól eltérő harcfeladatok üzemanyag_

szükségletét ún.'feszítettségiszonók"-kal lehetne korrigálni.

Ezenváltozatban kö4onülag kellene sziámvetrri es meghaüíroani eryegy harcfeladartípus átlagos üzemanyag-szükségletét a feladatot végrehaj tó gép- és harceszközök

típusa, várható futás-teljesítménye, km felhasz_
nálás nélküli üzeme, fogyasztási normás és az út-, terep- és időjárási üszonyok figyelembevétele alapj án. A fentiekból is kitűnik, hogy ery többváltozós feltételrendszer alapján, egy sor körülményt elhanyagoló (úrymin| múszaki állapot, hadrafoghatóság, kiképzettség, stb.) elméleti számvetési alapegységet alakítanánk ki, amelyet a konkrét harcfeladat körül_
ményeihez az említett feszítettségi szorzókkal tudn ánk hozzáigaútani.

A változatban javasolt

rendszer eg) sor komoly előnnyel rendelkezne:

- minden kerekes és lánctalpas hóerógép üzemanyagtartályába belefér minimálisan ery harcnap hajtóanyag-szükséglete, íry nem lerrne szükség hordózott és kannázott tartálykie gészítő készletekre;

- a napi fogyás üszonylag egyszerúen meghatározható minden teívezési szinten;
-

egységes a fogyasztási norma a kerekes éb lánctalpas eszközök

tében;

ese-

- a csapatkészlet lépcsózése egyszerűen és közérthetően megfogalés minden vezetói szinten jól értelmezhető;

maáató

- a különböző technikai veszteségek és feltöltések (kiegészítések)
okozta kész|etváltozások egyszerűen nyomonkövethetők.
Az ismertetett rendszer egl sor eI nem hanyagol}utó hótránnyal
jáma, melyek közül a fontosabbak:
- teljesen új és idegen rendszerról van szó, semmiféle

is

egütt-

elméleti alappal nem rendelkezünk, a gyakorlati alátámasztásra (esetleges korrekciókra) nincs módunk;
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- a felvázolt rendszerben továbbra is teljesen fel kell tölteni az üzemanyagtartályokat, így továbbra sern lehet egységesíteni maradéktalanul
az eszközné| lévő készlet nagpágát, maradna " holt anyat';

a számvetés metódusa lényegesen bonyolultabb lett a kiilönböző
feszítettségi szórzók bevezetésével és alkalmazásával.
_

A változat teljesen új alapokra helyezrré a készletlépcsózési elveket.
Ez részben eryszerűsítenéa tervezés menetét, másreszt éppen újszerűsége következtében nélhilözné a ryakorlati ellenórzést. A rendszer kidolgozása csak sáles körű szakmai és hadműveleti-harcászati alkalmaái
egyűttmúködés keretében valósítható meg,

A követkzőkben
méterhez kötött,

a

két változatban is ismertetésre kerül a megtett kilojelenlegitől csak részleteibm kiilönböző lehaőség.

3.Yáltolaí
Egy lehetőségként a kerekes és lánctalpas eszköók részere eg5négesen 250 km futá§teljesítményhez köthető az í javadalmazés fogalma.
Ebben az esetben lehetőség n},ílna a készletlépcsőzésdifferenciáltabb
meghatározására.

A változat legnagyobb elónye, hogy mind a kerekes, mind a lánctalpas eszközök esetében az eg5l javadalmaziás belefér az izemalyagtaííályokba, valamint egységesíthetó lenne a napi foryasztási norma. További
pozitívuma az ismertetett rendszernek, hogy a csapatkészlet raktári ráze
árnyaltabban differenciálható, azazhozzáigazítbató arendszeresített töltő- és szállítóeszközök kapacitásához.

A változat hátrányai

a következők:

- az eryjavadalmazás mennyiségű hajtóanyaggal a kerekes eszközók
üzemanyag tartályai nem lennének feltöltve. E§zközönkéntváltozóan
ez
akár 1,5-4,0-szerese is lehet az egy javadalmazás mennfségének, így a
gépnéllévő készletet egységesítenikörülményes;
- a

napi fogyasztási normákelméleti megalapozást és átdolgozást igé-

nyelnek.
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Ezelváltozatlegnagyobb hiányossága abban rejlik, hogy a tartályok
befogadóképességének drasztikus eltérésekövetkeztében ismét jelentős
mennyiségű"holt anya!'lenne egy sor kerekes eszkö z hajtíanyág tartályában.

4,Yáltozat
Ebben

a

változatban mind kerekes, mind lánctalpas eszközök

eseté-

ben egysógesen 100 km futásteljesítmény hajtóanyag szükségletéhez kót_
hető az üzemanyag javadalmazás fogalma.

Mivel egyes NATO tagállamokban is hasonló elveket alkalmaznak
készletképzésterén, érdemes ezt - a Varsói Szerzódés korszakát megelózóen hazánkban is használatos - rendszert részletesebben megvizsgála

Ennek a yá|tozaínak legnaglobb előnye, hory az egy javadalmazás

hajtóanyag mennfsége megközelítőleg biztosítja eg5mapi harctevékenység átlagos üzemanyag szükségletét. A konkrét feladat mérységétől,jel_
legétől, a harctevékenpég várható feszítettségétő|,az ellátási források
távolságától függően a napi fogyasztási norma egyszerűen és pontosan

prognosztizálható.

Mivel a technikai eszközök tartályaiba az eg5l javadalmazás mennyiségénéllényegesen több hajtóanyag tölthető (kerekes eszkózciknél 5-10
javadalmazás, lánctalpas eszközöknél 2,5-3 javadalmazás), így a csapatkészlet rahái része és annak lépcsőzése lényegesen árnyaltabban differenciálható.

Így például a kerekes eszközöknél

megalakítható lenne

5

javada|-

mazás, utánuk alegység és egység raktárakban 1-1- javadalmazás, ami
biztosítaná 4-6 napos harctevékenység üzemanyag szükégletét. A lánctalpas eszközöknél ettől eltérően a 4-6 napos harctevékenység biztosításához mintegy 2,5-3 javadalmazás az eszköxiknél, 1,5-3 javadalmazást

csapatraktárban lenne célszerú4egalakítani. Ez jelentős c§apat§zintú
"M"-készlet csökkenést eredményezne, emellett csökkenne a szállító kapacitás szükséglet is. A hadműveleti szintű 1-2javadalmazás mennyiségú
raktári készletek tovább növelnék az adott katonai s zeívezEt e7]'átási alJtonómiáját, a készletek széttelepítettségét.
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Aváltozat hátrányai között említhető ennek újszerúsége,a kerekas
eszközöknél meglévő "holt anyat' mennfsége jelentósen nem csökkenne.

Á fent vázolt elónyök messze tulhaladnák a rendver említex hiúnyosságait, ígl megítélésemszeint ez a. vd.Itozat érdemli meg a legnagobb figelmet, képezhetné a további vizsgólatok aWát.

Az izemanyag szolgálat jelenlegi tervezési rendje szeíint a nemzetgazdaságból minősített idószaka lebiztosított hőerőgépek után 0,5 tartály,feltöltésnyi hajtóanyagot a megalakítás helyszínén kell a megalakítónak csapatkészletként tárolnia.

A mozgósítással eg},bekötött honvédelmi dandár gyakorlatok e$,ik
tapasztalata volt, hogy a bevonuló gépjárművek döntő többsége teljesen
feltöltött üzernanyagtartállyal indult el telephelyéről, így az átvétel során
a feltöltésre tervezett hajtóanyag mennfségnek töredéke került tényle_
gesen kiadásra. Ezek alapján célszerűnek és indokoltnak túnik a nemzetgazdaságból lebiztosított eszközök után elrendelt 0,5 tartályfeltöltésnf üzemanyagmennlség jelentős csökkentése. Ennek mértékeakár 50
7o-os is lehetne, azaz 1l4 tartá|yíeltöltésnfi hajtóanyagot kellene a megalakítás helyszínén tárolni.

Az előzőekben felvázoltak csupán néry lehetséges változatot ismertetnek az egljavadalmazás és a készletlépcsőzés átalakításának útjaira,

A fentieken Kvül, illetve ezek

módosításával vagl kombiná|ásával

még ery sor alternatív lehetősóg képzelhető el, amit a követelményrend-

szer módosítása csak tovább gyarapíthat.

ntaindítónak szánt tanulmányomban az átalaHtós szükségességétés
néhány lehetséges módjait vózoltam fel. Felhívom a témában jártas hozzászólni Hvánókat, hog javaslataikat, é§zrevételeikt az MH ÜSZF-nek
címezve juttassák el vagy e folyóiratban tegék közzé.
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A

IIADSZfiITÉR-EIÓKFSZÍTÉS HADITECHNIKAI
BIZToSÍTÁ§I §7AIüIFL^DATAI
Lcndsz Zoluin|

I.

RÉSz

A Ma5ar Közttír§e§ág honvédelmi politikája - a honvédelmi alap_
elvekben megfoga|mazott tételek értelmében- védelni jellegű. A Magyar Köztársaság a katonai erő alkalmazását, azotszág területén belül az
ország területi sérthetetlenségénekbiztosítása érdekében,végső eszköznek tekinti. Ennek értelmébenery esetlegesen bekövetkező fe§lveres
konfliktus (háború) esetében "hadsántéren" az ország területét ketl érteni. Az ország terűletének és a haderő alkalmazási színterénekvalószínű
e§bee§é§e úi megvilágitásbahelyezi az or§zág területének háborúra való
felkészítését.
Az ország terüleének hadműveleti előkészitésg azaz a hedszíntérelőkészítésrendkívüli jelentóséggel bír a hadászati védelmi hadművelet
(hadmúveletek) sikeres megvívás a, az ország területi sérthetetlenségének szavatolása szempontjából. A hadszíntér-előkészítésen- a jelenlegi
felfogás szerint - azokat a békében és háborúban megvalósítandó rend§zabályokat é§ gyakorlati tevékerységeket értjük, amelyek az országvédelmének, a fegyveres erők §ikeres alkalmazásának hadszíntéri feltételeit teremtik meg. Ezek a rendszabályok átfogják a nemzetgazdaság, az
infrastruktúra mozgósítását, a hadviselés igényeihez történő igazítását.

Egl másik megkizelítésben a hadszíntér-előkészítésazokat a rendszabályokat foglalja magába, amelyek az ország terúletének,lakosságának védelmét, az á|lami-, katonai vezetés folyamatos fenntartását, a lakosság és a fegyveres erők ellátását, a haderő sikeres alkalmazását biztosítják.

1
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DíIová§z Zoháo alezíede§, adjunktus, ZM(A Haditecbnikai Tanszék.

A fentiekből logiku§aD köveíkez\ ho5r a hadszíntér+lókészítábékeidejű és háborús feladatrendszerének szerves részétképezik azok a
rendszabályok és gyakoílati tevékenpégek is, amelyek a feryveres küzdelem, a védelmi hadmúvelet (hadműveletek) anyagi-technikai (logisztikai) szükségleteit vannak hivatva biztosítani. Ezen belül - ebben a tanulmányban - csak a szükséges lőszer és egyéb harcanyag készletek, valamint a különbó ző szakany agkészletek felhalmozásáról, a haditechnikai
eszközök üzemfenntartá§ához szükséges és a hadszíntéren, hadműveleti
területen fellelhető hellteállító kapacitások felméréséról,szülség szerinti aktivizálásáról lesz szó.
A témakör elmélytilt üzsgálata,

a

szükséges feladatok meghatározá-

sa, illetve a lehetőségek elemzése során, elsó lépésbena hadszíntér anya-

gi-technikai szempontok alapján történő megítélésévelcélszerű fogla|kozni. Ezen belül a háború várható jellegét, az anyagitechnikai szülségletek alakulásának lehetséges mértékeitkell megvixgálni. Ennek mérlegelése során a fegyveres kiizdelem méreteit, intenzitását, térbeli és idóbeli kiterjedését is elemezni szükséges.
kapott értékeketszembesítve a hadmúveleti területre felvonuló csapatok anyagitechnikai lehetőségeivel lehet megállapítani a felmerülő kapacitásigényeket. Ezt követóen kell megkeresni azokat a lehetóségeket, a honvédségi és nemzetgazdasági kapacitások aktivizálá§ának azokat a módszereit és formáit, amelyekkel ezek a fedezetlen szülrségletek kompenzálhatók.

A szúkségletek prognosztizálása után

a

A tarultnánynak össnsségében olyan anyagi-Uchnikai (logisiikai) rend,
szertnodell felviázolása a céIja, amely Iehetóségeinél fogva, múködési módja alapján a közponi és a helyi (hadszíntéi) lehetőségek aldivizálásóva|
kihasználósával képes lehet a hadművelet anyagi-technikai szülcségleteine k m ara d é]a a lan kie légítés ére.
A tanulmányban azok a feladatok és rendszabá\ok kerülnek megfogalmazásra, amelyeket részben már békében, részben pedig a háború
(a hadműveletek) során kell végrehajtani, illetve foganatosítani az anyagi-technikai biztosítás optimális végrehajtása céljából.

67

A had§zíntér-előkészítésalapjai
Magyarország teljes függetlenségének visszanyerés e ltán, az ország
_ _
védelmének nemzeti alapokon, önállóan történő megszervezése újszerűen veti fel a háborús térségnek- a hadszíntérnek, a hadműveleti terü_
letnek, a harctevékenpégi körzetnek - mint a fegyveres ktizdelem különbözó nagyságrendű színtereinek megfogalmazását, értelmezését.

Háborús térségalatt ebben a fogalomrendszerben azt a íöldrajzitérséget (földrész, régió) értjük, amelyben a szembenálló felek, hadipoten_
ciáljuk döntő részét,a fegyveres erók meghatározó hadászati csoporto_
sításait összpontosítják (elhelyezik, állomásoztatják).
A hadszínteret ebben az összefüggésben a háborű térségrészeként
deffiniáljuk. Így a hadszíntér a háboiús térségazon ráze, airelyben az
ellenséges hatalmak katonai potenciáljai, katonai objektumai csapatcsoportosítá§ai találhatók. Esetünkben a hadszíntérezen értelmezésszerint
a különböző
szomszédos országok területét, illetve Magyarország terűletét foglalja magába,
Hadműveleti terület a hadszíntémek az a tésze, amelyen a szárazföldi haderó hadmúveleti csoportosítása (csoportosításai) a féryveres küzdelem megvívásához szétbontakoztak, ahol a szembenálló seregtestek,
hadmúveleti harcászati magasabbegységek, a szervezetszerú és megerősítő erőkkel a hadműveletet (hadműveleteket) megvívják.

A hadműveleti terület egyébkéntegzakt módon meg,lelölhető helye
A hadművelei területet a hadművelei csoportosítás súvhatúrai, a harcéintkezésvonala határolja, mélységétpedig a második lepcsőben lévő csapatol; illetve bbtosító
szaksapatok műktú.ésiterüIetének hátsó határa adja meg.
a hadszíntéren belül egyértelműen meghatározható.

A harctcvékenységi körzet ebben a taxonómiai felsorolásban a fegyveres küzdelem azon színtere, amelynek határain belül a csapatok (har_
cászati kötelékek), harctevékenységeiket megvívják. A harctevékenlségi
körzet általában a hadműveleti terület szerve§ részétképezi. Csak alácsony intenzitrású - háborús küszöb alatti - fegyveres küzdelem esetén
alakulhat ki önálló harctevékenységi körzet, A harctevékenységi körzet
többnyire a hadműveleti területen belül kerül kijelölésre. Az a terület,
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ahol a különböző összfegyvememi
elemei működnek.

és fe5ruernerni csapatok harcrendi

A fegrverts küzdelem színíerénelilletve ezen belül a különbóó

nagnágrendű térségeknekaz eryértelmú meghatározása nemcsak a fegyveres küzdelem rnegvívása, az erók és eszközök alkalmazása szempontjából bír jelentőséggel. A hadszíntér, a hadmúveleti terület, a harctevékenységi körlet eryértelmű meghatározása, az anyagi-technikai biztosítás szempontjából is rendKvül íontos. A fegueres kiddelem H)lönböző
naglságrendú színtereinek határai e,gyben behatárolják azokat a katonai
és nemzetgazdasági kapacitrásokat, anyagi eróforrásokat, közlekedési lehetőségeket és egészségügyi intézményeket, amelyeke az adott hadműtáveleti csoportosítás anyagi-technikai szütségleteinek kielégítésénél
maszkodni lehet. (A hadszíntér - hadműveleti terüet - harctevékenységi
körzet kapcsolatrendsz-etét az 1. sz. vózlat szemlélteti.)
A hadszíntér, a hadműveleti terüleq illetye a harctevékenységi körtagozatokban működő anyagi-technikai rendszereknek, folyamatoknak i§. Lényegében ezen határok
mentén kapcsolódnak eg5rmáshoz a hadászati, hadműveleti, illetve harcászati szintú ellátási-biztosítási-tagozatok. A határok egyértelmű kijelölése, az adott térségbenfellelhető kapacitások, anyagi forrásolq szolgáltauások igénybevélele szempontj ából rendHvüü jelentőséggel bír. Uglancsak rendkívül fontos az adott téíségbenlévó nemzetgazdasági kapacitásoknak, ellátrási forrásoknak a haderó ellátá§ába történő bekapcsolásánál, a kapcsolatokjogi szabályozása, a kapacitások elosztása, a kiilönféle
szolgáltatások szervezett igénybevétele.A probléma részletes kibontósázet határa, egyben haiárt szab a kűlönböző

va| a kiilönboző ellltási-biztosítósi-szowltatá§ tevékenyEégek szervezési,
irányítási kcrüseivel, a folyamatok jogi szabóIyozásának szül<ségességével,
az eges biztosítási szalaerületeknéI részkteiben is foglalkozom.

A hadszíntér-előkészítésfeladatrendszerének struktúráját üzsgála vezetési szinte\ illetve a háborút megelőző idősza-

va, a folyamatokat

kok viszonylataiban elemeane, a következő megállapításokat tehetjük A
feryveres küzdelem különbözó nagságrendű térségeinek (színtereinek)
előkészítése,különbözó módon történó tagozódásánál sok azonosság fedezhetó fel a hadművészet elméletének tagoódásával, A feladatok vegrehajtrásának időrendiségét vizsgálva is eg5rfajta lépcsózöttség mutatható
nagyságrendú színterek elókészítésébenis tapasztalható
ki. A kütönböző
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bizonyos sorrendiség, a tevékenységek bizonyos mértékúátfedése, egymásra épűltsége.

A fentiekbőI egértelmúenkövetkziN hogy az anyagi-technikai biztosítás vonatkozásában is időben és térben elhatárolódnak egymástól a
hadszíntér, a hadműveleti terület, illetve a harctevékenységi körzet előkészítésének
feladatai.
Míg a hadszíntéregésát illetően a szaldeladatok jelentő része (központi tárintézetek, javító szervek telepítése;készletek felhalmozása, ipari kapacitások lekötése, stb.) már békeidőszakban végrehajtásra kerül,
addig a hadműveleti terület és a harctevékenységi körzet vonatkozásában ez a veszélyeztetettségi időszakra, illetve a háború idejére helyeződik
át. Akülönböző
szintű szaKeladatokat lépcsőzetesen a magasabb szintű
rendszerek lehetőségeit figlelembe véve, a csapatok alulróljövő igénye_
ihez igaátva kell meghatározni es végrehajtani. (A kapcsolatrendszert a
2. s z. v ázl a t szem!éltet|).

A háború várható jellege
Napjainkban Eunópában soha nem tapaszíatt politikai, ársadalmi folyamatok nennek végrc, A bipoláris világrendszer megszűnése, a
koalíciós rendszerek felbomlása van folyamatban. Ez a geopolitikai hely_
zet, kedveó lehetóséget biztosít egy új biztonsági rendszer kidolgozásáboz- Arégi gazdaságikatonai szövetségi rendszerek felbomlása kapcsán
kialakuló poütikai-hatalmi vákum, eryébkéntis sürgetóen hat az új védelmi sávetségi rendszerek kialakítrásiára. Uryancsak az új biztonsági rendszerek kidolgozását sürgeti az a körülmény, hogy a kózepkelet-európai
térségsem politikai, sern gazdasági értelemben nem tekinthetó szilárd
régiónak.

A Magar Köztársaság ebben az elkntmondásokkal terhes ténégben
prób álj a meg kialakítani demokratikus állami intézményendszeré| kísérli
meg rendezni kapcsolatait a szomszédos országokkal. Tesz lépéseketaz
európai integrációs szervezetekhez íöríénő íe|zárkózás, a mielőbbi csatlakozás érdekében.
A térségorságainak gazdasági és katonai potenciáljait elemezve
valószínű, hogy egy esetlegesen kirobbanó háború dön tően hagDmányos
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eszközökkl kerül megvívásra. De még a hagyományos feryverrendszerek
kategóriáján belül is hiányoznak a régió haderőinek eszközrárábóla a nagl
hatótóvolsáTli, nagtpontosságú pu'ztító eszközök Aközép-kelet-európai
térségországainak haderői haryományos fegyverzetüket tekintve is messze
elmaradnak a ülág élvonalában lévő hadseregek technikai színvonalától,
A Magur Honvédségben meglévó haditechnikai eszközállomány egl jelentős hányada techniknilag elavultnak teknthető, nagy részük több évtizede
rendszerben lévő harceszköz. A csúcstechnológiát megtestesítő elektronikai eszközök, a nag]pontosságú tűzeszközök a legtöbb kelet európai
haderő fegyverzetéből, így a magyar Honvédségeszközrendszeréból is
hiányoznak
Mindezekból a kiirii,|ményekból arra lehet következtehi hogy a térség haderői technikai színvonalukat, harcéítékiikettekintve elmaradnak
a világ korszerű haderőinek felszereltségétől, ütőképességétól. Ugyan-

akkor fontos azt is kihangsúlyozrri, hory a térségbenmég jelen vannak
nukleáis eszközölg működnek atomerőmúvek és más veszélyesnek tekintendő üzemek. Ez a körülmény szülségessé teszi a haderők és a pola tömegpu§ztító fegyverek elleni védelemre,
gári lakosság felkészítését
a csapások következményeinek felszámolására.
Végül meg kell említeni hogy a közép-kelet-európai térséghaderői
kózött többnlre sem technikai színvonalban, sem a létszám és eszközmennyiség tekintetében nincs nagyságrendi különbség. A régió haderői
kevés kivétellel közel azonos ütőerőt képviselnek.

Elernezve a környező orságok nem zetgazdaságának telj esítményét,
teherbíró képességét,a haderők készenlétihelyzetét megállapíthatjuk,
hog azok csak huzamosabb idejű felkészülés utón |ennének képesek a
háború megindítísára, az elhúzódó hadüselés terheinek elviselésére, a
haderő szükségleteinek kielégítésére.Ebből okkal lehet követkeaemi arra, hogl a térségben kibontakozó agresszíót viszotrylag hosszú (több hónapos) veszélyeztetettségi időszak előzheti meg. Ebben a veszélyeztetettségi
időszakban történne meg a haderó béke állományról hadi állományra,
béke vezetési rendszerről háborús vezetési rendszerre való átállítása. A
nemzetgazdaság ebben az átmeneti idószakban készülhetne fel a haderó
Ezen időszakban
és a lakosság háborús szükégleteinek kielégítésére.
menne végbe a különbözó hadiipari kapacitások aktivizálása, a haditermelés felfuttatása.
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A háború jellegének megítéléséheztartozik a fesperes konltiktus
várhaúó móreteinel térbeli és időbeli kiterjedésének prognosztizálása

is. Elemezve a közép-kelet-európai politikai, társadalmiviszonyokat, valószínűsíthető, hogy a térségors zágai között kirobbanó fegyveres konftiktus (háboní) zem ksz globáIis jellegli. Tefiletik;ríerjedésenem nyúlik
túl a szembenálló országok határain. Feltételezhető, hogy a támadó fél

korlátozott erők bevonásával, korlátozott méretű és célúágressziót hajt

végre. A szernbenálló felek által a fegveres konflildusba bevonható erők
mennyisége vórhatóan néhálry hadtest, esetleg hadserey nagtságrendú csapatcsoportolító§gterjedne. Yalószínű, hogy ebben a vonatkozásban a felső határt az adott országok haderőinek mozgósított állománya képezné.
A hábonú időb€li lefo$sá! idótartamát tekintve igen sok a bizonytalansági tényező. A feg5iveres küzdelem intenzitásától, a hadműveletek_

be bekapcsolódó erók mennyiségétől, a hadműveletek céljától, az agreszszió méreteitól fiigghet az ellen§égeskedés időtartama.

Ebben az iisszefiiggé§b€n

foníos szerepet

nik i potenciáL amellyel a hadsertgek már

játsáat

az az anyagi-tech-

békébenrendelkeznek A
haditechnikai eszközállomány, az a hadianyag készlet, amellyel mint hadászati potenciállal a háborút megindítják. Ezen hadipotenciál felhasználiá§ának ütémétől (intenzitásától), illetve ennek reprodukálását célzó
hadiipari termelés lehetőségeitől is fűgghet a háború időtartama.

A fenti elemzesek alapján következtetéseket lehet levonni a háború
reális anyagi-technikai szükségleteinek mértékére.,,4haditechnikai biztosítúrv onatkozós óban közelítő ponto s s á gal meghat ározhatók: egyr észt
a felhaszná|ásra kerüló lószerek és más hárcanyagok mennyisége, Ífenntartási űavító) anyagi keszletek nagysága, másrészról az eszközvesztesé_
ge\ illewe azok helyreállításához szükéges karbantartó-javító kapacitások.
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A harcanyag sziikségletek alakulása
Elfogadva a haderő várható alkalmazásával kapcsolatos előzőekben
foglalt helyzetmegítélést, az ebből levont következtetéseket, a konkrét
szükségletek mérlegelése a következók szerint lehetséges:

Ery-ery gépesített lövész vagy harckocsi dandár, a harcfeladat méretétől és tartalmátót függően, naponta 250-350 tonna lőszer, és 100-150
tonna egyéb harcanyagot használhat fel. A különböző harcanyag félesé_
geknél az átlagos felhasználás az alábbi értékeketérheti el.

Harcanyag

Felhasználás
(iav. /db)

(t)

e.löv.

0,7_1,0

30-40

f.löv.

0,u7,2

10_15

av.

7,2_7,6

50-70

s

tü.

7,2-7,6

6N0

z
e

pct.

0,8-1,0

25-3o

RPT

0,&1,0

8_10

hk.

0,5-0,8

4040

le.

1,0-1,5

3-5

-

250J50

harckocsi akna

10000-12000

120-150

gyalogsági akna

1600-1500

l
ő

r

Osszesen

mú.
hc.
ag.

nyújtott töltet

8-10

6€

robbanó anyag

FRT
MoN 100200/
műsz. harcanyag összesen:

1-1,5

600-1000

3-5

50-100

7-2

-

13L170
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(A táblázatba a védelmi harc anyagfelhasmálási normatívái szerepelnek A kiilónböző lószenípusolanál a támad.ósi normákpoitív és negatív
irányban 20-30 Vo-kal eltérhetnek A műszaki harcanyag felhasznáIás támadásban 50-70 Vo-kal is kevesebb lehet).

Az elsó lépcsőben fóirányban harcoló hadosztáIyna\ a megerősítés
mértékétőlis függően 1200-1500 tonna lőszer é§ 250-400 tonna harcanyag lehet a napi szükséglete.
Egy hsdtest nagyságrendű hadműveleti csoportosítás napi lószer felhasználása 2500-3400 tonna, harcanyag felha§ználása 300-600 tonna határok között mozoghat. Ery 5-8 napos hadművelet során az összesített
harcanyag szükséglet elérheti a 16000-24ü[ tonnát. A különbiizó harcanyag fajtáknál az átlagos felhasználási értékeketaz alábbi tábÁzat

nutatja:

Harcanyag

Felhasználás
napi átlag

hdm. össz.

fiav. /db )

(t)

löv, eryéni

0,3-o,4

100-130

2,u3,0

600-1900

löv. fedélzeti

0,44,7

80-130

3,0-4,0

500-700

av.

0,u7,2

2ü}-300

4,oÁ,0

1fix}-lstn

tü.

o,u|,2

1000-1500

4,o4,0

500o-7m0

sv.

1,0_1,6

7fi}-1000

3,0-4,0

2000-3000

pct

0,5-o,8

2m-300

3,0-4,0

1000-1500

RPT
hk

0,5-0,8

60-100

3,0-4,0

3ü}-400

0,34,5

500-800

2,0-3,0

36{xL5fin

létü.

1,0-1,5

60-100

4M,0

250-400

lérak.

1,0-1,5

2o_3o

4,0-6,0

80-120

összesen:
Qószer)
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250l}-3400

fiav.

/

db )

(t)

140lXL2000

Harckocsi akna
Gyalogsági torpedó akna

(db)

(t)

200000-300000

2000-3000

50000-100000

150-250

Robbanó anyag

MoN

100/200

Osszesenl (mű.harc.ag.)

50-100

1000-1500

2540

-

2200_3400

(A normatívók a hadtest védehni hadtnűveletérc vonatkoznak Tóma-

dó hadművelet normatívái ettőI kisebb-nagobb mértékbm ehahetnek)

A haderó összesített felhasználá§át üzsgálva a fentiek még kiegészülnek a légvédelmi és repúló csapatok szükségleteivel, i|letve a központi rendeltetésű katonai szervezetek napi anyagfelh asnálásávaL Ezeknél a katonai szervezeteknél a harcanyag szükségletek alakulása elsősorban az ellenség légi támadó eszközeinek aktiütásától függ.
A fenti szükségletek meghatározásánál iránymutató jelleggel azokat

az anyagfelhasználási normatívákat vettern figyelembe, amelyeket az elméleti kutatásban, az oktatá§ban és a csapatoknál folyó törzskiképzések
során általánosan alka|maznak. Ezek a harcanyag felhasználási nonnatívák átlagos interuitósú fegueres ki]zdelmet feltételemek Mint ilyenek tehát, nen alkalmasak az alacsony intenzitású, ehúzódó jellegú, korláto-

zott erókkel, korlátozott cellal a háborús kiiszöb alatt folyó fegyveres
konfliktusok anyagszűkségleteinek prognosztizálására,

A fenti normatívák a csapatok harcértékével,csapásmérő képessé-

gével arányban lévő, megfelelő méretű és intenzitású "hábonis" alkalma,
zásnak felelnek m eg. Ez nem zárja kj, sőt íelíételezihogl a mindmkoi
artyaffelhasznólás fíig,: a szemberlálló erók által alkalmazott pusztító eszközök mennlségétől és minőségétől; a harc (hadműveleti) feladatok méreteitől, tartalmátől; az a|kalmazott harceljárási formáktól, végsó soron
tehát az erőkifejtés mértékétól,a harc, a fegyveres küzdelem intenzitásátóI.
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A javító kapacitás igények (sziikségtetek) alakulása
Az anyagi+echnikai szükégletek másik nagl csoportját a javítGvon_
tató kapacitá§igények képezik. Azokról a helyreállítási lehetőségekről
van szó, amelyeknek a hadszíntéren, a hadmúveleti területen meg kell
jelennie ahhoz, hogy a csapatoknál felmerülő vontatási, javítási igények
kielégítésrekerüljenek.
Ezek előrebocsájtiása után vizsgáljuk meg a harctevókenysége\ hadműveletek során várható eszközveszteségek keletkezésének folyamatát,
a veszteségek térbeli és időbeni elosztását, a helyreáltíthatóság szerinti
minőségi megoszlásukat.
Hadtest naglságrendú hadműveleti csoportosítást alapul véve, a szer_
vezetszerű és a megerősítésül kapott harceszközök m ennyisége az alábbi

áíékeket érheti el:

-

harckocsi
lövész páncélos
tüzérségi eszköz
légvédelmi eszköz
páncéltörő eszköz
gépjármű

400_500

db

1000_1200 db

800-900
400-500
600-700

db
db
db
15000_20000 db

A hadműveleti fe|épitóstől, az erők, eszkcizök alkalmazásának rendjétől függően, a harcjármúvek, illetve a tűzeszközök 70-80 7a-a üzemdr
a harcérintkezés vonalában, a hadmúveleti felépítéselső lépcsőjében. Ez
az az eszközállomány, amely közvetlenül ki van téve az ellensé7 pusztító
tűzhatásánab amelynél fokozott mértékben számolni kell a harci sérülésekkel.

A harcjármúvek, illetve tűzeszközók fennmaradó 20 -3O Vo-aharcászati, illetv€ hadműveleti tartalékban, második lépcsőben helyezkedik
el. Ez az eszközállomány, a harcbavetésig (harcérintekezés kialakulásáig), viszonylagos védettséget élvez az ellenség íűzeszközeivel szemben,
így itt harci sérülésekkelcsak kis mértékbenkell számolni.
A harcbiztosítás terúletein üzemelő, különbözó szaktechnikai eszközök (mint például a műszaki gépek, felderító-, vegyivédelm!, elektronikai eszközök) esetében a veszteségképzódés foly amata, az e|őzőektő|
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eltérően alakul, A híradó eszközök eg részénéla folyamat megegyezik
a harcjárművekkel kapcsolatosan leírtakkal. Más eszközcsoportoknál amelyek a harcrend mélységébenüzemelnek - alacsonyabbak lesznek a
mennfségi mutatók. Egyes esetekben pedig - mint például az állásépítő
gépeknél- a veszteség keletkezés legintenzívebb időszaka a védelemre
történó felkészülésidejére esik.

A kiszolgáIói szférában működő eszközállomány döntó többsége a
harcrend, a hadműveleti felépítéshátsó térségeibenüzemel. Ez a rnúködési terület már kívül esik az ellenség túzeszközeinek hatótávolságán, íry
a veszteségek zömét a fokozott intenzitású üzemeltetés miatt meghibásodott eszközök atkotj ák. Ezzel szemben az alegységek ell átását végző
szállító gépjármúveknél, a harcrend mögött múködő javító-karbantartó
eszközöknél harci sérülésekkel is számolni kell.
Fentiek értelmében hadtest nagnágrendű hadműveleti csoportosítást feltételezve, a fegyveres küzdel em sotál az alábbi napi-, illetve hadműveleti (ósszesített) veszteségekkel kell szdmolni:
Veszteség

Eszközcsoport
napl

hadmúveleti

harceszköz

8-12

Vo

30-50

Vo

harcbiztosító eszköók

5-8

Vo

2fr-30

Vo

kiszolgáló eszközök

3_5 %

15-20

Va

Ezek a vesztesé§ mutatók a hadtest szintű átlagértékel@t mutatják
Ezen belül, a különböző csapatokná| a harcrendben elfoglalt he\től, a
harcfeladat jellegétől függően, a veszteségek az átlagértékektől jelentős
mértékbeneltérhetnek.

A fenti prognózi§ban ismertetett veszteségi mutatókkal számolva, a
hadművelet során, a különböző eszközökből a következó összesített vesz-

teségek várhatók

harckocsi
lövészpáncélos
tüzérségi eszköz
páncéltöró eszköz

150-250
300-500
250-300
200-250

db
db
db
db
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eszköz
gépjármű
légvédelmi

730-180 db

3000_50m db

Ezek t€hát azokaz anyagi-technikai szükséglete§ amelyek egy esetleges háborúban, a hadműveleti területen a harcoló csapatoknál jelenr
keznek. Ezek azok a szülségletek, amelyeket a hadművelet sikere érdekében a csapatolrmál meglévó anyagi-technikai potenciállal, illewe a had
műveleti területen felhalmozott anyagi készletekből, a mozgósított helyreállító kapacitásokkal ki kell elégíteni.

A

uüI<séglaek kielégítésenekmódjaiva| leheűségeivel a tanubnáhyom

mósodik részébenfoglalkozom.
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(oBJEKTUMoK), TECHNIKAI FSZKÖZÖKF§
ANYACIoK vIssZAHAGYÁsÁvAL, AZOK IGÉi.{YBEVÉTELÉVE, VAIÁMINT FHJIASZNÁLASAVAL KAPCSOLA-TOS
FBIÁDATOK MEGsmRvEzÉsn ÉsvÉcnffierrÁs,q.
Vógner Béla|

A Magyar Honvédségkatonai szervezeteit már a békeállapot időszakában fel kell készíteniarra, hogy az adott harckészültségi és mozgósítási feladataikat a kitűzött időre vegrehajtsák, a készenlétet elérjék. A
harckészültségi és mozgósítási feladatok végrehajtása után a megalakítási körletet (helyet) elhagyó katonai szervezetek esetében a laktanyákban és a különböző objektumokban visszaharyott technikai eszközök,
anyagok fontos helyet foglalnak el így az elvonuló, mint a betelepüló
katonai szervezetek elhelyezésében, illetve ellátásában. Ezen eszközök,
anyagok igénybevételi, felhasználási lehetóségének a megteremtése körültekintő, jól koordinált feladattervezést, szervezést igényel. Ebből kö_
vetkezik, hogy az érintett katonai szervezet adott személyi állományának
ismernie kell az ezzel kapcsolatos intézkedéseket és utasításokat, az ebból fakadó feladataikat, alapvető kérdéseket, valamint az elkészítendő
okmányokat,
A békeállapot idószakában érvényesülő anyagi fegyelem és felelős-

ségérzetmellett a magasabb harckészültségi fokozatok időszakában ez
még fokozottább mértékbenhárul a katonai szervez€tekre. Ennek tudatában célszerű azezzelkapcso|atos kérdéseket,tényezóket mérlegelni

és az eredményt biztosító megoldás feltételeit megteremteni. Egrészt
ezek a tények indokolják, hogy a témával foglalkozom, másrészt pedig az
hogy az érintettek nem vagy csak felúletesen ismerik
a szúkségszerúség,
ezen feladatokat meghatározó intézkedéseket, utasításokat vagy a meglévő ismeretekből helytelen következtetéseket vonnak le, az előírásokat
nem helyesen értelmezik. Visszatéró problémakénttapasztalható, hogy
a katonai szervezetek a harckészültségi-mozgósítási feladataik begyakorlásakor, a laktanyrák (objektumok), technikai eszközök és anyagok visszahagyását nem minden esetben végzik a kelló részletességgel, az elkészí-

l

vá8ner Béla ajezredes, ZMKA Hadtáp

és Közlekedési
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tett tervekben foglalt feladatok túlságosan általánosak, nem eléggékonk-

rétak. Ebből következik, hogy maga a feladat sem elég konkét, nem
foglal magába minden fontos mozzanatot.

Elóször is tisztr{ni sziikséges, hory mit i§ értünk yisszahag/ás fo_
galna alatt ahhoz, hq az ezzel lrapcsolatos tevékenységeket össze tudjuk fogni egr komplex feladatrendszerbe. Mindenesetre abból a tényból
kell kiindulnunk, hory a laktanyák (objektumok), technikai eszközök és

anyagokvisszahagyása a katonai szervezetekmagasabb harckészüttségbe
helyezéséneklényeges ré§ze, annak rendszerébe tartoó tevékenység.
Ha pedig ez így van, akkor nem lehet és nem szabad ezt a feladatot úgy
tekinteni, hogy a üsszamaradó katonai szervezet (részleg) parancsnoka
(általában az elhelyezési szolgálatfőnök) felelős csak a terület feladatai-

nak a kimunkálrásáért, tervezésérté§ végrehajtásáérr Ahoglan a MHKSZM bármely tevékenpégéért,uryan úgy ebben az esetben is a katonai

szerrc7Étparancsoka a felelős, aki követelményeit a TÓF-cin, ATF_ön
keresztül érvényesíti.

Megítélésemszerint, az érintett anyagnemfelelós feg5nzernemi és szolgálatiág-főnökne§ alegységparancsnoknak a tervezés, a feladatok beryakorlása, illewe vegrehajtása időszakában behatóbban, igényesebben sziik_
séges foglalkozni e területtel, ugyanúgy, mint a HKSZ-M más rendszabályaival.

Ezek uíán vizsgáljuk meg hogt mit értiink visszahagyás fogalma
alatt?
Visszaharyás fogalma alatt, az cisszes elhelyeási, szgk, ü5viteli, pénzűgyi valamint személyi tulajdont képezó anyagokat, eszközöket továbbá
a hadi renózeresített létszímonfelű visszamaradó, hadibeosztrásba nem

kerüIt személyeket értjük.

Nézzük meg részleteib€n, mlt i§ takar ez a fogalom?
Elhelyezési anyagok a béke elhelyezési körletek, laktanyák, objektumok, azok berendezési tárryaival eryütt (ezen anyagokkal külön nem
foglalkozom, mivel eredetileg is az elhelyezési szolgálatfónök anyagát
képezi, aki a laktanyában visszamarad).
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Szakanyagol9 eszköük az elszállításra kerüló technikai eszközökön,
anyagokon felül, a katonai szervezetek készletében meglévő egyéb technikai eszközök, anyagok, az üzemképtelen eszközök, amelyeket a raktárak, múhelyek, alegységek hag5mak vissza.

Ügviteli anyagok az összes üsszamaradó titkos, nyílt űgyiratok, szabállzatok, utasítások, térképe§ vázlato\ bélyegzó( pecsétnyomók, eryedi
kiképzésieszközök (diafilrn, videókazetta, stb.).
SzeméIyi nlajdont kÉpező anyagok elsősorban a ht. állomány irodákban, körletekben, §zolgálati helyiségekben visszamaradt ruhánata, személyi értéktárryai, továbbá a polgári ruhában bevonult tartalékos hadkötelesek ruházata, a ht. és taítalékosállomány járművei (kerékpár, motorkerékpár, gépkocsi).

Vnszamaradó állomány alatt mindazon személyeket értjük, akik a
hadiállományra való feltöltés és a megalakítási körlet(hely) elharyiása után
üsszamaradnak. Ezek a következók lehetnek pl. elhelyezési szolgálatok,
híradóközpontok, tiszti étkezdék, helyőrségi múvelődái otthonolq bölcsődék, nőtlenszállók, stb. állománya, be nem osztott mozgósítá§i tartalék, az alapkiképzésidején hadra nem fogható újonc állomány, szabadságon, szolgálati úton és egyéb helyen távollevő állomány, mely a katonai
szervezet megalakítási körletének az elharyása után érkezik vissza.

E rövid felsorolásból is kitűnik, hogy a üsszahagyás fogalma sokkal
összetettebb, mint ahosr az a köztudatban él. A leírtak a|apján jogosan
felvetődhet az a probléma, hogy ha ilyen sz.ertaágaó feladatról van szó,
akkor abban milyen szerep hárul a visszamaradó-részleg parancsnokra,
valamint az aleryaz anyagnemfelelős fegrvememi és szolgálatfőnököke
ségparancsnokoka. A MH PK ooó/1994.sz intÉd<edéseülSih pontja előirjaz"Az elvonuló, illewe áttelepüIó katonai szeruezetekvisszamaradó szemétyi állomónyát, technikai eszk)zeit, anyagaií, iratait, valamint lalaanyót
@bjetaumot), a híradó központot, a lezórt, lepecsételt ralaórak (helyiségek) h,llcsaival egtütt a visszamaradó,részleg parancmokónalg illene a
lalaanya (objelaum) új parancsnokának adják át."
A békeállapot id6szakában jelentkező fóbb tervezési feladatok
Ha azt akarjuk, hogy a visszahagyással kapcsolatos munka gördülékenyen nyerjen végíehajtásta MHKSZ időszakában, akkor alapos, kö-
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rültekintő, minden reszletre kiterjedó feladat tewezésre, a tervekben fog_
laltak beryakorlására és azok ellenórzésére van szükség. A harckészült_
ségi feladatok tervezésének, a tervek kidolgozásának idószakában a kaíonai szewezet törzsfőnöke és az anyagi-technikai fónök az anyagnemfelelós feryvernemi és szolgálatiág-fónökök,
alegységparancsnokok részére munkaértekezletettaít. (Lá§d 1.e. meUékkt). Itt meghaározzák a üsszaha5,ással kapcsolatos feladatokat, hogy kinek, milyen tervet, illetve munkajegyet kell készíteni és milyen tartalommal, s terjedelemben, valamint
az eg5nittműködés rendjét az alakulaton belúl, illetve más szervek irányában. Kjjelölik a fe|adatvégrehajtásra szükéges erőket, eszköóket, s meg_
határozzák tevékenységi körüket. Ezen információk megadá§a é§ meghatározása azértlényeges, mert míg a katonai szervezet harckészűltségi tervében e feladatokat csak fóbb vonalakban, az anyagnemfelelós és szolgálatiág-főnökök, alegységparancsnokok munkaterveiben már konkrétabban szükséges rözíteli azí, hory ki, mit, mikor végez.
Továbbá a visszaha§/ással közvetlenül érintett szemé\ek terveiben,
munkajegyeiben már rögzíteni kell a kijelölt személyek, technikai eszközök és anyagok, kulcsok" anyagnflvántartási okmányok, anyag|egyzékek,
utalványok, körlete\ valamint az átadandó raktáralg műhelyek visszahagyását, a lezárás, pecsételés, átadás íendjét, pontos idejét, helyét és a
végrehaj tásért felelős személy megnevezését. A visszamaradó eszköxik,
anyagok, helyiségek és kulcsok átvételének szervezett és g5rors végrehajtására a üsszamaradó-részleg parancsnoka a megkapott eligazítás alapján, az anyagnemfelelős feg5nrernemi és szolgálatiág-főnökökkel
eg5nitr
működve a békeállapot időszakában tervet kázít. E tervben, valamint az
e feladatra kijelölt állomány munkajegyeiben, teljes részletességgelmeg
kell tervezni a végrehajtandó feladatokat, szorosan koordinálva más területek vezetői terveive|, részterveivel a visszaharyás rninden mozzana-

tára.

A továbbiakban aa
Iyen

feladatokkal

kll

vizsgáljuk meg hogt az éintett szeméIyeknek miszámolni a tervezés i.dószakában-

A leadásra kerülő anyagnllvántartási okmányokon á kulcsokon,
raktára\ műhelyek és alegységenkénti jelzések, illetve a hellség szá-

a

mok legyenek feltüntetve a későbbi azonosítás éljából, Ezek leadásához
legyenek előre elkészítve erységes tárolóeszközök pl. láda, doboz, boríték, stb.
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- A katonai szervezet készletében lévő anyagokról, technikai eszközökról a békeállapot időszakában naprakész nflvántartás vezetése, a leadásra történő elókészítéscéljából. El kell készíteni az elszáütásra kerúlő eszközök, anyagok jegyzékét, utalványát szakanyagonként. Tervet
kell készítenia üsszamaradó technikai eszközök-anyagok ral*árhelyiségei (épületei) kulcsainak és nllvántartrásainak átvételére.Fel kell sorolni
raktári anyagok összegyűjtéséhez szükséges állománl név
a különböző
szerint.

-

A laktanyákban (objektumokban)

a katonai

szewezetek elvonulá-

anyagok (készletek) nyilvántartását - a számítógépes feldolgozásra vonatkozó elóírások szerint - továbbra is a pénzügyi és számviteli s zewvégzi.Feladatait a nflvántartások
naprakészségénekbiztosítása, a laktanyában üsszahagyott készletek leltározási okmányainak előkészítése,a leltárértékelésvegrehajtása és az
elóírt készletjelentések képezik. Azaz a megalakítLási körletben (békeobjektumban) maradó szervezetek, a meglévó békenllvántartási olanányaikat vezetik tovább.
sa után visszaharyott technikai eszközök,

- Elő kell készítenia más katonai szervezethez áíadásra kerüló tisztek ós tiszthelyettesek szükséges pénzügyi, úti okmrányait, a megalaKtási
körletet (helyet) elharyó katonai s zewezetekné|.
-

Ki kell tölteni

a

üsszahagyási nyilatkozatok illetmény

é§

ellátottsági

adatait.

Be kell vonni az elszámolási utalványokat, azt követően a fizetési
kötelezettségek teljesítésecsak készpénzzel vagy átutalással történhet.
-

- Tervezni szülséges az üzemképtelen á csak ryári vary bázisjavítással helyreállítható technikai eszkózök üsszahagyását, annak nyilvántaítálsáí, az eíőljáró részéresoronkírnili jelentését.
- Az elvonuló hivatásos és kcjzalkalmazotti állomrány személyi tulajdonát képező üsszamaradó anyagokat egy helyre kell ósszeg5nijteni. A
csomagoló eszközöket (papírzsák, doboz, stb,) megcímezve már a békeállapot idószakában célszerű elókészíteni.
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- Elő kell készítenia folyamatban lévő anyagi, szolgáltatási és pénzügyi feladatok (mosatás, javításban lévó anyagok, eszközcik, élelmezési
kőltség) és az ene,l kapcsolatos okmányok átadását.

A megalakítási körlet (hely) elhagyásáig a katonai szeívezet parancsnoka használhatja a béke elhelyezési körletében üsszaharyásra tervezett technikai eszközöket, anyagokat, A felhasználásra tervezett készleteket a "B" ellátási rendnek megfelelően mindenkor igényelni kell és
fel kell vételezni.
-

Az ellátó katonai szervezet átal kidolgozott ellátás, anyagkiadás és
vételezésrendjét valamennl ellátásra utalt alakulatnál áe kell dolgozni
a harclészültsé§ olonányokba es a vbuamaradó-révleg parancmok munkatervébe:

- Az igénybevételre nem kerülő állomány (hadra nem fogható újonc
állomány, egészségüryi iníézetel<hezútbaindítandó, stb.) okmányokkal
történő átadását is eló kell készíteni. A glors végrehajtás biztosítása érdekében ezeket az okmányokat naprakészen javasolt tárolni. Szükséges,
hogy az alegységparancsnokok a üsszaharyásra kerüló újoncállomány
felszerelési anyagainak gyors levét e|él megtewezzék

-

Fontos feladatként jelentkezik az előkészítésidós zakában az

i.irgy-

üteli anyagok leadásának elóre tervezése a kászenléti fokozatok feladatainak firyelembevételével úgy, hog5l íögzitett konkrét idópontja összhangban legyen a leadás folyamatosságával.

Végrehajtás időszaMban

A tervezési időszakban kimunkált feladatok végrehajtásának az irá-

nyítása, vezetése a üsszamaradó-részleg parancsnokára hárul és ez igen
szerteágazó, ami felelősségteljes tevékenységetigényel. Ezért kívánatos,

hogy a kűlönböző tervek, munkajegyek tartalma szoros összhangban legyenek
anyagnemfelelős és szolgálatiág-főnökök,
valamint az a|egy^z
ségparancsnokok ilyen irányú feladataival. Mindenek előtt meg kell vizsgálni, fel kell mérni, hogy a feladatok végrehajtásához milyen erő, eszkciz
áll rendelkezésre a helyszínen, illetve az igénylésalapján. Ez azért is fontos, mertismert, hogy avégrehajtás nem kizárólag a visszamaradó-részleg
parancsnokának a feladata, ezért téves az a nézet, hogy a megalakítási
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körletét elhagyó katonai szervezet nem felel
eszközökért.

A rendelkzéve ólló erőka

és eszközöl<ct

a

visszamaradó anyagokért,

két csoportra oszthatjuk:

- állandó rendszeresített állomán}Ta;
- ideiglenesen igénybe vehető állományra.

Az állandó rendszeresített állomárryt: Az elhelyezési szolgálat, a híradóközpont, a tiszti étkezde, a bölcsóde, a pénzügi-sámüteü szerv, a
nőtlenszálló, az esetleges kiképzóbázis, valamint a helyőrségi kommendáns hivatal katona és közalkalmazott állománya képezi.
Áz ideigkne sen igénybevehetó óllományhoz tartozhatnak
- Az alakulat által eryes szaldeladatok vé$ehajtására ideiglenesen
ü§szahagyott személyek Ezek lehetnek pl. ügyviteli tts., raktáwezetők,
kezelők, javító állomány.
-

A békeállapot időszakában rendszere,sített, de "M" esetén megszú-

nő közalkalrnazotti beosáások állom ány a (gépírők t ajzo|ó§ könyvtárosok,

stb.).
- Hadibeosztrásba nem került taítalékosállomány.
- Ideiglenes igénybevételre lekért hadkötelesek.

E rövid áttekintésből kitűnik, hory üszonylag szrámottevő erő marad
vissza a parancsnok részére,mégis na5lon alapos, körültekintő, kimunkált tervezésnek, erőelosztásnak kell megelőznie a végrehajtást. A tervezett feladatok vegrehajtrására részlegeket, személyeket élszerű kijelölni, akiknek a munkáját a visszamaradó-részleg parancsnoka irányítja, koordinálja.
Ezek után analizáIjul<, melyek azok a feladatolg amit a terv alapjón

meg l<ell oldan"f,

a./ A leárt, lepecsételt raktárak, múhelyek, irodák és eryéb helyisegekkulcsainak, kulcsdobozainak,béke anyagnflvántartásainakvalamint
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eszköók, anyagok leadását, illetve levételétvégre kell haj tervekben előírt időben. Irvételnél üryelni kell arra, hory az alegységkörletek, raktárak, irodák, múhelyek, stb. kulcsdobozain, nflvántar_
tási okmányokon fel leryen tiintetve a helyiség megnevezése épület, emelet,
ajtó számozás szerint. A]talában erre a leadási folyamatra a "MHKSZ" küaz el§zállított

tani

a

lönbözó

fokozataiban kerül sor.

b./ Kiemelt feladatként szükséges kezelni az űgyviteli okmányok és
anyagok visszaharyásával, megsemmisítésévelvalamint továbbításával kap-

csolatos tevékenységet.Az ügyviteli irodán tárolt és a háborús működéshez nem szükséges iratkezelési okmányokat, iratokat, kulestartó dobozokat tételes ellenőrzés után kell át adni a visszamaradó részleg iratfelszámoló bizonságának Tájékoztatnikell a bizottság vezetőjét az iratok ügyintézőktől történő levételének,rendezésének állásáról, Amikor a katonai szervezet a laktanyát (objektumot) elhagyja, a visszamaradó részleg
iratfelszámoló bizottsága az egyéni munkajegy útmutatása alapján ösz_
szegyűjti áz ngintézők iratait. I,e kell ellenórizni az összes irodahelyi_
ségben lévő vasiratszekényeket, faszekrényeket, íróasztalokat és össze
kell g5níjteni az esetlegasen, illetve idó hiányában visszamaradt okmányokat, szabályzatokat, vázlatokat, térképeketaz üglviteli szerv helyiségei
be.

A levéltári iratokat

belső leltárral és leadási jegzékkel eló kell készíteni a Központi Irattárba történő leadásra. A nem levéltári iratok - a
szolgálati könyvek kivételével- megsemmisítésrekerülnek, melyről jegyzőkönyvet készítenek Az ügyviteli helyiségekbe összeryűjtött iratok biztonságos tárolásáért, őrzés-védelméérta üsszamaradó-részleg parancsnoka a felelős egá zert azokfe|számo|ásáig. Azőrzes-védelmet a laktanya
őrség állományánák az igénybevételével kell_ megszervezni. A fent leírt
feladatokat az iratfelszámoló bizot tság az AUSZ 16ó-167. pontjai figyelembevételévelhajtja végre, az elvonulást követő 15 napon belül.
c./ keretállományú vagy békébennem éló katonai szervezeteknek a
feltöltés, a megalakulás után - a mozgósítási munkahelyek felszámolása,
illetve a személyi állományjó minóségi ruhába történó átóltöztetését kö.vetóen - a fel nem használt anyagokat, eszközöket be kell szállítaniuk a
laktanyába és át kell, hogy adják a üsszamaradó-részleg parancsnokának.

d./ A laktanyában visszahagjiott csapatorvosi rendelót a üsszamaradó-részleg parancsnoka, csak az újonnan betelepüló katonai szervezet
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egészségügyi szolgálatfőnökével nyithatja fel és az előírt leltározást vele
közösen hajthatja végre. Ha a laktanyába nem települ más katonai szervezet, akkor a feladat vé$ehajtására az MH Egészségüryi Csoportfő-

nökség külön intézkedik.
e.i Végre kell hajtani a polgári ruhába bevonult tartalékos állomány
becsomagolt ruházatának a helyi postahivatalba történő kiszállítását és
a hozzátartozók részérevaló feladását.

f./ A laktanya (objektum) részérebizíosítottőrséggel kapcsolatos
feladatok végrehajtása is zömmel a részlegparancsnokra hárul. Először
is fogadnia kell a tartalékos objektum órségét, Firyelemmel kíséribeöltöztetésüket, felszerelésüket. A feladatok átvételét a tervezá időszakában elkészítettórutasítás és őrbelyláblázat alapján kell végezni. Rövid
eligazítással egybekötve, majd M-I 24.00-ig le kell váltani a laktanya (objektum) órségét. Ennek végrehajtását jelenteni szülséges a terúletileg
illetékes megyei Hadkiegészítő Parancsnokágra.
g./ Meg kell oldani a hadibeosztásba nem került sorkatonák okmányokkal történő átvételét, foglalkoztatását, illetve felkeszítését,majd ezt
követően tartalékképző szewezethez történő útbaindítását. Ennél a feladatnál gondolni kell arra, hogy előre elkészített névjeryzéken fel legyen
tüntetve a katonák igazolvány és i gazoló jegy száma, a nyilvántartó karton. Ez azéríis lényeges, meít aZ érintett tarta|ékképző szervezethez
történő átadás ezen névjegyzék alapján történik. Atadás előtt a visszamaradó-részleg parancsnok igényb e vebeti ezt az á|lományt az anyagok,
eszközök összegyűjtésére, csoportosítására és karbantartására, ugyanakkor gondoskodni kéil étkeztetésiikól, elhelyezáiiüaőL Útbaindíuásuk elótt,
a részlegparancsnok telefonon pontosítja az érintett tartalékképzó szervezet parancsnokággal, hogy hova, mikorra, milyen közlekedési eszközzel kerül útbaindításra a személyi állomány. Az átadásra kerüló állományt
el kell látni a szabályzatokban és szakuiasításokban előírt okmányokkal
és biztosítani szükséges az előírt járandóságaikat (utazási okmány, pénzügyi jegy, egy napi hideg élelem, stb.). Szükséges, ho5l az akadálytalan
végrehajtás érdekében a részlegparancsnok rendelkezzen érvényesutazási, pénzügyi és más okmányokkal a várható anyagi, pénzügyi feladatok
teljesítése érdekében.

h.i Feladatként jelentkezik a tiszti étkezdék,híradóközpontok, kisegítőgazdaságok, nőtlenszállók, stb. átvétele, illetve az ide rendszeresített
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állomány eligazítása, további feladat§zabás részükle. Gondolni kell ezen
személyek anyagg5nijtójének áwételére még a katonai szervezet elvonu_
lása elótt.

i./ Névjeryzéketkell készíteni a katonai s7Éívezotelvonulásáig be
nem érkezett (szabadságon, kórházbanlanő, vezÉnyelt, stb.) állományról
és meg kell szewezni e személyek foglalkoztatását illewe, szállítását (úr
baindítását) az adott katonai szeryezetltez.

Amennlben az alakulat parancsnoka helyőrségparancsnoki feladatokat is ellátott a békeállapot időszakában, úgy gondolni kell a helyőrségparancsnok okmányainak átvételére és továbbítá§áía az illetékes
hadkiegészító parancsnokág felé,
j./

k./ Az elvonult katonai szervezettel való híradás, összeköttetés megteremté§e a megalakítási körlet (hely) elhagyásáig kiemelt szerepet kell,
hog5l kapjon , valamint az eryűttműködó katonai, polgári szervekkel történő kapcsolattartiás megszervezése is.

A üsszahaglással kapcsolatos feladatok eredményes végrehajtásának feltételei:

l.) A tervelg munkajeglek olcrnónyok naprakészsé4énekbiztosttása
Avisszahagyással kapc§olatos terveket, munkajegyeket és okmányokat a katonai szervezetre előírt általános elvek alapján a harckészültségi
alapterwel össáangban kell eg)reaetni é§ ponto§ítani. Eryeztetések alapján, ha szükéges intézkedés történik a személyek, technika, anyagok és
idónormák módosíltásiára. Ezt koveti a harckészültség ATB-i tervével, munkatervekkel, aleg5nég harckészütségi tervekkel, munkajegyekkel történő
pontosítása.

A tervokmányok pontossága és napraké§zsége a hasnálhatóság egyik
alapfeltétele, melyet azzalbbtosíthatunk, ho§, a változtatrás okainak keletkezésekor azonnal helyesbítjük az adaíokat. Az előbbiekben ismerte_
tett pontosítá§okat heti (havi) rendszerességgel és kellő operatiütással
kell végrehaj tani.
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2.) Begakorlós és szintentartós

A visszahagyással kapcsolatos feladatok megterveásét követően na$l
jelentóséget kap azok begyakorlása és a végrehajtási késxégmagasszinten tartása. Amikor a harckésáltségifeladatok begyakorlásáról és a végrehajtási készség magasszinten való tartásáról beszálünlq akkor ez alatt
a visszaharyással kapcsolatos feladatokat is értünk, mert az a magasabb
harckészültségbe helyezés szerves része.
Ezért a fó feladatoknak megfelelóen kell a üsszahagyásra vonatkoá
tevéken}§égeket is be5takoroltatni és az elért szintet fenntartani, amelyet tervezni és szervezni szükséges.

A begakorlós

és szintentartás

ba osztani:

íeladatait célszerúket alapvető csoport,

- Az egyik csoportba tartoznak azok a feladatok amelyeket az anyagnemfelelős fegyvememi és szolgálatiág-fónökök, illetve alerységparan,
csokok hajtanak végre;

feladatok amelyek a visszamaradó részleg feladatainak begyakor|ásával és az ismeretek szintentartásával kapcsolatosak.
-

A másik csoportba tartoznak azok

a

A visszaharyással kapcsolatos twékenységekberyakorlását az elöljárók által meghatározott általános elveknek megfelelóen lépcsózetesen
célszerű végrehajtani, a feladat ismerettől a kompler( beryakorlrásig össze-

kovácsolásig.

A

begal<orlás ütemei:

- Az első ütemben az egyéli feladatok beryakorlása, a személyes
tevékenl,ségekmegismerése, elsajátítása a visszamaradó-részleg parancsnok vezetésével;
- A mrásodik ütemben a üsszamaradó részleg megalakul és a kijelölt
munkahelyeken ryakorolják feladataikat a katonai szerrczet más munkacsoportjaival, részlegeive|.

9|

Ezt a feladatot a katonai szervezet parancsnoka (tönsfőnök) szeméIyesen irányítja és a részfehdatokat az óItali kijelölt személyek etlenőrzik

A begyakorlást először a katonai szervezeten belül, majd - ott, ahol
laktanyában több alakulat van elhelyezve - a későbbiek során laktanyai
és végül helyőrségi komplex harckészültségi gyakorlások keretében kell
végrehajtani,
a

A tiszt, ti§zthelyettesi állomány felkészítésea üsszahagyással kapcsolatos feladatok végrehajtására a parancsnokok és törzsek felkészítésének rendszerében, a köZálka]ínazottak fe|készítáe továbbképzések keretében valósul meg. A sorállomány ez irányú feladatainak begyakorlásához szükséges időt a kiképzésitervben kell biztosítani.
Ezeket a glakorlásokat lehetőkg a kiilönböző szintű plarancsnoki és
törzsvezetési, harcászati, egüttműk)dési és "M' összekovácsolási pakorlatolrkal, illetve a kiilönbözó smlrkil<zpnsifoglalkozósokka| ellenőrzésekkel,
glakorlásokkal, harcászati kikípzéssel összekapcsolva kell végrehajtani.

A begyakorlások ellenőrzésénélel§ősorban

a koordinált feladatok
összhangjának meglétét szúlaégesüxgálni, kí.ilönösen több katonai szervezet eg5rüttműködésére vonatkozóan.

A saját, illetve az elöüárók által történő ellenórzések tapasztalatainak
azonnali feldolgozása, a felrnerült hiányosságok ryon megsziintetése, nagymértékbenelősegíti az adott katonai szervezet harckészültségbe helyezése színvonalának javítását.
A felvetett gondolatok és problémák - a teljesség igénye nélkül - úgy
gondolom, alkalmasak arra, hogy ráirányítsák a figyetmet e területen még
meglévő, különbözó módon jelentkezó hiányosságokra. Ezek megoldására mindehol egyformán alkalmazható "receptef' nem tudok és nem is
kívánok adni. A leírtakat gondolatébresztőnek szántam, ehhez minden_
kinek hozzá kell tennie az adott katonai szervezet saj átosságaiból fakadó
feladatait és a saját gazdag szakmailag kiforott, eredményesen bevált tapasztalatait.
Befejezésként az a véleményem, hog a fenti témkönel való vbsgálódásomnak akkor lesz kézzel fogható eredménye, ha sil<zrül az éintett vezetők érdeHődését e terület problémáira, feldolgozatlan kérdéseireráirónyí-
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tani

és ha ennek

szült s ég!

alapján tovább nő az éintett katonai szervezetek harckÉ-

e he ly e zés i s zínv on

a

Ia.

Felhasznált irodalom

1./Át2 HM
2./

é§

MH Átalános Ügviteli Szabályzata. HM 193.

Kézikönyv a MN Átalános Üg5ndteli Szabályzatanák alkalmazáVK Úg5witeli Osztály 1981. Nyt.sz.: 461189.

sához. MN

3./ A MH Parancsnokának 006/194, sz. intézkedáe a
szültségének és mozgósításának rendjére. HM 1994.

MH harcké-

03/1992. számú intézkedésea MH harckészültségénekanyagi-technikai biztosítrására. MH AfiCSF-ség 1992.
4./

A MH ATFCSF

5./ A MH ATFCSF-nek 08/1994. intézkedése az alárendelt katonai
szervezetek mozgósítására, tartalékos hadköteles állománya és a polgári
technikai eszközei biztosítrásanak szaldeladataira. MH ATFCSF-séc 1992.
6./

MH Szárazföldi Csapatok Parancsnokának 013/194. intézkedé-

csapatok harckészültségbe helyezése, mozgósítása anyagi-technikai biztosítására. MH SZCSP-ság 1994.
se a szárazföldi
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Objektumok (|aktanyák), technikai eszközök és anyagok visszahagyásának,
igénybevételénekvalamint felhasználásának tervezési rendje
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KIKÉPZÉS-FELKÉSZÍTÉS
AZ AKADÉMIAI ANYAGI-TECHNIKAI XÉrÉVPS
auprÉpzÉsTApA§ZTAIATAI ÉsnxÉpznrr
rövórp e NnuzprvÉnnnn EGyETEMEN
Hayas TIbor|

A katonatársadalomban széles körben ismert, hogy 1991. szeptember l-jétől megrnáltozott a Zúnyi Miklós Katonai Akadémia képzési rendszere, olíatiási és szervezeti strulíúrája. Dr. Csűrös lános mémök ezredes
a Katonai Logisztika 1993. 1. számóban ezt aváltoz^t az anyagi-techni
kai szakterüet tisztjei felkészítésevonatkoziásában már értelmezte. Én
ennek az eltelt, immáron több mint öt évnek a tapasztalatait Kvánom
megosztani a ti§ztelt olvasókkal. Teszem ezt úgy, minf ggy anyagi-lgc|_
nikai szakos két éves alapképzésben résztvevő végzős osztály osztóIyfönöke.

Ugyanakkor az is eléggéköásmert, hory akadémiánk a nemzeti felsőoktatás integáns része, az €s/€temek
te|iesjogú tagia ldván lenni. Ezért
a felsóoktatásról sóló 1993. évi LXXX törvénynek való teljes megfelelés
érdekében már több, mint két éve mélyreható változtatások előkészítése
folyik, amely a Honvédelrni Miniszter 41 l 1995. számúltasításának kiadá-

sával felgyorsult. A katonai felsőolaatás átalakításóval kapcsolatos fels bmne az anya§+echnikli szakos képzés elképzeh jövőPól
szintén tájékoztatni Wónom a téma iránt érdeklődőket.

adatainbó|

L Tapasáalataim az"1,993, sze.pember l-jén kezdődötí anyagitechnikai szakos kétsévesalapképzésről

A Honvédelmi Miniszter 5lI91. (VII.2a.)

sz, rendelete, s az azt
módosító rl§93. (L7 .) sz. rendelete a katonai felsóoktatrási intéznények_
ben a képesítésfeltételeiről és a Magyar HonvédségParancsnokának

68/1991. számú intézkedéseaZrínyMiHós Katonai Akadémi új képési

l

Dr. Hava§ Tlbof alezrede§,

ZMKA Haditechdkai

tan§zélq e8]@témi adjuúktur
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rendszerének bevezetéséíőlaz akadémiai alapképzéstkét eglmásra épülö

formában:
a.)

üirz§tiszti képzés(képzésiidőtartam: egy év)

b.) akadémiai alapképzés(képzésiidótartam: két év) rendeli el.

A Magyar Honvédség Parancsnoka fenti intézkedésében rögzíti: "az
alapképzéstká e&ltnásra épülő vezetőképzó fokozat keretébe4 az egtes
fokozatok közöfti meghatározox időtartamú csapatszolEílattal kell végrehajtanL"
Tapasztalataim szerint zavart okozott az elnevezé§ek használata. Egyíésztazéíí,mert az oktatásügyben dolgozók, az oktatásszervezéssel foglalkozók alapképzésen - a katonai felsőoktatásban is - a katonai főiskolai
képzéstértelmezték.Az akadémián a korábbi, 1991. szeptember 1. előtti
képzéstis kiegészítő-, szakirányú tovább-, esetleg katonai közép- és felsőszintú vezetőképzésnek nevezték.

Másrészt alapképzésneknevezte az intézkedés - mint képzái rendszert - az egymásra épüló két formát az eg éves törzstiszti képzéstés a
két éves akadémiai alapképzést,
Harmadszor akadémiai alapkópzés lett a neve, a tórzstiszti tanfolyamra csapattagozatban eltöltött szolgálat után ráépülő két éves képzésnek is.

Az új képzésirendszer körüli fogalomzavaíok, értelmezési problé-

mák a bevezetést követő kéthárom év után is tettenérhetők voltak a
Magyar Honvédség különböző szervezeteinél,

sz,

Az akadémiai két éves alapképzáre való beiskolázá§ feltétel eia6817997.
intézkedés szerint a követkeák:
törzstiszti végzett§ég;

zászlíalj- (osztály-) szintű, dandártörzstiszti vag;l ezekkel
azonos beosztásban eltöltött eredményes csapatszolgálat;
magasabb beosztás ellátására való alkalmasság;
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-

legalább egy idegen nyelvből középfohi állami nyelwizsga;
sikeres felvételi üz§ga;
egészségialkalmasság;
legfeljebb 35 éves életkor.

A felvételi keretszámokat a Honvéd Vezérkar főnöke adja ki évente,
illetve pályázatban hírdeti meg az adott tanulmánf évben induló képzési
szakokat és a jelentkezés módját.

Az akadémián

elkészítette a szak felvételi követelményeit, Az anyagi-technikai alapképzésre jelentkezóknél a felvételi követelményeket befolyásolta,hog nég szakirónyból jöhetnek a potencíális páIyázók:

-

a fakultások, így az anyagi-technikai fakultás i§

haditechnika;
hadtáp;
gazdálkodási;

közlekedéslszállításiszakirányból.

Ezért a felvétel követelménvei szakmai ismeretekbő| a kóvetkezőképp e n került ek me gfogalm az

á s

Ű

:

- Az anyagi-technikai biztosítási rendszer fogalma, élja, tartalma,
összetevői, területei és alapvető kategóriá. A biztosítási ágak körébe tartozó fó feladatok célja, tartalma és rendszere békeállapotban, valamint
a háború időszakában. Az anyagi-technikai biztosítással összefüggő rövidítések és egyezményes jelek ábrázolása, jelentéstartalma.
- Az anyagi-technikai szolgálat szervezeti felépítése,központi és csapatszintú szervei, valamint e szervek rendeltetése, felépítéseés fő feladatai békeállapotban, illetve a háború idószakában.

2

ldézet a felvételi eljáíás rendje
7 3 4 l 2 57

és követelményei

a

zdnyi Mikló§ lGtonai Akadémia címúanyag,

ból. Nyl,szema:
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- A gl. (hk.) dandárok és légvédelmi haderőnemi csapatok alapvető
haditechnikai eszközeinek csoportosítása, rendeltetése, fóbb jellemzői,
harcászati_technikai adatai és besorolási kategóriái. A csapatok HKSZ-e
és "M"-i készsége anyagi-technikai biztosítiási rendszerének fogalma, célja, tartalma, összetevói és alapvetó kategóriái.
- A csapatgazdálkodás fogalma, célja, tár§/a, tartalma, területei, feltételei, fóbb követelményei, helye és szerepe a katonai gazdálkodás rendszerében.

- A csapatszintű anyagitechnikai szolgálat anyag- és eszközgazdálkodásának rendszere, fó folyamatai, alapvetó szabályai, objektumai és
azok működési rendje. Az anyagi-technikai szolgálat ellátási és fenntar_
tási rendszere, az ellátás, üzemeltetés és fenntartrás tervezése, szewezése
irányítása a csapatoknál.
- Az anyagi_technikai, a haditechnikai- és a hadtápfőnökök
hatásköjogosultságai
re,
és kötelezettségei az alárendelt szolgrálati ágak vezetése
terén.

Az anyagi-technikai fakultáson az első két éves alapképzésben résztvevő osztály 1993_ban 10 fóvel indult, s 1995-ben 9-en tettek eredményes
zát ffizs gát, kerültek kibocsáj trásra.

A második osztály - melynek osztályfőnöke varyok - a Honvéd Vezerkar főnókének 1994 márciusában kihirdetett pályázati felhívrására történő jelentkezés és felvételi eljárás alapján lett beiskolázva.

Az 1997. szeptember l-jevel indult haditechnikai, hadtáp, k<izlekedési és gazdálkodrási kirzstiszti képásben 1994 tavuzűgrész*lett és ezért
továbbtanulásnál anyagi-terchnikai szakon számításbavehetó 76 fóból a
két-évesa|apképzesre 22 íő jelentkezett.

Az a tény, hogl kevesebb, mint eryharmada jelentkezett a törzstiszti
tanfolyamot elvégzett tiszteknek az egetemi végzettségetadó anyagi_
technikai szak elvégzesére, az l990-e.s értek közepen is jellemzó egzisztenciális bizonytalansággal is összefügg. Míg a törxtiszti tanfolyamot beosztásuk megtart ása mellett vezényléssel végezhették el, addig a két-éves
alapképzes idején a beosztásből órténő felmen éJía végze§t kovető bizonytalan§ágot sok jó képességűtiszt nem vállalta.
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Apályáző 22íő a következó §zakterii|etekról érkezett:

-

8 fő

haditechnikai (2 fő feg5nlerzettechnikai, 5 fó páncélos-

és gépjárműtechnikai, 1 fó műszaki-technikai);
10 fő gazdálkodási
4 fő

(ebból3 fó határór);

közlekedési.

Tizennyolc fó a töíz§tiszti tanfolyam befejezése után azonnal jelentkez.ett, míg 4 fó a törzstiszti tanfolyam befejezese után egy évet töltött

csapatnál, s azutáí pályázoít. Aszakmai felvételi albizottságot az Anyagi-technikai Fakultásparancsnok helyettesevezette, tagiai a Haditechnikai, a Hadtáp- és közlekedési, valamint a Védelemgazdasági tanszékek

kijelölt oktatói voltak.
A szakmai fehételi vizsgrán legeredményesebben a haditechnikai töíz§tiszti tanfolyamot vegzett tisztek szerepeltelg de elméleti kérdésekben a
gazdálkodási törzstiszti tanfolyamok hallgatói is elismerésre méltó módon tájékozottak vo|tak. Külön kiemelést érdemel a három fő határőrúsn hozzáállása, felkészültsége.
Felvételre végül 17 fő került.

A elutasított 5 fó közül 2 fó túlkoros vo|t, 1 tisztet alakulatánál alkalmatlannak találtak magasabb beosztásra, 2 fő semmilyen idegennyelvből nyelwizsgával nem rendelkezett.
A beiskolázott 17 fó közűl tiszli alapképz€sben szerzett elapszakmáját tekintve:

volt

-

pánélos- és gépjárműtechnikai szakos

-

fegyverzettechnikai

-

kózlekedési

2íő
2íő

-

határórparancsnoki szakos

1fó

-

összfegyvernemi

2íő

- hadtápszakos

6 fó

4fő
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Egy fó került felvételre azon 4 tiszt közül, akik a tórzstiszti tanfolyam
után ery évet szolgálatban töltöttek. A felvett hallgatók közül a legidósebb 35 éves, a legfiatalabb 26 éves volt.

A

17 fós hallgatói osztály számonkéréseinek átlaga 3 szemeszter lehallgatása után 4,32 volt. A szakmai tantárs.ak közül a harc- és hadmű-

veleti tevékenpégek anyagi-technikai biztosítása című tantárgyból a szigorlat átlaga 4,18, míg az ágazati izemszervezés átlaga 4,35 volt. Hárman
mindenből jeles érdemjegyet kaptak, s fél éwel a tanulmányaik befejezése előtt is esélyiik van kiválóan, kitüntetéses oklevéllel végezni.

A tanulmányi összidóalapból az anyagi{echnikai biztosításra 308 tanóta, az ágazati izemszervezés és gazdaságtanra 128, míg az anyags-íechnikai üzemszervezés és gazdaságtanra biztosított 164 tanóra adja meg a
lehetőségét annak, hogy a vegzett tisztek a képzéseredményeként képesek lesznek mindkét hadeűnemnél es/sógparancsnokanyagi_technikai

helyettesi, magasabb eglsqeknél haditechnikai és hadtápfőnöki,
ponti szervelimél osztályvezetői beosztások ellátására.

köz_

A szakmai képzésbena tanulmánf tevéken},§ég megtervezése, megszervezése, s bizonyos mértékigaz oktatá§ folytatásának koordinálása
nehézségekbe ütközik. Nincs ery olyan autonóm oktatási egység (tanszék, szakcsoport, ... stb.) amely ezt a tevékenységet"főáIlásban" aszúkséges és elégséges szemé$i és tárgyi feltételekkel felelősen végezhetné.
Felváltva két tanszék (a haditechnikai, és a hadtáp- és közlekedési) kapja
"másodállásban" az anyagi-technikai szakos képzés tanulmányi terveó
munkájának patronálását, levezénylését.Az oktatásban alapvetően érintett két tanszék között nincs összehangolt műhelynunka, csakjóakaratú
egyéni oktatói próbálkozások vannak. Tudomásul kell vennünk, hog5l az
anyagi-technikai biztosítá§ a Magyar Honvédség szervezeíeiíÉlaz alapszakmák integrálásával létrejött, ezért a tisztképzésben i§ kikövetelt új
szaknak minósíthető. Ezért kell oktatásának is önálló szakmai műhelyt
szervezni halaszthatatlanul.
Afegyveres küzdelem anyagi-technikai biztosítá§átoktató kollegáim
véleménye szerint ís, a Hvónatosnál kevesebb az összfegwememi és fegvememi témák feldolgozósára fordítható tanórák szóm4 de í§I is alapot
biztosítanak a háborús anyagi-techniaki biztosítás rendszerének felépítésére.Az anyagi-technikai szaktisztekszolgálatitanékenységétsegítjük,
ha elfogadtatjuk é§ tudatosítjuk bennük, hory az összfegyvernemi pa-
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rancsnokok (alkalmazók) és az anyagi{echnikai szakemberek (biztosítók-kiszolgálók) ahhoz, hogy egy nyelven beszéljenek, nekik kcII alkalmazkodniuk

A két-eves anyagi{echnikai alapképzés a Maglar Honvédségbennapjainkban reálisan jelentkezó szakember igénl kíván kielégíteni.A legmagasabb szintú kiegészítőképzéstadja, mely az áEazali hovatartozástól
függetlenül magába foglalja, sántetiziálja az integrált anyagi-technikai szolgálatok ismeretanyagát. A jövó l€sztikai tiszti állományának elvárható felkészültsége azonban az oktatás újragondolását is jelentheti.
tr.

Elgondolás

a

logi§ztikai íisztek képzásére a Nemzetvédelmi
Egyetemen

A Zrínl Miklós Katonai Akadémia, mint állani egletem, a nemzeti
felsőoktatás többi oktatási intézményévelegyütt, 1998-ban akkreditációra kerül, Ekkor dől el, hogy megfelel e az 1993. éü LXXX (felsőoktatási) törvény előírásainak, az egyetemekkel szemben táma§ztott kritérium rendszernek. Egy mélyreható helrzetelemzés alapján,kiderült, hory
az oktatá§i struktúrát, s vele párhuzamosan a szervezeti struktúrát is, át
kell alakítani a képzesi idót pedig 5 éwe emelni.

A Honvédelmi Minisztérium vezetése döntést hozott, hory az akadémia bázisán kell kialakítani eg5l nemzetvffelmi e§retemet. Az egyete_
men két kar, a hadtudományi és a vezetés- és szervezéstudományi kar
működne, é§ két kihelyezett fői§kolai kara lenne, eg1 katonai főiskolai
kar és egy repülő- és légvédelmifőiskolai kar.
A nenzetvédelmi eryetem a katonai felsőoktatás területén az 1993.
évi LXXX felsőoktatási törvény alapján múködő egletemi és fóiskolai
alap, valamint különbözó időtartamú kiegészító és posztgraduális képzexífolytatő, avédelmi és a polgári szektoí számáíahadudományi, ilktve
vezetés, és ueryezéstud,ományi képzeuségűszakembereket biztosító felsőolaatási intézménnyéHván vállli.

A logisztikai (anyagi-technikai) szakemberképás az egyetem vezetés- és szervezéstudományi karának logisztikai szalcón történne.
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A nemzetvédelmi e§rctem vezetés_ és szervezéstudománf kara az
eryetem szakmailag önálló karaként, együttmúködé§ben a hadtudománf karral és a főiskolai karokkal, valamint külső oktatási és kutatóintézetekkel - megkülönböztetett fi§Ielemmel a Bolyai János Katonai Műszaki Fóisko|ával - tewezi indítani a logisztikai, a katonai reál erőfonás,
va|amint a katonai humán erőforr ás menedaer szalal<on a Maglar Hon_
védség és a polgá Á sztéra rqzére az egyetemi szintű alap- és posagradu_
ális képzé§t. A kar képzésea dékán felel6ssége mellett tiirténne. A három
szakon a képzésfelü§/eletét a tanszékvezetők közül választott déklinhelyettesek végeznék
A logisztilrai

szakon nég szakirónyon folyna egetemi alap (5 éves)

képzésés kiegésdtő egetemi (2 éves) Mpzés:

-

anyagi-technikaibiztosítrási (általánoslogisztikai);

anyagi(ellátási-elosztásilogisztikai);
haditechnikai(üzemfenntartásilogisztikai);

katonaiközlekedési (közlekedésilogisáikai).

Az oktatá§i stíuktúra a|apján az egetemi alap (5 éves) képzéselső

szemesáereiben kari szintú e5réges katonai alapképzés, további 2-3 szemeszterben szakonként erységes szakalapoó kópzés, majd 4-6 szemeszteíen keíesztül a szakirányí alapképzésvan tervezve,

Á kiegévítőegetemi (2 éves) alaplépzés első szernevterében sintrehozó
felkészítés,majd 3 szemeszteren keresztijl a szakirányl képzés történne.

Az elgondolás szerint az anyagi-technikai biztositási (tiltalános ka_
tonai logisztilrai) szaHrányon a lépzésélja o$an hivatásos tisztek eg5re_
temi képzése,akik magas szintű általános múveltségés katonai képzettség birtokában képesek lesznek a Maryar Honvédség, a Határónég és
más fegyveres testületek szervezeteinek és intézeteinek logisztikai támogatását megtervezrli, megsz,ewezni és vezetni békébenés háborús viszonyok között egyaránt.
Ugyanakkor szükéges lesz azort követelményeket is beépíteniaz
a tervezett NATO csatlakozás bekövetkezése esetén

oktatásba, amelyek
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biztosítják a logisztikai szaktiszti állomány eryüttmúködési képességéta
NATO logisztikai rendszerében a tagállamok szakállományával.
Tekintettel arra, hory az 1998-as ak&reditáció idején a megváltoztatott képzésirendszerben folytatott oktatási tapasztalatolíól véleményt
formál az akkreditációs bizottság, az 196-97-es tanévben indítani kell a
vezetés- és szervezéstudományi kar logisztikai szakán legalább eg5r szakirányon a képzést.Tervek szprint ez az óltalános (katonat) logisztikai
§zakitÉny le§z.

Miután a Honvédelmi Minisztérium vezetése döntött,bog aZrtnyi
Miklós Katonai Akadémia nemzetvédelmi egretemként folytatja működését,az átalakítást }íséró hosszu ideje megláó bizonytalanság megszűnt,
s az események felgotslltak A vezető és olaaó Úllománya azonban még
emberfeletti munka vár úg az olctaűs-szervezésében, mint a tantórg/prog,
a szel,
ramoh a tanulmányi folyamatterveN a tananyagok ellészítésébe4
rendel,
Áz
al<ked.itácóig
infrastuktirólis
kmi és
íeltételekkialakításában
kczésre álló idő mindössze kettő év. Ezt kll úg kihasznllni, hog a megtljuló l<zpzés eredmalyeklnt kil<erüló tiúek l<onzeni szalonai és vezetői ismeraek bitutrában elisrnert és ftEgfusii]t n§ aivó vá§anak űnadalmunlouk
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A GÉpFsíTET-tIIADTBsT vÉopr,nn trlnuúvplBrn
ANyAGI-TEcHNIKAI nrzrosirÁsÁNax LprmrósÉcn
ÉsrpLrÉrpr,u ,c. vÉoREHAJroTT pARANcsNoKI-,
ÉsrönzsvrzBrÉsl GyAKoRLAToK rtxnÉnBN
kereszte§ Gdborl

Az anyagi_technikai integrációl követően szakmai köókben kezdettől fogva kiemelt jelentőséggel bírt a hábonís szaldeladatok tervezése, szervezése és végrehajtása elméleti és gyakorlati kérdéseinek üzsgálata, az alapkövetelnények kialakítása, az egyes szinteken a konkét tevékenlség megh atározása.
Az idők folyamán

- tervezet formájában - szakutasítrás is megielent,
de csak néhány példányban, így nem tölthette be"szabályzat' jellegét.

A tényleges értéketa végrehajtott parancsnoki és törzsvezetési glakorlato\ hadijátéko§ szakkiképzésekjelentették, amelyeken folyama-

tosan formálódott, ti§ztult, alakult a háborús anyagi-technikai biztosít{s. Ez a folyamat napj ainkban is tart, a korábbinál kissé üsszafogottabb
ütemben, de ennek oka a kiképzésifeladatok terén b eállt csökkantésekbez keresendő.

Ma már ott tartunk, hogy trhlala t stíl.usa van az anya§-technikai
bbtosító1nal, de a kör nem záru|tle,nyitott a fejlődésre, az új, korszerűbb
nézetek befogadására és alkalmazására.
Jelen tanulmány ldsérlet a témával kapcsolatos főbb tepa§ztalatok
összefoglalásárq amelyeket a végrehajtott, illetve leve z,etett törzsvezetési gyakor|atok, hadijátékok során szereztirtk a gépesített hadtest védelmi ha dműv elete any agi-technikai bbtosítá s ának lehetőséEei, feltételei és
rendje területein.

l

Keresztesi Gábor alózredes, a volt MH 1. Katonai Kerüle! Aíyagi-techítikaiFónök§é8 Tervezési
osáa},vezetóje, jelenteg a ZMI(A Hadtáp és Közlekedési lan§zék tanára
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ARarcszabályzat l.ráz rögzíti, ho gy "Á gépesítetthndtest a szórazföIös s zfe gu ememi hadműv eleti-harcászati magasabbegsé4e.

di haderőnem

oi

Re nd e lt et és e, ho gt ha dmúv e le ti - h arc á sz a ti fe lad ato kat oldj on me g a t á b
hadsereg alirendeltséqében, önóllóan vagl más gépesített hadtestekkel és
a légvédelmi és repülő haderónem csapataival egüttműkódésben",

Ez aztíeltéíelezi,hogy a gépesített hadtest olyan szervezeti elem kell
legyen, amely magasfokú önállósá ggal, az ehhez szúkségesszéleskörű és
szefteágaó feltételekkel rendelkezik. Csak íry biztosítható, hogy a ren_
deltetésének meg tudjon felelni, a&l r a tóboi hadsereg kötelékében, akár
önállóan végrehajton feladat során.
Ha íiglelenbe vesszü\ hogl az előttiink álló haderóreform alapján

a gépe§ített hadtest lesz a Ma§Iar Honvédség alapvető sárazftildi köteléke, ez az önállóság még magasabb követelményt jelent.

A gépesítetthadtestnél rendszeresítendő anyagi-technikai szervezeti elemeket, illetve azok belső tartalmát több összetevő szerint célszerű
vizsgálni, e|emezni. Ebből a halmazból két meghatározó elemet lehet kiemelni, amelyből egtik a gépesített hadtest alárendeltjeinek köre, a másik
pedig a védelmi hadműveleti tevéketrységel egüttjáró, és prognosztbólható bbtosítósi feladatok mennyiségi és minősé§ mutatói. E két meghatározó elem mellett szerepet játszanak még mrás lehetőségek is, úry mint pénzügyi-gazdasági források vary a ténylegesen igénybevehető technikai eszközök körszerűsége, stb,, de elismerve ennek objektivitását, tudomásul
kell venni, hogy az ezen a téren való változtatás, nagyobb igényekkel való
fellépésnehezebben elégíthető ki.
békeidőszakra meghatározásra került valamennyi
anyagfajtára vonatkoóan a létrehozandó háborús knzletek naglsága, melyeket szakszolgálati áganként az állományt áblák" ideiglenes hadinormák,
HKSZ-i utasítások tartalmaznalc Ezek, az alapvetően tudományosan meghatároastt értékek,jelentős számban ma már a tényleges készleteke korlátozódnak, nyilván adott e§etben a pótlásukról valamilyen formában gondoskodna a felsó vezetés.
Ismeretes, hogy

a

A legdöntőbb elemtehát, megítélésemszeint,
összefüggő

mináló

a

a várható

alkalmazással

szakfeladatok elemzése, mivel hatásait tekintve ez lehet detervédelmi hadmúvelet kimenetelére, sikerére.
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1,)

A védelmi hadművelet anyagi-te{hnikai biáo§ítá§ának mutatói

A védelmi hadművelet anyagi-technikai
,és minőségi
mutatóit az eges

biztosításának mennyiségi

ágazatokon belül célszerű üzsgálni, kiilön_

külön az előkészítésés a végrehajtás idószakára bontva.

Az elemzqt ki kell terjeszteni tehát az anyagi biztosítúsra,a haditechnikai bafulítósra, a közlekedé§-, valamint az egészségügti biaosítáva.
A.) Az anyagi biztosítás mutatói, jellemzői

A gép€sített hadtestnél az anyagi biztosítlás tráíg,át képe ző és az anyagi-technikai szolgálat körébe tartozó anyagféleségeket akövetkeó táb_
|ázat szerint csoportosíthatjuk.
Anyagi eszkiizök
Harcatryagok

Fenntaxásianyagok Elhdtósianyagok

-

lőszerek

- fu.

-

robbanóanyagok

- pc. és gimü.

-

w.-i harcanyagok

- mú. technikai

technikai

- üzemanyagok

techn-i

-

élelmezésiag.

- ruházati ag.

-

w.-i technikai

- eü. anyagok

-

elektronikai

- közl. anyagok

- közl. technikai

- mű§zaki ag.

-

üemanyagtechnikai

-

w.-i ag.-ok

-

élelmezéstechnikai

-

eryéb anyagok

Valamennyi anyagféleség szüIrségletét az adott hadműveletre a várható, és teweszerűen megállapított foryás és a hadművelet végéreelrendelt készletmennyiség összege adja. E két összetevő képezi az anya§ bizto§tós alapvető mutatójót. Aszűkséglet megállapításához tehát i Únyolultabb, felelősségteljesebb résztevékenpégeta fogyás kiszámítása jelénti.
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A várható foglós kiahh,llásónól
ni, úg, mint:

szórnos tényezőt kell fipelembe ven-

- a várható ellen§ég állománya, nagságrendje;
- a hadmúveleti terület földrajzi adottsága;
- saját csapatok ö§szetétele,

- időjárási
-a

haditechnikai felszereltsége;

térlyeók, évszak helyzete;

hdnl előkészítésérerendelkezésre álló idó, valamint a ténylege-

sen meglévő készletek.

Ha a védelmi hadműveleti twékenységetrészenkéntvizsgáljuk, úry
mint elókészító időszak és a végrehajtás idószaka, további sajátosságok
merűlnek fel, elsősorban az arryagíéleségek felhasználásának vonatkozásában.

Az elmúlt időszakban végrehajtott kiiLlönböó formájú g5rakorlatok
során, a nflván elméleti számítások eredményeként kiszámolt fogyás ér-

tékek általában a következő nagyságrendet mutatták a védelmi hadművelet teljes idószakára, - a gépesített hadtestre és megerősítőire vonatlaztatva:

*
A

lőszerből 950G-l0500 t;
robbanóanyagból

mintegy 750 ezer db harckocsi akna,4O ezsr

db gyalogsági akna, TNT 85-100 t, irányított repeszakna fajtánként 80-100 db, fűzött nyújtott töltet 22-28 db;
veg5rivédelmi harcanyagból 150-170 t;

iiaemanyagból 370G-39ffi

t;

élelmiszerbő| 120G-1500 t;

eryéb anyagokból pedig 150-500 t közotti mennyiség.
fogyás ábrázolt görbéje természetesen nem mutat eryenletes ké-

pet, anyagfajtánként lényeges eltérésektapasztalhatók a védelmi hadművelet előkészítő és végrehajtási idószakát vizsgálva.
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Ig5l a lőszerek szinte teljes egészébena végrehajtás idószakában ke_
rülnek felhasználásra, míg a robbanóanyagokjelentős része, mintegy kér
harmada az e|őkészítő időszakban már mobitizálásra, telepítésrekerül.
Avegyivédelmi harcanyagok zöme szintén a végrehajtási időszakban, míg
azüzemanyagszámottevő része, az élelmezési és egyéb anyagok nagyobb
része az előkészítő időszakban.

A számok nagyságrendjéből is kitűnik, hogy az anyagi biztosíúás terén nagrvolumenű feladatok megoldására kel| sort keűteni már az elő_
készítő időszakban is, hiszen ezalaíí a rendszerint 10-15 nap alatt kell
kiépíteni a védelmet, ennek részeként megvalósítani a műszaki zárrendszert, amihez nagytömegű anyagok megmozgatására van szükég. Így lőszerból mintegy 150-200 t, múszaki harcanyagból 80-100 ezer harckocsiakna, 30-35 ezer db gyalogsági akna, 80-90 t robbanóanyag, vegyivédelmi
harcanyagból 45-50 t, üzemanyagból 750-800 t, eryéb anyagféleségekből,
elsősorban erődítési anyagokból 100_150 t is lehet a szállítandó mennfség.

Meghatámzó össz€tevő az anyagi biztosítrások helyzete is, elsősorban
mennlségük és a tárolt anyag volumene vonatkozásában. A gépesíteu
hadtest szintjén áhaaban 25-3 5 különböző anyagi bózissal számolhaanN
mely bázisokról a vételeztetés rendjét kóniltekintően meg kell szervezni,
a kialaKtott rendet fenntartani. Különösen az elókészító időszakbanjellemző a bázisok magas száma, a végrehajtási idószakban ez némilegcsök_
ken-

Tapasztalható volt több gyakorlás során, hogy az elókészítő időszak
során megoldandó feladatok megszervezésére nem fordítottak nagyobb
hangsúlyt, ami a gyakorlásra szánt rövid idő kedvezőbb kihasználásának
céljából bizonyos mértékig érthető is,
Uglanakkor érezhető az is, hory komoly, átgondolt tevékenység szükséges az előkészítő időszakrá, amit a legnagyobb mértékben a szükséges
anyagok rendeltetési helyre történő eljuttatása bonyolít. A c§apatkészlet
szintje - beleértve a hadtest raktári ké§zletek mennyiségét is - nem elegendő a szükséglet létrehozásához, ahelyszínre szállítás pedig általában
tizes nagyságrenden felüli bázisról történhet meg.

A szállítási felada tokba ezért a hadtest erőinek íeltétlenüI,kedvezőbb
részérőI ri,r be kell segíteni, részt kell venni.

esetben a további elöIjárók
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Nagltömegíi és hasonló retldeltetésti anyag esetében leqkedvezőbb változat a vasúti szállítás. Ennek érdekében a dandárok sávjában kedvező,
középpontra eső helyen celszerú olyan vasútállomást kijelölni, ahol a rakodási és egyéb feltételek adottak, és ahol a dandár önállóan képes megoldani az üiómeltetés feltételeit. Í5,vasútoncélszerű szállítani robbanÓanyagot, eródítési anyagokat, akadályelemeket és még az üzemanyagot
is.

A kjsebb nagyságrendű anyagok esetében és amelyek

a

védelmi rend-

szer kiépítéséhezvag5l a harcanyag kiegészítő készletek megalakításához
szúkégese\ a szállítá§i feladatokat élszerúa hadtest ellátóeaeddel megoldani. Ez a tehermentesítés lehetővé teszi a hadtest alárendelt csapatai

részére,hory nagyobb firyelmet tudjanak fordítani a megmaradt feladataikra, illetve az eryébkéntis raktárként funkcionáló szállítóeszközeiket
ne kelljen igénybevenni.

A csapatoknak üszont önállóan kell megoldani a napi élelmezéssel
összefüggő, illewe az egyéb felmerülő egledi beszerzáeket.
A szállítási feladatok ilyen arányú megosztása jelentós koordinációs
tevékenpéggel jár, amelyet a hadte§t anyagi biztosítást tervező csoportnak kell végeznie.
A végrehajtás idószakában az anyagfog/ás graíikonja fokozatosan
felfelé ívelő, majd a kritikus napot követóen ismét csökken. Az általában
4-5 napos hadműveletet figyelembevéve a biztosítrási övben folyó harcok
időszakában - melyet 1-2 napban prognosztizáltunk - a fogyás visszafogottabb, azonban a fővédőöv megtartrásáért folyó harc során hirtelen felszökken, az ellencsapás végrehajtásakor- a hadművelet 3-4 napján - eléri
a csúcspontot, majd a határhoz való kijutrás, az eredeti helyzet visszaállítása
érdekébenfo|ytatott tevékeny§ég alatt i§mét lecsökken.

A napi fogtós átlagosan

-

a következó

adatokka! jellemezhető:

lőszerból mintery 1500-2000 tonna;
műszaki harcanyagból 25-35 tonna;

w-i harcanyagból 25-30 tonna;
üzemanyagból ű)0-700 tonna;
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_
-

élelmiszerből 65-70 tonna;
egyéb anyagból 10-30 tonna;

ez mindösszesen 2225-2í§5 toniuát tesz kJ.

A gépesített hadtest alárendelt csapatai közü a fő fogyas ztók az összfegyrernemi dandárok mellett a tüzércsapatok, illetve az előkészító idő_
szakban a műszaki szervezetek.
Mennyiségileg, elsósorban a lőszerre vonatkoztatva, általában a tüzércsapatok használják fel a legtöbb anyagot, ezt követik az összfegruernemi dandárolq elsősorban az első lépcsóben fó irányban tevékenykedók.

A hadmúvelet végrehajtása során az anyagok rendelteté§i he\rre törtérlő eljl,;ltatása egÉszt magasabb szintú elöljárók száIlító k)tetékei vagt
az ellótóezred erőivel történő kiszóllítással, mósrészt a csapatok óltal törftnő vaekztetéssel valósul meg. Az elöljáíó á|tal történő ki§zállítás iránya
elsősorban a fő feladatot vegrehajtó összfegyvernemi dandárok és a tüzércsoportosítás. Eszközet tekintve a szállítrás megvalósulhat közúti, vasúti, légi eszközökkel, kisebb gyakorisággal vízi szállítással.

A vételezésmód§zeíét célszerű alkalmazni azokon a területeken,
ahol az anyagmennyiség nem jelentős nagnágrendű, vary speciális kcrvetelményeket igényel.
A szállítási feladatok időbeni megoszlása sántén nem e§,enletes,
időszakokhoz kapcsolódik és ezekben az időszakokban kulminálódik.
Az anyagi biztosítás tewezéséta védelmi hadmúvelet felépítése,a
várható anyagfelhasználás volumene, az el|átási források terűleti elhelyezkedése és a rendelkezésre álló szállító kapacitá§ figyelembevételével
ellátási körzetenként, irányonként célszerűvégrehajtani, ezzel összhangban csoportosítani az erőket és eszközöket.
A gyakorlások során a gépesítetthadtest szintjén napi egyszeri, ese_
tenként két alkalommal történó kisállítás volt a jellemzó a kijelölt csapatok irányába, i||etve a vételezésegy ütemben volt tervezve, A kiszállítandó anyag mennyiség nasnágrendjét tekintve a főcsapás iranyában har-
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colók ré§zére átlagosan 1300-1700 tonna volt, a lritikus napon azonban
ez a 77ffi-20ü0 tonnát is meghaladta.

A szállítráshoz szükséges eszközök

alapvetően a hadtest rendelkezésére állnak, de kedvezőbb helyzet alaku,lt ki abban az e,setben, amikor az
elöljáró szállító megerősítést is adott. Igy biztosítható, hogy a szállítási
sziikséglet napi egy gépkocsi fordulóval megoldható legyen.
Összességében az elmúlt években kialakult és alkalmazott ryakorlatnak megfelelően a gépesítetthadtest anyagi bbtosítása, tniht renhzer
alapjaiban jóI funkcioná| egyes periférikus területen azonban szükséges
lenne eglértelmúbb állásfoglalás, illetve a gyakorlatban történő kipróbálás. Ilyenek példáu| a nenuetgazdasági bázisok ig&rybevételi lehetőségei
kötelezettség vállalúsai, az utalt holvédelmi, területvédelmi vary határőr
csapatok ellátása, a polgári lakosság irányába fennálló kötelezettségek
vary akár az anyagtároló és kirakó köízet alkalmazásának rendje.
B.) A haditechnikai biztosítrás mutatói, jellemzői

A haditechnikai biztosítás olyan komplex tevékenység,amely a csapatok haditechnikai eszkózókkel, rakétákkal és szakanyagokkal történő
időbeni feltöltésére és ellátásrára, valamint a haditechnikai eszközök technikai hadrafoghatóságának folyamatos, meghatározott követelményeknek megfelelő szintú biztosítására irányul.
Ez magába foglalja:
- a rendszeresített haditechnikai eszközök, rakéták és anyagi készletek feltöltését, szintenkénti lépcsőzését,harci alkalrnazáshoz történő állandó készenlétbentartását;
- a haditechnikai eszközök
felkészítését,kiszolgálásáq a sérüt és meghibásodott eszközik helyreállítását és harcrendbe történő üsszajuttatá-

sát;
-

ajavító eg5négek és alegységek felkészítését,legoptimálisabb alkalmindenoldalú biztosítá§át;

mazé§,át,
-a

haditechnikai biztosítás vezetését.
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Ezeknek a részfeladatokn ak a legkritihlsabb része a haditechnikai
meghibósodásánab megsérülésénekprognosztbálása, és ennek
alapján a szakalegtségek csoportosítása, tevékenységének megszervezéeszközök
se.

A haditechnikai eszközök várható megsérülése több összetevőtől is
függ, ami kapcsolódik a hadművelet, harc tényleges megvívásának körülmérryeibez, úp mint:

_

az ellenség várható tevékenysége,felszereltsége, képessége;
a saját felkészítésminősége, mélysége;

-

idójárási és terepüszonyok.

Ezek közül legnagyobb mértékbena saját felk^zítésminőségén és

méIységénvan alegkedvezóbb lehetőség közelíteni az optimálishoz.

A védelmi hadmúvelet 10-15 napos előkészítő idószakában kiemelt
figyelmet kell fordítani a haditechnikai eszközök felkészítésére,melyet
elsősorban a kezelő- és közvetlen alegpégparancsnoki állomány végez,
a szükséges mértékbena javító szervezetek részvételével.
A íelkészítésalűpvető tartabna a haditechnikai eszkihök vonatkozá-

sában:

_

a fegyverek és feglnrerrendszerek beszabályozása;
a

motorok és lánctalpak elóíít kilométeítartalékainak létreho-

zása:

-

az eszközök

feltöltése a szükéges lőszerrel, üzemanyaggal és

egyéb anyagokkal.

A fegyverzettechnikai eszközök felkészítéseérdekében, a bonyolultabbak vonatkozásában célszed a hadtest javítózászlóaljtól külön csoportosítást létrehozni, arnely a csapatoknál, a helpzínen elvégzi a beszabályozási, ellenőrzési feladatokat.

Az előírt kilométer tartalékok általában a harckocsik esetében 500
km, a lánctalpas- és kerekes harcjárműveknél, valamint a gépjárművek-
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nél 1000-1500 km lehet, míg a műszaki gépeknél, áramforrás aggregáto_
roknál 50 üzemóra volt az alkalmazott gyakoílat.

Ez megfelel a védelmi hadműveletben várható igénybevételmértékénelí, Iehetővé téve, hop a végrehajtós során ne leglen szülcség a természetes
elhasználódós miatti motor és lánctalpcserére.

A harc

alatti jaűtási tevékenységfeladatait a várható veszteségből
kiindulva kell me$ervezni, megszervezni.

A gyakorlatainkon alkalmazott elveknek megfelelóen

a gépesített
hadtest szintjén a várható sérilés23-327o, azonban azoknak az eszközöknek a száma, amelyekkel valami\en szinten foglalkozni kell, meghaladja a rendszeresített mennfség 50 Vo-áí is.

A sérült eszközök

SOVo -akis-, 2OVo

-aköúp-,

1OVo

-

a naglavítást igé-

nye|,2OVo-a meg nem térúlő veszteség.

A rendelkezésre álló javítókapacitrás lehetóvé teszi harcjárművek ese_
tében a felmerüló kisjavítások 1007o-ána\ a középjavít 6sok 1&45Vo-ának
elvégzését,gépjárművek esetében csak a kisjavítások 85 -95Vo -ának végrehajtását.
Szűk kresztmetszet tehót a középjavítások teljeskörű végrehajtása terén mutatkozil, melyet az elöljáíó által biztosítandó kapacitásbővítés út-

ján lehet ellensúlyozni.

Védelmi hadműveletben a meghibásodott, meg§érült haditechnikai
eszközöket alapvetóen a helpzínen, fedezék mögött van lehetőség megjavítani. Ezért a technikai biztosítá§i elemeket úgy célszerű csoporto§ítani, hory biztosított le§,€n a tevéken},ség döntő részéneka harcoló alegységeknél történó alkalmazása.

A gyakorlások során többnlre olyan megoldást választottunk, hogy

a gépesített lövész és harckocsi dandárokat javító-vontató csoportokkal
erősítettük meg. I5/ megalapozottabb lehetőség nyílt a kisjavítások dan-

dárszinten történő kiszélesítésére,a szükséges eszközök vontatási utakra
történő eljuttatására. A javítási tevékenységmegoszlása íry a dandár és
a javííózászlóaljak között

általában'7 0-30Vo

-t

a tebető.
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A dandárok és a többi csapatok eróivel át nem fogott j avítást igényló
_
e§zközöket a kijelölt útvonalon, pontokon ö§sze kell g5nijteni ésltt ierülnek átadásra az elöljáró vontató-javító szerveknek A gyakorlások során ezek az útvonalak megegteztek az anyagszúllításra kijelölt és hasmóIt
után- és hátraszállítási utakkal, melynek praktikumáról mego§zlottak a
vélemények Előnye ennek a változatnak, hog5l a közúti komendáns erők
jobban át tudják fogni az anyagi-technikai jellegú mozgásokat, kedve_
zőbb a lehetóség a forgalom irányítására, kezelésére. Hátróny lebet Ászont helyenként és esetenként a túlzsúfo|tság,torlódás kialakulásának
esélye, az útburkolat károsítása a lánctalpas eszközökkel. Úry gondolom
azonban, hogy mindezeket összevetve célszerűbb az útvonalak közös célból történő kijelölése, berendezése és használata, mivel így a vezethetőség jobban biztosított.
A helyszínen - alegységszinten - nem javítható eszközöket a telepített
sérült technika gűjtőhelyre kell eljuttatni. A gépesített hadtest szintjén
irányonként egy-egy STGYH telepítésévelszámoltunk, figyelembevéve
az adott jayítózá§zlóalj specializálódását. Szinte minden esetben arra törekedtünk, hogy a telepítéshez már meglevő polgári objektumokat ve_
gyük igénybe.

A javítrási lehetőségek, az alkatrész ellátottság növelése érdekében
meg kell szervezni a vissza nem térülő veszeségekból a hasznosítható
fődarabok, alkatrészek kitermelését.Ennek jelentősége a napjainkban
tapasztalható ellátottsági gondok miatt különösen felértékelődik.

Összességében a haditechnikai biztosítás kialakult és alkalmazott el_
vei hatékonyan képesek hozzájárulni a gépesítetthdt. alaprendelteté§éból fakadó feladatok teljesítáébez, néhány teíületen - a ryakorlati tapasztalatok alapján - keletkezhet feszültség, illetve §züIcéges a tevékenység mélyebb kimunkálása, Ilyen területek példáu! a meg nem térüIő haditechnikai eszk)zökpótlása, a fenntartási arryagbiztosítás és a javítós szet
vezésének összehangoltsága, a fenntartási anyagellátás folyamatossága.
C.) A közlekedési biztosítás mutatói,

jellenzói

A közlekedési biztosítás célja a katonai szállítások és közúti mozgások megtervezé§e és megszewezése, végrehajtásrának folyamatos vezetése. Az elvek szerint magába foglalja a szállító eszközök, anyagmozgató
és rakodógépek alkalmazásának tervezését,a katonai szállítások szerve-
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zését,a katonai gépkocsiutak kijelölését, berendezését és fenntartását,
az azokon történő mozgás irányítását,

A hljzlekedési biztosítás
úti biztosítás.

két íó területe a katonai szállítás, illetve a köz-

A katonai szállítrós a személy-, a haditechnikai eszkö zök és az anyagok szállítrását öleü fel. A védelmi hadművelet során volumenében és jelentőségében az anyagok szállítása a meghatároá.

Ez a feladatkör részeiben szoros kapcsolatban van az anyaEibiztosítással, olyannfra, hogy az anyagszá|Iítás szervezése során ósszemosódnak a feladatok, ütatott kérdés,hog5l a felelósség hová tartozik.
volt a jellemző, hogy mindkét területen - az
anyagi biztosítást és a közlekedési biztosítást tervező csoportosításban teljes részletességgelfolyt az anyagszállítások szervezes e, de nem egtnástóI fügetlenül hanem egtmással párhuzamosan, abból adódóan is, hogy
a tényleges sz.ervező személy egyidőben dolgozott mindkét szakterület
felé,

A ryakorlások során

az

Az anyagszállítás megszervezése magába foglalja a szállíttatók igényeinek begnijtését, a szállítási üszonylatok összeállítását, a rakodási feladatok számvetését, szállítá§i tervfeladat elkészítését,a szállító kötelékek feladatainak meghatározását.

A gépesített hadtest szintjén a szállításra az ellátóezted, szállítókapacitásával lehet számolni, amely mintegy 1860t szilárd és 400t folyékony
anyag szállításához elegendő. Szükség esetén, a sállítóeszköók kőzpontosított felhasználásának elve alapján, sor kerülhet az alárendeltek ka_
pacitásának igénybevételéreis, amely megközelítóleg 27O0 t szllárd és
800 t folyékony szállítókapacitást jelent.
A rakodáshoz a rendszere§ített kapacitás gépi aszközdkkel 1840 t/nap,
amihez párosul240 t/nap kézi rakodási lehetőség. Avégrehajtott §lakorlatok során ez a kapacitás általában elegendónek bizonyult a napi egy,
esetenként kettó fordulóval történó kiszállításhoz.

A közlekedési biztosítás másik
ba

ága a közúti biztosítlás, ame|y magá-

foglalja:
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- a gépkocsiutak kijelölé§ét,

feldeítését;

- a gépkocsiutak berendezését;

helyreállítási munkálatok elvegzését, a hadművelet során elóforduló rombolrások megszüntetését;
_

a szükséges

- a forgalomszabály ozís megsz,ervezését, diszpécserpontok, forga_
Iomszabályzó őrsök telepítesét;
- az utak őrzés-védelmét.

A szükséges utak kajelölésénélkiindulá§ awot jelent az elöljáró áttal műköüeteu úí,nrelyre csatlakozni kell. A katonai gépkocsiutak, ha_
rántutak, bekötőutak, kisegító- és megkerüló utak ö§sze kell, hog5l kössék a csapatokat a hdt. anyagi-technikai szakcsapataival, a kijelölt objek_
tumokkal, ame\ek résztvésznek az anyagi-technikai biztosításban.

A kijelólést követő

test rendelkezik

tevékenységek végrehajtására a gépgsített had-

köztltí kommddns-zászlóaljjal, valamintizükség esetén igénybevehető az elhtóezred ka)n7ti komendóns - szózada.
e gy

Az utóbbi ryakorlások során általában

a hadtest védő sánábal kettő
hosszirányú gépkocsiutat, eg) haráfrtutat, és több, 6-10 bekötőütat jelöltünk ki, és szerveztük meg a működteté§ét. Diszpécseípontok lettek telepítve olyan forgalmas útcsomópontokra, áhol a bázisok elhelyezkedése
ezt szükségessé tette. A rendelkezésre álló € forgalomszabályzó őrsből
- 3-5 őrs tartalékban haryása mellett - biztosítottuk a ííiozyás slÉrvezeítségét.Közúti komendáns tartalékot képeztünk út- é§ hídépítőerőkből
is, felkészülve a váratlan ellenséges behatások következményeinek felszámolására.

Összességében a kózlekedési biztosítás hadtest szintű feladatainak
feltételei rendelkezésre ál|nak, elvi síkon egénelműbb szabályozást igényelne a uállítások szervaés&tek hovatartozása. Nagobb hangsúllyal lenne
célszerűbb kezelni az útfoígalommegszervezésétés betartását.
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D.) Az egészségügri biztosítás muíatói, jellemzói

Az egésxégüg5ribiztosítás celja

a személyi állomány egészségének

megóvrás4 a harcképesség fenntartása és a sérültek, betegek időbeni egész-

ségügyi eilátása" hátraszállítása a végleges g5óryulás helyéig. Alapvető tar-

talma:
- a gyógyító-kiürító biztosítás;
-

kózegészségüryi-higiéniaiés járván}védelmi biztosítás;

- a tömegpusztító fegyverek, ipari katasztrófák elleni egészségüg5d
védelem;
- állategészségüryi biztosítá§;
- egészségügyi anyagellátás.

A védelmi hadművelethez kapcsolódóan a legjelentősebb terület 4
gó&Jító-kiüftó biztosítás megtervezése és megszervezése. Ennek alapja
a keletkező sérültek különbözó
mutatóinak meghatározása, amelyből fakadnak a további szakfeladatok.
A különbözó

mutatók közül legalapvetőbb

a

sériiltekvárható számá-

nak prognosztizáIása. Figyelembe véve a feltételezett ellenség lehetóségit, tevékenységénekjellemzőit a gépesítetthadtest védelmi hadművelete során 76-4oVo-os egészségüryiveszteséggel számolhatunk. Ha az ellátási rendszerbe bevont erőket is számbavesszük, az összlétszám elérheti
a 35 ezet főt, amiból következik, hogy a sérültek létszáma minteg5l 560014000 fő lehet.

Az előkészítő időszakban ryakorlatilag a szokrrányos betegségek mellett munkabalesetek előfordulrására sámíthatunk, amelyet a szalszolgálat
á|ta|ában O,íVo-os nag5nágrendre talrsál. Megítélésemszerint, figyelembe véve a békeidőszakban is tapasztalt betegforgalmat, ez a számlényegesen nagyobb lenne, bár a sérültállománnyal való foglalkozás döntő része a kórházalcra

hánllla.

A sérültek keletkezésénekdinamikája

a hadművelet során

rohamo-

san felfelé íveló, a kritikus napon akár 3500-flO0 fó is lehet, majd a had-

művelet végéigcsillapodó.
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Ha irányonként üzsgáljuk a sérúltekkeletkezésének lehetőségeit,
megállapítható, hory a fő irányban általában 7oVo-kalmagasabb a várható sérültek száma, mint a másik irányban.

A következő

meghatározó mutató 4 sérülésekjellegére vonatkozik
A klasszikus tömegpusztító fegyverek háttérbe szorulása óta alapvetóen
hagyományos feg5rverektől keletkezó sérültekkel számolunk, de mintegl
2,4-5Vo |ehet a vegi sérúlt, és 0,1Vo körüli a betegek száma.

Ezek a szómértékek meghatórozzók eglrészt a gógtítási szükségleta,
másrészt a hátraszállítóshoz szül<séges feltétekket.

Az a követelmény, hory a gépesített hadtestnél keletkező sérültek
teljes egészébenvalamelyik szinten - hadtest, dandár (ezred, vagy ö.z.),
esetleg gl., hk.z. - első orvosi segéIyben részesüljenel<, és ha szükséges ezután kerüljenek hátraszállításra a kije|ölt kórházba. Ez a követelmény
determinálja az erők és eszközök csoportosítását, a megerősítések és ellátsi utalások rendjét.

A prognosztizált

sérültek jelentós része a fó irányban védó csoportosításnál - gépesített lövészdandár és megerósítók - várható, ahol a csapatok össz|étszáma eléíhetiaz 5000-8500 fót is. A napi egészségűryiveszteség9-77Vo köótt lehetséges, ami 400-1500 fó ellátá§át igényli az adott
hadműveleti teíületen. A sérülések súlyossága nyilván eltérő, de az eIméleti normák szerint mintery 60-7 5Vo -a kelelkező sétülteknek feltétle nül onosi beavatkozósí igényel. Mivel a dandár segélyhelyen né§/ orvos
van rendszeresítve, eárt feltétlenül orvos megerősítést szülrséges az elöljáró részérő|biznsítani.Ez történhet a dandárt megerősítő csapatok állományáből, a hadtest egészségügti zászlóaljtól vagy a tábori hadseregtól
kapott egészségügli osztag llleMe szakcsapatok erőiből. Korábban alkalmaztunk olyan változatot is, amikor csapatoktól _ elsősorban tüzér, lég_
véde|mi tnzét - átalárendeltünk segélyhelyeket, de ennek létjogosultsága

megkérdőjelezhető.

A megerősítés naglságrendjénél célszerúarra törekedni, hory a dana séniltek 50 7o-a első orvosi segélyben részesüljön,
ehhez pedigZ-3 íős orvosbrigád átalárendelése túnik indokoltnak.

dár szintjén legalább

A keletkezó sérültek hátraszállítása terén a sérültek 95 7o-ánakszállításával kell számvetni. A harcmező kiürítése, a sérültek zászlóalj-segé|y-
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helyeke történó eljuttatása történhet sebesültszállító, sebesültkihordó
(LUAZ) gépkoaival, illewe ryalogosan. Az esetek jelentós reszében nem
indokolt a zászlóalj-segélyhelyeke további eszközmegerősítést biztosítani.

A dandársegélyhelyre történó hátraszállítást a dandár szintú erők
végzik a saját, ille&e az áta|árendelt eszközökkel, melynek nagyságrendje 2-6 db sebesültszállító gépkocsi lehet.
A dandárcegélyhelyről a sérüItek tovóbbszállítását a hadtest szinű eszközökkel kell végrehajtani, me|ynek iránya valamelyik hadtest típusúse_
gélyhely vagy kózvetlenúl a kijelölt kórház lehet. A szállításra általában
a tábori hadsereg biztosít egy sebesüItszállító szakaszt - 30 db jármú - illetve igénybe kell venni általános rendeltetésű tehergépjárműveket. Fsetenként rendelkezésre állhat légi kiürítő kapacitás is.

A gyakorlásokon rendszerint úgy számvetettünk, hogy a sérültek 60
%-át sebesültsáltító gépkocsikkal, a 4o vo-át ped;igmás eszközcikkel szál_

lítottuk. Álagosan napi 3 forduló megtételével lehet számolni.

A ryóryitó kiüritő biztosítás állandó szűk keresztmetszete a rendszeresített kapacitá§ alac§ony szintje. Ezért elengedhetetlenül szükséges olyan csoporto§ításokat létrehozni, amelyek az adott területen ezt a
feszültséget felotdják és ideiglenes jelleggel biztosítani tudják a folyamat
működőképességének fenntartását.
Az egészségügyi bizto§ítás má§ik na gy terilete a közegészségügli,jórványügi feladatok megszervezése és végrehajtása. Jellemző, hory a gyakorlások során kevés hangsúlyt fektetünk rá, pedig alapvető fontosságú
a csapatok hadrafoghatóságának megóvása szempontjából. Ennek megfelelően célszerú a hatékony közegeszségligyi-j árványü§/i feldeítési rendszer megszemezése és folyamatos múködtetése, a jelzésekből fakadóan
megelőző rendszabályok foganatosítása.
Mint, ahogy a békeüszonyok között

is előírt kötelezettség az elhe-

lyezesi és múködési körülmények, a személyi állomány táplálkozása,vizellátása rendszeres orvosi ellenőrzése, ugyanúry a harci körülmények között is eleget kell tenni ennek a kötelezettségnek
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A töme&)usztító íegverelg az ipai katasztróíák elleni védelem szintén
penferikus tenilet ek számtt, általában megelégszünk annyival, hory b!
zonyos eróket kijelölünk a következmények felszámolásátan v aldieszvételre. Ez ugyan része a feladatkomplexumnak, de az esetek zömében
nem töíténik meg a kijelölt állomány felkészítése,begyakoroltatása, í5,
várható, hogy tényleges helyzetben nem lenne képes miradéktalanul eléget tenni funkciójának.

, , Azállategészs€ű§/i biztosítás a hadművelet során lényegébennem
különbözik számottevően a békébenis alkalmazott eljárásoktÓ| ekősor_
ban a csapatok ellátiására kerülő hús és más állati eredetú élelmiszerek
emberi fogyasztásra való alkalmasságának megállapítására irányul.
_ Összessegében az egaaégúgy,tbiztosítiás terén a megs7Éí7&tt tapasztalatok azt bizonyítják, hog;u tovább kellene erősíteni a csapatsziftén elrendelt feladatok végrehajtásához vültséges feltételrendszei, mivel a póglító-Wft ő bbto§tás maraüktalan ellótá sa meghatározóan befotyáűlj a
a katonai szervezeíek hadtafogllatósógót, a személyi állomany ilabeniaradásának esélyele Ha összevetjük azállapotainkat a NATO hádseregekben található helyzettel, kitűnik, hogy feltétlenül erősítésre van szükség
e téren2.)

A védelmi hadművelet anyagi-íechnikai biáo§ítiásának vezetése

Az anyagi-technikai biztosítás komplex rendszeréből a szakfeladatok elemzéséntúl a vezetés néhány meghatározó részáe1 kívánok foglal-

kozni.

Az anyagi{echnikai vezetés arra irányul, hog5l a gépesített hadtest
részéremegszabott feladatnak megfelélően a hadtest paiancsnoki elhatrározás m. egalapozottan, idóben meghozatalra kerülhessen, az anyagitechnikai biztosítás oldaláról alá legyen támasztva, a vegrehajtók feiadi_
tai időben meghatározásra keiriljenek és mindez biztosítsa a' alárendelt
csapatoknál elvégzendő szaktevékenységfolyamatos, megbízható végrehajtását,

I2o

A hadművelet
-

tervezése időszakóban tehát a felad.atok sorrend.je:

paíancsnoki elhatározás meghozatala érdekébenvégzett szaktevé-

kenység;
- az alárendelt csapatok részérefeladatok meghatározása;
- anyagi-technikai biztosítási tervkomplexum okmányolása.

A végrehajtott gyakorlatok során többnfre a tervezési-szervezési
időszak feladatainak gyakorlása volt a kitúzött cél, a hadművelet, harc
alatti vezetés csak alkalmanként került felmérésre.
Ahadtest anyagi-technikai főnöIség funkcionális csoportosítását, az
alkalmazott elveknek megfelelően, a szakági feladatok szerint alakítottllk, ígt létrehozósra került:
- vezeÍéÁicsoport;

- anyagi biztosítást;
-

haditechnikai biztosítást;

-

közlekedési biztosítá§t és

- egészségügyi biztosításl tervező csoport.

Az egyes csoportok rendeltetése, nevükból adódóan, a meghatározott részfeladatok teljes kimunkálása, döntésre történó elókészítése, az
alárendeltek szakirányú vezetése. Ennek megfelelően a vezetési csoport
aszakágivezctőket és a tervező osztályt magába foglalva, az anyagi-technikai fónökhelyettes koordinálása mellett, az anyagi-technikai fónök irányításával megvalósítja a tervező-szervező tevékeq,ségtisszehangolt végrehajtását, az alapvető okmányok kimunkálását, és az anyagi-technikai
biztosítás múködési rendszerének folyamatos fenntartását.

Az

anyagi biztosítást tervező csopoítot hivatalosan "Anyagi biztosítást és szóllítást tervezó'' csoportnak nevezik, véleményem szeíint azonban helytelen és szükségtelen külön kiemelni és han gsúlyozni a" szállítós"
kifejezést, ugyanis az szerves része az anyagi biztosításnak.
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Olyan ez, mintha például azt mondanánlq bogy "Haditechnikai bbtosítást és javítást tervező csoport" ,vagy "Egészségügti biztosítást és kiürítést
tervező csoporl"

-

a.) A parancsnoki elhaíámás megalkotása érdekébenvégzendő elsődleges tevékenységet egy szűkebb , operatív csoport hajtja vegre, kiilönösen akkor, ha a tervezés időszakában már a harcálláspont és az anyagitechnikai vezetési pont külön-külön, eg5rmástól j elentós távolságra települ. Az elsó védelmi hadművelet kidolgozását rendszerint laktanyai körülmények közcitt végeztük, így klasszikus csoportlétrehozásra nem került sor, de a feladatba elsődlegesen bedolgozók az operatív c§oport tagjaivo|tak Ennek figlelembevételével az operatív csoport célszerúállománya:

_
_
_
_
_
-

anyagi-technikaifőnök.
tervező osztályvezető,
hadműveleti fótiszt,

haditechnikai főnök,
fegyverzettechnikaiszolgálatfőnők,
műszaki-technikaiszolgálatfőnök,
vegyivédelmi-technikai szolgálatfónök,

elektronikaiszolgálatfőnök,
hadtápfőnök,
üzemanyagszolgálatfőnök,
szállító főtiszt,
egészségügyi szolgálatfőnölg

közlekedésiszolgálatfónök.

A parancsnoki elhatározás meghozatala érdekében végzett szaktevékenlséga kóvetkezókre itúnyul:
-a
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PK ATTI j avaslatai

a hadművelet anyagi-technikai biztosítására;

- anyagi-technikai §zámvetések, melyek a parancsnoki elhatározás
magyaráző szö\legének a részétképezik.

E két alapvető feladatsor végrehajtása érdekébenkell

a kidolgozó

csoport valamennf tagjának ténykednie, és a maga szakterületéről a szükséges adatokat biztosítania.

A PK.ATH. javaslatai kialakítása,

az anyagitechnikai helyzetmegítélésfolyamatában történhet meg. Az operatív csoport tagjai, miután mind

a parancsnoki, mind az anyagi-technikai főnöki elgondolást megismerték
felkészülnek meghatározott időben saját javaslataikat jelenteni. Az anyagi-technikai főnölmek javaslatokatjelent a kiidekedési az egészségüryi,
a haditechnikai, a hadtípfőnö\ valamint a tervező oszályrzezető, Az
így kialakított soríendnek el§ődleges praktikuma az, hogy a rendszerint
szűkös felkészítésiidő nagyobb mértékben álljon rendelkezesére a had!
technikai és a hadtápfónöknek.,4 szakági jelmtések megfogalmazása során elsődlegesen arra kell törekedni, hogt az feleljen meg szorosan kapcsolódjon a PKÁTH. parancsnoknak megtemdő javaslataihoz, azokhoz a
kérdésekhez, amelyek parancsnoki jóváhagóst, döntést i4éhyelnek Ateíjengós, az adott szakterület minden részletérekiterjedő jelentés lehet,
hogy szalrszerű és bóséges, de praktikusnak, optimálisnak semmiképpen
nem nevezhető, megnehezíti és hátráltatja a PKATH. jelentésénekösszeállítását. Ezt ftgelembe véve a jelmtések felépítésének
céIuerű változata:

- a fő feladatok;
- a rendelkezésre álló erők-eszközcik

csoportosítása, manőverei;

- a szakfeladatok végrehajtásának rendje, fóbb mutatói;
- a harcbiztosítás szükségletei;
- a vezetés javasolt rendszere;
-

kérelmek,

A parancsnoknak megtett javaslatok jelentését követóen, a hadműveleti osztály részéreát kell adni azokat az adatokat, amelyek a parancsnok elhatározásának magyatáző szövegéhez szükségesek. Olyan anyagi
számvetésről van sá, amely tartalmazza az alapvetó anyagfajtákra vonatkoztatva a szükégleteket, a biztosítás mutatóit és a várható kázletmutatókat. Külön táblázatban célszerű kimutatni az elsó napra engedé-
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lyezett harc- és üzemanyag felhasználási normákat, melyeket a harcintézkedések is tartalmazni fognak.
b.) Az anyagi-technikai biztosíásra hozott elgondolás jóváhas/á§át követően a tevéken}§ógnek arra kell irányulnia, hogy az alárendelt
csapatok mielóbb, intézkedés formájában megkapják szakfeladataikat.

Az intézkedésekelkészitésekomplex felada! amelyben részt kell
vennie valamennyi szakági biztosítást tervező csoportnak. A harcoló és
harcbiztosító csapatok irányába a tervezó osztá|y, az anyagi-technikai szakcsapatok részérea szakági biztosítást tervező csoportok állítják össze az
anyagitechnikai szakintézkedéseket.

Az elsó vódelmi hadműveletben résztvevó csapatok valamennfen
külön-külön irásos intézkedést kapnak, a hadművelet során azonban a
kialakult gyakorlat alapján az összfegyvernemi és a tüzérdandárok önálló
szakintézkedést kaptak, a többiharcoló csapat é§ a harcbiztosítók részére
a sziikséges adatokat a fegyvernemi fónök harcintézkedésébe dolgoztuk

be.

Nem frázis az a követelmény, hogl az alárendeltekidőben és me§elelő
tartalommal kapj anak intézkedést. Több esetben bebizonyosodott, hogy
ezt a kóvetelményt teljesíteni nem egyszerű feladat, csak célirányos és
összehangolt tevékenységgel lehet. Ennek érdekében a szakági vezetőknek kiemelt figyelemmel kell kidolgozni és a szerkesztést végrehajtó tervező osztá|y részére átadni azokat a szakmai részkérdéseket,amelyek az
alárendelt csapatok feladatai teljesítéséhezszükségesek.

A g.hdt. anyagi-technikai főnöl<ség tevékenységénekminősítése úgy
jelenik rneg, ahogy az általa vezetett c§apatok végrehajtják a kapott feladatot időben és eredményességben. A leglobban kimunkált, legszebb
tervek is értéktelennéválnak, ha azok megvalósítása csorbát szenved.
Külön figyelmet érdemel a feladatok, intézkedések lejuttatása, szintén azt az elvárást alapul véve, hogy időben tudja az alárendelt csapat
kézhez venni. Az első védelmi hadművelet tervezése során az elkészült
intézkedéseketkülön futár szállítja a csapatokhoz.

A hadművelet végrehajtása során, ahol a párhuzamos munkamódszer alkalmazása szúkégszerűbben jelentkezik, többnyire az a gyakorlat,
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hogy összekötő tiszt, esetleg személyesen a fó feladatot végrehajtó dandár anyagi-technikai főnök veszi a feladatot írásban és szóbeli kiegészítésekkel, értelmezésekkel.
c.) Az anyagi-technikai biztosítási úenkomplexum olrnrányolása azoknak a meghatározó részterveknek a kidolgozását jelenti, amelyek lehetóvé teszik a hadművelet anyagi-technikai biztosítása megtervezését és
megszervezését és a hadmúvelet során annak folyamatos vezeté§ét.

A tervező-szervezó munka során a kidolgozás tárgya a"Terv a g.hdt.
védelmi hadművelete anyagi+echnikai bizto§tósóra", amely két alapvető
részből áll:
- grafikus terv: térképen;

- magyarázó szöveg, táblázatokban.

A tervezés munkatérképenfolyik, melynek adatai alapján kerülhet

sor a bizasíusi tervtérlép elkazítaére.A munkatérl<ep a hadmúvelet végrehajtása során folyamatosan a tervezés alapját képezi, íg5l alapvetó elvárás vele szemben az akfializá|ása, naprakészentartása. A gyakorlások
során bebizonyosodott, hory munkatérképet célszerűkészíteniés vezetni a PK ATH.-n kívül az anyagi biztosítást és a haditechnikai biztosítást
tervező csoportnak, míg az EUSZF és a KSZF az anyagitechnikai fónöki
munkatérképen kap lehetőséget a tervezésre.

A biztosítrisi tervtérképgrafikus tartalma, a gépesítetthadtest feladatainak ábrázolásán túl, a PK. ATH. elhatározásának a megjeleníté_
se. Ennek alapjá n tarta|mazza az ellátási és kiürítési irányokat1 az
azok
gi-technikai biztosításban résztvevő erőket, eszközöket, bázisokat, ^ílyamanővereit, a mozgáshoz sziikséges és berendezett úthálózatot, az ellátási feladatok tervezett pontjait, terepszakaszait, illetve a vezetési rendszer elemeit.,,4 térképen táblázatos formában csak az anyagi+echnikai bbtosítós legfontosabb mutatóit célszerű me§eleníteni, amely összefogottan
taítalmazza az anyage||átás, a hadrafoghatóság és az egészségügli veszteség, hátraszállítás legfontosabb adatait.

A maglarázó

szöveg az anyagi-technikai bizto§ítás valamennyi terü-

leiére kiterjedően magába foglalja a végrehajtásra vonatkozó számvetéseket, az erők és eszközök elosztását, alkalnazrásának rendjét. Célja a
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feladatok számszerűsített kifejezésével az anyagi+echnikai bizto§ítás követelményeinek és lehetóségeinek meghatározása. C élszerű tartalma :

_
*

szöveges elgondolás;

kimutatás a g. hdt. és megerősítői harcértékéről;
kirnutatás az anyagi-technikai csoportosításról, erők és eszközök

elosztásáról;

-

számvetések az anyagi biztosításra:

_
_

-

_
_

1ja. súlyadatai,
nagybani anyagi számvetés szal§zolgálati áganként
kimutatásokban,
résdetes anyagi számvetés a hadművelet következó
napjára,
nagybani szállítási számvetés,
részletes szállítási számvetés,
utalások rendje.

számvetések c haditechnikai biaosításra:

-

hadrafoghatóságalakulásatípusonként,
veszteségszámvetéstípusonként.

terv a katonai gépkocsiutak berendezé§ére, fenntaítiá§áía és

működtetésére;

-

számvetés az egészségűEyiveszteségreés a sérültek hátraszállí-

-

az anyagi-technikai híradás rendje.

tására;

A magyarázó szöveg komplex tartalmából adódik, hogy összeállítása

az anyagi-technikai főnökség funkconális csoportjai mindegyikét érinti,
a szerkesztés pedig a terlező osztály feladata.

Az anyagi-technikai fónölrségen belül olyan szemléleteket kell kialakítani, amely alapján valamennl szolgálati személy azt tekinti elsődlegesnek, hogy az átfogó, összesített anyagi-technikai harci okmányok készüljenek el első üternben, és ezután köjetkezhet az egyes szakterületek
szakmai okmányainak formába öntése, letisztázása. Csak így biztosítható,
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hogy megfelelő tartalommal, megfelelő időben parancsnoki jóváhagyásra be lehessen mutatni az anyagitechnikai biztosítási tervet.
3.) Osszegezés:

A tapasztalatok összesítése alapján megállapítható, hory az alkalmazott s/akorlati eljárások az anyagi-technikai biztosítással szemben támasztott igényeket és k&etelrnényeket kielégítilq nincs elmaradrás az össdegyvernemi harc megvívására kialaHtott elvek korszeríségétől.

A tervező-szervező tevékenységterén továbbra is kiaknázatlan tartalékok vannak a sámítógépes támogatás igénybevételében.Laktanyai
körülmények között, a begyakorlott honvéóégi közalkalmaz ottak bevonásával hatékonyan alkalmazhatók a szövegszerkesztők, egyéb táb|ázatkezelők, de táboi k)rühnények k)zött a vezetés-automatizólás szintje elmarad a korczerú lehetőségeldóI. Továbbra is hiányolom, hogr nincs egtséges programrendszer kidolgozva, amely biztosítan á legalább az arry agi-technikai szolgálaton belül a vertikális vonalakon az információáramlást és cserét. A helyi kezdeményezések öncélúak, általánosságban jellemző rájuk, hory az alárendeltek nem tudnak prStálni belőlük, így csak
többletmunkánalq felesleges nyűgnek érzik az adatszolgáltatást.
Nem egtségesek a harci
a

követelménlámasztás

okmánynintál ezáltal

nem lehet erységes

sem, az érdeklődési körnek megfelelő mél5nég-

ben foglalkoznak a csapatok szintjén az okmányok összeállításával, előkészítésével.

Az integráció következtében a vezetők sokkul szélesebb szalonai terüIetet kell, hogl iányítsanalq emiatt nagtobb mértékbenu cséges a döntéAhelyzetmegítéléstényleges
s elókészítésbebev onni a szaká§ főnök)kt
folyamata, technológiája elméletileg ismert, elismert, azonban a gyakorlati megvalósítrás, a praktikus végrehajtás az esetek zömében nem kellóen

realizálódik.

A törekvések ellenéte a tervező rnun}a cóIjait nem eglséges akarással igtekszik minden §zalúgi vezetó, felelős nunkát végző b€osztott
elérni, az esetek zömében az energia naryobb részéta szúk szalonai kbvetelmények teljesítéseköti le. Eztbefolyásolja az is, hogy elölj árói szakmai
ellenőrzések során többnlre - kiragadva a részíaz egészből - az adott
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§zakterület kerül vizsgálatra és a szakmai okmányok alapján minősítésre,
Ezt a szemléleíetcsak felülről-lefelé lehet megváltoztatni.

Az anyagi_technikai fónökseg békeszervezetének háborús funkcioegyszerűen negoldható, a tényleges tervezőmunka során azonban összemosódnak a felelősségi körök, ami adott esetben bonyodalmakat okozhat. Mindez fel_
veti annak kérdését,hogyközelíteni lenne céluerű, már békében is, a hábonis szenezeti és munkarendhez.

rális csoportosításnak megfelelő áta|akítása elüleg

Avezető szervek eredményességénektényleges megítélésébensok-

szor nem az kap kellő hangsúlyt, hogy

a végrehajtó tagozat hogyan tudta
teljesíteni a feladatot, mennlben járult ltozzá a vezető a vezetett tevékenységének minőségéhez, Ez azt okozza, hogl a tenezés naglobb hangnilyt kap, mint a szewezés, ezáltal öncélú marad, nem szolgálja az összér_
dekeket.

A fennt említett hiányosságok, negatívumok hatásukban nem olyan
jelentősek, hogy az anyagi-technikai biztosítás múködési rendszerét válságossá teglélq de kikiiszöbölésükkel, a szükséges szemléletváltással további előrelépést lebet tenni.Áz anyagi+echnikai bbtosító§ terén dol4ozó
állomány döntő része magasfola1 szakértelemmel végzi a tértyleges, naponta jelentkező szalcfeladatokat, ami alapjón biztosítomtak látszik a valós
hóbonls feladatok köv etelményszinű megolüsa is.
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KATONAI MINOSEGUGY
A MAGYAR

HONVÉDSÉGHADITECHNIKAI
SI RENDJENEK FEILESZTÉSE

B,F§IZF'F.ZÉ,-

Kopau, Jenő|

Megtisztelő feladat számomra, hogy a mai fórumon rövid tájékoztatót adhatok Onöknek a HM haditech kai beszerzési rendszer€űl,
mindazon körülményekről á feltételrendszerról mely ahhoz szükséges,
hory az eladó és vevő szándékai találkozhassanak egy közös cél a Magyar
Honvédségműködéséhez szüíségeseszközök és szolgáltatások beszerzésénekmegvalósítása érdekében.

A téma.úryérzem, a legértőbb körökben hangzik el, hiszen a C+D
kiállítás az Onök jelenlétével ma nem más mint a nemzetkózi és hazai
hadiipari, va|amint a honvédségrészéreszükéges polgári termékek pi
acának eszköz és szakértelem kínálata, melyre ma a MH igényt tarthat,
A Honvédetmi Minisztérium Beszerzési Hivatala az Önök áttal képviselt piacon teljes értékűpartner és szerepló Kván lenni, még akkor is,
ha az ország és benne a védelmi kiadásokat tartalmazó költségvetés napjainkban csak csekély mértékű fejlesztéseket, illetve beszerzéseket tesz
lehetővé.

A jelenlegi helyzet azonban nem jelenti azt, hogy nincsenek terveink, elképzeléseink, hory nincs szükségünk kapcsolatrendszereke, információka, tervezái feladatainkhoz segíSégnyújtásra, a múködőképesség fenntartásához szükséges áruk és szolgáltatások beszerzésére,

A Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal ezeknek a feladatoknak funkcionális szervezete, a HM beszerzéseinek állami és nemzetközileg harmonizált jogkömyezettel, kizárólagos jogokkal felruházott szervezete-

1KopaszJenóínk.ezredes,HMBeszerzé§iHivatalI8az8atója(Asz€rzónekaz1995,novembeíében megrendezett c+D kiállítás szakmai fóíumán elhangzott elóadása).
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A Honvédelmi Minisztérium Beszerzesi Hivatal több mint három
éwel ezelőítkezdte meg működését a haditechnikai import beszerzések
területén, azóta feladatai folyamatosan bóvültek, szakértelme növekedett, egpe szaporodott azoknak a külföldi, belföldi szállítóknak a száma,
akik fúlébenjó - vag5l kevésbéjó - tapasztalatokkal, de ismerősen cseng

ez a név-

A múltról nem szeretnék túl sokat beszélni, csak annyit, hogy a Beszerzési Hivatal eza|att a néhány év alatt mintegl 80 db kül- és belföldi
szállítóval, több 10 MdFt értékbenvalósítoftmegbeszetzéseket, kótött szerződéseket és bonyolította azok megvalósításának folyatnatait.
Ésmost a j_elenről, illetve a
tosabb kérdésonök számára?

jövőűl néhány szót. Mi lehet

a legfon-

Hogan műktldik a HM beszezési rendszere? Hogan adhatjók el termékeiket a Magar Honvédségnek?

kicsit bővebben:
a

- Hol és horyan lehet értesülni
vételi szándékról?

a

tervekról és elképzelésekól, netán

-

Milyen követelményeknek kell megfelelni?

-

Hol és kinek ajánlhatják

és mutathatják meg

- Horyan jön létre az üzlet vagy hory mik
nik a fizetés?

a

termékeiket?

garanciák, hogyan törté-

Nem célom, hogy teljes részletességgelbeszéljek e kérdésekről, de
Önöknek átadni.

a főbb információkat szeretném

A feladat viszonylag e§/§zerii, elősár is azért mert ma már (95. november 0 1 -tól) a Honvédelmi Minisztérium is, mint bármely má§ központi költségvetési intézmény rendelkezik olyan töwénl háttérrel, a beszerzések technikai végrehajtásához, melynek alapelvei azonosak a köósségi beszerzések nemzetközileg elismert alapelveivel, n evezetesen a beszerzések kulcsfontoss ágti piacgazdas ó§ j elkmzőive| melyelc
- a versenyhelyzet;
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-

integritás;

- a nyilvánosság;
- beszerzési információs
- a beszerzések
- szerződő

rendszer;

felüryelete;

felek felelőssége;

- a piaci lehetőségek kiaknázása, stb. címszavak körül

fogal-

mazódtak meg.

Eglszóval a 95- éü XL törvény a közbeszerzéseklőlteljes egészében
hatdlyos a HM és irányítása alatt áIló katonai szervezetelcre, íry a Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatalára is mint a terület fő letéteményesére. Ez az első és legfontosabb iníormáció.
A beszerzáek konkrét megvalósításának folyamatainál
szavain túl, az alóbbi céIkinizések vezérelnek

a

törvény írott

AHM (MH)

költségvetésében szerepló beszerzési feladatokhoz
a lehetséges legtöbb forrás felkutatása.
1,)

2.) Ajogi, a gazdasági-műszaki és minóségüg5ri követelrnényrendszer
múködtetésével a HM beszerzési fonáslistájának kialakítása, ebből a legoptimálisabb felelós beszerzési forrás kiválasztása.
3.) Aszerzódések korrekt odaítéléseés a megvalósítási folyamat közvetlen technikai és irányítási funkcióinak menedzse|ése.

4.)

A finanszírozással kapcsolatos kötelezettségek pontos

és mara-

déktalan betartrása.
5.) A beszerzési feladat te§es fo|yamatának adminisztrálrása, információk és adatok feldolgozrása, archiválása. A szerzódések teljesítését
követőén, a beszerzési folyamat, felek által történő befejeze-se és lezárása.

A köveíkezőkben néhány sóval ismertetem az öt legfontosabb célkitúzésnegvalósíásához szükséges elemi feladatokat.
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Az elsó céIkitűzés

A beszerzési fonrások, melyek a hadüpari és polgari termékek és szolgáltatások piacát jelentik, kétfélemódon kerülhetnek velünk kapcsolat-

ba.

a./ Az első módszer amikor a vevó, a HM BH kezdeményezi a forrás
megkeresését. Ezt a módszert akkor alkalmazzu\ amikor ismeretlen az
adott termék vagy szolgáltatás előállítója.A forrós felkutatósának eljórása:

- a közbqszerzési értesítőben vagy a nemzetközi sajtóban történő
meghírdeté§ alkalmazása (mindkettőnek szabályait a közbes zeízÁi töívény taglalja);
- (ha ismert, korlátozott számű szállító van a piacon - a beszerzési
- felkérés alapján történik a kapcsolat felVétel).
téma sajátos természete miatt

A második módszer amikor

a beszerzési szándékot megelőzve a
piac termék és szolgáltatás elóállítással foglalkozó szereplői maguk jelentkeznek, mint beszerzési forrás.
b./

Emásodikmódszer igen gyakori az elmúlt évek tapasztalatai alapján,
hiszen a piackutatás az eladónak is jól felfogott érdeke. Ennek köszönhetően húrom és fél ev abtt kb. l00 termék és szolgáltatós bemutatójának
volt helyszíne a HM BH.

Ezek a bemutatók számunkra igen fontosak. Egtrészt azért mert lehetőségünkvan a résztvevők (a HM és intézményei,valamint a MH tisztjei és közalkalmazottjai) téma orientált összehívására, a bemutatók helyének, a demonstrációkhoz szülséges audióvizuális eszközök és felszeíelések téíté§mentes felajánlására, levezetáhez szükséges segítségnyújtásra, a piaci információk és a beszerzési források megismerése érdekében. Másrészt azért fontosak, mert az előzőeken tút a bemutatókon fel_
vonultatott termékek és elmondott vagy kivetített ismeretanyag a résztvevők és raj tuk keresztül a Magyar Honvédségszélesebb értelemben vett
szakértó állományának látókörét, technikai felkészültsógét, mi több ezen
információk döntéselőkészítésekheztörténő fe|ha§ználását is szolgálja.
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Az előzó két gondolatban megvalósuló feladatok eredményei
v e tke zőkb e n

a kö-

ío?Ia lh at ó k ö s sze :

- Többol<lalú kapcsolatrendszer

alakul ki;

- A beráramló információk rendszerbe foglalhatóak, kiértékelésüka
beszerzési célt szolgálják (információs lap);

-

A szállítók részére jelenlét lehetóségét biztosítjak a Maryar Hon-

védséglátókörében.

Álapvaő jellemző:

E fázisban nem kérünk és nem kell adni ajánlatot.
A násodik cólkitiizés

Az elérendó célok között nyomatékosan szerepel

a jogi-gazdasági-

műszaki és minóségügyi követelménlrendszer múködtetésével:
a./

A forráslista kialakítása;

b./ a felelős beszerzési forrás kiválasztása.

A forráslistára kerülés ery feltételrendszemek való megfelelést, meg-

mérettetéstjelent.

Jogi szempontból a megfelelőség magába foglalja:
-

cegieglzés bemutatása (cím, telephely);

- társasági forma, főbb tulajdonosok,

üzletrészek felosztrása;

- tevékenység engedély (társasági szerződés);

- különböző
igazolások és nflatkozat arról, hog5l a vállalat nem áll
csőd vary felsámolás alatt, nincs rendezetlen köztartozása (adó, TB, vám) ;
-

APEH bejelentkezái

lap bemutatása.
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Gazdasági-műszaki szempontból a megfelelőség magába foglalja:

Gazdasá§:
adatlap kitöltését , (önbevallás módszerével) mely feltüntetett adatok ellenőrzésének jogát a BH fenntartja. (Az adatlap a kapcsolat felvétel alkalmával átvehető.);
-

- pénzüryi alkalmasság bemutatása, pénzintézettől § zátmazóbizonylattal a fizetőképesség megállapítása érdekében.

Műszaki:
- rövid cégismertetőt kérünk a műszaki színvonal, a műszaki alkalmasság igazolására, a műszaki felszereltség bemutatására;
- referenciák a szakterületen, piaci ismertség;

- a tevékenység folyamán alkalmazott beszállítók ás a|vállalkozók
megnevezése is követelmény;
- garanciavállalási

mutatók;

- a|katrész utánpótlás, utánryártás lehetősége;
- fejlesztési készség kinyilvánítása.

Mit foglal magába a MinősQbiztosítási kiivetetményelrmek való negfelelőségl
E kérdésismertetése előtt fel kell tárnom azt a tényt, hogy a Magyar
Honvédségtervezett NATO csatlakozása alapvető változá§t jelent a minőségügyben, a szabványügyben , illeVe az ezzrlkapcsolatos követelmé_
nyek meghatározásában.
A Magyar Honvédség a minóségbizto§ítás területén általános és specifikus követelményeket támaszt a szállítóval szemben. Az általános követelmények nem másak, mint az érvényben lévő hazai és nemzetközi
elóírások.

A speciális követelmények, melyeket a "polgáitóI eltérő' jelzóvel illetünk, betartása bizonyos termékek vonatkozásában szigorú feltétel.
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Ennek okai röviden a következóIc

Első:

A hadsereg számára létkérdésa termékek minősége, megbízható, a
követelményeknek rnegfelelő működése, mivel az általa használt eszkö_
ók, felszerelések (fegyver, lószer, sisa\ repülőgép, rakéta, stb.) adott
esetben életmentő funkciót töltenek be, meghibásodásuk pedig katasztróíáthozvezethet.

Második
A hadseregben rendszeresített beszerzések túlnyomó többsége ósszetett és fejlett technológiát képviselő veszélyhordozó termék Ez megkő-

veteli az illeszkedési követelmény hatásainak teljeskörű ismeretét és bonyolulttá teszi tervezésüket, fejlesztésüket, valamint §lártá§ukat.
Harmadi]c

A hadsereg felszere|éseit Hjlönösen extrém körilmények köZitt alkalmazza (szélsőséges klíma és terepviszonyok, sérúlésveszély, eltérő
képzettségűés intelligenciájú kezelő állomány, stb,). A működtetés soran
bármely minőségi hiba sokkal ryorsabban jelentkezik a fokozott igénybevétel a terhelés következtében.

Negedik
A minőségbiáosítási rendszenel jelentős költségek takadthatók meg.
Köztudott, ho$/ a tervezk és a gártás során a termék hasznos jellemzői
meg|éténekkíros jellemzői kikiszöbölésenek biztosítósa a tevékeqnég
korai szakaszában a leggazdaságosabb.

Az elózőek okán és alapján azok

akik a Magyar Honvédségigényeinek kielégítésében
részt Kvánnak venni, elsődleges és közvetlen kapcsolatot kell, hory létesítsenek a BeszerzésiHivatal Minósége lle nőz és i F ő o s a á Iy áv a l. Melyrck tanékenységénkeresztűl megkövetel_
jük a Közbeszerzési Törvényben elóírt minóségüryi megfelelóségi követelményeket.
a vráJlalkozók
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Nevezetesen:
- Bármely nemzeti rendszerben akkreditált minőségtanúsító intéz-

ménytól származó tanúsíWányokat;

- a minőségellenőrzésértfelelős személyek bemutatását:
- a saját és a bevont műszaki-gazdasági egységek

minőségbiztosítási

rendszerének bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító általi tanúsítását;
- továbbá a speciális

követelmélyeket"az MH Minőségügi rendszer

kiegészító minősító k)vetelmények" című szabályzatunk alapján.

Megemlítek még egy íényezót a minőségbiztosítás területén, ez a
katonai minőségbiztosítás szerepe a tennék életciklusa során,

A Magyar Honvédségbeszerzési rendszer fejlesztésénekegyik fó

iránya a beszerzésre kerülő eszközök életciklusának minőségbiztosítási
kezelése, E témakörrel kapcsolatos szempontok bevezetéséta tervezéstől a rendszerből történő kivonásig kulcsfontosságúnak tartjuk és követelményrendszerünkbe fokozatosan beépítjük.

Végezetül nem titkolt szándékunk, hogy saját és a professzionális
szállítók érdekébenis a minőségügyi ellenórzéssel kivonjuk a felkészületlen egyéni kereskedőket, az alkalmi árusokat, az ismeretlen eredetű
termékeket forgalmazókat, a piac spekulánsait.

Az előzőekben v ázolt követelménFendszer bevezetése tudjuk, hog5l
napjainkban rugalmasságot és türelmet igényel. Ismerünk olyan vállalatokat és vállalkozókat, akik a Magyar Honvédségigényeinek kielégítésében több éve résztvesznek, ismerik beszerzési szokásainkat és követelményeinket. Sokan vannak azonban olyanok is akik e speciális piacon
kezdők, de mindent megte§znek annak érdekében, hory elvárásainknak
megfeleljenek. Ezeket a szál|ítókat minden vonatkozásban segíteni fogjuk és időt adunk a gyakorlat megszerzéséhez, megfelelési követelmények eléréséhez.
Összefoglalva, az előző folyamat eredménye, hogy kialakul a HM
Beszerzési Hivatal forráslistája. Ezt követi a beszerzési forrás kiválasztá-
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sa, mel}mek teímészetesen elófeltétele a konkrét beszerzési feladat. Ez
az a pont, ahol működésbe lép az 1995. évi XL törvény a Közbeszerzésről.

A törvényben meghatározott
-a

beszenési eljárósok

nyílt el!áíás;

- a meghívásos eljárás és a
-

A

tátgtalásos eljárás.

beszerzés értékhatárai a közbeszerzésnek rninósített esetekben,

7996-ban a következők:

árubeszerzés
- szolgáltatás
-

beruházás

10 MFt;

5 MFt;

- építés,

20 MFt;

- műszaki

tervkészítés5 MFt.

Az értékhatárok alatti beszerzések esetében a szabad kézi vétel, il-

letve a központosított beszerzési eljárásokra vonatkozó szabályokat alkalmazzuk, melyet a központi költségvetési szervek beszerzési rendjéról
szóló kormányrendelet tartalmaz (ennek kiadása folyamatban van, illetve az év folyarirán meglörténik).
A harmadik célkitűzésa szerződés konkrÉíodaítéléséhezkötódik

A beszerzés folyamán rendkívúl fontos mozzanatnak ítéljükmeg
hiszen ez az a pont, ahol ha az előkészítésidőszakában hibát követünk
el, konkretizálódhat az eredmény, vagyis nem azzal kötjük meg a szerződést aki a legmegfelelőbb. Ez a mozzanat á|l a ftgyelem középpontjában
és ez az az esemény, melyet a korábbi években is a legtöbb támadás ért.
Ezért fokozott figyelmet fordítunk arra a törvény előírásra, melyszerint:

'A Közbeszenési eljárásban - az eges eljárási cselelonényeN az ajánIatok értékelésesorán hozott döntés és a szerződés megkötése tekintetében
- az ajánlatkérő ki)teks bbtosítani, az ajánlattevő pédig tiszteletben tartani
a verseny tisztasúgdt, illene a nyilvánosságot. Az ajánlatkérónek bíztosítani
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kell az eséIyegenlőséget az ajánlattevők uómára. KiilföMi székhelyű ajánlattevő számára a részvétel, illetve az eljárás során a szetződés elnyerés'ének
jzempontjából a nemzeti elbánást a Magnr Köztársasógra irányadó, nem-

zetközi szerződés e lóen foglaltakkal

ös szhangban

kell bizto sítani.''

Az ajánlatok elbírálásánál a törvény írott szavai szerint járunk

el.
az előzőekben vázolt alapszabályok érvényesítését,a beszerzési feladat végrehajtásának támadhatatlanságát.

Ezzel minteg5l

bi ztosíE a

Említésttettem a célok között a megvalósítási folyamat közvetlen
technikai és irányítási funkcióinak menedzseléséről. Ezalatt azt éítem,
hogy a szeródések teljesítésénekidószakában a kölcsönös
és folyamatos
kapcsolattartás és tájékoztatás módszerének alkalmazásával, a problé_
mamegoldási kész§ég kinyilvánításával mindent megteszünk annak érdekében, hory a beszerzési feladat a legteljesebb mértékbenmegvalósuljon.
A negyedik cél a fizetési kötelezetí§égek teljesitésére inínyut.
Jól szabályozott terület, azonban sok esetben valaki által garuntált
fizetési ígéretteláll szemben, a vállalkozó ezért a fizetési kötelezettség
pontos teljesítésenem csak
elérendó cél is.

a

természetes cél, hanem bizonyos esetekben

A HM BH fizetési kondicióit alapvetóen a Magyar Honvédség kciltségvetesi előirányzatai mögött múködő támogatási rendszer hatátozza
meg elsósorban. Sajnos többször okozott fizetési nehézséget az éves költségvetés káói jóváhagyása, mely késői megrendelések feladá§át, jó esetben az év utolsó hetére eső teljesíté§üket és ezáltal az év utolsó perceiben
esedékes fizetési kötelezettségeket írtak elő.
Az alacsony szintű költségvetés a támogatás kiutalás szerinti felhasználást eltorzított a, a havi támogatási rendszer fuetési kbtelezettségek eltolódús á hoz, kamatterhek felv áIlal-ásához vezetett.
Mindezen problémák megítélésemszerint 1996. január 1-el enyhülnek, mivel ekkor belép a Kincstár.

A kincstári funkció működése tér a lapvető
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változást fog jelmteni:

- na§lobb

sámla átfutási idők késlelteik a vállalkoák (eladók) pénz-

hezjutását;

biztos állami fizetési garanciát jelent bel- és külföldi szállítók számára, csökken a haü támogatási rend§zertől való függés.
-

Külföldi partnereinknél továbbra is a nemzetkózileg elfogadott fizetési módokat alkalmazzuk, melyek közül ezidáig leggyakoribb az okmányos meghitelezés (akkreditív) volt.
Hazai üszonylatban garanciákat fogunk beépítenia beszerzési rendszerbe annak érdekébenis, hory a nehezen megszeízett szállítói jogot
pontos és maradéktalan fizetési teljesítésselviszonozzuk.

Az ötfiik és egrben utolsó célkitűzésa beszerzési folyamat teljes
adminisztrálása
Minden egyes beszerzésifeladatvégrehajtása tanu|ságos, ezen belül
kerülendó vagy példa értékűlehet.

A pozitív és negatív vonások külső és belső téayezők hatásaiból, a
beszerzési folyamatot kílsérő jelenségektől, új szabályzók életbelépésétől, olykor a jogi eligazódásban fellépó bizonytalanságoktól, de főként a
speciális feladat, speciális végrehajtásától alakulnak ki.
Hogy a tanulságok,-legyenek azok bármilyenek,-későbbi munkák
folyamán felhasználhatóak legyenek, a beszerzési folyamat dokumentálására, annak minden elemi részérekiterjedő információs rendszert működtetünk. Az információs rendszer fejlesztése folyamatos, mivel a követelménlrendszer a szituációk é§ maguk a feladatok is más és más igénnyel
lépnek fel.

Ennek érdekében a folyamatos információk-kezelés a beszerzési folyamat végénmindkét fél részéremegnyr.rgtató, pontos végelszámolást
kell, hogy eredm ényezzen
Feltételezem, hogy a nap folyamán szó esett a progIamkóltségvetések tervezéséről á a tervek végrehajtásáról, melynek szintén alapvető
kérdésea beszerzés folyamatos pontos követése, a gazdasági események
évenkénti nyilvántartása és aprogram hosszának megfelelő évenkénti elés végelszámolása.
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Beszerzési rendszerünk ismertetésével nem akartam rémületet kela beszerzési folyamat felületes vagy
szubjektív elemekkel megtűzdelt, átláthatatlan rendszer látszatát keltse.
teni, de azt sem szerettem volna, hog5l

Hasonló szavakkal zárom elóadásomat, mint amivel elkezdtem, miszerint nem valószítnű, hogy tömeges nagyértékúbeszerzéseket fogunk
realizálni ajövő évben, de az bizonyos, hogy a Magyar Honvédség átszervezése megkezdódött, melynek rés zét képezi ahaditechnika korszerűííése,az ország teherbíró képességénekmegfeleló ütemben.
Továbbra is kérjük és várjuk eglüttműködésüket és segítségüket annak
érdekében, hogt a kormány és a katonai febóvezetés úItal elképzelt, létszámban uglan kisebb, de modem, jóI felszerelt az onzágvédelmét bbtosító
haderő felszerelésének kialaHtásához.
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BEMUTATKOZIK

A MAGYAR il,fi\ÓsÉG TliR§AsÁG

Pókh Milctós, Füredi Ltiszló|

A Társaság alapvető célia a masnr minósegüry
fejleszt€se, összhangban az érvényesjogszahílyokkat.
(A Magrur Minőség Túrcaság ÁlapszaháIya 3.§.)
A Magtar Minőség Társaság (továbbiakban MMT) 1991. június 12én alakult meg azzal az alapvető céllal, hogy Magyarországon segítse a
minőség fejlesztésének ügyét, együttműködve az államigazgatási, a gazdálkodó és a társadalmi szervekkel. Az alapító tagok kóótt szerepelt a
Maryar HonvédségMinőségtanúsító Intézet mint jogi tag és az Intézet
állományából 15 fó mint egyéni tag. Az alapítók felismerték az MMT-ben
tömörülő szervezetek és személyek jelentőségét a hadfelszerelési anyagokkal szemben támasztott polgárinál szigorúbb követelmények minóségbiztosításának fejlesztésében. A hadsereg megfelelő minőségbiztosítási rendszere nélkül megvalósíthatatlan. A kapcsolatokat mutatja be 4z
alábbi óbra:
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Magyar Minóség TáfsaMg muDkatársa
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A felső sorbanle,lő öt té?lalap mutatja az ellátási folyamat alapvető
,,
lépéseit,míg a középső téglalap a minőségbiztosítási szewezet sáepét
hivatott jelképezni, Az itt jelentkezó minőségügyi információhoz kápcsolhatók a MMT által nyújtott szolgáltatások.

A tórsaság megalahllósakor céful nizte ki
sét:
1.)

az alóbbi feladatok elvégzé-

A magyar minóségüry céltudatos fejlesztését;

2.) Ahazaikönélemény figyelmét ráiránftsa a termékek és a szolgáltatások minőségbizto§ítá§ára és ennek jelentőségére;
3.)

A hazai gazdasági szervezetek minóségtudatának fejlesztését;

4.) Szolgálni és támogatni azt a törekvést, hogy Magyarország csatlakozhasson az Európai Unióhoz.

A megalakulás idején a jogi tagok száma

1ó6 fó volt.

178, az egyéni tagok száma

A taglétszám említett sorrendben napjainkban 385-re, illetve 397 fóre növekedett. Jelenleg a HM és MH részéról3jogi tagia van a Társaságnak. (HM Beszenési Hivatal, HM Radar Rádiótechnikli Rt. és EM
Elektronikai Igazgatósád ésminteg 20 íő egyélitagsa. Nary elórelépést
jelentett, hogy 1995-ben belépett a MMT jogi tagjai sorába a Maglar
Hadipai Egesület is.
Megalakulásakor a Társaság megfogalmazta stíatégiáját, minőségpoütikáját és ehhez illeszkedő szolgáltatásait.

A Maryar Minőség Trirsaság strategiája
Az MMT legyel az otszáglegaagobb taglétszámú, a minőségügy
érdekében tenni kész hazai és külföldi természetes és jogi személyek onkéntes alapokon szervez&ő társadalmíszcwezete, amely terüeti á szakmai szervezetek és fórumok működtetésével végzi munkáját.
1.)

í42

Az MMT meghatfuozó ré§ztvevóje legyen a hazai minőségügyvegyen
nek,
aktívan részt a hazai minóségüryi szakrnai és társadalmi rendezvények szervezáében és lebonyolításában.
2.)

3.) Az MMT legyen elismert, aktívan múködó tagja a minőségügy
nemzetközi szervezeteinek és legyenek kapcsolatai más országok társszervezeteivel.
4.) Az MMT segítse a minóségúgy korszerű gyakorlatának, tapasztalatainak hazai ismertetését,elterjesztését.
5.) Az MMT segítse a hazai oktatási intézményekben a miuőségüryi
képzésmegindítását és a Társaság adott keretein belül elismert minőségügyi oktatási rendszert működtessen.

6.)

A MMT érje el, hory

a Társaság és annak tagiai révénszakmai

véleménye a minóségüggyel kapcsolatos törvényjavaslato§ kormányzati
döntések előkészítésimunkája során érvényrejusson.

7.) Az MMT feladata legyen támo gatni ahazai tanúsítási és akkreditálási rendszerek kialakítását, elismertetését.
8.)

Az MMT feladata legyen

a

hozzáforduló hazai szervezetek szak-

mai segítsége.
9.)

AzMMT'Minőségért" Díja ahazai

és kiilföldi természetes és jogi

személyek kiemelkedó, a minőségüry érdekében végzett teljesítményeinek nemzetközileg elismert díja legyen.
10.) Az MMT t&ékenl,ségéne§szellemi termékeinek védelme, megőrzése a Társaság minden tagjának alapvetó kötelezettsége leryen.

A Magyar Minöség Társaság minőségpolitikája
A Magar Minőség Társaság abból a felismerésból kiindulva, hogy
a maryar gazdaság megújuláának és venenyképessége növelésének eg5rik

legfontosabb eszköze a vállalkozások termékeinek és szolgáltatásainak
minőségi fejlesztése, a maga eszközeivel minden rendelkezesre álló tár-
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sadalmi erót mozgósít ennek elómozdítása érdekében a feladatok megoldás ában aktív rés z\, ételív áll^ly a.

Ezért a Társaság
1.) Szükségesnek tartja egy magas színvonalúnemzeti minőségügyi
rendszer létrehozását és fo|yamatos fejlesztését, amely elósegíti a piacgazdaság fejlódését, az Európai Unióhoz való csatlako zását és aíogyasztói érdekek védelmét;
2.) Segíti a minóségi kultúra kialakulását és folyamatos emelését;
3.) Segíti a minőségi színvonal emelését, a nemzeti, állami és vállalati
minóségpolitika formálását, a tudomány fejlódését és annak elismerését,
hog5l a minóség meghatározó tényező a gazdasági siker elérésében;

4.) Feladatának tekinti az EU erységes piacának megvalósításával
kapcsolatban a csatlakozás minőségűgyi feltételeinek megteremtésében,
valamint a követelmények tartós kie|égítésébenvaló közreműködést;
5,) E§rüttínűködik a minőségüggyel foglalkozó hazai
zetközi) szervezetekkel;

6.) Segíti, hog5l a különböző
séggel kapcsolatos képzéskellő

(nem-

szintű oktatási rendszerekben a minő-

sú$ kapjon;

A minőségügy területén informálja
segíti a hazai bevezetésiiLket;
7.)

és külfötdi

a

tagságot az új módszerekről,

8. ) Minden vezetóje és munkatársa elkötelezettségével és szemé|yes
példamutatásával is elósegíti a minóségi munkát;

9,) Céljának tekinti, hogy rendezvényein magas színvonalú,a legújabb eredményeken alapuló előadások, beszámolók hangozzanak el;
10.) A hozzá forduló szervezeteket, egyéneket a legjobb tudása sze_
rint korszerű információkkal, módszerekkel látja el.
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A MAGyAR

Sorsám

MINósÉc rÁnsasÁc szor.cÁr,rarÁs,lr
A szolgáltatás megnevezése Rendelkezésre áll

íagoknak nem

tagoknak

A Társaság

1.) A tájékoztatás elősegítésérehavonta rendszeresen megieleníeti és postázza a"Tána,

hí- +

sági Tójékoztató"-t, ame|yben a Társaság
rei mellett informál a legfontosabb nemzetközi és hazai eseményekől:

-

2.) Az

inforrnációk rögzítése és terjesztése célkiadványokat jelentet meg
és terjeszt. Uglancsak teíjeszt - megbízás
alapján - rnások által kiadott olyan sajtótermékeket, amelyek a Társaság célkitúzései

j

ából különböző

+

+

+

+

profiljá- +

+

vel megegyezrrek;

3.) Folyamatosan

g5nijti és közzéteszi az

ISo

9000 szabványsorozat alapján tanúsított
magyar szeíyezetek névjeg5zékétés gondoskodik a tanusított szervezetek bemutatását tartalmazó kiadványok megielentetéséról és terjesztéséról;

4.) Saját kezdeményezésrevagy

más szervek
rnegbízásából, önállóan vagy másokkal kooperálva szervezi és lebonyolítja a
b a taítozó bazai és nemzetközi tudományos
tanácskozásokat, e rendezvényeken teljes

körű szolgáltatásokat nyújt ( rendezvény-

szervezés);
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Sorsám

A szolgtíltaüís negnevezése Rendelkezésre áll

tagoknak

nem
tagoknak

5.) A

rendealénlekhez kapcsolódóan vary azoktól fuggetlenü szakmai kiállításokat szervez,
melyeken a minőségriry hazai és nemzetközi eredményeit, szolgáltatásait tárj ák az ér deklódők elé;

+

6.) A képzésifeladatok

megoldása tetén tanfolyamokat (pl. terméldelelősségról, kömyezetvédelemról, közbeszerzésól, MMT-TÚV
Rheinland Hungária Kft. ótlepcsós min&égüryi szakemberképzés) és más képzési formákat szewez, sziikég szerint esettanulmányokat dolgoz ki, oktatási anyagokat készít
és terjeszt a minőségü§/ teniletén;

7.)

+

Naprakész nllvántartástvezet e§/éni és jogi
tagiairól, ez utóbbinál megjelöli a vezetó, a
trársasági megbízott és az oktatiási vezető ne-

vét;

8.)

m!

+

biztosít, hory a Tájékoztatóban,
ktiLlónböó kiadványaiban tagiai vasl kíviilrál_
lók termékeiket 6/tary szolgáltatásaikat hirdethessék;

+

Bejelentés alapján ná,jegzéket készíta
nőségügyi szakértőkől;

9.) Irhetóéget

10.) Könyvtárat, folyóirattárat és ezeket ki§zol-

gáló olvasószobát működtet, ahol a legfon_
tosabb min&égüryi kiadványokkal az érdek-

lődók részérerendelkezésre áll;
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+

Sorszám

A szolgáltaíás megnevezése Rendelkezésre áll

í8goknak nem

tagokn8k

11,)

A tagjai résáre a rendezvényekeq előaüssoíozatokon,tanfolyamokonkedveznrénye- +
ket nyujt;

12.) Bejelentés alapján téma és időponti koordinációt végez, hog5l a Társaság és a

kiilön-

böző szervezetek rendezvényei átfedése el-

+

+

+

+

kerülhető legyen;
13.) Minőség tanácsadrási tevékeqnéget fo\tat,

amelynek keretóben a Társaság szakértói a
hozzáfordulóknak mindazokat az adatokat
rendelkezésre bocsátják, amely alapján eldönthető, hog a felmerülő kérdést:

-

milyen módszerrel,
milyen tanácsadó szervezettel vagl szakértővel,
milyen akkreditált laboratórium közreműködésével lehet megoldani.

A Társaság által megfogalmazott, deklarált stratégiát és minóségpolitikát jól tükrözi az MMT szervezeti struktúrája. Funkcionálisan biztosítja a szervezet működését és a megfelelő információ áramlást,
Jl,rt;l,^n }l§ó§}:(;

T,i&§l|i,i(;
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2l&0:í7
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Kianá§

Ülyviie!

Megkívánjuk jegezni, hog az MMT lgaz7atótanócsának tagja volt az
előző ciHusban Bán lózsef mk.ezredes MH Minőségtanúsító Intézet igazqatója, és az 1995. június l-i tiszttijító k)zglűlés a Társasdg alelnökének
megválasztotta Dr. Ianza Kiroly mk altbg. helyettes államitkár urat.
a minden évben megrendezésre kerülő Magrar
Minőségi Hét Nemzetközi Konferenciáról és Kiállíásnól, mely a hazai
minőségügyi élet legnagyobb rendezvénye. A konferencia védnökei ktizött szerepelt már a Honvédelmi Miniszter ír és szportzorai között pedig
az MH MITI, illetve a Magnr Honvédség.Areldenény évről-éwe a Magyar Honvédség MúvelődésiHázában kerül megrendezésre, A konferencia plenáris, HM és a MH néhány magas beosztású vezetője jelenlé-

Itt szeretnénk szólni

tével rendszeresen megtisztelte-

A konferenciával egyidőben a Magyar Honvédség Múvelődési Háza
Stefánia Palotában került megrendeásre a minó§égü§ri kiáIlítás, melyen számos magyar és néhány külföldi ryártó/szolgáltató vett részt. Sajnálattal lehet megállapítani, hogy a HM Rt.-k nem vettek részt a minóségügy ezen kiemelkedó rendezvényein.
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Minden konferenciavégén, azáró plenáris ülésen a ré§ztvevők ajánlást fogadnak el a minóségü5/ továbbfejlesztése céljából, melyet megkúldenek állami- és társadalmi szerveknek

Közre kívúnjukadni a ciHrben a IV. Magar Minőség Hét ajánlását.

AJÁNLÁs

Az oszág minőségkultúíájának további

fejlesztéséhez szükség
-program
megfog almazására és szévan kormányzati minóségpolitika és
leskörű ismertetésére. Ez szolgálhat keretül a hazai gazdálkodók, társadalmi szewek, stb. minőségüggyel kapc§olatos akcióihoz. E politika és
program épüljön az Európai Unió által kidolgozott politikára (A European Quality Promotion Policy), alapelveke és attól csak kúlönösen indokolt esetben térjen el. Ajogrendszer harmonizációja is az eg5rik előfeltétele annak, hogy a hazai termékek és szolgáltatások a fejlett iparú országok piacain versenyképesek legyenek.
1,.)

Az is része a minőségkultúra fejlesztésének, hogy a fogyasztóvédelemre vonatkoó - mai jogrendszerünkben szétsórtan megtalálható - szabályok egl,séges szerkezetben jelenjenek meg.

kor-

2.)

Az elmílt években számos magyarországi vállalat vezetett

3.)

Az ISO 9000-es szabványsorozat nary segítség a minóség stabili-

be

szerú minőségbiztosítási rendszert é§ szerezte meg nemzetközileg elismert szervezetek tanúsítását. További vállalatoknál ráébredtek ennek a
fontosságára és elkezdték az ilyen irányu felkészülát. Nem nélkülözhető, hogy a termelők és a szolgáltatók további erőfeszítéseket tegyenek a
tanúsítás elnyerésére. Ennek részbeni finanszírozására az OMFB által
menedzselt PHARE TDQM program is fedezetet nyíjthat. Azok az elóadások, amelyek a minőség és a gazdaságosság, továbbá a minőség és az
informatika összefüggéseit tárgyalták, sok értékesinformációval szolgáltak a további felkészüléshez. Sok tapasztalat firyelmeztet azonban, hogy
a tanúsítás megszerzése csak akkor értékes,ha nemcsak egy "igazolás",
amelyet fel lehet mutatni, hanem a vállalat megújulására, rendszeres továbbfejlődésére is késztet.

A

szabványokon alapuló minóségbiztosítási rendszer bevezetése a tanúsításra azonban ma már nem e|ég az űzleti siker. A piacon
helytálló és terjeszkedő vállalatok annak köszönhetik pozíciójukat, hogy
záIásában.
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felismerték a teljeskörű minóségmenedzsment (TQM) kulcsfontosságú
szerepét, varyis aa, ho5l a vezetők és a dolgozók minden tevékenysége
kihat a niinó§égre. Ez a szemlélet új lehetőségeket tár fel á nemcsak a
minőséget, hanem a vállalat átfogó eredményességétis jaűtja. A minóségbiaosítási rendszerek bevezetése és tanűítása nem cél, csak ery közbensó mértöldkó, ame$től kiindulva tovább kell lépni a teljeskörű minőségszabrályozás irányába.
4.)

A nemzeti tanűítási és elismerési (aktreditálási) rendszer kiépí-

tése tekintetében jelentős lépésektörténtek. Az ország5nilés megalkotta az új, nemzeti szabványosítási rendszerre vonatkozó töwényeket. További iglekezetre van szűkség, hogy e rendszerek mielóbb kialakuljanak
és megfelelóen működjenek.

5.) Az Európai Unió országaiban eglrre szorosabb a kapcsolat a minőségbiztosíüás és a kömyezewédelem közótt, erre nézve új ISo szabvrárylsorozat készül. Célul tűzték ki továbbá a környezetbarát termékek
nemzeti rendszereinek egységesítését(EcoJabeling), hogy elhádtsák az
esetleges kereskedelmi korlátokat. Szükséges, hogy a hazai műszaki szabályozás is felfigeljen erre és a biztonságtechnika, egészség-,környezetés munkavédelem is beépü|jön a minóségbizto§ítási rendszerekbe és tovább fejlődjön a kömyezetbarát termék rendszer.

Ahazai termékek jelentós része ma már megüti, esetenként meghaladja az azonos rendelteté§ű, többnlre jóval drágább inporttermékek
minóségi szintjét. CÁlszerű az olyan hazai termékek széleskörű népszerűsítése,amely minőségjellemzői kiemelkedők és ryártásuk minóségbiztosítási rendszerben fo$k és ezt egy független szakértókból álló xúri
eüsmerte. Szükség van az erre a célra |étrehozott" Magar Minőség Háza"
6.)

elnevezésű mozgalom kiterjesztésére, állami és társadalmi támogatására.
jelentőséget tulajdonít a minőségkultúra
fejlódése szempontjából az ismeretek elterjesztésének és a minőségtudat
fejlesaésének. Ebben kiemelkedő szerepük van az oktatási intézmények_
nek, műszaki eryetemeknek, fóiskoláknak és közepiskoláknak, de nern
utol§ó soíban a §ajtónak, beleértve az elektronikus médiát is. A minőségügd oktatrás fejlesztéséta PHARE TDQM programja anyagilag is támogatja. A konferencia nyomatékosan utal a minőségügyi ismeretek elterjesztésénekfontosságára, Ebből a munkából a minőségügyi társadalmi
szervezetenek is jelentós részt kell vállalniuk.
7.)
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A konferencia különös

8.) A konferencia végezetül felhívja a figlelmet arra, hory a minőségúg]fejlesztése a teljes társadalom érdeke és egyúttal feladata is. Ebból

oueti.ezit, t ory a tánadalmi szervezetek működjenek eryütt, kezdeményezzenek öntevékeny minőségüg5ri akciókat. Elsósorban azokat a terütét"k t tá4at f.l, umel}eken a minóégüry fejlődésében eüig kevés eredmény mutátkozott, mint pl. a szolgáltatások, A pénzügri fonások felett
rendelkező alapítványok, bankok segítsélg támogassák e mozgalmak kibontakoaását
t

Zárógondotatkéní: a Mas/ar Minőség Társaság tisztelettel várja a
társaság munkája iíánt érdeklődőket abban a reményben, hogyminél szé-körben
áolgozó szakemberek veryenek részt a nemzeti minő§églesebb
üry tejlesztésében.

Irodalon jegzéIc
1,)

A Maglar Minóség Társaság Alapszabálya 191,

2-\ Dr. Szűcs Bama mkalezredes, Púlos Emi] alezredcs:

t&yeói1994.

A katonai minóségbiztosítás belső jellemzői

3.) Dr. Szúcs Bama mkalezredes,

A

és környezeti

Ftifedi Lúszló mkezredes:
élja, tartalma, jelentósége és

nemzeti minó§égpolitika

hatása a katonai minóségü5ne

195.

4.) Pákh MiHós, Somogti Miklós:
'
Tájékoztató a Mag5lar Minőség Tánaságról (<!sszeállítá§) 1995,
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A GyÁRTÁs ÉsszoLofi,rerÁs mosÉcÉnrÉxnÉsn
(GYSZM)

Gönw Péter|

Elószó
A gyrártás és szolgáltatás minóségértékelésenem ismeretlen fogalom
a katonai minőségbiztosítrással foglalkozó szakemberek számára, hiszen

a polgári életben meghonosodott ISO 9000-es szabványsorozat lényegében ezzel foglalkozik.

Ez a cikk az USA Védelmi Minisztérium, Védelmi I"ogisztikai Ügynökség DLAM-8200.5 jelzetű " IN P1-4NT QUALITY EVAUIÁTIO I\r'
című kézikönyvének elsó három fejezete alapjrán íródott és taglalja a HM
Beszerzési Hivatal (HM BH) katonai üzemi minőségbiztosítási személy_
zetének feladatait a gyártási és szolgáltatási minőségbiztosítással, valamint a szeródéskötésekkel kapcsolatban. A jelenlegí hazai katonai minőségellenőrzési ryakorlatban is megtalálhatók a jelen írásban foglaltak
egyes elemei. Kívánatos lenne azonban, ha a nem tút távoli jövóben nálunk is megfelelő jogi keretek között, szabályozott formában és a cikkben
foglaltakhoz hasonlóan dolgozhatnának a katonai minóségügryel foglal-

koá szakemberek

r.) A gyártá§ és szolgáItatás minő§égértékelésének(GY§ZM)

koncepciója

1.1.) Bevezetés.

A ryártás és szolgáltatás minőségértékelésének
(GYSZM) rendelteíéseaz, hogy üzsgálatra kerüljón a gyáttó vag szolgáltató (szállító)
eljárásainal§ technológiai folyamatainak szalcnai alkalrnassága arra, hogy
következetesen jó minőségű terméket állítson elő, valamint, ho§/ feltárja
az eljárások, folyamatok, állandó jaűtásának lehetóségeit. Mindez azon-

l

oönye Péter alezreda§,aHM
tál},vezetó
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helyetlq§

BH Elek!íonikai ésve8yivédelmi Minósé8ellenórzési osztály,osz_

ban szükégessé teszi a termék és a hozzá kapcsolódó tervezési- fejlesztési- gyártási- javítási folyamatok alapos ismeíetét.

A gyártói- szolgáltatói minóségértékelés,a felülvizsgálati (auditálási) elvek és a statisztikai módszerek alkalmazásával egytészt értékelia
sállító alkalmasságát a szeródés követelményeinek való megfelelés szempontjából, másrészt elósegíti a gyártási ill. szolgáltatási folyamatok időbeni ingadozrásának csökkentését, ez pedig a minőség folyamatos javításához vezet.
1,2.)

A sállítói folyamatok tanulmányozása.

A szerződá

és a benne szereplő múszaki adatok meghatáíozzák,
gyártónal szolgáltatónak előállítani. A gyártói- szolgáltatói minőségértékelés(GYSZM) kiindulási alapja a sz-erződések beható tanulmányozása. A szerzódésben szerepló műszaki követelmények ismerete naryon fontos abMl a szempontból, hogy milyen módszert válasszunk a szállító folyamatainak értékelésére.
hogy milyen terméket kell a

Minden szállítónak megvan a sajót kialahllt gakorlata a szenődésben lévő informdciók és köv etelrnény ek intézménymbelüli fedolgozás ára :
az alapanyagok és alkatrészek beszerzésére; a gépek, berendezések, szer-

számok, műszerek karbantartása és kalibrálására; a készletek el|enórzésére, a munkások és alkalmazottak képzésére;a fejlesztési és termelési
tewek készítésére;az eredmények ellenőrzésére és a szükséges változtatások végrehajtására az eredményeségtől, illewe a hiányosságoktól függően.

A ryártói - szolgáltatói minőségértékeléssorán értékelésrekerül,
hory a fenti folyamatok, összhangban vannak-e a szerződés műszaki követelményeivel.
13. ) A folyamatok alkalmasságának felmérése.
a./ A folyamatfelmérés - a folyamatok lépésenkéntiüzsgálatán keresztül - lehetővé teszi annak megítélését,hogy a szerződés követelményei milyen hatékonyan kerültek átalakításra folyamat - inputokká, illetve, hogy maga a folyamat miként (mennfire jól) értelmezi és alakítja a
követelményeket végeredménnyé.Minden folyamat rendelkezik olyan
inputokkal, mint emberek, módszerek, anyagok, szerszámok, berende-
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zése\ amelyek felhasználásra va5r átalakítrásra kerülnek a termék előál,
lítása során. Vannak olyan folyamatok amelyek a termék tényleges ter_

vezÉsével,fejlesztésével vagy előállításával állnak szoros kapcsolatban
(alapfolyamatok) és léteznek olyan folyamatol amelyek segítik, támogatják a tervezést, fejlesztést, előállítá§t (támogató folyamatok).
E folyamatok egüttes vé4eredméhyeia termékek

b./Akatonai üzemi minóségbiztosítási személyzet a fol|amatok részletes üxgálatával méri fel a szállító folyamatainak megfelelő§égét. Ennek során kell meghatározni, ho5l az alkalmazott inputok alkalmasak-e
a kívánatos outputok elérésére.A s zemélyzet szakÍtai jártassági szintjét
a folyamat igényeihez képest értékelikA munkautasításokat a művelettervi követelrnéryekhezvisrcnl§ak Azazlózcilcrél gfoekné|szoszámokná|,
a helyes típusválasztást, a specifikált tűreseknek való megfelelést, a hitelesítésérvényességétellenórzik. A vásárolt anyagoknál azt vizsgáljá\ hogy
szaknailag megfelelnek-e a szerzódés követelrnényeinek. A folyamat eredményénél(végterméknél)a specifi kált paramétereket ellenórzib tesztelik.
Irggyakrabban az alapfolyamatok felmérése sorál derijl'kl, hogt a
szállító támo4ató folyama tai mennyire hatékonyak
c./ A szállító folyamatainak felmérésehozhatja létre a bizalmat a helyi módszerek és eljárások iránt és teremti meg a lehetőségét a hibák
korai felismerésének.

1.4.) Termékellenőrzések (Termékauditok).

A termékellenórzések vagy termékauditok a szállítő á|tal elvégzett
ellenőrzéseket vagy üzsgálatokat követően, a folyamatosság elve alapján
végrehajtott ellenőrzések vary vizsgálatok A szerződéses követelményeknek való megfelelés ellenórzésére alkalmazzák és a termék átvételének
legfontosabb részétképezik. Eltérően a folyamatfelmérésekrészeként
végzett ellenőrzésektól és tesztektől, a termékauditok nem kapcsolódnak a folyamat minden es/es íázisáltoz. Ezek általában a szállító teljes
folyamatkezelésénekösszhatékon},§ágát értékelik.A termékellenórzésnek (auditnak) azt kell megerósítenie, hory a gyártó megfetelő módon
felismeri és kiküszciböli a folyamatból a hibás terméket.
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1.5. )

Adawújtésés elemzés.

A gyártás és szolgáltatás minőségértékelésénekcélja a termékminóség jaűtása a folyamatok állandó jobbítása révén.Ahhoz, hog5l fel tudjuk

mérni a minőségfejlesztái lehetőségeket, be kell szereznünk a szállitó
belső folyamataira (technológiai, stb.) vonatkozó adatokat. Ezek a szállító saját üzsgálataira, ellenórzáeire lonatkoznak Jóllehet a katonai termékellenórzéseket azért végezzük, hogy biztosítsuk azt, Ilogy folyamatosan jó minóségú termék kerüljön a felhasználóhoz, ezek a termékellenőrzések azonban önmagukban nem nyújtanak kellő betekintést a szállító folyamataiba. A folyamatok átlátása sztilséges ahhoz, ho5l kiválasszuk
azokat a területeket, ahol minőség vagy folyamatfejlesztést lehet megvalósítani.
Ha az adatok változásának irányát elemezzúk, akkor a folyamat §tabilitása, valamint a folyamatfelmérésekés termékauditok pozitív eredményei e$lüttesen arra utalhatnak, hog5l csökkenteni lehet a termékvizsgálati tevékenységet a folyamatos adatelemzés javára,
1.6.) Informácioc§er€.

A gyártói

- szolgáltatói minőségértékelés(GYSZM) alapvetó célja,

hory az alkalmazó,

a

felhaszná|ó elégedett legyen. Ezt eló lehet segíteni

azzal, ha a Besz,erzési Hivatal katonai üzemi minőségbiztosítási személy-

zete és a szállító menedzsmentje között hatékony információcsere
ki minden olyan kérdésben, ami kihat a termék minőségére.

alakul

A GYSZM végrehajtása során a felmerült problémákmegoldásának
bevált és alkalmazott módszere a problémák élősóban történó rendezé-se.

A szállító szakemberei

és a katonai iieemi minóségbiztosítás személy-

zete értekezleteken vitatják meg a felmerült hiányosságokat. Naryon lényeges, hogy a problémákat a lehető legalacsonyabb szinten oldják meg.
1.7,)

Hibajavító tevékenyseg.

A gyártói- szolgáltatói minóségértékelésGYSZM keretében végzett
hibajavító vagy korrekciós tevékenységa szerzódésben foglaltaktól való
eltérése\a hibák és hiányosságok felszámolására szolgál. Altalában ezek
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olyan termékhibákra vonatkoznak, amelyek

a katonai üzemi minóségbiztosítás által végzett vizsgálatok, folyamatfelmérések vagy a felhasználói,
alkalmaái reklamációk eredményeként kerültek megállapításra.

Abban azesetben, ha ahibák kijavítrása nem kellő intenzitással folyik
és a hibás termékek elóállítása tovább fol1tatódik, akkor írásos firyelmeztetésre kerül sor és az ellenőrzési tevékenységet több területre kell
kiterjeszteni.
2.) A gyIírtás és szolgáltatás minőségértékelésénekmódszertana
2.1.) Bevezetés.

Az ebben a részben ismertetésre kerüló módszertan csupán a tájékozódást, az útmutatást szolgálja, Akatonai üzemi minőségbiztosítás személyzetének saját szakmai ítéletérevan szükség ahhoz, hogy ezen útmutatásokat hogyan alkaknazzák azoknál a gyártóknál, szolgáltatóknál, ahová
azért jelölték ki őket, hogy hatékony minőségértékelésiprogramot vezessenek be.

A katonai üzemi minőségbiztosítási alkalmazottak rendelkeznek

a

legmélyebb ismeretekkel azoknak a szállítóknak a gyártási, szolgáltatási
folyamataira vonatkoóan, ahol tevékeqnégliket vegák. Ezért széles mozgásteret kell biztosítani számukra ajelen részben ismertetesre kerüó módszerek alkalmazás a teÉn az előzó tejezetben körvonalazott GYSZM koncepció megvalósításában. Felsőbb vezetőiknek nem kell közvetlenül irányítani tevékenységüket, hanem a kiképző és tanácsadó szerepét kell betölteniök, Olyan körúlményeket kell teremteni számukra, ami biztosítja
a "tulajdonosi" elkcitelezettség é§ a szakmai önbecsülés érzését.

A katonai üzemi minőségbiztosítás személyzete felelős a
programok megvalósításáért.

GYSZM

2,2,) Szerződés átüzsgáIása.

Vizsgáljuk át a szerződéseket abból a célból, hogy megtervezhessük
a szállító folyamatai alkalmasságának felmérését.Állapítsuk meg és érte|mezzűk a szerződés műszaki mellékletében szereplő, a termékre vagy
szolgáltatásra vonatkozó követelményeket.
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Ha

szerződés korábban már szállított vagy hasonlóje|legű termékre vagy szolgáltatásra vonatkozik; akkor az előző szerződés műszaki mellékletéhezképest fennálló eltérésekre á ezeknek a §zállító folyamataira
való kihatásaira kell koncentrálni.
a

A szerZódésátvizsgálások dokumentálásának módja

a

katonai iizemi

minőségbiztosítás személyzetének be|áíás ár a v an bízv a.

Álapítsunk meg minden olyan tényezőt, ami kihatással v an az anyagi
erőfoniásokra, a szakképzettségre és kezdeményezi.ink lépéseketa szükséges kiegészító eróforrások és szakképzettségek megszerzésére.
2.3. )
2.3.

Szállító folyamatai szakmai alkalmasságának felmérése.

L) Folyamatok sorrendje:

Allapítsuk meg a folyamatok §orrendjét az anyagok és adatok áramlását. Vizsgáljuk meg minden egyes múvelet összefüggését az utána következő és a megelőzó múvelettel.

A következó esetekben

szükséges a folyarnat és míveleíi sorrendek

ánizsgálása:
a.)

Uj gyártó vagy szolgáltató belépésekor;

b.)

ÁalaKtás történt

a szállító épületében, berendezéseiben;

c.) A szállító által korábban nem slártott alkatrész, berendezés alrendszer, rendszer stb. esetében;
d.) Új vagy megváltozott folyamat alkalmával,
2.3.2.) A szállító folyamatkialakítási és folyamatirányítási módszereinek felmérése:

Ellenőrizzúk, hogy a szállító megfelelő módszereket alkalmaz-e
elóírt műszaki követelményeknek a termék
minőségére közvetlenül kiható alapfolyamatok ill. támogató folyamatok
beütelére.
munkautasításaiban történő érvényesítésére,
a.)

a szerződes és a gyártó által
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'

Az ilyen támogató folyamatok magukba foglalják az

zést, az alvállalkozók feletti ellenőrzéseket, az eszközök
librálrását, a njzok, rajaáltozások ellenőrzését stb.

anyagbe.szer-

és műszerek

ka-

Ellenőrizzük, hogy a követelmények kielégítő módon kerülnek-e kiadásra a beszerzői, gyártási, ellenórzési, csomagolási szintekre.
Ha§onlítsuk óssze a folyamattípu§okat és a hozzájuk kapcsolódó el-

lenórzáeket a szerződés követelményeivel azert, hogl meggyőódhessünk róla, hogy az elvárható eredményt fogjuk kapni.

b.) IÍj vary módosított folyamatoknál fel kell mémi a folyamatinpu-

tokat, amikanyagokat, eszköáket,

az alkalmazottakszakmaijártasságát,
környezetvédelmi e|lelőrzéxeket foglalnak maglkba :
b.

1.) Gépelc, szenzámolg mtkzerek (eszközök).

Ellenórizzük, hogy az eszközök

és szolgáltatások adekvátak-e arra,

hog5l megfelelő terméket állítsanak eló és megfelelnek a rajzolmak,

írásoknak. Ellenőrizzük, hory
sággal rendelkeznek-e

rációs programjában.

á

eló-

méró és viagáló eszközök kelló pontosszerepelnek-e a ryártó vagy szolgáltató kaliba

b.2.) Arryagok

Ellenórizzük, hory a felhasznált anyagok megfelelnek a szerződésben elóírt műszaki követelményeknek
b.3.) Személyzet.

Ellenőrizzük, hog;l

a

szállító kellő szakismerettel rendelkezó,

a

szál-

lítandó termék hibátlan elóállítrására alkalmas dolgoókat alkalm32_6. 141oden szerzódésben szerepló, a szemé\zetre vonatkozó minősítési köve_

te|ménfl ellenőrizni kell.
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b.4.) Környezet.

Ellenórizzük, hory a folyamatok megfelelnek-e a környezetvédelmi
elóírásoknak.
b.5.) Módszerek

Ellenórizzük, hory szakmailag alkalmas módszereket használnak-e
a termékek előállítására, Ezek a módszerek vonatkozhatnak a munkautasítiásolüa, üzsgálati etjárásoka, kíséródokumentációka, stb.
c.) Folytassunk le előzetes vizsgálatot annak megállapítására, hogy
termék új vagl módosított előállítá§i folyamat eredménye-e, megfelel-e
az áwétdri kitériumoknak és, hog5l a folyamatszabályozrás alkalmas-e a
szerződáben elóírt követelmények teljesítéséhez.
a

A szállító által korábban nem gyártott eszköz esetében katonai vary
kijelölt polgári vizsgáló laboratóriummal a termék fúggetlen üzsgálatát
és jóváhagyását el kell végeztetni.

d.) Mérjük fel, hogy a szállítónak a folyamatjellemzók mérésére,az
eredmények rögzítésére és elemzésére megfelelő módszerek állnak-e ren-

delkezésére.
e.) A üzsgálatok eredményeit jegzókönyvben
adatbázisban rögzíteni kell.

vary számítógépes

) Folyamatellenőrzés megtervezése a kesőbbi terméIoizsgálatolg
adatgújtésekés adatelemzések számára.
2. 3.3.

a") Ellenórzési pontok kiv úIaszűsa; Afolyamatsorrend elemzést fordított irányban, a vegellenőrzátől kiindulva hajtsuk végre a folyamatlefutási tervek felhasználásával. A folyamatsorrendben válasszuk ki azokat
a pontokat, ahol a katonai ellenőrzések lesznek és ahol a glári adatokat
idószakonként elemzés céljából beg5nijtik.

b.) A katonai ellenőrzési pontokhoz váasszuk ki aá a mfiszert, amelyet alkalmazni fogunk a ryártó által szolgáltatott adatok vag5l a katonai
termékellenórzáek (auditok) adatainak elemzáére. A kiválasztott mód-
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szeíeknek megfele|ően felhasmálhatók htsztogramok, ellenórő kártyák,
pareto diagrammok és SPC-kártyák.
2.4. ) Termékellenőrzések (termékauditok).
a.) A termékellenórzéseket azoknál az ellenőrzési pontoknál végezzük el, melyeket a folyamatfelmérés megtervezése során a katonai ter_
mékellenőrzések számára kijelöltünk.

b.) Akatonai termékellenőrzéseket a gyártő ellenőtzése utánvégezzük abból a célból, hogy értékeljük a gyártó teljeskdrú mérésés szábályozástechnikai adekvátságát.

c.) A katonai üzemi minőségbiztosítás személyzete vátaszthatia azt
is, hogy mintavételezéses tétel-átvételt hajtvégre. Ebben az esetben, ha-

csak a szerződés nem tartalmaz különleges átvételi kitériumokat, egy
olyan mintavételes átvételi tervet lehet alkalmazni, amely egyetlen hiba

esetén is visszautasítást eredményez (Zéro-bdzisú mintavételes útvételi teru,
Iásd ].sz. melIéklet).

Abban az esetben, ha a fenti mintavételes átvételi tervet alkalmazzuk, a termékellenőrzéseket az alacsony minőségi kockázat szintjén kell
elkezdeni és csak ha a szállító már bebizonyította, hogy ellenőrzései meg_
felelóek, akkor térhetünk át egy magasabb minóségi kockázati szint alkalmazására, ahol a felajánlott tételből a kivett minták számajóval kevesebb.

Ha a termékellenórzéseket vegátvételnél hajtjuk végre, elemezni kell

a ryártó objektív minőségbizonylatait is (pld. ellenórzési jegyzőkönyve-

ket, alvállalkoái anyagbizonylatokat).

Amikor és ahol csak lehetséges a termékellenőrzések eredmészámítógépes adatbázisban rögzítsük. Használjunk fel minden jegyzőkönyvet, feljegyzest, grafikont, ami szükséges a hibaan alízis elvégzéiéhez, A cél az, hogy meghatározzuk és korrigáljuk a üsszatérő kónikus
d.)

ny€it

hibaokokat.

e.) Minden olyan esetben, amikor a szerzódés követelményeihez ké_
pest eltérő eredményeket kapunk, kezdeményezni kell a hibajavító intézkedések megtételét.
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A hiba súlyosságától függóen a katonai minőségbiztosítás személyzete felfüggesztheti az átvételeket.
Amikor ellenőrzéseink során felmerül a 5lanú a szállíó szakszerűségétilletően, illewe valame$ik beszállítójának ellenőrzési és üzsgálati módszereivel kapcsolatban, akkor feltétlenül független vizsgálóintézettel kell elvégeztetni az éíintetttetmék ellenőrzését.
f.)

Akatonai iiLzemi minóségbiztosítás számára begnijtött adatok elemzésétrendszeresen el kell végeai annak érdekében, hory meghatározzuk azokat a termékeket és folyamatokat, amelyek kiesnek a statisztikai
folyamatszabályozásból, ill. kedvezőtlen irányú változásokat mutatnak a
minőség területén.
g.)

llivatal minő§égbizto§íá§i
funkciói

3.) Szerzóldések és a Beszerzási

3.1.) Szerződések

A szerződés ery megállapodás

a megrendelő és száütó között,

nek részletes tartalma és feltételei határozzák meg
lító jogait és kötelességeit.

a

amelymegrendeló és szál-

A szerzódés fogalmát itt a haditechnikai eszköókre és szolgáltatásokra, valarnint a hadfelszerelési cikkekre vonatkozó szeródéseke értelmezzük.

3.2.) Beszerzési Hivatal minóségbiztoútási funkciói.

A Beszerési Hivatal klanai iizemi minőségbiaosítósi szeméfuete részévéválik a szenődéslötési fotyamatolouk minden olyan esetben, amikor a szerzódés taítalma megkívánja a szerződés minóségbiztosítását a
§zállító telephelyén.

Ebben az esetben a katonai üzemi minőségbiztosítási s zr;mélyzet az
elózóekben ismertetettek szerint fogia végrehajtani a GYSZM-I, hory
az eszközök és szolgáltatások megfe|eljenek a szerződés követelményeinek.
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A következő feladatok azolg amelyekt a Beszenési Hivaul minőségbiztosítási szernélyzete végez eI vagl amelyelrben részt vesz:
a.) Részvétela beszerzésre irányuló döntést követő koordinációs értekezleteken.

b.) Beszerzésre irányuló döntést megelóző felmérések minóségbiztosításía vonatkozó részenek elkészítése.
c.)

A készletezés - csomagolás

-

málházás felülvizsgálatának

értéke-

lése.
d.) A szerzódés múszaki minőségbiztosítási követelményeinek való
szál|ítói megfelelé§ biztosítása.

e.) Mérnök - műszaki felügyelet ellátása annak érdekében,hory a
fejlesztés, a tervezés és gyártá§ területén meglegyen az összhang a §zerzódés tartalmával.
f.) A szállító azon műszaki tevékerynégének és vezetési rendszereinek
felüryelete, szakmai alkalmasságának megítélése,kiértékelése,amelyek
a tervezésre, a fejlesztésre, a glártásra, a műszaki változtatásokía, az alvállalkozóka, a üzsgálatokra és a karbantartásokra vonatkoznak

A szállító

fenntartási, ellátási és módosítási programja szakmai
alkalmasságának felülüzsgálata, értékelése.
g.)

A műszaki specifikációban elóforduló szalszerűtlenség jelentése
a Beszerási Hivatalnak
h.)
i.)

A műszaki változtatási javaslatok felülvizsgálata.

j.) Segítségnyujtás az elóírások ideiglenes felfúggesztéséreés az eltéré§ekre vonatkoó kérelmek elbírálásához, javaslattétel az elfogadásukra ill. üsszautasításukra.
A fentiekben leírtak alapján jól ézékelhető, hog, a katonai ikemi minőségbbtosítási uemíIyzet milyen solaéű tevélcenyléget végez annak érdeIében, hogl az idemeltetők és felhasznólók a követelményelalek tartósan
jól megfelelő rendszereN berendezéselg eulözöl<, anyagok birtoMba jussanak és hatélconyan udják végrehajtani szolgálati feladatail<lt.
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A szu-22u3 rfuustj nnpü,ócÉp penr NlcyreürÁsÁNlr m.qósÉcnrzrosír,,isl rÉnnÉspr
Mikuta LószM, Fodor

Jelől

Bevezetó
Ismeretes, hory a Dunai Repülógár Részvérrytársaság (DRRT) arepülőtechnikai eszközök fenntartási rendszerének nag5rmúltúharyományokkal rendelkezó nélkülözhetetle n í észÉtképezi.

Mindezek mellett a ryár nag5{elentóségű feladatot vállalt fel, amikor
a Szu-22M3 típusúrepülőgépipari javításának megrendelésételfogadta.

A repülőgéptípus elsó sorozatú jaűtrásának különlegességét a széleskörú nemzetközi kooperáció megszewezésének szütségességejelentette.
A fővállalkozás sikerében és eredményességébendöntő szerepetját_
szoíía Belo_russz Köztárcaság Védelmi Minisztéium Baranovicsi RepüIőgépjavító Uzeménelc, mint legfontosabb beszállítónak felkészültsége és
teljesítménye.

A beszállító képességénekfelmérése - a hazai jogszabályokat és az
elfogadott nemzetközi gyakorlatot követve - a veszelP hordoá haditechnikai eszközik javíltrásánalq iiletve §/árLásának felüryeleü rendszerébe tarA katonai normatívák előírásai alapján a felüryelet ryakorlása szerződéses megállapodásoknál az alábbiakat jelenti. A negrendeló köteles
megglőződni a megállapodott minőségbiztosítási követelmények megtartásáról.

1MikulaLászlómkalezrede§,HMBHRepüótechnikaiminó§é8ellenórzé§iosztáyvezetó,Fodor
Jenó 6magy, HM BH Repütótechnikai Minósé8e[enórzési osztáy, mk.fótisá
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A

vbsgólat több fokozatban történt:

- A vállalkozó (alvállalkozó) hellzetének felmérésévelés igazoló ellenőrzáével a szabványoknak, múszaki elóírásoknak, technológiai uta-

sításoknak való összehasonlítása útján;
- Betekintéssel az a|vállalkozó batóságilag jóváhagyott vag5l harmadik fél által elismert minőségbiztosítási rendszerébe;
-

Az alvállalkozóDá| végzett izsgálatokon való részvétellela javítás

folyamatában, illewe annak végén.

A kooperációs vállalkozrásra épüló megrendelés teljesíthetóségének
alapfeltétele volt az az eljárás, amelynek keretében a megrendelő és az
anyagnem felelős főnökég képviseletében a Honvódelmi Minisztérium
Beszerzési Hivatal Minóségellenőrzési Fóosztály (HM BH MEFO) szakemberei megvizsgálták a küföldi beszállító felkészültségét.

AHMBHMEF'O

Reprrlőtechnikai Mn&égellanőrzési GztáV

GMEO)

a Maryar HonvédségGazdálkodási Hivatal (MH GH, a HM BH jogelődje)
és a DR RT köótt létrejött 300/067/95. HA számú szerződés alapján, a
Belorussz Köztársaság Baranoücsi Repülőgépjaűtó Üzem, mint a DR

teame 1995. augusztus 18 - §zeptember 12-e közötti

RT alvállalkozója

,

időtaítamban,

telepbelyén, az alábbi szempontok alapjún végezte el-

lenőrzési t ev ékeny s égét:

L) Az nz,em átvilágítása, amely magába foglalta a munkavegó helyek és jaűtási folyamatok személyi, tárryi dokumentációs és egyéb feltételeinek vizsgálatát;
2,) A nagyjavítás folyamatában az üzem által minősített berendezések felüMzsgálata, javaslattétel a selejtezésre;

3.) Tapasztalatszerzés nemzetközi, kooperációs javítások minóségtanúsítrásában;
4.) Tapasztalatszerzés az import javítások szerződéseinel minőségbiztosítási körülményeinek, megrendeló ez irányu érdekképviseletének
teljesülésében;
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5.) Az osztály érintett állományrának ryakoroltatása a vállalati rendszertanú§ítá§i, a berendezések javításának terméktanúsítási folyamata!
ra, nemzetközi kórnyezetben;

6.) ASZU-22M3 típusúrepülőgépek sikeres típusüzsgáinak, áwételi utasítás viz§gáinak, berendezés minóségtanúsításvizsgáinak letéte|éhez szülrséges ismeretek elsajátítása;
7.)

Az nzem minőségellenórzési rendszerének tanulmányozása, ta-

pasztalatok összegzése.

A MH Repülő Mriszaki
h^Eyta

aSZV-22M3

Szolgálat (MH RMSz) Főmérnöke jóvá-

és UM3 típusúrepúlőgépek nagJdavítá§i dokumenamelynek alapján a Baranoücsi Repíilőgépjavító Üzem a beren-

tációt,
dezeseket nagyjavította. Ezt a dokumentációt a továbbiakban ellenőrzési
tevékenpégünkalatt egyetlen, hiteles okmányként kezeltük.

gói

A

repülogépek napjavításra létrejön szerzódés allpjón a következő

szómt1:

_
_
-

52303
52102
523n4

610

repülógépek kerültek beszállításra a
DR RT telephelyére. Elsóként az 52 303 gyári számú repülőgép kísérleti
jelleggel került naryj avításra.
51

A repülógépeket a DR RT á a Baranovicsi Repülőgépjavító Üzem
szakemberei a DR RT telephelyén szétszerelték és a berendezéseket, a
sárkány és a hajtómű kivetelével, csomagolva, közúton, a Baranovicsi Repúlógépjaűtó Uzem telephelyére szá|lítolták, a szerzódésben meghatározott j avítiási mé|ysége|végzésére.
A kiszerelt berendezések a tervtól eltérően2-2,5hét késésselérkeztek ki, így ellenőrzési tevékenységünk kezdetben az ü zem áívi|ágítására,
majd utána a berendezések javítására összpontosult.

A továbbiakban a tent nevezettellenőrzési szempontok alapján: sár,
kány-hajtóm{ ele}íromos-műszer-oxigén, rádiótechnikai és fe5rueréletmentó berendezések szakterületeknek megfelelően ö§szegeztúk tapa§ztalatainkat.
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Hely hiányában csak a sárkány-hajtómű szakterület kivonatos ellenórzését ismertetjiik, amely módszertani vonatkozásban megegyezik a többi
szakterületével.

A SZU-22M3 íípusúrepiiüőgép hidrauliku§, erőátviteli berendezesek javítási köriilményeinek ellenörzése
Elknőrzést végezte: Podor Imő őmagt,
Ellenőnés helye: 5. szómú üzem
1,) Szenélyi feltótelek ellenórzése:

A berendezések j aűtá§át nas/ tapasztalattal rendelkeó, szakJráwlű,
közepfokú végzettségűszakemberek végzik.

Az ellenórzés idópontjában az iiaem csökkentett kapacitrással dolgozott, javítá§i tevékenpég csak a 4 db SZU-ZZM3 repüógép hidraulikus
berendezésein folyt. Az üzem többi dolgoája kényszenzabadságon volt.
Az üzem vezetése csak annyi dolgoót foglalkoztatott, amennyi az effektív munkavégzéshez sziitséges volt.

A

művezetó és a MEO szakemberek felsófokú végzettségüek. Tevékenpégük a teljes javítási folyamatban nyomon követhető.

Mnden munkavégzó személyi vizsgakönywel rendelkezik, amely számot ad felkészültségérőlés a periodikus üzsgakötelezett§égek idópontjáról. A üzsgákat két évente, valamint új repülógéptípusra való felkészüléskor hajtják végre.
Köv etkeztetés : ASZU -22'!v13 típts:ú repülőgép hidraulikus berendezesek nyag5{aűtásának szeméIyi feltétele megfelelő !
2,)

Tárgi

feltételek e|lenórzése:

2.1. ) Javítási folyamat üzsgálata:
2. 1. 1.

) Hibafelv ételezés
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A szétszerelt hidraulikus berendezés speciális dobozba kerül, ahol a
technológiai utasítás (TU) szerint a hibafelvételeó tételesen leellenórzi,
a mért éítékeketés állapotot a hibafelvételezésilapon rögzíti.

A

repedésvizsgálat (örvényáramos, mágneses, röntgen és festékes)
selejt (repedt) alkatrészeket piros festékkel, feltúnő módon megje|ölik (X-nek megfelelő jelet fest a berendezésre) és az erre a céltakialaHtott, árt snjjtóládába helyezi. A s/űjtőládát a munkavégző nem nyit.
hatja ki.
után

a

A javítható alkatrészeket szintén piros festékkel megjelöük.

A kötelezóen cserélendó alkatrészek jegpése a TU-ban található.
2.

1.2. )

Ibmplettírozás

A hibafelvételezett berendezések dobozai a komplettíroó csopoíthoz keríi|nek. Itt kíséró lapot fektenekfe|, amely tartalmazza:

-

az alkatrész nevét;

az elvégzendő javítási munkát;
a

jaűtásba küldó üzem adatait.

A berendezéseket a kísérő lapnak me$eleló fajtájú javításía azű7r.megiségeknek átadják.

A komplettírozó helyiség az alkatrész raktárral van ery helyen, ahol
a szükséges csere alkatrészek megtalálhatók

Az alkatr&zek ajavítások elvégzéseután a komplettírozó csoporthoz kerülnek vissza, így összeszereléshez káz állapotba kerülnek.
2. 1. 3.

) Os szeszerelé s- bej árató s

Az alkatrészek üsszakerülnek a szétszerelóhöz összeszerelésre. Az
összeszerelés szakszerűségét és teljességét a vállalati MEO hivatásos állományú szakemberei ellenőrzik Minden munkavégző és ellenórző a tevékenységétkísérőlapon aláírással igazolja.
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'I

Aberendezés összeszerelés után átkerü a bejárató csoporthoz, ahol
TU-nak megfelelő próbapadon az előírt bejáratást elvégzik A bejáratrás
után a berendezést sátszerelik, ellenőrzik a szükséges méreteket, összevetik a TU vonatkoó tartalmával, majd, ha rendellenességet nem észleltek,
összeszerelik ismét és a kísérőlappal a készárúraktárnak átadják.
a

2.2.) Javítási környezet ilzr'gál,at

A

rnunkavégzéshez a TU szerint rendelkezésre óll:

a.) személyi szerszámkészlet, amelyet a munkavégző naponta ellenőriz (a munkavégzá után) és aíáírásával igazol1
b.) csoport szerszámkészlet, amelyet a csoport vezetője felügyel. Ellenórzési rendszere hasonló a személf szerszámkészletéhez.

Hiányosság: a csoport sze§zámkészletekből a szerszámok holléte
követhetetlen, nem tudni ki vette fel és használja napközben.

A jaűtóműhely tiszta, ülágos rendezett. A munkaasztalok megviláA munkaasztalok, műhelyek kialakítása a munkavégzés és ellenórzés folyamatainak megfeleló. A szükséges munka és ba|esetvédelmi
tájékozLató, figyelemfelkeltő táblázatolg ábrák megalálhatók, a közlekedő utak fel vannak feswe. A tűzvédelmi eszközcrk üzemképesek, használatuk ismert. Az evakuálási rend kidolgozva, mindenki ismeri.
gítása jó.

A javítóalkatrész ellátási rendje és ryakorlata megfelelő, biztosítja á
folyamatos javítás lehetóségét.

A selejtanyagok tárolása kidolgozott. Selejt
a

anyag nem kerülhet vissza

nagiavítás folyamatrába.

Az üzem rendelkezik

a szükséges próbapadokkal és ellenőrző be-

rendezésekkel. A hitelesítés az előírtaknak megfelelően történik.

Ikjvetkeaeté s : A SZű -22M3 típusű repülőgép hidraulikus berendezések nagyjavítás ának ttwi íehaek megfelelő!
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3.) Dokumentáció ellenőrzése:

A berendezések javításához szütséges TU-k rendelkezáre állnak.
A TU-k folyamatosan karbantartott állapotban vannak (módo§ított lapok pótlása, évenkéntihitelesítés)

A berendezések kíséró dokumentációt (paszportok, formulárok) a
megrendeló biztosította (erősen hiányosan) a csatolandó dokumentációt
(kísérő lapok, javítási mühelyrajzok, műveleti uta§ítások, stb.) az üz€m
hibafelvételező csoport fektette fel, igazolva a nagyjavítás folyamatának
minden fázisát. A csatolandó dokumentáció kitöltött§ége, vézetésének
kultúráltsága jó,
Krjv etkeaetés : A SZU -22M3 típllsúrepülőgép hidraulikus berendezések nag5rjavítás ának dohlrnmtációs feltétele megfelelő !

Az ellenőrzés ténymeg,íllapítá§ai, végkövetkezteté§ei
1.) A Repülőgépjavító Üzem a Belorussz Köztársaság
nisztériuma közvetlen alárendeltje, katonai üzem.

Védelmi Mi-

Az üzem vezetése á az üemegységek vezetői hivatásos katonák. A
mérnöki állomány polgári és katonai felsófokú végzettségű, a munkavégzó állomány polgári középfokú szakvégzett§égű.

Az ü?emet 54 éwel ezelőtt alapították és tevékenységi területe a
SZUHOJ repülógépcsalád különböó szintű javítása (SZi-7, SZU-1.1,
SZV-22, SZU-25, SZU-27). Felkészülést folytatnak a MIG-29 repülógép nag5rjavítására.

Az

haü kapacitása 17 db SZUHOJ repülőgép nag]davítá§a.
Ellenórzéseink alatt csak a MH 4 db repülőgép berendezé§einék é§ 1 db
AN-2 német repülőgép naryjavítása történt.
üz.em

Az üzr;m rendelkezik a szütséges §zemélyi, tárryi, dokumentációs
feltételekkel, amelyek alapot adnak az MH GH és a DR RT között létíejött 3001067195. HA sz. szeródésben megfogalmamtt SZ|J-22M3 (4
db) repülőgép berendezések nagyjavítás utáni jó minősítésére.
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2.) A 4 db repülőgép berendezéseinek jaűtási folyamatában, a TU
alapján, 455 db paszportos berendezá közül 12 db berendezésról selejtíté§i javaslat - jeg5zőkönyv - készült (az 52303 gy.sz, repülógépre).

A

selejtezés okai:

a.)

A TU alapján lejárt az össz műszaki üzemidó;

b.)

A berendezés állapota alapján.

A hivafelvételezésijegpóköny

és az érvényes TU összehasonlítás

alapjál,! tettünk javaslatot a selejtítésre. Kinntartózkodrásunk idótartama
nem tette lehetővé, hogy mind a 4 repülógép berendezeseinek hibafelvételezésételveg ezzik, így várhaló olyan selejtjeryzőkönyvnek érkeze-

se, amelyeken a se|ejtítésijavaslat nem található, A selejt megítélé§ét
nehezítette, hogy a DR RT nem vásárolta meg a Belorussz Repülógép-

javító Üzemtől a berendezés naryjavítási TU-t.

Ennek a kérdésneka rendezése további egleztetést igényel a MH
RMSz főnök úrral!

A jaűtás

folyamatában problémát okozott, hory kiérkeáek olyan
pa§zportköteles berendezések, amelyekhez paszport nemvolt A problé,
ma tartallna:
1.) Az üzem a berendezés előéletéról nem tudott meg semmi információt, íry vag5l leselejtezte vagy korlátozott tiaemidót adott a naryjaűtá§

után;
2.) Nem tudta azokat az etalon adatokat, amelyeke a berendezést
hitelesítenie kellett;

3.) Rádiótechnikai berendezések esetében a meglévő paszportokban, illetve a paszportok mellékletekéntnem szerepeltek azok a blokkon
belüli átalakítások, (hazai) alkatrészcserék, amelyek nélkül az üzem a
nagyjavítást, ezen alkatrészek teljes cseréjével(ha jóvolt, ha nem) kezdte
csak meg.

A DR RT a repülógépek formulárjait nem küldte ki a Belorussz RepúlőgépjavítóUzembe, íg5l egyes berendezések (Teszter, hajtómú mú-
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ködéséhez kapcsolódó berendezések, életmentő eszközök,
vételezé§e aránytalanul elhúzódott.

stb.) hibafel-

Több berendezés a naryjavítási TU alapjrán túliiaemelt, illetve a nasljavítás után kevesebb javítrásközi üzemidőt kapott mint azt a paszport
biztosította.

A szerződéstől eltérően a berendezéseknek adott javításközi üzemidő: 70O &a és 7 év (9 év helyett).
3.) A 4 db SZU-22M3 repülőgép naryjavítására a DR RT mint fóv_állalkozó, berendezéseinek naryjavítá§ára a Belorussz Repülőgépjavító

Uzem, mint alvállalkozó között,

nemzetközi kooperáció jött létre.

A DR RT a SZU-22M3 repülőgép nag{avítására nincs felkészülve,
Belorussz Repülőgépjavíró Uzem. több évtizedes tapasztalata és a végrehajtott áMlágítás alapján alkalmas. A két vállalkozó között létrejött
szerződés alapján a 4 db SZ-22M3 repülőgép berendezéseinek nag5rjaű_
tása után, ajavításközi üemidő alatt, azelőírtműszaki állapot biztosított.
a

4.) A MH GH és a DR RT között a 4 db SZU-22M3 típusúrepülőgépek nag5rjavítására létrejött 300/067 /95, HA sz. szenődés "Minőségbiztosítás" & a"Megrendelő érdel<védelme" íejezetei alaplán, a későbbi szerződéskötések hatékonyságának növelése érdekébeía következőkt céIszerú megfontolni:
a.)

A fóvállalkozó

és alvállalkozó (ha ilyen a kooperáció) szerződés-

kötésének minóségbiztosítási fejezeteit
aláírás előtt vélem ényezze;

a

HM BH Min.bizt. Fóosztály az

b.) Kötelezni a fővállalkozót, hogy készítsen tanulmán}t a beszállítóiról (alvállalkoókól), amely a többi között tartalmazza a minőségbiztosítás követelményrendszerét: (1995. éü XL törvény a k<jzbeszerzésről

szerint);

c.) A szerádáben pontosabban rögzí]teni, nemcsak a repűlőgép(ek)re,
hanem az egyes nagyértékúberendezésekre, az elvárt javításkö zi ;izrcmidőt;
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d.),Megakadályozni, hogy azok a leválasztható berendezések, amelyek kevés üzemidővel rendelkezrrek (iaűtás nélkül visszaépíthetőek) ne
kerüljenek ki jaűtásba, anyagi okok és javításközi üzemidő elvesztése
miatt.

Az MH BH RMEO érintett állománya

a Belorussz Köztársaság
Repülőgépjavító U zemébery a tátgtidőszakban végrehaj totta:
5,)

a.) A vállalat azon egységeinek á*i|ágítását, amelyek a nagyjavítást
végzikl'

A nagyjavításon lévó berendezések jaűtásközi és javítrás utáni terméktanúsítását (az 52303 g.sz. repülőgépre vonatkoztatva).
b.)

Az üzem narylavítiásban ráztvevő üzemegnégeit KÜM ME szempontj ai alapj án szakterüetként ellenőriaük. Az ellenőrzé§ek tapasztalatai
§zakterületenként lettek összefoglalva.
5.1.)

Az ellenórzésekből megállapítható, hogy a vállalat

sz

ervezeíiíelépí-

tése, személyi adottságai, üzemei, üzemegységei felszereltsége, berendezéseinek, a javításhoz szükséges eszközeinek teljessége és á|lapota, karbantartottsága, a jaűtáshoz szükéges technológiai utasítások, azok nap_

rakészségealapján képes a
előírt minőségű javítására.

MH SZU -22M3 repnlőgép berendezéseinek

5.2.) A mérnök fótisztek ellenőrzéseik folyamán az 52303 gJ.sz. repülógép paszportokkal rendelkező (vagy rendelkezni kellett volna) berendezéseiről adatlapot vettek fel. Az adatlap alapján állapították meg a
berendezés javításközi és jaűtá§ utáni minóségét és a javítás minőségét
befolyásoló körűlményeket. (Lásd Adatlap a berendezés kísérletijavítdsáról táblázatot).

Az adatlapok értékelésea szakterületenkenti j elentésekben találhatók

A HM BH RMEO érintett állománya

a Belorussz Köztársaság
Repülőgépjavító Uzemében a tárg5lidőszak alatt a SZU-22M3 típusúrepülógépek kiépítettaggregátjainak, berendezéseinek javítási folyamataival ismerkedett rneg. Szakterületenként a berendezések hibafelvételezésétól a berendezéspróbáig figyelemmel kísértük a jaűtás folyamatát.

6.)
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A javítási folyamat alatt firyelmet forűtottunk a berendezések javí_
tási technológiáira, azok meglétére,pontosítottságaira, a megjelent módosítások, bülletinekbevezetéséneknaprakészségére.Atárgyidőszak leteltével a mérnök főtisztek felkészültek a nagyjavított berendezések be_
rendezés-minőségtanúsítására. A sikeres típusvizsga és a repülőgép átvételiutasítás vizsga letételéhezeredményes felkészülést folYattunk.
7.)

A Belorussz Köztársaság Repülőgépjavító Üzem javítási tevé-

kerynégét, katonai direktívák, parancsok á utasítások alapján végá. Nem_
zetközi szabványok és kötelező elóírások alkalmazása csak részben lel_
hető fel, a korábbi külföldi megrendelók (Szíria, Peru, Szlovákia, stb.)
eseti szeródéseiben. Ezek a megrendelók nem támasztottak a javító vállalattal szemben olyan teljeskörú igényt, amely maga után vonta volna az

üzem jaűtási rendszerének, nemzetközi szabvány ajánlásaiban megfogalmazott felkészítését,auditálását.

A MH GH 3O0lM7 D5. HA sz. szerződés nem írta elő sem a DR
RT-nek, mint fóvállalkozónak, sem a Belorussz Köztánaság Repúlógépjavító Üzemnek, mint alvállalkoónak, ezen §zabványoknak való megfÖlelóséget, Igy a megrendelő képüseletében és a kívánt javítási minőség
galantálása érdekében végezte el a HM BH RMEO szakállománya a
Belorussz Repülő gépjavítő U zem átvilágítá§át és a berendezések j avításközi és jaűtás utáni minőségtanúsítását.
8.) A Belorussz Köztánaság Repülőgépjavító üzem minóségbiztosí,tó rendszerét és hatékonpágát kelló mélységben megismertük. Szakem-

bereink mellé naponta a parancsnok minőségbiztosításért felelős helyettese (lásd vózlat) szakmérnököket vezénye|t, akik segítettékmunkánkat,
a műhelyek és üzemegységek felé az általunk feltett k( léseket továbbították és szakszerűen tevékenykedtek az üzem és közöttünk.
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Parancsnok minőségbiztosítá§i
helyette§

Megbfuhatósóg

csoport

elenrző

Szakág nrémökök

s-H, EMo, RATE, FE

Minőségbiztosítási
mérnökök

üzemegység
minőégtanlúsító (2-3 fó)

{(^

Az üzem minőségbiztosítási rendszere két szintú. Az elsó szinten a
javítás folyamatában működő MEO szervezet van, amely a parancsnok
termelési helyettesénekvan alárendelve - általában üzemeg5négvezetők.

A második szintű, szintén a jaűtás

teljes vertikumában jelen tévő

MEO, amely a parancsnok minőségüryi helyettesének van alárendelveüzemegységenként 2-3 fő.

Minden esetben a második szintű ellenórzést megelőzi az el§ő és
forűfua nem lehet. Minden ellenórzés dokumentált, a munkavégzés és
ellenórzés szeméMez kötött.
Az elsó szinten lwő MEO szakemberek végzett§ége közép és felsőfokú - polgáriak. A második szinten felsőfokú végzettségűek _ polgáriak
és ITT katonák

A minóségellenórző középszint tanulmányozásakor a tendsz.er vázlatától eltérően a Megbízhatóságot ekmző csoport és a Szakágrnémökök
csoport szalKteíületenkénti feladatait us/anaz a személy látta el. Minő_
ségbizto§ítá§i szakmérnökökkel nem találkozhmk (Minó§égbiztosítási mérnök - csoport nem funkcionál).

A minőségellenőrzé§ al§ó szintje jól funkcionrál, abban a szülséges
lélszámú, képzettségúés végzettségúszakember tevékenykedik.
Befejezés

A HM BH RMEO szakértői által végzett üzsgálat során megállapí-

tást nyert, hogy a Baranovicsi Repülőgépjavító Uzem berendezes

j

avítási

A vizsgálati eredmények telje§ feldolgozásának befejezésével a HM BEigazgató azizem részérekiadta a
"Megfelelőségi nyilatkozat* okmányt, amel\el igazolta a minóségi köve_
telmények kielégítésér
tevékerylségre megfelelóen felkésziilt.
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MEGFELELŐSÉCI NIYILATKOZAT
anól, hogy a Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatala
(a Magyar HonvédségGazdálkodási Hivatal jogutódja) és a Dunai

Repülőgépgyár Részvénytársaság között
szátmú szerződés teljesítés

létrejött 300/0 67 l95

HA

Belorussz Köztársaság
védelmi Minisztérium
Baranovicsi Repülógépjaűtó Üzem,
mint alvállalkozó, a Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztérium
Beszerzési Hivatal Minőségellenőrzési Főosztály §zakéítői által végzetí
minősítési eljrárás alapján a személyi, tárgyi, dokumentációs és egyéb
feltételek megvizsgálása után:

a SZa-22M3 típusúrepülőgép
berendezé s einek és aggregáíjainak

ipart nagyjavítősőra

ME G F E LE Lő a N r n lrn s zÜ

tr

Dátum.

PH.
Honvédelmi Minisztérium
Beszerzósi Hivatal
ígazgató
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l,m{ósÉGüGyI rözl,BlÉNypr
Pólos Emit, Lakatos Lászlóné, Guit Lajos|
1995. november 6-10. között negrendezésre került a IV. Maglar
Minőség Hét Nemz€tközi Konferencia a Ma5rar HonvédségMűvelődési

Háában.

Az érdeklődésre jellemó, hory tóbb, mint 350 regiszffiIt, hazai és
kiilföldi szakember, érdeHődó vett részía tendezvértyen. Az eseménynek a honvédelmi tárca is jelentóséget tulajdonított, a konferencia második napján Dr. ,Iarua Károly mk altábomag úr, helyettes államtitkár,
mÁt a Magrur Minőség Társaság alelnöke, vá|lalta alevezető elnök tisztét.

A konferencia szervezőbizottságának

élja volt

az iparilag fejlett
országokhoz hasonlóan - olyan minóségüg5ri fórum létrehozása, ahol világosan körvonalazódnak a minőséggel kapcsolatos nemzetközi fejlődési
tendenciák és ezek hazai hatása. Aviták során szakrnai és szemé|yes kapcsolat alakulhat ki a hazai és külföldi szakemberek köótL
a

-

A konferencia középpontjában az alúbbi krdések uerepelteoL

-

minóségirányítási rendszer integrálódása az informatikai rendszerbe;
a

a minóségköltségei
működésével;

á

összefüggáeik

a szervezetek gazdaságos

a szolgáltatások minősége;

a minőségközpontú fejlődés és a versenyképesség köótti

ösz-

szefüggések.

1PáosEúilalezíedes,HMBeszerzésiHivatalMEFoRendszeítanl§ít6osáay,os^8yezetó,
Lakatos Lá§zlóné mk. ómagy HM Be§zerzési }lkatal MEFo Rendszeítánú§ító o§áály, o§ztáyvezetóhelyettes, Gaál Lajo§ közalkalmazott, HM B€szerzési Hivatal MEFo Reldszertanú§ító

oszlay
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A konferencia plenáris üléssel kezdódött.
A plenáris ülés el őadói az államigazgatás, a szabványosítási és az akkreditálá§ löztestiileteN a fognsnóvédelem és a temél<tanl^ítás vezető személyei voltak
Egybehangzóan megállapították, hogy hazánkban még mindig csak
csírájában jelentkezik a kormányzati irányultság és ráhatás a minőségügy
szakkérdéseire. Ez a tény eg5ne hátrányosabb helyzetbehozza a magyat
nemzetgazdaságoí. Az úton, amelyen szándékunk szerint Európába meg5nink, a minőség vízum, enélkül termékeinket, szolgáltatásainkat megá|lííják a határokon. A további késlekedésfe|építiaz új vasfüggöny{, a
minóség vasfiiggönyét.

A Kormány 1992-ben hozta létre a tárcák minóségügyi feladatainak
meghatározására, koordinálására a Tárcaközi Bizottságot. A Bizottság
munkájának eredménye több Kormányhatározat és Kormánlrendelet,
amelyek a későbbiekben jogintézményekés szervezetek létrehozását ered-

ményezték.Az említettek az európai jogharmonizációs törekvésekkel
összhangban, euro-konform törvényeket, te§tületeket hoztak létre. Említáre méltó ekörben a terméldelel&§égi törv!ény, a nerzeti szabványosításról
és az alKkíeditálásról szóló törvények.
Nem született meg a fogyasztóvédelmi törvény, amivel a körülöttünk
lévő országok minderyike rendelkezik, még Oroszország is életbe léptette 1992-ben! A magyar törvénl szabályozás helyett az évtizedek alatt
alkotott, számos tekintetben és helyen egymásnak ellrer.tmorLdí, közel
200 alacsonyabb szinni jogszabály képezi ma a magyar fogyasztóvédelmet.

A nemzetgazdaság minőségképességefejlődésénekjele a lassan nö-

vekvó számú, közel 300, tanúsítoftminőségbbtosítási rendszerrel rendelkező vállalat, gazdasági társasáq léte, a Maglar Minőség Díj, a Rend_
szeresen Ellenőrzött Magyar Terrné\ mint minőség védjegy megjelenése.

Az állami szerepvállalás k<irében igen lényeges terület a termékek
és szolgáltatrások megfelelőségének ellenőrzése, felügyelete, tanúsítása,
különös tekintettel a műszaki-biztonságtechnikai szempontokra. A tevékenységek és az intézmények körére egyaránt kiterjedő felmérésegy ha-

l80

tóságijogosítványokkal és egy piaci érdekek alapján működó intézményrendszertvázol fel, ahol a jogilag szabályozott területeken kijelölés alapján, egyéb tertlleteken pedig piaci igény alapján tevékenykedó szervezetek végzik a megfelelőség tanúsítását.

Az állami szabályozások terüetén kiemelt jelentóséggel bír a 78lI94.
sz. Korm. rend., amely az egyes miniszterek minőségügyi hatáskórét és
feladatait bővíti. A rendelet a honvédelmi minisztert hatósági jogkörrel
ruházza fel a honvédelrni tevékenység körében, a minőség megfelelőség
tanúsítására és az aklaeditálá§ra vonatkoó jogszabrólyolrkal összhangban; az intézmónyrendszer és működési rendje meghatámásában. A fel-

jogosítás alapján a szükséges további szabályozás kidolgozása folyamat_
ban van.

Az érintett köztestületek üg;yvezető igazgatói ismertették a törvényi
előírás alapján megalakult új köztestületeket. Budapesten, 1995. szeptember 28-án tartotta alakuló köz5nilését a Ma§] r Szabványosíúísi Tes_
tület (MSZT), valamint a Nemzeti Akkrediúálási Testiilet (NAT). A két
köztestület a piaci igények és a teljes önkéntesség elve alapján múködő
szabványosításnak, valamint a vizsgáló, kalibráló és tanúsító szervezetek
akkreditálásának teremti meg valamennf és ténylegesen érdekelt bevonásával a múködés feltételeit. A két köztestület megkezdte a kétoldalú
és többoldalú kölcsönös
elismerések kialakítása érdekébena kapcsolatok felvételéta már működő európai rendszerekkel és azok tagjaival.

Az eurőpa felé vezető

út igen jelentós mérföldköve a

ternék meg-

felelőség tanúsítás. Az Unió tagállamaiban a termék vonatkozó mű§zaki
jogszabályoknak - direktíva - való megfelelését eg5l több modulból álló
megfelelőség tanúsítási rendszer szerint a glrártók, illetve erre kijelölt
tanúsító szervezetek vegák. A megfelelőség jele a CE betűjel. A jel igazolja, hogy az adott termékvalamennf rávonatkoó előírásnak megfelel,
a Közösség piacárajogszerú a bejutása. Ajel használatát igen komolyan
vesák, a jogosulatlan alkalmazás büntetése minimum 100.0fi) német márka. Ehhez képest a mai magyar üszonyok köótt egy hamis minőségiel
alkalmazása 1 0.000 forintos szabálysértéskéntértékelve,nem igazán vi§zszatartó erejű.

A plenáris ülést követóen két ós fól napon keresztiil öt szekcióban
konferencia zajlott s minóségü§., minóségbiztosítás aktuális kérdéseiről.
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1. szekció:

Az informatika a minóség szolgáIaúában.

Az előadások két téma köré csoportosultak:
1.) információtechnika, számítóstechnikd, mint a minóségbiztosítúst
támogató se4édeszköz;
2.

) a szofwerek minóségének bbtosítása.

Napjainkban a §ámítógép€k jelentős §zerep€t töltenek be a váIIalatok tevékenységében,az iníormatika egrrt inkább meghatámzóvá
válik a versenykóp€§sóg
alakulásában. Ha a szervezet ISO 9000 szerinti
minósítésre készűl, vizsgálni kell, hogy minóségügyi rendszerében van-e
megfelelő adatszabályozrás és a megőrzött feljegyzések biztonságban vannak-e. A mo§t érvénybe lépett ISO 9000 sorozat egyértelrnűen rögzíti,
hog5l a dokumentumok lehetnek bármilyen adathordozón, amely erre a
célre biztonságosan alkalmazható.
1.)

A haglomótryos számítástechnikgi eszkijzrendszer hatékonyan alkalmazható a mínős égbiztosítósi rendszerek telj e s v ertilalmában:
- a marketing és a tervezés adatainak tárolrására;
-

dokumentáció készítése,elosztása, tárolása;

-

beszállítók nllvánLartása;

-

raktárkészlet nfllvántartás;

- anyag, termék azonosítás, nyomonkövetés (pl.

vonalkód segítségé-

vel);
- folyamatok, gépek vezérlése,szabályozása;

- gyártásközikelése;

és végellenórásek mérésiadatainak rögzíté§e, érté_

- mérőeszközök,

vántartása;

berendezések és azokkal kapcsolatos adatok nyil-

- személyzettel kapcsolatos adatok nyilvántartása;

- minőségköltségek nyilvántartása, figyelése;
-
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selejtanalítika;

-

megfele|ó §zoftverrel a statisztikai módszerek alkalmazása, stb.

Biztosítani és ellenőrizni kell a tárolt információk naprakészségét,
hozzáférhetőségét, megfelelő jogosultsági rendszer kialaKtrását, a tárolt
információk, adatok megfelelő védelmét.
Azon szervezetek (fóként külföldön), akik bevezették a §Zámítógéppel támogatott minőségbiztosítási rendszert, a számítógépben e5l nagyon
költséghatékony eszkózre leltek,

A szoftverek minősóge nemcsak a szoftvergyártók ürye, a szoftvert felhasználók is biztosítékotszeretnének kapni, hogy valóban megfelelő minőségű, megbíáatóágu terméket kapnak a pénzükért. Az anyagi
természetújavakkal ellentétben, nehéz a szoftver, mint szellemi termék
minőségét pontosan meghatároá kritériumokat megfogalmazni, a szoftvertermékek minőségét megfelelően méró módszereket és eszközöket
kidolgozni.
2.)

A sajwemifuisegkétdésénakrrregközelít6ét az §O 900 szabványsorozat
me$elenése döntően megváltoztatta- Szoftvergyártó égek többsége igyekszik minőségbiaosítási rendszert alkalmazni a piaci igények hatására. (A
szoftverek minőségbiztosítási rendszerét az ISO 9)00-3, illetve MSZ ISO
9000-3 szabvány írja le.)

Nemzetközi tapasztalatok, kutatási eredmények igazolják, hogy az
ISO 9000-3-ra támaszkodó szoftver minőségbiztosítási rendszer csak akkor életképes, ha a kidolgozásában, bevezetésében a szabvány előírásain
kívül odafigyelnek a ryártó, illetve felhasználó eryéni igényeire is. Hasznos felismerni, hory a szoffuer előállításában a szabványok által hangsúlyozott fólyamatokon kívtiü az erőforrrások is jelentős szerepet játszanak.
A szofwer termékek minőségét döntően meghatáro zza a szoflver fejlesztési folyamat minősége, mive| a termékek jelentós része egyedi megrendelés alapján készül, így a termék minőség előzetes vizsgálata nem
lehetséges.

Bemutatásra került az Európai Közósség szoftver minőségbiztosítrási
szervezete, a Bootstrap Intézet és az általa alkalmazott szoftver vizsgálati
módszer.
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A szekcióülés utolsó előadója

a szoftver minőségbiztosítás hazdi hely-

zetét ismertette.
2. szekció:

A minőség és gazdaságosság összefúggései.

A minőségügyi rendszeí felépítáénekés működésének ráfordításai
számszerűsíthető költségeket jelentenek. Ugyanígy jellemezhető a minóségügyi rendszerekkel elérhetó eredmények meghatározása is,

A vállalat hosszabb távon nem vállalhat olyan tevékenységet,amely
ráfizetése,s. Rendkívül fontos olyan mérésirendszer kialakítása, működ_
tetése, amellyel jól meghatározhatók a minőségügyi ráfordítások és az
általuk elért eredmények, illetve ezek összevetésével a rrrinőségügyi rendszer gazdasági hatékonysága.
A minőség gazdaságosságának vizsgálata a szervezeteknél létkérdés
kell, hog5l legyen, A minőséggel kapcsolatos költségek és hozamok értelmezése áttekintést ad a minőség gazdasági összefüggéseiről, a minőségi
színvonal fokozásával kapcsolatos ráfordításokról és hozamokról.

A qazdaságossáq elemzésekor figelemmel kell lenni

a kjvetkezőlae:

- költség, veszteség, hozam, megtérülés;
- a minőségjavítás,- fenntartás, minőségfejlesztés költség;

- az úElnevezett minőségköltségek elemzésére;
- tevékenység és költség

A haglományos

üszonyára.

modell Európában abból indul ki" hogl kelló körüI-

tekintéssel az összes ráfordítás hórom jól ekijlöníthaő minőségvonzaű költ-

séqcsoportot képez:

kölségek;
üzsgálati költségek;
- hibaköltségek,
- megelőzési
-

A minóségköltség elemzési modell a váüalat vezetői információs rendszerének részekéntkezelhető. Csak az olyan modell életképesés hasz-
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nos, amely

a

vállalat számüteli rendszerére épül és annak részeként mű_

ködik.

A minőségk<iltség elemzái modell a vállalat vezetői információs rendszerének részekéntkezelhetó. Csak az olyan modell életképesés hasznos, amely a vállalat számüteli rendszerére épül és annak részeként múködik.

A szekció ülésen ismertetésre került

az

Eureka-Monquis projekt ma-

gyar munkacsoportjában kidolgozott munkahelyi-, minósító- á hibaköl!
ség számító és elemző módszer és szoffuer, valamint az EU,{EFTA által

támogatott PRAQi91 Program, amelynek kedvezményezettjei Bulgária,
Cxehország, Lengyelország, Magyarország, Románia és Szlovákia.

A PRAQ/9l akció célja az EU-hoz a kózeljövóben csatlakozni kívánó országok ipari termeláe veszteségeinek és költségeinek értékelése
és csökkentése. Kúlföldi példák azt mutatják, ho5l a belső tartalékok
íe|íárása, a veszteségek kiküszöbölése révén20-40 Vo-os megtakatítás
érhetó el.
3. szekció: A szolgáltat:ísok minősege,
7994 végéighazánkban elvétve akadt csak olyan kiz átólag szo|gálta-

tással foglalkozó cég, amely ISO 9000 szabvánlsorozat valarnely tagja
szerint tanúsítvalett. Ezen cégek többsége minóségügyi tanácsadó cég.
Jelenleg javulást mutat ez a helyzet, meít több szolgáltató vállalkozás, közüzemi szolgáltató, szállítmárryoző, áruházvan felkészítés,illetve
tanúsítás alatt.

A szolgáltatási ágazatbai a folyamatok kevésbéautomatizálhatők,
nem kerülhető meg az az ember, aki a vevóvel tart kapcsolatot. A szolgáltató szervezetek esetében ezen személyek szerepe meghatároóbb,
mint a gyártó cégeknél, mert a vevői igények, dicséretek, panaszok nála
csapódnak le közvetlenúl. Kiemelkedó szerepevan a kommunikációnak,
kommunikációs készségnekis.
Nehezíti a szolgáltató vállalatok felkészítését,hogy a szolgáltatrásokra tanúsítási követelmény szabvány még nem készúlt,az MSZ ISo 9004-2
irányelv nem kötelező érvényő, értelmezésenem erységes.
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Továbbiakban az előadók a FÓTÁV Rt., Zala megyei Kórház, Westel 900 GSM Mobil Távközlési Rt. minóségügyi rendszerének kialakítása
során szerzett tapasztalataikat ismertették.
4. szekció:

Te|ieskörű minősegnenedzsment (TQM).

9000 jelű szabványsorozat térhódítása a ülágban számottevő.1994végén több, mint 70.000 tanúsítottvállalat volt világszerte, ebból
több, mint 50 7o az Egyesült Királyságban. Az eddigi hazai tendenciákat

Az ISO

firyelembe véve, a tanúsítások száma évenként2,5-3-szorosára növekszik. Jelenleg ez a szabvánlsorozat a tanúsítások szempontjából a meghatározó hazánkban is.

A tanúsítások számának növekedésével gondolhatnánk, hogy most
már minden rendben van, a tanúsíwány kézhewétele után egyidejűleg
megnyílik az út minden piac felé, a vállalat eredményes és nyereséges
lesz. A valóság viszont azt mutatja, hog5l ez csak részben igaz, nem egy
tanúsított vállalat hamarosan tónkrement.
Miért?

Mi

az oka, hogy a tanúsítottviállalatok eredményességenem garantálható az ISO 9000 tanúsíwány megszerz-&ével?

Mint tudjuN az ISo 9000 szerinti minőségliztosítái rendszer:
- nem szüIségszerűen teljeskörú;
- nem minden terméket, tevékenységetvon be a rendszerbe;
- nem

foglalkozik az üzleti eredményekkel, az eredményességgel.

A HoGYAN TovÁBB? kérdésrea vóIlalatok óbbféIe váIasszal kísérlaeztek:
- egyszerűsíteni
- legyen
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kell a minóségügyi rendszer dokumentumait;

eryszerűbb a minőségügyi felépítés;

-

kerüljón decentralizálásra a minóségért viselt felelósség;

-

csökkenjen a rendszerben alkalmazott dokumentumok száma.

Áz
-

időleges ja+ulós után további lépésekigénye merült fel:

hozzunk létre vevőközpontú minőségüg5ri rendszert;

- ismerjük meg a vevók növekvő
-

helyezzük

-

minósítsük

a

igényeit;

vevót a minőségbiztosítási politika központjába;

a

vevői megelégedettséget;

- állítsunk össze eszközdket a teljesítésfigyelésére;
-

vonjuk be az összes szervezeti szintet

a vezetés

jaűtásába.

Afelsorolt lépéseksora egy minóségileg új szintre vezet, ami a Total
Quality Managemen! a Teljeskörii Minőségiránltás nevet viseli. Akkorválikigazán eredményessé,amikor már nem valami régebbi, megszokott mellett párhuzamosan működik, hanem amikor minden egyes alkalmazott azl érzi már: igen, a TQM naga a MUKODES.
Természetesen, ez még nem a csúcs. l_víégmindig van tovább. A TQM
továbbépítésekéntalkult ki az Egyesült Allamokban 1994-95-ben a Hoshin Managemetr! mint vezetési módszer.

Iellettaői:
- múködő és tanusított minőségbiztosítási rendszerre épül;
- a marketingre, az emberi kreativitásra építvefejleszti tovább azt.

A Hoshin Management kialakításának fő fázisai:
- a minóségköltség rendszer kialakítása;

vevők ismert éS látens (rejtett, ki nem mondott) igényeire alapuló
fejlesztési stratégia kidolgozása, a proaktív fejlesztés bevezetése, alkalmazása;
- a

- a külső és a belső vevőkkel való együttműködésen alapuló, teljeskörű minóségalapú vezetési rendszer kiterjesztése a szervezet minden
szintjére.

A Hoshin management az áttörés bbtosítéka.
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5. szekció:

Minősegbiztosítrás

-

tanúsííás.

Az utolsó szekció előadói - többségükben tanűítást vég ző szervezetek képüselői - minóségbiztosítiási rendszertanúsító tevékenységük gyakorlati tapasztalatairól számoltak be.

A tapasztalatokbóI

leszűrhető általónos igaaágok egt része:

- Az ISO 9001, 9002,9003 jelű szabványoknak való megfelelőséget
igazoló tanúsítványok mindössze ezen szabványokban lefektetett alapkövetelményeknek való megfelelést igazolják. Közvetlen kihatásaik a
minóségre nem törvényszerűek. Na gy bazerző szervezetek - ilyenek bármely állam közbeszerzéssel foglalkozó szervezetei is - ezéttneme|égszenek meg pusztán az ISO tanúsíWánnyal, szállítóik megítélésébenez csupán egy szempont a sok további között. Amikor ninden szállító rendel_
kezik már tanúsíWánnyal, akkor a tanúsítványbirtokliása már nem előny.
- Sokvállalat a tanúsíwány elnyerésétés nem a vállalat minőségének
és minóségkultúrájának emeléséttartja az elsődleges célnak. A tanúsító
audit előkészítésesorán a ryorsan realizálhatő szervezeti megoldások

kerűlnek előtérbe a jobb, de több előkészítő munkát igénylő megoldásokkal szemben.

- A tanűítvány elnyerése után kiújulnak a konfliktusok a felelósségekkel és a hatáskörökkel kapcsolatban, Gyakran teszik felelőssé a minőségügyi vezeíőt, a vállalatvezetés helyett az alsóbb szintekre történt
hatás és jogkör nélkűli felelósség delegálás miatt.
- Sok vállalat egy terjedelmes dokumentációs rendszert építki, amely
nem mindenki számára érthető, az egyéb létező vállalati rendelkezések_
kel ellentétben áll. Az általános gazdasági vezetést hiányosan csatlakoztatják a minőségügyi rendszerbe, íry konfliktusok sora áll elő,

- Abelső auditok sok vállalatnál a minőségrendszer szigorú ellenórzáének és nem továbbfejlesztésének eszközei.

Természetesen a tanúsiíási twékenys€g &laű §ámos poziűv tapa§z-

talat is szüleíett.
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A jól felkészült vállalatok a

tanúsítrásmegtörténte után nem csak
üzemeltetni akarj ák rendszerüket, henem már is a továbblépés lehetőségeit keresik. A legeg5nzerűbb forma a partnering, a partnerség gondolatának érvényesítése,
egy olyan gondolatnak, amely két vag5l több érdekelt fél hosszútávú közös érdekeinek felismerésén alapul.

A tanúsítás alapjául szolgáló szabványrendszer is fejlódik. Az ISO
szabványok felülvizsgálat utáni új, érvényeskiadása 1994-ben lépett hatályba; ezek maryar kiadásának elókészítéseaz MSZ EN ISO 9000 jelzettel folyamatban van. NéMny új köveíelmény emlitése a terveási eredmények megfelelőségének igazolása - veifikálás -; a termék használati
alkalmasságának igazolása vizsgálattal - validálás -; az alvállalkoók ellenórzése módja, terjedelrne, dokumentumaira vonatkoó követelrnények,
folyamatképesség, gyártóeszközbiztosítás, javítás dokumentálása; ellenórzési feljegyzések tartalmi követelményei; statisztikai módszerek alkalmazási követelményei.
A minő s égb iz t o s ítá s i mo d,e llköv e t e lény e k me llé fo Iy a mat o s an khl olgo zásra kerüIö, újabb követelményendszerek jelennek tneg a megbfuhatíságirányítrás követelményei, a kömyezetirányítás követelményei és mint
legújabb, az egeszs'ég- s a bizt onságirányítás követelrnényrendszerei. Néhány év múlva a rendszertanűítvány fogalom elveszti a mai értelmét és
értékét;a tanúsítottvállalat alatt a fenti rendszereket eryüttesen működtető szervezetet érthetünk majd.
Záró plenáris ülés

A konferencia záró ülése az elhangzott előadások, a hozzrászólások
AJ,(NLÁS-I fogalmazo tt meg. Az ajónlós megfogabnazza

és viták alapj án

azokat a kívónatos teendóket, amelyeket az illetékes államigazgatósi, társadalmi, szalanai, oktatási, gazdasági szervezetelcrck meg kellene tenni annak érdekébm,hog Maglaroruágon a minőségugl fejlődése, annak eredményei a fejlett gazdasági világ színvonalát a lehető leglorcabban, leghatélanyabban közelítse, mihamaróbb érje eL A Konferencia egl szakmai
rendenény levén, ajónlását erővel érvényesíteninem udja, de szól a Kormányzathoz is, mindenkihez, aki értőleghallani akarja. Az eredmény mindannyiunk hasznára válilg elmaradása az egész tórsadalom kára.
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SZAKELLENŐnZÉS
Az MH ATFCSF-ség Ellenőrzesi Oszályának 1995.
tevékeny§ége és annak főbb tapa§ztalatai
Varga

éü

Lóuló|

A Xaúonai lngis zlilsg' "Szal<zlknőrzés" című rovatában rendszeresen
tájékoztattunk az MH ATFCSF-sé9 által 1995. évben végrehajtott ellenőrzéseinek tapasztalatairól, a levonható következtetésekről és tanulságokról. Törekedtünk arra, hogy felhívjuk a figyelmet azokra a szabályoókra, amelyeket gyakabban figyelmen kívül hag5mak a katonai szervezeteknél, ez úton is segítve a megelőző tevékenységet.
Az év lezárósa lehetőséqet ad az elvé&zett munka áttekintésére, óssze7zésére,az esszenciák mególlapítúsára. Ez az írás rövid áaekintést nyújt az
osztóly 1995. évi műkitdéséről, annak számszerű adatairól és a végrehajtott
e llen őrz és e k fő b b t ap a s zt a l a ta irol.
1

.)

Az osztály megalakulása, míiködési rendje

Az osztály

1994. 05.01-én atakult meg, állománytábla szerint 14 fóvel. Feltóltésére 1994. 07 -01- és 12.37. között keíült sor. Még 1994. év
vegén elkészült az MH ATFCSF-s égSzervezeti Múködési Szabályzatónak
megfelelő módosítása, elkészültek a munkaköi kíráso( programfüzetek formájában kidolgoztuk az ellenőrzések tematikáját és végíehajto!
tuk az osztály felkészítését,szakmai továbbképzését.1994. év októberé_
ben megkezdtük az ellenőrzéseket . Ev végéignyolc ellenőrzést hajtotank
végre, illetve vettiink részt azokban.

március 01-én módosítotúák az állománytráblát, ennek során
az osztály létszáma 14 fóről 10 fóre csökkent. Az osztály jelenlegi összetétele alapján 1 fő előadói (gépírónő), 3 fó általános közgazdász, 6 fő
ágazati szakmai számmal rendelkezik. Mivel az osztály állománytáblájá1995.

1

vaíBa Lá§zló ínk.ezfede§, MH ATFcs-sé8 Eíleoórzé§i osááyvezetó
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ban jelentős számban nincsenek lefedve szakágazatok szakmai §zámmal
(pc.gimú., elektr., w., ruh., eü,, elh., stb.), az ellenőrök megbíás alapján

saját szakterületük mellett megkaptík más ágazatok ellenőrzésének a
feladatait is. Az egyes ellenórök a plusszként küelölt szakterületeken
önképzés keretén belii,l készültek fel, ezenkívül rés ztvettek az ágazatok
éves izakmai továbbképzésein. Így 1995. év végéremegfeleló ismeretekre tettek §zert a nem eredeti szakíerületükön is, képessé váltak azok hatékony ellenőrzésére.

Az osztály közvetlenül az MH ATFCSF-nek van alárendelve, a főcsoportfőnök által jóváhagyott éves terv alapján tevékenykedik, az ellenórzések eredményeiről neki számol b e. Az osztályezető részt vesz a főcsopoítfónöki értekezleten, ahol tájékozódik az aktuális kérdésekról, illetve tájékoztatja a verrtő állományt az ellenórzések legfontosabb tapasztalatairól.
2.)

Az osztrály míikii,dásének főbb területei

Az osztály feladata kiegázíteni

a

főcsoportfőnökség ellenőrzái rend-

szervez.eti elemei (csf-ségek, főnölcégek)

sz,erét, a fócsoportfőnökség
ellenórzési kőtelmeinek változatlanul hagyása mellett. Az osaály eszköz
a főcsoportfőnök
kezeben aktuális úl-, téma- ós átfogó ellenórzÁek sajátos
szempontok szerinti végrehajtására, tervezetten vagy azonnal felmerülő
igények alapján.

ellenórzesi rendszerébe, részt vesz
és kívüli csoportfónölrségek, főnökségek
parancsnoki ellenórzéseiben, valamint önálló szakellenőnéseket hajt végre-

Beilleszkedik

az

a főcsoportfőnök§ég

MH ATFCSF-ségen belüi

Az önátló szakellenőrzéseken belül az osztály három irányba fejt ki
tevékenységet.Eg5nészt a főcsoportfőnökség hatásköÉbe úal'í17 felsőszinű gazdálkodó szetvezetnél hajtvégre átfogó anyagi-technikai, gazdálkodási ellenőrzést (MH KSZF-ség, MH PCGTSZF-ség, stb.), másrészt
a haderőnemi parancsnokságnál, illewe a Központi Rendeltetésú Szervezetek Pamncsnol<sóg (MH KRSZP)-áIáI átfogóan vixgálja az anyagi-technikai törzsek szaktevékenységét.
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Ennek keretén belül kijelölt katonai szervezeteknél cé|ellenórzes

módszerével; sárópróbaszerűen kerül felmérésre az ellenőrzött szervezet szaknai itányító tevékenységénekérvényesüésea csapatok felé. Az
önálló szakellenórzesek harmadik terüete az MH Parancsnokság /<ózv et len alárendelt kltonai szeru ezeteinél az anyag-te*hnikai szaktevékenység felmérése. (Itthozzávetőlegesen száz katonai szeruezel van magasa6berység szintú anyagi-technikai törzs irányítása nélkül.)

Az ellenőrzések rendszerében a Főcsoportfónök kiemelt hangsúlyt
fektet a ü§§zaellenőrzések végrehajtására, valamint az ellenőrzések tapa§ztalatainak szeleskörú ismertetésére, továbbadására.
3.)

Az osáály 1995, éü tevékenysége a sámok tiikrében

Az osztÁ|y

1995. évben összességében 38 ellenőrzósben vett részt,

illetve hajtott végre önállóan. Az ellenőrzésekről készítelístatisztikai
kimutatások jól tükrözik a tevékenpégjellegét és fő hangsú\ait.

A 38 befejezett ellenőrzésre a help zínea 69,2 ellenőrzési napot fordítottun\ amely az éves össz munka idő 46 Vo-a. Aitagban egt ellenórzés:
-

4,55 (173:38) napig tartott, azon

-

4,47 (170:38) fő vett íészt,és

- 18,2 (692:38) ellenőrzési nap ráfordításával.
Terv ezés szempontj ából az elle nőrzé sek:

-33 Vo-atenezett ellenőrzés volt (73 ellő.,249. ellő.nap);
- 54 Vo-a nem tewezett ellenőrzés

volt (11 ellő., 138 ellő.nap);

- 73 Vo-avisszaellenőrzés (10 ellő., 128 elló.nap).

Az ellmőnő szew szempontjóból az ellenórzések:
-

86 Vo-a ónálló ellenőrzés volt (27 ellő., 594 ellő.nap);

- 14 Vo-a részlételpk-i ellenőrzáekben (11 elló., 98 ellő.nap).
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Az ellenőrzesi tapasztalatok hasznosítására MH ATFCSF-i kiadványként 7 "E|Ienőrzé§i Ert€sitő"-t adtunk ki, továbbá ó cikket jelentettünk
meg a Katonai Logisztika c. kiadvány "Szakellenőnési rovatában".
4.)

Az állomány szakmai kapcsolattartása

és továbbképzése

Kiépítettük és szélesítettükaz országos és íárcaszintű szervekkel
(Álami Számvevőszék, Kormányzati Ellenőrzési lroda, HM Költségvetái Ellenőrzesi Hivatal, MH Gazdasági Ellenórzési Hivatal, MH PSZCSF-

ség Ellenőrási Osztály) való egl' ittmúkódést, tevékenységünket össze-

hangoltuk a HM és MH ellenőrzési szerveivel.

Az osztály szakmai továbbképzése keretén belül tizenhárom kűlönböző továbbképzésen, szakmai értekezleten vettünl< részt, ezek összességében104 továbbképzési napot vettek igénybe. Atlagban egy továbbképzés2,1továbbképzési napig (28:13) taítolt, azon 2,9 fő (38:13) vett
részt és 8 továbbképzési napot vett igénybe.
Á szaktnai továbbképzések az a!ábbi szinteken keültek végrehajtúsra:

Az

osztály vezeíője az előző évhez hasonlóan december hónapban
részt vett - a Kormányzati Ellenőrzési Iroda által szer]ezett, az Allami

Számvevőszék Továbbképző Intézetében (Velence) megrendezett - minisztériumok és központi intézmények ellenőrzési szervezetei vezstőinek két napos szakmai találkozóján.

Az

osztá|y vezeíő állománya, mint egyesületi tag folyamatosan részt

vett a Magyar Pónzúryi-Gazdasági Ellenőrök Egyesúletének munkájában.

Az osztály teljes személyi állománya résztvett a szakirányultságának
megfelelő főnökségei (csoportfőnökségi) szakmai továbbképzéseken.

Az osztály május hónapban öt napos szakmai továbbképzésen dolgozta fel az elmúlt időszak tapasztalatait, egyes - az osztály múködését
érintó - kiemelten aktuális és fontos témában külső előadók meghívásával. Október hónapban három napos továbbképzésen, magas szintű külső előadók részvételéveldolgozta fe| az ország gazdasógi szabáIyozórend-
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szerébe , a Mag)ar Hohvédsé7működésében bekövetkezett

változásokat.
5.)

jelentősebb

A végrehajtott ellenőrzések főbb tapaszúalatai

A tapasztalatok között elsó helyen áll a feg5zelem lazulása. Az
utóbbi években minden területen /rí tványosan romlott az áltampolgái-,
a katonai- és az anyagi fegelem. E;zzel párhuzamosan csökkent ezekkel
a jelenségekkel szembeni szankciók hatékonpága. Irgtátványosabban
ez az anyagi jellegű bűncselekmények, valamint a szabálytalan káreljárások számának növekedáében nllvánul meg. Uryanakkor a feldedtett
bűncselekmények száma és a jogszerűen újból lefolYatott káreljárások
száma jelentéktelen, szinte elhanyagolható.
5.1.)

A második helyen kell kiemelni a szakátlomány és a szaktudás
nagyménri csókkenését a Magyar Honvédségen belül. Az utóbbi évek_
ben sorozatosan szúntek meg a katonai szervezetek állománytábláiban
az anyagnemfelelősi beosztások A beosztások megszűnése miatti szakember kiáramlás mellett ezen a területen érvényesültlegjobban a Magyar
Honvédségen kívilípolgii szervek lényegesen magasabb béren alapuló
elszívó hatása, me\rrek kóvetkeztében a legmagasabban kvalifikált, legjobb szakismeretekkel rendelkező állomány haryta el a Magyar Honvédséget. Ez mellett felbomlott a korábban jól működő szakmai, ágazati kep5.2.)

zési" továbbképzési rendszer. Mindezs,k eryüttes hatrásaként a katonai szer-

vezeteknél a feladatuk ellátására kevésbéalkalmas, kellő szakismeretekkel nem rendelkező, az esetek eg5l részében felelőtlen személyek áIIorfuínytáblás beosnásokbary de azokleszervezÉse után eglrre na§lobb arány_
ban megbfuás. alapján látnak el fontos anyagltechnikai feladatokat, beosztásokat, Osszességóben a katonai §zervezeteknél a szakismeret ka_
tasztrófálisan csökkení.
5.3.) A katonai szervezeteknél e5ne naryobb méreteket öltenek a
szabályta|anságok Avégrehajtott ellenórzéseket követően három esetben került sor ügyészségi kivizsgálásra, de a befejezett ellenőrzések nyomán több ízben váltak meg parancsnokoktól, anyagi-technikai helyeitesektől, A tapasztalatok sajnos azt mutatják, hogl a katonai szervezetek
ve7Étő| vezető beosztású szeméIyei gakran élen jámak a szabá1,7.alanságok elkövetáében.
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5.4.) Az elképesztő méreteket öltó szabálytalanságokra lehetőséget
teremt az ellenőrzések elmaradása. Az anyagnemfelelős szervezeti elemek létszámuk nagJ,Tnéwű csökkenését követóen alkalmatlanná váltak
egyes feladatok elvégzésére.Ennek egik első áldozataként íűntek el az
ellenőné§ funlcciók ls. Gyakan tapaszla|ható az egyébkéntvalóban fennálló nehéz külső körülményekre való indokolatlan hivatkozás. A felada_
tokat nem finanszírozó költségvetésből adódó nehézségek, valamint az
állandóan változó szervezetekból és szabályozó rendszerekból adódó leszabályozatlanság égisze alatt, sokan összemossák az egyéni felelősséget
a valós nehéxégekkel. Elmarad a saját, szeméIyes felelősség kiilönválasztósa a kükő körülmérryehőL
5.5.) Az eryes katonai szervezetek összeha§onlítá§a azt mutatja, ho§I
a magasabb szervezettségi szintet képviseló, maga§abb követelménlt támaszt6, az 7995. ffig még aránylag kevesebbszer átszervezett katonai

§zervezetel! a haderónemek (MH SZCSB MH LP) és a volt MH BKKP
vonatkozásában a legelfogadhatóbb a szabályozók szerinti élet. Ezeknél a szervezeteknél a szakállomány tiszteletreméltó küzdelmet folytat a
kedvezőtlen kül§ő körülményekkel-A legszomorúbb tapasztalatok az MH
központi rendeltetésű alórendelt katonai szervezeteinél adódtak Itt hangsúlyozottan hiányzik az ellenőrző előljárói szakmai funkció. A szolgálati
elóljárói ellenőrzések rázben e|maradna\ miásrészt nem terjednek ki
kellő alapossággal a szakmai részletekre. Az is előfordul, hogy a szabálytalanságokból adódó felelósségrevonás alól a szakterúleten képzetlen,
kellő ismeretekkel nem rendelkező szo|gálati elöljáró támogatásával búj_
nak ki a felelósök.
5.6.)

vi§§zatartó

A szabálytalanságokat gerje§zti, hory kicsi az €lr€ttenté§, a
eró. Itt nem a MH hivatásos és polgári állományának alacsony

illetmény szintjére gondolunk, mert bármilyen alacsony illetmény sem
lehet indok a szabálysértések elkövetésére. A különböző szintű parancsnokok nem szívesen vállalják fel a nehéz körülmények között dolgozó,
de szabálytalanságokat elkövető beosztottaikkal a konfliktus belryzeteket. Egles esetekben elmaradnak a felelősségrevonássolg komprombszumos megoldások születnek F;zen
nag5rfokú leterheltségük mi^területen
att előfordul, hogy nyomozást megtagadó
határozatot adnakkiolyan esetekben is, amikor körültekintóbb, alaposabb nyomozati munkával bűncselekményeket lehetne bizonyítani.
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A szabálytalanságokat gerjeszti a Mreljárások során eg/es helyeken
kialaku|t helytelen, esetenként törvénfle|en glakorlat. A katonai szervezetek eszközeinek elszámoló árait a felsőszintú gazdálkodó szervek
nem módosítják kellő gyakorisággal. Igy azok azinfláció hatására messze
elrnaradnak az eszközök piaci, beszerzési éttékétől"Káreljúrások során
glakran ennek az elszámoló ómak az 50 Vo-át veszik figelembe és a káresetek jelentős részében részletfuetést engedélyeznek vagl szabáIyalanul elengedik a blrt. Egyes katonai szervezeteknél kialakult gyakorlat inkább
ösztönző, mint elrettentő hatással bír. Kitapinthatók a "népszenibb" cikkek: menedzser kalkulátorok, magnósrádiók, stb., de jó 'befehetémek"
bizonyult a szónyegtisztító berendezés is.
5.7.) A szabálytalanságok megítélésében
e|járó parancsnokok kettós hatásnak vannak kitéye. Ha kellő szigorral járnak el a szabá\talanságok felderítésébenés a felelősségrevonásban, az pozitív hatással van a
katonai szerveze tek szab ály zat szerinti életére. Ugyanakkor azonban eg5l
ponton túl érezhető az e§et káros hatiása az általuk vezetett katonai szervezetek jó hírnevére, személye§ pre§zti^üke. A §zabálytalanságok nagyságával egyenes arányban nő az annak eljelentéktelenítéséreiránlr.rló
ösztönó erő.

Ha a íeltárí szabólyalanságok ily módon kellő számú érdel<eket sérteneh előfordul, hogt (nem hivatalos csatomákon) kéxéglevonják az ellenőrzések sza]cszerúségét,esetleg valóságtartdlmát ís.
6.)

Az Ellenőrzési osztály 1995. évi tevékenységénekrövid iisz§zefogalá§a

Lz osztály L994, 05.01-i megalakulását követően 1994. októberében
érte e| műkfiőképes§égéí Az 1995. márciusi leszervezés után 10 fővel
alakítottuk ki jelenlegi működési rendünket, mely szerilt 3 fő általános
közgazdóu szakllenőr és 6 fő ágazati szakkepesítésúellenőr közöttkerúlt
felosztásra a 13 felsőszintű gazdálkodó szakterület.
Az MH ATFCSF-nek közvetlenül alárendelt osztály feladaiánál fogva íésztvett csoportfőnökségek, főnökségek parancsnoki ellenőrzóseiben és végrehajtott önálló szakellenőrzéseket felsőszintű gazdálkodó szerveknél, haderónemeknél és MH Parancsnokság közvetlen aláren-
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delt katonai szerve zeteiílél.Osszességében az osztály 38 ellenőrzésben vett
részt, illetve hajtoft végre önállóan.

Az osztály személyi állománya terv szerint több lépcsős rendszerben
vett részt szakmai továbbképzéseken. Ezek közótt a fő hangsú$ a saját
szervezésű, összességében 8 napos továbbképzésre heiyeztük, valamint
a szakiránlultságnak megfelelő főnökségi szakmai továbbképzésekre.
A végrehajtott ellenórzések fóbb tapasztalatai közül az első helyen

ál| az általúnos fegelem lazuhása. Az utóbbi években a katonai §zervezeteknél minden területen jelentősen romlott az állampolgári-, katonai- és

az anyagi fegyelem. Nőtt az anyagi jellegű búncselekmények és a szabály-

talanul lefolytatott káreljárások száma, elenyésző a federített bűncselekmények és a jogszerűen újból lefolytatott káreljárások aránya.
Nag5rmértékben csökkent az utóbbi években a Magyar Honvédségben a szakállomány és a szaktudás .lelentős szómban szúntek meg a katonai szervezeteknél anyagitechnikli beosztásolc, és a csapatoknál kialakult
rossz feltételrendszer miatt az egyébkéntmég megmaradó kiválóan képzett szakállomány java a polgári élet más, jobban fizetett és jobb feltéte-

leket biztosító területére ment át. Ennek következményeként
ten a szakismeret katasztrófálisan csökkent.

MH szin-

A katonai szervezeteknél egyre

nagyobb méreteket ö|tó szabál7,tatapasztalatai szerint a katonai
az
ellenórzések
elkövetésében
lanságok
szervezetekvezeő vezető beosztasú személyei glalcan ébn jártak Azutóbbi
évek új jelensége, hogy az elkövetók az egyéni felelősségük elól a finanszírozási nehézségekés a váltoó s zervezeli, gaÁasági helyzet leple mögé bújnak.

Aszabálytalanságok elkövetésére gerjesztő hatássalvannak az elmaradt fegyelmi felelősségrevonások, a szabálytalanul lefolytatott káreljárások és a kár értékénekhelytelen megállapítása.
Összessegében azonban az ellenőrzések tapasztalatai mégis pozitívak. A végrehajtott visszaellenórzések azt bizonyítják, hog5l az ellenórzött katonai szervezetek túlnyomó többségénél nem csak a problémákat,
hanem azok előidéző okait is sikeresm megszűntettélc Ezen esetekben

ryakran találkozunk köszönetnyilvánításokkal
jellege rniatt.

is, az ellenórzések segítő
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Pozitív a üsszajelzÉse az''Ellenőnési
_
I-ogisztika "Szakellenőaés"

Énésítőknek,illetve

a

Katonai

tovatának. Az ezekben közölt esettanulmá_
nyolq valamint az ezek kapcsán közzétett tapa§ztalatok a katonai szer-

vezetek.szakállományának
hatást váltottak ki.

értékeléseszerint bizonyos fokú megelőző

_

Végül ana szeretném a fr&lelmet
íethívni, hogl az ellenőrzési tevékmység eg olyan tükör, amelybe belenézve észrevehaünk olyan dolgokat is,
ary.elyek a_ryeg8z9]<ott hétk)znapi munkavégzés kazben Őlkrülik a

figel-

münket. Ezén célszerű néha tanulmányozni a ükörben ldthaú Úl7Őkat
még akkor is, ha azok nern minden esetben mo§olyognak ránk vissza.
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ANYAGoKÉ§ BSZ(ÖZÖKNYLVÁNTARTÁSA MozGATÁ§{
(F§ETTANIJLil/íÁND
Varya Lószlól
A lotonai szervezetek megszűnése, nódosítása és a nagnrányú létszámcsölrkentése\ tehát a különbiiző szewezeti váltaások gyakori káros kí§érő jel€n§ége az anyagi fegrelem fellazulása. Az anyaggazdálkodással kapcsolatos állonránytáblás helyek megszűntetése, a szaliemberek
kiáramlása a Magyar Honvédségból, sok helyen együtt jár az anyag és
eszköz fölött rendelkeó megmaradó rállomány szakm ai hozzónemértéséuel és gyakan na g mértélűfelelőtlenségevel. Eges esetekben ez o|yan
méreteket öltött, hogy elérte a központi ellátási §zintet i§.

Az esettanulmány módszerével bemutatott eller6rzés egy központi
ellátrási feladatokat végrehajtó katonai szervezetnél kertilt végrehajiásra.
Tehát azon a szinten, aho| szabnai téren peldamutatással kéIene élen-

járni, illeWe a csapatok felé irán}uló szakmai ellenőrzés, kiképzésbázisaként kellene szerepelni, a fels&zintű gazdálkodó egyik eszközéként.

Az ellenőrótt katonai szervezet Iegfel§őbb vezeté§ében az ellenőrzést közvetlenül megelőzÁ időszakban kerüt sor váltrásr a. A váltást az
tette sztiü<ségessé, ho5r a korábbi parancsnok és helyettese gazdasági bűncselekményeket követtek el. Iry az új parancsnok és a központi gazdátkodásért felelős parancsnok helyettes - bár korábban is a kaionai izervezetnél dolgoztak - az ellenőrzÁ idószakában hozzávetőleg egl év óta
töltötték be beosztásukat.

Az újonnan beosztásba került fiatal ambíciózus vezetők megfelelő
szalonai végzettséggel rendelkeztek feladatuk ellátáEára, kellő paranésnoki
gnkorlatuk azonban nem volt.
Elődjeik negatív példája minden józan gondolkodású vezetőt aíía
intett volna, hogy az anyaggazdáIkodási fegelen megszilárdltását ki-

1
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melet feladatként kezeljé\ annak előírásait fokozottan betartassák, azt
megköveteljék, ellenórizzék.
A valóságban ennek ellenkezóje íörtént. A kemény parancsnoki követelménytámasztás helyett, a szakmailag kellő hozzáértésse| nem rendelkezó beosztottak felelót|en tevékenysége vált gyakorlattá és ütték
magukkal rossz irányba a szervezet legfelsőbb vezetését is.
1.)

Az eszközök nyilvántartása

A központi ellátást végzó katonai szervezeteknél külön nyilvántartással kell rtndelkezni a központi eszközökról és anyagokróI, valamint
külön nyilváníarírással a katonai szervezet saját állonánytráblá.iában
lévő, saját fetadatait működését biztosító eszközöIról és anyagolrról.
A központi nyilvántartásba az e|öljáró szolgálatfőnökség és más főnökségek, ellátó központok által okmányokon (utalványokon) tárolásra átadott eszközöket és anyagokat kell felvenni.

Az ellenőrzött katonai szewezetlél sem

a közponá készleű, sem a
csapatl<észleű eszközök vonatlazásában nem volt olyan beosnási szetnéIy,
aki az eszk)zökkel mennyiségileg el tudoft volna számolnl. Többek kózött
ennek volt a következménye, hogy mindkét kategória vonatkozásában
az eszközók egy része nem volt bevéíelezveaz egységszintű nflvántartásba. Eá a legkülönfélébb elfogadhatatlan indokokkal próbálták ma-

garázni.

Az anyagok és eszköxik gazdálkodásával, mozgatásával, tárolásával,
nyilvántarlásával kapc,solatc te€ndőket a Ma5lar Honvédségen belül szakuíasííásokhatározzrák meg, amelyek összhangban vannak a polgári éler
ben is érvényesszabályozókkal, illetve speciális esetekben részletesebben, szükség esetén szigorúbb keretek között szabályomak llyen szakutasítás többek között az "Anyagnyilvántartási utasítás", mely uryan 1961.
éü kiadás, azolban o|yan "örökéwényű", kardinális alapszabályokat tartalmaz, amelyek azótasem változtakmeg, csak egyes esetekben abizonylatok formája lett a sámitógépes nllvántartáshoz átalakítva.

Az "Attyagnyilvúntartási utasítós" egy "ÁItalános rész" címúkötettel,
alamint 1 5 önálló, anyagnemfelelósönként elkülöníteít ft)ggelékke l rcrldelkezik. Ezek előírásai kötelező érvényűekminden katonai szervezetre.

v

200

A központi készletű kategóriában az ellelőrzés többek között ftáí
olyan eszközt talált, melyek nem voltak nyilvántartásba véve az egység
számviteli szerveinél. Ezek közül 5 d.b nyetgesvontatót - az e|lenőrzést
mege|őzőenhozzávetólegesen két éwel - az alakulat áwétellel megbízott
polgári alkalmazottja nem vett át, hivatkozva azok rossz múszaki állapotáía. Az átadó az eszközöket egyszerűen otthag}.ta a központi szerrrrrél.
Ezek beltéte|ezése annak ellenére nem történt meg, hog5l erre az MH
PCGTSZF-ség által kiállított kózponti utalványok álltak rendelkezésre
és az áwételre kijelölt katonai §zervezet műZaki állapot jeryzókönyveket vett fel a járművekről. Az e|járás helyességéről az érintett polgári
alkalmazott meg§/őzte az alaku|atvezetését is, így a szóban forgó jármúvek kikerültek az MH nyilvántartási rendjéből, gyakorlatilaga" senki föld-

jére".

Az eszközök

és anyagok átvételének szabályait az anyagnflvántartási utasítás 5. fejezete szabályoz,za. Ebben konkrétan meghatározásra
kerilí, hogy "mmnyisé§, illetve minősé§ eltérésesaén a közpohti táintézet az anya4ot bízottságilag, átvételi jegzőkönyv alapján veszi át. A jegzőkönyv egl példóttyót az anyagot beszállító csapat (szerv) parancsnokónak
minden esetben meg kell kiildeni, kéwe az eltérés kivizsgúlását, illewe a
kátérítésielj árás lefolfiatásút".

A tárgyalt esetben a járművek áWétele nem az előóek szerint történt. Nyilvánvaló, hory a műzaki állapot jegzókönyvek elkészítéseszükséges, de nem elégséges feltétel. Az eszközoket az MH PCGTSZF-ség
utalványai a|apiát út kíIlett volna venni, i]ktve be kellett volna vételemi
azokat. Az átadás-átvételi jegyzőkónyvet el kellett volnak&zíteni, azzal
az előző bekezdésben meghatározottak szerint kellett volna eljárni,

Hory a hozzánemértáből fakadó, a szabálylat előításait figyelmen
kívül hagyó magatartás hosszabb távon hová vezet, arra jó példa az ellenőrzés során előtal á|í, to,lábbi két nilvántartásba nenx vett központi készletű eszköz esete.
A §zóban for€ó két eszköz, két motoros szivattyi sem a katonai szervezet, sem az elöljáró ellátó központ, sem pedig a szolgálati főnökség
nyilvántartásában nem volt elótalálható. A katonai §zervezet, de az elöljáró szervék legrégebbi dolgozói nem tudták (vary nem akartrák) megmondani, hog5l a két eszköz mikor és milyen körülmények közritt, milyen élból került a katonai szervezethez.
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A két technikai eszköz meghajtó motorja megegyezik a Lada típusú
személygépkocsik motorj ával. Az ellenőrzés ezeket részegségeiktől tel_
jesen megfosztva, " Iekopaszfu a" ta|álta elő. A korábbi okmányok, feljegyzések megvizsgálása és a külónbózó meghallgatások után kiderült, hogy
az alakulat dolgozói azokat saját céljaikra használták fel.
Jellemző módon , a várható következmnények elkerülése céljából,
a felelős parancsnok helyettes tudtával és engedélyével azt a megoldást
választották, hogy a két eszközí az ellenőnés eIőI elrejtették
Nem központi készletű (csapat) kategóriában 12 db eszközt nem
vettek fel a számviteli nyilvántartásba. Anyilvántartási hiányosságok nem
csak abban merültek ki, hogy eryes eszközök kimaradtak azokból. Az
úgynevezett tárolóhelyi nflvántartások, illetve az egyes szervezeti elemeknél vezetett ágazati nfilvántartások, kartonok az ügyviteli szerv által
nem voltak nyilvántartásba véve, azok egJ.eztetése az egység szintű (a
pénzügyi és számüteli szolgálatnál vezetett) nyilvántartásokkal nem lett
végrehajtva, Igy fordulhatott elő, hogr csak az ellenőrzés során derült ki,
hogy jelentős mennlségű gépjármű, pótkocsi, motorszivat§ni nincs egységszintúnyilvántartásba véve.
A nlivántartásokat, illetve az azokat vezető alosztályvezetőket a pa_
ranc§nok e területen illetékes helyettese nem ellenórizte. Az eszközök
helyzetével alapjaiban nem volt tisztában, pedig azok bevételezéséért
személyesen volt felelős. Tudomása volt azonban az ellenórzés elól elrejtett 2 db szivattyú meghajtó motorjai tartozékainak korábbi eltulajdonításáról, a szúkségesintézkedést és felelősségrevonást azonban elmulasztotta. Ugyancsak ő adott utasítást az eszközök elrejtéséres.Ez az
általános magatartás volt az eryik oka az ráltala irányított szakterület nagyfokú rendezetlenségének
2.)

Az alyagi-technikai szot&íIat

Az anyagi-technikai szakterület MH §zinten, telje§ keresztmet§zetében 17 szakigazaíoí foglal magába. Természete§en a katonai szervezetek
nag5nésze nem rendelkezik minden ágazat szakalyagával. Jelentős azonban a katonai szervezeteknél azon szakágazatok aránya, melyek szakanyagaival uryan rendelkezrek, de állomány tábláju}ban erre rendszeresített
beosztások nincsenek. A fetadat ebben az esetben a4 hogl a szetaezet
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parancsnoka §aját hatáskörében kijelöü azt a beoszüíst (va§/ sz€mólyt),
akit az anyagnenrfele|ósi teendók ellátásával megbíz. Erre megfelelő
okmányokban (szervezeti-múködési szabályzat, parancsnoki intézkedés
vary parancs, munkaköri leírások) kell intézkedni, majd gondoskodni kell
ezen személyek szakmai kiképzésérőlés továbbképzéséről.

Az ellenőrzések tapasztalatai azt mutatják, hog5l a legna§lobb problémák a katonai szervezeteknél ott jelentkeznek, ahol az anyagnemfelelősi teendők ellátására nem rendelkeznek állomány&áblás beosztrásokkal. Ahol azonbal az előző bekezdésben tárgyalt szakmai képzát, sőt a
megbízást is elnulasztjálq a problémák halmozódnak, nem egy esetben
veszélyes helyzetet teíemtenek a katonai szervezet működése szempontjából.

Az e||előrzött szetvezeinél az anyagi-technikai szolgálat területén
helyesen intézkedtek az állománytáblában nem rendszeresített feryveízeti, híradó és elektronikai, méráügyi, veg5rivédelmi, valamint üzemanyag

szolgálatok anyagnemfelelősi feladatainak megbízás útján való eilátására.U gyanez azonban nem törlént meg a gépjármű,Illetve a műszaki technikai szakterületeken. Ennek következtében fordulhatott elő a gépjátmű technikai eszközök nyilvántartásában, anyagellátásában, valamint a
gépjármúvek akkumulátorainak ellátásában, üzemeltetésében tapasztalt
káosz. Nagyrészt ennek köszónhetően fordulhatott elő, hogy a szervezet
egyik legfontosabb szervezeti eleménél tárolt, órzött, üzemeltetett gépjárművek (es/ kivételevel) aldamuWtor probléruik miatt bizonyultak üzemképtelennek, miközben a gépjármű fenntartási anyagraktárban jelentős,
a szervezeti elem igény eit meghaladó számban t ároltak akkumulátorokat.

Az egész katonai szervezetnél nem volt olyan személy, aki az akkumulátorok helyzetével tisztában lett volna, azokkal el tudott volna számolni.
Hasonlóan a járművek fenntartási anyagokkal való ellátása sem lett
végrehajtva. Uto|jára az ellenőrzést két éwel megelőzően, 1993-ban igényeltek fenntartási anyagokat az ellátőtől, ekkor az igényelt anyagféleségek 37 7o-átkaptákmeg. A fennálló alkatráz problémák ellenére 7994.
évben nem is igenyeltek anyagokat.

A katonai szervezet kózponti ellátási feladatainak ellenórásénél szerZett tapasztalatokkal ellentétben itt pozitílrrmkéntkell értékelni, hogy az
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anyagi-technikai §zolgálatfónök a saját szakterületén feltárt hiányosságok kiktiszöbölésére azonnal intézkedett, me\nek eredményei már az
ellenórzés idószakában megmutatkoztak.
3,)

Az anyagok ki-

és beszállítása

Az anyagok mozgatására mind a polgári életben, mind ennek mintájára a Magyar Honvédségnélmeglehetősen régóta u5lanazok a szabályok érvényesek.Ezeket mindenütt értelemszerűen, az egyetlen lehetséges módon alkalm azzák Az ellenőrzések általános tapasztalatai azt mutatják, hogy kuriózum számba megy egy-egy hiányos mozgásbizonylat. A
példakénttárgyalt katonai szervezetnél mindennek az ellenkezőjebizonyosodott be.
A kiutalt illetve felvéíelezett eszközök ki_ és beléptetésér€ a kitöl_
tött mozgásbizonylatok §zolgálnak Ez példáu| az üzemanyagok eseté_
ben az"iizemanyag csekk". Az ettől eltéró esetekben az üzemanyag-szolgálat szakterületén helyben kell "áe- és kiszállító jeg'-eket kitölteni, amelyek alapján (az elöljáró által kiadott mozgásbizonylat mellett) az objektumot elhag5va a szolgálat vagy órség ellenőrzi a rakományt. A mozgás_
bizonylattal kapcsolatos ré§zletes teendőketaz"Uzalő3" szakutasítás 10.2.210.2.9. póntjai tart a|mazz6k. Abe- és kiszállító jegyek kiaüsára jogosultal<ról egségszinten kell intézlcedni" nevsorukat, alóírósmintájukat jóllátbató
helyen kell kifüggesáeni az illeiékes szolgálati he\riségben, a kapcsolatos
teendőkkel a szolgálati személyeknek tisztában kell lenniük. A be- és
kiszállító jegyek kiadására jogosultak névsorával, aláírás mitáival az ellenőízött katonai szervezetnél rendelkeztek, azonban az érintettek (az
őrség és a kapuügyeletes szolgálat) ezzel nem voltak tisztában, ennék
megfelelően ezt nem is ellenőrizték.

Ígl fordulhatott elő, hogy a "be- és kiszátlító jegl"_ekkel elkövethető
összes szabál}"talanságok és azok variációi rendszeresen és tömege§en
fordu|tak elő.Nem volt ritkaság, hory az anyagraktáros engedélyeáe (ter_
mészetesen saját maga részére)az anyag objektumból való kiszállítását.
Egész pontosan, a különbözó mozgásbizonylatokon a tárolási alosztályok dolgozói közil hat fő ana nem jogosult polgái alkalmazott aláírása
szerepelt mint engedélyező. Ezen kívül több olyan okmány fordult elő,
amelyeket egyáltalán nem írt alá utalványozó (engedélyező), több eset-
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ben a raktárvezető a|áírása maladt el. Az anyag be- és kiszállításakor
történő e||erórzése azonban egyetlen eg5l esetben sem volt a kapuügyeletes szolgálat által aláírással dokumentálva,

A kapun át történő anyagmozgást alapvetően meghatározó "be- és
jeg" basználatának, kitöltésének szabályait sem a tároló alosztályok vezetői és dolgozói, sem az őrparancsnok és a fegyveres biztonsági
őrség beosztottai nem ismerték. Avonatkozó szabályokat a katonai szervezetnél nem rögzítették, nem dolgozták ki kellő m értékben lgy a mozgásbbonyhtok gakorlatilag nem töltötték be eredeti funkciójukat, ava|őkiszóIlító

a tárolási alosztályokról bárki, bármikor, bármilyen anyagot akadálytalanul kiühetett,

ságban

A be-

és kiszállító jegyek egy része el volt látva körbélyegzővel,

más

része nem. A dolognak egyébként sem volt jelentősége abból a szempontból, hogy a katonai szervez€t parancsnok ellátiási helyettese részére
kiadott körbélyeg zőtteljesen szabálytalanul az egiktárolási alosztály közalkalmazottainak közös páncékzelcrényébentároltáb amelyhez így gyakorlatilag bárki hozzáférhetett.

Aszámviteli nyilvántartás szerint hivatalosan kiadott" be- és kiszállító
kívül az el|enőrzés egyéb, nem ezekből a tömbökből szár7egl" tömbökön
és
mazó bekiszállító jegyeket is talált, tehát a táro|ási aloszíályok "ma_
szek", nem nllvántartott tömböket is haszná|íak. Ilyen tömbből szár_
mazó oknányon vittek ki több alkalomma| eszközöket az objektunból,
úgl, hogl azokon a raktáros aláírásán kívül más aláírás nem is szerepelt. (Feltételezhető, hogy a szárnviteli nyilvántartásba nem vett tömbből
más, az eI\enőrzés részérebe nem mutatott bizonylatok is kiadásra kerültek),

Átalánosan jellemző, hogy még a hivatalosan nflvántartásba vett
szállító jegyekkel sem tudtak elszámolni. Osszesen a négy szabályosan
felvett tömbből 78db"be- és kiszállító jeg" hiárlyzoíí.

Ezt az okmányt előírás szeriní két példányban kellett volna elkészíteni. Az eredeti példány a be- és kiszállítandó anyagot kísériaz objektumon belül, végül a fegyveres őrség részérekerül leadásra a kapunál, amikor az eszköz-anyag elhagyja az objektumot. Ezeket a példányokat az
őrség hetente köteles l€adni a számvitel részére,ez azonban egyetlen
alkalommal sem lett végrehajtva. A kapunál több mint eg1 hónapra, az
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őrparancsnokná| több mint eg5l évre üsszamenőleg tárolták ezeket az
okmányokat.

Abe-

és kiszállító jegyek másodpéldányainak a tömbben kellett volna maradniuk abból a célból, hogy utólag bármikor visszaellenőrizhetők

legyenek. (Például az eredeti példányok elveszítése esetén). A jegyek
kiál|ításátvégző íLárolási alosztályok azonban csak egy példányban készítették el ezeket a bizonylatokat, így a hiányzó példányok tartalma megállapíthatatlan.
Túl azon, hogy a mozgásbizonylatok többségén nem h elytálló aláítások voltak vagy hiányozlak az aláírások, több esetben fordultak elő szabátytalan, utólagos javítósok is.

A "be- ás kiszállítási jegek" mellett az eszközök és anyagok objektumból való ki- és beszállításának másik alapvető mozgásbizonylata a "kapujeg". Azezzel kapcsolatos eljárás hasonló a be- és kiszállítási jeryekre
vonatkozóakkal, tehát eg5nég szintű intézkedés kell a kiadásra jogosul_
takról, aláírásmintájukat ki kell függeszteni, stb.
A be- és kiszállítási jegyek mellett a "kapujegt"-el<ke| kapcsolatban
is problémrák jelentkeztek Iry például a kapujeryek egr része nem a rendszeresített nyomtatványon lett kitöltve, miás esetekben nflvántartrási szám
nélküli kapujegyen az illetó saját maga részéreengedélyezte es/ darab
elektromos fúrógép kivitelét, stb.
Összességében a ki- és beszállítási jegyek nflvántartása, engedélyezése, felhasználása, kitöltése, összeglnijtése, elszámolása nem felelt meg
a számadásköteles okmányokkal kapcsolatos szabályok elóírásainak, valamint az ellenőrzött katonai szervezet érvénybenlévő belső leszabályozottságának.

A mozgásbizonylatok körül felmerült problémák arra is rámutattak,
a vizsgált katonai szervezeten belűl a kü}önböző
felelős beosztású
szemé|y ek köt e lm eike t n a glm ért ékb en m e gs z e gt ék. A mozgásbizonylatok_
kal kapcsolatban legalább egy tucat felelós beosztású személy ellenőrzési
kötelmének elmulasztása mutatható kl. Ezek közül bármelyik ellenőnés
azonnal kimutafta volna az említettproblémd&aí. Iry azonban előfordulhatott
(eló is fordult), hogy a központi anyagok raktárosa elővette a saját, nyilvántartásba nernvett, ismeretlen beszerási forrásból származőbe- és kiszálhogy
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lítási jeg) tömbjét, azt tetszés szerint kitöltötte, aláírta mint engedélyező,
majd az egység kőrbélyegzőjét a saját páncélszekényébőlkivéve lebélyegezte azt.

Az ellenőrzés során a katonai szervezetnél más, gazdálkodással összefúggő területen egyéb, a fentielrmél stúlyosabb problémák i§ felmeíütek

Az e|őzőekben ismertetett esetek azonban rámutatnak

a különbözó

tí-

pusú szabálysértések mozgató rugóira, a vezetői beosztásokban a követelménytámasztás, az ellenórzés, a szakmai továbbképzés elmulasztásának következményeire. Más oldahől a felsőszintű gazdálkodás hiónyos-

ságai is tettenérhetőN amennfben a főanyagok átadá§-átvétele előírásszerű
végrehajtásának megkövetelése, az MH szintű nyilvántartások megléte,

azok pontossága, folyamatossága szenvedett csorbát.

Az esettanulmány felhtvja az éintelt katonai szervezetek és szalonai
elöIjáróik vezetőinek a figlelmét a tanulsógok levonásóra, az eszközök és
anyagok tárolását, nyilvántartását, mozgatását szabáIyozó utasításolg intézkrdésekbetartására és betartatósára. Ezenkívil íelhívjaa firyelmet a
katonai szervezetek szakanyagnem felelőseinek kijelölésére, amennyiben ana állomáry,táblás beosztással nem rendelkeznelq val amimt az anyag-

ne mfe Ie lő s ö k s z a lonai képz és ére, t ov á b bképz és ére.

2o7

BIZTONSAGTECIINIKA
A villamosság biáonsí5echnik áia

Löinca Györg|
Közhely az a kifejezés, hogl korunk leggyakrabban és legtöbb helyen
alkalmazott energiája a üllamos energia. Az egyéb energiákat villamos
energiákká alaKtj ák az erőművekb en, Ez az elergia felhasználó- és környezetbarát köímyen sáűtható és sokoldalúan alkalrnazható, világít, fűt,
gépeket hajt, szállítja és kezsli az információt, stb. Teszi mindezt úgy,
hogy a felhasználótól nem igényel külónösebb elmélet! es szakismeretet.
Valóban: a villanykapcsoló kapcsolrása, a dugvilla csatlakoztatiása eryszerű és könnyen elsajátítható művelet.Ezeket a mozzanatokat naponta
többször is megtesszük anélkül, hory akrár egyszer is végig kellene gondolni, milyen fizikai folyamatot indítunk el vagy szakítunk meg,

Az átla§os "fogasztónall',felhaszrrálónak nines is erre szüksége. A
üllamos hálózatok és berendeásek tervezői, ryártói és üzemeltetói ismerik a villamos energia veszélyeit és az ellenük való védekezésmódjait.
Más szakemberek idóról-időre ellenőrzik, hogy a bizton§ági kajvetelmé_
nyek teljesülnek_e?

A villamos energia nint veszélyforrás.

A villamos energia veszelyeit tekinlve

két íő területet kell említeni:

- a tűzg]^ijtó hatása;
- az élettani veszólye (áramütés).

1LóriaczyGyör8ymk€zíedes,MHBiztonsáttechnikaiHivatalszervezésio§ááyvezetó,Hiva_
tafuezetó helyette§
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A
közös

tűzgrűjtő hatás elleni védelem a tűzvédelem és a munkavédelem
terüete. Ezen tanulmányban kiemelten foglalkozom e veszéllyel

és a veszély műszaki megelőzésével,

A üllamos balesetek technikai me gelőzése azért is kiemelt feladat,
mert szakképzetlen ember számára a veszélyjelenléte nem szembetűnő.
A nem tragikus kimenetelú áramüté§es balesetek jelentése, kivizsgálása
az esetek többségében nem történik meg. Utólagos ellenórzésük nehézkes, az áramütést szenvedett személyen - az esetek tóbbségében - külsérelmi nyomok nem láthatók.
I.

A villamos iáram és a villámcsapás tűzgyújtó hatása el|eni védelem

A MH Biztonságtechnikai Hivatal vizsgálatainak ezirányú tapasztalatait
1. )

és a

védelemjavításának néhány módszerét szeretném közreadni.

A vi||árrvédelem.

Atűz mege|őzésének ez az ága különleges feladatot jelent, mert a
villám megjelenése térben és idóben elóre meg lemhatározható, az általa okozott károk változatos formát vesznek fel. A teljes védelem nem
érhető el, a villámháító berendezések "csak" a káresemények gyakoriságát és a károk mértékétcsökkentik.
1.1.) A viltámháító létesítése,ellenőrzése, felülvizsgálata.
a.) A villámháitó tervezéséíés létesítésétaz épijlet, objektum fő méretei és további paraméterei alapján azMSZZl 4 szabvány szerint végzik.
A szerelés - létesítés- befejezésekor a üllámhárítót ellenőrizni kell, Az
ellenőrzés és az idószakos felülüzsgálat ugyanazon feladatok, műveletek
elvégzÁsétkjvánják meg. Az eredményt "felüIvizsgálati naplóban" V.ell rögzíteni, me\nrek tartalmi és formai előírásait azMSZ27414. szabvány 3.
fejezete íaítalmazza-

A felülüxgálat elvégzésére,a villámhárító minósítésérea, Állo^i
Energiafelügelet képviselői előtt tett vizsga jogosít.

2o9

A munkavédelmi- használatbavételi eljárás során a munkabiztonsági
szaktevékenységet ellátó szakembet el|enőázze az új vag5l bővített viilámhárító ellenőrzésének és minósítésének megtörténtét,
A használatbavéteü intézkedést a parancsnok csak "rr? egfeleő' rlrrnősítésűvillámhárítóval felszerelt épületre, létesítményreadhatja ki.
b.)

A meglevő villámhárító időszakos felülüzsgálata

A meglevő villámhóÉtót íetüI klII vizs(áIni:
- a villámhárító, illewe a védett épúlet, létesítményolyan bővítése,
átalakítása vagy környezetének megváltozása után, ami a üllámvédelem
hatásosságát módosíthatja;
- az épű|et tűTtédelmi besorolásának megváltozása esetén;
- minden olyan jelenség észlelésekor, ame|y károsan befolyásolja a
villámvédelem hatásosságát (Gyakan sérül meg a levezető a közlekedési
eszközöktól, a tetőhéjazat vagy az ere§Zc§atorna javítrásakor a villámhárítót nem mindig állítják helyre.);
-

idószakonként a következő ryakorisággal:

A

és B tűzveszélyességiosztályba sorolt építnrényekenés szabad te-

reken 3 évente,

C tűzveszélyességiosztályba sorolt építményekenés szabad tereken

6 évente,

D és E tűzveszélyességiosztályba sorolt építményenés szabad téren
9 évente.

A felülvizsgálat célja a tűzmegeló zéx, a 4/19ffiBM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 41-42. pat. szerint2.) Villamos berendezések tervezésg létesítésefelütüzsgálata.

A villamos berendezéseket azMSZ 7ffill-76, szabvánlnorozat
vonatkozó részei,"lapjai" szeÁt tervezik és létesítikA létesítésbefeje_
a.)

zesekor
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a

villamos berendezés túzvédelmi-szabványossági állapotát

a

ter-

vező'lervezői nyilntkozat" -ban, aáviteleű " szabványossógi nyilatkozat" ban rögzíti, garantálja. Ezek megléte is szükéges a használatbavételi intézkedéskiadásához.
b.) A meglévó, üzemelő villamos berendezések idószakos felülvizsgálatának rendje megeryezik a üllámhrádtók feliilvizsgálatának rendjevel, mivel közös céljuk a tűzmege|őzés. A vizsgálatot az OTSZ 41-42.
par. rendeli el, végrehajtására az MSZ 10900 ad részletes előírásokat. A
minósítő irat tartalmára és formájára e szabvány függeléke ad példát.
3.) A Biztonságtechnikai Hivatal vizsgálatai alapján megállapítható: a vixgált katonai szewezetek a létesítményektűzvédelmi osztályba

sorolásával rendelkeznek. A területileg illetékes elhelyezési szervek saj át
nflvántartást vezetnek az A és B tűzvédelmi osztályba sorolt létesítmé-

nyekről.

E létesítményeküllámvédelmének idószakos felülüxgálatát tervezik és végrehajtják, de a felülüzsgálatok elvégzéseés a minósítő irat kiadása köa indokolatlanul hösszú idő telik el. (Néha több, mint hat hónap!).

A létesítményekvillamos berendezáeinek túalédelrniszabványossági
felülvizsgálata és az alacsonyabb (C,D,E) tűzvédelmi o§ztályba sorolt létesítmények villámvédelmének időszakos felülüzsgálata az esetek többségében elmarad.
tr. A

villamos áram élettani veszélye eüeni védelem

7.) Az éintésvedelem (kőnetett érintés elleni védelem): A testzárlatok következtében felléphető érintésiésfuagy lépésfeszültségek által
okozott élettani veszélyek megelőzésére, illewe csökkentésére szolgáló
műszaki intézkedésekösszessége. (IN{.SZ 17211 1.2.1. pont)

Az érintésvédelmimegoldás módjait azMSZ 772lt

d e lmi s z ab

á

7-86. "éintésvé-

ly z at" t ö gzíti.

Aüllamos berendezések érintésvédelménektervezéséérta tervező felelősséggel tartozik. A kiütelezési dokumentáció munkavédelmi
1.1.)

fejezetében nyilatkozik, hogy a tervezés folyamán milyen szabványok elő-
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írásait tartotta be. A létesítésbefejezáekor a kiütelező írásban nyilatkozik, hogy a kivitelezés pontosan a kiviteli dokumentáció alapján vagy
attól indokolt és elrendelt eltérésselkerült végrehajtásraHa

a

kivitelezó

a

dokumentációtól (temől) eltért, azeltérést köteles

aZ "átadási" dokumentációban rögzíteni. A beruházó és üZemeltető részére a megvalósult állapotot íattalmazó "átadá§" vagy "megvalósulási''
dokumentációt ad át a kivitelezó.
7.2.)

Az elkészült új üllamos berendezá érintésvédelménekhatá-

sosságát " szabványossógi felülvizsgáIaf' keretében üzsgálj ák. A vizsgálat
eredményét'minősító kat" -ban rögzítik. A vizsgálat részletes leírását a

MSZ 4851 taítalmazza.

A szabványossági felülvizsgálat az érintésvédelemolyan részletes elLenőrzése, amely alkalmas arra, hogl kimutassa.. a berendezés teljesíti a
szabvány valamennyi vonatkozó előírását.

A minósítő irat tartalmazza a mért és elóírt értékeket. A méréseket
berendezés fontos pontj ain végzik, A minősító irat minden egyes pontról és a teljes berendezés megfelelőségéről nyilatkozik. Tartalmát az
lll{.Sz 1'7215.39. pontja írja le.
a

A felülvizsgálat elvégzéséhezkülön ezirány,ri szakképzettség szük_
séges. A vizsgabizonyítvány számát a minősítő iraton fel kell tüntetni.
A munkabiztonsági használatbavételi eljárás során a munkabiztonsági szakember el|enőrzi az érintésvédelmi-,a üllámvédelm! és a tűzvédelmi szabványossági minősító iratokat. (Legalább formai szempontból.) Ha az eredmény megfelelő, a használatbavételi intézkedés kiadásának villamos biztonságtechnikai szempontból nincs akadálya.
1.3,)

2-) Az e|őzőekben tárgyalt felülüzsgálatnál kisebb szakmai színvonalú, de legalább o\an fontos az érintésvédelemszerelői ellenőrzése.

A

szerelői ellenőrzás: Az érintésvédelemalapvetó hibáinak kimutacéljából különleges szakképzettséget, méréseket,ill. azok kiértékelésétnem igényló ellenőrzés. Minden üllamos képzettségű szakember
elvégezheti, az általa végzett munkán el is kell végeznie.
trása
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Részletes feladatait az MSZ 172l|-86 5. Íejezete és az MSZ 4851

tárgyalja.

A kommunális és lakóépületek érintésvédelniszabályzatíí az ipaíi
miniszter 8/1981. rendelete léptette életbe. Ma is érvényes. E rendelet a
hatálya aláíart§m helyiségekben idószakos szerelői ellenőrzés-rendszert ír
elő (nem szülséges idószakos felülüzsgálat).
3.) Az ellenórzések szükségességét,gyakoriságát, szakmai - fizikai
mélységétaz említett szabványok részletesen tárgyalják.

Vizs-

előírás

Műszaki

Taítami
formai

tartalma

t rrn-

tésvéde-

MsZ

171

MSzI1ur. MsZL1a14
5.

Fejezet

lem

A feliilyizs8ál§

Aüzsgálat

(Jogi)

gálat

MsZ 4851

KLÉsz

követelnény

MSzl72

5.1.1 szerelői ell.
5.

1

.2.

felűviz§8.

Gyako-

risíga
ken)

Például

3{-9 éy

ixjLÉ§z) nem szüks.
Ev l987l345l

vil_

AB

4/1980,

BM |,1DZ27411,4.

Msz

4851

MSz274l4,
3.

Fejezet

17-10284

mll.-en
3éN

AB

lám- oT§z
véde- 4142.§
lem

szána

(épüete-

Tíiz- 4/1980,BM MSz 1600/1-16 Mszl0900-70M
MSz 10900
1.7 Fejezet
oTsz
len 4l42.§

véde-

(a|áLkő)

vizsgabiz.

c

EBF 1 988/34
13-

DE

C

DE

w

l813

1,

t989l43l
5-1718
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4.)

Az MH Bbtonságechnikai Hivatal vizsgálatainak tapasztalatai:

A vizsgált katonai szervezetek villamos berendezéseinek, azok érintésvédelménekszerelői ellenőrzése á szabványossági felüviagálata sem
g/akoriságát, sem okmányoltságát tekintve nem elégítiki az előírásokat.

Aüllamos berendezések szakanyagnem felelősei kellő

kapacitrás hi-

ányában, az iizemelteíő szervezetek szakemberei, megfeleló szakképzettséghiányában nem végzik el a szükéges ellenőrzéseket. Előfordul, hogy
pénáiányra hivatkozva nem is tervezikaizsgálatokat, így a parancsnok
nem is tudja mérlegelni, besorolni azok e|végzését.
III.

Ep

elgondolás a jelenlegi helyzet javíttására

A parancsnok vezettessen nyilvántartást a szakanyag felelósökkel
(elhe.szolg-al, stb.) az ellenőrzések esedékességéről,tervezéséről és végreh aj trásáról.

A biztonságtechnikai tisztek
szer

-

(megbízottak) - legalább évente kétel|enőrizzék e nllvántartást és a minősítő iratokat (legalább for-

mai szempontból).

A szükégessé vált ellenőrzések személyi, pénzügyi és trárgyi feltételeit a paíancsnok és a szakanyagnem felelősök tervezzék és biztosítsák.
A felülüzsgálatok e|végzéséhezerősáramú szakképzettség és vizsga
szükséges. Ha a felülvizsgáló "ki)lső" válla|atvagy vállalkozó, annak hátránya a pénzügyi korlátokon túl, hogy csak a hiba feltárására szorítkozik,
Jobb megoldásnak tartom, hogy az állományunkta tartozó szakemberrel
a pk. megállapodik, szerződik a szakképzettség megszerzéséreés a módszer elsajátítására. Az állományba tartozó felelős szakember a hiba feltárásán túl annak elhárítására gazdaságos rnegoldást is talál, a feladatot
el is (végezteti) végzi, így a minősítő irat "megfelelő" lehet.

Ez a szervező munka valószínúleg meghaladja egl katonai szervezet
parancsnol<ának lehetőségét és sikere csak megfelelő személyi munhival,
a balesetek múszaki megelőzése fontosságának felismerésével érhető el.
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szAKTöRTÉNnr
BUDApB§T

omóczr úrr nulizm ncKrÁR
so.

ÉvFoRDulórÁnq.
(1905-1995)
Boros Lószló|

Az l9EO-as években három fejezeíben, könyv formájában megielent
szóló könyv, a
az Intézet életéűl,műkikléséról, szervezeti íelépítéséróI
megalakultistóI 1985-ig.

A következó években pedig évenként a változatokat "Évkiinyvben"
megielentette a parancsnokság.
Ez a mostani viázlatszerű ismétlés nem hézagpótlás, csak nagyon röüd összefoglaló az elmúlt 90 esztendóról.

L
Azlltézet megalakulrásának

előkészíté-sea L9. szápad utolsó éveiben

történt meg. (Tervezés, helykijelölés, tereprendezés, csatorna és úthálózat kialaKtása, és eryéb műzaki munkák.)
Császári delrrétum rendelte el - a Monarchia hadseregének ruházati
ellátására - a Ma5nr Királyi Honvéd Ruharakárak létrehozását.
1901-től 1904_ig tartott a raktárak és a hozájuk tartoó épületek
kiütelezése, felépítése.Az intézet funkcióját 1905-ben kezdi meg. Abe_
ruházás összköltsége 2.8ffi.Oü) korona volt.

A ruházati ipar manufaktúráüs jellege,

a nye§anyag hiány eg5rre inkább hátráltatta a beszerzéseket és a termékek elóáütását. Az I. vH
vezetési és szewezési elégtelenségei miatt a háború utolsó éveiben ka-

l

Dr. Boro§ l-1íszló ny. alezjedes, a MH KözpoDti

Ruházati Anya8raktár volt Parancsnoka
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a ruh ázatihelyzet ahátországban, de különösen
frontokon, a katonák leronryolódtak, aratott a fagyhalál.

tasztrófális

a

különbözó

Nem a kózös hadsereg ruháü,ata okozta a katasztrófális vereséget,
hanem a túlerő. Erdekes volt felfed eznia békebeli csukaszürke szín helyett
a kheki színre való áttéréstA monarchia összeomlása után az Intézetben még meglévó ruházati
késáeteket (posztóféleségek, lábbelik, kellékanyagok, vonatan}agok) először a román megszállók fosztották ki, majd ezt követte az 1919-20-ban
a Héjas - Prónai különítmény rekvirálása.
Összefoglalva az et§ó időszakot, a megatakulástól 1919_ig az aláb_
biakat állapíthattuk meg:
1.)

A KUK vezetése felismerte, hogy új alapra kell helyezni

a

ruhá-

zati szolgálatot;
2.) Megalakulnak a közös

tár volt);

hadsereg ruházati raktárai (4 fó

-

ruharak-

3,) Új szolgálati utasításokat, raktári elveket, §zabályzatokat léptettek életbe;
4.) Megtervezik és közzéteszik a mozgósítási utasítás

direktffiát;

5.) Már békében,csekély nagyságrendben biztosítják a tartalékos és
népfelkelők részérea megfelelő ruházati cikkeket;

6,) Megalakul a Trunkham posztógyár, és a központi laboratórium;
7.) Korszerűsítéseket hajtanak végre a Központi raktárnál az adott

kcirülmények között,

Ezek a pozitív elemek kétségtelenül új fejlődési irányt szabtak meg
a ruházati szolgálatnak.
Összességében a monarchia összeomlásával a raktár műktidőkéAz első ülágháború alatt a Raftíár

pes§ége lehetet|enné vált egy időre.
épületei nem rongálódtak meg.

2L6

A versaillesi (trianoni) békeszerződés meghatározta az ország hadseregének és katonai intézeteinek nagyságát és létszámát.

E korszakot három

Azeddigi
válik).

részre osztjuk:

t920-1938-ig:
1938-1941-ig;
1941,- az ország hadbalépésénekés összeomlásának

kára.
a

idősza_

M.Kir. Ruhatár elnevezése megváltozik (rejtett intézetté

Az Intézet új neve: M.Kir. Technológiai Iparmúzeum é§ Anyagyiz§-

gáló Intézet.

Megalakul az új parancsnokság és létrejönnek a különböző anyagokat tároló osztályok (hat), A raktár személyi állománya rendkívül alacsony volt (40-60 tő). legénységiállománnyal nem rendelkezett.

A tíszteket tisztviselőként, az altiszteket polgái személyekként foglalkoztaxák- A csekély fizikai munkát alkalmi munkásokkal végeztették el.
Megrendelé§ aligvolt, csak az engedélyezett létszám ellátására volt anyagi készlet, tartalékképzésnincs. a raktárak üresek.
'

Úi§/íot1"l"nt"tt, högy 1934-ben, számítva a KuKsz abályzatára,élet-

bé léptétték'a G._S4_számú rende|etei amely mindenkire vonatkozott,
csapatokra, intéZetekre egyaránt.

Összefoglalva ezt az időszakot (1920_1938_ig) a s€mmittevé§ és a
várakozás időszakjának röüd története, eza valós helyzet értékelése.
Á másoilik időszak (1938-1941-i!) döiltő fordulatot hozott az lirté:'

Zet eddigi sivár életében.Az Intézet felveszi a korábbi nevét, a

Királyi Hont,éd Ruhatár.

Mágyar

?|7

Az anyagkészletek rohamosan növekedtek A katonai és polgári lételéri a 3ü)-400 főt. Ismét tényleges állomány váltja
munkásokat. Abeszeráselq az anyagkészletek nagymegköveteli a" Mtlszaki leírósok" bevezetését. A közmegteremti, illetve alapot szolgálatat a minóségi és
mennyiségi áwételekre.

szám ez idószakban
fel az eddigi alkalmi
arányú növekedése
szállítrási szabályzat

A fejlódó hazai nagy és kisipar mellett kiilföldi országok is kapnak
megrendeléseket.
A legénységiellátást kiszállítrással, illetve vételezéssel biztosították.
A tisztek ellátását egl külön szerv a "Ióléti ellótó osztáIy" végzi.Ez az
o§ztály biztosította egységcsomag formájában az ellátást.
A fejlesaés igazolja

a

gői

1937-38-ban

progmmban biztosított költségvetés száma.
190.693.-pengő

1938-1939-ben 219.4ű.- pen5ő
volt
tgEe

Késóbb a totális mozgósításkor 1943-44-ben 1.595.343.0ffi.- pengő
költségvetési előirányzat. Ezutóbis,ám azállami költségvetÉs d)7a-át

a

ki

Összefoglalvq az 193Ml-es évetre a na5nrányú fejlesztÉq az anyagkészletek hihetetlen glors növekedése volt a Jellemző.

A tiszti, altiszti (műmesteri) és legénységi állomány növekedése eléri
a 6(n-8fi) főt. Ez az időszak már elóre vetíti Maryarország háborúba való
belepését.

il.
A katonai agresszió

kezdődött (Felüdék), majd foly_
tatódott 19,10-ben É§zak-Erdélyi bevonulással, 1941-ben a bácskai megsállással.
a csehek ellen

1941-ben Maglaronzág az
lép a Szovjetunió ellen
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onzúgliléshozzájárulósa

nélkij,l hadba-

1941-ben felállítjá,k a gyorshadtesteket.
1942-ben létrehozzák a második maryar hadsereget, amely azonnal

kivonul a frontra.

Ezeknek

a magasabb

egységeknek a ruházati ellátását és utánpótlá-

sát biztosítani kellett. Fel kellett állítani a fronton a ábori központi
tárat. A Raktár felíllítjaa 101-es ruházati ellátó bázist.

A

rak-

hátország törz§készlete elérte, vagy meghaladta a 8ü)-1000 va-

gonnyi anyag kázletet.

A kiszállítá§ történt:
-

frontraktárba;

-

ellátó szervekhez:

-

közvetlenül

a csapatokhoz vonaton, gépkocsin és eryéb mó-

A kiszállított ruházati anyagok nagnésze elpusztult (elégett vagy a
németek foglalták le). A fronton felütötte fejét a korrupció.
don.

A frontokon a katonók ruházati helyete igen kriihls volt. Ez nem
csak a naryon gyenge minőségú ruházatra, hanem a fehérneműre is jellemző volt. A maryar hadvezetés nem számolt a mínusz 30-35 fokos dermesztő hideggel, ennek következménye volt a lerongyolódás és fagyhalál.
Az elsó ülágháború elvesztésének fő oka volt az ANTANT nagyarányú túlereje. A második ülágháborúban is bebizonyosodott, hogy a katonai vezetés gyenge felkészültsége, a csapnivalóan rossz hadfelszerelő
és a rendkívül ryenge ruházat és annak hiányos utánpótlása is hozzájárult
a súlyos ember és anyagveszteséghez.
1943-bal Budapestet is bombázták a szövetséges csapatok A parancsnolrság felsőbb utasításra megkezdi a raktár-kirendeltségek felállítását (Evakuálás).

Az áIlomáshelyek Pak, Iklad-Domony, Boba, Nagyhát, Szécsény,
Körmend és Kaposvár. Később a Fővámraktár, Semmelweiss utcai kaszinó és a Fórum mozi. Ezen kívül még ideiglenes raktárakat is felállítottak.

2|9

A készletek nag5nésze a németek és a szövetséges csapatok birtokába került. Az eltulajdonításban a lakosság is alaposan kivette a részét,
Hogy pontosan mennf ruházati anyag semmisült meg, nem lehet tudni,
de annyi bizonyos, hogy kb, 500-800 vagon a raktári ve§zteség.
1944. decembeÉben a Daróczi úti parancsnokság elhagyta az Intézetet. Á budapesti Bartók Béla út 56. sz. hóz pincéje volt a végállomás. A
törzs itt esett ío+ságba.

Aveszteségeken kívü a bombáások tönlae tették a Daróczi úti épület
kétharmadát. A törmelékek, a különböző fegyverek és robbanóanyagok
á hullák maradtak rneg az utókor számára. Ilyen szomorú a vég, a pusztulás rettentó valósága.
III.
7945. íavaszán, mely joggal levezbető történelminek, néhány tiszt,
tiszthelyettes és polgári alkalmazott, az új demokratikus hadsereg tagjai
a Ruházati Ra]aár romjai között megpróbálták kialakítani az é|et fe\tételeit.

Az év Ávaszán Rt. formájában elkezdi múkfiésétaz Intózet Első
teendő volt a törmelékektől, robbanó anyagoktól, a halottaktól megszabadííaniazlntézet területét. IÉtrehozták a földszinti épűletben a táro-

ló-válogató helyiségeket. ktrejöttek a fogadóbizottságok a nyugatól üszszaérkező ruházati és egyéb anyagok fogadására, os ztályozásfua és táro-

lására. Ezzel párhuzamosan megszervezik a fóvárosban és vidéken az
anyaggyújtő csoportokat a kint lévő kincstári anyagok felkutatására, begyűjtéséreés bes zállítísára.
194Gban a HM átveszi a Raktár! melynek új nwe: Ruhrázati Anyagszertrár (RASZ) Iett. Szervezeti felépítésehasonló volt az előól,üöz.

7948-bal az Intézet őrzaéí,védelmétlegénységiőrszakasz biztosította. 1947-ben kezdődik el a szerény fejlesztés. I948-ban rendszeresítik
a tisztelq tiszthelyettesek részérea fazonos ruhát, a fűzős boxcsizmát.

A legénlségiellátásban dorninál a bakancs, a posztó, illetve a sávoly
ruházat és a aild ing. Az ellátás színvonala 1945-48 között rendHvül gyenge
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volt. Változást csak a 49-es évben megalahllt KIM hozott a hadsereg fej-

lesztésében.

l950-től az|ntézet új neve: Pf.: 5457, egészen 1957-ig.

Az iriézet romos raktárainak felújítása 1948-ban megkezdődik

195l -ben fejeződik be.

és

1951-ben a felhalmozott magas készletek miatt két úi raktár7 kelleft
építeni(Debtecen, Pápa), a pécsi raktár 1958-ban megszűnt.

Ebben az időszakban a HM adta ki a megrendeléseket és rendeletekkel
határozta meg a kiutalásokal. A raktárnak feladata volt az anyagok
mennyi§égi átvétele, a minóségi átvételt az Átvételi osztály, iltetve a RAGAR végezte eI a laboratóriunrmal közösen. Az anyagok nflvántartrása
rendkvül bürokratikus volt.

Nyilvántartást vezettek a HM-ben, a Raktár Műszaki hivatalánál,
késóbb a Nyilvántartó operatív osztílynál ós a 6 úírolóosztálynál is
(kiskarton, nagykarton, állványcímke). Bár voltak időszakos egyezteíések, de a nllvántartá§ nem volt soha naprakész,
1949-től a vételezéseka csapatok részére
ütemben valósult meg
(tavaszi - őszi anyagvételezés,illene kiszállítás és
^áta cserék végrehajtása).

A legénységnéla bakancsot felváltotta a röüdszárú csizma. 1951_ben
rendszeresítették a gimnasztyorkát, pilótkát á a vászonszárú csizmát,
tiszteknél a bőrrogyós csizmát.
A felgyülemlett, használt és selejtessé vált készletek miatt fel kellett
á||ítani egt ún. selejt rale7órt, melynek első állomáshelye a Pongrácz tlti
pavillon rendszerű telephely vok. 1953-ban e helyett Táborfalva lett az új
helyszín a javításra váró és selejt anyagokat tároló raktár kirendeltség
(volt Lóidomító telep).
Ebben az időszakban új ruházati cikkek mellett rendszeresítették az
sátorféléket(pk.-i sátor, kultúrsátor, rajsátor, sátorlap, esógallér, sütősátor).

50 mintájú különbölő
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A felhalmozott készletek rendKvül megnehezítették a Raktár fizikai
állományának éIetét.Minden áwétel va5l kiszállítás kézi erővel történt,
kivéve az időnként meghibásodott liftekkel való szállítást.
1949-53-ig azlníézetlétszámaelérte a 600-800 főt. 1953-56-ig megkezdődött a hadsereg létszámának leépítése,ennek következtében sok
alakulat szűnt meg vary jóval kisebb létszímmal műkodött. 194}tr6l 1956-ig
minden évben di§zszemle vo[ ez ismét többlet munkát jelentett a Raktárnak. Tavasztól őszig pedig a csapatok táboroásra vonultak el. További nehézségeket jelentett a tartalékosok behívása, valamint a tiszti
isko|ák ellátása.
1952-ben megszűntették az Intézetben a legénységiszázadot, helyette
polgái őrséget és tűzokó alegtséget rendszeresítettek 7952,56-ig a zárolt

készletek tárolásrára létrejötíek a kirendeltségelc Salgótarján, Komárom, Törökbá|int, Recsk, Mezőtúr, Nyíreryháza, Nagydorog, Rakamaz.
(1958-ban megszúntek).
A készletek összmennyisége neghaladta a 400.000 komplett felszer€lé§t.

Az l954-es és 56-os árvíz a Raktár állományát

is érintette, anyagki-

adás, illetve vételezésvolt éjjel-nappal.

Az 1956-os események a személyi állománynál változást hoztak, a
kózponti raktárak és kirendeltségek készletei érintetlenek maíadtak.
u,Intbzetúj neve Kiizponti Ruházati Anyagraküár (KRAR)
lett. Forradalni v áltozást jelenteít az új mintájú tiszti, tiszthelyettesi ruházat bevezetése (fazonos), valamint a pérugazdálkodásra való óttérés a isz,
tekné| késóbb a legénységnéIis.
7957 -ben

a pont és utalvány rendszert felváltotta a ruhájelentkezett
a felhalmozott inkurrens anyagok
zati könyv. Feladatként
értékesítése.

A tiszti állománynál

Az új rendszeresített cikkek elbírálására több ízben ülésezett az Intézetben az akkori Katonai Tanács és különböző bizottságok. Jelentős
esemény volt az Intézetben
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a

különböző

katonai küldöttségeklátogatása.

egalalallnak a budapesti és vidéki Kntonai Ruhózati
Boltok Amár működő 1.sz. méretes műhely mellett a Daróczi úton is
megalakul a 2. sz. méretes műhely szabó-cipaztesdege.Ezt ké§óbb megszűntették.
1958-ó1 1980-ig

nr

19ó2 és 70 között

új szervekjönnek

létre:

- Vállalati osztály;
-

Ö.Áuforgalmi osztály;

-

Ö,Fejlesaési osztály;

- Selejtezé§i részleg;
-

RszÜ

(később ezek megszűnnek).

Ezek mind önállóak voltak. Erre az időszatra esik a
tábori mosodák átvétele és beüzemeltetése.

MPP

1. és 2.

A 60-70-es években új cikkek kerülnek csapat kipróbf,lásrr és gzek
rtndszeresítésre. (Tiszti, legénységitéli ruhiázati cikkelq 63 mintájú erységes sátor, 65 mintájú DVK lábbeli. Uj hadiruházat es a 70 mintájú legénységikimenőruha és ingblúz.) Ezeknek az új cikkeknek a tiárolása
v ezetaét. Be§zeí7'Áre kerülnek kisújabb feladat elé ál|ította aZ lítézÉ,t
gépek, rakodó lapok. Ezekkel lehetett biáo§ítani a dobozos anyagok és
nyomtatványok tárolását.

MNVKF 0080lL41l193.

intézkedáe alapján megRuházati
EüÉtó Központ
alakulnak az Ellátó Központok,
gazdasági
és pénz,
Rendeltetése a hadsereg ruházati ellátrása, műszaki,
úryi ellenőrzésének végrehajtása, elhasználódott készletek kivoniása és
az alárendelt intézetek vezetése. Gondoskodik a VAM és Péraügúrség
a MALÉ,Y az akkor még fennáIló MHSZ ruházati ellátó§áróL
1973-ban a

az

A kezdeti bizonytalanság után

számú

htezeften

a

az új §zervezetet e§rre inkiább a meg-

gondoltság, az újra való törekvés és a szenélyi állományról való rállandó
gondoskodrás jellemzi, Jő az egyultműködés a szahzervezettel, a különbözó rendezvények megszervezésében (Nónap, nyugd$as találkoók és

sportrendezvények).

),r7,

Az eredmények mindezt igazolták. Nehéz felsorolni azokat a feladatokat, amelyek az elrnúlt éveket jellemezték. Ezek közül kiemelném a
szómítógep me§elenését és alkalmazásdr, mely forradalmasította az utalványozást, a számlázást és a könyvelés elavult rendszerét, Ide taítozik a
pénzügyi szolgálat korszerűsítése is.
Az új ruházat kifejlesztése, kiütelezése (hadi és űszelg ő ruházat) az
elöljáró szervek elismerésétváltotta ki. A 90-es évekb en megkezdődött a
kiilft)ldre kiillött megfrgelő és békefenntartó katonák részére a speciális
ruhózatok fejlesztése, kivitelezése és a beöltijztetések végrehajtása.

lönbóző

Akü-

onzágokban történő konzultációk, a nlugati küldöttségek kölcsönös látogatása új színt jelentett az Intézet életében, kiilönösen az USA
küldöttségének imponáló megjelenése.

Új feladatként jel eltkezett a karca§ ruházati raktár és annak állományának ótképzése. Ide tartozik az Intézet belső és külső képénekmegváltoztatására irányuló törekvés is. (Utépítés,kertépítés,sportpálya kialakítása, stb).
Az 1989-es év a rendszerváltozás éve volt, A féIig naturális gazdálkodásról áttérni a piacgazdaságra, az MH REK életéb-en is érezteite hatását.

A kóltségvetési megszorítások erősen befolyrásolták - mint jelenleg
is - a beszerzések, ellátások színvonalát. A nehézségek ellenére is az Intózet megőrizte §zákmai elkötelezettségét és további sikereket ért e| az
elmúlt öt esztend őben.Ezt igazolják a kiadott magas színvonalú évköny-

vek, amelyek reprezentálják azlntézet minden területén történő fejiódését.A következő évek sem lesznek könnyúek, fel kell készülni, ha az
ország a NATO-hoz csatlakozik, a ruházati átállás folyamatára. Ez több
éves időszak is lehet.

A 90 évet összefoglalni szinte leheíeílen.Vajon 9 évtized alatt hány
vagon ruházati és szemé$i felszerelést szállítottak be és ki vagy hány
katona és polgári személy szolgált az elmúlt 90 év alatt. Erre a két kéídésre szinte lehetetlen válaszolni. Az Intézet bármellk rcndszerben mű_
kii,dött é§ dolgozott azt becsüleíesen és tör€tlen szolgalomma| tefesítette.
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Áz elmlllt 90 évben az itt dolgozó katonák és polgái alkalrnazouak
közül sokanmeghaltak vagl az utóbbi 2a-30 évben nyugdíjba vonultak Az
Intuet íalgi állrulg ha közben újjá is építettékEzek a falak még a 21.
században is állni fognak

A DÁRócil úr .n nuruÁzlT FELLDG%íM voLT ÉsLaMD,

,luíe ,qz tNuÉzar MűKöDIK.

1

a különböző

.sz melléHet

Az intézet megnevezése
korszakokban 1905-től napjainkig

klőszak

Megneve7és

Megjegyzés

r905_r9lE

Monhrr-Depot

osztrák-Magya!
közö§

raktá

l9l9-19?,0

Mcgszállás

l92G,l93E

Iparmúzeum és Anyagviz§gáó

1938-1945

Magyar Kir. Honvéd Ruhatár

1945-1946

Ruházati RT.

Átmencti ídószak

l946.195o

Ruházati Anyagszcrtá.

A HM átvc§zi az
Intéz€t felügyoletét

1950-1957

Pf.5457

Román mcgszálás

Magyaí Kir. Tochnológiai

Rgjtcn Intézot

Intézá

(RAsz)

Kózponti Ruházati

1957-t96o

Anyagraktár

íKRAR)

l960-1yl3

MN Kózponti Ruházati

ty,3-tól

MN Ruházati Ellátó Központ

Anyagraktár
l

973-ban megalakult
a

l990-tó|

napj,inkig

MH Ruházatí Ellátó Központ

A ktilönbiiző

22ó

REK

Magyar Néphadsereg
helyett
Magyar Honvéd§és elnevezá§

korszakokban az Intézet bármilyen elnevezésc a

Ruhízati Raküírt (dekralrólja) fejezi ki.

2,sL rne éaet

A Raktár

kIőszak
|945-1946
1946-1947

ázaliEll|átó Központ paranc§nokai
1945-tő| napjainkig

és a Ruh

Név

Megjegyzés

Bodnár Lvőrgy,

Kulifai E.

l 946- l973-ig a mindenkori
Raktár parancsnok HM közveden

hbs_ezds.

beo.

1947-194a

szentan&á§i J, alez.

1948_1948

Dezső ZnltÁa mk.6rgy

1948.1949

Benczo Józ§of őrgy.mb,pk.

1949-1953

Kocsis Józscf alez., ezds.

1953-1957

Dr,só§ Béla 6rgy., aloz,

l9s7-1977

Dr.Boros LászIó őrgy., alez.

lyl1-19E2

Raskó Elomór alez_

r9E2_19E6

szilágyi lózsef

1986-19m

Balogh Andrá§ ó.gy.

t990-

szigeti sándol órgy.

1973-1919

Dr. Szabó Márton ezds,

.

a|az.

l973-ban a REK megalakulá§áva|
a Raktár pk. a REK
alárendelt§épébe ker{il

l979-t6|
napjainkig

Úljvári Mihály alcz.. ezd§.

rísÉnr,Brprn rrolwÉopnl ÉnoBrrr ÉnvÉrwpsírBsÉnB az 1920.As Érm<uecym Kütnr(nuEs-

polIrxÁrÁneN

Duchaj Isudn, Holyóth Attila, Suba Jtinosl
A katonai logisztika 1995/4. számában megjelent tanulmányunkban
felvázoltuk azokat az ország geopolitikai, katonai és közlekedésföldrajzi
helyzetében beállott változásokat, amelyeke! a trianoni bókeszerződés
tiltó rendelkezéseinekéletbelépáeeredményezett Magyarországon. Je.
|6a |gnnlmánylnkbrn felvám|iul hory a honvédelmi érdekeket miképp
kívánták érvényesítenia közlekedési hálózat fejlesztésében és mennyiben
sikerült az elképzeléseketmegva!ósítani az 1920-as években.

Áz ebő világhóbonlban addig soha nem látott,és el nem kÉpzelt mérea Csapat és anyagszállítds naglsága. A hadmúveletek fo$atá_
sára a hadműveleti és utánszállítás közvetlenül is hatott.katonákszázqzreit és több millió tonnánl hadianyagot kellett egy-ery háborús évben
megmozgatni. A megnövekedett igényeket az adott hadseregek szóllító
szolgilatai csak rendkívül rrchezen nldtók végrehajani, igéryöeveve a hadviselő felek szállító kapacitásának tartalékait is. Az anyagellátás folyamatában a megnövekedett hadianyag mennfség és a megnövekedett távolságmiatt azutónszállítds vált a hadviselő felek szűk kresztmetszetévé.Bzt
a tényt olyan katonai vezetők, mint Fosch és Ludendorff tábornokok is
elismerték. A háború végérebizonyossá vált, hog5l a felvonulás, a sereg_
testek időbeni eltolása és mindennemű anyaggal való ellátása. az ipari
termelés biztosítása, valamint a"hátorszá§' rendjének fenntartiása a katonai szempontokat messzemenóen figyelembe vevő, béke idején kialakított közlekedespoütikától is függ.'
teket öltött

ZMKA Hadtáp és Közlekedé§i tan§zék docense, Hoíváth Attila
szÁzAdos,Z^{xA asilíánsa, suba láno§ öma8y, Hadtöíténeti Intézet é§ múzeum ludomáíyo§ fómunkatáísa
Dr. Duchaj István mk.alezredes,

"Elroláson" a korabeli terminoló8ia a küönbözó
hadászati kategóriábanvolt használato§.
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körelékek árcsoPofto§ításál értette. Átahbaa

A kaíonai érdekek érvényesítéseaz orság közlekedéspolitikájában
Egy ország közlekedési hálózatáa - a stratégiai szempontokat is figyelembe véve - csak békébenlehet kiépíteni,háborúban - megítélésünk
szerint - hadászatilag csak korrigálni lehet, kiépítésrőlcsak hadműveleti
harcászati kategóriában beszélhetünk A helyes közlekedési politika kialaKtásában a gazdasági, politikai és a katonai érdekek között megfelelő
arányokat kell létrehozni, az alapvetó érdekek sérülésenélkiiLl,

A trianoni békeszerzódés katonai rendelkezései a katonai szempontok nyflt figyelembevételéta közlekedési hálózat fejlesaésében és felépítésébenlehetetlenné tette, mivel - többek között - tiltotta a vezérkar
és a mozgósítási szervek hadrendben tartását, valamint a száütóeszkózök
és állatok katonai célúigénybevételétés annák előkészítesét.'

A magyar politikai-katonai vezetéi a közlekedési h á|őzat es a szállítóeszközök igényb evéte|étcélzó valamennyi intézkedést és tevékenységet integrálta - a szintúgy tiltott háborús hadrend felvételér célzo - tn.
"feliasztási" munkálatok sorába. A "feliasztás" vagyis a mágyar haderő
kiépítéseés alkalmazása ery lehetséges katonai konfliktusban tiltva volt,
ezért a Budape§ten székelő Szöletségi Ellenórzó Bizottság (SZKEB) és
a kisantant államok elől rejteni kell'etí, íg "szigonlan bizalmal' je|eggel
kezelték.
A közlekedéspolitikában a honvédelmi érdekeket 1931-ig a Honvédelmi Minisztérium M,-7lb osztályának (közlekedés), a Belügjrminisztérium YI.e.2. osziályának, valamint a Kereskedelemügyi Minisztérium
felügyelete á|á tartozó Vasúti és Hajózási Felügyelet rejtett eryüttműködésével Kvánták biztosítani. A HM W. c§oportja volt hivatott a rejtés
i-dőszal<ában a vezérkar szerepét betöItení I931-bert aBM VLe.2. osaálya
megszűnt mint a VI.-7lk osztály rejtett kiegészítő szerve.

3

A tria[oni béke§zerzódés szöve8e 105- 10ó §, íatifikálva az l921, évi )ooüII. tc-ként. Ma8yar

KönFtár l921.
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A vasúti és hajózási főfelügyelőség

az é*énybenlevő ''Vasútíjzleti
rendtanál' 73. §-a es az"Ideiglenes íolyó-, csatoma és tóhajózdsi rendszabályok' 7O7. §-a alapján szervezett é§ a kereskedelemügyi miniszternek
közvetlenül alárendelt hatóság volt. A vasutakra vonatkoáan a fófelúgyelőség általában

a múködő vasúttársaságok vona|ainak á|lapotát és üz_
letmenetét felűgyelte és ellenőrizte a rend és biztonság fenntartása ér_
dekében. E szervezet keretében tudott a HM a vasutakkal és a hajózássat
kapcsolatos közigazgarási eljárásokban részWenni. A közlekedési hálózat fenntartásában, üzemelteté§ében és fejlesztésében a katonai érdekek
firyelembe vételét1938-ig, a"glői program" meghírdetéséigés Magyarország fegyverkezési egyenjogúságának kinllvánításáig nyiltan nem nevesítették. A szKEB 1927 -e.s táltozása után a katonai ellenőrzés lazult
és ennek eredményeként a szigorúan bizalmas jelleget fenntaítva, a közigazgatási eljárásban szokásos eljáíást követték a közlekedéspolitikában,
a honvédelmi érdekek éwényesítésetekintetében.

A HM VI.-7lk. osztály feladata volt a felvonulás előkészítése,a hadszíntérberendezá közlekedési feladatainak tervezése, szervezésg a hadszíntérena közlekedés helyreál|ítása és a hadműveleti szállítások lebonyolítása, a vasút-, út-, hídépítések
során rész.éte!az ezzel kapcsolatos
közigazgatási eljárásabn és ezek során a katonai érdekek érvéíryrejuttatása. "Felriasaás" (mozgósítás) ese tén a"honvéd vasúti hatósógok is alakulatok" aktualizálása és azok biztosítiása,a
Az I. világháború végérea vasúton végrehajtott utánszállítás elveszítette kiáólagosságát a közútival szemben, de a vezető szerepét megtartotta, mivel még mindig a vasút volt a legalkalmasabb nagy tömeg na$,
távolságra történó elszállítására. A vasút katonai alkalmazásának nehéisége abban rejlett, hogy a meglévó va§úti hálózatot a hadiköztekedés szempontjából a legnaryobb hatékonpággal kellett kihasználni a lehető leggyorsabban. Ez ery.aránt történhet a szállítási sebesség és a szállítandó
tömeg növeléséve!.5

A va§lti ható,sá8ol,}toz tattoáak a hadifor8alom fónöke, a közponü §zállításvezetó§ég, a vasúti
vonalparanc§nokM8ok. A va§úü alakulatokhoz taatoztak
Páyaudvar parancsnokságoi, vasúü_
üzemszázadok és a honvéd vasúti alakülatok. J_ l 9-e5 jelú HadifoBalmi Uta§ítás 2.§.
vö, schmoll End.e: Haditeclnikai alapismeretek lköt, Bp.
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kiadása

A honvédelrni szempontok érényesíté§ea §titb:ilózaú fejlesztésében

A vasúthálózat fejlesztésétés a katonai szempontokat a politikai vezetés koncepciója, a vezerkar politikailag kontrollált hadrászati elképzelései, valamint az ország közlekedési hátózatának és gazdasági leheiőségeinek együttes érvényesülésehat átozta meg.
A lratonai éIdekek érvónyesítésea vasútfejlesztósi tiirtkvésekben a
következí terüIetekrt irányult:
- a hálózat kiegészítéseúj vonalakkal;
- a meglévó hálózatban a telje§ítmény növelése mrásodik v.ágánypár
lefektetésévelvagr a felépítménymegerősítésével;

- határmenti pályaudvarok fejlesztése, állomásbóvítési munkálatok

végrehajtása;
- az

eryirányú kórforgalom biztosítása a folyamatos és na5l volume_

nű szállítások érdekében;

- a Budapestet elkerülő tranverzális vonal kiépítésével
további tel-

jesítménynövelés elérése.o

A íovábbiakban rátérünk a konkrét vasúti, közúti és haJózható vl_
ziutakkal kapcsolatos tervekre és azok megvalósítrásának értékére.A települések nevének leírásánál a korabeli neveket hasznátjuk, ahol szük_
séges ott a ma érvényeshelyesírásai szabályokat figrelembe vessziik. A
katonai nyelvezetet használjuk, törekedve a közérthetőségre.
A kilzlekffii Mlózat fejle,vt6&el kapcsolatc tervek tanulmányozása
sor án " ldsérteties" hasonlóságokra, párhuzamokra lelhettiLrrk a magnr köz_

lekedésüry késóbbi koncepcióival összehasonlítva. Az 190-as években
megfogalmazott elképzelések, célkitűzések némelyike még napjainkban
is aktuális, bizonyítva azt, hogy a katonai vezetés illetékesei milpn pon-

6

Hadtöíténeti Levéltá.

(a továbbiakban: HL.)
kat.közl Jeiódé§éól TGY.

60o9ltijJÍyl.-7k-l929

§z. tanulrnány

a
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tosan mértékfel a megváltozott közlekedésföldrajzi

helyzetiinkből faka-

dó tennivalókat, ezzel kijelölve a hosszútáű fejlesztés irányát.

A katonai vezetés igényei és krelmei 1928-ig csak részben tallilkoztak
a kereskdelmi kormányzat - ahova a közlekedéspolitika irányítása tartozott - és a MAV fejlesztési elképzeléseivel. Az ország és a MAY gazdaságtr
pénzügyi helyzete nem tett (nem is tehetett) lehetóvé e$/ komoly vasútfejlesztési programot. Az ország gazdasági helyzete csakaz 1924-es sikeres szanálási program teljesítáe és a népszövetségi kölcsön
után stabilizálódott.

elnyerése

A MÁV eróforrásait §zinte teljesen lekötötte a háború és az azt követő forradalmak, majd a román megszállás alatt megrongálódott és elhurcolt mútárryak és javak kárfelmérése, valamint a fokozott háborús
igénybevételnekkitett vonalhálózat és a megmaradt gördü|óanyag kijavítása, fenntartása és pótlása. 1979-792o-ban teljesen helyreállították a
vasúti és az egyesített közúti és va§úti hidak közül a szolnoki, csongrádi,
tokaji, kiskörei és a tiszafüredi Tsza-hidakat.
Avasútigazgatás é§ forgalom szempontjából a MÁV részérejelentós
pénzügyi megterhelé§t jelentett a nemzetközi forgalom újraindítása és
ennek a feltételrendszerénekbiztosítása, többek között 50 határállomást
kellett vámkülfóldi forga|omra berendezni.

A MÁV
közigazgatási

anyagshelyze.tét - a többi állami tulajdonú társasághoz és
intézményéhezhasonlóan - tovább rontotta az elszakított

területekről kényszerúen elmenekült 13.255 vasuta§ é§ 43.700 családtagról történő gondoskodás jegyében az ideiglenes szállások biztosítása céljára elfoglalt vas óíi kocsik "kivonása " a forgalombóL Ez 7921-ben 4387
vagont jelentett. E mellett nem állt le a szolgálati lakások építésesem,
példrául 190-ban 235 állandó lakást adtak át, 1921-bel114 álandó és
200 ideiglenes lakást adtak át.

A katonai elképzeléseket,terveket és azok megvalósítását két szakaszra Íéhetosztani. Az első szaka sz 792'7 -ig taííotta Sóvetségi Ellenőró Bizottság (SZKEB) maryaronzági műkcidésének beíejez3éig a második, áltatunk üzsgált időszakot és az intenzív tervezó munka és a lehetőségek feltérképezésejellemezte,
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A honvédelmi vezetés elképzelései |921-27 kőzött

A katonai vezetés által javasolt vasútfejlesztési tervek 7920-25
ziitt az alábbiak voltak:l
1.)

kö-

A vonalak elsőrangúsítósa a teljesítményfokozás érdekében:

Áz lpolyszögben:
-

Aszód - Balassagyarmat

-

Szokolya - Drégelypa|ánk

-

Diósjenő

-

Romhány

A Dunánnilon:
-

Bánhida (Tatabánya) - Kisbér - Pápa

-

Székesfehéwár - Börgönd*

- Veszprémvars ány - Győrszabadhegy*

A

*-gal jelóltek azért voltak kiilönösen

fontosalq mivel a Komórom és
vasúaonal katonai értelemben a leginkibb veszélyeztetett vonallá vólt a trianoni bekeszenődés következtében beállt területi vóltozások
után. Uglanis az országhatárral párhuzamosan íutó vasutat a Duna jobb
partiáról az ellenség ti)Zérségi tűz alatt tarthatta é§ íg a közkkedést bármikor megbéntthafta.
Győr közötti

YizszolgálÁás fokozása

kazánvízszükéglet naryságának nö_
velése és a forgalom súrűségénekfokozása érdekében) Diósjenő, Romhány, Tiszavárkony, Lakitelek, Sárbogárd, Balatonfókajár, Kadarkút, Gálosta, Pécsvárad, Gtircsöny, Almamellék vasútállomásokon.
2.)

(a

3.) A vonatok tartózkodá§i idejének (szembejáró vonatok keresztezése és a vízvétel) c§ökkenté§e az egyirányi forgalom bevezetése mellett,

7
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az állomásoknak

a gyors

víalételszempontjából való berendezésével tör-

ténhet,

A kiivetkező vasútrÉIlomásokbővítése Seregélyes; Szekesfehórvár; Báta (Bátasák); Békéscsaba;Győr; Crlldömölk; Pusztaszabolcs; Eger;
Püspökladány; Pécs; Komárom; Kiskunhalas; Gyöngyös; Felsógalla (Tatabánya); Törólszentmiklós; Szeged.
4.)

5.) Budapestet elkerülő transzverzális vonal kiépítéseFüzesabony Újszász - Kecskemét - Fütöpszállás - Dunaföldvár - Srárbogárd vonalon,
de felvetódött ery a Dunát Rácalmásnál áthidaló vonal építéseis.
6.)

A második vágány lefektetése a követltező vonalaloúl:

-

Szajol - Püspökladány

-

Szajol - Békéscsaba;

-

Debrecen;

- Cegléd - Kiskuníélegyháza.

7.) Új vasútvonalilpitése az alóbbi szakaszokon:
- Szeghalom- Sáránd;
- Pal<s -

Szekszárd;

- Nagykanizsa -

Somogrzob;

Jánoshalma - Baja.

Új vonalépítésreés számottevó kettős vágányosításra nem került sor.
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A honvédelrni szempontból értékelhető, megvalósult elképzelásek

A MÁV által végrehajtott katonai értelemben is fontos állomásbővítések1920-25 között a kóvetkezőkvoltalc Komárom; Gyór; Gyönryös;
Békéscsaba;Pusztaszabolcs; Celldömölk; Felsőgalla (Tatabánya); Eger;
Barcika; Púspökladány; Nyíreryháza; Pécs; Szeged; Törökszentmiklós.Ó

A katonai vezetés által kért új vonalépítésimunkálatok és kettós
vágányosítási törelryések nemvalósultakmeg. Afenti időszakban a GyőrHegreshalom vonal II. vágányanak Mosonmaryaróvár-Hegleshalom közti
szaÉaszát adtákát a forgalomnak. A MÁV a Budapest-Kiskőrösi vonalon
megszüntette.
a II. vágány kiépítését
A vezérkar vasútépitésiterveinek átértékelése1928-ban
A honvédelmi vezetés 7928-tő|

a vasutak teljesítőképességéneknö-

velésétolyan beruházások megvalósításával akarta megoldani, amelyek
a MÁV számára üzleti szempontból is elfogadhatóakvoltakés ezért megvalósításuk is lehetséges volt. Ebben az évben új irányítási rendszerre
tértek át, amelynek lényege az egyirányú körforgalom, nyílt pályrán való
kirakással a fővonalból a ha tár fe|é vezető szárnyvonalakon, szükségakodók felhasználásával.

Ennek elónyei: a nagyobb szállítási lehetőség, a rugalmasabb irányítás, a szállítmányok menetideje és az egyes szerelvények fordulója (fordája) csökkent, tehát kevesebb gördüló anyagot igényelt, rugalmasabb
lett a kiíakási körzetek előre- és hátrahelyezése esetén.

Az új irányítási rendszer előfeltétele volt technikai szempontból

a

Kunze-Knorr tehervonati légfékbevezetése a nagyobb sebesség eléréséhez.

8

HorváthAtüta-suba Jáno§: Ma8yaroíszág közlekedési hálózatának fej!ódése 1920- l944,
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Konkrét elképzelések és tervek az alábbiak voltak
1.) Elsőrangúsítás, vízszolgáltatás
-

Aszód

-

Szokolya - Drégelpalánk;

-

Diósjenő - Rornhány;

-

Bánhida - Jutas (Veszprém);

-

Hajmáskér - Újdombóvár;

és áIlomísbőviíes tekintetében:

- Balassagyarmat;

- Füzesabony - Debrecen;
-

Kiskőrös

2.)

-

Kalocsa.

A második vágány lefektetése

a következő

vonalaknál:

- Szajol - Püspökladány;
- Szajol

_

Békéscsaba.

3.) Új vasúWonal építaaz alábbi
-

Romhány

- Paks -

Báta

_

-

uakauokon:

Nógrádkövesd;

Tolna;
Mohács.

Cegléd - Kunszentmiklós - Bácsalmás. E vonal tervét módosították,
- Sárbogárd vonal építésitervében, miszerint a Duna
áthidalása Dunaföldváron történne.
-

a Fülöpszállrás

A következókben azt nézzük neg, hogy a honvédelmi vezetés tervei
valósultak meg. Azok a másodrendű vonala\ amelyeknek a felépítmóny megerősítő munkálatait a HM VI._7/k. osztáry j;vasolta és a
Kereskedelemügyi Minisztérium elíogadta a következők voltak
hog5ran
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-

Szokolya - Drégelypalánk;

_

Diósjenó - Romhány;

-

Asád - Balassaryaímat; - Füzesabony

- Nyíregyháza -

-

Debrecen;

Mátészalka;

Mátészalka - Nagykállo;

- Pusztatenyó - Hódmezővásárhely;
-

Orosháza - Bácsalmás;

-

Bánhida - Pápa - Veszprém - Balatonalmádi Öreghegy;

-

Hajmáskér - Újdombóvár;

-

Fonyód

-

Szigetvár;

- Rétszilas - Pécs;
- Rétszilas és Bátaszék között
már folyamatban voltak
erősítő munkálatok 1928 tavaszán.

a

felépítmény

Ezeknek az 792L25-ben megfogalmazott tervekhez képest jóval szerényebb elképzeléseknek a megvalósítrása után a tervek szerint egyirányu
körforgalmat lehetett bevezetni 4 lövetkező vonalakon:
- Nyíregyháza - Vásárosnarnény -

Apary

- Nyíregyháza;

-

Szajol - Mez8túr - Békéscsaba- Orosháza - Szentes - Szajol;

-

Cegléd - Kiskunfélegyháza - Szeged - Szentes - Szajol - Cegled;

- Bp. -

Cegléd - Kecskemét - Kiskunfélegyháza - Kiskunhalas - Bp.;

Rétszilas- Újdombóvár - SZentlőrinc - Pécs - Rétszilas;
Fonyód - Kaposvár - Újdombóvár - Irpsény - Fonyód; - Székesfe- Veszprém - Székesfehérvár;

hérvár - Veszprémvarsány
-

Celldömölk

- Pápa - Veszprémvarsány -

-

Celldömölk

- Pápa -

Veszprém - Celldömölk;

Győr - Sopron - Szombathely - Celldömölk.

Az egirányú forgalom bevezetése egy adott terület vasútvonalain a
vonatsűrűség fokozásának leghatiásosabb módja volt. Ez azt jelentette,
hogy a két egyvágányú vonal esetén körforgalmat kellett bevezetni, ahol
az egyik vonalon a teli, a másikon aZ üres vonatok futottak. Ennek alapfeltétele a különbözó

vonalakon az azonos sebesség. Ezt

a

követelményt
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csak úgy lehetett elérni, hogy megerősítették a különböző

pályákat, amelyek ezt nem tették lehetővé. Ezen módszer általánossá tételénekmég
egy naryon fontos előnye volt: csökkent a különbözó vonalak elságete_
lődésének veszélye. A tárgyalt idószakban már a szabályzatok is alkalmasnak ítéltékaz önállósodó légierőt olyan csapások végrehajtására amely
ezt az elszigetelődést ki tudja váltani. Ezt a reálisan ma már sokkal hatványozottabban je|entkező veszé$ kutatja a ZMKA Hadtáp és Közlekedési Tanszék közlekedési szakcsoportja.

A katonai vezaés óltal javasolt vasútfejleszté§ tenek zöme meglaló§tatlan rnaradt, mivel nem találko zott az ország, mindenekelőtt pedig a
MAV közgazdasági érdekeivel. A honvédelmi költségvetésben csak a nyíltpályrás sziiLlségrakodók építését
lehetett elhelyezrri. Avezérkar 1928-as javaslatai már a realitás talaján álltak. Gyakorlatilag a meglévó vonalak
megerósítésével kívánták elsó ütemben egy e§etleges háborús konfliktus
esetére, a hadműveleti és utánszállítás folyamatosságát fenntartani.
Mint látható, a transzverzális vonal kiépítéselekerült a napirendről.
A keletnyugati vasúti ö§§zekötteté§t a MAV úg5l próbálta megvalósítani,
hog5l 1926-ban megkezdték a Bp-Cegléd fővona|at Bp-Ferencváros állomáisal összekötó kéwágrányu vonal kiépítesét.Ez esétben a MÁV tizleti
érdekei a ryors tehervonatok átlagos menetsebességének fokozása tekintetében erybeestek a katonai érdekekkel. 1928-tól a katonai vezetés
a Honvédelmi Tanács útján kölcsönöket
igényelt honvédelmi célokra, de
nem a honvédelmi költ§égvetés terhére, ezekkel a hitelekkel segítve elő
az érintett tárcák terveiben a katonai érdekek éwényrejutását.
Részvétel a vasúti-sztrájk biztosításában

Az 1918-19-es évek forradalmi eseményeit követően a kormány lér
rchozta a "Nemzeti Munl<avédelem" (továbbiakban: NMV) szervezetét
azza| a célla|, |tog az ország gazdasági működőképességét biztosítsa ún.
rendkívüli események bekövetkezésekor. Aszervezet tevékerynégi köre
kiterjedt

a

vasúti sztrájkok esetére is.

Az NMV részt vett az 1922-ben es 7924-ben kitört vasutas sztrájkok
alkalmával a vasúti szülségforgalom lebonyolításában és a ve§zélyeztetett üzemberend€zések (fordító korongok, víztornyok, stb.) és a vasúti
műtárgyak (hidak, átereszek, stb.) őrzésében.
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Az említett évek vasúti sztrájkainak tapasztalatai alapján a BM vasúti ellenőrzési osztálya a MÁV letékeseivé|szemrevételezte a pályaudvarokat és a (stratégialilag fonto§) nag5robb mútárgakat. A szemrevételezés során megállapították - ery esetlege§ vasúti sztrájk esetére - a szükséges vasútbiztosító órségek számát és erejét.

A szemrevételezés eredményeit a HM VI.-7lk. osztály munkatársai
véleményeztékkatonai szempontok alapján. A veáíkari ti§ztek a sákséges forgalom bizto§ítása érdekében továbbijavaslatokat

tettek

a

veszé-

lyeztetett állomások ki és bejáratainalg valamint a rendezőpályaudvarok
megerósített órzé§ére. A katonai szakemberek ún. iizemcsoportok felállítiását tartották szükégesnek a mozdonyszolgálat, a pályaudvari szolg.álat és a vonatokat kísérőszemélyzet, valamint a pályafenntartó munkások

körében.

A va§úti sztrájkok elkerülése szempontjából az osztály kulcsfontosságú tényezőnek tekintette a mozdonyvezetók sztrájkjának qegakaűlyozását, mivel ez esetben a sztrájk elvesztette volna értelmét.'

Az NMV szervezet eredményes tevékenysége miatt - igaz szűk keretekben - bekeriJlt a"Feliaszűs" va§útbizto§ítá§i terveibe. A szewezet
feladata volt eg;nészt a MÁV által mozgósításkor fe|állítandő vasúti felépítményés vasúti üzemszúzadok aktivizálrásának a biztosítása, másrázt
Áegakadályozni, hogy vasúti alkalmazottak a mozgó§ítási és felvonulási
szállításokat szabotáUák.

A vasutak üllamo§ítá§a és az ezzel kapc§olatos véleményeka
katonai vezetés részéröl
Maryarországon a vasutak villamos vontatására vonatkoó kísérletek 1921-ben kezd ődtek meg.lí22-ben a 40,6 km-es hosszúságu villamos
felsóvezetékkel ellátott Bp. Nyugati pu. - Dunakeszi - Alag vonalon in-

9
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dították el a kísérleteket.Az e célbó| felállított vonalvillamosítási iroda
!927-ben már a Bp, - Hegyeshalom vonalon a üllamosítási munkálatok
elókeszületeit üzsgálta. l 0

A katonai vezetés a vasúti vonalak villamosítási terveit nem fogadta
örömmel, iszont az orság energiagazdálkodáa szempontjából hasznosnak ítélte.A üllamosítási tervekkel szembeni ellenérzéseka követkzőképpe n foga lmazód ta k meg:
- a üllamosítás növeli a vasútvonalak elszigetelődésének lehetősé-

gét, mivel a hálóz at érzékenyebbaz ellenséges légitámadásokra és bombáziásokra;

- "hosszú időn át ketféle vontatási rendszer lesz" szólt a legfontosabb
ellenérv és mivel a kisantant államok nem villamosítanalq a bejutás részükről könnyebb Maryarországra, kifelé üszont a hadmúveleti és utánszállítás lényegesen nehezebbé válna.

A üllamosítás körülményei között a szállítá§ folyamatos§ágát a ka_
tonai vezetés akkoí látta biztosítottnak, ha a teljes von alhá|őzatol a gőzvontatás felújíthatóvá válik Követelményként fogalmazták meg a lokális
üllamoshálózatok egybekapcsolását. Ennek feltételei már 7929-re megteíemtődtek, hiszerl ekkot mát kilenc erőmű műkődött az ország területén.
A közúthálózat fenntartásával és fejle§zté§ével kapcsolaío§ katonai tervek és elképzrlések
Az ltalrat az alábbi szempontok alapján osztályozták

L)

Katona i sze mpontból :

- hadászati mozgásra, utánpótlásra,

l0

Horváth Attila§uba Jáno§: Ma8yarorság
tiszt ikai 8]újtemény. Kézirat.
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(I., II. rendú műutak);

f ejlódé§e i

920- l 944, sta-

- Itarcászatimozgásra és utánpótlásra szolgáló (III. rendű műutak és
"ülközetutak").

polgii

közigaz&atás szempontjóból (azaz me|y hatóság kötelessége az útépítést
ellenőrizni és az utat karbantartani) , megkülönböztettek:
B,) A

- állami közutakat (I. és II. rendű műút);
- megyei, törvényhatósági
-

utakat

(II.

I. rendú múút);

községi (III. rendű műút, földút) közlekedési utakat (ezek képezik

a közutakat);

- magán és vasúti hozzájáró

utakat.

C.) Rendeketés szeint:
- főutak (I. II. rendű műutak), melyek nagyobb helységeket és fon_
tosabb pontokat kötöttek össze;
- mellékutak (II. és IIL rendű műutak), amelyek alárendeltebb helységek közúti forgalmának lebonyolítására szolgáltak;
- bekötő utak (II., I. rendű műutak), amelyek a korszerű elvek szerint építettfőútvonalakhoz kapcsolták a környező helységeket;

- egéb: mezei-, erdei, szekér-, ryalogutak és osvények, amelyek nem

építettutak, hanem a terepen vezető keréknyomok.
D.) Műszaki kivitel szempontj ából:

- I. rendű műutak, azaz kétirányu gépjármű forgalomra állandóan
alkalmas, szilárd burkolatú elsőrendú műtárgyakkal, hosszú egyenes sza_
kaszokban nagy sugarú kanyarulatokkal építettutak;
- II. rendú műutak, kétirányúgépjárműforgalom számára legalább
ideiglenesen alkalmas, szilárd burkolatú L, és II. rendű műtárgyakkal épített egyenes szakaszokban vezetett utak;
- IIL rendű műutak, olyan utak, amelyek az egyirányú gépjármű for_
galmat, jó karbantartás mellett, ideiglenesen elbírják, műtárgyai IL és III.

rendűek, vonalvezetésük a terephez igazodik;
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-

Al- és felópítmény nélküli utak, azaz

a terepen vezetó keréknyo-

mok.
E.) Burkolat szeint, hézagos, hézagmentes burkolatú, illetve burko_
latnélküli út.
F.) Anyag szerint: kó, fa és egyéb különleges

burkolat.

Az állami és a törvényhatósági utak nag5nésze makadám kőút volt.
A vasutak megjelenésével az útépítésekhezszükséges nagy mennlségű
követ lényegesen olcsóbban és gyorsabban lehetett szállítani a bányákból
az útépítés
helyszíneire. Ez olcsóbbátette az á|talában 3 m széles makadám kőpályák fenntartását (" áthengerlésér"), megteremwe ezzel a gépjárművek elterjedésének egy nagyon fontos technikai előfeltételét.

Az útfenntartrás és -építésszabályai

Az országos állami úthálózatot az l894-benvégrehajtott forgalomszámlálás alapiánjelölték ki. A kijelölt utakat 1-63-ig terjedő sorszámmal
látták el. Az állami utak törz§könyvezÉ:e az |92fr-as években megindult,
bár egyelőre csak a háború alatt elkallódott törzskönlvek újbóli elkészi
tése sikerült.

Az állami és a törvényhatósági utak hatósági, építé§ifenntartási feladatait az ÁhmépítészetiHivatal (ÁÉH)látta el a vármeryékben.
A vármegye az útalapjából fedezte az utakkal kapcsolatos költségeit
az évente megszavazott költségve,tés szerint. A hatósági feladatokat az
alispán és a főjegyző látta el az AEH közreműködésével. A kormányzat
a törvényhatóságokat hosszú lejáratú kedvezó kamatozású hitelekkel segítette útépítési
tevékenységükben.

A hivatalnak az

állami utak tekintetében a Kereskedelemügyi Mi_
felettese, a törvényhatósági utakkal kapcsolatban pedig
szaKelüryeletet gyako ro|t a köaűti területi íelügelők űtján. Azállami utakon végzett munkákat az állami útmesterek, a tórvényhatósági utakét az
útbbtosok bányították. Az útmesterek 40-50, az útbiztosok 120_150 kmes hálózatot gondoztak.
nisztérium volt
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a

A gazdasági helyzet stabilizálóüsa után intenztv tltépítésbekezdtek
fordított összeg
szerte az egész országban. Az állami közutak építésére
lW -ben az 192íos whez képest közel hétszeresére emelkedett és mintelmondiuk.
egy 6,7 millió pengőt tett ki. A nagyságrend érzékeltetésére
pengót
tett ki."
16,7
millió
hogy az állami közutak éü összes költsége

A törvényhatóságok útépítésiprogramjuk

megvalósításához angol
után. F;zt érúprogram
végrehajtása
a
szanálási
vettek
fel
kölcsönöket
815 kn volt,
L927
-bel14
utak
hossza
kelteti az, hogy a törvényhatósági
volt
mint 1926ebból 11 396 km volt kiépítve.Ez 1118 km-e| kevesebb
ban, de a kiépítettutak hossza 439 km-el növekedett. A tórvényhatósági
utak hosszában beált csökkenések oka eryes (csökkent jelentóségú) utak
kihagyása a törvényhatósági utak sorából. A növekedést üs zol;lt az útétette lehetővé.
pítésikölcsön.felhasználása

Tovább fokozták a nagbótonyi és a tarcali kóbányák termelékenységét,részben az új kőterületek bekapcsolásáva"l, reszben a gépek és a
szá ítóberendezések rekonstruálásával 60000 m' kőanyagot szállítottak
_
el. Az úthálózat fejlesztését- a háború alatti elhasználódás mellett szükis.
Az
úthálózatot
ségessétette az országban lezajló intenzív motorizáció

allialmassá kellett tenni a gépjárműforgalom számára, mivel a meglévő
úthálózat nem felelt meg a motorizáció igényeinek. 7921-ben 4729 gépjármű volt az országban, I92'I -re ez a szám 13 001-re emelkedett- Az
fordítható folrásokat úg5l növelték, hogy adót vetettek ki a
útépítésekre
meglévő gépjárművekre.''
1920-as években a vasúti szállítás meghosszabvasúti
zsákvonalaktól a határig, a vasúti végállobításának tekintették
mástól a csapatokig. Azt vallották, hogy a közút a vasúti hálózat ideigle-

A közúti szállítást az
a

1

1 Hoíváü Attila-suba

János: Ma8yarorszá8 közleke.dési hálózatánák

fejlódése 1920- 1g44,

sia-

tisztikai 8yüjtemény. Kézirat.

12 Horváth Attila§uba

Jáno§:

Magyaroíszá8 közlekedési hálózatának fejlódése 1920- l944, sta-

tiszt ikai 8]djtemé[y. Kéá.at.
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nes kiváltásának eszköze annak lerombolása esetén, a folyamatos szállítás érdekében.l3

Az útltálózat íejlesztési szük§égleteit a gyakorlatokon is firyelték és
különböző javaslatokat tettek a vezérkar hadmúveleti osztál' és a 7/k.
osztályai felé. 1925-ben például a hadbiztosi törzstisztek részéreegy gyakorlati tájékoztató utazástszeíveztek az északi határ menti területeken,
ahol az utánszállítást és az ellátás problémáit vizsgálták. Az ííllá|ózat
értéketáébólkitűnik, hogy a Mátra útvonalhálózatát elfogadhatónak te_
kinteüék, ABükk hegységben az észak-déliiránynr utak csak kisebb erók
mozgatását engedik meg, és kiemelték, hogy a térképeken jelzett utak a
valóságos vonalvezetéstől néha tóbb száz méterre is eltérnek.la
A kereskedelmi kormányzaí 1923-ban elkészítette a közutakól és a
vámokról szóló törvény teívezÉtét.A Honvédelmi Minisztérium illetékesei a honvédelmi érdekek érvényesülésénekbiztosítása miatt az elkészült tervezetet több pontban hiányosnak ítéltékmeg. A HM mindenképpen fenn akarta tartani befolyását az állami közutak első megáltapí_
tásával kapcsolatos kózigazgatiási eljárásokban. Véleményezésijogot kéri a
közúti műtárg5.ak teherbírásának megállapításánál, az egyes utakon a nehéz jármúvek közlekedése korlátozásának szabályozásában. A Honvédelmi Minisztérium w.-7ik. oszíálya az út-hídépítésekkelkapcsolatos
közigazgatási bejárások esetében reszvételi jogot kért. E bejárásoksorán
jelölték ki a végleges nyompályát, állapították meg az útkeresztezések
módját. A pontos nflvántartá§ vezetés miatt szükségesnek tartották a
betekintési lehetőséget (illetve másolat készítésilehetőséget) a közutak
tórzskönyveibe.l )
Az osztályjavasolta, hogy az elemi csapások következtében beállott
károk felszámolá§ával kapcsolatos munkálatokban való részvétel vary
annak támogatása minden 18-55 évközötti állampolgár számára kötelező

l3

Erról a kérdésíólrészletesebben: Horváth Attila: A 8épkocsi Után§áI!ítá§ problémá
védsé8néI1g20-194l közötí.Kéziíat.

í4 HL
l5

36426 wJ3.oJ l 925. Jelen!és

HL 30073_vI-3 l924.
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jkv, A

a

a

M.KirHon-

hadbiáo§i törzstiszti 8yakorlati ájékoú,ató !íaásíól.

közutakól

é§ a

vámokól szóló tv.javaslat tárgyában.

legen Azl927

-ben elfogadottvámtörvényből végül kimaradt
kapcsolatos szabállzás, me\et csak 1935-ben fogadtak el.

a

közutakkal

A honvédelmi érdekeke a kreskedelmi és a föltimtlvelésügti kormányzat azutakfásítása során egyaránt figyelmet fordított. 1925-ben Ludány községben faiskolát hoztak létre az állami utak befásítása, illetve a
hiányok pótlása érdekében. Az útmenti fák ültetése túl azon, hogy a menetelő csapatok részére az ellenséges repülők elól némi rejtést biztosított, az erődítési munkálatokban is szerepet kaphatott adott esetben, fóleg a fában és építóanyagban szegény alföldi területeken.
A Honvédelmi Minisztérium VI.-7lk. osztályának útfejlesztési
tervei az 192o-as években
A katonai vezetés honvédelmi érdek szempontjából fontosnak minősítette az összes elsó és másodrangú úWonalat, ezek a mai egy és két
számjeggyel jelölt utak. Ez azt jelentette, hogy ezeknek a gépkocsizhatóvá tételét,illewe fenntartiását követelték meg.
Ez azzal járt,hogy a vizes makadám utakat, amelyek nehezen tudták
elviselni a fokozódó forgalmat, át kel|elt építeni"állandó", nagl költségű
fenntartást nem igénylő burko|atra. Ez asztalt és aszfaltbeton, beton és
cementmakadám burkolatot jelentett.
A honvédelmi szempontok sok esetben találkoztak a Kereskedelemügyi Minisztérium programjában szereplő tervekkel. Ezek elsősorban
azok a III. rendű útszakaszok voltak, amelyek az I. és a II. rendű utak
közötti összeköttetést biztosították-

Megvalósult útépitéseka DunántúIon:
- Bánhida - Kisbér;
- Ozora - Szilasbalhás - Hatvan puszta (Seregélyes);
-

Pincehely - Sárszentlőrinc;

-

Pincehely - Nagykonyi - Kocsola;

-

Irngyeltóti

-

Csömed

-

Bize - Böhónye

-

Somogysámson

-

Balaton-

magyarad.
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Megvalósult útópítéseka Duna-Ti§za közöít:
- Nagykáta -

Cegléd - Jászkisér - Kisköre;

-

Kecskemét - Soltvadkert

-

Mélykút- Tompa - Szeged.

-

Kiskunhalas - Kelebia;

A Tisántúlon:
-

Nyíreryháza - Hajdúdorog; Polgár - Tiszacsege;

- Balmazújváros - Nádudvar; Tiszaftired - Nádudvar;
-

Mezőtúr - Endrőd - Mezőberény;

- Dévaványa -

Körösladány

-

Vésztó - Okány;

- Mosontorpályi - Vámospércs;
- Csökmő

-

Komádi.

19Z7-ben a Budapest - Komárom - Győr - (Moson)Magyaróvár

fó-

utat átépítettéka modem autóforgalom diktálta követelrnénleknek megfelelóen. A történelmi húségkedvéértmeg kell jeryeznünk, hog5l sajnos
az útvonalat néhány ponton meglehetősen keskenyre építették.

Avezérkar azon tervei, amelyek nem szerepeltek
Minisztérium koncepciójában

a

Kereskedelni

A Dunántúlon: a (Moson)Magyaróvár - Csorna köótti szakaszon
Bósárkány - Moson közótti úu Sárbogárd - Iváncsa között; Srárszentmik_
lós - Elószállás között a tervezett Duna híd irányában, Marcali - Kaposvár; Böhönye - C.surgó; Simonfa - Szigetvár; Németboly - Barcs; Pécs Mllány között,
Az lpolysziigben nés/ tervezett vonal, amelyek je|entősége a Csehszlovákia elleni felvonulás szempontj ából a Duna (mint határfolyó) nagymértékbenfelértékelódött.
Duna-Tisza között Hatvan - Nagykáta; Nagykáta
halas - Horgos; Mezőcsát - Borsodivánka.
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-

Újszász; Kiskun-

A Tisántúlon: elsősorban a román határ felé vezető utak kiépítése
vo|t tervbe véve: például a Békéscsaba - Kétegyháza, Földes - Berettyó-

újfalu Nyírbátor - Mérk közötti

szakaszokon.lo

Hidépítés

A Tsza

hídjaiban bekövetkezett károkól, amelyeket az elsó világháború és az azt követő forradalmak, valamint a román megszállás okozott, mát az előbbiekben foglalkoztunk. A folyón a tárgyalt idószakban
es/ébkéntkét hidat terveztek építeni,egyiket a Bodrogközben Balsánál,
a másikat délen Ti szazugnál.

A Dunán Dunaföldvárnál építettekhidat 1928-30 között űry' hog
a pálya berendezése alkalmas volt közúti és vasúti közlekedésre is. A
hídszerkezet |06,8+2x133,2+106,6 m nyílású mederhíddal és 80, 10 és
16 m nyílású ártéri hidakkal, szegecselt rácsos acélszerkezettel épült meg.
Tervezője Kosalka János műeryetemi tanár volt. Ez volt az otszágban az
első közúti rác_sos acélhíd,melynek főtartói folytatólagos többtámaszú
tarlók voltak.l7

Az 1920-as éxekben pénzüg5rileg betervezett és elkészített vasúti és
közúti hidaknak és a közúti hidaknak a végleges jellegű vas vagy vasbeton jellegű hidakká való átépítésefelsorolásától terjedelmi okok miatt
eltekintünk.
Ezek a munkálatok a hidak vasfelszerelésének megerősítését,pályaburkolatának helyreállítását, illetve kiváltását, a hidak felszerkezetének
újjáépítését
és mégerősítésétjelentette.l8

16 HL tanulínány
17 Karoliny Máítoni Tolnai utak. szekzárd 1983.
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A víziközlekedés jellemzői az 192o_as években
A belvízi hajózást bonyolította, hory a Duna nemzetközi víziútvolt,
Nemzetközi Duna Bizottsá? 7926.1ovember 6-i pozsonyi ülésén elfoga,dpt hajózási rendszabályokat a magyar kormány rendelettel kihírdet-

A

ae"

.

A belvízi hajózás jogi kérdéseinek rendezése az 7927. é,i7X. íörA tórvényből említésre méltó az úszójárművek ki-

vénnyel tórtént meg.

merító nflvántartását biztosító lajtstromozás és a hajózási vállalatok hitelképességének fokozása a belvízi hajójelzáIog bevezetésével.

A két világháború között élénkhajóforgalom bonyolódott le

a

Du-

nán és a Tiszán. Avíziutak 1698 km-es hossza nemváltozott, ebből mindössze a Tiszának és a Marosnak egy kisebb (69 km-es) szakasza nem volt

hajózható géperővel.

A hajóállománY

folyamatos lassú emelkedés jellemezte. 1927-ben

129 darab (ebből 47 kerekes) gőzhajó volt, arnelyek befogadóképessége
10 817 tonnát tett ki, Az árúszállításra használt uszályok áll ománya 277
volt, 139 080 tonna hordképességgel. A teherforgalom minden évben

élénkvolt, akadt olyan idószak, amikor hajótérhiány mutatkozott.2o

A honvédelmi érdekek érvényesítése
Irgteljesebben a folyami hajózásnáI érvényesültek a katonai érdekelt,
annak ellenére, ho§l katonai szempontból hátrányos helyzetben volt (a fo_
lyókfutása, a Duna mint nemzetkózi út). A honvédelmi érdekelsősorban
a folyami hajózás - műszaki értelemben vett - folyamatos biztosítására
irányult. Mint víziútfelhasználását - a hajózási vállalatok hajóparkjának
- a Központi Szállítási Vezetőség (KSZV) hajózási osztályaíewezte és irányította. A törvény alapján 15 éves terveket dolgoztak
ki. Honvédelmi érdekek befolyásolták a gői ipai csatoma hajózhatóvá

felhasználásával

19 4.73ol l9z7.MB.íendeletRendeletek Tára l927.

20

A Ma8yar Királyi Révfókapitányság
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évi jelentése az 1928.

évíőlBp. 1929.

tételétés Győrött a téIi kikötó

építését.Gönyrinél a Duna vízmélységeala-

cson vízállásnál nem elegendő, ezért mederkotrást végeztek. Dunapentelén téli menhelyet létesítettek.Tiszán Tokajnál és Tápénál terveztek

téli kikötőt. Ugyancsak megvalósult a Sió-meder rendezése, így a Balatont bekapcsolták a víziforgalomba.

Tanulmányunkban megkiséreltükbemutaÉni milyen nehézségeket
kellett megoldani a honvédelmi kormányzatnak, hory a trianoni békeszerződés honvédelmi érdekeket tiltó rendelkezéseit bizonyos mértékben figyelmen kívűl lehessen hagyni. Megítélésünkszerint a SZKEB távozásával e területen is fordulópont állott be a Magyar Királyi Honvédség fejlódésének történetében. A m egnövekedett politikai lehetőségeket
viszont a haderőépítésegyetlen területén §em lehetett kiaknázni, mert
megakadályozta a gazdasági világválság. Az 1920-as évek dinamikusnak
mondható motorizációja erőteljes mértékben megtorpant, a vasút-, közúr és hídépítéseke,fenntartásra, valamint korszerűsítésrefordítható források elapadtak. A "világgazdasógi válság'' úán is csak az 1939. márciusában meghírdetett ún "glői hadsereg fejleutési" program keretében kezdódhetett el komolyabb fejlesztés a közlekedési hálózat tekintetében.
Mivel az egymilliárd pengős, az akkori közkeletű elnevezéssel élve "az 5
éves rendHvüli beruházási program" tervezésekor 210 millió pengőt szántak közlekedés fejlesztái céloka.
Felhasznált irodalom jegzéke:
1.) A Magyar Királyi HonvédségHarcászati Szabályzat Harcászati
Elvek 1-2. füzet t924. Bp.

2.) Schmoll Endre; Haditechnikai alapismeretek. A szeró kiadásában 1928. Bp.

. 3.) Keleti Dénes: A megcsonkított államvasútak. A Magyar Mérnök
EpítészEgylet Köz|önye 1927.26. számBp.
4.)

Karoling Mátton,, Tolnai utak. KPM Szekzárdi Közőtilgazgató-

sága 1982. Bp.

5.) Ifi .Fellner

Különlenyomat

Figes: Ki.ilönleges szempontok
a Budapest Szemle 7935 .

&i

közlekedéspolitikában.
696. és 697 . számáből.
a
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6.) Ifi, Fellner Figesl A ülággazdasági válság hatása a köz|ekedésre.
Különlenyomat az "UNIIIEPI DOLGOZAT"-bóI Sze ged t937 .
7.) Berger

Kíroly: A Vezetés Kéáköryve !930 Bp.

8.) Dombrády Lóránd-Tóth Sándor: A Magyar Királyi Honvédség
1979-|945. Zrínyi Katonai Kiadó 1987. Bp.
9.) Berend T.Iván-Szuhay

MiHós: ATókés Gazdaság Története Ma1%3, Bp.

gyarországon 1848-1944. Kossuth Könyvkiadó

í0.) Duchaj Iswón; Avasúti szrállítási alágazat katonai igénybevételének lehetóségei különös tekintettel az elszigetelt vonalszakaszok üzemeltetésére. 194. Bp. Kandidátusi Ertekezés.
FelhasmóIt térl<epelc
11.) Srorí§

Györg: Magaromzág autóval járható közutai. A királyi

Maglar automobil-Club hivatalos térképe.1928. Bp.
12.)

Bp.

Róna Emó-Layk

uíAlaűr: Magyarország

vasúti rérképe.1927

13.) Magyarország közuti térképe.1928. Bp.

9n.

14.) Csonkamaryarország kózlekedési térképe
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Bp.

.

rÁrÉrozranó-INronuÁcIó
rÁrÉrozreró A coopERATIvE eLnc. oyAKoRlATRóL
Fenyvesi l(liroly|

A NATO-hoz valő 'közeledés' és csatlakozás e$,ik fontos eleme a
közosen végrehajtandó feladatok során az e5rmás és az alkalmazott munkamódszerek megismerése.
F;zt acé|szolgá|ják a PíP (Partnership for Peace = Békepartnerség)
program keretében végrehajtott (és a jövóben is tarvezett) gyakorlatokon való részvétel.

Az évenkéntmegrendezésre kerülő mintegy 15 küönböző szintű és
méretúPfP gyakorlat közül az egyik volt a "Cooperative Aura-9s".

A Cooperative Aura

gyakorlat a

NATO Európai Főparancsnoksá-

gán, annak terve zésébenés vezetésévelkerült megrendezésre 1995. végén Monnsban.

A ryakorlatra meghívást kapott a Békepartner§ég programjában résztvevő összes nem NATo ország. Mintery 38-40 tiszt vett részt a gyakorlaton őrnagy-ezredesi kategóriában.

A Magyar Honvédségrészérőlrajtam kíviiLl még egy fő a II\{K-tól
(Kertész Péter al ez.)velt tészt a gakorlaton (3 fő került meghívásra).
A gyakorlat

típusa: Törzsvezetési 5lakorló foglalkozás.

A gnkorlat fő célja volt Megismertetni (gyakoroltatni)

nerség programjában résztvevő országok küldötteit a
katonai vezetá (SHAPE) tcirzs munkarend.iével.

NATO

a

Békepart-

felsó szintű

1FenyvesiKáfolymk.ezredes,MHATFcsF-sé8hadmúveleaiéskiképzésios^állyezet'
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Az elérendő célkitűzések voltalc A résztvevők megismertetése a döntéshozatali folyamattal. A törzsmunka bemutatása. A résztvevók gyakoroltatá§a a törzsmunkában a békefenntartó feladatok követelményeinek

megfelelóen.

A ryakorlat nunMja három fó tevékenységiforma köré c§oportosultl
-

előadások;

-

csoportos foglalkozások;

-

jelentések, a jelentések megvitatása.

A gyakorlat helyzetbeáIlítósa a következő volt-: Két szomszédos or-

szág konfliktusának békésrendezésére az ENSZ Mandátumot fogadott
el, amelyben felhatalmazta a NATO politikai sóvetséget békefenntartó

csapatok küldésére a válságövezetbe

a

NATO a|árendeltségében.

A NATO megfeleló politikai szervei a NATO Europai Erőinek Főpa( SAC EU R) hatalmazták fel a hadszíntérparancsnoki (The atre
Commander) feladatok ellátására. E meghatalmazásban felsorolósra krültek a NATO erök alkalmazásónak politikai célkiűzései.
rancsnolaát

A gyakorlók feladata az volt, hogy ezen politikai céloknak megfelelóen, dolgozzák ki a Hadmúvelet Előzetes koncepcióját.
A tönset alkotó tisztek hórom szelcióba
és a következő feladatoklt láttók el:
- a hadművelet általános katonai
- a hadművelet
-a

(szit

likltusba)

lettek osztva,

éljainak a meghatározása;

alapkoncepciójának kidolgozása;

logisztikai biztosítás alapelveinek a kidolgozrása.

A szindikátusok minden részfeladat végrehajtása utánjelentettek az
elvégzett feladatról, amelyet megbesálé§, üta követett.
A feladat feldolgozása ezen reldje alkalmasnak bizonyult arra, hory
résztvevók ismeíeteket szÉtezzenek a NATO országokban alkalmazott
parancsnoki munkarend általános elveiről. Mivel a rendelkezesre álló
a
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idó korlátozott volt, csak a legfontosabb feladatok kidolgozására és jelentésére volt lehetőség.
A törzs belső, részletes munkarcndjének megismeré§ét azonban két

tényező a|apvetően gátolta:

- Az előbb ismertetett szinükátusi felosztás véleményem szerint nem
felel meg a NATo tőrzsi §truktúrájának semmilyen szinten;

- A feladat feldolgozása nem az általánosan használt és előírt munkaokmányok, jelentési formák felhasználásával történt. Az elké§zített jelentések, anyagok formája, felépítéseteljesen ötletszerú volt, ezeknek
erységesítéséremég csak kísérlet sem történt,

A nragyar fél, mivel csak két főból állt a kettes és hármas szindikítus munkájában yett r€szt. Célszerű lett volna, ha a RepiiLlő és Lég_
vedelmi Főcsoportfőnökség állományából is hjelölesre került volna résztvevő a feladatok összhaderőnemi jellege miatt.

A feladat kidolgozásával kapcsolatos általános és békepartnerségi
szabályzatok, brossűrák"szolgálati hasznólatra" titkossági fokozattal készültek, a belső felhasználásra a későbbiekben megkiildésre kerülnek.
Összességében a ryakorlat sok hasznos tapasztalattal szolgált, melyből néhányat kiemelnék:

- nincs "előre eaönfttt, a parancmok dltal kihírdetett elhatározás",
henem a végleges változat többfordulós eryeztetési eljárás során alakul
ki;
- a végső változat a résztvevők konszenzusával

születik;

- és végüI, de nem utolsó sorban elengedhetetlenül szükséges
munikációképes angol nyelvismeret.

a

kom-

253

NÉnmronszÁcneN ÁuouÁsozó use GyALoGtlADoszrÁr.y BLr,Áró ar,ncysÉcBnlÉrrBrr LÁroc,c.rÁs
TAPASZTALATAI

Mdrkus Jó2se!, Zóka lózseíI

Az MH Parancsnokság mellett múködő nagrar-amerikai munkacsoport §zcrvezó§éb€n 1995, júliüs 24-28, kőzőtt Nómetor§zágban tanulmányozhattuk egt USA hadoszttály kötelékében lóvQ logisztikai bizto§ítá§i f€ladatokat végrehajtó szenez€tek feléPítését,műkiidésé!a had_
osztály, dandár, zászlóatj logisztikai bfutositási rend§z€rét.

A tanulmányút során sok olyan érdekes, tanulságos, sőt egyes kérdésekben a saját rendszeninkben is hasznosítható tapasztalatokat szereztünk, amit fontosnak tartunk közreadni.

A tanulmányút során gyakorlaton

lévő ellátó ueruezeteket ldtogat-

tunk meg:
- a 15. gépesített dd.2. zászlóalj logisztikai szewezeteit;

- a 3, ryaloghadoszrá|y 75. gépesített dandár logisztikai biaosítását
végző 3. e|őreíolt biztosító zászlóa|j szetvezetét;
- a 3. gyaloghado§ztály fő biztosító zászlóalj szervezetét.

I.

A logisáikai biáosítá§t végző szewezetekf e|épitéxe, feladatai
A gyaloghadosztályon belül háron ellátási, biztosítási tagozat van.
Azászl6a|j, osztály tagozatban a harcoló alegység állományába szervezett
alegységek végzik a biztosítá§i feladatokat. Dandár, ezred szinten nincs
rendszeresítve logisztikai szeívezet, azt a hadosztály támogatja bizto_
sító egységekkel. Ehhez a gyaloghadosztály alárendeltségében van há-

1

Márkus József alezredes,MH szcsP-sá8ATF,ség me8bízott lervezési osz.álrvezeíő,Zókalózsef mk. aleaedes,mb,tervezési osztál}Yez€tó-helyette§
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rom előretolg valamint egy csapatrepűlő biztosítró ászlóalj. A hadosztály szintű logisztikai biaosítrási feladatok végrehajtására pedig eg5l fő biz_
tosító zászlóalj van rendszeresítve.
1.) A gépesített zá§zlóalj logi§ztikai sz€rv€zetei,
feladatai:

azok rendeltetése,

A logisztikai biztosítást végó alerységeknek el kell látri a zászlóa|jhoz rendszeresítet t 772 fő személyl állományt, ki kell szolgálni 58 harcj árművet, 6 löveget, 29 gépjárművet.

A zászlőalj logisztikai biztosításának tervezését, szewezését a zászlóalj parancsnok helyettes közvetlen alárendeltségében eg5l logisztikai és
ery technikus tiszt végzi.
A logiszlkai

-

biztosítóst végző szewezetek

logisztikai biztosító szakasz;
karbantartó-javítószakasz;
egészségüryi szakasz.

A három szakasz
a törzsszlizadba

az aknavetó, feldedtó és híradó szakasszal es/ütt

van szervezve.

Ugyanakkor a néry harcoló sÁzadhoz(minden sázadban 1414Bradley harcjármű), ellátó szolgálawezető, egészségügyi katona (2 fő), javító
raj (1-1 műhelygépkocsival és vontatóval) van rendszeresítve.
7.1.) Logisztikai biztosító szakasz feladata a zászlóalj anyagellátása;
szervezetébe lőszer, műszaki anyag, üzemanyag, sziállító, élelmez&i, víz-

ellátó raj tartozik.

A gépesítettzászlőalj anyagi készlete a tájékoztató szerint hiárom
napi harctevékenpég anyagszükségletét biztosítja.
Sajátosság, hog5r a múszaki anyagok közé nem tartozik a robbanóanyag, az alőszercllátás része. Az üzemanyag ellátó raj egtben a harc- és
gépjárművek feltöltését is végzi. Az élelmezesi-vízellátó raj napi egnzeri
meleg és kétszeri hidegétkezést biztosít (8 szakác§).
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1.2.) Karbantartó -j avító szakasz szorrvezetében van négy rnűhelgépkocsi és néglvontató. Feladatuk a sérüIt eszközök vontatása, kisjavítása,

elsősorban fódarabcserés megoldással. Törekednek
történó javítá§ra,

a

sérüléshelyszínén

1.3.) Egészségúgtiszakasz patalcsnoka orvostiszt, aki szakmai vég_

zettség tekintetében az orvos és az asszisztens között van. Egyszerűbb
esetekben vizsgálhat, receptet írhat fel. Háború esetén a szakaszt meg_
erősítik egy orvossal. A szakasz létszáma 39 fő (háború esetén +1 fó
orvos). Rendelkeznek 4 db §ebesűltszállító és 1 db műtó-kötözó gépjáímúvel. A sebesültszállító gépjármű szállítókapacitása 4 felwő és 4 úló
sérült.
2.) Előretolt biztosító zászlóa[i szervezete és feladatai:

A megismert 15. gépesített dandár támogatásáí végző 3. előretolt
biztosííő zászJróalj feladata 4502 fő ellátása, 85 harckocsi, 157 harcjármű,
162 gépjármű és 85 löveg, 45 eryéb eszköz kiszolgálása, a dandár adminisztrációs és logisztikai központ követelményei, döntései szerint.
Az előretolt biztosítő zászlóaljlétszáma 451fő,nég fő szervezeti egl-

ségPől álI:

-

z. tőtzs;

ellátószázad;
javító-karbantaríó század;
egésxégüryi század.

2.1.) Áz ellátószázad (65 fő) anyag után_ és hátraszállítást nem végez,
csak szervezi az élelmezés| rlházali, felszerelési, üzemanyag és lőszer
ellátást. Ennek megfelelóen állományába nincs szervezve önálló szállító
alerység. Feladata üszont az ellátóale5ségekkel nerr rendelkezó dandár közvetlenek anyagellátása, é|elmezé§e, Szerveze tébe taftozik h ár om
szakasz: az ellátó (13 fővel, élm., víz., ruh., személyi felszerelés), lószer
ellátó (14 fóvel), üemanyag ellátó szakasz (15 fóvel).

2.2.) Iavító-karbantartó század (263 fő) alapvetően három feladat-

nak megfelelő szerv ezetel<kel:

- a javítást, karbantartást, §zervizelést vegző javító, karbantartó sza-

kaszok (gép- és harcjármű, fegyver, elektronika, rakéta, műszaki eszköz,
stb.);
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-

javító, karbantartó anyag, eszköz ellátó részleg, raktár;

- a dandár alegységeinél végíehajtandó javításokat támogató csopor_
tok, amelyek a támogatott zászlóalj, osztály technikai eszközeinek megfelelően vannak kialakíwa. (Igy van liw., hlcz.-at, tü.o-t, mű.aeg-et, rak.aeget támogató csoport).

Ez utóbbi csoportok a harcoló alegységek (zászlóaljak, osztályok)
részérekerülnek átadásra megerősítésül. A csoportok szervezete, lehetósége, kapacitása hasonló a megerősített zászlóalj, osztály javító-kaíbantartó szakaszáltoz, azzal a különbséggel, hogy nincs vontató eszközük.
javítószázadnak, hogy ös§zesen csak kettő vontató eszköze van, mivel nem alapvető feladata a sérült haditechnikai eszközök
vontatásaSajátossága

a

2.3.) Egészségügti század (75 íő) modul rendszerű egészségüryi biz-

tosításnak megfelelóen van szervezve. A század gógyiíő ale5,ségeinek
lehetőségei mege geznek a zászlőalj ryógyító alerységek lehetőségeivel.
Igy azok alkalmasak a zászlóalj (osztály) egészségügyi szakasz megerősítaére, pótíásfua-Ez a kompatibilitás megvan a fő biZosító zászlóalj egészségügyi századával is.

Az egészségüryi századnak három fő szervezeti eleme vanl
- a g/óg/ító szakasz kettó gyógyító rajjal, melyek a harcoló aleglségek
sérültjeinek közvetlen ellátását végzik, alapvetően a zász|óaljak (oszíá|yok) megerósítésével;

lánaalpas (3 raj), 4 db kerekes (2 raj)
sebesültszállító járművel. A szállító kapacitás összesen 40 fekvő, vagy 100
ülő sérült.
, a sebesüItszáIlító szakasz 6 db

- a területi ellátó szakasz gyógyitő taja általános orvosi ellátáson Kvül
képes fogászati ellátásra, laboratóriumi és röntgen üxgálatokra. A fektető raj kapacitás a 4Ofő72 ótáig. Az anyagellátó raj az anyagigényeknek

megfelelően biztosítja az ellátá§ra utalt alerységekrésáre a rendszeresített
egészségüryi anyagokat. A kiszállítást általában a sebesültszállító gépjárművekkel oldják meg.
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Az egésxégüryi századnál összesen ót orvos van, ebből egy fogorvos.
3.) Fó biztosító zászlóalj legfontosabb szervezeti elemei, feladatai:

A hadosztály fő batosító zászlóa|jának közvetlen ellátási alárendeltségébetartozik 4 előretolt, 1 csaPatrepülő bbtosító zászlóal7 és 10 hadosztály közvetlen katonai szervezet.
Fő feladatai:
- az előretolt és csapatrepüló biztosító zászlóaljak anyagellátása, a
biztosító zászlóaljaknál nem javítható eszközob fódarabok javítáa, a kórházi ellátást igénylő sérültek kórházb a szállrííás4
- a hadosztály

résúreivóvízkitetmelés, víztisztítás, vízellátás;

- a hadosztály kózvetlen katonai szervezetek közvetlen logisztikai
bizto§ítása.

Feladatait a hadosztály biztosítási parancsnokságán belül múködő
anyagbiztosítósi, javítósi, egészségügti, közlekedési tervező lcrizpontok hatát ozzák meg három naponként.

A fő biztosító zász|óall létszáma több mint kétszerese egy előretolt
biztosítő zészlóall létszámának Elsősorban az anyagtároló és szállító, valamint a javító kapacitása a jelentős.
A zászlóa§ végrehajtó ale5ségei:
3.7.) EUótó és karbantartó század a hadosztály ellátrásához egy napi
lőszer, műszaki, üznmanyag, élelmezésianyag készleteket, vizet tárol, illetve az űzemanyagot szállítja is. A többi anyag szállít ását aszállítószázad,
végzi. Azizemanyagszállítóeszközök nagy része eryben töltésre is alkal-

mas.
3.2.) Ik)nnyi javítószázad a fegylerzeíi, múszaki e§zközök
és a járművek kivételévelminden eryéb technikai eszköz javítását, illewe a jaűtó-karbantartó any ag ellátás át végzi.
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3.3.) Nehéz javítószózad íeladata a jármúvek, múszaki gépek, fegy-

verzet jaűtása, illetve a javítóanyag ellátás. Elsósorban fódarabokat, alkatrészeket javít anak, általában csak a hadosztályközvetlen katonaiszervezetek komplett gépeit, jármúveit javítják. Vontató kapacitásuk ennek
megfelelően minimális.

3.4.) RaWta-technika javítószázad feladata a javítás, ellenőrzés és
rakéta ellátás, A rakéták ellenórzesét, a javítások egy részéta helyszínen
a rakéta eg5,,ségeknélhajtják végre. Ennek megfelelően mobil jaűtó, el-

lenőrző rendszerekkel rendelkeznek.
3.5.) Szállítószázad egyrészt a biztosító zászlóalj századainál tárolt
anyagi készleteket sállítj a, másrészt részt vesz a csapatok harceszközeinek
szállításában. 60 km-re napi 2000 t árut,72 db harckocsit képes az esz-

közeivel szállítani három fordulóval.
3.6.) Egészségügti század lebetősége hasonló az elóretolt biztosító
zász|őalj egészségigyi századéhoz. Az ellátás azonban kiegészül szemészeti, mentálhigiéniai, pszichiátriai ellátással és közegészségügyi-járvány-

védelmi tevékenységgel. Fektető kapacitása 40 fő, sérültek sz állítására
10 db kerekes szá|lítőeszközzeí rendelkezik. Négy megerósítő gógyíró
raja van, amelyekkel támogatá§t nyújthat a harcoló alegységek segélyhe|yei részére.Y égzi a hadosztály szintű egészségügyi anyagellátást.

A

II.
|ogisztikai biztosítrás végrehajtása

A logisztikai biztosítás tervezését,szervezésétdandár

és hadosztály

§zintjén nem tanulmányozhattuk, az a programból kimaradt. Alogisztikai
biztosítás rendjére vonatkozó an íry csak a biztosító erységek, alegységek

múködéséből és az erre vonatkozó kérdésekeadott válaszok alapján
tudtunk következtetni. Az amerikaiak által a biztosítás rendjére elkészített elvi vázlatok segítségévelazonban üszonylag pontos i§mereteket szereztürlka zás óalj, dandár, hadosztá$ szintú biztosítás (harcrászati logisztika) rendjéről.
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A logisztikai bizíosítás szintjei:
biztosítási szint

szervezeti szint

egység, alerység

század,, zászlóalj

közvetlen

dandár, hadosztály

átfogó, általrános

hadosztály, hadtest

raktár

hadtest

A logisztikai biztosítás tervezésére,szervezésére minden szervezeti
szinten van vezető állomány, végrehajtó egység, alerység azonban csak
század,, zászlóa|j, hadosztály, hadtest szinten. A dandár a harcfeladatától
függően kerűl megerősíté§re biztos íto zász|ó aljjal.
Alogisztikai jellemzők hasonlóak az anya§lechnikai bbtosításra nálunk me gh a t ó roz o tt köv e t e lmény eWrcz :

_
-

előrelátás,terv§zerű§ég;
integráltság,teljeskörűség;
folyamatosság;
rugalmasság;

felelósség.

A logisztikai szakcsapatok és szakalegységek a működésükhöz
zászlőalj szint kivételével- egy körletben települnek. (1.sz. vázlat)

-a

A fó bbtosító zászlóal7 települési körletét a peremvonaltól 40-60 km-

re, az előretolt biztosító zá§zlóaljét 25-30 km-re jelölik ki. A g., hk.z., tú.o.
ellátó szakaszai az előretolt biztosító zá§zlóalj körletében helyezkednek
eí. Azász|óa|j (osztály) javító, egészségúgyiszakas za a zász|óalj (osztály)
hadrendjén belül, a második lépcsőben települ.

Az előretolt biztosító zászlóalj települési körletének nagysága 4-7 x
2-5 km. A körletben működik a biztosított dandár adminisztrációs és logisztikai központja is. Az e átó, a javító század 1 km2-es , az egaaégngyi
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század 0,4 km2-es, a zász|óalj e|látószakaszok - egyenként - 1,6 km2-es
területet foglalnak el,

Az előretolt biztosító zászlőalj abiztosított dandár működési területén ery elsődleges, 2-3 másodlagos , I-2 tartalék ellátó útvonalat jelölkl,,
illetve üzemeltet,
1.)

Anyagbiáosítás:

t,í-) Az anyagbiztosítás jellemzői:
Az anyagbiztosítás részben integráltary részben a logisztikai biztosítós
hőrom íő területéhez kapcsolódóan ágazati rend,szerben valósul meg:
- az ellátóalegpégek végzik a személyi állomány harctevékenységénelq a haditechnikai eszközök működésének biztosításához sziiLkséges
anyagellátrást (lószer, é|m.,víz,üza., mű.ag., ruh., személyi felszerelés);

- a jaűtó-karbantartó

alegységek feladata a technikai biztosításhoz
szükéges anyagellátás (avító, karbantartó anyagok, eszköxik, alkatrészek);
- az egészségigli alegységek által valósul meg az egészségüryi biztosításhoz szükséges anyagellátás.

Az anyagok egy részét(üzemanyag, egészségügyi anyag) a biztosító
alegységek, a naryobbik részéta szállító alegységek szállítják.
Az anyagellátásb an éruényesülaz eb,ljóró felelőssége, a fentről lefelé
történő ellótás elve. Ebberl sajátosság, hog5l dandár szinten alapvetóen
csak anyagátadás folyik a hadosztály és azászlőaljszállítóeszközei köxitt.
A dandár szintű ellátási tagozat így a végrehajtás tekintetében kimarad,
a dandár feladata csak az anyagtárolás (lőszer kivételével),anyagellátás
tervezése, elosztása.
Az anyagnllvántartást

-

számítógépes rendszeren keresztül -

a

had-

osztály Yégzi.

26|

_

1

.2.)

Az anyagi biztosítás íolyamata a hado§ztálytól a századokig:

(2. sz- vázlat)

A harcoló századok (ütegek) részérea szüItséges anyagokat ''lo3zsztikai csomagokban " alegységenkén t készletezve a zászlóalj (osztály) éllá tó szaka sz szállítja ki ellátópont okra.

.

Egy gépesített zászlóaljon belül a s zázadok mögött 2-4 ellátópontot
jelölnek ki, íg5l egy-egy ellátópontra több század részéreis kiszállítanak.
A századonként kampleűrozott anyagi készleteket a század szolgálafu ezetők veszik át és szállítják tovább a századhoz, ahol a személyi állomány
részérea kiosztás megtörténik.

Az ellátópontokra általában az esti órákban (17.00) történik meg a
kiszállítás. A szállítóeszközdket az e||átaldó század jelével látják el, ami
egy színes, sötétben világító folyadékot taftalmaző múanyag flakon.
sziázadok a szín alapján ismeik fel, hogl melyik gepjármrivön vak a saját

l

anyaguk

Az ellátóponton - az ellenséges behatás lehetőségének csökkentése
érdekében- kettő óráigíalózkodnak a szállítóeszközök. Ez alatt az idő
alatt megtörténik az anyagok átvétele, a személyi állomány részérea lőszer, élelmiszer kiosztása, a harcjárművek üzemanyaggal történó feltöltése, illetve végre kell hajtani a pótigények megfeleló utánszállítását is.
A uázad szolgllatvezető az ellátóponton - íormanyomtatvány kitöttésével - adja meg a kövekező napi igényét, jelenti az aznapi vesztesé4eket.

A harcjárműveket hajtóanyaggal a zászlőalj ellátószakasz eszközeivel töItik fel, általában a harcból történő kivonás után.
A dandár érdekében működó elóretolt biztosító zás zlóalj azigényeknek megfelelően - a dandár adminisztrációs és logisztikai központ által
készült terv figyelembevételével _ diszponálja a fő biztosító zászlóalj által
kiszállított anyagi ké§zleteket a zászlóaljak (osztály) részere.
A fő biztosító zászlóaljtóI érkező anyagok átvételére, illewe a zászlóalj aknak történő á tad^hoz az előretolt bbtosító zászlóal7 a települési körletében ellátó- elosztópontokat működtet, amiket szükség esetén a peremvonalhoz közelebb is telepíthet.
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A fó biztosító zászlóalj a hadosztály anyaggazdálkodási kózponttól
!árom napos szállítási feladatot kap, de csak egy napos készletet tárol.
Igy a hadtest folyamato§an, naponía véEzi az ltánszállítást köáton, vasúton.

Az egészségügi anyagellátás sajdtossága, hogy az utánszá|lítást általában nem a szá].|ító, ellátóaleg5négek végzik, hanem a sebesültszállító
gépjárművek. Az utánszállításnak ez a módja múködhet a fő biztosító
zászlóaljtó| a gépesített(hk.) zászlóalj egészségügyi szakaszig a sérült kiürítésrendszerében.
Ahadosztály működési terúleténaz anyagszállítás általában közúton

történi\ de szállítórepülő (helikopter) eszközöket is igénybe vehetnek.
Avasúti szállítást a sebezhetősége miatt nem tervezik alkalmazni, az csak
a hadosztályig jellemző szál|ítási ágazat.

2.) Technikai biztosittás:
2.7.)

A technikai

biztosítás jellemzői:

A technikai biztosítás legfontosabb alapelvének tekintik, hogy a sérült technika minél hamarabb üsszakerüljön az alkalmaóboz, ahelyteállítás lehetóleg dandár szinten befejeződjön. Ennek érdekébena helyszíni, illetve az alsó szintű javítás és vontatás lehetőségeit erősítik szervezetlleg, a harcoló alegységek támogatásával, ott a fódarabcserés javítások feltételeinek megteremtésével.
Javítdsi szintek:

keze|ő által végzett javítás
egység, alegység szintű fődarabcserés
javítás
közvetlen biztosítás szintje
(fődarabcsere, j avítás)
általános biztosítási szint
(fődarab javítás)

-

századnál,

-

zászlőaljnál

-

dandárnál
hadosztálynál,
hadtestnél

Működtetik a technikti kiszolgálás rendszerét, aminek gyakorisága
elsősorban időhöz van kötve. 6 havonként kötelező az MH-ban alkalma-
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zott 3., 4. technikai kiszolgálás, de ha egy meghatározott kilométert a
jármű lefutott, akkor azt előre kell hozrri.

Az olajcsere kilométerhez van kötve, de békeidőszakban megkezdték a takarékosabb, minőségi üzsgálat eredményének függvényében tör_
ténő cserét. Ez azonban még nem általános.
A

jár műv ek kömy

e z e tv éd e

Imi (z ö ldki rty a ), műs z a ki v b sgázta

ke állapotban nem kötelezó. Műszaki ellenőrző állomás
van, de csak szúrópróbaszerúen ellenóriznek.

a

t á s a b é-

telephelyeken

A technikai bbtosítást kedvezően beíolyásolj a, bog alálrmúpark alapvetően 2-3 alaptípusra épül, csak a felépítményváltozik a funkciónak
megfelelóen. A korszerűbb eszközök felépítésemár a blokk és modul
rendszerú javítást teszi lehetővé. Ugyanakkor sok 15-30 éves technikát
is üzemeltetnek (rádiók, gépjárművek, stb.), de ennek ellenére a hadrafoghatóság - a kiváló alkatrész ellátás miatt - megfelelő. A ryon javítóanyag ellátást a zászlóalj szinttől a hadosztályig kiépített számítógépes
nyilvántartási és adatszolgáltatási rendszer segíti.

A hadrafoghatóság,

javítás szempontjából kedvezó körülmény továbbá, hogy minden eszköznek megvan a kezelóállománya, a szakszerelők hivatásosok, még a legénységiállomány is minimum három éüg teljesít önként katonai szolgálatot.
2-2.)

A technikai

a

bbtosítás folyamata: (3.sz. vázlat)

Aharcoló gépesített századoknál a sérült technikai eszközöket, ha a
sérülés jellege lehetővé teszi, akkor a kezelőá|lomány, illetve a század
javítóraja javítja meg. Amennyiben a sérülés mértéke, jellege meghaladja
a század lehetőségeit vagy a javítás kettő óránál hosszabb időt vesz igénybe, akkor a sérült eszközt a század azászlóalj sérült technikai gyűjtőpontra szállítja, vontatja a saját eszközeivel.
Azászlóalj (oszíály) javítószakasza a 6 órán belül javítható eszközöket megavítja. A jaűtás során alapvetően a fődarabcserét a|ka|mazzák.
Ehhez megerősítésül az előretolt biztosító zászlóaljtól kaphat eg5l javítóbrigádot. A hat órán belül nem javítható eszközöket a javítószakasz
saját eszközeivel az előretolt biztosító zászlóaljjavítós zázadáltozszállílja,

2u

vontatja. Ezzel egiült végrehajtja a rossz fődarabok hátraszállítását és
fe|v ételezi az igényelt alkatrészeket.

A dandár szinű javítóműhelyben, az előretolt biztosító zász|óa|j javítószázad,ánál a24 órán belül javítható eszközöket állítják helyre, alapvetóen itt is fódarabcserés megoldással A hosszabb idejű javítást igénylő
eszközök

kikerülnek a közvetlen javítási rendszerből. Kisebb arányban

végezrrek alkatrész fe|újítástis, de a hibás alkatrésze§ fődarabok nagyobb
részéta fő biztos ító zá§zlóal.j javítószázadai szállítják el felújításra.

HadosztáIy szinten a íő biztosítő zászlóalj javítíszázadai elsősorban
a fődarabok, alkatrészek felújítását végzik, illetve a hadosztály közvetlen
katonai szervezetek sérült eszközeit javítják. Kiemelt íigyelmet fordítanak az alsóbb szintú javító szervezetekjavítóanyaggai, alkatrésszel, fődarabbal történő ellátására, illetve javítókapacitás megerősítésére.
3.) Egészségügdbiztosítás:
3.t.) Az egészségüglibbtosítás jellemzői:

Az egésaégüryi biztosítást a hadoszt á|yonbelnl"mdul ' rendszerúnek
nevezik, a különböző biztosítási szinteken lévő egészségügyi alegytégek
lehetőségei azono§ak, eg5rmással kompatibilisek. ,§zlr?tenként az orvosi ellátás kapacitása változilg illeue kibővül egregl szakorvosi tevéknységel:
elsósegély
első szaksegély, o szíályozás,
életmentő elsó orvosi segély,
sérúltekfelkészítésetovábbszállításra
orvosi segély, íektetés 12 óráig
fogászati ellátás
szemészeti szakorvosi ellátás

-

századnál

-

dandárnál,
hadosztá\nrál
hadosztálynál

zászlőa|jnál

A sérültek hátraszál|ítása á|talában szakaszos, de ryakori, hogy a sürközvetlenül a kórházba
szállítják.
gős kórhrázi ellátás esetén a sérültet a zá§zlóaljtól
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3.2.)

Áz egészségLigti bizto§tás íolyamata: (4.sz. vázlat)

A sz áz a dokn ó l keletkezó sérülteket a századná| elsősegélyben részesítik és hátraszállírják a zászlóa|j egázségügyi szakaszhoz.

Azászlóalj egészségüryiszakaszánál

a

sérültek részéreaz egy orvos

szükség szerint életmentő első orvosi segéllt nyujt. A lehetőségek miatt
azonban inkább az első szaksegély, illetve a továbbszállításhoz való fel-

készítéslesz

a

jellemző.

Az egészségügyiszakasznak fektető kapacitása nincs, íry a további
ellátást igénylő sérültek az elóretoltbiztosító zász|óalj egészségügyi századáltozvagy közletlenül a hadte§t kórházba kerülnek A szakasz kapacitását az elóretoltbiztosítő zászlóalj egészségügyi századakiegészítheti
ryóryító raj megerósítéssel.
A dandár szinű segélyhely, az elóretolt biztos ító zász|őaljegészségügi
százada asérilteket a zászlóaljtól a saját szállítóeszközeivel szállítja magára. A lánctalpas szállítóeszközökkel kiüszik a zászlóalj működési tertiletén kívül kijelölt átadópontra, ahonnan a kerekes sebesültszállító esz-

kőzikkel sállítják tovább az egészségngi szfuadhoz Asérültek az egészségügyi századnál további orvosi ellátásban részesülnek. A72 őránál
hosszabb idejű fektetést igénylő sénilteket a fő biaosító zászlőalj egészségügyi százada s zállítja magfua vagy kórházba.
.

AhadosztáIy szintű tagozatban az egésaégigyi sz6nadnál folytatódik
sérültek orvosi ellátása, kiegészülve a már említett szakorvosi ellátással.
A72 óránál hosszabb idejű ápolrást igénylő sérültek általában a hadosztály biztosítási körletében települő hadtest kórházba kerülnek.
a

A hadosztály

egészséglrgi tewező központ kőNetle^ rádió összekötzászlóalj ak (osztály) egészségügti szaknszával, aklkjelentik
a sérültek számát . Az egészségigyi tervező központ ezt figyelembe véve
tervezi, szewezi, irányítja a sérültek ellátását, illetve intézkedik az azontetésben van

a

nali kórházi ellátást igénylő sérültek légi úton történő kórházba szállííására. A helikopterek a sérülteket közvetlmül a záulóaljak egészségügti
szakaszaitól veszik ót. Alégt szállíróeszközók az előretolt biztosító zászlóalj közvetlen közelében települnek.

2.6

m.
köveíkeáetések
1.)

Az amerikai hadseregben a logisztikai bbtosítás tartalma alapve-

tően azonos aMagyar Honvédségen belüli anyagitechnikai biztosítás§al.

a nagy ágazati rendnek megfeleló
integrált szervezetek. Ezen belül működnek a biztosítási
ígazatok szaka|egységei (ellátó, technikai, egészségügyi, szállító).

2.)

önálló,

A biztosító a|egységek - nem

hanem

-

A biztosítási tagozatok hagyományosan a hadrendi felépítésnek
megfelelően épülnek fel. Az egyes §zintek lehetőségei között azonban
minőségben nem olyan jelentós az eltérés, mint nálunk Dandár szinten
3.)

bizto sítáritaEozat, azt a hadosztály a dandár alkalmazásának
megfelelóen hozza |é!re az erre rendszeres ítelt zászlőaljak átalárendelésével.Ez a logisztikai biztosítá§ban nagl rugalmasságra ad lehetőséget

nincs önálló

a hadosztály vezetésének. Ugyanakkor a hadműveletek szempontjából

meghatározó danűr parancsnokok nem felelősek eg jelentós naglsági
szerv ezet irányít á s óért, csak a harctevékenységvezetésérekell, hory összpontosítsák figyelmüket.
4.) A biztosító alegységek telepítáénél,működtetésénél kiemelt figyelmet fordítanak az ellenséges túzeszközok elleni védelemre, a biztosító a|egységektelepülési távolsága a peremvonaltól zászlóalj, dandár szinten is jelentős.

5.) A megfelelő gazdasági lehetőségek a logisztikai biztosításban a
harctevékenpég eredményessége s zemp ontjábó| a Ie gh a tékony a bb e lv e k
érv ényesítés ét te szik lehetőv é:
- alapvetően a szükséglet szerinti anyagellátás érvényesül, az utánszállítás gyon, biztonságos, Így egy-egy tagozatban nincs szükség olyan
nagyságú készletek felhalmozására, ami korlátozná a csapatok mobilitását;

- a polgári ellátó, szolgáltató egységek igénybevéíe|éve|csak a
szükségesebb mértékben számo|nak;

leg
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- az alkatíész, főd,arab ellátá§t a dan dát, zászlóa\j szÁtre tudjákkoncentrálni, ami lehetővé teszi a nagy arányú he\színi jaűtást, csökkenti a
vontatás szükségességét;

- a kórházi ellátást igénylő sérültek nary rész a kiüdté§i tagozatokat
megkerilve, lözv e tlenül kóházba kerülhet, aminek végrehajtását megfeleló információs rendszer és légi szállítási lehetőség biztosítja;

béke időszakban a harciászati gyakorlatokon a logisztikai biztosítást
íeltételezett hábonis bizto§tásirendbentudják végezni - anyagi, pénzügyi
megszorítások nélkűl.
-

a

A tanulmányuhnk Során szenelt tapasztalataink kózreadásával szeretnénk hozzijárulni a MH lagisztiltai biaosíndsával kapcsolatos elü és galtorlati feladatok további kimunkalásóhoz, illeue lehaőség szeinti adapaőLásához.
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BELFöLDI TrmóKoszTÁLyozÁs@ro), Bcy LÉpÉs
nunópl rBLÉ
Tóth Lószló|

Unióhoz történő csatlakozásához számos olyan követelménynek kell megfelelnie, amelyek teljesítése meglehetősen hosszú idót vesz igénybe és gyökeres változtatásokat
igényel mind az á|lam szervezÉtétől, mind a gazdaság szereplőitől. Az
egyik ilyen követelmény az Unión belüli egységes termék-nyilvántartási
rendszer megteremtése. Ugy az esetleges tagság csak úgy nyerhető el,
amennfben ez a feltétel teljesül. Ennek megfelelően a Maryar Köztársaság Parlamentjének törvényi felhatalmaziása alapján a Központi statisztikai Hivatal néhány éwel ezelótt megkezdte egy olyan termékcsoportosító rendszer kidolgozását amely kompatibilis az Unióban alkalmazott rendszerrel. Az új termékosztályozási rendszer elkészült és a Központi Statisztikai Hivatal elnökének90}6l1995. (SK4.) KSH számú közleményévelBelföldi Termékosztályozá§ (BTO) néven 1996január 01ével kötelezően hatá|yba lépett. Az áttérés zökkenőmentes végrehajtása
érdekében fél éves átmeneti idő került bevezetésre, amelyben a korábbi
és az új termékosztályozások kűlön és eryüttesen is alkalmazhatók.

A Magyar Köztársaságnak

az Európai

Néhány fontosabb kienelés a közleményből:

A BTO

hivata|os stati§ztikai használatbavételét követően a
BTO csoportosítási rendszerét kell alkalmazni - a mezőgazdasá$ és er,
dészeti termékek, illetve az ipari termékek hivatalos statisztikai számbavételénektartalrni azonossága érdekében- a nemzntgazdaság valamennyi
ágazatában a termelés, a belkereskedelmi forgalom, az anyaggazdálko,
dás, illetőleg a felhasználás (fo5lasztás) tekintetében.
1. 1.)

1. 2.) Az 1. pont 1. bekezdésben foglalt követelmény érvényesítése
érdekébena gazdálkodó szervezet által kibocsátott számlákon - függetlenúl a szerv belső nyilvántartási számrendszerétől - célszerű feltüntetni

Tóth Lá§zló mk.ómagy, MH Artyagi-Technikai Informatikai Közponl, Termékazonosító o§ztáy-

vezetó
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belföldi forgalomba került termék (áru, anyag) BTO szerinti teljes termékszámát.
a

3, 1.) A BTO hivatalos statisztikai ha§ználatbavétele után az Ipari
Termékek Jeryzéke (ITJ), a Hadiipari Termékek Jeg5,zéke (HTJ), a Mezőgazdasági és Erdészeti Termékek Jeg5zéke (METJ), továbbá a Számítástechnika-alkalmazási Termékek Jegyzéke (SZATJ) hivatalos statisztikai célokra nem alkalmazható.
3. 2.) A BTO a mezőgazdasági és erdészeti termékek, illetve ipari
termékek nemzetgazdasági szintű osztályozása; alkalmazása nem érinti
az Egységes Termékazonosító Kód (ETK) és más, szakmai célútermékazonosítási rends zsr ek használatát.
4. 2.)

A BTO

196. január

hivatalos statisztikai használatbavételének időpontja

1.

A Belföldi Termékosáályoziis rendelteté§e, álkalmaá§i teriiüete
A termékosztályozások módosítása azért szükséges, mert az Európai
Unióhoz történő csatlakozás egyik fontos előfeltétele a nemzetközileg
kótelező érvényűstatisztikai normák (fogalmi és módszeítani előírások,
tevékenpégi és termékosaályozások) alkalmaziása d§szehasonlítható §tatisztikák elkészítéseérdekében.

Az új Belföldi Termékosúályoz^ ezt akövetÉlmenyt kielégítve, alapstruktúrájában közvetlenül kapcsolódik az Európai Unió érvénycsosztályozásaihoz.
Alkalmazása megkönnyíti eg5nészt ahazai gyártásű ipari, illetve mezógaznasági, erdészeti es halászati termékek adatainak nemzetköá összehasonlítását, rnásrészt a termelés és a kükereskedelrni forgalom árucsoportonkénti adatai közcitti kapcsolatok vizsgálatát.

A nemzetközi követelményekhez igazodás következtében a BTO,
mint az Európai Unió kötelezó termékosztályozásaival összehangolt termékcsoportosítási rendszer, számo§ teíületen gyökeresen eltér a korábbi
hazai termékosztályozások csoportosításaitól, azok tartalmától, részletezetíségétől,sorrendjétől. Emiatt az Ipari Termékek Jegyzéke (ITJ), a
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Mezőgazdasági és Erdészeti Termékek Jegyzéke (METJ), a Számítástechnika-alkalmazási Termékek Jegyzéke (SZATI), il|etve a Hadiipari
Termékek Je5zéke (IITL1 keretében használt csoportosításokól a BTOra való áttérés, vagyis a konkrét termékek új besorolási helyének megállapítása, továbbá a nflvántartások ennek megfelelő átalakítása gondos
előkészítéstés jelentős munkaráfordítást igényel a gazdasági élet valamennf érintett s zereplőjétől.

A BTO

kiadása nem érinti az eddig a termékek csoportosítására,
megkülönböztetésére a nemzetgazdaságban és a Maryar Honvédségben
használt egyéb termék-besorolási és termékazonosító kódrendszereket
(pl.: Vámtarifaszám, Egységes Termékazonosító kód: ETI( Honvédségi
Egységes Termékkód: HETK). Ezeket változatlan formában és módon
kell a továbbiakban is használni,

A Belföldi Termékosztályoás tartalna és felépítése,összefüggése az Burópai Unió irán;adó osztiályozásaival

A BTo termékcsoportjainak tartalmát

is lényegébeí\az a nemzet,
(Kombinált Nó_
termékosztályozás
közileg harmonizált kiilkereskedelmi
menklatúra) határozza meg, amelyet az Európai Unió gazdasági osztályozásai közötti közvetlen kapcsolat |étrehozására alkalmaznak. Ennek
megfelelóen a BTO is " építőkoclaákkéní"veszi figyelembe a külkereskedelmi és vámeljárási célra ülágviszonylatban erységesen alkalmazott Harmonizált Áuleíró és Kódrendszer (a hazai jelöléssel: HS) valamint az
Európai Unió ezt továbbré§zletezó Kombinált NómenHatúrájrfuak (CN)
árucsoportjait.
decimális számoziási rendszerben késziiütek A legrészletesebb csoportosítási §zint tételeit egységesen 10 szárnjegyű termékkód azonosítja, Alapstruktúráját tekintve a BTO közvetlenül kapcsolódik az Európai Unió hatályban lévő tevékenységi osztályozásához
(NACE), s így kódszám-rendszerének első négy számjegye megegyezik

A csoportosítások

NACE

megfele|ő szakágazali szintű kódszámaival. Mint ismeretes, az
1992 őta érvénybenlévő Úazai TEÁOR, vagyis a gazdasági tevékenységek egységes ágazati oszíá|yozási rendszere - a kevésbéspecializált magyar gazdaság feltételeihez alkalmazkodva - átmenetileg az Európai Unió
szintjén kötelezónél kevesebb szakágazatot különböztet meg. A BTO
alapstruktúrája már az Európai Unió teljes ágazali readszeréhez igazoa
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di(

abból a célból, hogy a

NACE rövid

távon várható teljes adaptációja_

kor termékméIységbenne legyen szükség újabb átcsoportosítáiotra. A
magyar ágazati rendszer (TEAOR) és a BTO kódszámainak 1-2. számjegye mát most is azonos, A 3-4. számjegyek is csak ott különböznek,
ahol az Európai Unió a hazainál részletesebb alágazati, illetve szakágazati bontásokat használ.

A BTO-ban az osztályozás elve kóveti a termékek ágazati eredetét
mind a mezőgazdasági, erdészeti és halászati, mind a bányászati, feldolgozó-ipari és energiaszolgáltatási termékek körében. Ennek megfelelően a BTo további aggregációs szintjeitjelző 5. és 6. kódpozíciók teljesen
megegyeznek az Európai Unió "Tevékenységek szeinti termékosztályozás"-ának (Classification of Products by Activity: CPA) megfelelő kódszámaival. ABTO 7 -1,0. pozícióján történt a (szakágazati főtevékenységhez taííoző) termékcsoportok, termékek konkrét meghatározása, besorolása.

A BTO mezőgazdasági, erdészeti á halászati fejezeteinek kialakí-

tásakor-

- a BTO

az

Európai Unió által ajánlott általános rendező elvekre építve

7_70. kődpozícióin nyílt lehetóség a hazai sajátosságok figye-

lembevételéreis.

A BTO ipari

termékcsoportosításai végső soron az Európai Unió
erységes iparstatisztikai termékjeg5zékére(PRODucts of the European

COMmunity: PRODCOM) épülnek. (A PRODCOM valamennyi tagországra kötelező alkalmazását az EEC-Tanács 392411991. számú törvényszintú rendelkezése írta elő, legkésőbb 1995, éü hatállyal,)

A termelési és külkereskedelmi termékadatok közvetlen kapcsolatának létrehozása érdekébena PRODCOM kidolgozásakor "építőkockákként" veltékftryelembe a külkereskedelmi és vámeljárási célokra ülágviszonylatban erységesen használt Harmonizált Á,ruleíró és Kódrendszer (Harmonized Commodity Description and Coding System: HS), illetőleg az Európai Unió céljaira kidolgozott részletezettebb vá|íozata:
az ún. Kombinált Nómenklatúra (Combined Nomenclature: CN) árucsoportjait. Végső soron a PRODCOM valamennf termékcsoportjának tartalmát a 6 számjeglű HS-kódokra, illewe a 8 számjeg5ni CN-kódokra
utaló hivatkozásokhatfuozzák meg. Az esedékesséváló CN-módosításokat értelemszerúena PRODCOM-nak is figyelembe kell vennie.
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A PRODCOM 1995. étlváltozata mintegy €00 ipar termékcsoport
(illetve ezen belil 225 ipari szolgáltatás) főbb termelési adatainak közlésérekötelezi az Európai Unió tagországait. Ehhez járul egy közel 900
tételből álló fakultatív lista (az ún. "B"-tételekjegyzéke), az ebbenfoglalt
termékek megfigyelése önkéntes, az adott ország döntésétől függ. Ebbe
a kórbe főleg olyan termékek tartoznak, amelyekről az iparstatisztika az
adott HS/CN tételek további részleíezésétigényli, azonban a vámeljárás_
nál érvényesíthetőfelülvizsgálat nem szolgáltat ehhez elegendő támpontot, (Külkereskedelmi vonatkozásban általában a termékek rendeltetés
szerinti bontása a problematikus, mivel a vámeljárások túlnyomórészt az
alapulnak. Belföldi viszonylatban,
anyag szerinti megkülönböztetéseken
azaz maguknál a ryártóknál üszont többnfre nem okoz nehéxéget a
rendeltetés szerinti csoportosítás.)

a

ABTO ipari fejezeteinek kialakításakor alapkövetelmény volt, hogy
hazai
sajátosságokat is figyelembe vevő - termékcsoportosítások alap-

ján maradéktalanul ki lehessen elégíteni a PRODCOM által támasztott
igényeket (a fakultatív tételeket is ideértve). A korábbi hazai csoportosítások fenntartása ezért csak olyan esetekben volt megoldható, ha az
eltérő csoportosítási ismérvek érvényesítésenem vezetett a részletező
tételek számának aránytalan növekedéséhez. Konfliktus esetén a nemzetközi összehasonlíthatóság igényenek kellett prioritá§t kapnia.

Aszakértői javaslatokra támaszkodó, sáles körű koordinációs munka eredményekénta BTO részletezettsége nagyságrendileg megfelel az
ITJ, illetve METJ korábbi tételszámainak. A BTO egészéttekintve az

elemi (tovább nem bontott) és a különböző szinten,ggregált tételek eg5rüttes száma kismértékbenmeghaladja a 17 500 terméktételt. Ebből a mezőgazdasági, erdészeti és halászati fejezetek megközelítőleg 20fi) tétellel, az ipari fejezetek több mint 15 500 terméktétellel részesednek. A
BTO statisztikai használatbavétele után 1996-tól jelentendó termékek
köréról a Központi Statisztikai Hivatal konkrét jegyzékeket (segéd-nómenklatúrákat) dolgoz ki és bocsát az érintett adatszolgáltatók rendelkezésére.

A BTO-hoz nem kapcsolódnak külön szövege§ tartalmi meghatározások, mivel a BTO valamennf 10 számjegy mélységűtermékcsoportjának tartalmát egységesen a 8 számjegyú CN-hivatkozások rögzítik. A CN
7995. éviváltozatának kódszámait és szövegét a maryar adaptációja taría|mazza.Eztmegelózően a fóbb változásokról a HS 6 számjery mélységú
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struktúrája és szöveges megnevezései nyújtanak táiékoztatásí. Bzek az
1996. éü Kereskedelmi Vámtarifából ismerhetők meg.

A BTO termékmegnevezéseinek szövegezésekor általános követelményvolt az önmeghatározó (soronként is értelmezhetó) megnevezések
kialakítása. Néhány olyan esetben azonban, amikor a különbó ző ismérvek rendszeres megismétlése nehezítette volna aZ áttekintést, az utolsó
pozíciók mellett csak az adott isméwre utaló, lerövidített §zöveg jelenik
meg. Ilyenkor a megnevezés az összevontabb termékcsoportnál feltüntetett megnevezéssel összeolvasva válik teljessé.

A BTO

a termékek egységes nyilvántartásának elősegítése érdeké_
ben feltünteti azokat a fizikai mértékegységeketis, amelyek a termékek
számbavételénél számításba jönnek. Többségük megegyezik a kűlkereskedelmi megíigyeléseknél(illetve a vámeljárásnál) alkalmazott mértékeg5négekkel.

ABe|földi Termékoszíályozás fordítókulc§ai

é§ használatuk

Az áíIétésaz Európai Unió osztályozásaival összehangott Belföldi
Termékosztályozásra azzal a követelménnyel jár, hogy valamennl belföldön előállított, forgalmazott vagy felhasznált, illetve befekteté§i vagy
forgóeszközként nyilvántartott termékre (árura, anyagra) vonatkozóan
meg kell határozni az új, a BTO-nak megfelelő basorolási kódszámot.
Az

áttérés segítésecélj ából a KSH részletes fordítókulcsokat dolgo-

zott ki, amelyek a következők:

-

BTO-CN fordítókulcs:

a tovább már nem részletezett (vagyis
elemi szintű) BTO-tételek tartalmának értelmezéséheznyújt
segítséget azáltal, hogy az odatartozó termékek köíét a vámeljárásnál használatos kódszámokkal is meghatározza. A CN jelölés közvetlenül a Kombinált Nómenk]atúrára (Combined Nomenclature) utal, köZvetetten pedig a HS/CN-hez kapcsolódó
tartalmi magyarázatokra

s azok aktuális kiegészítő megjegyzéseire is vonatkozik. A CN az Európai Unió kötelező kúlkereske_
delmi és vámnómenklatúrája, amelynek hazai adaptálása a CN
változatlanul átvett 8 számjeg5ni struktúrájához kapcsolódó magyar vámtarifa-alszámok kialakítását jelenti.
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-

BTO-METJ/ITJ itl, METJ/ITJ-BTO fordítókulcsolc

a BTO és
összefiiggésekre
mutatnak rá. A kétirányu megközelítés egrészt a termékek új
besorolási helyének keresését,másíészt az át§oíolások ellenőrzésétsegíti.

a korábbi hazai termékcsoportosítások közötti

A nemzetközi összehangolás körébe bevont termelési szemléletú,
illetve vámeljárásra szolgáló termékosztályoaások jelentós strukturális különbségei folytán viszonylag alacsony a direkt kapcsolatok száma, varyis
azoké az eseteké, amikor ery BTO-tétel tartalmilag teljesen megeryezik
valamely CN-, illewe ITJMETJ-tétel tartalmával (1:1 kapcsolat). Számos ágazatban gyakoribb az az eset, hogy mind a BTO-CN, mind a BTOMETJ/ITJ fordítókulcsok többes, illetve többsxirös összefiiggésre (1:n,
illewe m:n kapcsolatra) utalnak A fordítókulcsok által kifejezett struktúraváltozások (eltérések) a következók lehetnek:

-

Legeryszerűbb (de legkwésbe tipikus) a direkt kapcsolat, amikor
az adott termék mindhárom termékosztályozásban eryetlen elemi
szintű tételként, azonos tartalommal található meg,

-

Többes (1:n) kapcsolatnak az tekinthető, amikor valamely termékosztályozás egyetlen elemi szintű tétele részeke bontva
szerepel a kapcsolódó termékosztályozás(ok)ban. A fordítókulcsokban az "ex" jelzés hívja fel a firyelmet arra, hogy az adott
termékcsoportnak csak egy része tartozik a má§ik termékosztályozás megfelelő elemi tételéhez,illetve, hog5l az "ex" jelzesű
termékcsoport több elemi tételhez kapcsolható a másik termékosztályozásban.

_

többszöós (m:n) krpc§olatok különösen a fontosabb foryasz_
tási cikkek (textiltermékek, ruházati cikkek, bőráruk, lábbelik

A

stb.) esetében tekinthetők általánosnak. Ekkor a különbözó
csoportosítási ismérvek (esetleg azok eltérő sorrendű) alkalmazása miatt az új BTo-tételek tartalma sok ITJMETJ-, illetve
CN-csoport részelemeiből tevődik össze, A megfeleltetés bonyolultsága miatt fokozott figyelmet igényel az alkatrészek, tartozékok kapcsolatainak kérdése. Az alkatrészek és a tartozékok
jelzé§sel (-10, illetve -20
az ITJ-ben speciális megkülönböztető
kiegészítő kódjellel) általában a megfelelő késztermék, gép,
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berendezés termékfőcsoportjában szerepeltek. A BTo - igazodva a CN által determinált elhatárolási lehetőségekhez - túlnyomórészt az alkatrészek, tartozékok félgyártmányait (vagyis a
még további megmunkálást igénylő öntvényeket, kovácsolt, sajtolt stb. termékeket) csoportosítja anyaguk és a gyártásuknál
alkalmazott technológia szerint. A közelebbi meghatározás érdekében a BTO-CN fordítókulcsok között ezeknél a BTO-tételeknél azokat a késztermékeket, gépeket, berendezéseket tar_
talmazó CN-tételeknek a felsorolása szerepel, amelyekhez az
illető félgyártmány készremunkálása után) felhasználható.

-

Néhány kivételes esetben nincs kimutatható összefüggés (1:0
kapcsolat), mert a CN illewe a METJ/ITJ nem foglal magában
olyan kategóriát, amelyhez a kérdésesBTO-tétel tartalmilag
kapcsolódhatna. A kimutatható kapcsolat biányára a fordítókulcs megfelelő oszlopában feltüntetett "-" jel hívja fel a figyelmet.

A BTO szerinti termékbesorolás végrehajtása

A BTO alkalmazására történó áttérákor egyszeri, de a régi és új
c§oportosítá§ok nagyínéfiékíie|téíésemiatt igen bonyolult feladatot jelent az eddig az ITJ, illetve METJ rendszerében nyilvántartott termékek
BTO-beli helyének meghatározása. Importált termékek esetében pedig,
amelyeknek elsódlegesen a HS- vagy CN-kódszáma ismert, a BTO szerinti besorolás a jövőben is folyamatos feladatként fog jelentkezni.
E múveletek végrehajtását leghatékonyabban a Központi Statisztikai Hivatal által erre a célra kifejlesztett "Kereső-lekérdező rendszer" segítségévellehet megszervezni. Ez aszámítástechnikai adathordozón beszer ezltelő " ke re s ő-le kérd e zó re nd s zer" ugyanis lehetóséget nyíjt egpészt
a kódszámokon alapuló többirányú megközelítésre, másrészt a különböző termékosztályozási rendszerek közötti kapcsolatok gyors felismerésére a kérdéses nómenklatúrákban elóforduló megnevezések, szövegrészek alapján is.

A Központi Statisztikai Hivatal által a BTO-hoz kidolgozott fordítókulcsokon alaptió "keresó-lekérdező rendszef' - főbb vonásaiban - a
következő feladatokat tudja megoldani:
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-

A korábbi belföldi termékosztályozások (ITJ, METJ) termékszámának ismeretében bemutatja az adott termékíevonatkozó
elemi szintú BTO-tétel(ek) termélszámát, megnevezését, to-

vábbá a (közvetlenül) fölérendelt aggregáltabb BTO--csoportok

kódszámát illetve megnevezését. Ez utóbbiak ismerete azért
különösen fontos, mert sok esetben az aggregá|t szintek megnevezéseiben szerepel utalás olyan ismérvekre, amelyek valamennyi részletező tétel tartalma szempontjából meghatározó
jelentóségűek.

-

A keresett termék CN-kódszámának

ismeretében

-

amelynek

számjerye kö te|ezően egyezika HS-kódszámmal - bemu-

első 6
tatja a megfeleló elemi szintű BTO-termékcsoport(ok) kódszámát és megnevezését, továbbá a (közvetlenül) fölérendelt agg-

regáltabb BTO--csoportok kódszámát, illetve megnevezését.

-

A kiinduló termékszám ismeretének hiányában alkaimas a konkrét termékmegnevezés (pl. ásvrányvíz) vagy annak szövegrésze
(pl. víz) alapján történő keresésre is, amikor felsorolja mindazon
BTO-tételeket, amelyek számításba jöhetnek az adott konkét

termék besorolásakor. Olyan esetben, amikor a keresett megnevezés valahol kizáró bivatkozásként szerepel, a lekérdezéssel
azoknak a tételeknek a köre is megismerhető, amelyek eleve
kívül esnek a besorolási lehetőségeken.

A KSH

a

BTO anyagát könlv formájában

is kiadta, amely két kötet-

ből áll, az első a teljes struktúrát a második a háromirányi fordítókulcsrendszert taíta|m^zza. A §zámítógépes rendszer a különféle gépi adottságoknak megfelelően MS-DOS és Windows változata eg5raránt beszerezhető. A floppy árát tudatosan az önköltséghez közel állapították meg
annak érdekében, hogy a kis szervezetek is gond nélkül be tudják szerezni, illetve, hory a nagyvállalatoknak- jobb munkaszervezésük érdekében
- érdemes legyen akár több példáry,t is vásárolniuk.
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A BTO kötlyv

-
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tel:212-ó550

-
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