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Embfozünfru íúuuzunfr

Dr. Fehérvári Tamás mk. vezérőrnagy a Ma-
gyarHonvédség Haditechnikai Csoportfónö-
ke (főcsoportfőnök helyettes), a hadtudo-

nrány kandidátusa, a Magyar Hadtudomiányi Társaság Haditechnikai
Szakosztályának elnöke, a Katonai Logisztika folyóirat szerkesztőbi-
zottsííg..tnak tagla, l99'l . március 15-én tragikus hirtelenséggel el-

hunyt.

Dr. Fehérvári vezérőrnagy úr 1942. július 07-én született Szolno-
kon. A katonai pályát 1962. november 29-én kezdte, sorkatonaként a

22, lizérezrednél Cegléden, 1963 - 1966. közőtt elvégezte az Egyesített
Tiszti lskolrit Budapesten. Tisztté avatiisa uttín Kaposvltron a 303. tti-

zér iwító múhelynél kezdte a hivatásos katonai pályát, légvédelnii
géppuska és lövészfegyver jav ító rész|egvezető beosztásban.

19'70-1974. között Kijevben elvégezíe a Légvédelmi-tüzér Mér-
nöki Főiskolát. Yégzés tlán az 5. hadsereg Fegyverzeti Szolgálatához
kertilt mérnök-fótiszti beosztásba. Itt kezdett foglalkozni a tudo-
mítnyos nunkával. Részt vett a íbgyverzeti eszközök megbízhatósági
i nformációs rendszerének kidolgo zásában.

Székesfehérvárról, több csapatlégvédelmi szaktanfolyam elvég-
zése után, l98 l-ben Keszthelyre, a7. önálló légvédelmi tüzérezredhez
került, pafancsnok technikai helyettese beosztásba. A tudományos
mr-rnkáját itt is folytatta. Több éves kutató munkája eredményeként
l987-ben sikeresen megvédte kandidátusi disszertációját. 1987. au-

gusztus 0l -én kinevezték az ezred parancsnokának.



Ezred parancsnoki beosztásból, 1990. január 01-el került újra
vissza a fegyverz ettechnikai szolgálat állományába, MH Fegyverzet-
technikai Szolgálatfőnök helyettes beosztásba.

Eredményes szakmai tevékenységének elismeréseként, 199 l. de-

cember 01-el kinevezték a MH Haditechnikai Csoportfőnök (fócso-

portfónök helyettes) beosztásba.

Pályafutását elöljárói folyamatosan elismerték. Érdem után 8 al-
kalommal részesült kitüntetésben és számtalan alkalommal kapott ju-

talmat.

Dr. Fehérvári úr beosztása mellett aktívan részt vett a tudományos
munkában. Az elmúlt években több írása.jelent meg a katonai sajtó-

ban, aktív résztvevője volt a tudományos konferenciáknak, ahol kifej-
tett szakmai véleményét. Támogatta a fiatal kutatók tevékenységét,
tanácsaival segítette a disszertációk elkészítését.

A Magyar Hadtudományi Társaságnak megalakulása óta tagia

volt, Aktívan részt vett a Haditechnikai Szakosztály munkájában,
amelynek elnöke is volt.

A Katonai Logisztika folyóirat szerkesztó bizottságának a meg-

zrlakulása óta tagja volt. Javaslataival eredményesen j árult hozzá a fo-

lyóirat arculatának és tarlalmának pozitív alakításához.

Hirtelen halála mély megdöbbenést váltott ki a szakmai és tudo-

mányos körökben egyaránt. Búcsúzunk, eredményeit hasznosítjuk és

emlékét megőrizzük.

Szerkesztőbizottság



KATONAI-LOGISZTIKA

HADTÁP ANYAGELIÁTÁS, AVAGY DISZTRIBúCIó... ???

Duchaj IsuónI

A címben szereplő feltételezés, kérdés egyértelmű megválaszolásást
- ezen tudomán}terület _ legizgalmasabb, de talán kreativitást legiobban
igénylő szakasza, amely - megítélésem szerint - a hipotézis megalkotásá-
val kell, hogy kezdődjön, A cím akár hipotézis is lehetne, függetlenül a
kérdőjelek - az áltaIam szükségesnek vélt - számszerúségének nag}§ág-
rendjétől. Amellyel nem a két fogalom közötti párhuzam felállítá§ának
helytelenségét, hanem - egyesekáltal természetesnek hitt - azegyértelmű
ekvivalencia feltételezését és kijelentését kérdőjelezem meg.

Azt viszont fontosnak tartom, hogy a cím azt sugallja, hogl van, de
még inkább az! hory lesz katonai logisztika, Mielótt a téma kifejtésébe
részleteiben belekezdenék szeretnék néhány gondolatot szentelni ma-
gának a logisztikának. Teszem ezt azért is, mert mint annak idején a szá-
mítástechnika a logisztika is divatos lett,

Ez önmagában is veszélyes, meíí voDzza a hozzá nem értőket, az
önmagukat kelló szakmai alapok nélkül szakértőndk kikiáltókat és nem
utolsó sorban az anyagi előnyt szimatoló vállalkozók sokaságát.

Akik azonban a logisztikához a jobbítás szándékával nyúlnak, azok-
nak még a hipotézis alkotásának időszakában elengedhetetlen eldönte-
niük a saját út jellegét. Én úry gondolom, hogl ezen téna fontosssága
és ery új rendszer építése szempontjából égetően fontos megkülönböz_
tetni a logisztilcát, mint tudományt 

^z 
alka'lmazott logisztikától, mint

módszeríól vagy módszerek sokaságától.

Ir kell azonban szögeznünk, hogy nekünk a logisztikával nem mint
tudománnyal, nem mint módszerrel, hanem mint rcndszerrel célszerű és
szükséges foglalkoznunk.

l Dr, Duchaj l§tván mk.alezíedes, hadtudománykandidátusa, e8yetemi docens, zfinyi Miklós
NemzelvédelrniE8yetemEllátá§i,Közlekedési,- és szálítási Tan§zék



Ezen tény elismerésében a zavart többnfre az okozza, hogy egy
tisztán katonai §zúkségletek kielégítése érdekében kidolgozott matema-
tikai alapokon nyugvó rendszer több mint százéves csipkerózsika álmá-
ból elsó sorban a civil szférában az ipari termelés, a kiszolgálás a térbeli
elosztáS (DIszTRIBÚcrÓ), szállítás fejlesztése, hatékonyságának növelé-
se, rárfordítások csökkentése érdekében vívta ki magának alkalmazásá-
nak szűlrségességét.

Még mielőtt azonban a rendszerépítés rendszerszemléletű igényé-
nek igazolásába belekezdenék szeretnék a címben felvetett két fogalom
között párhuzamot vonni vagy ha sikerül megkeresni a hadt:íp anyagel-
látás és a disztribúció (térbeli elosztás) "legkisebb közös oszíójáf'.

Ezen feladat megoldásának alaplépését a deíiníciók eglsége§ értel-
mezésében látom.

A hadtáp anyagellátás: az anyag biztosítás eryik folyamata, mind-
azon rendszabályok és tevékenységek összessége, amelyek a csapatoknál
a harc és harccal kapcsolatos tevékenységek (hadmúveletek) végrehaj-
tása során felhasznált anyagoknak, a felhaszrrálás mértékéhez és ütemé-
hez igazodó pótlására, a megkövetelt készletszint folyamatos fenntartá-
sára^a tevékenp ég végéte elrendelt készletek megalaKtására irányul-
nalc'

A disztribúció: ...a megtermelt áruk foryasztóhoz jutása, varyis a

termelőtől a fogyasztóig kiépített, ún. T-F folyamatrenözer nem más,

mint az áruelosztás, amelyet disztribúció, azaz térbeli elosztás kifejezés-
sel említünk.3

Mindkét definícióból egyértelműen kitűnik, hog5l ery elosztási tevé-

kenységról van szó, amely szervezett keretek között igény, illewe igények

Az anyti technikai bizlosítás alapjai. Je§uet, zMxA |993.N$.szÁfrli734lzl7.307 p.

Logisáitai tanulmányok LMLE 1993. l |2l ,ol 256 p.



kielégítésére azaz a fogyasztók ellátására irányul. A két definíció alapján
megállapítható, hogy a polgári disztribúció a hadtáp anyagellátás teljes
rendszerére értelmezhető. Ha még mindehhez hozzáteszem a logi§ztika
szánomra legszimpatiku§abb m€gfogalmazását miszerint a logisztilu
az ellátás ludományaa akkor megítélésem szerint jelentős lépát tettem
e két fogalom közös vonásainak egysóges értelmezése érdekében.

Teszem ezt azért is, mert a fülembe csengenek a logisztikával kap-
csolatos különböző tudományos előadások, konferenciák, ahol szinte
minden alkalommal visszatérő problémaként merült fel az alapok epséges
értelmezésének hiánya. Azaz alegnagyobb problémát abban látom, hory
nincs egységesen kialakított é§ értelmezett fogalmi rendszer, amely
egyértelrnú bázisul szolgálna további munkánkhoz.

A szóban forgó probléma számtalan olyan fogalmi rendszert sértó
eltérő megfogalmazást érint, ame|yek egységas értelmezése enyhén szól-
va meghaladja az esetleges szinoním megfelelóség határát. Allításom iga-
zolásául például, úgy mint anyagi biztosítás, - avagy (,hory stílszerű ma-
radjak a címhez) ellátás, valamint anyagi-te_chnikai biztosítás, -avary lo-
gisztika.. (ATB tulajdonképpen logisztika.)) Folytathatnám anyagi-tech-
nikai fakultás, -avagy logisztikai fakultás stb.

A teljességre való törekvés íöüd történeti áttekintésre ösztönzött.
Ezerí néhány íenyadattal follatom gondolatmenetemet, amelyeket meg-
fellebezhetetlenü igaznak tartok, de a kialakult helyzet rcndszerszemléletű
értékeléséhez, valamint €s/ új rendszer kialakításához elengedhetetle-
nűl szükségeselc

- A hadtáp anyagellátás fogalma körébe tartozó jelenlegi tevékeny-
ségek elméletét és gyakorlatát a MH a MNJőI, illetve a VSZJóI örököl_
te_

Logi§ztikai szolgáltatás, mint piaci ver§enyképe§§é8i kritériom. Halászílé sipos FJz§ébet, Ka$di-
dátusi éíekezés. lg93,

Katonai lo8isztika. 1994. 1 szám (67.0.)



- A hadtáp anyagellátá§ alatt ma (nagy vonalakban) az MHP+ág
(Mag5lar Honvédség Parancsnokság) ATFCSF-ség (Anyagltechnikai
Főcsoportfőnökség) feladat körébe tartoó biztosítási tevékenységet
értjűk.

- A MH ATB-i (anyagi, -technikai biztosítás) rendszerének fejlődé-
sében mindvegig erós törekvés mutatkozott a történelmileg kialakult
ágazati biztosító tevékenységek inte grációjára.

Az előbb felsorolt - hol hadtáp, hol fegiverzettechnikai jelzővel el-
látott - integrációs törekvéseknek közös jeltemzője lolt: az ágazati - és

ezen belül a kifejezetten szeívezeli - integráció túlértékelése és a folya-

matok integrációja, az ATB egységes szabályozásának másodlagos kér-
désként történő kezelése. Ezek közül első helyen kell említeni a sok te-

rűleten tisztázatlan, illetve nem egyértelműen elhatárolt felelósségi- és

hatásköröket, valamint a tervezési és szabályozási folyamatokat kózel
sem optimálisan kiszolgáló információs rendszert. A felsorolt problémák
köre a HM és a MH szétválautálával még tovább bővült Ugy gondolom
elegendő itt utalnom a fejlesztési-beszerzési folyamat, vagy a háborús
szükségletek tervezési folyamatának tisztázatlan kérdéseire.o

Afenti rövid történeti áttekintés alapján megállapítható: " azzal, hogl
meglévő műkiidőkepes szemezeti strul<túrákat eg vezetés alá szemeuk, ttBvét

megváltozíatom" nem valószínű, ho§/ szervezeti korszerűsitést hajtot,
tam végre. Természetesen az elképzelh€tő, hos/ az így kialakított szer-

vezet egJimásba fonódó logisztikai módszerekkel időIegesen vez€thető
(vezetgethető), de a végleges megoldást csak eg5l egrséges |ogisztikai
módszerrel (módszerekkel) vezetett logisztikai rendszer jelentheti.

Mindezek alapján kijelentern, hogy megítélésem szeint szó sincs ar-

ról, hogl az ATB tulajdonképpen lo§sztika. A logisztika amellett, hogy
módszerek összessége elsósorban szemléletmód, amely az optimum ke-

resése érdekében nem hajlandó az objektív dolgok megtagadására, a lo-

ó Katonai Logisztika l 993.|.szá''n(|2.o.'



gisztika tudatos alkalmazása kerül ellentmondásba a jelen helyzettel, így
amelJreket a - a volt Hadtáp Fócsoportfőnökég és a Fegyverzeti és Tech-
nikai Főcsoportfőnök§ég összetolt, (bár integráltnak nevezett) ágazati
alapú szervezete á tevékenysége -_MHP-ság á a HM illetékes szervei-
hez kapcsolódóan magába hordoz,'

A korábban önálló biztosítási rendszerek (hadtáp, feg5ruerzet-tech-
nika) is tartalmaztak logisztikai elemeket. Az egységes irányítás, illetve
a megalaKtott szervezetek potenciális lehetőségeket rejtenek maguk-
ban, ígr szinte megteremtik azt B bázis$ hogl a jelenlegi ATB rendszer
ery jól működő togisztikai rendszerré fejlódjön.

A MH ATB rendszere az arryags, technikai, egészségügyi, valamint
a közlekedési biztosítást foglalja magába. A polgári életben értelmezett
logisztika ósszetevői, - mint marketing -, anyagellátás-, termelés-, áruel_
osztrás-, értékesítési-, kommunikáció logisztika - a felületes szemlélö szá-
mára talán lényegi különbséget mutatnak a MH (fenti) rendszeréhez ké-
pest.

Bár a megfogalm azás e|térő, ha mélyebben megvizsgáljuk az egyes
részek tartalmát megállapítható, hory az ATB rendszer egy logisztikai
rendszer alapját képezi.

Merü - az alapok azono§ak, ám mégis eltéíések tapasztalhatók.
Miért más a katonai logisztika mint a polgári?

A válasz lényegi elemei lehetnek:

- A katonai logisztika átfogja az ország egész terü|etét;

- A békében élő haderő csak töredéke a háborús hadrend szerinti
erőknek, de a rendszernek egyaránt működnie kell békében és háború-

7 Ka(onai Lo8i§ztika l 994,1,szhn |61,o.'



ban is. A feladat végrehajtásához azonban a honvédség a polgári logisz-
tikától eltéró speciális eszközparkot igényel.

- A MH béke és a háborús igényei jelentősen eltérnek egymá§tól.

- A felhasanált anyag mennfsége ezer tonnákban mérhetó, sokrétű

az anyagfajták összetétele, a felhasználás ideje és he\e csak valószínú-

séggel prognoszt izálható.ó

Ebból az eglszerűsített elemzésból kitűni\ hory a katonai logisz-

tikgi rendszer és az ATB rendszer s/akorlatilag szonos elveken n5rug-

szi§ eltérés az, hogr a katonai logisztikai rtndszerek megfogalmaása-
iban és elveiben izerepelnek olyan elemek is, nelyek az ATB rend-

szerben még megvalósltásra vÉmak

Még mielőtt egy logisztikai rendszerrel kapcsolatos alapvctő köve-

telményÉk elemzésére ritérnék szük§égesnek tartom megemlíteni, hogy

a polgári életben alkalmazott logisztikai rerrdszereket nem csak a szürke

hétkőznapok feladatainak mególdására készítették fel, hanem a rendkí_

vüli helyzetek problémakörére is. Nem vitatható az a követelmény, hogy

a MH iogisztii<ai rendszerét illeszteni kell a nemzetgazdaság illetékes

rendszeriihez, ezért törekedni kelt arra, hory Mkében olyan logisztikai
rendszert kell kiatakítani, amely képes kezelni - esetleges minimális
szervezeti változtatással , a háboírs tevékenységból adódó feladatokat

is.

Tényként kell elfogadni, hory a VSZ kötelékben a támadó hadmú-

velet haátáp anyagelláirása (anyagi biaosítiása, disztribúciós folyamatai)

nem csak Áás sz.*ezeti strulitűákkal, hanem alapjaiban más ellátrási,

elosztási elvekkel valósult(ak) meg.

Néhány alapvaő eltérő vonást szültségemek tartok megemlítenL A
csaDatok 

"ilát,i.áru 
hivatott ké§zletek nagyságát alapvetően a csapatok

és élciláró tagozatainak szállító (Éroló) kapacitása, a támadrás üteme ha-

tározta meg.

8 Df. szúcs Lá§ztói Katonai logisztika. L€isztikai Évkön}í 94,



Ennek megfelelően rendelkeztek megfeleló ellátó és szállító szerve-
zetekkel, A mai védelmi hadműveleti elképzelésekben kisebb jelentősé-
ge van a szállítóalegységek egyidejúleg igénybe vehető szállítási kapaci_
tásának Nagobb feladat hárul a kombinúlt szállítási lehetőségef vala-
mint a polgii kapacitásolt, helyi nemzeti eróforrások kihasznólására.

Mégis a háborús ellátási feladatok elemzésénél, szervezetek struk_
túrális, valamint egymáshoz és a polgári §zervezetekhez történő illeszke-
dése vonatkozásában hiányérzetem van, Ezen hiányérzelem pont a tér-
beli elosztás módszerével és nem utolsó sorban az azt megvalósító szerue-
zetek vezetési, egúttműködési rendszerével kapcsolatban merült fel. Ha
nagyon óüden kellene indokolni akkor azt mondanám, ho5l az ATKK-k
(Anyagtároló Kiadó Körzet) mellé nagyon hiányzik egy - az adott anyagi,
technikai biztosítási feladathoz illeszkedő naglságrendű - szállító (ellátó)
jellegű kötelék. A rnegoldást egl logisztikai ellátó- elosztó központban
látom, amely szervesen illeszkedik a MH logisztikai rendszerébe és a
nemzetgazdaság disztribúciós rendszeréhez.

A polgári életben a disztribúciós logisztikával foglalkozó szakem-
berek körében nagy divat - nem véletlenül - a JIT (iust in time: éppen
időben) rendszerek viagálata, alkalmazási módszereinek, lehetőségeik
kutatása. Amikor a 'korább|' támadó hadművelet hadtáp anyagellátási
rendszerét üzsgáltam, arra a következtetésre jutottam, hogy ezen tevé-
kenységi folyamatóksorán az ellátás, (elosztás) a IIT elveknek megfeleló-
en történt. Attól azonban, hory akkor nem így híVták még lehetett jó.

Ezt mi sem bizonyírja egyértelmúbben, minthory egy támadó had-
múveletet végrehajtó hadsereg anyagi, technikai eszközeinek pótlására
közvetlen raktárakból történő vételezéssel nincs lehetőség. Ezen ellátási
folyamat célirányosan szervezett szállító ellátó (funkcionálisan speciális)
szervezeteken (ún. KHEL- Központ Hadtáp Előretolt lépcsőn) kesztül
valósult meg. A támadó - állandóan mozgásban lévő - csapatok ellátásá-
nak alapvetó sajátossága abban nyilvánult meg, hogy a hadműveletek si
keres megvívásához szükséges megfelelő anyagot, megfelelő időre, meg-
felelő helyre, megfelelő menn}iségben és minőségben (5M) kellett biz-
tosítani.

A fentiekból szeretném kiemelni a "megfeleló mennyiségben és a meg-

felelő időben' kritériumokat. Megítélésem szerint ezen követelmények
teljesítése csak egy "PONT IDOBEI,I' (JIT) elv szigorú betartásával volt



biztosítható. Hiszen a támadó csapatok á ellátó, szállító szervezeteinek
szállító (tároló) kapacitrása szigorú korlátok között mozgott.

A MH je|enlegi disztribúciós rendszerében is megtalálhatók a JIT
rendszer bizonyos elemei.

Az ellátási (biztosítási) rendszer hiányosságait a kiaknázatlan lehe-
tőségekvixgálatával, egnéges rendszerbefoglalrásával rendszerbeállításával
kiiszdbölhetjiik ki. A logisztikai ellátó - elosztó központ is a JIT rendszerek
egyik meghatározó funkcionális eleme. YéIeményem szerint pont ezen

elem rendszerbeállításáva| korszerúsíthető leghatékonyabban a MH eI-

látási-elosztási rendszere.

A logisztikai ellátó központok kialaHtását a gazdaságilag fejlett nyu-
gat-európai országok már az 1980-as évek elején megkezdték. Hazánk-
ban most folynak kutatások a polgáriszíérábanés azelképzelések a meg-
valósítás stádiumában vannak.9 Felvetődik a kérdés miért nem lehet a
kutatá§okat és a megvalósítást a MH illetékes szerveinek a polgári szer-
vezetekkel közösen kidolgozDi é§ megvalósítani? Hisz a logisztikai rend-
szsr ezeneleme aznn túlmenóen, hogy optimalizálja az ellátási, elosztási
tevékenységet, az ország honvédelmének korszerűsíteséhez k hozzájá,
rul.

Mindeddig a katonai sállításokat a logisztikai támogatásként értel-
mezett anyagi-technikai biztosítási folyamat - azon belül az ellátási fel-
adat - részeként vizsgáltuk, mert - és bátran merem állítani - a polgári
értelmezéshez is ez ráll a legközelebb. Azonban nem feledkezhetünk meg
arról, hory a katonai tevékenységgel - mind békében, mind háborúban -
összefüggésben az ellátáson kívül szl mos más terület is kapcsolódik aszá|-
lítrásokhoz.

Irgjellemzóbb példaként csupán a békeidószaki kiképzéssel és a ha-
ditevékenpéggel összefüggó csapat-szállítdsokaí említeném. A csapat-
szállítások üszont semmiképp sem tartoznak az e|őzóekben definiált lo-
gisztikai támogatás funkciótartományába, következáképpen egy más

9 Katonai Lo8i§áika. l994.I.száín (2z,o,)
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"biztosítósi rendszerhez" kelltartoznia (példáu! a hadműveleti biztosítás).
A tényeknek a felsorolása alapján azis megállapítható, hogy amennfben
a logisztika, mint in terdiszciplinóris tudomány, integráló hatással bír a reál
folyamatokra, akkor e hatás kifejtésében a katonai szállítások az integ-
randus szerepkörét töltik be.

Amennyiben elfogadjuk az! hogt a Maglar Honvédség békeellátási
rend§zene korszerűsííésre szoru|, ó§ ez a }orszerűsítés a logisztikai
r€nd§zer kialakításával valósítható meg úgl az ellátásban érintett va-
lamennyi terűlet vonatkozásában koncepcióváItásra van szükseg.

A Magyar Honvédségben, szoros együttműködésben a polgári szak_
emberekkel dolgoznak az új rendszer lehetóségekhez mért kialakításán,
szem előtt taítva, hogy a logisztika konoly lehetóség az amúgds szúkös
lehetőségek között a takaréko§, é§szerűbb és hatékonyabb ellátá§ §zer-
vezéshez,

A tanulmányban megfogalmazott gondolatok alapján a teljesség igé_
nye nélkül néhány javaslatot szerehék tenni ami megítélésem szerint
a MH eryseges disztribúciós rendszer€nek kialaldtását §zolgáüa3

- A rendszer leryen áttekinthető, e§/szerű (modulokból felépíthető
és továbbfejleszthetó);

- Mivel a katonai vezetés alapvetó sajátossága a különösen erő§ cent_
ralizáció, ezért az új rendszer bíztosítsa az egnzemélyi döntés es felelós.
ség elvét;

- Biztosítsa a döntések megalapozott elókészíté§ét, a vezetési funk-
ciók kiszolgálását;

- Vegye figyelembe a személyi lehetóségek kor|átait, tegle lehetővé
a vezetői munkamegosztás érvényesítését;

- Biztosítsa a kezdeményezőkészség, önállóság kihasználhatóságát,
ezen keresztül a rugalmasságot;

- Legyen önszervező, v^agyis egyes elemek kiesése esetén maradjon
centralizáltan iránvítható_ lv

l0 Katonai Lotisaika, l993, l, szám (r 7.o,)
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vAsím úsnnxneró ÁlronaÁs-mrr A IroGIszTIKAI
nrzrosrÁs ELBMB

Adamecz lónos|

Az utóbbi idóben felryorsult a honvédség korszerűsítése, amely a
harceljárások és szervezeti elemek módosulásával, átalakulásával jár,
A cikk a zászlóalj harccsoport (ZHCS) logisztikai biztosításán belül a
lőszerbizto§ítás lehetőségót kutatja a meglevő feltételelq il|etve §zük-
ségletek íiryelembevételéve|.

I. Az anyagtároló és kirakókörletek (ATKK) kialakításának
sziikségességéről

A védelmi hadművelethez a különböző tagozatokban (harcászati,
hadműveleti), a tervezési adatok alapján meghatározott mennyiségri anyagi
készleteket kell létrehozni. Ez azí jelenti, hory a harcászati készleteket
(csapatkészletek) a csapatok saját szállító eszközeikkel, maguk viszik a

kijlölt körzetekbe.

A csapatok által s zál|ítható eszkőzök mennyisége a mobilitás és élet-
képesség megórzése szempontj ából is korlátozott, ezért rendkívül fontos
tényező a szükéges anyagok kelló idóben, mennyiségben, minőségben,
összetételben, megfelelő helyen történő utánpótlása: bíztosííísa.

Az anyagok utánpótlása, felhasználóhoz való eljuttatása alapvetóen
két szállítási móddal: gépkocsin, illetve vasúton lehetséges. A hazai vas-
úthálózat sűrűsége, a központi raktárak elhelyezkedése, az elöljárók le-
hetőségei miatt, előnyösnek látszik nagyobb mennfségű szállításokra a
vasút igénybevétele. Ez lehetővé teszi üszonylag nagy tömegek gyors

mozgatását, valamint a megfelelő mobilitást a hadművelet (harc) során.

A haderő átszervezÉse során megváltozo tt az anyagikészletek lép-
csőzése is, amely szerint pl. a hadte§í nem rendelkezik anyagi készletek-

1AdameczJánosórna8y,MH3,gépesítetlhadosztályKözlekedésiszol8áatfóíök
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kel, §őt száIlítótérr€l sem. Ezért elengedhetetlen a központi készletek
mobilizálása, közelítése a végrehajtó tagozathoz, így pld a gl.dd-hoz.

Ebből kiindulva szükéges a nagytömegű anyagok, (mint például ló-
szer, üzemanyag, műszaki eródítési-, zár- és harcanyagok) vasúton törté-
nő szállítása közvetlenül a hadosztály, dandár logisztikai szervezetébez
kózel levő állomásra.

Így került sor - egy célszerű változatként - az ATKK_I{, mint fogalom
és ellátási elem létrehozásáía, melyben lőszert, műszaki harcanyagot,
fenntaítási és eryéb j avító anyagokat halmo z íel az elő|járó a szülséges
mennfségben, néhány (5-10) vasútállomáson, külön e célre összerende_
zett szerelvényeken. Ez a szervezet központi készleteket mobi|izáló,
közvetlenül a hadosztály harcrendje mögött települő logisztikai elem.

II. Az ATKK szervezeti elemei és azok működése

Az ATKK-ba kerülő lőszerrel málházott vasúti szerelvények össze-
tétele tipizált. igy példán:it az 1 , típusú szerelvény a gépesített l6vész, és a
2. típustl a harckocsi szervezetek összetételének megfeleló lószerekkel
málházott vagonokból á1l. Az ATKK-ból eryes harcrendi elemek érde-
kében, azok harcrendje mögé kirakóállomásra rendelhető egy_egy sze_
relvény, melyet a kijelölt szervezet (pl. gl.dd,) múködtet.

A gépesített lövészdandár részére kirakóállomásra biztosított lőszer
ósszetételét alapvetően a rendszeresített fegyvertípusok határozzák
meg, továbbá figyelembe]<ell venni a különböző megerősítőket, valamint
a kirakóállomáshoz (IíA) vételezésre utalt más harcrendi elemek igé-
nyeit is. Ez egyben azt is jelenti, hogy a lőszerkirakó állomásra az elöljáró
nem tipizált, hanem a szükségleteknek megfeleló és összetételú, konkét
számvetéseken alapuló lőszerrel málházott vasúti kocsikat biztosít.

A dandár részére a lőszerkiszállítás töríénhet: az ATkk területén
lévő, berendezett IíÁ-ról a hadosztály logisztikai dandár szállító jármű-
vel, illetve a dandár részére biztosított lőszerkirakó állomásról a dandár
logisztikai zászlóalj, illetve az alegységek szállítóeszközeivel.

A kirakóállomások berendezését és múködtetését vag az elöljáró,
vagy a felhasználó (gl,dd.) eróivel, eszközeivel kell végrehajtani-
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Az eddig levezetett törzsgyakorlások, hadijátékok tapasztalatai
alapján a hadosztrály logisztikai eű-eszközei lépcsőzésük és megosztott-
ságuk miatt nem képesek a d andár részérebiztosított lószerkirakó állo-
más működtetáére,Igy ezt a feladatot a dandárnak kell megoldani, va-
glis ki kellett munkálni azt a végrehajtó és gyakorlatban is múködóképes
modellt, amely biztosítja a lőszerkirakó állomás működtetését és a fel-
adatok végrehajtását.

199ó. évben a hadosztáIy ATF. Szakkiképzési Csoportja részére gla-
korlai foglalkozás keretében berendezésre és bemutatásra került egt gépe,

sített lövészdandár részére bbtosított lőszerkirakó állomás. A bemutató
foglalkozáson résztvett a MH Szárazföldi haderó anyagi-technikai veze-
tő állománya is. A konzultációk, viták alapján kialakult az az elü á|lás-
pont és gyakorlaíban végrehajtható modell, mely a hadosztály aláren-

deltjeinél a továbbiakban követelményként lett megfogalmazva.

Abemutató foglalkozás egygl,dd. zászlóalj harcsoport (ZHCS) éles-
lövészettel egybekötött harcászati gyakorlatára építve, Hajmáskér vas-

útállomáson került levezetésére.

Mérlegelve a ZHCS szükségleteit, a logisztikai biztosítás lehetősé-
geit, a kirakóállomás igen sérülékeny voltát, az álcázás nehézségeit, a

foglalkozáson a a következő vasttti lőszerkirakó állomás modellt alakítot,
tuk ki és rendeztük be:

A.) A vasúti kirakóállomás elemei és azok összetétele:

1.) A várakozási (ryülekezési) körlet

A vÁK (GYÜK) a vasútállomáshozköze|i (2-3 km) távolságra ki-
jelölt 20-25 db gépjármű ideiglenes rejtett elhelyezkedésére alkalmas kör-
let. A vasúti kirakóállomás része, annak eleme.

Kialakítását szükégessé tesá, hogy a vasútállomáson (rakodón) csak
a ténylegesen feladatot végrehajtó állomány tartózkodjon. Bizto§ítja a

rejtés, étetképesség megőrzésének fokozása mellett azt a körülménf,
hogy a rakodás tényleges helyszíne áttekinthető, szabad j ármúmozgással
a feladat röüdebb idő alatt megoldható.
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Berendezése az irányítás és órzés-védelem érdekében az alábbi tar-
ttós és ideiglenes elemekkel történik

a.) V,(K Parancsnok (1 fó tiszthelyettes, segítője 1 fő híradó katona.)

Feladata: _ R vÁr és a vÁrtan tartózkodó állomány irányítása;

- Avéíelezésre érkezó gépjármű oszlop azonosítása;

- A I{/Á Parancsnok érte§ítése az oszlop érkezéséről;

- Gépjárművek útbaindítása a kirakóállomásra, a VÁK
forgalomszabályozój án keresztül.

(A VÁKparancsnoka összeköttetést tart fenn a I(/Á parancsnokával
rádión, körleten belül egyezményes zászló és fénfelekkel, hangielek-
keD.

b.) Órzés-védelnri eűk a körlet határainak és területének szüLségsze-

rú órzését képesek megvalósítani, létsáma nem tóbb, mint 2-3 fő.

Az őrség állományát a véte|ező oszlop állományából az oszlop Plc
által közelbiztosításra kijelölt állomány, annak megállása során megerő-
síti, a felállítási helyeket elfoglalja.

Arnegerősítő erők lehetnek a málháziásra váró járművek vezetói, ide-
iglenes rakodók vagy más, az oszlop Pk által kijlölt erők mindaddig, amíg
a vételezéste váró állomány a körletben tartózkodik.

AYÁK oltatínazásár a kirakóállomá§on telepített légvédelmi eszkö-
zök, VS biztosítást a vételező állomány biztosítja.

c.) I_ogi§ztikri bizto§ítást a kirakóállomás állományából kikúlöní-
tett 1 fő gk. szereló végzi, aki a málházásra váró, illetve málházott Eép,
járművek kisebb meghibásodásainak elhárításában segít a gk. vezetőnek.

Egészségügi és élelmezési bbtosítóst szülcség szerint az állomóson te,

lepült eók hajtják végre.
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2.) Vasútrállonás és annak inftastrukturáüs elemei

A lőszerkirakó áIlomás a vasútállomás infrastrukturális létesítmé-
nyei igénybevételével teiepűl, az abely, ahol funkcionálisan múködik.

Elemei:

Fogadó-indítóvá gány, átmenő vágány, állomási mellékvágányok és

iparvágányok, peron, rakodó, épületek (szolgálati helyek, egyéb létesít-
mények), építmények, biztosító berendezések, vasúti hírhálózat, vontató
cszközök, vasúti kocsik,

A vasútátlomás |étesítményeinek igénybevételével kialakításra ke-
rülnek:

- Rakodó frontok, rakodó állások, ahol a vasúti kocsik rakodása tör-
ténik;

- Tároló vágányok, ahol a lőszerszállító szerelvény kirakás alatt nem
álló, illetve leürült vasúti kocsijai állnak;

- vasúti katonai hkhálőzat a belső és külső híradás biztosítására,
egyéb szolgáltatások (pl. világítás, stb.) igénybevételére.

- Órzés-védelmi berendezések óvóhely, kiépített beton tüzelőállás,
riasztási rendszer.

A vasútállomás és infrastrukturális létesítményei méretének függvé-
nyében a lőszerkirakó állomán nem csupán 1, hanem 1-2 közeli vasútál-
lomás területén is berendezhetó.

B.) A bemutató foglalkoáson létrehozott szel"vezeti csoporto§ítá§:

(A Hajmáskér vasútállomáson - egy változatban - berendezett kira-
kóállomás telepítését az 1, sz. vázlat tartalmazza. A szeívezeíi struktúra
és a harcérték élszetűvá|íozatát a 2. és 3. vázlat tí\ítalmazza. Aszerve-
zeti §truktura változtatásában kisebb lehetőségek vannak, a harcértéket
azonban a kirakóállomás mérete és helyi sajátosságai nagyobb mérték-
ben befolyásolják, íg azyáltozó.)
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A csoportosítás egtes eleneinek rendelteté§e

A vezetést és iránltásí végrehajtók:

a.) A kirakó állomás parancmol<ság

ósszetétele:

- Parancsnok 1 fó tiszt, a logisztikai zászlóalj állományából;

- Raktárvezető, 1 fó fegyverzeti tiszthelyettes;

- Híradó katonák, akik egyben irnoki feladatokat is végez-
nek.

Feladata:

- A lőszerrel málházott vagonok átvétele;

- A kirakóállomás működésének irányítása;

- Eryüttmúkodés a VKP és vasúti szervekkel;

- Az anyagkiadás és anyagforgalom szabályozása,
nyi}vántartása;

- A kiadott anyagok okmányolása bizonylatok alapján;

- Jelentések megtétele az elöljárók részére.

IíÁ parancsnok ö§szekötteté§t a dd. ATF-et rádión, illetve telefo-
non, az elöljáró FVT§Z-el TBK-n, a dd. ATF-ségen keresztül, a belső
híradást rádióval biztosítja.

b.) Az elöIjárói operatív csopon

Összetétele:

* 1 fő tiszt vagy tiszthelyettes, a LEK állományából.

Feladata: a lószerek hadosztály tazére történó átadá§a é§ a kész-
letek jelentése a LEK parancsnokság részére,(rend-
szerint csak az átadás soián tartózkodik az állomáson).
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x 1 fő tiszt vagy tiszthelyettes a gépe§ített hadosztály lőszerraktár
állományából.

Feladata:

- A lószerek átvétele;

- A kiutalt lószermennyiség átadás a a dandár részére;

- A leürült lőszeresládák és húvelyek visszavételezése;

- Nyilvántartások vezetése és jelentések megtéíele az
elö§áró (logisztikai ezred, hadosztály ATF-ség) részé-
íe_

(Rendszerint a szerelvény átadása, illetve a ládák, hüvelyek vissza-
vétele időszakában tartózkodik az állomáson).

c.) A vasútáIlomós katonai parancsnok (VKP)

Feladata:

- Az állomáson levő állomány szolgálati elöljárói jogkör-
rel felruházott elölj árója;

- Mindennemű együttmúködés a MÁV dolgozóival 1pl.
vagonmozgatás, vagoncsere, stb,).

C.) Az anyagmozgatást és a rakodást közvetlenül végzik:

1.) A raktárak

ÁIlománya:

- Raktárosok (rakodó állásonként 1 fő raktárkezeló).

Feladaak:

- A raktárvezető eligazítása alapj án az anyagbontás és ra-
kodás tárolóhell irányítása;
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- Az utalványon szercplő|őszeríajta és mennlség kiszol-
gáltatása;

- Tárolóhell nyilvántartás vezetése;

- Az üres lőszeresládák és hüvelyek visszavétele.

. A raktárakkal szemben támasztott követelmény , hog azok áIcázása
a helyi sajátosságoknak és kórnyezetnek megfelelően végrehajtásra ke-
rüljön. Az álcázás a helyi (vasútállomási) sajátosságok függvénye.

A lőszerek raktárból való vételezésének több módszere is lehetsé-
ges.

Abban az esetben, ha a dandár logisztikai zászlóalj, i|letve a zász-
lóalj logisztikai s zázad véte|ez akirakóállomáson, a|apv€tő vá|tozat le_
hetséges a gépjármúvek homogón lőszerrel való málházása.

Figyelembe véve azonban azt a körülményt és tényezót, hogy a
ZHCS ellátási sajátos§ága miatt a dandár által berendezeti és műkoáte-
tett lőszerkirakó állomást nem foghatjuk fel másként, mint a dandár ki-
helyezett lőszetaktárát, a logisztikai zászlóalj kikülönített köíletét, azt
dandárraktár minőségében kell vixgálni még akkor is, ha vonzatai miatt
alapelvek változhatnak meg.

A lószereket az alegységek részére fajtánként csoportosított, ''lesl_
reszabott" állapotban szükséges átadni. Homogén lőszervételezés esetén
a csoportosítást a logisztikai ategség körletében végre kell hajtani, amely
többlet rakodóeró es idő igénybevételével jár.

Ezért már a kirakóállomáson úgy célszerű málházni, alegy,ségenként
csoporto§ítani, hogy az konkét alegységek szűkségletét fed;zzé. Felfo-
gásunk szerint alap - alegységként a ZHCS+ cékáú tekinteni.

A vasúti kocsikban levő lőszer homogén, ezért a szükséges tőszere-
ket a rendelkezésre álló idő fuggvényeben vag5l a belső rakÖdó szakasz
készíti előés csoportosítja, vagy pedig a jármúvek ''körfotgalom'' menet-
vonalon vételezik fel közvetlenül a vagonokból.

A módszer a vasúti kirakóállomás álcázását, őrzés-védelmét sérti.
Sérti a nagyobb létszám, a megnövekvó gépjárműmozgás, tartózkodási

L9



idó növelése, egyáltalán a harcérintkezés vonalához, körzetéhez történő
közelítés.

A kompromisszumok elfogadása ugyanakkor a meglevő feltételek :

miatt szükséges.

A lőszeres vasúti kocsik - így a lószer - kódszámmal kerül jelölésre,
megkülönböztetésre. A gépkocsivezető, a raktáros ezen kódok alapján
tudja, mely lőszertajtából milyen mennyiséget kell a járműre málházni.

A lőszerek vegyes málházásával elérhetó, hogy a járműnek nem a
harctéren kell körforgalmat végeznie, az alegységhez történő átadás ide-
je csökken és a szükséges anyagfajta kerül az alegységbez-

Ennek igazolására példáull a ZHCS 1 javadalmazás lószerének sú-

lya 58 tonna, amely t233 db ládában 14 db DAC gépjárművel szállíthdtó,
amennyiben azok rakterülete maximálisan kihasználásra kerül" A logisz-
tikai dandár körletében történő vételezés során vagy a hadosztály által
kiszállított szállítmány ilyen összetételben kerülne málházásra.

A lőszerkirakó állomáson alegységspecifikus szállítmány-összeállí-
tással azonban nem 14 db, hanem 18-22 gepkocsi szállítóíere szükséges a

lőszerek elszállításához.

Ugyanakkor a logisztikai zászlóa|j szállótótér igénybevételének
csökkentése, az aleg5négek eszközeinek vételezábe tórténó bevonása
biztosítani tudja a többlet szállítótér igény kielégítését a rakodási mun_

kálatok és összigénybevételi idő csökkentése érdekében is,

2.) A belső anyagmozgatást végző rakodószakasz

Állománya:

- Szakaszparancsnok 1 fó tiszthelyettes;

- Belső rakodó 10 fő sorállományú katona (a logisztikai z.
biztosítani nem tudja, ezért a harcoló alegységek állomá-
nyából kirendelve),
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Feladata:

- Egységrakományok bontása és az anyagok elókészítése
málházáshoz raktárakon belül;

- A vételező alegpég járműveinek - utalvány szerinti
megfelelő - rakodóálláshoz vezetése;

- Vagonok belső és vagonok közötti átcsoportosítások
végrehajtása.

A belsó rakodószakasz a raktár működését bizto§ítja, a vételező
alegységek kiszolgálására nem képes. Ezért a vételező alegységeknek sa-
ját rakodóerőt kell a kirakóállomásra szállítani a rakodási munkálatok
végrehajtására, melyet szintén a harcoló alegységektől kell kijelölni.

Arakodószakaszt el kell látni a rakodást, anyagmozgatást segítö gépi
és kézi anyagmozgató, egységrakományok bontását, rakományT ögzítést
biztosító és emeló eszközökkel. A nagytömegű homogén lőszerszúkség-
letet (tüzér, hk.) kiszolgáló rakodó frontokon a rendszeresített gépi anyag-
mozgató eszközök felhasználása szükségszerű.

Amennyiben a dandárparancsnok úgy dönt, hory a vételező alery-
ségek nem a saját rakodóerőikkel vételeznek, akkor létre kell hozni egy
külön, az anyagátadást és málházást végrehajtó rakodóalegységet is.
Meglepőnek tűnhet az összfegyvernemi parancsnokok részére, de a ra-
kodóerő szükséglet egy komplett lövésszázad, a főkezelők nélkül mint-
egy 40-50 fős létszám.

D.) Az őrzés-védelmet és biztosítást vegrehajtja:

1.) Az őrség

Allomónya:

- őrparancsnok,

- felállított órök, figyelő,

- jár&.
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Feladatulc aközelbiztosítás végrehajtása tüzelőállásban. Iétszámuk
órhelyenként a harcászati helyzet függvénye. Az órhelyek kiválasztásánál
a terep és mútárgyak, a tüzelési szektor figyelembevétele és a kirakóál-
lomástól való naryobb távolság a követelmény. A legtőbb va§útállomás
rendelkezik elóre kiépített tüzelőál|ással, íg a kirakóáIlomás berendezése
során fontos szempont annak felhasmólósa.

A légvedelmi eszköz tiizelőállása ryakorlatilag felállított őrhely, amely-
nek állományában lehet légvédelmi rakéta vary géppuska.

A járőr a kirakóállomás belsó órzes-védelmének biztosítására szük-
séges. Iétszáma a helyi sajátosságok fiiggvénye.

A figyeló az uralkodó magasssági pontra elhelyezkedve a légifigyelés
és diverziós csoport felfedését és a risztást kell hogy végrehajtsa. A leg-
több vasútállomáson célszerűen a reklektortorony tetején látná el fel-
adatát.

Az őrség felszerelése a rendszeresített kollektív és egyéni feryverzet.

2.) A forgalomszabályozók

Állománya: a várakozási hely - vasútállomás - gyülekezési hely kö-
zötti távolság, menetvonal sajátosságának, illetve a kirakóállomás mére- '
tének, az állomás belső gépjárműforgalma nagytágának függvényében vál-
tozik.

Feladatuk: avárakozási hely - vasútállomás - gyülekezesi hely közötti
gépj ármű mozgások, illetve a kirakóállomás méretének függvényében az
állomás belső gépjárműforgalmának irányítása, szabályozása.

Felszerelésük: az előírt forgalomszabá|yozó felszerelés. A kirakóál-
lomás és várakozási hely közötti összeköttetés rádióval kerül megszerve-
zésre.

3.) A veryi-sugárfeldeútó (egben tűzoltó) részleg

Allománya: 6 fó sorállományú katona.
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Feladata: - A kirakóállomás vegyi_sugár figyelése, federítése,
riasztás;

- Tűzmegelőző j6rőrőzés;

- Tűzoltás végrehajtása.

Felszerelése: a VSF felszerelésen felül 2 db 50 kg-os porraloltó.

(Lőszerkirakó állomás az ellenséges csapások fontos célpontja, ezért
óvóhely kialakítása minden kirakóállomáson szükséges.) A legtöbb vas-
útállomás rendelkezik kiépített vasbeton óvóhellyel az állomás személy_
zete és az oít taítózkodók részére.

E.) A Logisztikai biztosítást végrehajtja:

l.) Az egészségúgti részleg

Állománya: 1 fő felcser, eü. katona.

Feladata: akirakóállomás és a vételező alegységek személyi állomá-
nyának eü. biztosítása.

Rendelkezésére áll 1 db mentő gk. vagy telepített eü. sátor.

2,) Az élelmezési ellátó pont

ÁIlománya : 1 fó szakács.

Feladata: rtyáron ivóüzet, télen melegító italt (teát) kell a kirakóál-
lomáson feladatot végrehajtó állomány részére biztosítani. Elelmezési
ellátás kiszállítással történik.

Feladatából adódóan télen mozgókonyhával á vízutánfutóval, nyá-
ron vízutánfutóval rendelkezik.

3.) Sállító gépkocsik (2-3 db)

A kirakóállomás külsó és belsó anyagforgalmát biztosítják, a raktá-
rosok és a belsó rakodó szakasz szükségletének megfelelően.
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Avételezés időszakában mint ügyeletes tűzoltó (vontató) gépkocsik,
készenléti §zolgálatot adnak.

A technikai eszkózik telepítésének (elhelyezésének) helyet úgy kell
kiválassztani, hogy ellátási funkciójuk sérelme nélkül az álcázás rcndsza-
bátyainak betartása maximálisan biztosításra kerüljön.

4.) A javító részleg

Állománya: 1 fó gépkocsiszereló.

Feladata: AY AK-ban, illetve GYÜK-ben tartózkodó és málházási
feladatban részt nem vevó, várakozó eszköók ellenórzésének és futója-
vításának segítése"

A lószerkirakó áIlomás nrűkfiése, a vételezés végrthajtása

A vételezó logisztikai alegség a kirakóállomás közelében berende-
zetL Várakoz^i Körletben harcszerű körülmények közótt elhelyezke-
dett, az oszlop parancsnoka jelentkezett a kirakó állomrás parancsnoká-
nál és végrehajtották az azonosítást.

A VÁK őrzés-védelmét megerósítették a vételezó alegység állomá-
nyából kijelölt személyekkel az oszlopparancsnok és a VAK parancsnok :

együttműködé§e alapján.

A VÁK parancsnoka jelentette a IíÁ parancsnokának az oszlop meg-

érkezését, így araktárak a konkét vételezésre tudtak felkázülni, az ok_

mányokat előkészíteni.

A vételező parancsnok a IíÁ parancsnok intézkedése alapj án kezd-
te meg elóremozgását a VAK-ból a meghatározott számí szá||ító és ra-
kodóeróvel, majd az oszlopparancsnok pontosította a lószer áwételének
rendjét, a kirakóállomás fogadási késxégét, eligazította a rakodóállo-
mányt, majd rádión keresztül intézkedett a vételezÁ járművek ütemes
elóremozgására.

A vételező járművek VÁK-ból való indítását a lószerkirakó állomás-
hoz tartozó forgalomszab ály ozó v égezte.
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A menetvonalon történó előremozgást a kirakóállomás állományába
tartozó forgalomszabályozók biztosították.

A belső utalvány alapján elkészített jármű málházási útmutatást az
oszlopparancsnok a segítőn keresztül adta át a gépkocsivezetónek, gya-
korlatilag az a rakodási jegy alá nem írt példánya.

Elhangzott, hogy a vételezé§ végrehajtásának módszere a rendelke-
zésre álló idó függvényében változik.

A vételezés történhet:

- komplettírozás után;

- közvetlenül raktárvagonból.

Elegendő idő esetén a fegyverzeti s znlgáIat áIta|klállított anyagutal-
ványnak megfelelően a kirakóállomás állománya (raktárosok és a belső
rakodőszakasz) készletezi és elkülónítetten, arra alkalmas helyen depózva
készletben tárolja a vételező alegység szükségletét.

Az utalványnak megfelelően előkészített lőszerek járműre rakodá-
sának ideje lecsökken, csökken ajárműmozgás volumene a vasútállomá-
son. Ugyanakkor a rakodási kapacitásszükéglet növekzik, csökken a
rejtettség.

Mivel a vételező harcoló alegységek részére ez avá|tozat kedvezőbb,
lehetőségek esetén ezt a módszert célszerű követni.

Másik reálisan végrehajtható módszerrel, amely a foglalkozáson tény-
legesen is bemutatásra került - amennyiben nincs elegendó idó az alegy-
ség szükségletének készletezésére, a vételeá járművekmirrtegy'' kötor-
galom" módszerével hajtják végre a vételezést, közvetlenül a vasúti ko_
csikból.

E módszerrel c§őkkent a rakodókapacitás szükséglet, ugyanakkor
jelentősen megnótt a vételezés időtartama. A naryobb idóigényű vasútál-
lomási gépjárműmozgás feszes szervezési tevékenységet követel.

A bonyolultabb, második módszerrel a gépkocsivezetőnek pontosan
ismernie kell, mely raktárban (vagonban) milyen lőszerfajta van, gyakor-
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latilag hol kell málháznia. Mint említettem a vagonokban lévő lőszerek
homogének, az alegység részére pedig vegyesen, teljes szüIrséglet szerint
csoportosítva kell kiszállítani (málházni). 

,

Ezt időmegtakarítás végett a parancsnok nem képes követni, szük-
ségessó vált segítő kijelőlése, mely célszerű változatban a belső anyag-

mozgást végző rakodószakasz állományából kijelölt katona, aki ismerte

a lószertípusok raktárainak elhelyezkedését, egyben felelős volt a rako-
dóálláshoz történő irányításért, a belső kísérő forgalomszabáíyozásért.
Tevékenlsége a jármű állomásra órkezésétől a málházott jármő távozá,

sáig tartott.

A málházást a raktáros és gépkocsivezető irányította és ellenórizte,
rakodást a rakodóalerység végezte,

A kirakóállomáson egy rakodóálláson egyszerre csak 1 db jármú tar-

tózkodhatott, melyrrek irányítását ás a mozgó forgalomszabályozást a belső
rakodó végezte.

A raktáros a málházási jegyen feltüntetett lőszermennyiséget adta

át, azt az okmányon rögzítette és vezette a tárolóhelyi nyilvántartást.

A kiutalt lőszer átvételét kdvetően a rakodási jegyet a gépjárműve-

zető és az oszlopparancsnok aláírta, 2 pé|dány a gépkocsivezetónél, 1
példány az oszlopprancsnoknál maradt, a háborús bizonylati rend előírá-
sainak megfelelően.

A málházott jármű gyrrlekezési körletbe (GYUK) történó útbaindí-
tásával egyidőben került előrevonásra a következő jármű a kirakóállo-
más területére.

A szállítmany málházását követően a rakíáwezeó q azoszlopparancs-

nok kitóltötték a Fegverzeti Szolgálat által kiállított belsó anyagutal-

vány átadott mennyiség rovatát és aláírásukkal hitelesítették az okmányt.

Bevonásra (gy,Lilekeztetésre) került a rakodószakasz, a kirakóállomás pa-

rancsnoka jelentést tett az ATF részére.

Az oszlopparancsnok a GYÜK-ben véglehajtotta az oszloprende-
zést és kiadta menetparancsát.
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IIL Tapasztalatok, követkeáetések

A ZHCS gyakorlatra épített bemutató foglalkozáson megkezdődött
az új barcászati elvek logisztikai lehetőségeinek kimunkálása. Ennek meg-
felelően az ismertetett tevékeny§ég nem állandó, uryanakkor rávilágít az
alkalmazás előnyeire á a megoldatlan kérdések feloldásának szükséges-
ségére is. A bemutatón alkalmazott modell működóképes, azonban eló-
nyei mellett bemutatta a hiányosságokat is.

Előnyök (többek között)

- Kiváltja a lecsökkeníszállítőter által keletkezett ellátási (utánszál-
lítási) kapacitások hiányát;

- Biztosítható az aleg5,§égek szükégletének megfeleló összetételű
és mennyiségű lószer a megfeleló időben;

- Csökkenti az anyagmozgaíásltoz'és felhasználó részére történő le_
juttatáshoz szül§éges időt és rakodókapacitást;

- Lehetővé teszi a készletek szükség szerinti gyor§ átirányítását-

Hátrányok (többek között)

- A "rahárendszerű" kirakóállomások alkalmazásával tovább foko_
zódik - az egyébként is sérúlékeny - vasúti infrastruktura és az ott felhal-
mozott lőszerkés zlet v eszély ezettsége;

- Avételező alegységek szállítótér szükséglete 18-20 Vo-kal nixek-
szik a homogén szállításhoz üszonyíwa;

- A kihelyezett logisztikai alegység - és elsősorban híradó feltételek
miatt - vezetese növeli az ATB bonyolultságát;

- Megnövekszik a vasúti gördülóanyagok statikus igénybevételi rendje.

27



Iv. Java§latok a jobbítás érdekében

A ZHCS állománya nem állandó, hanem konkrét feladat végrehaj-
tására létrehozott kötelék. A kötelékbe tartozó vegfelhasználó gyakor- :

lati|ag a század és az üteg kell legyen.

Ismert, hogy az ATKK-ba és kirakóállomásokra kiküönített lőszer-
készletek vasúti kocsikba málházása a központi raktárakban történik, majd
a felhasználókhoz a vasúti kocsik rendezése útján történik a kicsoporo-
sítás. Megszüntethető a bemutatott lőszerkirakó állomás eryik nagy hi-
bája - nevezetesen az állomási rakománybontás és vegyes málházás kö-
vetkezményeivel eryütt - a száZad§zintú egységrakomány képzés megva-
lósításával.

Aszázadszintú e5ségrakomány kialakítása megoldható már most az
ÁHI§Z időszakában a központi raktárokon belü, felhásználrásakor meg-
bontása pedig század (üteg) szinten.

Az egységrakományképzes alkalmazásának kulcsfontosságú kérdé-
sei az aMbbiak:

- nyilvántartási rendszer és leltározási módszerek átalakítása;

- rakodásgépesítés szervezeti kialakítása a lőszerkirakó állomáson,
de a dandrár logisztikai zászlóalj körletében is;

- a szizad"anyagos" sállítóterének megnövelése az erységrakomány-
ból fel nem használt lószerek tárolására és szá|lítására.
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ANYAGI-TECHNIKAI BIZTosÍTlis

NATo-ORIENTÁLT KÖZLBKEDÉSI SZOLGÁLAT

Szűcs Lósztó|

Bevezető

A Magyar Köztársaság Honvédelmi Alapelveihez kapcsolódó ko-
rábbi haderócsökkentés alapvetóen az orság határain belül megvívott
vódelmi hadművelet követelményeihez igazodí haderőt irányzott eló.
Az arányokat tekintve a legnaryobb mérvű leépítést a logisztika terüle-
tén hajtottákvégre, elsősorban a mobil, tábori szervezeteket szúntették
meg. Ezt a csökkent&t"szenvedte" el a Közlekedési Szolgálat is, szerve-
zete (a felsószintú vezetőszerv kivételével) alapvetően megfelelt a védel-
mi doktrína követelményeinek.

Időközben azonban a Magyar Honvédség feladatrendszerében na-
gyon jelentős szerepet kapott a nemzetközi kötelezetíség (PfP) és a NA-
TO-orientláció (PARP), amelynek a szolgá|at szervezete, telje§ííóképes-
sége csak részben felel meg. Kűlön feladatot és nag5rfokú leterhelést je-
lentett az IFoR-erők közlekedési biztosítása i§, egyben betekintési lehe-
tóséget biztosított (biztosít) az USA Szárazföldi Haderők logisztikai
(mozgaúási) tevékenységének szervezésébe. Sziikségessé vált tehát a
helyzetelernzés és az újszerű követelmények megfogalmazása.

A szolgálat felsó vezetési szintjének teljesitőképessége sincs össz-
hangban az újszerú feladatokkal. A Szolgálatfónökég attól is szenved,
hogy sem a Honvédelmi Minisztériumban, sem a Honvéd Vezérkamál
nincs közlekedési szakbeosztás rendszeresítve, kidolgozó kapacitásának
elégtelensége miatt a szabályozó, fejlesztó és rendszerépító tevékenpé-
ge a háttérbe szorult. A mennyiségi (hiány) egy új (negatív) minőségi
§zintbe c§apott át. Ezzel áll szemben az a sokoldalú elvárás, amelyet a
NATO-orientáció jelent. A NATO-hoz való csatlakoziás hosszadalmas
útján olyan feladattömeg várható, amelyet a meglévó (és elképzelt) ve-

1Dr.szúc§Lásáóezredes,ahadtudománykandidátusa,MHKözlekedé§iszolgálatfóDök



zetőszervek nagy része képtelen lesz kidolgozni és irányítani. Már most
rendelkezésre állnak azok az okmányok, amelyek alapjánelóre láthatóak
és prognosztizálhatók a feladatok. Kérdés az, mikor iztiletik meg a felis-
merés, hogy ezekre a feladatokra komolyan kell készülni. Ennekjeglében
- és a rné7 átmeneti jelleginek tekinthető k)zeljövő figrcIembe vaőlével -
próbóIom megfogalmazni a, közlekedé si bbtosításs al szémbeni vó kozó (nö-
ve\,ő) teénleket, illetve az eglre rosszabbá vátó köülm&ryek ellentétéből
való küit khetőségeit.

A ködekedési biaosííris újszedi badműveleti és logisztikai keretei

Az alapozó elméleti munka hiányosságai miatt gyakori a fogalmak
körüli bizonytalanság amikor a hadsereg (le./áí)épíúése, fejle§zté§e, a
NATO-kompattbiliá§ és interoperabiliúás kerüt szóba. Időnként bele-
esünk a magunk ásta NATO-gödörbe is, mindenre (nemlétező) NATO-
kővetelményeket akarunk ráhúzni, mindent nátósítani akarunk.

Egyértelművé. kell tenni, hory nemzeti haderők vannak, ezek állo-
mányából meghatározott csapatkontingenseket jelölnek ki és készítenek
fel a NATO közcrs (többnemzetiségű) parancsnolsága vezetésével vég-
rehajtandó hadműveletekle.

Az utóbbi évek legfontosabb hadműveleti jellegú változásai közül
kiemelt jelentősé gű az országvédelmének keretében tervezett válságke-
zelés komplex kérdésköre, amely egyrészt e kijelölt csapatok alkalmizá-
sa, másrészt a logisztikai biztosítás terén újszerű feladatokat és megoldá-
sokat hozott.

A vál.ságkezelés hadműveleti oldalának alapvető elve a helyzetnek
megfelelő, éppen szúkséges mérvű erő alkalmazása, a fokozatos eszka-
láció feltételezésg A feladatok megkezdése békében élő erőkkel törté-
nik á_folytatódik egy meghatáro zott szinti5, elhúódó tevékenységgel
számolunk, majd szükség esetén a (szelektív) mozgósítás megkezdésJvll.

A közlekedési biztosítás béke-szervezete (teljesítóképessége) nincs
arányban a harcoló csapatok harcértékével, a szállító kapaóitásbánjelen-
tós hiány mutatkozik, közúti biztosításierő pedig egyáltalán nincs. Ászál-
lító kapacitás a polgári eszközök bevonrásával részben pótolható. Sokirá-
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nyi bizonyító munka ellenére sem sikerült azon javaslataink megvalósí-

tása, amelyek a legszükségesebb békében élő közlekedési eró létrehozá-
sáí szotgalmazzák

A nemzetközi kötetez€ttség€k közül a felső vezető szervre háruló

nagyjelentóségű feladat a környezó és együttműködó országokkal kétol-

dairi katonai kózlekedési megállapodások kidolgozása és megkötése, Ez
a Szolgilatfőnöl<ség jelenlegi lehetóségeit messze meghaladó munlalt je,

lent.

Minden tekintetben kiemelkedő a NATO-val közvetlen együttmű-

ködésre (együttes alkalmazásra) kijelölt csapatok felkészítése (PAR,P):

Ennek igln'jelentős költségvetési vonzatai is vannak, mert olyan szállító

és rakod-'ótechnikát kell rendszerbe állítani (20 lábas konténerek alkal-

mazását biztosítandó), amely kompatibilis más nemzetek hadseregeitől

kijelölt csapatok hasonló technikájával. E mellett létre kell hozni az ilyen

" ilvonuló"' csapatkontingens nagytávolságú, ellátását biztosító nemzeti

támogató szeriezetet (áilandó és feladathoz igazodó ideiglenes elemek-

ke1), ámely a hazai bázisból és nagytávolságú szállítást végrehajtó eróből

áll.

A következókben az újszerő logisztikai keretekre térek át,

NEMZETI LOGISZTIKAI RENDSZER-ben kell gondolkod-
nunk, amely rendelkezik azon NATO-orientált logisztikai elemekkel,

amelyek a ]rÍATo-ba kijelölt (szüks égesetén az otszágból elvonuló) csa-

patot meghatározott időtariamú logisztikai biztosítására hivatottak,

i.Iin", t"hit NATo LOGISZTIKA, de az egrüttműködésre kijelölt lo-

gisztikai vezető szerveknél lenni kell interoperabilitásnak, a végrehajl
iató logisztikai alegységeknél peilig meghatározott mérvű kompatibili-

tásnak.

Interoperabilitás: Rendszerek, egységek, haderók képessége más

rendszerelinek, egységeknek vagy haderőknek szolgáltatások nyújtására

vagy azoktól szolgáltaiások elfogadására és íly módon a kölcsöntjs szol-

gáliatások hatékony együttes működésre teszik képessé őket,

Kompatibilitás: Két vagy több alkatrésznek, berendezési elemnek

vagy anyagnak ugyanabban a rendszerben vag] környezetben való léte-
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zési illetve működési képessége anélkül, hogy egymást zavarnák, (A
NATO - Logisztikai Kézikönyv alapján,)

A Nemzeti Logisztikai Rendszernek a NATo-orientált (a kijelölt
csapatok biztosítását szolgáló) logisztikai elemek mellett szerződésben
váIlalt kötelezettség alapján BEFoGADÓ NEMZETI funkciói is lehet-
ne§ amely meghatározott infrastruktúra, szállítási, egészségügyi és szol-
gáltatási kapacitás fenntartását és rendelkezésre bocs átásátjelenti (llásd:
IFoR-bázisok és a fel (el)vonulás biztosítása a Mag^r KöztársasáT terü-
letén). Abefogadó nemzeti támogatási képesség létrehozása és fenntar-
tása a NATO költségvetésből történik, ennek kihasználásával jelentós
fejlesztéseket lehet eszkdzólni pl. a szállítási kapacitás, hírközlés, beren-
dezések, tárolóterek kiépítése terén.

A nemzeti logisztika képessége, íehát nem minden esetben a nem-
zeti haderó szükégleteitől függő, hanem az adott országban állomásoz-
latott vagy átvonulásra tervezett szövetséges csapatok meghatározott
(szerződésekben rögzített) logisztikai biztosítását is teljesíteni képes ka-
pacitások ósszessége.

A FELSÓBBSZINTÚ NATo Logisztíkai Prtekeztel Titkársága ál-
tal1994-ben kiadott NATo LoGISZTIKAIKÉZIKÖNw gvrr; s"e-
rint:

"A logisztika az erők moz4alásának és fenntartásának tervezési és vég-
rehajtósi tudománya."

Ahogyan a Logisztika fogalmából is kitűnik, a NATO igen nagy fi-
gyelmet fordít új stratégiai koncepciójában az erők m ozgatására, a moz-
gékonyságra.

A MOZGEKONYSÁG a katonai erők és a hozzájuk tartozó logisz-
tikai támogatás azon képessége, amely lehetővé teszi számukra a hely-
változtatást. Ez pedig a szárazföldi, tengeri és légi §zállítási kapacitás, a
vezetés és irányítás, a megerősítő erők elszállításához és fogadásához
szükségas eszkózök teljes skálája. Valamint a c§apatok technikai ellátott-
ságából származó " önj áró" manőverező (harcászati mozgékonysági) ké-
pesség. Látható, hogy a NATO-fogalomrendszer nagymértékben eltér a
mi hagyományos értelmezésünktől, amely alapvetően a szárazíöldi moz-
gékonyságot, manőverképességet ismeri.
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A mozgékonyságot badászati, hadműveleti és harcászati kategóri-
ákba sorolják, Szorosan a mozgékonysághoz kapcsolódik a MOZGA-
TAS fogalma, arnely az eszközöknek, a személyi állománynak (c§apatok-
nak) vagy az anyagi készleteknek a katonai tevékenység részét képező
hel},változtatáshoz tartoZó tevékenység,

A MoZGATÁS IRÁNYÍTÁS a személyi állomány és a szállítmá-
nyok közlekedés ilszál|ítísi útvonalakon történő mozgatás ának tervezé-
se, útvonalkijelölés, a mozgás ütemezése és irányítása, illetve az ezen
funkciókért felelős szervezet összessége (szervezet és múkildési eljárások
- azaz STANAG-ok).

A közlekedési biztosítás tehát egyaránt szolgálja a csapatok és a lo-
gisztikai támogató rendszer felvonulását. A Logisztikához való tartozását
mégis az indokolja, hogy a csapatok felvonulása után a logisztikai bizto-
sítás "íoglalkoztatja " a közlekedést.

Nemzetközi tapasztalatok

A következókben nem valamiféle úti jelentést va§/ a hazai konzul-
tációkról készült beszámoló jelentést kívánok'közreadni, hanem néhány
olyan tapasztalatot, amelyeket nem szabad figyelmen kívül haglrni a MH
jövőbeni Közlekedési Szolgálata kialakításánál, illetve általában is tanul-
ságosak.

A hivatásos haderőre való áíállást (NSZK kivételével) tekinthetjúk
a haderő korszerűsítés főirányának ajelentős (de arányaiban a mienknél
jóval kisebb) haderócsökkentés mellett. Az átalakítás logisztikai szemlé-
letmódottükröz, elsődleges igény a racionalitás. Ennek megfelelóen köz-
beeső parancsnokságokat szüntetnek meg, a haderőnemi logisztikai
rendszereket összhaderőnemivé integrálják.

A BELGA KIRÁLYSÁG (területe mindegy harmada hazánkénak)
Közlekedési Szolgálata komplexbiztosítási íeladatot Iát el: minden szál-
lítási alágazatot irányít. Három szárazföldi (vasút, kózút) szállítási igaz-
gatósága, 1 légi szállítási és 1 tengeri (és belvízi) szállítási igazgatósága
van - központi (VK - alárendelt szerv) alárendeltségében.
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Az Igazgatóságok hatásköri területén lévő katonai szervezetek na-
gyobb ráze nem rendelkezik saját §zállítási kapacitással, minden szállí-
tási igény azlgazgatóságra érekezik be, amely jogosult a szállítóeszkőzze|
rendelkezó katonai szervezettől szállító gépjárművet kirendelni más ka-
tonai szervezet szállítási feladatának végrehajtására. (Ez lényegében egl-

fajta körzetesítés, száIlítóeszközzel óltalában a magasabb készenléni és fel-
töltöftséEű eg)sélek rendelkezneN pl.: a a gépe§tett dandá\ amelyet me+-

Iátogattunk). Abban az esetben, ha a katonai szállítási kapacitás elégte-
len, a Katonai Szállítási Igazgatóság polgári szállító eszközt vesz igénybe.
Ugyancsak az lgazgatőság végzi a szá|lítő gépjárművek közúti ellenór-
zését (az igénybeltétel jogszerúségét és a szállítási igénylésben foglaltak
kontrolját).

A légi szál|ítások végrehajtására a Légierő e5l (vegyes) szállító re-
püló Winggel rendelkezik (ebben vannak a V.I.P utasszállító gépek és a
király személyi használatú repülőgépei, valamint a C-130-as gépekból ál-
ló teher- és deszantszállító kapacitás). A wing a jelentós ENSZ (huma-
nitárius; segély, stb,), kormányzati és más polgári megrendelésekből szár-
mazó bevételek eredményeként önfenntartó (sőt némi többletbevétele
is van) és a brüsszeli polgári repülóteret használja úgy, hogy a Katonai
Légiszállítási Igazgatóság|égihatárnfitási joggal rendelkezve végzi a ka-
tonai személyek határrendészeti és vámkezelési (ki- és beléptetést) fel-
adatát.

A víziszállitásokat ugyancsak egy (kikötóben települt) Katonai
Szá||ításilgazgatóság vógzi, csak polgári szál|ítóeszközök igénybevételé-
vel.

Minderyik Igazgatóság vámkezelósi (ügdntézési) iogkörre! rendel-
kezik - az orságo§ §?ákhatóság felüs/elete melleí t,

A szállítási rendszer fejlesztáében alapvetó a kombinált, cserefelé-
pítményes szállítás, a konténerizáció és a gépesített rakodás, valamint az
automatiku§ jármű (szállítmány)követési rendszer fejlesztése. A NATO-
ba kijelölt csapatok logisztikai biztosításában alapkövetelmény a mobili-
tás és a kompatibilitás, amelyet elsősorban a (NATO-szabvány 20"-as)
konténerizációval biztosítanak.

Összegezve, a katonai és potgári kapacitás és infra-struktúra köl-
csönös igénybevétele a leghatékonyabb megoldások érdekében, nagyon
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aktív közremúkddés a NATO szakbizottságokban, széleskörú tapasz-
talatok a nemzetközi szállításokban a korábbi afrikai jelenlét, az ENSZ_
missziókban való részvétel és a NATO -íagság révén (az utóbbi idóben pl.
Az NSZKter letéről24 ezertonna lőszert szállítottakvissza bel4ate letre).

OI_A,SZORSZÁGBAN elsősorban avasútiszáliítást tanulmányoztuk.
Ennek során bemutatták a vasútüzemeltetó ezredet (annak éves gyakor_
latát is megtekinthettük). Tevékeny§égének alapvető részét képezi béké-
ben egy 120 km-es he5vidéki vonalszakasz üz€melteté§€, polgári köz-
remúködés nélkül igen nehéz körülmériyek kózött. (Egyben arra készen,
hogy elhúzódó sztrájk esetén áwegyék a Róma-Milánó vasútvonal üze-
meltetését, amelynek hosszabbidejű kiesése megbénítaná a nemzeígaz-
daságot).

Az ezíed tő tevékenysége a vasúti tiszt (hivatásos és tartalékos) kép
zőiskola működteíésq amely egyben - a tartalékos tisztek róvén - az Olasz
Vasutak részére képezi a (civil) vasúti tiszt ütránPótlást is.

A veszélyes (és veszélyeztetett) anyagok szállítása csak vasúton tör-
ténhet, a fegyveres száIliímánykísérés-órzéshez speciáüsan kialakított,
felí'egyverzett szállítmánykíséró vasúti kocsikkal rendelkeznek. Logiszti-
kai rendszerükben a kezdetben területi ellátási elven alapuló 4 szintes
biztosítást 3 szintre (tagozatra) csókkentették, a kijelölt csapatok érde-
kében konténerizáción alapuló mobil logisztikai elemekkel rendelkez-
nek.

LENGYELoRszÁcnaN a + katonai körzet létrehozvásával köz-
pönti tagozatban alig maradtak (logisztikai) erők, eszközök. Ezek közüI
a vasúti szállítás irányító szervei (Katonai Szállítási Igazgatóságok) és egy
közlekedési (vasút; híd) épító ezred a szakanyag bázi§sal maradt meg; a

közúti biztosítás, a gépkocsiszállítás (a volt központi raktárakkal együtt)
és a szállítmánykísérés a hadműveleti tagozatot képviseló katonai körze-
tekhez került.

Az UsA EURÓPÁBAN ÁI-rouÁsozÓ szÁneznóllt
hadeű kózlekedési rendszere két nxarkáns elemből tevődik össze:

- Egrik a szállítási tevékenpég és kapacitás (Transportation) (ez utóbbi
könnyű, közepes és nehézszállító járművekból ált, köztük a legnehezebb
harcitechnika szállítására képes tréleres, illetve cserevontatmányos nyer-

38



ges szerelvényekből) tisztaprofilú s zázad és zász|őalj-szintű szervezetek-
ből áll;

- Másik a szállításszervezés és mozgásirányítás (MOVEMENT
CONTROL) olyan komplex szeívezet, amely szállításszewező-, szállí-
tásirányító (diszpécser) szerveket, és ellenőrző-átere,sztő (forgalomirá-
nyító) pontokat foglal magába.

Az USA haderói a nern manővernek számító "lábon" történó mozgás
kivételével minden szállítóeszközzel végzett helyváltoztatást szállítási
problémaként kezelnek és elsődlegesnek tekintik a szállító eszközök
c€ntralizált, illetve a sállítási alágazatok - ezen belül is a katonai és
polgári eszközök-komplex vagy kombinált alkalmazását.

Annak ellenére, hogy az USA központi (HM illetve VK) közleke-
dési szerveivel nem volt lehetőség konzultáció lefolytatására, informáci-
ókhoz jutottunk a polgári és katonai integrált szállítóeszköz beszerzésről.
Ennek lényege az, hogy az állam (védelmi minisztérium) támogatást nyújt
(a magán légitársaságoknál pl. 7O Vo-ot) a vételárhoz, ezzel ugyanakkor
szükségállapot esetére elsőbbségi igénybevételi lehetőséghez jut, illetve
a konstrukciós elóírások lehetővé teszik a gépek katonai célra történő
felhasználását. Hasonló szerzódéseket kötnek hajótulajdonosokkal is.

A háborús tapasztalatokból származóan semmit nem bíznak a vélet
lenre. A szállítmányokhoz erős biztosítást szerveznek, amelynek külön-
böző fokozati lehetnek (fegyveres kísérés, pihenőkörletben területzárás
és védőgyűrű, harci helikopteres kísérés).

Fontos tapaSZtalatnak tekinthető a polgári szállító cégekszállító esz-
közeinek a katonai szállítmányokba történő besorolása és együttes irá_
nyítása. Vegyesen alkalmazzák a saját és a polgári (bérelt) rakodóeszkö-
zökct is - a logisztikai bázison kívül vasútállomásokon - például a konté_
ncrek rakodására.

. Megismerhettük a Logisztikai Bázist vagy Központot - a HAD-
SZINTERI logisztika egyik alapvető elemét, amely egyrészt a szállítási
alágazatok (vasúti, közúti és légi) csomópontja, másrészt anyagkezeló-
tároló, javító és egészségügyi infrastruktúra, továbbá az állandó kiszolgá-
ló személyi állornány, valamint a harci alegységek személyi állományának
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átmeneti (néhány napos) elhelyezését biztosító állandó és ideiglenes (tá-
bori) létesítmények összessége.

A I-ogisztikai Bázis rendeltetése a kűlönböző helyekől beszállított
haditechnika, hadianyag és a személyi állomány alegységekké történő
összerendezóse, rövid összekovácsoló kiképzése, majd komplett alegy-
ségként a hadi alkalmazás körletébe történő kiszállítása vagy menete -

legtöbb esetben kombinált menet - a nelréztechnika közúti (tréleres)
vagyvasúti szállításával. A felvonulás után a bázisról történik a célirányo-
san összeá_llított anyagszállítmányok utánszállítása. Ki kell emelni a BA-
ZISREPULOTER szerepét, amely a mi korábbi fogalmaink szerint
anyagbiztosítá§i (vagy ellátó) repülótérként működik, de harci gépeket
is fogadhatiindíthat.

Az USA haderő lFOR-kontingense a NATO irányelveknek megfe-
lelóen kérte és elvárta a magyar katonai közlekedési §zolgálat aktív
rószvételét a közlekedési biztosítás megszervezésében, Példa értéke en-
nek a felvonulási és logisztikai modellnek többek kózött abban áll, hogy
demonstrálja a közlekedési biztosítás (fóként szállítás) sajátos szerepét:

mindenkor a feladatnak megfelelő súlyképzéssel szolgálja mind a had-
műveleti, mind a logisztikai tevékenpéget. Demonstrálja azí a szemíé-
letmódot, amit a 7, USA hdt. parancsnoka fo ga|mazott meg azoböl-há-
borúba történó felvonulás tervezésekor: "Logisztika =hadműveletek.
Hadműveletek=logisztika."

A nyugati hadvezetés a logisztikát nem mellékes, megtúrt kelléknelg
szükséges rossznak tekinti, hanem a haditevékenység §zerves részének,
amely megteremti a győzelem anyagi-technikai hátterét, a személyi állo-
mány elszántságához szükséges biztonságérzetet és az erókkel való ma-
nőver lehetőségét az erófölény létrehozása érdekében.

A BUNDESWEHR (Bw) Közlekedési szolgálata - tekintettel az
NSZK NATO-beli kiemelt szerepére (bázis jellege miatt is) igen jelentós
polgári kózlekedési kapcsolatokkal rendelkezik.

A szállítási tevékenység jól szabályoznlt. Példaszerű a veszélyes és
veszÉ|yeztetett áruk szállítása. Ennek lényege, hogy a járművek vezetői
vizsgát tesznek, illewe kiépült a felelősi rendszer (a csapatoknál megbí-
zott és kinevezett tisztekkel, a VK-nál és a Szövetségi Védelmi Minisz-
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tériumban működő szakcsoporttal) és a képzési háttér a Bundeswehr I-o-
gisztikai Iskoláj ában (Hamburg).

Tanulmányoztuk a Német Szöveíségi Vasutak (DB) honvédelmi cé-
lú (és más NATO kötelezettségekhez kapcsolódó) szállítási kapacitása
fenntartását. Megállapítottuk például, hogy a DB - éppen korszerű volta
miatt - nem igényli nagyszámú nehéz pórekoc§i fenntartását a rLemzet-
gazdasági szállításokhoz, ezért elkülönített áIlami költ§égvelésből tör-
tént 420 db nehéz pórekocsi beszerzése.

. Fontos lapasztalatnak tekinthetó a TEREPJÁRÓ és az ÖSSZKE-
REKHAITASU gépjármű-kategória megkiilönböztetése (a magas ké-
pességű, emiatt igen drága terepjárókat csak a harcoló csapatok kapják).
A mozgósítási gépjárműszükséglet fenntartósa setn a véletlenre bízott: a
nemzetgazdasági (állami, közületi és magánszféra) gépjármű beszerzé-
sére állami támogatással gyakorolnak hatást (a közúti gépjárművek he-
lyett összkerékhajtású járművek beszerzését össztönzik a vételár és az
űzemeltetési költsegkülönbözet mértékében - meghatározott idótartam-
ta szerződve a használóval. Ebből óriási megtakarítás érhetó el, illetve
biztosítható a szükséges és megfeleló minőségű gépjármúmennyiség.

A BW Közlekedési Szolgálata rendelkezésűnkre bocsátotta a NA-
TO STANAG-eket, bemutatták szállítástervező és i rányííási számítógé-
pes rendszerüket, tájékoztattak a BW feladatrendszerének nemzetközi
elkötelezettségekkel való bővülése kapcsán szükségessé vált konténeri-
zációs program tartalmáról és megvalósításának helyzetéról. Eddig több
száz 20 |ábas kónténert és megfelelő konténeremeló-szállító technikát
§zereztekbe. Konténerekben tárolják a válságkezelésre kijelölt c§apatok
anyagait, ezzel nagymémű mobil tárolóteret nyernek. Külön problémát
jelent náluk az igen nagyszámú nem szabvány méretú, különféle rendel-
tetésű konténer mogzatása (ezek elsősorban szakági berendezésekkel
ellátott konténerek).

A racionalitás és a szállítási ráfordítások miatt is vegyes raktárcso-
portokat alkalmaznak, amelyek területi ellátást folytató logisztikai dan-
dárok állományába tartoznak. A szállítás körzetesítetten, a terúleten lé-
vő hadosztály sállitóászlóalj vagy a logisztikai dandár szállító eszkö-
zeivel kerül végrehajtásra. A külföldön feladatot végrehajtó csapatok ré-
szére gújtó-komplettírozó-tranzit raktárakat működtetnek, ahonnan
az igény szerint összekészített (és csomagolt) anyagokat a berakó repü-
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lőtérre vary kikotőbe szátlítják el. A katonai szállítási kapacitás (közúti
és légi) mellett jelentós a vasúti, a polgári légi és tengeri szállítóeszközök
igénybevétele (a Haditengerészet nem rendelkezik katonai szállítóha-
jókkal).

Tanulságos a közlekedési biztosítás fogalmának meghatározása is

a Véderó koncepciójában, (Konzeption der Bundeswehr).

"A fegueres erók számára a harcWszüItség és a művelái szabadság

íenntartósa érdekeben a helyzetnek megfeleló, teljesítőképes közlekedési
'rendszer 

lehető legjobb kihasználúsa elengedhetetlen előfehétel. A katonai
mozgásokat a hadmúveleti és logisztikai vezetés céIjainak és pioitásainak
megfelelően kll teruezni, végrehajtani és támo4atnL Ennek az a lényege,

hog saját erők és eszközök alkalmazása melktt a polgli közlekedési hó-
lózat és berendezéseh szállító eszközök és üzemi szervezetekfelhaszndlását
katonai közlekedési rendszabáIyok alkalmazásával biztosítani és koordi-
nálni a katonai követelm&tyeknek megfelelően." Tartalmát tekintve alap-

vetően megegyezik a mi fogalomrendszerünkkel, szellemében azonban

egészen másként értelmezhetó: a közlekedési biztosítás nem szolgálta-
tás, hanem a feglveres erő harckészültsége és műveleti szabságának eI-

engedhetetlen elófelíétele.

A közlekedési biztosítás felsószintű szervezeíi hátteréí a Szövet§égi
Védelmi Minisztériumba integrált Yezérkar (Fegneres Erők Hivatala)
Fü SVS, a Szárazföldi hadsereg Vezérkara Földi Közlekedési Fü III.3.,

a lÁgieó Yezérkara Légi szállítá§í és közlekedési űgyosztályai adják.

Látható, hogy minisztériumi szinten - a tárcaközi eg5rüttműködési felada-
tok érdekében megvan a szakmai szervezet, másrészt a közlekedési al-

ágazalokat " Ieo sztott úk" a haderőnemel<hez: a szár azföldi haderő közle-
kédési szerve szakirányítása alá tartoz|k a"fölái" közlekedés, a légierőhöz
a légiszállítás szakirányítása.

Áttelrintve a üzsgált hadseregekkel kapcsolatos tapasztalatokat,
megállapítható, hogy egyiknél sincs "filmszakadás" (azaz o|yan tagozat,
amelybennincs a közlekedési biztosításnak a íeladatkörhöz igazodó szer-

vezete), a közlekedést és szállítást nem szétszabdaltan irányítják és fő-
ként helyenek és szerepének megfelelően kezelik. Az új hadsereg-fej-
lesztési koncepciókban - a csökkentés mellett a mozgékonyság és az ak-
ciósugár növelésének igénye miatt még inkább felértékelődik a közleke-
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dési biztosítás. Ezt íámasztják alá a vonatkozó NATO_ajánlások is. l
kövakezőkben ezek ismertetésére és elemzésére térek ki.

NATO-ajánlások

Ha pontos akaroklennei, nem is biztos, hogy az AJÁNLÁS a legjobb
kifejezés, talán az IRANYELVEK helytállóbb lenne arra a módra, aho-
gyan a NATO magas szintű tanácskoá testületei a szuverén tagállamok
(azok hadseregei) részére közreadj ák azokat az érte|mezéseket, amelyek
egy-egy szakterület jövőbeni fejlesztésének iránymutatói le§znek. Ilyen
iránymutatás a NATO Logisztikai Kézikönyv, amelyet a Felsóbbszintű
NATo Logisztikai Ertekezlet titk ársága l994-ben adott ki. A Kézikönyv
a logisztika értelmezését Áítallmazza azon területeken, amelyek egy-
részt a távlati fejlesztés terén az integráció (szabványosítiás) irányába hat-
nak, másrészt az egymással eg},tittműködni köteles sz ervek"eglnyelvűsé-

8ét" biztosítá meghatározásokat és a közös műveleteknél elengedhetet-
lenül szükéges logisztikai kompatibilitás és interoperabilitás területeit.
Nem diktátum tehát a teljes NEMZETI LOGISZTIKA felépítésére és
működtetésére!

_ A Kézikönlv 11. fejezetének címel KÖZ,LF,KEDES Es SZALLÍ-
TAs.

A NATO mozgékonyságát biztosító kózlekedési és szállítási tevé-
kenpégre vonatkozó alapelvek a következők:

- Ko|lektív felelősség a nemzeti és NATO-hatóságok egyúttes fele_
lőssége a NATO tevékenységeket biztosító közlekedésért és szállításért,
amely a pontosan kőrülírt nemzeti és a NATO-parancsnoksági feleiős-
ségekból tevődik össze. Nemzeti felelősségi körbe tartozik például a
szükéges szállítási kapacitás biztosítása, a szállítások tervezése és irányí-
tása a nemzetkdzi erók kötelékébe taítozí eíők íésúre, az alkalmazási
térségbe való beérkezésig.

- Az alapelvek közé tartozik még (címszavakkal) a koordináció,
egüttműködés, gazdaságosság, eredményesség, rugalmas§ág, át|átbatő-
ság, hadmúveleti elsőbbség, egyszerűség és szabványosítás.
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- A NATO erők mozgatására és szállítására vonatkozó irányelvek,

"liá.ii;á;;r;i.-isrnfeC "rl 
és szervezetek kiatakiűsáért a NA-

iÖ:;;il;;;;mzeti katonai éí polgári hatóságok a felelősek,

A katonai tevékenységek biztosítása érdekében a rnozgatás és szál-

ítá- ;;;Ü ;;'ti.*á r"Zuita"i,odot felölelő, többnemzetiségú erye-

;í;'r'i.;r;;;;"ká.i alapon kell véurehaitani és koordinálni, illewe vég-

;;;ilffi;:ffi:úritoit e* o..rt_ungbá hozott eljárási módszerekkel

kell támogatni.

- A nemzetek figyelmét felhívják arra, hogy a nemzeti törvényhozás-

*"r uu*',narlitezkffésekkel gonáoskodjanaí a béke, válság és háború

iil.? #;;irŰ'."nnyfu egíí-rno,gatásí és száltítási kapacitás lenntar-

i#;;.;"iiÁiÖ iigy"ié'oÉr Xí,,eii az onzágoknak, a Szövetségi moz-

l"i?ri il.rairiilr i€iessegeit Siztosító, megfelelő jogharmonjzációs te-

i:ffi;ÖiJ, .J.' n".?,ti ilodszabályőkat, továbbá tanácsokat ad

azok kialakítására.

- A tervezésnek biztosítania kell, az erők ,9".cu.táy á a szállítás

*"uaieriii.ic".l csökkenrését, az előírt hadászati é§ hadműveleti moz-

;:ifi;;ffiilíá;eráercten a t<eszletek, anyagok és eszközök állan-

dó elhelvezésű vagy u ,noou 
"lői" 'olt 

tárolási léhétőségeinek kialakítá-

sát.

- Az illetékes NATO Parancsnokok értékelik a Szövetség mozgatási

é, ;ilíáiÚ;;telményeinei Áogatásában mind a_ NATO, mind a

il;;il;; tntezrcóesetiatct<oiyságát es azokól jelentéseket ké_

szítenek.

- A katonai mozgatási és szállítási eróforrások vezetése és irányítása

aiulaidonosnemzeteknélmarad,hacsakazországokmásvezetésimeg-
áil"po'dá.okut n"m kötöttek a NATo hatóságoklGl,

-AFőbbNATOParancsnok(MNC)fogiameghatározniamozgatási
e, ."áTiirari ráruaatok fontossági iorrendjéi-(ideérwe az általános koor-

Ji.?Üi J. 
" 

i"uunemzetiségú Íary a külónálió nemzeti h adrendi eleme_

ket érintő mozgatá,ok,u"u,uiouÉtiszűrését i§), továbbá törekszik a NA-

iÖ Pil;;;i;k igeov,in"r,i"rjoiteséhez sáúkséges mozgatási és szál-

irt^i erOto.ra.ot ossz jhangolt felhasználrására,
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Az ajánlásokból kiemeltek is mutatják, hogy a NATO Uj Stratégiai
Koncepciójában a mozgékonyság és műveleti szabadság növelése az
egyik meghatározí a|apelv, amelynek alapvető feltétele a szállíüási ké-
pesség, amelyet az MC 336. NATO-alapokmányban foglaltak szerint
NATO koordináció melletti nemzeti felelősséggel kell biztosítani. Szük-
ségesnek ítélem ezen okmány legmagasabb szintú feldolgozását, amelyet
a Honvéd Vezérkarnak kellene irányítani.

A MH Közlekedési §zolgáIat helyzete

A NATo-orientációból már ismertté vált f€ladatokkal nenr számol-
va, a Honvédelmi Törvényből, a MH béke és hadi alkalmazási feladata-

iból a szo|gálatra háruló kötelezettségek és a lehetóségek összevetése

nagyon is vegyes, végeredményet tekinte lehangoló képet mutat.

Már a jelenlegi helyzetben is jelentós hiányok mutatkoznak a szál-
lító kapacitás terén, a biztosítás (forgalomszabályoás, őrzés), sáIlít-
mánykísérés és a trábori rakodó kapacitás sem kielégítő. A közúti biz_

tosítás béke-feltételei hiányoznak, nincs béke-mag a tartalékos után
(át)képzéshez és "szakharcászati műhely" aíej|esztéshez. A közúti bizto-
sítás béke-magja lehetne a MH felvonulását biztosító e|lenőtző-átenztő
pontokat működtető alegység - magasfokú szakértelemmel és felkészült-
iéggel, mert a közúti komendáns eró nem más, mint a (Movement) Moz-
gatás iránló szervezete!

Ágazatunk területén vannak olyan problémák, amelyek nem költ-
ségvetésfüggőek , megoldásuk azonban naglban hozzójdrulna a teljesítő,

kép e s s é g növ e lé s é h ez ; i|y enek

- Nem mindenütt érvényesül a komplexitá§ elve, például a szállító és

emelógépek alkalmazói jogkörének hovatartozása tekintetében;

- A szállító eszközök típusválasztása a szülrséglet-számvetés és elosz-
tás nem a szolgálat hatáskörébe tartozik, éppenezéttnem megfelelő szál-

lítási képességű jármúvek kerültek rendszerbe, és megoldhatatlan a szál-

lító technika komplex, korszerú (csere-felépítmény, csereszabatos von-
tatmányok) többcélú felhasználás szerinti alkalmazása;
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- Aszóllító gépjárművezetők és tisztes beosztásúak szakmai szám sze_
íint nem a szolgilathoz tartoznalg szállítő szakkiképzésük és tartalékos
tiszthelyettessé képzésük í5l megoldhatatlan;

- A jóváhagyott szakképzettségi jegyzékkel ellentétes az el|átő a|egy-
ségparancsnok szakmai száma;

- A katonai szállító gépjármúvek fokozódó elhasználódása miatt,
eglre növekvő mértékben kényszerülünk polgári szállító kapacitás igény-
bevételére, amely így - a nagy darabszámban meglévő, de alighasználható
honvédségi eszközök mellett - igen gazdaságtalan megoldás;

- A szolgálatot helyenként beosztási és rmdfokozati diszl<rimináció
sújtja, ennek következményeként a jól képzett, perspektív szaktisztek
elhagyják az ágazaíoí, d vezető szervek alulszervezettségük miatt alig ké-
pesek a napi feladatokon kívül koncepcionális, rendszerépítő, a tudo-
mányos eredményeket adaptáló, a gazdasági lehetőségek jobb kihasznál-
sát biztosító kidolgozó munkára, Ez fokozottan érvényes a felsőszintű
vezető szerwe, amely az önálló szakmai számmal leprezentált szakterü-
letek sorát képtelen átfogni,

A közlekedési biztosítás korszerű szervezeti alapja

A közlekedési biztosítás feladatait a jövőben i§ a katonai és polgári
lehetőségek integrált alkalmaásával ke|l mego|dani (ahogyan ez eddig
is alapelvűnk volt). Sokkal naryobb hangsúlyt kap azonban a logisztikai
szemlélet, a racionalitás, a gazdaságosság, másik oldalról pedig a reagá-
lóképesség, a mozgékonyság és a megbízhatóság növelése. A két oldal
egymással szóges ellentétben áll, amelyet csak úgy lehet feloldani, hogy
béke-idószakban, de még háborús hellzetben is le kell mondani az 'En
vóram" mentalításról (a hadrendi hovatartozás hangsúlyozásáról), mert
a haderőt egységes egésznek felfogva lehet csak gazdaságos megoldáso-
kat kialakítani. A valóban §zűkós létszám es anyagi-technikai lehetősé-
geket koncentrálni kell, néhány ütóképes szervezet létrehozására.

Szállíási rendszer-koncepció

Az elemzésnél abból indultunk ki, hogy a MH átalakításának legin-
kább sállííásigényes elsó üteme befejeződött, a had§erqa beállt az új
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harcértékre és diszlokációba, ezután már csak korrekciók lesznek. Össz-
volumenét tekintve a szállítási igény csökkenni fog, mert a hadsereg kon_
centráltabb lesz (kevesebb objektumban helyezkedik el).

A kötelékkiképzésben a vasúti sz állítási ágazat elsőbbsége megma-
rad, azonban összvolumene csökkenni fog, mert a helyőrségi kiképzési
objekíumok nagyobb szerepet kapnak. A nagyvolumenű anyag és tech-
nikai szállítást továbbra is vasúton élszerű végrehajtani.

Alapelvként marad továbbra is a lratonai és a polgári kapaciá§olq
valamint a szállítási alágazatok kombinálí alkalmazása (pl. a konténeres
szállítások kiterjesztése),

A MH középtáű technikai stabiliációs tervében meghatározottak
szerint nem kerülhet sor jelentós fejlesztésre, legfeljebb a minimálisan
sziilaéges, a fenntartást biztosító eszközök pótlási jellegű beszerzésére.
Ennek megfelelően csak a fenntartás és a válságkezelés elsó ütemű fel-
adatainak szállítrási szükégleteit vettük figyelembe. Nincs szó a '%adi"
szállítási kapacitásról, annak egy része azonban a javasolt beszerzés esz-
közparkjából (komprornisszumokkal) biztosítható.

Az cinálló ellátást folytató objektumok (katonai szerveZeaek) élelme-
zási anyagokkal történő ellátása alapvetően polgári beszállítással valósul
meg, Hasonlóan történik az üzemanyagellátás is. A ruházati anyagel-
látásnál legfeljebb pótlásról lehet szó, mert a bevonuló állomány a kikép-
zó központokban kapja meg az első ellátmányt. Kképzési lőszer szált,i-

tással nagyobb volumenben a kiképző központok és a gyakorlóterek (lő-
terek) viszonylatában számolhatunk. Ajavítóanyagok (alkatrészek) szál-
lítását járatrendszerben célszerű megoldani. A csapat - központi raktár
relációban anyagfrissítési, illetve csere - jellegű szállítási igények jelent-
kezhetnek. Igény keletkezhet még kommunális jellegű, illetve térítéses
szállításokra is.

Tekintettel aría, hog5l a központi raktárak többsége centrálisan he-
lyezkedik el, a távolsági szállítási viszonylatok legnaryobb része is cent-
rális irányú. Ezen szállítási irányok kezdő (vég)pontjain nagyobb számú
katonai szervezetek, illetve egy objektumban több katonai szeítezet
(vagy azok megalakításáért felelős szervezet) lehet, amelynek rendelkez-
nie kell saját szállító kapacitással. Ezen katonai szervezetekre, illetve

47



szállítási kapacitrásukra épül a szállítási rendszer, amely kiegészűl a két
hadosztály logisztikai €zred és a központi tagozat szállító kapacitásával.

A katonai szervezetek a szűkös beszerzési lehetóségeik miatt a bé-

ke-szállító kapacitás tekintetében három kfltegóriába sorolhatók:

- I. Komplex szállító csoporttal rendelkező katonai szervezetek (a

§Záűtási irányok végponti szervezetei);

- II. Önálló ellátást és objektum üzemelteté§t végző, a távolsági

(helyónégen kívül) szállítrásba utalt katonai szervezet;

- III. Más (ellátó) szervezettel közös laktanyai elhelyezésben lévő

katonai szervezet.

Ery változatként száltító járatrendszer kialakítására gondolunk, A
katonii szervezetek járatokhoz való utalását elsősorban a földrajzi hely-

zet és a kózlekedési üszonyok hat ározzák meg. Számvetéseink alapj án

megállapítható, hogy ez a rendszer fajlagosan harmadára _csökkenti 
a

gépJ árműszülségletet. Ezzel együtt jár az any agibiztosítás (ellátás) rend-
jének újraszabályozása is.

A fajlago§ járműszük§églet csökkentése természetesen feltételezi
a korszeiú (t.iUU"et,i, cserefelépíményes, cserevontatmányos) technika

alkalmazásái. Ajelenlegi primitív megoldások (1jármű - egy feladat) nem

alkalmazhatók.

A központi tagozatban olyan közlekedési szervezetet kell létrehoz-
ni, amely 

-komplei 
bizlosításra képes és magában foglalja a szállí-

tásszerveiő, a szállííő,szállótmánykísérő és forgalomirányító szeweket,
(Erre jó példa az USAEurópában állomásozó Szárazföldi Haderő lénye-

gében dándár-típusú szállító szeruezote, amelyet volt alkalmunk tanul-

mányozni, hiszen együtt dolgoztunk vele.) Ezen komplex szervezet kon-
cenffilná a jelenteg szétszór! különböző hovatartoású szerveket, ame-

lyek most ném képesek eg]má§t támogatni, az erőforrásokkal belülról
manóverezni, Ez a szervezet eryben bázisa lehetne a tartalékos képzes-

nek és a hadi rendeltetésű katonai közlekedési szewezetek megalakítá-

sának,



Ez a szerlezetképas lenne a válságkezelés időszakában (még moz-
gósítás nélkül) a polgári eszközök bevonásával (saját eszközeivel kombi-
náltan) a szállítási feladatokat biztosítani, illetve kikülöníteni (uryancsak
polgári eszközökkel kiegészítve) az "elvonuló" (PARP) kontingens biz-
tosítására szükséges kapacitást.

Annak ellenére, hogy a címben a "NAT0-oientálr" kifejezát hasz-
ná|tam, a béke-oientált jelzó ishe|ytálló lenne, mert ez az írás elsősorban
a béke-időszak problémáiról és feladatairól szól. Ezek közül - elsősorban
a felsővezetés szintjén - nem felejthetjtik ki a polgári közlekedési rend-
szer befolyrásolását honvédelmi képességünk növelése érdekében. Erre
solcféle lehetőség Hnálkozilg elsősorban az integrált rendszerekfejlesztésére
a száIlítójármú fennta,tós, közös irányító szervek létrehozósa (kettős stótu-
szt1 beosztások rendueresítése) terén. Mindezek eg következő cil<k témái
Iehetnek
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GONDOLATOK AZ ÜZEMANYAG GAZDÁLKODÁS
pRIvATIzÁüórÁnól

Rugór Oszkórl

A MH üzemanyag gazdálkodásának helyzetét 199ó. nájusában_jú_
niusában mind a MH Vezetői Tanácsa, mind a HM Kollégiuma meg-

tárgralta. A szolg álatrlebézhe|yzetére való tekintettel olyan döntés szü-

letett, hogy fel ke|l mérni a MH üzemanyag bázisok hBsznosításának
lehetóségeit és a keletkező bevételek eg5l részének a gazdálkodásba tör-
ténő üssiafordítrásával javítani az üzemanyag-ellátást, valamint a szolgá-

lat múszaki-technikai állapotát. A HM Ur a Népszabadság 199ó. október
14-i számában nyilatkozott a tárolókapacitások hasznosításának lehető-
ségeiról.

Az Új Honvódsegi szenle 1996/8., és a Katonai Logisttil<a |996,2,
szómában mrár részletesen elemeztem a MH üzemanyag és üzemanyag-

technikai eszköz ellátásának, a szolgálat műszaki-technikai állapotának
helyzetéí, így azt most nem célom megismételni.

Az üzemanyag gazdál}odás €setlege§ privatiációja többször fel-

merült az elmúlí években. A szotg á|at előző vezetése 1993-ban egy HM
Rt. létrehozásának lehetóségével s zámo|t, de ez az elképzelés nem.jutott

el a megvalósíttásig. A Magrar Honvéd 1995-ben közölte Enyedi Lajos
századoi cilrkét "Pivatizálható-e az üzemanyag,elldtás?" címmd1 maJd

Korom Károly al enedes "Ellenvélernényét" is-

Korom Károly alezredes ellenvélem értyét a ldvetkezőképpen íejezte
be:

"A kérüsre, hog pivatizálható-e az üzemanyag-ellátás a válaszom

IGEN, azonban nem mindendron és nem a jelenlegi helyzetben és feltételek
mellett. }Éppen a csapatszintű ülzemanyag-bbtosítóst végző szervek piuati-
z á ciój a me goldha t at l an."

1 Dr.Ru8áío§zkároy,eaedes,voltMHÜzeínanya8szol8áatfónök
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Ú5, gondolom, hogy a csapatszintú üzemanyag-biztosítást végó szer-
vek privatizációja ma sem időszeű és nem jaűtana ajelenlegi helyzeten.
Ugyanakkor az elmúlt egy évben jelentős változások álltak be a szolgálat
helyzetében és a működés feltóteleiben. A szolgálat valamennyi tarta-
lékát felélte, a múszaki_technikai állapot tovább romlott. Cikkemben a
hasznosííás lehetősegeinek feltárásában a Honvédelmi Minisztérium
Társaságfelügreleti Oszályának ós az MH Üzemanyag SzolgáIatfőnök_
§ége közös előkészítő munkájábóI felmerülő gondolatokat szeretném
ktimeadni. A szolgálat gondjainak, feszü|tségeinek feloldására termé-
szetesen a legkézenfekvőbb megoldás a költségvetési forrás biztosítrása
lenne, de sajnos erre hosszabb távon nem látok lehetőséget. A költség-
vetés tartós elégtelensége és ebból adódóan a kapacitások kihasználat-
lansága megköveteli a szolgálat központi tagozatának csökkentését és
az ellátás, §zolgáltatá§ok esi részének polgári bázisra terelését. A fel-
szabaduló bázisok ésszerű hasznosítása és a befolyt bevételek szolgálat
érdekébeni felhasználása megítélésem szerint az egyetlen út a jelenlegi
helyzetből való kilábalásra.

Ennek sikeres megvalósulása a MH részérelétsámcsökkentés! az
objektumok kapacitásainak telje§ körű kihasználrásából pedig felhasznál-
ható gazdasági eredményt lehetne elémi.

E élok eléréséhez olyan megoldást kell találni, mely ery sor szem-
pont, bizosíték betartá§át teszi lehetővé, amelltk az alábbialiban össze-
gezhetők

- a MH üzemanyag és üzemanyag-technikai eszköz ellátása, a szol-
gáltatások továbbra is teljes körűen biztosítottak legyenek;

- illeszkedjen a MH anyagltechnikai, logisztikai rendszerébe és meg_
bízhatóan múködjön mind béke, mind minősített idő§zakban;

- az üzemanyag bázisok hasznosítása gazdasági haszonnal járnon es
ne járjon utólagos terhekkel;

- a gazdasági haszon jelentős része üsszafordítható legyen a MH
rendszerébe és az üzemanyag-ellátrá§ ráfordítási költségeinek csökken-
tésével járjon;
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- a megoldás feleljen meg a haderőcsökkentés kritériumainak, de
egyben munkahely megórző legyen;

- á végül, de nem utolsósorban feleljen meg a töwényi előírásoknak
(közbeszerzái, privatizációs, környezetvédelmi, mérésügyi, tartályok
üzembentartása stb,).

E szempontok megvalósítására számos megoldás kerűIhet szóba.

Egyik megoldás lehet, ha a HM eryszenélyes részvénl,kírsaságot
hoz létre, melyhez apportként felhasználja a bázisokat, biztosítja a jegy-

zett tőke készpénzhányadát, az induláshoz szükséges forgóeszközöket,
a szükséges engedélyek beszerzését.

Ez a vá|tozat ideálisan biztosítaná a HM függetlenségét, a haderő-
csökkentést és az üzemanyag-ellátási feladatok polgári jellegú szférába
vitelét, de nen oldaná meg a finanszírozás kérdését, a törvényi előírások
betaítását, azazbeláthatő időn belül nem biztositáná az alapvető có|t a
gazdasági hasznot és annak egy részének visszafordítását az ellátási szín-
vonal javítása érdekében,

Másik megoldás lehet közös társaság létrehozása az országban je,
lentős piaci helyet betöltó vállalattal, vállalatokkal, mellyel a befektetés
arányában megosztható a gazdasági eredmény, de egyben biztosítja a
rneghatározott szempontok alapján a HM igényeit, elvárásait.

Egyik i\en lehetséges vállalat valóban az Enyedi százados által is
említett MoL Rt. lehetne, de természetesen nem a laktanyán belüli
üzemanyag-ellátás tekintetében, A MOL Rt. a kóolaj kitermelésétől a
feldolgozáson és kereskedelmi tevékenységen keresztül felöleli vala-
mennyi területét e szakmának. Biztosíthatóak lennének a MH minőség-
biztosítási követelményei és szortiment igényei a hazai termékek vonat-
kozásában és a tulajdonában lévő vállalatokon keresztül az eseti és im-
port igények kiel é§tese is. Nyilvánvalóan közös felmérés szül<séges az igé-
nyek és lehetőségek a bázisok szüI<ségességének vizsgálatára, valamint a
gaz d a s á go s s á g t e kint e t éb en.

Elképzelhető azis, hogy ketté válasszuk a célok megoldásának mód-
ját. EgJrrészt e§/ közös társaság létrchozásával az elláá§t polgári útra
tereljűk a bázisok egy részének apportálásával, másrészt a bázisok
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fennnaradó részének hasznositására pedig nás Yállalatokat vonunk
be. Ilyen lehet például igény esetén a Kőolaj- ós Kőolajtermék Készle_
tező Szövetség (KKKSZ) vagy más tározó igénrlyel rendelkezó vállalat,
társaság"

Nem kizárt az sem, hogy az apporton felüli szabad üzenanyag bá-
zisokat vary azok kapaciíását bérbe adjuk, Abérbeadás ugyan nem old_
ja meg a tározók műszaki állapotásnak elvárt jawlását, de még mindig
kedvezóbb, mint a kényszerű használat, így bevétel nélküli órzés-véde-
lem. Természetes igényként merül fel ebben az esetben is - a jelenlegi
gyakorlattól eltéróen - a bérbeadásból származó bevétel visszaforgatása
a Szolgálat érdekében.

Harmadik megoldásként lehetséges egy olyan két- vary több §ze,
mélyes részvénlársaság létrehozása, melynek jeglrzett tőkéjéhez a HM
az izemanyag bázisok egy részének apportálásával mint többségi tulaj_
donos járulna hozzá, míg az alapításhoz és a további műkrjdéshez szük-
séges tőkét a társalapítók biztosítanák. Az apportálás és tókebefektetés
után a részvénytársaság feladata lenne az adott objektumok korszerűsi-
tése, felújítási és hatósági előírások betartása, a szükséges engedélyek
beszerzése az eredményesség elérése.

E változatnál meg kell találni azt a partnerq partnereket, akik ren-
delkeznek a szükséges gazdasági feltételekkel, tókével, illetve az olajpi
acra be tudnak törni. Természetesen ennél a változatnál sem zárható ki
a második változatnál említett MOL Rt.-vel vagy más társaságokkal való
partnerség.

A második és harmadik megoldásná| az apportok tekintetéb€n ter-
mészetes€n kormányzati es/eztetések 6§ döntés §züksége§.

Az apportálást, figyelembe véve a piaci kockázaii tényezőket, csak
fokozatosan a bázisok lépcsőzetes bevonásával célszerű megvalósítani.
Ajelenlegi bázisok meg§züntetésére csak akkor kerülhet sor, ha a priva_
tizácíő me gfelelő garanciákkal kerül végrehajtásra.

E gondolatokból is levonható az a következtetés, hogJl az űzem-
anyag_ellátás MH hadrendjén kivüli megvalósítása sámos problémát
vethet fel, melyek megoldását kelló óvatossággal, jogi, szakmai és főleg
politikai körültekintéssel kell végeznl Ebből adódóan adtam cikkemnek
a gondolatok címet, hkzen a pivatizóció előMszítésében, a döntés esetleges
végrehajtásában a szalonai szempontok uglan fontos, de nem döntő sze-
repet játszanak
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A z^szLóN,J IIARccsopoRT rpvÉxpNysÉcÉNpr
ANyAGI-TECIINIKAI (LoGISzTIKAI1 nzrosírÁs,l

Gdspár Tibor|

A téma aktualitásátVégh alt]ábornagl úr 1996.június 06-án kiadott
körlevelében negfogalmazott elve\ valamint az Orsággrűlés 1995. jú,
nius 30-án elfogadott 88/1995, hatjÉrozatában a hadsereg sámára előírt
feladatok elemzé§e bizonyltjal

"4. középtávon - 1998-ig - a Magar Honvédség - az Allatmány, a tör-

vények és az Orszóggltilés határozatai alapján - febljen meg az alábbi kö-
vetelményelorcIc

b.) békben meglévő, rövid idő alatt alkabnazható erökkel legen kesz,

a hatánadósz századol<kal egtüttműkbdve, az orszóg területere betört íeg)-
veres csoportokfelszámolósóra; ehhez a íehöItött kntonai szewezetek harci
techniklj ót azonnal alkalmazható áIlopotban kcII tartani;

d.) Iegen képes a váIságkezelés katonai feladatainak azonnali ellátá-

sára a kijélölt szervezetek békeóllományával, továbbá más ala|allatokkal,
azok kiegészítése és rövid felkeszítése után"; (I)

A határozatban foglalt feladatok végrehajtásának eryik lehetséges
módja - a Magyar Honvédségszewezrti rcndjébe illeszkedő , tÁsz|6alj
(század) harccsoportok létrehozása és fenntartása.

A zász|óalj harccsoportok vizsgálata nem új feladat hadseregünk-
ben. Az elmúlt években - ktilönböző megnevezések alatt - elméleti mű-
vekben, gyakorlatokon és a katonai folyóiratok hasábjain többször sze-

repelt ez a kérdés. (2)

l Dr. Gáryár Tlbo! mkézre/€§ , MH FvTsT+ég f€yveí,ló§z€f és mú§zald technikai o§zályvezdó
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A Magyar Honvédség átalakítási feladatai újmegvilágításba helyezik
a kérdés vizsgálatát. Az elmúlt években összegyújtött tapasztalatok fel-
dolgzása, továbbgondolása jól illeszthető az átalakítási feladatok végre-
hajtásához.

Tanulmányom célja, hogy a zászlóalj harccsoport tevékenységének
témakörén belül az anyagi-technikai biztosítás kérdésinek üzsgálatával
járu§ak hozzá a létrehozandó kötelékek célszerűbb alkalmazási elveinek
kidolgozásához.

Fontosnak tartom elöljánóban lesziigezni az alábbiakat:

- Egy ilyen harci kötelék anyagi-technikai biztosításának végrehaj-
tása alapvetően a kötelék ö§szetételétól, felszereltségétól, feladatától, az
alkalmazás körülményeitől, stb. fúgg. Ezért íanulmányonban csak egl ,

áttalam felállítotí - áltatános változatra vonatkoztátva foglalkozom az
anyagi-technikai biztosítás kérdóseivel, Ezen kívül általános következ-
tetéseket Kvánok megfogalmazni a témával kapcsolatban;

- A feladatok végrehajtásához a békében meglévő szervezeti eleme,
ket és azok lehetőségeit veszem elsődlegesen figyelembe.

A harccsopottok alkalmazósónak és anya§+echnikai biztosításának
elemzéséhez feltétlenül fel keII használni az elmúIt időszakok k)lföIdi harci
tapasztalatait. Ezen a tétel szánukra leginkább használhatók a volt Ju-
goszláüa teniletén folyó harci cselekmények tapasztalatai. Az utóbbi idő-
ben több elemzés jelent meg ebben a témában. (3)

A harccsoportok létét a\átámasztJák az elmúlt években bekövetke-
zett változások is. A kelet-nyugati szembeállás vége, a tömeghad§eregek
megszűnésének kezdete. Amíg a korábbi feltételek katonai és polgitikai
szempontból egyaránt a területvédelem érdekében nagy létszámú fegy-
veres erő fenntartását igazolták, addig az új sokpólusú általános konflik-
tushelyzet kisebb, gyorsabb, mozgékonyabb, szervezetében és múködé-
sében rugalmasabb feg5rueres eróket igényel. (4)
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1.) A zászlóalj (sázad) harccsoport feladata és összetétele

Az anyagi-technikai biztosítás kérdéseinek ismertetáéhez feltétle_
núl szükséges a biztosítandó kötelék (zászlóalj-század harccsoport) fel-
adatának á lehetséges (feltételezeto összetételének rövid áttekinté§e.

A ászlóa|i @zázad) harccsoport feladata lehet:

a) Béke időszakbaa feszültségi és vábághelyzabm:

- A határőrizet katonai megerősítése;

- Átsodródott fegyveres c§oportok felszámolása;

- Fontos körzetek, terepszakaszok, csomópontok zárása.

b) Korlátozott célti agresuió esetén (hábonis helyzetben):

- Yeszé|yezíetett szárnyak, hézagok lezárása;

- Az ellenség sikert elért alegységeinek lassítása, esetleg megállí-
tása;

- A védelem mélységébe kirakott, kidobott légida§zaní, |égimoz-
gékonyságu ellenséges erők felszámolása, vag5r részvétel a fel-
számolásban;

- Elóre kiépített támpontok, terepszakaszok megszállásával fon-
tos irányok lezárása, körlet megtartása;

- A védelem mélységbe kijutott előrevetett osztagok térnyerésé-
nek lassítása, megsemmisítésükben való részvétel;

- Tűzszakasz elfoglalásával résalétel az ellencsapás végrehajtásá-
hoz szükséges feltételek megteremtésében;

- Járható irányokban, önálló harctevékenység folytatrása.

Természetesen a felsoroltakon kívül más feladatok is jelentkezhet-
nek egy adott, konkét helyzetben. A felsorolt feladatok lehetóséget ad-
rlak két fontos lövetkEztetés levonó§ára:

1.) A feladatok eredményes végrehajtásához nagfokú mozgékony_
ságra van szükség. Ez lényeges hatást gyakorol az anyagi-technikai biz-
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tosítás szervezáére, mert a rendelkezésre álló szállító gépjármúvek és a
harceszközök mozgékonysága - különösen terepen - nem összemérhetó.

2.) A harccsoportnak _ meghatározott készenlét elérése után - állan-
dóan keszenlétben kell rállnia a feladat végrehajtására, Ez aá jelenti, hogy
az anyagi-technikai biztosító eróknek és a készleteknek is készenlétben
kell lenniük.

A harccsoportok összetételét alapvetóen a konkrét feladat határoz-
za meg. A szakirodalom többféle összetételt említ (l ásd 2. jegyz,e|. lJrta-
lában a gépesített lövészzászlóalj melerősíthető: 1 tü.o-al (1-2 tiizérüteg-
gel), vpct.ü-el, 1 harckocsi századdal, légvédelmi-, ve5,ivédelrni_, műsza-
ki- és anyagi-technikai biztosító alegységekkel. Század harccsoport ese-
tén hasonló összetételben, csak kisebb kötelékekkel áll össze az állo-
mány.

Egyes esetekben a harcc§oportot támogathatják más szervezetek és
aleg5négek is (tnzérség, harci helikopterek, stb.).

A fentieken Kviil más jellegú harccsoportok is létrehozthatók a fe|-
adatok függvényéb eru Példóul: könnyő mozgékonyságú harccsoport. (5)
A horvátországi harcok folyamán kialakult kúlönleges rohamszázad (ami
a mi értelmezésünk alapján harccsoport) szervezete az alábbi:3 lövész-
szakasz, mesterlövész csoport, kommandó csoport, műszaki-utász cso-
port, logisaikai csopott, fegruertrár (szrázad fegyver és lőszenaktár) és köz-
ponti bázis őrszakasz. (6)

A harccsoportok (vagy egyes alegységeik) - speciáüs esetekben - el-
juthatnak a rendeltetési helytike légi szállítással is. Ebben az esetben a
harcjárművek és a nehézfegyverzet ery része hátramarad.

Összességében megállapítható, hogy a harccsoport olyan megerősí-
tett al€§tség, amely ryorsan, bárme$ helyzetben, viszonylag önállóan oldj a
meg feladatát. A harccsoport állománya, megerósítése a feladattól füg-
gően változhat.

A harccsoportok háborús alkalmazásának kérdései többnlre kidol-
gozottak, így az anyagi-technikai biztosítás kérdáeinek vizs gá|atánál a
feszültségi és válsághelyzetben alkalmazott harccsoportokkal foglalko-
zom elsősorban-

57



2. ) Az anyagi-technikai biáosítás általános kérdései

A harcsqjortok anyagi-technikai biztosításánál érvényesünek az anya-
gltechnikai biztosítás általónos elvel, de ezek egy sor sajátossággal való-
sulnak meg a gyakorlatban.

A valságkezelés időszakában alkalrnazott harccsoportok anyagi-tech-
nikai biztosításánál döntő körülményként jelentkezik, hogy a hadsereg
és az alakulatok anyagi-technikai szakcsapatai, illetve szakalerységei nem
tartoznak a feltöltött csapatokhoz.

Például jelenleg a lőszerellátás rends zprébe tattozó szsmélyekés alegy-
se,gek, egségekbekeben minimális Mtszámmal vag egáltalin nem funkci-
onáInak Azászlóalj lőszerellátó rajoknál általában a parancsnoki beosz-
tás van békében feltöltve; a dandár, ezred lószerraktárak (harcanyag el-
látó alegységek) állományából a raktáwez,ető békére is rendszeresítve
van. Valamivel jobb a helyzet a javító erőknél. A feltöltött zászlóa|jak,

osztályok jaűtó erői 80-90 %o-ban, a dandárok, ezredek javítószázadai
6O -7 O Vo -b an békében is rendszeresítve vannak.

Ezt a gondot némileg enyhíti az a tény , hory ezen feladatokat egy-

idejúleg nem az egész hadsere,g, hanem annak csak kis része (néhány

száaad, zászlőa|j) hajtja végre. Így lehetőség van arr a, hogy a feladatban
részt nem vevő alahllatok terhére az anya9i,technikai biztosításhoz szük-
séges erőket átcsoportosítsulc, ez azonban nem könnyú és nem eryszerű
feladat, csakalapos helyzetismerettel, tervezőkészséggel, pontosfeladat-
meghatározással, segító és kóvetelnénytáma§áó ellenőrássel lehet meg-
szewezni, irányítani és végrehajtani.

A harccsoport alapját - feladattól függően - gépesített lövész- vag5l

harckocsi század,- zászlóalj alkotja, általában a zászlóalj szervezetszerú
biztosító és kiszolgáló (logisztikai) alegységeivel együtt. Ezt a köteléket
csak úgy szabad megerósíteni, ha mérlegeljük a vezetésre és a mobilitásra
gyakorolt hatásokat. A megerősítő alerységeknek (raj, szakasz, üteg,

stb,) feltétlenül rendelkezni kell olyan vezetái eszközzel, amivel csatla-
kozni tudnak a kötelék hírrendszeréhez.

Véleményem sze rint a zászlóalj szervezetszerű logisztikai alegységé-
ből (békeállomány átcsoportosításával "M" szervezetre feltöltött logisz-
tikai aleg5nég) és a megerősítésképpen adott logisztikai erőkből és esz-
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közokből élszerű egtéges vezetés alá tartoá mobü anyagi-technikai cso-
portot létrehozni.

A felkószülés idószakában

A feladat meghatározásakor, a parancsnok elhatározrása alapján, meg
kell tervezni á sz ervezli az anyagi-technikai biztosítási feladatok végre-
hajtását. Végre kell hajtani a kijelölt alegységek felkészítését, a technikai
eszközök technikai kiszolg álását, az anyag1 készletek feltölté§ét, kiegé-
szítését. Ezeket a feladatokat - különösen ha korlátozott idő áll rendel-
kezésre - csak az elöljáró szervezet (dandár, hadosztály, hadtest) eróivel
lehet végrehajtani. A felkészülés befejezéseképpen meg kell alakítani a
harcoló, támogató és biztosító (kiszolgáló) csapatok csoportosítását. Az
anyagi-technikai csoport parancsnoka, egy változatban lehet a zászllőalLj

logisztikai alerység parancsnoka, aki a feladawégrehajtás idószakára, az
anyagi-technikai biztosítá§t irányító elöljáró anyagi-technikai (logiszti-
kai) főnök közvetlen alárendeltségében oldja meg a biztosítási feladato-
kat. Másik változat szerint - különösen ha az anyagi-technikai megeró-
sítők többségben vannak - a parancsnoki feladatokat elláthatja az anya-
gi-technikai (logisztikai) törzs egy rátermett tisztje is.

A fe|adatvégrehajlás ídószaMban

A harccsoport a parancsnok elhatározásának megfelelóen megkezdi
a harcfeladat végrehajtásáL Az anyagi-technikai csoport a távol§ág es harc-
feladat fiiggvényében az elfoglalt körletben vary új körletbe való település-
§el készenlétben áll a biztosítrási feladatokvégrehajtására- A harcj árművek-
be, a felkészülés időszakában málházoít anyagikészletek (lőszer, üzem-
anyag, élelmiszer, egészségigyi anyag) biztosítják, hogy a harccsoport a
mobiütását csökkentő lószer-, üzemanyag-, stb. szállítógépkocsik nélkil
tevékenykedjen. A feladat végrehajtása közben a parancsnok köteles fi-
gyelemmel kísérni az anyagi készletek, kiilönösen a lószer alakulását, fo-
s/ását. Jelentve a lószerforyást, az elöljáró anyagi-technikai (logisztikai)
főnök időben tud intézkedni a készletek utántöltésére. Az anyagi-tech-
nikai erők és eszközök ilyen alkalmazősa a kövakező elóryökkel jár:

- az összfegyvememi parancsnok nincs lekötve az anyagi-technikai
alerységek vezetésével;

- az anyagi-technikai erók és készletek a harcolóktól bizton-
ságo§abbtávol§ágr4 védettebben helyeáetők el, e§^ittal bizosíwa a grors
beavatkozás lehetőségét;
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- a legszükségesebb erők (vontatók, sebesültszállító gépkocsik) vi_
szonylag védettebbek, így alkalamasabbak a harcrendben történő felada-
végrehajtásra;

- az anyagi-technikai biztosítás rugalmasabban szervezhető, mivel a
központilageIhelyezett csoportosításból aszükséges erők, eszközökoda_
irányíthatók, ahol szükég van rájuk.

Kiindulva a harccsoport elképzelt feladataiból megállapítható, hogy
egy-egy harcfeladat közben, csak lószerutánpótlási igény léphet fel.

Abban az esetben, ha a harccsoport nem feryveres feladatot hajt
végre, hanem olyan feladatot kap, aho1 nem á11 fenn fegyveres ellenséges
behatás, akkor az anyagi-technikai biztosítás eróinek es eszközeinek cso-
portosítása más lehet. Például az élelemellátó raj, egészségügyi erők köz-
vetlenül a harccsoportnál is telepüIhetnek vagy az anyagí-technikai biz-
tosítás stacioner helyről (bázisJaklanya) is végrehajtható.

A feladat végrehajtís után

A harccsoport, végrehajtva feladatát, meghatározott körletbe gyü-
lekezik, Erre a helyre települ az anyagi-technikai csoport is. Végrehajtják
a személf állomány ellátását (egészségügyi, élelmezési, esetleg ruháza-
ti), a technikai eszközök kiszolgálasát, javítását, az anyagi készletek fel-
tóltáét, pótirását. Az anyagitechnikai erők intenzív tevékery-séggel, glor-
san alkalmassá tudják tenni a harccsoportot a kóvetkező feladat végre-
hajtására, amennyiben az az e|őző harcfeladat közben nem szenvedett
súlyos vesaeséget. A feltöltá befejezáe után kell pótolni az anyagi-tech-
nikai csoport készleteit. A helyzettőI függően ez történhet kiszállítással
va$l vételezéssel.

3.) Az anyagi-technikai biztosítrás feladatai es azok végrehajtá-
sának rendje

A harccsoportok békeidószakban (válságkezelés) és békeszervezet-
tel történő alkalm azásának arryagl-technikai biztosítását tekintem elsód-
leges üzsgálati célnak, ezert a feladatok csoportosítását az anyagi-tech,
nikai csoportfőnöksegek, §mlgáIatok békeszervezetének megfelelő rend-
ben fogalmazom meg.
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3.1, Haditechnikai biztosítrás

A feryverzettechnikai biztosííás

a.) A lőszerellátás területén meghatározó, hogy a harccsoport alegy-

ségei milyen fegyverzettechnikai eszközökkel hajtják végre feladataikat.
Az esetek többségében a feladathoz szülrséges lőszerkészlet a békeki-
képzéstől eltérően, lényegesen nagyobb tömegű lőszer kezelését teszi
szül<ségessé.

A feladat végrehajtásához szülrséges lőszer mennyiségét álíaLában a

feladatot elrendelő parancsnok ha teíozza meg. Az elmúlt években elő-
fordult, hogy általánosságban 1 javadalmazás lőszer lett meghatározva-
Ez nem mindig esik erybe az adott alerységnél meglévő (elóírt) lószer
mennyiségével és a fegyverekhez rendszeresített tárak, rakaszok befoga-
dóképességével, valamint a rendelkezéste álló szállító kapacitással-

A megszabott feladatnak megfelelóen a fegyverzettechnikai szolgá-

latnak biztosítani kell a meghatározott lőszereket. Ez alapvetóen a ki-
képzési készletből, annak elégtelensége esetén a csapatkészletból törté-
nik, melynek pótlására azonnal intézkedni kell. A lőszer keze|ésére - az

előzőekben már említett feltöltetlenség miatt - ideiglenes szervezetet,

lószerellátó rajt kell létrehozni, amelynek feladata a lőszerek előkészíté-
se, tározása, hevederezése, meghatározott formában (harcjrárműbe, lő-
szerszállító gépkocsikra, zárható, pecsételhető ládákba) történő málhá-
záshoz való csoportosítása, illetve má|Ilázása.

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a lószerek előkészí_
tése nary gondot okoz a feryeízettechnikai szolgálatnak, mivel a lősze-
rekkel kapcsolatos munkálatok általában a szolgálat állományával való_

sulnak meg. Az összeferyvernemi alegységek ezeket a feladatokat (he-
vederezés, tárazás) csak ritkán gyakoroljá\ a rendkívüli eseménytől való
félelem pedig túlzott óvatosságot okoz.

Eg század erqű harccsoport lőszerkészlete, egy változat §zerint a

következő lehet: gépkarabély-1,0ja., RPG-7 - 0,25 ja., géppuska - 1,0 ja.,

távcsöves puska 1,0 ja., Fagott 0,25 ja., SZPG-9 0,2 ja., SZT-2 (IGLA)
-2 ja. Zászlóalj erejú harccsopornál ery változat szerint lehet: pisztoly -

0,7 ja,, gépkarabély, géppuska, távcsöves puska-l,0 ja., RPG-7 -0,25 ja.,
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kézi-gtánát - 1,0 ja., aknavető, tüzér, páncéltörő riór - 7,0 ja., SZPG-9
1,0 ja., SZT-2 (IGLA) -2 ja., harckocsi - 1,0 ja.

Amennyiben az elóírt lőszermennlség vagy lőszerfajta csak a csa-
patkészletból volt biztosítható, azonnal igényelni kell a készlet feltölté-
sét. Az elöIjáró szervek ezeket az igényeket összesítik, megszervezik a
kérdéses lőszerekből az ellátást. Kiszállítást (vételezést) üszont csak in-
dokolt esetben (ha fenáll a lószerfelhasznrálás valószínűsége) kell végre-
hajtani.

Ha a harccsoport olyan feladatot hajt végre, amikor lőszert használ-
nak fel, akkor az elöljáró fegverzettechnikai szolgálatnak azonnal intéz-
kedni kell a lőszerellátásra és meg kell kezdeni az utánpótlá§t,

A várható felhasználrási adatokból kiindulva, az ellátási feladatokat
célszerú előre megtervezni és a szúkséges pillanatban azonnal beindítani
a lőszerellátási mechanizmust. Ez történhet lószerszállítrással központi
raktárakból, közbeeső el|átási tagozat raktárából, alakulatok közötti lő-
szer-átcsoportosítással, a bázis laktanya készletéből, vételezéssel külön-
bözó raktárakból. Fó követelrnénynek kell tekinteni, hogy a harccselek-
mény megkezdését követően aég &ál belül biztosítani kell a lőszer-
utánpótlást.

b.) Á technikai bbtosítás a feguetzettechnikai biztosítás fontos terü-
/eíe. A harccsoportba kijelölt alepségek fegyvereit elő kell készíteni al-
kalrnazrásho4 aminek legmegfelelőbb módja a technikai kiszolgrálás végre-
hajtása.

Különös figyelmet kell fordítani az időjárási üszonyok hatrásaira. A
téli feladatvégrehajtásra kedvezótlen hatást gyakorol a vastag hótakaró,
az erós éjszaki lehűlés. Az optikai műszerek bepárásodhatnak. Az akku-
mulátorról múködő berendezesek múktidési ideje és hatásfoka csökken.
Az akkumulátorokat s/akabban kell cserélni az eszköziknél.

Éjszakai feladat-végrehajtásra való felkészülésnéI az éjszakai irány-
zékokat és figyelóműszereket a sötétedés beálltáig a kezelőóállomány-
nak és a szakjavító állománynak ellenőriznie kell és be kell szabályozni.
Végre kell hajtani a tartalék tápáramforrások ellenórzÁét és szükség
szerint cserekészletet kell bizto§ítani.
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A fe|adatvégrehajtás közbeni gyors hibaelhádtás érdekében a kü-
lönböző szinteken (dandár-, bázislaktanya-, maga§abb szintű javító szer-
vek) készenléti javítószolgálatot célszeíú működtetni. Gondoskodni kell
arról, hogy megfelelő számú és típusú vontatóeszköz legyen készenlét-
ben a meghibásodott, esetleg megsérúlt eszközök vontatásához.

A feladatok eredményes végrehajtrása érdekében a javítószeweknél
a meghatározó eszközökból (feldedtó- és figyelőműszerek, felderítő lo-
kátorok, páncéltörő és |égvédelmi eszközök, stb.) célszerú cserekészletet
kialakítani és cserés jaűtási módot alkalmazni.

A páncé|os és gépjármútechnikai bizto§ító§

A páncélos és gépjármútechnikai biztosítás területén az altábbi ker-
désekre kell a fó figelmet fordítani:

- A feladatban résztvevő eszközök kiválasztására, az alkalmazáshoz
történő előkészítésükre;

- A tárolásban lévő, de a feladatvégrehajtráshoz szükséges eszközök
kikonzerválására és územbehelyezésére;

- A fenntartási anyagok - különös tekintettel az akkumulátorokra -
biztosítására;

- A javítószervek felkészítésére, a technikai kiszolgáláso\ jaűtások,
vontatások, mentések végrehajtására;

- A csapat mozgások technikai biztosítá§ának meg§zervezésére.

A műszaki-technikai biztosítás

A műszaki-technikai biztosítás a harccsoport érdekéb en két íő rész-
ből áll: abarcanyagellátásból, valamint a műszaki gépek elókészítéséból
és technikai biztosításából.

A feladat végrehajtásához szükséges műszaki harcanyagot a csapat-
készletból kell biztosítani.

A múszaki munkák elvégzéséhez szülrséges műszaki gépeket ki kell
jelölni, fel kell készíteni az alkalmazásra, gondoskodni kell a fenntartási
anyagokkal való ellátásukról, a javítá§ meg§zervezéséról, ki kell jelólni a
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tartaléke§zközöket. Kütön figyelmet kell fordítani a műzaki felderítő-
eszközök múködőképességére és fenntartási anyagokkal való feltöltött-

ségére (pl: film).

A vegyivédelmi-technikai biztosítrfrs

A vegyivédelmltechnikai bizto§ításnál a fő firyelmet a vegyivédelmi

felderítőóizközcik működőképességének ellenőrzésére, valamint a ve-

g5rivédetmi védóeszközök meglétére és használhatóságára kellfordítani,
Áz egyéni védőes zközökbő| 2-I0 Vo-os tartalékkészletet kell biztosíiani,

A vefrvédelmi szakcsapatoknak készenlétben keü állniuk esetleges men-

tesítÖi feladatok végrehajtására, ehhez biztosítani kell a szükséges anya-

gokat.

Az elektronik8i biztosíúis

Az elektronikai bizto§ítás megszervezésénél számításba kell venni,

hogv a békeidőszakban végrehajtandó feladatoknál előtérbe kerül a ve-

""Éko 
hírudás igénye, a r?dióhíradás csak tartalékként szerepel Bzért

a fó figyelmet - a iendszeresített és kijelölt híradótechnikai eszközök fel_

készóén túl - a vezetékes híradás anyagi és technikai feltételeinek biz-

tosítására kell fordítani. Szükséges a rejtje|ző eszkőzök, a titkosítóberen-

dezések előkészítése, alkalmazáshoz kész he|yzetben tartása is,

3.2. Hadtípbiztosítás (hadtápellátás)

A harccsoport hadtápbiáosításával kapcsolatos rendszabályok komp-

lexumában kiemelkedóen fontos a feladatra történő felkészülés kérdése,

Ennek terjedelme, határideje és rendje mindenkor az alegségek felada-

tánakjellegétól, a készenlétldejétől, a feladat helpzínétól, aZidőjárástól,

a haaiáper?k- és eszközök meglététól, állapotától és egyéb tényezőktől
függ.

A hadtáp felkésátése a harcfeladat elózetes intézkedés élekkézbez,
vételével kezdődik Amíg a kijelölt kötelék (század, zász|óa|) felkészül

a feladat végrehajtására, addig a ha dtápnakaz alóbbi íebdatokat kell vé8-

rehajtani: ,

- a hadtápalegységek személyi álománnyal, szaktechnikai eszközkkel

és különbözó anyagokkal való kiegészítése;
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- kiegészító készletek létrehozása - a feladat jellegének megfelelően
- élelemból, ruházati anyagokból, üzemanyagból;

- a hadtápbiztosítás megszewezése, az ellátrási forrrások kijelölese (bá-
zislaktanyák, területi raktárak);

- a feladat végrehajtására kijelölt helpzín, objektumok szemrevéte-
lezése (amennfiben szükéges), az ellátás, biztosítá§ megszervezése;

- a menet (szállítás) hadtápbiztosításának megszeryez&e.

A harccsoport alegységeit készenléti (üs/eletD helyzetben, illetve a
laktanyaközeli feladatvégrehajtás esetén lényegében bázislaldarryábol lát-
ják el- Igy a hadtápellátás alapvetően a békeellátá§i rendszerben valósul
meg. A kijelölt aleg5öégek élelrnezesi, ruházati és i.izemanyag-ellátiása jelen_
tős többletfeladatot ró a bázislaktanya ellátó rendszerére. Ezért adott eset-
ben szükéges \ehet az ellátó á|lomány kiegészítése.

Az a|egségekzavartalan ellátása érdekében a bázislaktanyákban ki-
egészítő, tartalék készleteket kell létrehozni.

Amennlben a harccsoport harcfeladatot hajt végre, a hadtápszer-
veknek - léiszám-átcsoportosítással feltöltve őket - a háborús működés-
nek megfelelóen kell biztosítaniuk az alegységek harcát. Kiemelt figyel-
met kell fordítani a felhasznált hadtápanyagok idóbeni pótlására, a had-
tápbiztosítás é§ - ellátrás folyamatos fenntartá§ára.

3.3. fuészségüryi bizto§ítá§

A harccsoport kijelölésekor ki kell jelölni az egészségügyi állományt
és eszközoket is. A feladat megkezdéséig a személyi állomány egánégüryi
anyagi készleteit ki kell egészíteni kötszerekkel, sebkötözö csomagokkal,
5ló gyszerekkel, vízfertőtlenítő tablettákkal.

Az egészségügyi biztosítás rendszabályainakszervezésénélfigyelem-
be kell venni, hog5l vannak-e a feladatvé$ehajtás körzetében kórházalr"
ahová a sérülteket és betegeket elszállíthatják Az a|kalmazásnál a bázis-
ként szolgáló laktanya egészségűgyi szolgálatát meg kell erósíteni.

Harci alkalmazás esetén asérülteket és a betegket - a harccsoportnál
történó elsősegély és e|ső orvosi segélynyrijtás után - az ezredek, a dan-
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dárok és az e|öljárő tagozatok sebesültszállító eszközeivel (gépkocsi és
helikopter) - a kijelölt polgári vagy katonai kórházba kell szállítani. Egles
esetekben - közbenső állomásként - ideiglenes segélyhelyek is telepíthe-
tők, amelyeket orvossal (owosokkal) kell megerősíteni.

3.4. Közlekedési biztosi&ás

A harccsoportok alkalmazásánál sánte minden esetben felmerül a

nagy tömegű anyagok, csapatok üszonylag gyors, személyi és technikai
veizteséget mege|őző helyváltoztatásának igénye. Ezt leginkább vasúti
szállítással lehet végrehajtani. Az otszág közlekedési rendszerén belül
jelen|eg is a vasút ameghatfuozó és a magyar közlekedá gerincét várha-
tóan a továbbiakban is ez fogja képezni. A vagiti szóllítás előnye: nagy
mennlségű haditechnikai eszközt, anyagokat rövid idő alatt, nagy távol-
ságra, időjárástól viszonylag függetlenül szállít, továbbá, hogy a vasúton

szá ított csapatok üszonylag pihenten, a technikai eszköók működőké-
pes állapotban érkeznek meg a kijelölt körletbe-

A megfelelő vasúti gördülő anyag igénylésnél - az idő röddsége miatt -

el kell térni az előírt módszertől. Az igénylést (biztosítást) a feladatot
elrendelőnek kell végezni és meg kell határozni a csapatoknak a berakás

és a kirakás helyet és idejét.

A harcfeladat végrehajtásánál jelentós szerepet kaphat a légi szálli
tás is. A katonai szállítórepülők feladata lehet a légimozgekoq,ságu alegy-

ségek, különféle anyagi készletek szállítása. Módszereik köótt találunk
olyanokat is, amely akár harc közben is alkalmasak anyagutánpótlásra,
lőszerellátásra.

A feladat nagyságától fúggóen, célszerű meghatározott közúti szál-

lító kapacitást kijelölni és készenlétben tartani aíra az esetre, ha váratlan
szállítási feladatok jelentkeznek. Ilyenek lehetnek a készletek (lószer,
robbanóanyag, egáaégiigi, ruházati anyagok) meghatáozott szintre eme-
lése; a felhasanált, a megsemmisült kázletek pótlása, a kázletek átcso-
portosítása, stb.
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4. ) Köv etkezletések, javaslatok

1.) A válságkezelési feladatokban rész§evó harccsoport anyagi+ech-
nikai biztosítrásának meghatározó sajátossága, hog5l csak a békére rend-
szeíesített hivatásos, sorállomány és kózalkalmazotti állomány áll rendel-
kezésre. A jelenlegi alakulatok szervezeti felépítésére jellemó, hogy az
anyagi-technikai akgségek többnyire nincsenek feltöltvq így a harccso-
porthoz szülrséges erők csak átcsoportosítás után biztosíthatók Mivel a
létsziám alapvetóen kevés, ott is feszültségek keletkeznek ahonnan az
átcsoporto§ítás töíténik.

A jövót illetően egyértelmúen következik, hog5t olyan szervezet€t
kell létrehozni - ezen feladatok megoldására - ahol az anyagi-technikai
biztosítás végrehajtásához szükséges állomány is biztosítva van.

2.) A je|enleg meglévő anyagi készletek (lőszer, robbanóanyag, stb.)
jelentós része úgy van tárolva és lépcsőzve, hogy ezen újszerú feladatok
végrehajtására csak átcsoportosítás után használható. Ezert célszerű len-
ne meghatározott helyeken a tervezett harccsoportok résére anyagi kész-
leteket kialakítani és készenlétben tartani.

3.) A békekiképzés rendszerében naryobb firyelmet kell fordítani
ezen feladatok begyakoroltatá§ára a jövóben, ezzel lényegesen lehet íö-
vidíteni a harccsoport felkészüléséhez szütséges idót.

4.) A mozgósított alerységekből létrehozott harccsoportok anyagi-
technikai biztosításánál már kedvezőbbek a létszámviszonyok, de ott új
feladatkent jekntkeznek a lajvetkezőIc

- a tartalékos állományt be kell illeszteni az alegységekbe, vegre kell
hajtani azok összekovácsolását;

- az íry összeállított alegységeknél hosszabb és a békében meglévő
szewezetektől eltérő felkészítést kell végrehajtani.

1.) Orsággnűlési O",U."""iffÍ"r Houvédség hosszri, valamint
középtávú átalakításának irányairól és létszámáról. Maglar Honvéd
1995128. szóm - 14. oldaL
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2.) A teljesség igénye nélkiil:

- 1. Katonai Kerületparancsnokság szerzői munkaközössége: A mo-
bil harccsoport alkalmazásának elvei és lehetóségei, Uj Honvédségi Szem-
le 199215. fuet.

- 1 . Katonai kerületparancsnokság szerzői munkaközóssége. A meg-
erősített harckocsizó zászlóa|j - harcsoport harcászati ryakorlatának ta-
pasztalatai. Új Honvédségi Szetnle1992/11. szám , 47-53. oldal.

- Bukovics Istvón: A könnyú glorsmozgékoncságú harccsoportról,
Új Honvédségi Szemle 1993/5. éaÁ - gS-gl. otaat.

- Jakus Sándor: Aharccsoport alkalmazása a dandár harctevékeny-
ségikörzetében. Hadtudomány 1995/1. szám - 50-56. oldal.

- Opróvel LászIó: Zészlőalrj erejú harccsoport alkalmazása a határő-
rizet megerósítés ében. Új Honvédsé§ Szemle 199513. szám ,73-73. oldal.

3 .) A teljesség igénye néIkiil:

- Simon Zoltán: Kihívások és cslekvési |ehetős égek Új Honvéilsé§
Szemle 1994110. szám - 5-15. oMaL

- Eduardo RFIores: Mocskos háború. Bereményi Könyvkiadó Buda-
pest, 1994.

4.) Dr. Knrl |l/.Haltiner: Avá|tozásban lévő európai feg5neres erók.
Új Honvédsé§ Szemle 1994tl0. szám - 36-42. oldal.

5.) Lásd részleteseí: Bukovics Istvón i.m.

6.) Eduardo RFIores; Mocskos háború - 162. oldal

IrodaloDje§zék

!.) Baranyi Ferenc: A válságkeznlésre kijelölt katonai szewezetek
anyagi{echnikai butosítása. Knanai Logisztka 199511. szóm - 137-147.
oldal.
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2.) Dr.Góspár Tibor A Szárazföldi Csapatok Parancsnokága Anya-
gi-technikai Főnökég feladatai a válságkezelé.sbet Katonai Logisztika
1995/1. szám 171-184. oldal.

3.) Giczi Györg : Aválságkezelés, határmegerősítés anyagi-technikai
bíztosítása. Katonai Logiutika 199511. szám , 148-170. oldal.

4.) Kiss Mihály-Illich Ferenc: Aválságkezelésre kijelölt erók és esz-

közök katonai kerületszintű anyagitechnikai biztosításának megterve-

zése, megsz.ervezése. Katonai Logivtika 1995l1.szám - 185,199- oldal-

5.) Rába Imre: A tábori hadsereg védelmi hadművelet anyagi+ech-

nikai biztosításának újszerű kérdés ei. SzdrazföIdi Csapatok 1993 12- szám
- 53-63. odal.

6.) Rúba Imre: A védelmi hadművelet anyagi-technikai biztosítása.

Hadtudomány 199312. szóm , 70-80. oldal.

7 .)Telekdi Béla: A légimozgekonys ág,ő zászlőalj (alegységek) alkal-
mazási elvei. Hadaüotnúnyi Tójékoztató 1994ló. szóm - 21,63- oldal.
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A NATO-HOZ TÖRTÉNÖ CSATLAKOZÁS ALAPVETÓ
(IoLITIKAI-,KAToNAI- É§ pÉNzüoyl) rÉnonsBl

Csabai Györpr

POLITIKAI ALAPOK: Magyarországnak a NATO-ba történó
meghívása esetén (á erre jók az esé|yeink) a meghatározó a NATO tag-
államok döntése.

, A politikai kérdések vonatkozásában az elsődleges alapokmány az
Eszak-atlanti Szerződés, melyeí az alapító felek Washington DC-ben,
1949. április 4-én írtak alá. Az Eszak-atlanti Szerzódés 10-<s cikke a
következőket mondja ki a csatlakozással kapcsolatban: "A Felek egten-
rangú megegtezéssel a Szerződéshez való csatlakozósra hívhatnak meg
mínden más európai államot, amely kepes arra, hog elősegítse a Szerződés
elveinek továbbfejlesztését és hozzóiúruljon az észak-atlanti tér§és bafun-
ságához. Minden ekként meghívott állam részesévé vólhat a SzerződésneN
ha csatlnkozási okiratát az Amerikni Eg/esütt Államok kormányónál lae-
szi. E kormóny a Felek mindegiket érte§ti az egles csatlakozási okiratok
letételéről'. (Eddig az idézet.) Megjegyzem, hogy a Szerződés olyan
kulcsszavakat, mint a kompatibilitás és az interoperabilitás nem tartal-
maz.

A másik alapvető okmány "A tanulmárry a NATO bóvítéséról", ame-
lyet 1995. szeptember 2&án adtak át. C]sak a tárgyilagosság kedvéért
ismertetem a felépítését. A tanulmány hat fejezetból áll. Az első fejezet:
A bóvítés céljait és alapelveit l'artalmaz,za, a második Hogyan biztosi
tható, hogy a bóvítés - egy átfogó európai biztonsági rendszer részeként
- hozzájáruljon az egész euro-atlanti térség stabilitásához és bizton_
ságához és trámogassa ery nem megosztott Európa létrehozásának szán-
dékát, a harmadik Horyan tud a NACC és a Békepartnerségi Program
konkrétan hozzájárulni a bővítési folyamathoz, negledilc Hogyan lehet
biztosítani, hory a bóvítés révén a sávetség hatékonysága növekedjen,
megőrizze képességét a közös védelemből fakadó feladatainak végrehaj -
tására, valamint békefenntartó és más feladatok vállalására és fenntartsa

1 Dr. c§abai cyörgy alezredes, a hadtudomány kandidáfusa, HM straté8iai é§ Védelfii Kutatóinté-
zet vezetó kutatója
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a Washingtoni Szerzódés alapelveit és célkitűzéseit, ötiidik Melyek a
tagság hatásai az új tagokra, beleértve a jogok és kötelezettségek szem-
pontjait is és mit kell tenniük azert, hory felkészüljenek a tagságra és a
haíodik (az ütolsó): A bóvítési folyamat módozatai,

Ezek után fontosnak tartom, hogy a kedves olvasó elsőként az atlanti
közösség értékeit ismerje meg.

AZ ATLANTI KÖZÖSSÉG ÉRTEKEI, ALAPPILLÉREI ÉS A
KIHíVÁSoK, AVAGY A DESTABILIZÁLó rp}rrezór

Az Atlanti Közösség tagjait a közös értékek és érdekek kötik óssze.
(Osztályerdekek, atlanti gondolatiság.) Az Atlanti trkizösség a következő
néry pilléren nyugszilc

Azelsőpiüérí: A JoG SZEREPE És A PARLAMENTÁRIS
DEMoKRÁCIA képezi.

A második pillért: A LIBEFJ{LIS KAPITALIZMUS És SZABAD
KERESKEDELEM alkotja.

A harnadik pillér* AZ EURÓPAI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG teszi
ki. (Ezen a görög-, a római-, a renesz ánsz-, abtit-,
a francia- és az amerikai kultúra értendő.)

A negleilik pillér: A BIZToNSÁcor És a vÉDELMET KÉPVI_
SELI, amelyet a NATO testesít meg.

Az Atlanti Közösséget politikai-, kulturális- és gazdasági termé-
szetű kihívások" avary más kifejezest használva destabilizáló tértyezők
veszélyeztetik. Ezeket öt csoportba oszthatjuk.

Elsó: a katonai iszlám extremizmusa.

Ez megmutatkozik az Észak-Afrikai államok instabilitásában és az
Európába történó átszivárgásban.

Második a távol-keleti érdekeltségek gazdasági expanziója Európá-
ban és az Amerikai Egyesült Allamokban. A Távol-Kelet
Kína gazdasági erői revén új szerepre készül.
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Harmadik

Neg/edik

OtödiI§

a nacionalizmus újraéledése a volt Szovjetunió utódállama-
iban és a Kelet-Közép-Európai országokban.

a terrorizmus, a korrupció és a nemzetközi bűnözés, ame-

lyek veszelyeztetik a politikai stabilitást és a társadalmi ha-
ladást.

az"atlanti közös értékek" mellett mrások lettek Európa érde-
kei.

KATONAI DIMENZIÓ: A tanulmány a NATO bővítéséről IV. fe-
jezet 44. pontjában elóírja, hogy "minden egles lcendó tag tekintetében

megköveteli a katonai thEezók elbíráIús,át, beleértve a NATO számára
szükséges felkészülési időt, hory új, az 5. cikkely szerinti kötelezettséget
vállaljon fel. Az elemzés firyelembe veszi a stratégiai környezetet, a po-

tenciális új tagok elótt álló lehetséges kockázatokat, a fegyveres erők
képességeit és interoperabilitását, saját és a szövetségesek hozzáá|lását
idegen csapatok §aját területükön történő állomásoztatásához és a szö-

vetséges erők megfelelő megerősítési képességét, beleértve a stratégiai
mozgékonyságot is. A Szövetségnek uryancsak biztosítani kell, hogy az
új tagok területe elérhetó legyen erői számára megerősítés, gyakorlatok,
válságkezelés és - amennyiben szükéges - állomásoztatás tekintetében-"

Ezt a kérdést figyelembe kell venntiLnk a bőűtési folyamatban, hazánk
felvétele előtt, alatt és után. A katonai dimenzióhoz sorolhatjuk hazánk
ré§zvételá a BÉKEPARTNERSBcI pRocnewex és az IFoR - most
a SFOR - erók kötelékeiben.

Ugyancsak szeretném a figyelmet arra is ráirányítani, hogy a NATO
számos olyan elemet fog figyelembe venni a bóűtés során, amelyek révén
arra törekszik, hog5l megórizze katonai hitelességét. Ezel<hez sorolhat-
juk a következőket:

- a katonai védelmet,

- a vezetési struktúrát,

- a kiképzest é§ a gyakorlatokat,

- a haderóstruktúrát,

- a felderítést és a

- pénzügyeket.
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PÉNZÜGYI KoMPATIBILITÁS: A NATo-nak pénzúgyi vonat-
kozásban az az e|várása az űj tagokkal szemben, hogy hozzájáruljanak a
NATO kózósen finanszírozott programjaihoz.

Tisztában kell lennünk azzal, hogy a Szövetséghez való csatlakozá-
sunkkal lényeges anyagi kötelezettséget vállalunk. A kompatibilitás mel-
lett itt vetódik fel az interoperabilitás kérdésköre, fóként a NATO nor-
máknak való megfelelés érdekében. Kúlönösen vonatkozik ez a vezetési,
irányítási és hírközló eszköxikre. A kiválasztott területeken az új tagok-
nak (így majd nekünk is) át kell venniük a NATO szabvány szerinti had-
műveleti eljárásokat, beleértve a nemzeti parancsnokságokat is.

Pénzügyi vonatkozásban elvárják azúj tagoktól (65. pont), hogy kez-
dettól fogva járuljanak hozzá valamennyi új tevéken},séghez a progra-
mon belül, a képesség szerinti íizetés elve alapján. Az első években az
egyes beruházási program megvalósulásához szükséges idó, valamint az
új tagok korlátozott abszorpciós képessége miatt a pénzügyi részvétel
korlátozott lesz. Fontosnak mondható az, hogy a leendő űj tagok amint
lehet vegyenek részt a tewező és előkészítő folyamatban és legyenek
teljes mértékig tudatában a jövendó kötelezettségeknek,

A kibővítés a források növelésébezvezet, ami pénzügyi kötelezetl
ségekkel jár.

Megjegyzendő, hogy jelenleg 1200-nát több azon egyezményeknek
és publikációknak a száma, amelyeknek az új tagoknak meg kell felelni-
ük. Ezekben a négy NATO fogalom (közte a kompatibilitás, az interope-
rabilitás már igen gyakan szerepel).

EZEK A NATO FOGALMAK A KÓVETKEZÓK:

1.) KOMPATIBILITÁS: Egy felszere|ésnek vary ery anyagnak két
vagy több darabjának, avagy összetevőjének azon képessége, amelyek
egJrüttülé§re, működésre hivatottak egy ugyanazon rendszeren belül vagy
egy adott környezetben úgy működjenek, hogy interferencia állna fenn.

2.) INTEROPERABILITÁS: Tóbb rendszernek-, egységnek- vag5l
szervezetnek azon képessége, hogy megszervezésül1 doktrínáik, eljárá-
saik, felszereléseik és kólcsönös kapcsolataik révén olyan kólcsönös se-
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gítséget nyújtanak egymásnak, amelyek alkalmassá teszik azokat össz-
hangban történó harmonikus működésre.

3). KoLCSÖNÖS KICsERÉLHErÓsÉc Ez egy olyan megvaló-
sított minóség, amikor is a több elem olyan funkcionális- és anyagi jel-
lemzóket képüselnek, amelyek egyenértékúvé teszik azokat teljesítmé-
nyeik terén és élettanukat illetően és amelyek egymás helyett felhasznál-
hatók anélkül, hory magukat az elemeket vagy a társult elemeket módo-
sítani kellene, kivéve a szabályozás esetét, illewe olyan válogatásra (vá-
logatási eljárásra, folyamatra) lenne szükég ezen elemek között, ame-
lyeknek a célja azok megfelelő helyre tétele vagy az, hogy azok megha-
tározott teljesítményt érjenek el.

4.) AZONOSSAG; Egyének, szervezetek vagy nemzetek csoportjá-
nak olyan elért fejlódési stádiuma vagy olyan szintje, amelynek keretében
azok közös doktrínákat, eljárásokat vagy felszereléseket alkalmaznak
vagy felhasználnak.

A következőkben bemutatok néhány olyan általános pénzüryi meg-
haíározást, kifejezést, amelyeket a NATO Védelmi Pénzügyi és Gazda-
sági Bizottságának állandó munkacsoportja fogalmazott meg 1950-ben,
és ma is érvényesek.

Így a védelmi kia dísok"az olyan kildáso}E amelyeket a nemzeti kor-
mányok kimondottan a fegneres erők szükségleteinek kielégítése érdeké-
ben eszközölnek".

Kiadások alatt az adott időszakban teljesített kifizetéseket repre-
zentálják, vag5ris amikor a pénzt fizikailag átutalták vary a csekket kiad-
ták. A NATO közös infrastruktúra program szerint a kifizetések és a
bevételek minden esetben a valós kifizetéseket tükrözik.

A NATo közös infrastruktúrához sorolják a következókeú:

- a repüótereket,

- a távközlési léte§ítményeket,

- parancsnoki, irányítási és tájékoztatá§i íendszereket,

- harcálláspontokat,
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- üzemanyag vezetékeket és raktárakat,

- radar-, értesítő-, fi5lelmeztetó- és navigációs kisegítő létesíí
ményeket,

- kikötőiberendezéseket,

- elóretolt raktári léte§ítményeket és elláó berendezéseket a meg_
erősító erők sámár4 stb.

Nemzeti kormány védelmi kiadásaiba a kózponti vagy szövetségi
kormányok kiadásai tartoznak, nem tartoznakbele a tartományi, helyi és
önkormányzati hatóságok kiadásai.

A biztonsági erőkkel összefüggó kiadások - határőrség, csendőrség,
vámőrség, stb, - olyan mértékben számolhatók bele, amilyen mértékben
ezek az erők a katonai harctevékenységre ki vannak képezve, amilyen
mér"tékben katonai erőként vannak felszerelve, továbbá háború esetén
katonai fennhatóság alatti egységekként számolnak velük.

A koloniáIis erőkkel kapcsolatos kiadások akkor számítanak, ha a
kiadás az anyaország költségvetéséből tórténik és ezek az erők feglrueres
erőknek minősülnek.

A háborús kírokkal és a veteránokkal kapcsolatos kifizetéseket
nem kel] beszámítani.

A nyugállonányúak nyugdíjánál a.) a tényleges állomány vonatko-
zásában a munkáltató nyugd(ijárulékot fizet, amely a bérköltség részét
képezi, b.) nyugállornányúak vonatkozásában a közvetlenül a kormány
által teljesített készpénzkifizetések (ezek a kifizetések azert történnek,
mert amikor a nyugdíjasok dolgoztak, munkáltatóik hozzájárulása a
nyugdíjalaphoz túl kevés volt).

Készletképzésként szerepeltetik azokat a kiadásokat, amelyek hadi-
ipari késztermékek, vag5l közvetlenül a fegyveres erők által felhasználan-
dó készletek háborús tartalékok képzésével kapcsolatosak. Nem szere-
peltetik viszont azokat a kiadásokat, amelyek az ipari nyersanyagok vagy
félkész termékek készletképzésével függnek össze, még akkor sem, ha
ezek az anyagok elsődlegesen vagy kizárólagosan haditechnikai eszkö-
zök gy ár l ásár a szol gálnak.
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A polgári védelemmel összefüggő kiadásokat nem kell szerepeltetni.

A kereskedelmi hajókra felszerelt hadfelszerelési kiadásokat akkor
szerepeltetik, ha azok, azaz akiadás teljesítése a kormányzati alapokból
történik-

A kutatással és fejlesztésset (R and D) összefüggő kiadásokban kell
szerepeltetni azokat, amelyek kapcsolatosak a NATO meghatározásban

szerepló tételekkel. (A többi ilyen jellegű kiadás máshol szerepel.)

A NATO országokban általánossá vált nemzeti védelmi költségek
tewezési modelljeire való áttérés mellett vagy után tudjukcsak a védelmi
tervezesi kérdőíveket kitölteni. M árpedig ez az átláthatóság elemi köve-
telménye.

Az előbb bemutatott fogalmak alapj án kell és lehet a kérdőíveket az

adott évi (pl. 1997.) védelmi tervezéshez szülrségeseket kitölteni, és a

szükséges táblázatokat összeállítani.

A STATISZTIKAI ADATOK a következő|c

!. Táblázat -Yédelmi kóltségvetési keretek és kiadások.

2.Táblázat - le|enlegi és tervezett honvédelmi kiadások kategória
szerint.

3. Táblázat - Jelenlegi á tervezett honvédelmi kiadások kategória
és haderőnem szerint:

Atész - Szárazíöldi csapatok,

B rész - Haditen geteszet,

C rész -Légierő,
D rész - Egyéb feg5ivememek,

E rész - Intézmények-l. tételkör,

F rész - Intézmények-2. tételkör.

4. Táb|ázat - Honvédelmi kiadások és árindexek.
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5. Táblázat - a (tényleges szolgálatot teljesító) katonák és (a csapa-
toknál és honvédségi szervekben alkalmazott) polgári személyek pénz-
ügyi évre vetített |étszáma.

ó. Táblázat - A bruttó belföldi termék és az implicit árindex.

Ma már ismert, hogy az É)szak-atlanti Tanács 1997-ben kijelöli a
NATO-ba meghívásra tervezett országokat, amelyekkel majd megkezdi
a kétoldalú tárgyalásokat.

Az e|őzőekben arra törekedtem, hory a NATO csatlakozás néhány
meghatározó politikai-, katonai- és pénzügyi kérdését mutassam be az
általános és az eg/e§ kapcsolatrendszerében. Meg vagyok győzódve ar-
ról, hogy ezeket a nem krinnyű kérdéseket a csatlakozásra történő felké-
szülés idószakában a Ma§/aí Honvédség tiszti kara, köztisztviselói és
kózalkalmazottjai eredményesen fogják megoldani. Ehhez azonban to-
vábbra is szükség lesz eggészt a NATO központ, másrészt pedig a tag-
államok szaktisztjei és polgári alkalnazottjai által nyujtandó széleskörú
segítségre, közte számos konzultációra és több- és kétoldalú konferen-
ciáka, hiszen a NATO bóvítése közel van.

Azonban a csatlakozás nemcsak és fóként nem katonai kérdés, ezért
arra van szükség, hogy a széles közvélemény mélyrehatóan megismerje
az Eszak-atlanti Szövetségnek nemcsak katonai szerepét, hanem a nem-
zetközi béke- és biztonságban, a válság és konfliktuskezelésben, a hu-
manitárius segítségryujtásban tcirténó védelmezését. Lásd Boszniát.

A NATO-val kapcsolatos kutaíó-feltáró, elemz&közreadó ós is-
rnertető munkáIatok a Honvédelmi Minisztériun Strat€giai és Védelni
Kutatóintézetében a NATO Központtal való szoros egrüttnűkiilésben
folyi\ az ertdnények 8z intézet kiadványaiban és más irá§okban ölte_
nek testet.
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KIKÉPZÉS-FELKÉSZÍTÉS

GoNDolAToK A LoGISZTIKAI TIszTtsK rövónBNt
xÉpzÉsÉnől

Farkas zoltónl

Az elmúlt időszakban a Magyar Honvédség átalakításán belül ki-
emelt helyet foglalt és foglal el ma is a kaíonai felsőoktatás, a felsófokú
képzés átalakííása, Az átalakítás részeként megvalósításra kerülő kato-
nai felsőoktatási reform a törvényi megfelelóségen túl, több olyan kér-
dés tisztázását is magában foglalja, amely a jövő tisztjeinek az elvárások
szerinti követelmények telj esítését batár ozza meg. Ezeket az elvárásokat
egy cél- és követelnényrcndszer foglalja magában,

A katonai pálya nem egyszerűen egy foglalkozás a sok krizül, amelyet
hivatiásszerúen egy életre szólóan, elkótelezve végezhetnek az emberek,

Az egén szám&a a katonai pálya választása egy sor - a polgári élet-
től lényegesen eltérő - kötelezettségeket és ezzel egyútt megfeleló eg,
zisztenciát isjelent. Akatonai életforma, annak szabályozottsága, a szol-
gálati rend és fegyelem, az állandóan fejlődó vezetői és technikai köve-
telmények és nem utolsó sorban az élet kockáztatásának vállalása alap-
vetően megkülönbiizteti a katonai pályát minden más páIyától. A kato-
nai pályát sajátos tartalmában, annak minóségi megvalósulásában külön-
bözteti meg a polgári foglalkozásoktól.

A jövő katonatársadalmát a professzionalitás domináIja, amely a
katonát eryenruhás állampolgámak ismeri el, megőrzi a szakmai as sze-
mélyi autonómiákat, érákeny a társadalmi legitimációra, foglalkozás -

elvhűség felé fejlődik és a társadalmi státussal konzisztens életmód - ele-
meket foglal magában. A professzionális értékek a hivatásos katona spe-
ciális illetékességéhez sajátos felkészültséget társítanak: - amely magas-
fokú humán és technikai felkőzültséget; - szakmai értéket; - az emberek

l Farkas zoltán mk.alezr€de§, MH ATFcsF-§ég, HadműYeleti és l(ikéPzési osztáy kiemelt kikép-
zőíótls^je
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felkészítéséhez, neveléséhez és vezetéséhez szükséges képsséget, a ve-
zetésben a kreatiütást, az adotl szervezet hatékony működtetését várja
el.

A korszerű felkészítés rendejében a jövő hivatásos tisztjének meg
kell felelnie az általános követelményekne\ az álíalános szakmai köve.
telményelmek és az egyes szakterületek speciális követelményeinek

Az általános és szakmai követelnónyek közül a teljesség igénye nél-
küli legfontosabb területek, amelyek egyben igenyek is, a következőkben
foglalhatók össze:

- Az általános követelmények három legmarkánsabb tartalmát ad-
ja, hogy a Maryar Honvédség hivatásos tisztjét a tőrsadalom tagjakent,
érte lmis égiként, hiv atá sos katonai v ezetőként kell izsgálli;

-A tiszí, mint a tár§adalom tagia szeresse hazáját, tisztelje és kép-
viselje a nemzeti kultúrát és a hagyományokat, azokat beosztottai felé
képes legyen közvetíteni;

- Irgyen becsületes, ószinte á kiegyensúlyozott, közösségi gondol-
kodású. Fontos ismérv az is, hory mások irányában legyen türelmes,
együttműkódésre kász és őrizze meg egyéniségét;

- Mint a közélet aktív szereplője legyen tárgyalóképes a katonapoli_
tikai és társadalmi kérdések terén, ismerje és tartsa be a társadalmi érint-
kezés szabályait, a morális és az etikai normákat;

- Magánélete legyen a társadalmi elit tagiához méltó;

- A tiszíne\ mint értelmiséginek rendelkeznie kell az általános ka_
tonai műveltséggel, a területének megfelelő specifikus szakmai tudással,
áttekintőképes§éggel és a tudása át adásához, ayezetői tevékeqnég ered-
ményes végzéséhez módszertani ismeretekkel;

- Magasfokú, folyamatos szinten tartott fizikai-pszichikai felkészült-
sége legyen.
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Mint egtenruhás állampotgár aktívan é§en a törvény által biztosí-
tott jogaival, ugyanakkor vegye tudomásul jogainak szabályozottságát,
fogadja el a speciális kötöttségeket, a ciül kontrollt, a nflvánosságot.

Munkáját a hitelesség, a jellemszilárdság, a bátorság, az alkotmány-
hoz, az esküjéhe z való hűség 1ellemezze.

A tiszteq mint katonai vezetőt az elvárásokon túl, azok a területek
birtoklása kell, hog5l jellemezze, amelyek őt, mint eltérő sajátos foglalko-
ziású embert a többitől minőségileg megkülönbözteti.

Az eryik ilyen fontos terület, hogy legyen képes önmagával gazdál-
kodni, önmagát "megszervezni". Bátran kezdeményezzen, segítse beosz-
tottai képességeinek kibontakoztatását és tevéken}§égüket folyamato-
san, szakszerűen irányítsa, értékelje, segítse azokat az eredményes mun-
kavégzésben.

MegkeLl kbvetelnje a fegyelmet, amely önmagával szemben is köve-
telményeket feltételez, úgy, mint legyen önkorlátozó, önfeláldoá, köve-
telménytámasztó és következete§.

Hozeáért&nkel],reagálnia a szociális és humán feszű*égeke, ápolni
kell a testületi szellemet.

Vezetói magatartásával, kultúrált megjelenésével, küzdőszellemé-
vel szolgáltasson jó példát társai, beosztottai felé.

A tevékenységét a felelósség, megnyilatkozásait, tetteit az egész-
séges önbizalom, a teljesítmény-központúság, az új iránti fogékonyság
és a kreativitás jel|emezze.

Tevókenységének meghatározój a, egyik legfontosabb feladaía az a l -

kalmazóképes nyelval,dás megszenés e, amely nélkülözhezetetlen a koalí-
ciós, a békefenntartó feladatok végrehajtásában.

Az általános szakmai körctelményeke t meghatározzák a békeveze-
tői, a harcvezetői, kiképzői, gazdálkodási követelmények Ezen követel-
ményeket a következő fóbb területek jellenzik:
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A békevezetés lényegét a békeállapot idején megvalósuló vezetési
rendszer múködtetáe jelerll.í, amikor nincs fegueres kiizdelem, nincs
szül<ségállapot, rendHvüli állapot, vészhelyzet. Tevékenységét a sokrétű-
ség jellemá, ahol fontos az elméleti ismeretek ryakorlati alkalmazására
való képességének megvalósítása (pl.: ülágos, érthető, szakmailag helyes
verbális és írásbeli nyelvezet), a következetesség, a példamutatás, az aka-
rati erősség megléte, mely a parancsnoki (vezető) akarat alárendeltekre
való rákényszerítésének feltétele, melyet ery rugalmas, feladat- és célo-
rientált gondolkodásnak kell jellemeznie. Mindezek biztosítják a szolgá-
lati rend és fegyelem megvalósíthatóságát, illetve annak igényét.

Szorosan egybekapcsolódik a békevezetéssel a harcvezetés, hiszen
azt a békeállapotban kell elsajátítani. Ennek megvalósítása igen széles-
körű és alapos ismeretek birtoklását jelenti az ismerettól a képességszin-
tú tudásig.,4 harcvezetői követelmények alapvető területeit jelenti, hogl
alkalmazóképes ismeretei leglenek a harcászati-hadműveleti, feglveres
konf'Iikusok elveiről, tüvényszeniségeiról, melyek a vdlságok kezelésére,
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rehajtósára vonatkozó elveh módszerek eljárdsok ismeretével a gakorlati
alknlmazúsi készség megvalósítósát teszi lehetővé. Mindezek megkövete-
lik a nemzetközi hadijog es az ENSZ békefenntartási ismeretek alkalma-
zói szintú birtoklását.

Rendelkeznie kell katonafiildrajzi, kommunikációs, informatikai
ismeretekkel, továbbá a bonyolult és gyorsan változó helyzetekbeni el-
igazodási képességet elósegítő, gors döntósi képességgel, az együttmú-
ködési készség és mindezekre vonatkoztatva a térb€li és idóbeli koordi-
nációs képességgel.

Nem kis feladatot jelent - bár ez utóbbi időben nem kap megfeleló
hangsúlyt - a kiképzói követe|ményeknek való megfelelés. Kissé méltat-
lanul elhanyagolt terület ez, különösen akkor, ha abonvédség egik leg-

fontosabb feladatát békeállapotban a kiképzé*felMszítés jelenti, hiszel
enélkü nincs alkalmaóképes állandó és tartalékos állomány. Ehhez azon-
ban el kellsajátítani a pszichológia, pedagógia, didaktika azon ismereteit,
melyek ezen feltételeknek való megfelelést biztosítják.

Az utóbbi néhány éy alaít az 
^ta|akult 

gazdasági szerkezet és g^z-

dálkodás egyenes következménye lett, hogy a katonai szervezeteknek
is - azok vezetóinek - gazdálkodniuk kell javaikkal, mely nem nélkü-
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lözheti a pénzügyi és gazdálkodási szabályok alkalmazóképes ismeretét.
Az általános parancsnoki (vezetói) gondolkodásmód nem nélkülözheti
a széIesköni logisrikai és rendszerszemléletú gondolkodási képességet. A
logisztikai terület problémáival, azok megoldásával nap mint nap ta-
lálkozunk.

Az általános követelmények azonban csak egy részét adják annak a
kóvetelmény halrnaznak, amely a jövó szaktisztjével szemben megjele-
nik, me\,rrek eleget kell tennie, hiszen a választott szakterületen való
megfelelés az egyes szakterület speciális követelményeinek elsajátítását,
annak napi gyakorlatbani alkalmazását jelenti.

A logisztikai szolgálatnál a katonai képzés speciáli§ területeit ille-
tóen a haditechnikai, hadtáp, gazdálkodási, köz|ekedési, egészségiigyi,
elhelyezósi szakterület képzési köveíelmónyeit a következőkben leheí
meghatározni,

HADITECHNIKAI SZAKTERÜLETEN a szaktiszt ismerje a

szerelési és a javítási technológiák megtervezéséhez szükséges termé-
szettudományok törvényszerúségeit, az a|akítő, ahőkezelési technológi-
ákat, a méréstechnikai, elektrotechnikai összefüggéseket és mindezek
ellenőrzésének módszereit; az igénybevétel során bekövetkezhető meg-
hibásodások jelle gét, az alkatr észpótláshoz szükséges anyag jellemzőket.
A korszerű haditechnikai eszközök működési elveít, az üzembentartás
szabályait, valamint a vonatkozó biztonságtechnikai és balesetelhárítási
szabályokat; a csapatszintű gazdálkodás t'eladatait, szabályait, a szüksé-
ges számvetések kidolgozásának módszereit, az eszköz- és anyagellátás
rendjót; a harc logisztikai (anyagi-technikai) biztosításának alapelveit,
rendszerét, szeíyezeléíi a szakkiképzés általános módszereit és kóvetel-
ményeit.

Leglen képes a szakalegységek tevékenységének tervezésére, szer-
vezésére, irányítására; a dandár (ezred) szintú (logisztikai) anyagitech-
nikai biztosítás általános feladataihoz kapcsolódó gyakorlati tevékenység
végzésére; a rendszerelmélet módszereinek (modellezési eljárásainak)
alkalmazására á a kialakult rendszerszemlélete alapján, a technikai esz-
közök általános felépítéséből kiindulva konkrét típusok vagy annak vál-
tozata önálló megismeráére, Továbbá a folyamatosan rendszeresítésre ke-
rülő technikai eszközrik típusismeretének, fenntartá§ának iizembentartói
szinten való önálló elsajátítására; szakbeosztásának megfelelően szere-
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lési és javítási technológiák kidolgozására, szakszerű alkalmazássára a
megelőző, karbantartó, javító, iavítást követó ellenórző tevékenység fel-
adatainak ellátására és a kapcsolódó folyamatok szewezéséte, irányítá-
sára; a gyakorlati feladatok operatív irányítására, készség szintű önálló
végrehajtására.

Rendelkezzen beosztásának megfelelő harcászati és szakharcászati
ismeretekkel; szakmai ismereteinekszintje egyezzen meg az azonos (ha_
sonló) szakon polgári főiskolai végzettségűek részére előírt követelmé-
nyekkel.

Irgyen jártas az általános katonai és szakmai feladatok tervezésé-
ben, végrehajtásuk irányításában, ellenórzáében és értékelésében; szak-
területe biztosítással kapcsolatos ryakorlati tevékenységében.

HADTÁP SZAKTERÜLETEN a tiszt ismerje a korszerű csapat_
szintű gazdálkodás, ellátás feladatait, a gazdálkodás szabályait, a szüksé-
ges számvetések kidolgozásának módszereit és az anyagellátás rendjét;
a harc anyagi biztosításának alapelveit, rendszerét, szervezetét, az aílyagi
biztosítással kapcsolatos gyakorlati tevékenységeket.

Leryen képes a szakalegységek tevékenységének tervezésére, szer-
vezésére, irályítására, a dandár (ezred) szintű logisztikai (anyagitechni-
kai) biztosítás általános feladataihoz kapcsolódó ryakorlati tevékenység
elvégzésére; a rendszerelmélet módszereinek (modellezési eljárásainak)
alkalmaziására; szakmai ismereteivel a csapatok szakszolgálati tevékenysé-
gének irányítására; operatív irányításra és a gyakorlati feladatok készség
szintű, önálló végrehajtására.

Rendelkezzen a szakiránynak megfelelő magasfokú szakmai, vala-
mint a beo§áá§a ellátáshoz sziiüséges szakharcászati ismeretekkel; a szol-
gálat szakanyagairól, szaktechnikai eszközeinek üzemeltetéséről; az in-
formatikai ismeretek készségszintű felhasználásával. Szakmai ismerete-
inek szintje egyezzen meg az az§nos (hasonló) szakon polgári főiskolai,
egyetemi végzettségűek résáre előírt követelményekkel.

Legten jártas a szakmai és általános katonai feladatok tervezésében,
szervezésében, végrehajtásuk irányításában, ellenőrzáében és értékelé-
sében.
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Gazilíllrndási sza]tteriileten a tiszt ismerje a korszerú matematikai,
gazdasági statisztikai és számítástechnikai módszerek felhasználását, a
gazdasági számítások, elemzések, értékelések végrehajtrását.

Legm lupes az egység szintű katonai szervezetek logisztikai (anya-
gi-technikai),- (szakági) biztosítá§ának megszervezésére, a törzsekben
végzendő munka irányítására, valamint az egység gazdálkodási feladata-
inak tervezésére, szewezésére, végrehajtására, a személyi állomány ellá-
tásával összefüggő feladatok végrehajtására. A gazdasági folyamatok irá-
nyításárq az ezz,el összeíüggő gazdasági jellegű feladatok és műveletek
elemzésére, megoldására; operatív irányítására és a gyakorlati feladatok
készség szintű, önálló végrehajtására. A dandár (ezred) szintű anyagi-
technikai biztosítás általános feladataihoz kapcsolódó gyakorlati tevé-
kenység végzésére; a rendszerelmélet módszereinek (modellezési eljárá-
sainak) alkalmazására.

I*génjártas aszakmai és általános katonai feladatok terveásében,
végrehajtásuk irányításában, ellenőrzésében és értékelésében,

KÓZLEKEDÉ,SI SZAKTERÜLETEN a tiszt ismerje a közleke-
dési rendszereket, aZ ágazatokműködési szabályait, a MH-ban alkalma-
zott elveket, eljárásokat, a szakirodalomban megjelent Újkutatások ered-

ményét, és illessze azt be a katonai közlekedés, a szakkiképzés általános

módszereibe és követelményeibe.

le5len képes a szakalegységek tevékenységének tewezéséte, szer-
vezésére, irányítísára; a daldár (ezred) szintű logisztikai (anyagi-techni-
kai) biztosítás általános feladataihoz kapcsolódó gyakorlati tevékenység
végzésére. A rendszerelmélet módszereinek (modellezési eljárásainak)
alkalrnazására, szakiíán},ú továbbképzéssel a magasabb,szintű beosztás kö-
vetelményei elsajátítására; dandár szintig közlekedési beosztás önálló el-
látásáía. Az aláíendelt közlekedési szervezet szakmai irányítására; ope-
ratív irányítására és a gyakorlati feladatok készség szintú, önálló végre-
hajtására,

Rendelkezzen olyan szakmai ismeretekkel, amelyek a BME közle-
kedési kar, közlekedéstechnikai szakkövetelínényeinekmegfelel; harcá-
szati-hadmúveleti ismeretekkel (hadosztály, hadtest szinten). Tudományos
tevékenységhez a közlekedés minden ágazatát átfogó általános ismere-
tekkel; alkalmazóképes számítógépes ismeretekkel. Hivatásos gépjár-
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művezetói (A" B, C, E kat-) igazolvánnyal, a könnyi gépkezelői és eme_
lőgép ügyintézői bizonyíwánnyal.

Legtenjártas a szakmai és általános katonai feladatok tervezésében,
szervezésében, végrehajtásuk irányításában, ellenőrzésében és értékelé_
sében.

AZ F:GÉSZSÉGÜGYI ÉS ELHELYEZESI SZAKTERÜLE-
TEN szolgáló szaktisztek képzése alapvetően polgári felsőfokú intézmé-
nyekben történik, kátonai ismereteiket tánfolyam jellegű továbbképzés
keretében sajátítj ák el,

A szakterületek minderyikénél fontos alapkövetelmény, hogl lássa
át az inánltása alá vont §zákterület tevékeny§égét,

A cél tehátl korszerú, általános műveltséggel, szakmai kompetenci
ával, személyes kvalitásokkal rendelkező olyan katonai szakértelmiség
képzése, amelyik felelósség és teljesítmény-orientált konvertálható dip_
lomával rendelkezik A képzés szintje az aklcreditált főiskolai és egetemi
képzés, melyet a kölcsönös átjárhatóság a lcreditrendszer és vbsgarendszer
jellemez-

A követelmények renliÁlásáboz azonban különbőzó feltételel fel-
adatok megvalósulása szűkséges.

Ezek magukba foglalják a szolgilati és munkafeltételekt, az egzisz-
tenciá lis é s individullls feltételeket.

Az anyagi és pénzüryi feltételeknek - összhangban a gazdasági pro-
duktivitással - közelítenük kell a fejlettebb európai színvonalhoz.

A hazai felsőfokú íisztképzés úe|ieskörú reformjának megvalósítí-
sa sok problémát hordoz magában. A korábbi rendtől való eltérésben és
az új rendnek való megfelelésen túl újabb problémát is meg kell oldani,
mivel a Zűnyi Miklós Nemzetvédelmi Egretem, a Kossuth Lajos Katc
nai Főiskola és a Repülő Tiszti Főiskola karaival é§ a Bo|yai János Ka_
tonai Műszaki Főiskola a HM Oktaűsi és Tudonányszervező Főosz_
tály közvetlen hatáskör€be került A szervezeti váltás következtében a
Maglar Honvédség könalen rdhatósa, a szalúanszékek könetlm felüge-
lete az új fe ls őolaaű si tövény szerint l<oróbbi fomáj ában megszűnt. AMH
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az elkövetkezendő időben mint megrendeló és felhasználó szerepel a
felsófokú intézményeknél. A tisztképzés új formája, rendje az autonó-
mia értelmezé§e, annak megvalósítása megítélésen §zerint ez iDtézmé-
nyek részéról nem kellően kiforrott és nem elléggé konstruktiv az
eryüttműködésüket illetően.

A tisztképzésben érvényesülni kell a demokrácia biztosította lehe-
tőségeknek, de meg kell valósulnia annak az elvárásnak is, amely a civil-
ból egy jól megtervezett tevékenységen keresztül a személyre ható szo-
cializációs folyamat érvényesülésével, megvalósulásával professzionális
katonát ad a csapatoknak.

A katonai életre nevelés a bevonulás pillanatával kezdődik és egyre
nagyobb követelményeket táma§ztva - a feltételek biztosítása mellett el-
jut a humánus, követelménytámasztó bánásmód és rend érvényrejutásá-
val a hivatásos katona megformálásához.

A tisztképzés jelenlegi helyzetét ismerve megfogalmazódtak az ál-
láspontok, gondolatok a képzát vé gzők és az azt íelijgyeló irányító szer-
yezetek részéíől,

Mindenképpen azt kell alapgondolatként elfogadni, hogy egyetlen
intézmény sem önmagáért van. A cél mindenképpen azrhog ezeníntéz,
mények a felkészítési tevékenységükkel megfeleljnenek annak az e|vá_

rá§nalq amelyet a MII, mint megrendelő és felhasználó, a kibocsátott
hivatásos állományú íiatal szaktisztekkel szemben íámaszt.

A követelmények és a szabályzás területén eltérő néZetekkel talál_

kozunk. A követelmények nem illeszkednek adekvált módon az új hely-
zethez, funckionális zavarok vannak.

A katonai felsőoktatásban a konkrét képzés megvalósulásában a fel-
sőfokú tanintézeteknek, a Magyar Honvédségnek és HM szerveknek
együtt kell dolgozni. Tevékenységüket szinkonba kell végezni, mert csak
így lehet eredményt elérni, eryébként a képás és annak alanyai látják
ennek kárát.

A nemzetvédelmi egyetem és a katonai főiskola a katonai szakem-
ber képzésért van! Ha nem az a cél, hogy ennek megfeleljen, akkor ez
nem az amiért létrehozták!
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A képzés törvényi megfeleltetése a felsóoktatási intézmény feladata.
Ezen belül kell azt a helyet, szerepet megtalánia, amely megadja, hogy
hogyan tudja megfeleltetni az MH szakember igényének a képzés szak-
mai tartalmát, vagyis a tisztjelölteket.

A magyar tisztké pzés he|yzeíe azért nehéz, mert e§/ütt kell megva-
lósítania a csapattisztképzés és parancsnokságokban szolgálatot telje-
sítők képzését. Azt hiszem a különbséget nem kell m agyarázni.

A követelmények rövid áttekintéséból tehát kitűnik az, hogy a Ma-
5lar Honvédségnek s/akorlatorienlrf,lt felkészítésben részesüIt szaktisz-
tekre van igénye és szüksége.

A főiskolai és egyetemi képzésben megjelent e5ifajta kínálat, amely-
ről a felhasználónak kell eldöntenie vagy a döntést előkészítenie, hogy
milyen legyen, melyik a legcélszerűbb változat, hogyan épüljenek a kép-
zések egymásra, de a két felsőszintű intézmény képzési rendszeréne\
ebből adódóan szinkronban kell lennie az átjárhatóság érdekében.

A képzési változatok lényegét annak kell adnia, hogy a főiskolán és
az egyetemen végzetek megfeleljenek a MH elvárrásának, tehát azon szak-
mai követelményeknek, amelyeket - hangsúlyozom a teljesség igénye nél-
kül - körvonalaztam.

Megítélésem sz€rint meg kell találni annak lehető§égét, hos/ a fő-
iskolát végzettek - akik arra érdenesek és képesek - a polgári életben
€lismert és a felsőoktatási törvénynek megfelelú diplomájukkal vagy a
polgári es/etem vagr a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egletem keretei
között szertzzenek magasabb képesítést A él mindenképpen a4 hory
minden szintű szakbeosztásban megfelelően képzett szakember, veető,
szenező le5len.

A jóvő egyik fontos kérdése az, hogy melyik szakon, milyen nagyság-
renddel kell számolni, tehát milyen beosztási helyekre, milyen létszám-
ban kell a felkészítést tervezni, elvé gezxli. Ez a kérdés ma talán a legne-
hezebben megválaszolható kérdés és megítélésem szerint kellő pontos-
sággal nem is végeáetó el.
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Köztudott, hogy a MH létszámának csökkentése, tiszti-tiszthelyet-
tesi állományarányok változása az alapfokú és az egyetemi tisztképzesi
létszámokat is csökkenti.

Túl a hivatrásos ti§áek alapfokú és egyetemi képzésének rendjén,
mindkét intézményben biztosítani kell annak lehetőségét, hory a tiszti
állomiány szervezett, tervezett tanfolyam rendszerű képzésének a bázisa
létrejöjjön, amely biztosítékul szolgálthat egpészt a meghatározott be-
osztásokra va|ó felkószítóshez, másrészt a folyamatos (rendszeres) fel-
készüItség szintentarüásához.

A nemzetközi, hazai tisztképzés összehasonlításával megfogalmaz-
ható néhányjellemzó, amely ajövó szaktisztjeinek képzési tartalmát, fel_

adatait kiegészítheti, meghatrározhatja-

A kűIfötdi és hazai tisáképzés a rendszerekre álíalánosan, a teljes-
ség igónye nélkül, áItalam legfontosabbnak tartott és návhtilag a kép-
zésben is hasznosítható jellenzók:

- A tisztképzés össznemzeti érdek és feladat;

- A tisztjelölteket maga§ követelményszint szerint kell kiválasztani;

- A képzési rendszer kialakításának kiindulópontja a honvédség ren-
deltetése, feladata, a végrehajtáshoz szükéges szakember-gárda és azok
felkészítésónek irányát meghatáro ző képzési céli

- A képzési és továbbképzési rendszernek a tiszti előmeneteli rend
alapvető elemévé kell válni, ezért a nemzeti keretek közötti alaptisztkép-
zés, a katonai szakmai ismeretek oktatását illetően legyen összeegyeztet-
hető, feleljen meg a nemzetközi normáknak;

- A hagyományórzés mellett meghatározó a kor követelményeinek,
színvonalának megfelelő tananyag és oktatási forma kialakítása, beveze-
tése;

- A parancsnoki elitképzés mellett a szakmai beosztiásokra történő
felkészítésre, a racionális, a polgári felósoktatás lehetőségeinek messze-
menó kihasználtságát kell megteremteni;
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- A szakíkzíképzes fontos része a túlképzés elkerülése, továbbá lé_
nyeges kitétele a beosztásra való felkészítés rendszerének megvalósulása
a fokazatosságot és a naprakész tudást jelentheti;

- A felkészítés kiernelt célja, hogy a katonatiszti foglalkozás műve-
lésében érvényesülni kell a professziona|izmusna\ melyet mind anya_
gilag, mind erkölcsileg megfelelő módon elismernek, melynek következ-
tében növekzik a pálya vonzása. A követelményeknek anányban kell áll_
niuk annak mindenoldalú elismertségével, szoros szintre kell hozni
azokkal a hadseregekkel, melyekkel együtt tevékenykedik.

Análunk pejoratív értelmet nyert politikai képzé§ - amely nem azo-
nos a marxizmus-leninizmus tanaival - a demoknícia értékrendjével, az
alkotmánnyal, a jogrend€l, a társadalmi folyamatokkal és jelenség€k
magnnázatr{val foglalkozó ismereányag átadását célozza meg. A tiszt
hazáj a védelmén túlmenően, fenti értékrendet elfogadva vesz ré§zt a ko-
alíciós harci és békefenntartói feladataiban.

Ennek érdekében kell szerepet kapnia a katonai pályára történő fel-
készítésnek, illetve az utánpótlás biztosításában fontos szerepet jelentő
katonai középiskolai nevelésnek és ehhez kell felemelni, helyére tenni a
pályára irányítási rendszerünket.

A tisztképzés rendszerének olyannak kell lennie, hory az folyamatos
fejlődést, belátható, tervezhető életpályát, a karrier lehetőségét Knálja,
adja és biztosítja mindazoknak, akik a képzettségükkel képesek az elvá-
rásokna\ a követelményeknek eleget tenni.

Ma a legnaglobb feladatot mindenki számára az jelenti, hog saját
területén tege meg járuljon honá, segítse azt az átalalallósi folyamatot,
amely egl új szemléleű, tartalmú tisztképzh megvalósítását elősegítheti,
megvalósíthatja.

}'elhasznált irodalom:

7.) Szabó János: A mai nyugati hadseregek néhány erkölcsi-szocio-
lógiai problémája.

2.) Bézi Richárd-Molnár Kiroly-Simon Béla: Hivaíásos és magánélet,
Az egyén és a hadsereg 204.o.

89



3.) Javaslat a 2fi)0 után kibocsátandó ti§ztekkel szemben táma§ztott
katonai-szakmai követelményekre.

4.) Katonai felsőoktatás alapképzési szakjainak általános képesítési
követelményei.

5.) Mlitary leadership FM 22-100.
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FÓISKOIAI SZINTŰ GAZDÁLKODÁSI TISZTKÉPZÉ§
r,BrmrsÉcBs rovÁnnpnrr,pszrÉsp

Huminger Gyulal

Hazánkban idén lesz 30 éve, hogy megindult a hidsereg számára a
hadtáp-gazdálkodási ti§ztek fóiskolai szintú képzése.2

Ez a jubileum üsszatekintésre is ad okot. Ha számba vesszűk az el-
múlt harminc év és sokszor kitérőket is megért főiskolai gazdálkodói ok-
tatását, az eredmények között értékelhetjülc

- A főiskolát az elmúlt harminc esztendőben elvégzettek adják ma
az anyagltechnikai biztosítás területén dolgozó vezetők zómét, akik
szerzett ismereteiket továbbfejlesztve értek el jelentős pozíciókat;

- Jelentős az az eredmény, amelyet a hadtáp-gazdálkodói főiskolai
képzés a katonai-szakmai képzés terüetén elért. Itt kiemelkedő a hall-
gatók harcászati, illetve a szakmaibiztosítási feladatoka történő felké-
szülése;

- A képzés sikerét biztosította az a szemléleí és gyakorlat, amely a
polgári gazdasági felsóoktatáshoz történő lehetséges közelítát élozta.

A felkészítésben a legnagyobb vált ozást az 19!]9-ben megkezdődött
és a hadseregben aóta is folyamatosan tartó rendszervált,ás jelentett,
amely főbb ö§§zetevóit értókelve az alábbiakat jelenti a gazdáIkodói
tisztképzést illetóen:

- Átalakult (és napjainkban is további átalakulásban van) a teljes
Magyar Honvédség - feladatait, szervezeteit é§ ellátási rendszerét illető-
en;

Dr. HautziD8er Gluta ezíedes, Bí<MF Hadtáp és Pénzii8yi tanszékvezetó

A §zerzó együe az - akkof megreformát hadtáP tiszképzés - elsók köziitt fóiskoláa felvételt
nyerteknék.
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- A lemzetgazdaságban bekövetkezett változások, a gazd,aság sza-
bályozórendszerének, működésének szinte teljes megváltozá§a döntó
hatással bír a felk észítésre:

. - Nem elhanyagolható az aváltozás, amely a felsőoktatásban ezen
belül a katonai felsóoktatásban ment végbe és tart jelenleg is.

Mindezek figyelembe vételével szülséges a gazdálkodói tiszti felké-
szítést folytatni oly módon, hog5l eredményesen továbbörökíthetók le-
gyenek a három évtized alatt elért eredmények és uryanakkor a képzés
feleljen meg a megváltozott hadsereg és gazdálkodás kórülményeinek.
Ebben a képletben eddig is, ezután is meghatározó a hallgató rázvétele.
A fóiskolára jelentkezők mennfségi és minóségi ö§szetételében is - ér-
tékelve az elmúlt 5 év felvételi statisztikáit - pozitív elmozdulás érzékel-
hető. Az országban, "divatosnak" mondható közgazdasági képzés siker-
számaihoz hasonlóan ó-8-szoros a felvételrejelentkezők száma és a pol-
gári felsőoktatásban i§ tekintélye§ 100-110 közötti pontsámú a felvé-
telt nyertek zöme.

Ez jó lehetőséget ad a tanszék minőségében is továbblépó tanári
állományának a korábbiaknál magasabb szintű képzés megvalósítására.

Igaz ez a kitétel akkor is, ha a hallgatók összetételét üzsgálva to-
vábbra is fellelhetók azok a jelenségek, amelyek az elmúlt harminc esz-

tendőben is megtalálhatók voltak mint:

- Továbbra semváltozott jelentősen a pályára jelentkezők társadalmi
összetétele, ugyanakkor érzékelhetőbbé vált a szerényebb anyagi körül-
mények között éló családok gyermekeinek jelentkezése;

- A jelentkezők nary része továbbra is üdéki és ebből is jelentős a

községekből a főiskolára kerülők száma;

- Jellemzó motiváció, hogy a hallgatók mintegy 2/3-a eredetileg más
prályára készült.

A képzés másik oldalát, a tanári kart tekintve szintén esfajta ket-
tósség figyelhető meg.
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7992-97 közöfti öt évet megfigyelve korábban softas em látott flulau-
ációt mutat a tanszék állandó állománya.5 Eltávozott a tanszék korábbi
yezetője, két helyettese, 13 fő tanár és részben adminisztratív dolgozó.
Ugyanakkor a megmaradtak és újonnan jöttek között korábban nem ta-
pasztalt továbbtanulási vágy firyelhető meg. Két íő eg/etemi dohorátust
szenett, öten íejezték be közgazdasá§ eg/etemi tanulmányaiknt, néglen
vettek részt egleves intenzív nyelvtanfolyamon és szereztek középfolrt1
nyelwizsgát és még további három fő szenett munka mellett középfokt1
nyelwizsgát. Jelentős a száma a különböző (elsősorban gazdasági jellegú)
posztgraduális képzésben folyamatosan résztvevőknek.

A változások a tanári kar összetéte!ében is több tényezőre vezethetők
vissza:

- A jobb kereset és szolgálati előmenetel lehetősége;

- A szervezeti változások kényszere;

- A hadseregben és a főiskolai képzésben folyamatosan meglévő bi_
zonytalanságok megléte;

- Személyes okok.

Mindezek mellett a főiskolai képzésben a változások ellenére is ész-
revehetó volt a folyamatosság. A képzés eredményességét negatívan be-

folyá s oló tényező a képzé s anya§ feltéteánek íolyamatos romlós a, amelyet
csak részben enyhít a kiilönbözó szintekől kapott anyagi segítség, amely
jórészt csak a képzésben az elmúlt esaendőben meghatározó helyet ka-
pott számítástechnikai oktatás táíryi oldalán volt érzékelhetó. Ebben az
ellentmondásos helyzetben is folyamatosan érvényesül az a felelősség
amely elsősorban a hallgatók felé irányul, amelynek lényege, hog5l a fo-
lyamatos változások és bizonytalanságok ellenére is meghatározó, hogy
végzett hallgatóink használható képesítést kapjanak. Második alapvetó

3 A cilk szerzójejelen cikkírásáná felha§znáta a témábaí l995-ben süeíes€n megvédett e8ye-
temi doktori értékezésre voíratkozó íészeit.
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felelősségünk, hogy a megrendelő, azaz a Magyar Honvédség igényeit
mind meghatároó és alapvető szakmai igényeket teljesítsük.

Ezt a felelósséget hallgatóink irányában a mind magasabb szintű, a
polgári képesítésnek is megfelelő közgazdasági felkészítésben látjuk tel-
jesíthetónek, míg a hadsereg igényének kielégítését, elsősorban az anya-
gi-ellátó területekre való felkészítésben, amelyet jelenleg is a hadtáp-
gazdálkodói területekre való elsődleges képzés megvalósításában lát-
jrrk.o

A közgazdasági felkészítést illetóen könnyebbséget jelent számunk-
ra, hory fóiskolánk 1992 december óta tagja a hazai közgazdasági felső-
oktatást reprezentáló Közgazdasági Vezetői Kollegiumnak, így közvet-
lenül válnak ismertté a számunkra is alkalmazandó változások. Képzé-
sünk filozófiájából adódik, hogy a polgári ismeretek oktatását ma a köz-
gazdasági felsőoktatrásra kötelező 417996, sz. kormányrendelet alapján
valósítjuk meg. Igy biztosítjuk a kettős diploma fenti rendelet szerinti
megadását.

Akeftős diploma íelfogisunk szeint továbbra is alapvető jelmtőségel
áír a katonai főiskola, íry a mi képzésünkben is:

- Társadalmi realitás, hory a korábbi évtizedekhez üszonyítva ma is
meghatározó vonzerót jelent hallgatóink számára, hory képesítésük a
társadalom számára is kellően artikulált, elfogadható;

- A képzést szewezők számára könnyítést jelent, hogy az oktatás
megszervezőénél, a tanterv ö§§zeá||ítá!sánáú az idézett kormányrendelet
figyelembe vételével igazoltan teljesíthetők az abban előírtak

Akepzés ugyanakkor a polgári felkészítés és a katonai szakmai isme-
retek megadásával kellően integrák, amely elválaszthatatlanul magába
foglalja a polgári és katonai szakmai ismeret€ket, amelynek eredménye
maga a szakember, a szaktiszt megjelenése.

4 A fóiskola gazdáIkodói képzési profiljába tartozó pénzü8yi tiszti felké§ltés más elvek é§ 8yakor-
lat alapján valósul meg.
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Itt jelenik meg a képzést illető másik, hallgatóinkkal szemben érzett
felelősségünk mellett a megrendelő, a hadsereg irányába teljesítendő fel_
adatunk.

Ezt a feladatot ma talán nehezebb telje§íteni mint a hazai egysége-
sülő közgazdasági oktatásból eredő kötelezettségeket. Ez elsósorban a
m& ídézelt, a hadsereg és annak gazdálkodási vállozásaira vezethető
vissza.

A változásokat értékelve megállapítható, ltogy a jövó gaztlálkod.ási
tisztje a koíábbi oktatási koncepcióval ellentétben elsősorban nem pénz-
ügyi folyamatokkal fog találkozni, sokkal inkább a naturális gazdrálko-
dáshoz tartoó feladatokkal. Bár továbbra is lényegesnek ítélem meg bár-
mely gazdálkodói felké§zítesben a pénzüryi ismeretek oktatrását, azonban
ez nem jelentheti annak dominanciáját.

A gazdálkodói tis ztképza vá|tozását illetően tehát szülrségszerűnek
ítélem meg a képzés hazai gazdasági felsőoldatásba történő további integ-
ráIását,' ugyanakkor a hadsereg igényeinek megfelelő speciíikumnak
megbatározésát, sót a naturális gazdálkodásra történő éltudatosabb fel_
készítéssel annak további hangsúlyozását. Ez a katonai-szakmai felkészí-
tés is integrált, miszerint egymásra épülésével magába olvasztja az ún.
'pokan', illetve katonai szakmai ismereteket, amelynek eredménye ma_
ga a szakember, a szaktiszt megjelenése. Ugyanakkor a szakmai képzés
(alap, szak, specializáció) i§ integráltan és differenciált szakmai törzs-
anyag, illetve a katonai tananyag közvetítésével valósul meg. Végezetül
ajövő szakmai felkészitése szakit az ágazat-cen&ikus szemlélette! amely-
nek eredményeként olyan, az anyagbizaositá§ (ellátás) kérdéseiben já_
ratos szakembereket képzünk akik alkalmasakelső tiszti beosztásuk sok_
rétű betöltésére. A katonai szakmai felkészítés hangsúlyozása csak lát-
szólag mond ellent a polgári felsőoktatásban történó integrálódás igé-
nyével és szrikségszeniségével. Mi sem bizonyítja jobban állításomat, mint
az a tény, hogy a korábbi korlátok ledöntésével a hadsereg béke gazdál-

5 A BJKMF-n töfténó 8azdálkodó felkészűés konkét eíedményei közé taíozik, hogy a BKE, a
Miskoici E§retem é§ jövóben a GATE növekvó számban ve§z át vé8zelt hallgatóka! az egyelem
4. é!.folyamára.
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kodása is mindjobban része a nemzetgazdaságna\ íp a felkészítésből
adódó azonosságok is természetesek.

Ugyanakkor a hadsereg ellátási, gazdálkodási változásából eredó kö-
vetelményeknek is eleget kell tenni. Fokozottabban kell érvényesülni
ennek, ha figyelembe vesszük azokat a változásokat is amelyeket a fejlett
társadalmak hadseregeinek ún. |ogisztikai biztosííásához való közelítés
feladatai jelentenek számunkra napjainkban és a jövőben, különösen a
rendkívüli állapot keretei között.

A fentiekből következően a hadseregfejlesztés elméletének várható
fejlődési irányaibol pmposztizálható, bog a Weljöuő hadseregének biz-
tosítási taTozdta rendelkezni fog olyan alrendszerrel, amely a jelen ellá-
ási tagozathoz hasonlóan magába foglalhatja:

- A jelenlegi hadtápellátási és esetlegesen más anyagijellegű felada-
tokat (pl. egésxégügyi anyag ellátás);

- Anyagi jellegű szolgáltatási szrállításokat;

- Egyéb szolgáltatásokat (döntés esetén akár a létesítmények üze-
meltetésével kapcsolatos feladatokat is).

Az ellátási alrendszer elem€it t€kintve bővíthető vagt szűkííhető a
honvedseg-fejlesztési koncepció fiiggvényében. Abban az esetben ha szú-
kebb (ajelenlegihez hasonló) alrendszer fog továbbra is múködni, akkor
a felsorolt elemeknek továbbra is működniük kell.

Nem tartom feladatomnak a hazai katonai |ogisztikai jelenkor sok
helyütt vitákkal tarkított fejlódésében állást foglalni, ugyanakkor a kép-
zés fejlesztése érdekében a képzésre vonatkoztatva két lényeges terüle-
ten tovább kell lépnünk Ez eg5nészről az anyagi jellegű szállítások okía-
tásának kérdése, másrészről lovábbi más anyagok ellátására való felké-
szítés szerepe, amelyet a megrendelő igénye esetén kiegészíthet más szol-
gáltatá§okra történő felkészítés igénye is.

Összegezve a várható fejlődés irányait és a logisztikai kutatások ered-
ményeinek felhasználásával megállapítható, hory továbbra is szülrséges
a hadsereg végrehajtó (csapat) tagozatában olyan felkészültséggel ren-
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d€lkező tiszt aki alkalmas valamennf ellátási anyag felhasználásával
kapcsolatos tevékenység végzésére, valamint a szállítások tervezésére,

A továbbfejlesztés szükségessége érdekében a főiskola szintű képzés
eredményes folytatásához az alábbi vegkövetkeztetést vonom le:

- A hadtáp-gazdálkodói képzés további fejlesztáe szükségszerú és
a hazai egyetemi és katonai felsőoktatás jelenleg dinamikus fejlódési sza-
kaszában időszerű feladat;

- A katonai főiskola szakmaiképzésből átörókithető mindaz, amely
az elmúlt harminc éves képzés fejlődésében értékálló és maradandó;

- Felhasználandóak a katonai gazdálkodás fejlesztés jelenleg ösz-
szefoglalható elméleti és gyakorlati ertdményei, amely szerint várhatóan
a jövőben is szükséges olyan alapvetően a gazdálkodás mikro (csapat)
szintjén meglévó feladatok végzésére felkeszített szakember, aki röüd
beválási idő után alkalmassá válik:

- A csapatszintű gazdálkodás elsősorban anyagi (naturális) folyama-
tainak tervezésére, szervezését e, irányítására;

- Ismeri az ellátás során az anyagok fóbb jellemzőit, különböző tech-
nológiai folyamatok lefolyásának menetét, szabályait;

- Alapvető szervezési ismeretekkel rendelkezik az anyagi eszközök
rendeltetési helyszínére való juttatásban (anyagmozgatás-szállítás).

- Biztosítania kell a gazdasági főiskolák korszerűsödő tananyag bá-
zisával a felsőoktatási törvényből és a kormányrendeletből eredó köve-
telményekkel való megegyezőséget, amely alkalmassá teszi az oktatott
anyagot a törvény szerianti akkreditációra;

- A főiskolai képzés során nyíjtott ismeretek továbbtanulás esetén
(katonai, polgári, egyetemi, külföldi tanintézeti) megfelelőségeí és kel|ő
alapot kell, hogJ/ biztosítson magasabb képzési struktúrába történő be-
csatlakozásra-

A felsószintú oktatáson túl, amely meggyőződésem szerint a 2000,
éven túl is meghatároó kell, hory leglen a jövő hadseregének értelmi_
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ségi szintú tisztképzésében, feltétlenül szólnom kell a szaknai tiszthe-
lyettesi oktatás helyéről, szerepéről. Ebben a kérdésben nllatkozni
azért is merek mivel az elmúlt néhány esztendőben a hadtáp ü§zthelyettes
képzés tarszékemhez tartozott. Megítélhetően a fiatalok munkanélküli-
ségtől való félelme és a főiskolára később történő felvétel íeménye az
oka, hogy éwől-évre szinte 100 Vo-ban érettségizettekkel sikerült a meg-
határozótt létszámkereteket feltölteni. IÍretíségizett tiszthelyettes vala-
hol a jövó álma, üryanakkor a nyugaúi hadseregek példáját is tekintve
ajövő szükségszerűsége is, hogyjól képzett emberileg, szakmailag fel-
ké§zült ti§zthelyettesi kar végezze magas szinten szakmai-ellátó felada-
trát. Anyugati példákon túl erre mutat irányt a hazai felsőfokú szakképzés
változá§a, amely eleve mutatja a megoldást és adja a lehetőséget a felsó-
oktatás intézményrendszerének, hogy az ún. "posztszekundel' rend-
szerben befogadják a felsőfokú szakképzést. Ennek a lehetóségnek a
megragadása ajövő érdekében a szükséges intézményi lehetőség bóvíté-
sével, megítélésem szerint napjaink sürgető feladata.

Nem lenne teljes a fóiskolai képzésról szólnom, ha nem ejtenék szót
a kapcsolódó posztgraduális jellegű képzésről is. Ez egyrészről a befe-
jezeit nappali oktátást kovetó tánfolya mrendszerű Úvóbbképzések6
rendszere, illetve a hadsereg mint megrendelő által igényelt átképzések
kérdése, amely konkét igények alapján vár el valamely a gazdálkodói
felkészítéshez igazodó eredményt. Ugyancsak a posztgraduális képzés-
hez íaríoz|k a tartalékos tiszti felkészítés, amelyet eEy hajlsereg sem nél-
kűlözhet. Ezen a területen is vannak tapasztalataink Altalános követ-
keztetés, hogy a kö zgazlaságivagy az ellátáshoz kapcsolódó főiskolákon,
egyetemeken diplomát szerzett fiata|okkönrrym sajátítják el a hadsereg
ellátással kapcsolatos specifikumait.

Iényeges szempont, hogy a csökkenő képzési idóben valóban csak
a legszúkségesebb szakmai ismereteket nyújtsuk továbbra is a jövő tar-
talékos tisztjeinek.

6 Koí*rét példa erre a három éves képzésb€n 1993-i8 íészwettek l óve§ (2 szemeszteres) tovább-
képzé§e a Pénzü8yi sámviteli Fóbkolával kózösen, amelynek eíedményeként a végzeltek me8-
kaPhatták a köz8,azdasá8i vé8ze$éget.
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Ajövőben ugyancsak rnegoldásra váró kérdés az önhibájukon Kvül
korábban a nappali felsóoktatásban részt nem vettek felkészítése. Ezt a
kérdést a következó években rendezni kell, mivel különösen aZ érettsé-
gizett, fiatalabb korosztályhoz tartoá szakmai tiszthelyettesek részéről
várható olyan jogos igény, hos/ kvaliúísaik alapján tisztté válhassanak

Erre a pozitív, addigi szakmai életút mérlegelésére - mint kivá|asz-
tási lehetőségre - megs/őződésem szerint a hadseregnek is szüksége van,

A képzá megoldására adódik a hazai közgazdasági telsőoktatásban
jelenleg formálód6 távoktatási programokhoz történő csatlakazás, amely -

ben az általános közgazdasági ismereteket a képzésben résztvevő meg-
szerezheiné akár más gazdasági főiskolán is, míg a katonai szakmai-el-
nóleti felkészítést a katonai főiskolán kaphatná meg.

Végezetül napjaink eseményeit is tekintve kikerüIhetetlenül vető-
dik fel a kérdés, milyen intózményrendszerben képzelhető eI az alap-
§zintű gazdálkodói tisztképzés?

Úgy gon<lolom, hogy az eddig leírtakkal a képzés sokrétű cél és fel-
adatrendszerének leírásával választ is adtam erre a kérdésre. Nemütatva
a katonai egyetemi képzés helyet és szerepét meggyőzódéssel vallom,
hog a gazdólkodói jelleg,l glakorlatias feladatola,a való felkészítést a fel-
sorolt és röviden jellemzett képzési formákkal eg)ütt összességében csak egl
fóiskolai típusti képzés adja igazán eredményesen teljesíteni.

Apozitív változás amely különösen 1989 óta a katonai főiskolai ok-
tatástjellernzi, biztosíték arra, hogy az eddigfolytatott evolúciós fejlódési
úton haladva a képzés továbbra is biztosítja a hadsereg elsó szakmai tiszti
beosztásra töfténő felkészítését és a többi feladatot is képes megfelelő sze-
méIyi és anyagi feltéselek megléte esetén teljesíteni. Ezeket az érveket a
tiszti pályafutás további fejlódésében meghatározó katonai egyetemi
képzest folytatóknak is figyelembe kell venni. Ez az állításom kiindulva
a hazai realitásokból nem mond ellent alcár egl későbbi szenezeti integ-
rálódási folyamatnak sem, amelyben üszont nincs, nem lehet helye a
mindenféle reális alapot nélkülöző kílsérletezésnek, vagy akár a képzési
rendszerek kellő hatásfokú egyeztetése elmaradásának.

A képzési rendszerek kapcsolódásánál szükséges szót ejteni a jövő
küIföIdi képzési rendszer€kb€n történő részvéte|ről, Ennek jelen pilla-
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natban legnagyobb hátráltatója, hogy a nyelvi képzés átalakulásáig hall-
gatóink közül kevesen rendelkeznek olyan szintű nyr-rgati nyelüsmeret-
tel, amely biztosítéka lehet az eredményes felkészítésnek. A nyugati lo-
gisztikai képzési rendszereket tanulmányozva a fő feladat - azok eltérő
jel|egéből adódóan - az adott nyelYet beszélők részére a tap8§ztalatok
hazai összehasonlítása cóljáMl történő tanulmányoása, a hadsercg_
fejlesztés további időszakában egles átvetí technológiák helyszínen tör_

ténó me$smerése lehet, A szakmai alaptisztképzést (amely a korábbi
azonos ryökerű szövetségi rendszerben sem fo\t egyes speciális üzem-
anyagos szakember felkészítésen kívül) éppen azok eltérő rend§zeréből
adódóan külföldi bázison (egyes csapatgyakoílatok vagy 1-1 félév letöl-
tésén túl) nem ajánlom. IJglanakkor tá8 lehetősé?et vélek a kíilönböző
közös feladatokta történő későbbi , NATO tagság elnyerése utáni , lo4isz-

ikai felkszítésre, valamint a logisztikai felsőszintű, elsősorban hadműve-

Iei-hadúszati felké szítés körébe t artozó külfóldi tov ábbképzé selae.
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KATONAI MINŐSÉGÜGY

T-72M IIARcKocsIK BEszBRzÉsÉNEK laxósÉcnz-
rosírÁsl
Sz,ics Barla|

Bevez*tés

A tisztelt olvasók előtt ismeretes, hory a közelmúltban a szárazfóldi
haderőnem reagáló erői állományának technikai felszereltsége 100 db
T-72M-1 típusú harckocsival korszerűsödött.

A katonai minőségbizíosítás - ahory korábbi cikkeirnben is hangsú-
lyoztam - abban a fázisban kapcsolódik az akvizíciós folyamatba amikor
a sziilségletek felmérését követően az igények kielégítésére döntés szü-
letett. A beszerzés elrendelésének kezdetétől viszont teljes eróvel azon
munkálkodik, hog5l a termék mindazon tulajdonságokkal rendelkezzék,
amelyek a felhasznrálónál az adott funkció teljesítéséhez szükségesek.

Mindezek mellett a te[ies nkvizíciós folyamatban résztvevőknek
tudniok kell, hogl a hader6 fejlesztéséhez, íenntarúásához szűkséges
eszközök és anyagi javak beszerzése piacgazdasági környezetben, a pi-
aci kereslet és kínálat ö§szhaneiának tiirvénye szerint működik.

A komplex rendszer egy elemeként szerepló beszerző szervezet ak-
kor végez eredményes munkát, ha megtalálja azt a regiót és időszakot,
ahol ós amikor számára legkedvezőbb körülmények adódnak a termékek
vásárlására,

E tekintetben a T-72 M-1 harckocsik vétele az életciklus teljes költ-
ségeit figyelernbe vwe elfogadható tranzakciónak tekinthetó.

1 Dr.sálcsBamaínkezí€des,tlMBHMi!óségbiaodrásiigazBató
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1 .) A beszerzés sajátosságai

A T-72 M-l harckocsik beszerzésénél nem beszélhetünk a szakiro-
dalmakban, normatív dokumentumokban leírt és a gyakorlatban alkal-
mazott hagyományos, a termék funkciója miatt teljeskörű minőségbizto-
sítási feladatoliról. Az ettől való eltérések, az ú5,nevezett szabad§ágfokok
érvényesíthetősége, uryanakkor általában megnövelik a minőségügyi te-
rület munkáját és felelősségét, mivel hiányzik a szállító és megrendeló
kötelezettségei meghatározásának, a telje§íté§ minősítáének eljárására
irányuló, jóI szabályozott működési íend. Jelen esetben az alábbi sajátos-
ságolaa kellett különös figlelmet fordít anunk:

a,) A szerződés tárgla

A hazai katonai beszerzés történetében előxir fordult elő o|yan nagy-
összegű kifizetéssel járó vétel, amely nem új, nem frissen feljavított, ha-
nem huzamos időn keresztül tárolt e§zközre vonatkozott. Mivel a rend-
szerben üzemeltetett technika minóségi paraméterei az igénybevétel in-
tenzitásától és a fenntartás színvonalától függően alakulnak, tudomásul
kellett yennünlq ho5l a 100 db harckocsi küIönböző előéIeúe miatt, azok
nem azonos műszaki állapotban kerültek eladásra töríénő felkészítés-
re. Ebből adódóan nekünk meg kel|elthatározni azt a szolgálatfőnöksé-
gek és az alkalmazó csapatok részéről elvárt műszakj és minőségi szin-
te{ ame§rrek tefesítéséhez szükséges volt megisnerni a külföldi szál-
litóképes§égei! a pénzügri, technológiai ós hatrásköri lehetőségei! a ha-
táridó betartásának körülményeit.

A szállítóval szemben támasztott követeknények megfogalmazását
tovább bonyolította a tóbb (páncélos és gépjármű, elektronikai, műszaki,
ve5rivédelmi) szolgálatfónökség érdekeine[ jogos követelé§einek össze-
hangolása, egyeztetése és végül az igények kielegítéséhez szükségesjogi,
személyi és tárgyi feltételek megteremtése.

A szerződéskötés időszaloában a szerződó felek nem rendelkeztek
olyan részletes és teljes körű információval, amely a felvázolt körülmé-
nyek tételes megfogalmaását tetíék volna lehetővé.

Az alapszerződés ezért mindóssze ery, de rendkívül lényeges bekez-
dést tartalmazott a harckocsi minőségi követelményeire és azoknak való
megfelelés ellenőrzésére vonatkozóan. A szerződés értelmében a meg-
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rendelőnek joga volt a minőségi követelmények előírására, betartásának
felügyeletére, fizetési feltételként pedig a megfelelőségi igazolás kiadá-
sfua. A szenődés kötelezte a szóllítót:

- A harckocsik felkészítésének helyzetétvizsgáló magyar minőségü-
gyi csoport fogadására;

- A csoport által meghatározott követelrnények kielégítésére;

- A harckocsik és javító készletek ellenórzéséhez szükséges feltétel
biztosítására;

- A magyar csoport részéről feltárt hiányosságok haladéktalan meg-
szüntetésére.

Az alapszerzódés elveit további munkaokmányokban (szerződés ki-
egészítés, munkajegyzókönyv) bontották le a gyakorlati feladatok végre_
haj tásához szükséges mértékben.

b.) A szerzódés teljesítésének felü5lelete

A szerződés tárgának minóségellenőrzése a korábbi gyakorlattól
jelentősen eltérő módon történt. A sajátosságok bemutatásához tekint-
sük át röviden a külföldi forrásból származó termékek minóségbiztosítá-
sának eljárásait.

Haditechnikai eszközök import beszerzéséné| a sállító orság ka_
tonai (kormányzati) szervezete végzi a teímék minősítését a megfelelő-
ség tanúsításának kölcsönös elfogadására vonatkozó egyezmények sze-
rint.

A NATO tagállamok szabályozott mechanizmuson keresztül veszik
igénybe azokat a minőségbizto§ítási §zolgáltatásokat, amelyek egyik NA-
TO onzág katonai (kormányzati) szervei nyújtanak a másik ország szá_
mára.

Az állami minőségbiztosítás elfogadá§ának és a szövetségi minőség-
biztosítási normatívák használatának témakörében folytatott minóségü_
gyi együttműködést a NATO á||amok Szabványosítási Egtezmónye sza-
bályozza.
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Az eglezmónyben rtigzített jogokkal Maglarorság még nem ren-
delkezil ezért főleg a közeljövőben komoly hátnínyát látom annalg ho§/
a minőségfelügreleti feladatok delegálhatóságának hiánya niatt a be-
szerzésre kerüló termékek minóségeit nem tudjuk kormányzati ellen-
órzéshez kötni,

A csatlakozásig terjedő időszakban megoldást jelenthetnek azok a
kétoldalú megállapodások és egyezmények, amelyek tartalmazzák aka-
tonai minőségbiztosítás területét is.

Ennek elónyeit közvetlenül azonban csak akkor élvezzik,ba a száI-
lítások az egyezményt aláíró országból történnek.

Eglre kedvezőtlenebb körülmények alahllnak ki ugtanakkor a keleti
relációból származó termékík katonai minőségellenőrzésének és a megfe-
le l ő s ég bbto sít á s á nak fe Ité t e lre nd s z eré be n.

Az e celra kijelölt szervezetek igénybevételéíe a kereskedelmi szer-
vezetek nem tudnak vagy nem akarnak vállalkozni, ezáltal minőségi kö-
vetelményeink érvényesítésére, érdekeink képviseletére, mind korláto-
zottab lehetóségek adódnak.

A felvázolt helyzetben a T-72M-1 típusú harckocsik beszerzésénél
komoly eredménynek számított olyan irányú igényink kielégítése, amely
szerint a harckocsik minőségét tóbb fokozatban ellenőrizhettiiLk a szállító
telephelyen, a felkészítés kezdetétől a csapatok részére tórténő átadásá-
ig.

A szerződés vonatkozó bekezdése alapján külön munkabizottság
egyeztette a megrendelő minőségi követelményeinek tartalmát és telje-
sítésének ellenőrzési módj ait.

Megállapodtak abban, hogy a HM BH Minőségbiztosítási lgazga-
tóságának Ternékellenőrző OszÁlya két szakaszban fogja elvégezni a
h a rckoc s ik m inőségi v iz sgál at át :

- Ellenőrzi a harckocsik eladásához szükéges felkészítést végző ka-
tonai javító üzem technológiai színvonalát, alkalmasságát a résztinkől
igényelt és a kereskedelmi vállalat által felvállalt feladatok végrehajtásá-
íai,
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- Ellenőrzi a szállításhoz előkészített harcjárművek, múhelykocsik á
jaűtó készletek minőségét és mennflségét.

A javíüóüzem saját feladatának fogadta el a Betorusz Álami Külke_
reskedelmi vállalat azon kötelezett§égeit, amely szerint a minőség-
ellenőrzési feladatokhoz a magyar szakemberek részére bizto§ítja a mun-
ka feltételeit és megszűnteti a feltárt hibákat.

A harkocsik minősítáének alapdokumentumaként azokat a techno-
lógiai utasításokat használtuk, amelyek a T-72 típusok naryjavításához,
mind a magyar, mind a belorusz javítóüzemek hono§ítottak, a pánélos
és gépjármű szolgálatfónökségek pedig követelményként előírtak.

2.) A minőségellenőrzes folyamatai

A folyamatok a feladatok jellege és helyszíne alapján három jól el-
különíthetó fázisra voltak bonthatók.

A vbsgáIat témaköre szeint kiterjedt:

- Az eladáshoz történó felkészítés színvonalának megállapítására;

- A felajánlott harckocsik és készletek minőségi és mennlségi ellen-
őrzésére;

- A Maryar Honvédség ellátó és alkalmaá alakulatai részéról elóké-
szített bevételezésre.

Az első kéí vizsgáIatot a Belorusz Védelmi Minisztérium naryj avító
üzerhében (Ma5nrországon a fenntartási rendszer hasonló elemeként
működik a CURRUS Rt.) folytattuk le, a harmadikra pdlgaz alkalma-
zó ös szfegn ememi dandároknál Debrecen é s Hódmezőv ásárhely térseség-
ben, illetve az ellátó központnál, Budapesten került sor.

a.) A sállító felkészültségének vizsgálata

A vizsgálatot a HM BH Minő§égbiztosítá§i lgazgató§ág n€l ti§áje
végezte eI 1996. 07.02. és 07,14. köótt. Az ellenőrzes kiterjedt az első
31 db harckocsi felkészítéséhez taítozó technológiai feltételek meglété-
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íe, a nas.jaűtá§i dokumentációban előírtak betartására, a szerződéses
követelmények teljesítéséhez szükséges utasítások kiadására és alkalma-
zrására. Ennek keretében ismertettük az üzem vezetőivel azokat a speci-
ális technológiai követelményeket, amelyek meglétéhez kötöttük a ko-
rábban elvégzett ipari javítrás minósítésének elfogadrását.

Speciá lis technológiai köv etelm&ryek:

- A fegyverek előírás szerint tárolásának és védelmének biaosítása;

- Speciális eszködk j aűtásához szakműhelyek, próbapadok, és üzs-
gáló berendezések megléte (rádió, optika, lézer távmérő, stabiliátor, stb.);

- A minff5f1611 6okumentáció kezelésére alkalmas szervezet műkö-
dése;

- Magasnyomrású mosóberendezés megléte;

- A javítrási profilnak megfelelő vontatrási és daruzási lehetóségek biz-
tosítása;

- Járatópadok, fékpadok, készülékek, méóberendezések biztosítása;

- Járató úwonalak és próbapályák biztosítása;

- Iótér biztosítá§a a fegyverzet működésének ellenőruéséhez;

- A technikát javító és a tevékenységet irányító személyzet rendel-
kezzen megfeleló típusi§merettel, a járművek vezetéshez szülrséges jo-
gosíwányokkal, a munkavégzéshez szükséges minósítéssel (pl.: minósí-
tett hegesztó, stb.);

- Híradóeszközök próbáihoz sziikséges feltételek biztosítása (pl. : rá-
dióforgalmi engedély kijelölt frekvenciára, stb.);

- A gépjárművek elóírás szerinti festéséhez szülrséges berendezések
megléte;

- Megfeleló raktáíak kialakítá§a az elóírt kenyőanyagok tárolásához
és kiadásához.
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Kiilönl e ge s v iz s gá l at o k:

- Fegyverzeti bes zab á|yzó berendeznsek (hidegbelövés) ;

_ Tömített§égvizsgálat;

- Ellenőrző lóvészet;

- Járatópadi, fékpadi vixgálat;

- Futáspróba vizsgálat próbapályán;

- Harcjármű híradó összekóttetés üzsgálat.

A bizottság m€áltapította, hog az iizem negfelelő színvonalon ren-
delkezik az ipari nagrjavítróshoz szükséges anyagi-, műszaki-, techno-
lógiai és szenéIyi feltételekkel.

Az üzem felkérésére új törzskönyvek kerültek kiállításra. A bizott_
ság megadta azokat a szempontokat, amelyek eg5nészt az MH teftninoló-
giÁjának megfeleltek, másrészt az üzembentartásához nélktilözhetetlen
adatokat, anyagjellemzőket és eryéb múszaki információkat tartalmaz-
nak,

A felkészitési munkák első fázisában négt harckocsinál ellenóriz-
tük a nagfiavítási technológiai betartásót. Az ellenőrzés során tapasz-
taltuk, hog5l a forgó lőszertároló alatti tér korródált, a lövegstabilizátor
beszabályozatlan, a töltóautomata nem megbíáatóan működik. A bi-
zottság módszertani minóségi átvételt hajtott végre ery db harckocsin,
abból a célból, hog egtrészt klpet adjon az eladónak azolcról a követel-
ményelcről, amelyeket klszrejelentés utóni minősítéskor tárnaszt, mósrészt
behatórolj a az átvételek üőszülts égletét.

Az ellenőrzés eredményét jegzókónyveben riigzítették. A jegó-
könyv egyrészt tartalmazta a feltárt hibákat, másrészt az üzem feladatait
a jellemző hibák megszúntetésére és megelőzésére, másrészt azokat a
területeket, amelyek a szállítmányok átvételénél a továbbiakban tétele-
sen vagy mintavétellel kerülnek ellenőrzésre.

A bizottság meggyőződött arról, hogy a harckocsik eladásra való eló-
készítése tervszerű, megfelelő technológiai háttérrel rendelkezik Nary-
javítás után elóírt műszaki paramétereket képesek lesznek reprodukálni.
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A hancjárművek bontott á apotban tiirténő üzsgálaának és a mód-
szertani végátvételnek a tápasztalatai uryanakkor azt igazolták, hogy a ké-
pesség megléte nem jelenti és eredményezi a felkészítési munkák k<jrül-

tekintő hibátlan elvégzését. A kikonzerválások, utánjavítások, beszabá-
lyozások felületes végrehajtása, a javító készletek hiányos összeállítása
törvényszerűen adódott az üzem munkarendjének műkódái zavaraiból,
a hatáskörök és felelőségi területek szabályozatlanságából. Megjegzem,
hos/ a termék minóségét alapvetően befolyásoló rendezetlen állapot rya-
korlatilag kivétel nélkül jellemző volt a VSZ tagországainak gyártó és

kereskedelmi vállalataira.

A helyszíni konkrét tapasztalatok és egyéb irányú fenntartásáink mi-
att elengedhetetlenül szükségesnek tartottuk minden egyes száIlitmány
mennyiségi és minőségi ellenőrzését.

A módszertani végáwétel alkalmat adott annak megbecsülésére is,
hory a feltétlenül vizsgálandó múszaki paraméterek és kritikus anyagfé-
leségek ellenőrzése mennf munkaidő ráfordítást igényel.

A vizsgrálatok időtartamának megrállapításához háttérinformációként
kénytelen varyok egy kis hazai kitérőt tenni.

Ismeretes, hogy nálunk a harckocsikat a gödöllói CURRUS Rt.-nél
j avítják ipari szinten. A minősítési munkók elkezdődnek a javításba érke-

zeft technikai eszköz állapotfelmérésével folytatódnak a technológiai mű,
veletek végrehajtásának és me§elelőségének elknőrzésével, tnajd befeje-

ződnek a végótvételekkel, az üzembentartási és minősítési do]almentációk
eIkészítésével.

A fel§orolt tevékenpégek az ipari javítás programjához kapcsolód-
nak és a technológiai utasításokban elóírt múveletek terjedelmétől, gya-

koriságától, a visszajavítások jeltegétől függóen harckocsinként 160-180

munkaóra latt végezhetők el.

Összegezve ez aztjelenti ho5l a hadrafoghatósági paraméterek üsz-
szaállítiását, a harckocsi újabb életciHusának inűtásához szülséges műszaki
állapot elérését ep fő, eg hónapi felügyelő, ellenőrző és értékelő mun-
kával tudja megbízhatóan megállapítani.

Nyilvánvaló volt, ho§r a csoportunk feladata ez esetben csak a vé-
gellenőrzésekre, illetve a feltárt hibrák megszüntetésére korlátoádhatott,
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azonban egy harckocsi teljes körű átvixgálásához, készletei tételes e|_

lelőtzÁéhez szikséges 25-30 munkaóra sem állt rendelkezésünke. A
fenti okok miatt minden harckocsinál elvégeztük az územképességi üzs-
gálatokat, 15 %o-tlál pedig a teljes körú ellenórzést.

b.) A harckocsi\ múhelykocsik és javító készletek átvótele

A szerzódés alapján három ütemben történt a technikai eszközök
felkészítése, átvétele és hazaszállít ása. Azelső szúllítmányhoz 31 db harc-
kocsit, 12 db múhelykocsit és a hozzójuk taftozó csapat, ille*e egtedi javító
Mszletet ajánlottak fel minősítésre.

Az átadáshoz előkészített eszközök minőségét és mennlségét 1996.
08. M-18 közötti ídőszakban Mikula Lószló rnkalenedes vezetésével öt
maglar tiszt ellenőrizte. Mlrkíjukjogi és szakmai h átterét az alábbi do-
kurnentációk adták

- Alapszerzódés;

- HM BH és a Belorusz Honvédelmi Minisztérium Harckocsijavító
Üzem között 1996. júniusában lévejött " Munkaszeaődél';

- T-72l:!d-| típusú harckocsi naryjavítás dokumentáció;

- Főmérnöki intézkedés a harckocsik eladásra való felkészítésére.

A 31 db harckocsi átvétele során felmerült hibák keletkezésének
okait két területre lehetett visszavezetni:

- Felületkonzervelásái és korróziós problémák, amelyek a nem meg-
felelő tartós tárolás miatt keletkeztek;

- Működési hibák, amelyek a pontatlan beszabályozás, a felkészítés
munkái alatt megbontott egységek he$elen összeszereléséből és felüle-
tes ellenórzéséból adódtak.

A felületkezelési és szerelési kultúra kimutatható kiilönbözősége
egyértelműen utalt aíra, hogy a technikai eszköókön nem egy üzemben
végezték e| a naglaűtásokat.

A feltárt hibákat ha időnként jelentós időveszteségge|, értelmezé§i
zavarok me|let is, de sikerült kiiavittatni.
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A harckocsík egl részébe koruerúbb berendezeseN egsé4ek ]cerijltek

(pl.: R-174 belső beszeló berendezés, kor§zeíű§ített éjszakai irányzótáv-
csó, korszerűsített harckocsi ág5ni, kiiiső védó képességet jaűtó reaktív
töltet kazetá, §ugáraáscsokkentó betéte\ stb.). A modifikációkhoz adot-

tak a csereszabatoss ágídrté*elei, az iiz:embentartókmeglapaák az alaptípus,
tól való eltéréseket tartalmazó jegEékeket és műszaki leírásol<nt.

Minden harcjárműról azonosító Adatlap készült. Az adatlapon fel-
tüntettük az átvétel során feltárt hiányosságokat.

A 31 db harckocs iboz ártoz6 62 láds javító ké§zlet tartalmát min-
tavételesen ellenóriztiik A modifikációkból eredóen a készletek össze-

tét€le sem volt azonos, ezért az azonosíthatóághoz a harckocsi négy utolsó
számát festettti& a bozzátartozó ládfua.

A szerződés alapj ánl.2 ilb Zll-!3l N típusú gépjárműrt épitett mű-
helykocsi és 5 db csapatjavító ké§zlet is a szállítmányhoz tartozott, a

készleteket tartalmaá 113 ládát hiánytalannak találtuk.

A gépjárműveket 5-10 eve gyártották és ez idő alatt 200-15ffi km-t
futottak A felajánlá§ elótt ajárműveken az üzem végr ehajíotta a 2. szem,

lét, azonb an ígel alacsony színvonalon.

Ellenőnésünk az alóbbi terüktelae terjedt ki:

- A j árművek állóhely vizsgálata;

- 50 km-es futópróba;

- Futópróba utáni hiba-felvételezés;

- Felépítmény berendezéseinek múködőképességi és paraméteres

üxgálata;

- Készletek, tartozékok átvétele;

- A csomagolrás és szállításhoz való felkészítés megfelelóségének el_

lenőrzése.

Szakembereink kifogásolták mind a műszaki, nind a mennyiségi
elókészítésü Múhelykocsinként a készletek ű)-70 tételes hiányának pót-
lására kellett intézkedni, a járművek qrintery 50 7o-nak üzemanyaglend-
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szereinél és fékberendezéseinél vált szükségessé műhely szintú jaűtás
elrendelése.

Mind a harcjárműveknél, mind a műhelykocsiknál előfordu|ó ismét-
lődő meghibásodásokat több esetben csak fődarabcserével tudták kiia-
vítani.

Azokat a hiányokat, amelyeket az áwételek befejezéséig az üzem
nem tudta pótolni, külön jeg5zőkönyvben tüntettük fel. TeUesítéshez a
második ütemben történő szállítá§t határoztuk meg.

A második sállítnány felkészítésére két és fél hónapot fordított az
üzem. Az átvételi feladatokat az első ütem metodik ája szerint Ibslik Ká-
roly alezredes vezetésével négl tiszt hajtotta végre.

A munka a felajánlott 34 db harcjármű hibafelvételezésóvel kezdó-
dött. Az adatlapokon szereplő hibák kijavítrása és hiányok pótlása után
került sor az üzemképességi üzsgálatoka és négt kivóIautott harclacsi
teljeskörű ellenórzésére. Ery harckocsinál feltárt hibákat csak motorcse_
rével lehetett megszűntetDi, ígr annak felkészíté§ét a harmadik útemre
halasztották

Az elsó sállítmányboz képest je|entós javulás volt tapasztalható a
felületkonzerválás minőségében és a késdetek összeállítá§ában. Válto-
zatlanul szakembreinkre hagyatkoztak az ös§zeszerelési, beszabályozási
hiányosságok megáilapításánál és azok megszüntetéséhez szűkséges in-
tézkedés megtételében.

Végertdményként 31 db harckocsi és ezek egedi javító ké§zlete,
továbbá az első ütembőI feunmaradt 5 db c§oportjavíló készlet kerűlt
szóllííásra,

A szeródés teljesítés ha|m8dik üí€méhez tartoó eszköz<iket é§ anya-
gokat az e|őző összetételű csoportunk t996. t7. ?J-től 12.!2-ig ellenő-
Ázte.

Várható volt, hog5l feladatuk legnehezebb szakasza következik az
utolsó szállítmány min&égének biztosításában.
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Feltételeztiik ugtanb, hogl :

- Aziizem az első két szállítmányhoz a 100 db harcjárműből a legiobb
állapotúakat vette ki és ajánlotta fel;

- A kitikus hibák miatt vi§§zautasított harckocsik javítása az utolsó
hónapra maradt;

- A legtöbb, azaz 38 db harckocsi felkázítéséhez a legkevesebb idő
(mindössze három hét) állt az üzem rendelkezésére.

A hibafelvételezések és a javítást követő visszaellenőrzések igazol-
ták feltételezáünket. Az elóló két szÁllífuitinyhoz képestjelentó§en több
hibávat találkoztun\ amelyekjellege egrrészt azonos volt a korábbia-
kéhoz (szabályozatlanság, nem megfelelő felületkezelés), másrészt na-

ryobb számban fordultak elő üzemképességi problémák is (lövegstabili-
zátorolg parancsnoki celmegjelölő erység, védelmi berendezések meg-
hibásodásai).

Az üzem általanos munkaütemében zavarokat okozott a javítási igény
szokatlanul nary iníerrzité§a. Efte jellemző, hogt több harckocsit 2-3 eser
ben is vissza kellett utasítani pótjavtűsra, amígmegfelelö minősítést kapott.

A fentieken túlm erlően az utolsó ütem feladatait növelte a hazaérke,
zett szóIlítmónyok átadósánál felmerült hiányosságok rendezése és a szer,

zódés telj esíté s éne k lezárá s a.

Átvétel után, illetve szállítá§ előtt a harcjárművek és műhetygépko,
csi§ továbbá a rn integ 364 db nagméretű Láda Urtalmának ellenőrizhe,
tősége érdekében minden nyíIászárót kplombólfilnk

c.) A harcjárműve\ műhelykocsik és jaűtó készletek átadr{sa az
alkalmazó ala}ulitok ré§zére

Az első ütemben külföldön átvett e§zközök és anyagok két vasúti
szerelvénnyel érkeztek az országba.

A harckocsikat száütó szerelvényt 1996. szeptember 23-án fogadták
Debrecen térségében, a másik szerclv€nyt a nűhelygépkocsikkal és cso-
port TASZT készletekkel Budapestre irányították.
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A HM BH részérő| lgyanazok a személyek lettek megbízva az át-
adással, akik a boroszoü javítóúzemben a minőségellenórzést végezték.
A kísérő őrszeméIyzettőI való ótvétel során ellenőriztiik a 31 db harckocsi,
12 db mtlhelygépkocsi, illetve az összesen 175 db láda meglétét és sértetlen-
ségét.

Ezt követóen a harckocsikra kijelölt személyzet ismerkedett a tech-
nikával, elvégezte az igénybevétel előtti múszaki ellenőrzést, A kivago-
nírozás után a te|ephelyig a jármúvekkel mintegy 8 km íávolsági nene-
tet hajtottak végre. A harckocsik kettő kivételével meghibásodás nélkül
tették meg az utat (két harcjármú üzemanyagrendszere útközben bele-
vegősódött a nem megfelelő mennyiségű üemanyaggal való feltöltés mi-
att).

A Bocskai István Gépesített Lövészdanlár a harckocsik fogadósára
felkészült, ugnnakkor a naglméretű és súIyos TASZT ládák raladását
nehezítette és balesetveszéIyessé tefte a rakodógép hiánya.

Budapesten a műhelgépkocsik és a csoport javító készletet tartal-
mazó í13 láda rakodása és tároló-helyre szállítása a megfelelő géppark-
nak és ryakorlott személyzetnek köszónhetóen rövid idő alatt megtör-
tént.

A harckocsik és egyedi TASZT készletek tételes ellenórzesével eryi-
dőben kerüt sor a kettó§ átadás-átvételre (HM BH-MH PCGTEK- ala-
kulat).

Az átadásnál feltárt tényleges hiányok az uto|só szállítmánynál, de-
cemberben pótlásra kerültek.

A műhelygépjárműveknél és csoport TASZT készletekben a bizott-
ság tagjai nem találtak hiányt.

Áz átadís-átvétel bfolytatá sáó| észrev áelelaőI és hűryns s ágolaól j eg-
zőkönyv keszült.

A második szerelvény (másodü űtem) 1996. 11. 15-én érkezett meg
a Bocskal Gépesített üivészdandár telephelyéhez kiizeü vasútállomás-
ra. Lényegesen jobb felkészűlés eredményeként a kivagoűroaást és a
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telephelyre való szállítást biztonságosan és zavartalanul hajtották végre.
A harckocsik kivétel nélktil indíthatók és üzemképesek voltak.

A november 19-én befejeződött tételes átadás-ánétel során mind-
össze 7 db lövegcső védőhwat és 4 db géppuska rö,gzítő csap hiány mutat-
kozott. A szakarryagokért felelős ellátó központok szakemberei azonosí-
tották a feryverrel beépített műszereket és berendezéseket a szá|lító ál-
tal kiállított törzskönyvek adataival.

Az eltéréseket a következő kinntartózkodásunk alatt a szállítóval
egyeztettük, jegyzőkönlveztük és megállapodtunk a korrekciók 1997,
03.01-ig történó végrehajtásában.

Ez a szállítmány hiánytalanul tartalmazta az előző szállításnál lema-
radt tételeket is, amelyek sérülésmentes ládákbanjutottak el Budapestre
az MH PCGTEK telephelyére.

A harmadik ütemb€n felkészített 3ó db harckocsit szá||itő szere|-
vény rendkívül kedvezőtlen körülmények között 1996. december 20-án
érkezett Hódmezóvásárhelyre.,4 B ercs ényi Miklós G epe sít ett Löv észdan-
dár kifogástalanul felkészült a szerelvény fogaddsára. Akezelő állomány
a járművek ellenőrzését, motorok elómelegítését a vagonokról való leál-
lást, az anyagok rakodását szervezetten és tulajdonosi gondossággal haj-
totta végre. A járművek indításához kélkét harckocsinál akkumulátort,
illetve levegőpalackot kellett cserélni.

Az utolsó szállítmány ellenőrzésével erybekötött tételes átadás-át-
vétel 1997. január 13-án fejezódött be. A bizottság nem talált hián},t.

Beíejezéskent a HM BH és az MH PCGTEKa 100 db T-72 M-1 típusú
harckocsiról, a 12 db múhelykocsiról és az 5 TASZT csoportkénletről ké-
szített átv ételi j egE őkönyv et.

Összessfoében a s zerződs tárgának minóségbiztosítására 280 mun-
kanapot (3000 munkaórát) fordítottunk.

Ennek eredményekónt a maryar érd€keket folyamatosan fudtuk ér-
vényesíteni a sállítás felkészítés időszakában, elkerü|ve a későbbi ja-
űtás, pótlás igények le|jesítésének jogi, pénzüpi stb. bonyodalmait.
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Három esetben rendeltünk el fódarabcserét és intézkedtünk több.
mint 250 kisebb jaűtás elvégzésére.

Tételes, illetve mintavételes ellenórzéssel biztosítottuk, hory a közel
40.000 alkatrész hiánytalanul kerüljön az űzembentartók rakáraiba.

Elértük, hogy a dokumentációk pontosan, mindkét félszámára hasz-
nálhatóan, eg5rértelműen tartalmazzák az eszközók, illetve anyagok ada_
tait és rrennyiségét.

Iltrehoztuk azokat a körülmónyeket amelyek hosszú távon bizto-
sítják a harckocsik iizemképességének fenntartásához szúkséges egrütt-
múkiidósi feltételeket.
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BF§ziMoLó Az v.MAGyAR unqósÉc mr
rsB}ffiNrypmöL

Pólos Emil|

A Maryar Minóség Társaság több §zervezettel eryüttműkiidvg
199ó. november 10-15. között tartotta az V. Maryar Minőség Hét elne-
vezésű rendezvónysomzatát, A rendezvénysorozatnak a Maryar Hon-
védség Művelódési Háza adott otthont Budapesten. A Konferenciát,
mint minden évben több rendezvény kísérte, ilyenek az Orságos Minő-
ségiigi Kiállíí,6s, a Maglar Minóség Háza Kiállítás, a Minőségügri Vi-
lágnap. Tóbb eg5rnapos szatellit előadás rendezvény kapcsolódott a Hét
programjához, mint az akkreditálásról, a mérésüg5l időszerú kérdéseiről
szóló előadások sora, valamint a Budapesti Ipari Kereskedelmi Kamara
szaltmai napja, melynek keretében az érdeklődók a katonai szállítói
rendszer kialakításával kapcsolatos elgondolásokól is hallhattak.

A rendezrrén},sorozat létrejöttét és sikerét nas/ban segítették a szpon-
zorok és védnökök, többek közótt a tárca minisztere, Ke leti Györgl hon-
védelmi miniszter úr is.

A program összeállításában nagy segítséget jelentett a P}IARE
TDQM (Technologt Deve|opmení Quality Managenent) Technológia
Fej|esztés, Minőség lrányítrás projekt által nyijtott szakmai, erkölcsi és

anyagi segítség, ami neves külföldi elóadók meghívását is lehetővé tette.

A Konferencia az eddigieknél is sze|esebben és mélyebben tárta fel
a minőségügy fejlődésének hazai és nemzetközi tendenciáít. Az igényes
előkészítés és program következtében a rendezvénysorozat kedvező fo-
gadtatásra talált a szakmai közvélemény körében; a részvétel jelentósen
meghaladta minden eddigi e tárg5ni rendezvény látoganttságát. A Kon-
ferencián ktzel négszázan, a szakosított rendezv ényeken kétszázötv enen,

a Víláglapon több, mint kétszázan vettek részt. A Kállítás lótogatóinak
száma is meghaladta a múlt évit, a kiáIlítók saját ki)Iön előadásai is jelentős

számú érdeHődőt v onzottak

1 Páos Eúil úk,alezíede§, HM B€sz€rzé§ Hivatal, R€nd§zertanú§ító o§ztály osááIyvezetó
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Mindezeket figyelembe véve, nem túlzás azt mondani, hory az V.
Minőségi Hét jelentős szakmai és társadalmi esemény volt, amely orszá-
gos érdeklődést keltett, alkalmat biztosítva az új szakmai ismeretek ter-
jesztésére. A szakmai ismeretekcseréje mellett a szakemberek személyes
ismerkedését, kapcsolatépítését a jó hangulatír állófogadrás, a Kiállítók
találkozója, a Meeting of Experts is biztosította.

A Konferencia sorón 49 előadás hangzott el a 2 plenáris és 4 szekció
ülósen,

A plenáris ülés

A plenáris ülést a Társaság elnöke, dr. Pózmónli Gyula nyitotta meg,
A szervezó bizotts áge|nőke, hof.dr. Veress Gábor a minőségügy és ezzel
együtt a Konferencia időszerű kérdéseit vázo|ta, Mag. Otío Neumayer,
az Európai Minőségügyi Szervezet (European Organization for Quality)
EoQ soros elnöke a szervezet előtt álló feladatokra mutatva utlat a szer-
vezeti és ismereti megujhodás, a szakmai erők egyesítésének szükséges-
ségére. Mindkét telrdntélyes vezető hangsúlyozta annak jelentősegét
hogy Magyarországon j6 az egrüttnúkiittés az EOQ Magyar Nemzeti
Bizottsága (EOQ MNB) és a Magrar Minős€g Társaság (MMT) között.

A plenáris ülés további előadói arra törekedtek, hory átfogó képet
nyújtsanak a minőségüg5l alakulásáról, jövőbeni tendenciáiról, a mai ma-

ryar valóság figyelembe vételével.

Dr. Vértes Andróg a Gazdaságkutató Intézet elnók-vezÉigazgatója
a magyat gazdaság jelenlegi helyzetét elemezve mutatott rá a minőség-
versenyképesség kapcsolatra. A mai maryar gazdasági teljesítőképesség
szenrléltetésére bemutatta: a világ országait fe,jlettségük tekintetében
rangsorolva, az első ötv€I között Maryarország a 46. helyen van. Az
eddig megtett intézkedések, melyeket a kormáfrIzdt tett, a gépipar és az
éIelmi u eip a r v on atkoz ó s ó b an árban és minóségben a versenyképességet
biztosították. A gazdaságunk többi ágazata csak vagy eg5rik, vagl másik
jellemó tekintetébenversenyképes. Apiacgazdaság körülményei között
rá kell ébredni minden gazdálkodóna&; aki a minőség és az ár, a verseny-
képesség kérdésével küzd, ne reménykedjen az állam segítségében: a leg-
fontosabb lépéseket saját magának kelI megtenni. A talpon maradásnak
az üzleti, piaci alkalmasság az alapfeltétele. Ehhez az út az általános kul-
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túíán túl, az ületi kultúra megismerése, elsajátítása, alkalmazása lépé,
sein át vezet el. Az üzleti kultúrába beletartozik az is: nem a másik elta-
posása, hanem a nyereséges együttmúkódés a cél.

Dr. Hegháti lóxef az IKIM helyettes államtitkára ismertette a tárca
minőségpolitikáj át. Elmondta: a minóségügy, a környezeWédelem és az
információtechnológia a három legfontosabb és egymással összefüggő
terület. A rendszerváltást elózően, a tervrrtasításos rendszerben, a KGST
piacon a minőségügy a retorika szintjén mozgott. Az eltelt hat év kevés
volt az átütő szemléletváhiásra. §ok helyen és esetben ma is elsód|eges a
mennyiségi szemlélet csak ezutánjön a vevóközpontú, minőségszemlé-
letű magatartás.

Valamennl piaci szereplő számára fontos információ a üzsgálati és
tanúsítási rendszert illetó változá§. Ajelenlegi hatósági szerepkörben el-
járó intézmények, fófelúgyeletek fokozatosan megszűnnek eddigi alá-
rendeltségükben tevékenykedni, munlaijukat gazdasági tánaságoUcént

íoqiók íofutnL Ez a szándéksznrosan összefügg az államigazgatási rend-
szer folyamatos átalaKtásával. A notifikátt intézmények hálózataként
létrehozni kívánt üzsgálati és tanúsítási rendszer konform lesz az Euró-
pai Unio azonos celú rendszereivel. A múködési elvek azonossága esetén
megteremthetó a vixgálati eredmények és tanúsítványok kölcsönös el-
fogadása, ami az áruforgalmat nagnnértékben ryorsítja, biztonságát nö-
veli. A működési elvek azonossága alkalmas a bizalom megteremtésére,
ami a kölcsönösség alapja.

A jelenleg is sokrétű,kötelező ínzai vizsgálati és tanúsítási tevékeny-
ségről, az azokat végző intézményekről az INTERNETEN is elérhető
információ. Azok, akik nem rendelkeznek Internet hozzáférési lehető-
séggel, az IKIM (Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium)
Techonlogiapolitikai F6osztáIya ad a tárgyban felvilágosítiást.

Aközelmúltban elterjedt minóségbiztosítrás, minőségirányítás szem-
lélet mellett egtrre naryobb teret hódít a Környezetközponüú Inánltlósi
Rendszerek (KIR) kérdése. Hazránkban mo§t történnek az elsó lépések
a megismertetés, az elfogadtatás érdekébn. Ebben a lcezdeti időszalóan
legaMbb al<kora az értetlenség, mint a minőséglcözpondú irányítá§ rend-
szerek megjeknéselar volt. Azelú íeladatok eryike a von alko7ó nemzet-
közi szabványok átvétele és megielentetóse magyar nemzeti szab-
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ványként. Az ISO 14 000 jelű szabványsorozat MSZ jelzettel történő
kiadására az IKIM megfelelő fedezetet biztosít az MSZT r€szére.

Az előadó szólt még a fogyasztóvédelmi töwény mielóbbi megalko-
tásának szükségességéról. Jelenleg a fogyasztókat védó előírások közel
kétszáa különböó szintú jogszabályban, áttekinthetetlenül fordulnak elő.
Az új törvény az európai normákkal össáangban szabályozhatja a fo-
gyasztói érdekvédelmet.

}l\líi Lajos úr azOMFB üglvezető elnöke beszámolt anól, hogy prog-
ramjaik hogyan illeszkednek a magyar gazdaság szükségleteihez. A Bi
zottság több, nagyjelentóségű PIIARE program lebonyolításában vesz
részt, melyek kcizül a Konferencia szakterületéhez is kapcsolódó a PIIA_
RE TDQM HU 9305 jelű program.

Ennek a keretében több K+F egúttműködési projekt, három szol-
gáltatás képesség fejlesztési projekt, eszköz beszerzések, szakmai okta-
tások kerültek végrehajtásra. A HU 9305 projekt legnag]obb eredmé-
nyének a magyar felsőoktatás számára késátett minőségrigyi oktatási tan_
anyag megalkotiása tekinthető.

A projektek lefutása után továbbiaka van lehetőség, A PRAQ 96
III jelű (Regional Program of Quality Assurance) Regionális Minóség_
biztosítási Program, új projekt mintery 30 millió ECU támogatástjelent,
aminek a terhére a műszaki szabályozás, a szabványosítás, a vbsgáIatok
és tanúsító\ol{, a minőségbizto§ítiís és a metrológia szakterületein más for-
rásból nem fedezett fejlesztések kerülnek végrehajtásra.

Mokry J. Ferencnl, az OMFB főtanácsosa előadása során az EU mú-
szaki jogharmonizáció idószerű műszaki, technológiai, felkészülései fel-
adatit ismertette. Kiemelte, hogy a jogharmonizáció nem egyszeri fel-
adat; a remélt uniós tagság elnyerése érdekében folyamatosan kell majd
az idóben állandóan váltoá uniós joganyaghoz alkalmazkodni, azt kö-
vetni. Az állam szerepe a múszaki szabályozás terén abiztonság, az élet,
testi épség, vagyonvédelem területein marad meg; az egyéb területeken
a gazdasági társaságoknak kell az általános követelményeket ré§zletekre
lebontani, saját termékeik sámára a megfelelőségi követelményeket meg-
határozni. A hazaivállalkozásoknakviszonylag rövid idő alatt kell fejlesz_
tési feladatokat megoldani, fejlesztési, technológiai ismereteket adaptálni.
A jogszabályok hazai megielenése, bevezetése után az előírásoknak nem
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megfeleló termékek nem ühetők piacra. A vállalkozrások többsége nem
ismeri az EU múszaki követelményeit, az azolr.hoztattozó műszaki, tech-
nológiai színvonal megítélésére sem képes. Az EU követelményeket tar-
talmaó Fehér Könyv jogtárgyainak múszaki követelményei rnár ma is a
versenyképesség alapvető tényezői.

Dr. Kiíóty Ódön úr a Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési
Rt. (ITD Hungary) vezérigazgató helyettese a kereskedelemfejlesztés
területén alkalmazott kúlönféle termékmarketing programok eredmé-
nyéről szólt. A magyar állam felismerte, hogy a honi termék csak akkor
válik versenyképessé, ha a termék kultúra felzárkózik a legfejlettebb or-
szágokban kialakutt minőségi követelményrendszerhez.

Az ál|ami minőség és eredetjelzó védjegprogram olyan hosszú távú
gazdaságfejlesztési eszköz a termékmarketing programok között, amely
minden iparág minden termékét cé|ozza és szigorú minőségi háttérrel,
pozitív piaci megjelöléssel emeli ki az arra érdemes magyfi teímékeket
a hasonló termékek kínálatából. Az állam ennek érdekéb€n alapította a
Rendszertsen Ellenórzött Kiváló Magrar Termék - REKMAT - ninő-
ség és eredeqielző védjege! melynek jogosultja az IKIM, a rendszer
fejtesztésének és működtetésénekjoga az ITD Hungaryé.

A REKMAT védjes/es termék a legszigorúbb minőségi követelmé-
nyek kielégítése mellett legalább ery tulajdonságában - technikai vagy
piaci - kiemelkedó. A védjeg5ne kezdetben az é|elmiszeripari termékek
pályázhattak, ma már más iparágak számára is készülnek a szakmaspeci-
fikus követelményrendszerek Igy hamarosan rendelkezésre áll a ülla-
mosipar, háztartási veryipar, kozmetikai ipar, a kenőanyagok ipara és a
szoftveí fejle§ztés számára a követelményrendszer.

A védjegl maga nemzeti színű összhatóst keltő, soltszögidomban elhe-
Iyezett magar korona köruonalíajzot tartalmaz, a kiilső határoló vonal
mentén körbeíutó felirattal: Rendszeresen Ellenőrzott, Kiváló Magyar
Termék.

A plenáris ülés külfóldi előadói a tanúsított minőségrendszerrel bíró
vállalatok piaci előnyhelyzetéról, a ülágméretű beszáütói rendszerek ki-
alakulásáról be,szeltek.
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Az ISO 9000 sorozat választott modelljének való megfelelést tanú-
sító okiratok kétségtelenül egy §zabványnak való megfelelési szintet ta-
núsítanak, de ennek ellenére, nincs feltétlen elfogadásuk a piacon. A
tanúsíwány elfogadását nag]rrnértékben befolyásolja, hogy melyik tanú-
sító szervezet adta ki. A legfejlettebb országokat tömörítő OECD 24 or-
szága közül csupán 7-8 országban kiadott rendszertanúsítványnak van
igazi piaci értéke; a többi iránt nincs meg a szükséges bizalom. Nincs
általánosan elfogadott akkreditáló szeívezet, így nincsenek általánosan
elfogadott akkreditált tanúsító szervezetek sem.

A|étező nehézségek ellenére a tanúsított minóségrendszerek száma

szerte avilágon növekszik. Az USAvállalatai sokáig ellenálltak az újpiaci
elvárásnak, de végül be kellett látniuk az alkalmazkodás szükségességét.
Íg 1992-ben csupán 880 cég rettdelkezett tanúLlított minőségrendszerre|

múra ez a szárn több, mint tbszeresére nóft: 9ó00.

A jelentős változást a ülágpiacon kialakult helyzet kényszerítette ki.
Hosszú évtizedeken keresztül az amerikai gazdaság vezető pozícióban
volt, ami elkényelmesedéshez, a vevói igények hiányos kielégítéséhez ve-
zetett.

Az agresszíven terjeszkedő áaiai gazdasággal szemben csak a saját
fegyverét lehetett szembefordítani: a minóség fegrver{t A piaci küde-
lem, a minőségközpontúság egyik látványo§ jele a tanúsított minőség_

rendszerek számának növekedése.

Az USA-ban nemzeti érdeklődés kís éri a nemzeti minőség díj, a Mal,
colm Baldige Award minden éves pályózatát, aháíom díjnyeítes kilétét.
A díj erkölcsi értékének komol1ságát jelzi, hogy a mindenkori amerikai
elnök adja át a nyerteseknek.

A világméretű gazdasági versenynek egyik eredménye a beszállítói
rendszerek eg5ne kiterjedtebbé válása. A legnaryobb végtermék kibo-
csájtók abban érdekeltelg hogy a minóségszintet ók hatáíozzákmeg; eb-
ben az igyekezetükben egyre többet követelnek a beszál|ítóiktól, azok
ezt bvÓ-bhárítva, a sajái'beszállítóiktól. Átalános követelmény, hogy
csak a legjobbat fogadják el, szigorúan határidőre történó szállítást kö-
vetelnek, nem vesznek át gyenge minőségű terméket és csak a megfelelő
minőséget fizetik meg.

L2l



A beszá|lítói rendszereket fenntartók és a beszállítók között haryo-
mányosan ellentmondásos volt a kapcsolat, alapvetően a bizalomhiányra
épült. Ezt a hagyományos és korlátozott kapcsolatot egyre inkább helyet-
tesíti a partneri ellátás, az erós, kölcsönösen előnyös, hosszú távú kap-
csolat a végtermék előállító és a beszállító között.

Az új fiIozófia alaptételei: a beszállítói lánc teljes költségei a domi-
nánsak; csak minóségbiztosítással rendelkező szállító jöhet szóba; a lánc
tagjai között a csoportmunka, együttmúködés érvényesüljön; a kölcsönös
nyereségérdekeltség tiszteleben tartása; a vetélytársak vesztenek, a part-
nerek nyernek.

A vezető cégek felismerték, hogy a végtermék felhasználó részéről
történő fogadtatása is összefügg beszállítóik teljesítményével; felismer-
ték, hogy a beszállítói láncot, mint egészet kell irányítani. Természetesen
a be§zállítók részéről ugyanilyen fontossággal bír ennek a partnerkapcso-
lat jellegnek a felismerése, az ehhez való alkalmazkodás.

A beszállító biztonságához helyzetének állandó, pontos ismerete szük-
séges. A helyzet értékeléséhez elengedhetetlen, hogy az egyes vállalatok
folyamatos szintfe|méréssel - benchmarking - mérjék össze magukat a

piac többi szereplőjével és tegyék meg a szükséges szervezetfejlesztó in-
tézkedéseket. A szintfelméró önértékelés eredményének felhaunálási
céIja: biztosítani, hogy holnap jobbak leryünk, mint a versenytársak.

A plenáris ülést követően megkezdódtek a szekció ülések. A Kon-
ferencia öt szekcióban folytatta munkáját. Az egyes szekciók a minóség-
ii,gl aktuá|is terüteteit túzték ngpirendjükre.

1. Szekció ülés

A szekció a szolgáltatások minóségbizto§ítá§a kérdéseit tírgyalta
meg. Ismeretes, hory a szolgáltatások részaránya eg5ne nagyobb a társa-

dalmi összfogyasztásban, szolgáltatásnak minősül a bankok pénzüryi te-
vékenysége, az egésxégügy gyógyító munkája, a gépkarbantartás-javítás,
az oktatás és még sok eryéb.

A terület solrszínúségének megfelelően, az elóadók az oktatás, az
egészségügy, a hírközlés, a szállítmányozá§ területének elismert szakem-
berei voltak.
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A minőség biztosítási rendszerekkel foglalkozó ISO 9000 szab_
ványsorozat kezd eItőI fogva azzal az igénnyel lépett fel, hogy az ipar min-
den területén alkalmazható. A gyakorlatban ez a szándék nem igazoló-
dott maradéktalanul, eryes területeken nern voltak a szabványok megfe-
lelően értelmezhetóek. Sajátos területet jelentenek a szolgáltatásoN
ahol ez az értelmezési, alkalmazási kérdés még hatványozottabban me-
rűlt fel. A sorozat újabb tagjai ezeket a hiányosságokat szűntették meg,
így került kiadásra a kimondottan szolgáltatások minóségügyi rendszere
kérdésével foglalkozó ISO 9004.2 A szolgáltatások irányelvei tárg5ni mi-
nóségügyi szabvány.

Az elóadók a soKéle szotgáltatás minóségbiztosításának közös kér_
deseit és azok megoldását keresték vagy muiatták be előadásaikban. A
fejlődő társadalmak eglre inkább a szolgáltatói társadalom felé tartanak,
tehát na§lon fonto§ a szolgáltatások minősége. szolgáltatást nyújtani
nem jelenti azt, hogy szolgának kell lenni: sokkaíinkább egy elhivatottsá-
8ol, hog}, segítőkészek leg5rűnk, hogy hajlandók leg5nink egyúttműködni,
mások érdekét szolgálni. Ennek a gondolatnak a megvalósítása a legna_
gyobb vezetői feladat egy szolgáltató szervezetben; a szolgáltatás minő-
ségét alapvetően az ernberi tényező befolyásolja, vagyis a §zolgáltató
szervezetben a vezetői tevékenység kulcsterülete a humán tényezó me-
nedzselése,

Az ál|ítás további bizonyításához érdemes a termék ttpusti áni és a
u o l gá lt a t á s típu s ú á ni közötti kűlönbséget üzsgálni. A szo|gálíaü{sok ja-
vára mutatkozó lényeges különbségek:

- A szolgáltatások nem kézzel foghatóak, hiszen cselekedetekból és
tapasztalatokból állnak, nem pedig konkét tárgyakból és precíz ryártási
előírásokból;

- A szolgáltatások heterogének, teljesítményük szolgáltatóról szol-
gáliatóra, vásárlóról vásárlóra, sőt napról napra változik;

- A szolgáltatások előállítása és fogyasztása sokkal inkább elválaszt-
hatatlanok. A szolgáltatás minősége igen gyakan a nyriijtiásakor valósul
meg, ami általában a vásárló és a szolgáltató közötti kölcsönhatás, a szol-
gáltatás, mint árú ebben a folyamatban kel életre;
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- A szolgrálatások minőségét a vásárló nehezebben tudja megítélni,
mint egy termék típusú áruminőséget;

- A vásárló nerncsak a szolgáltatás végeredményén, hanem magán a
szolgáltatás nyijtás folyamatán is méri a minőséget;

- A szolgáltatás minőségének értékelésekor a vásárlók batározzák
meg az igazán lényeges laitéiutnokat: nyttltotta-e a szolgáltató a vásárló
által elvárt teljesítménlt?

A különböző szakterületekről érkezett elóadók számos gyakorlati
példával szemlé|tették, hog5l saját területükön a szolgáltatásokban értel-
mezett vég§ő cél, az üryfél elégedettsége elérése érdekében, horyan és
mi\en minőségbiztosítiást valósítottak meg.

2. Szekció iiüés

A szekció tárrya a men€dzsment §tíatégiái és eszkiizei téma volú.
Hazai és külföldi elméleti és ryakorlati szakemberek fejtették ki vélemé-
nyüket a tárgykörben. Különösen érdekesek voltak azok az előadások,
melyek ery_egy ég, ha úg5l tetszik sikertörténetéról szóltak; horyan is-
merték fel a szülséges haladási iránfl, hogyan indultak el és jutottak el
a kitúzött célhoz.

A korábbi években az előadások zöme még arról sólt, hory a minó-
ségirányítási rendszerek fontossága mekkora és ho5lan lehet egy tanú-
sított rendszert létrehozni, működtetni. Mára ennek az újdonság jellege
megszűnt; lassan természetessé válik, hogy ery ég szabványos minóség-
ügyi rendszert működtet é§ azt tanú§íttatja. Haánlüan a tanú§ítoű §zer-
vezetek száma 400 felett van, a folyamatban lévő felkészítéseket figre-
Iembe véve, 1997 végére valószfuűleg eléri sámuk az 1000-t. A sok kér-
dés egrike: hogran tovább?

Az általánosan elfogadott, a továbblépáre alkalmas irány a teljes-
körű minőségirányítás, a Total Quality Management (TQM) megvalósí-
tása. A TQM teljeskörű vezetési felfogás, melynek három lényeges, egt-
má§sal kölcsönhaíásban lévó összeúevője van.
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1.) A stratégia; melynek elsódleges célja a versenyszférában a píaci
vezető szerep megszerzése, megtartása, az üzletvitel kiválósága.

2.) Aszewezés a stratégiai megvalósításához. Ez az egészsz,ewezs.t
minden szinten való összekapcsolását jelenti.

3.) Strukturált felfogás kialakítása mind a rendszer, mind a folyamat
javításra, valamint minőségeszközök és technikák alkalmazása.

A TQM megvalósításának útjára lépett cégek előtt úzleti kiválósá-
guk elismerésének egyik lehetséges módjaként a különbözó minőségdí-
jak megpályázása, elnyerése áll. Ilyenek az amerikai MaIcoIm Baldrige
Award, az Európai Alapítvány a Minóségiránltásért Díja (European
Foundation for Quality Management Award, AFQM dij), valamint ha-
zánkban első ízben ez óveben átadoít Maryar Minőség Dii.

A környezet megóvását követelő táísadalmi igény eg5ne több ország-
ban kényszedti ki a környezetKmélő gyártási technológiák alkalmazását,
a használat és a használatból való kivonás, a megsemmisítés során is kör-
nyezetkímélő, kórnyezetbarát termékek elóállítá§át.

A cé| a kömyezetkiizponúí irányíási rendszerek HalaHtásával, fenn-
tarúásával érhetó el. Ennek érdekében dolgozta ki az ISO illetékes szak-
bizottsága az ISo 14 000 környezetirányítási szabványsorozatot, melynek
tagjai folyamatosán jelennek meg. A szabvánporozat jelölése analógnak
tekinthető az ISO 9000 jelölési rendszerével. Az ISO 14 000 és ISO 14
004 az általános elvek, a kiválasztás és az alkalmazott elemek leírását, az
ISO 14 001 a szabványos környezetközpontú irányítási rendszermodellt,
az ISO 14 010-11-12 a környezetirányítási rendszer felülüzsgálatát írja
le.

A környezetirányítási rendszerek jelölésére a KIR röüdítés, illewe
az Environment Management System röüdítéseként az EMS szolgál. A
környezetirányítási rendszer a minőségirányítási rendszerrel integrálva
vagy attól függetlenül valósítható meg. A megvalósított szabványos kör-
nyezetirányítási rendszer uryanúgy tanúsítható, mint a minőségirányítási
rendszer,

Az irányzat komolpágát többek köztmutatja az atény, hogy október
elején életbe lépett Németonzágban a l(reislaufwirtschaft-ról, a zárt körfo-
lyamatú gazdaságról sáló törvény, melynek végrehajtása hulladékrnentes
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termelés, mint végső cel követáét és ezáltal a termázeti környezet meg-
óvását szolgálja.

Ma még csak egyes ágazatokban, ott is csak részben ismert a kocká_
zat elemzés, az egészség és bizton§ág követelményeinek rendszerbe fog-
lalása. A gyógyszeriparban, az élelmiszeriparban egyre inkább a piacké-
pesség, versenyképesség feltétele a IIACCP (Hazard Analysl§ and Cri-
tical Controll Points) kockázat elenzés és kritikus szabáIyoási pontok
rendszerének bevezetése és igazolt múködtetése,

Az Egészség és Biztonság Inánlúási Rendszer(ek) - EIR-, -BIR - a
munkavégzé§ és a termék vonatkozó feltételeinek biztosítása érdekében
kerül kialaKtásra. Ezen rendszerekre vonatkozik a BS 8800 Health and
Safety Management System (HSMS) szabvány. A tárgykörben a nem-
zetközi szabványosítás is megkezdte tevékenpégét, a tervek szeúnI az
ISO 17 000 jelű szabván}torozat fogja ezt a szakterületet szabályozni.

A felsorolásból láthatóan, az integrált vezetési rendszerekben a mi-
nőség-, a környezet-, akocHzat-, az egészség és biztonság irányíttís kő-
vetelményeit megvalósító rendszerelemeknek kell működni. Annak ki-
dolgozása és életképességük bizonyítása, hory ezek egymás melleti pár-
huzamos rendszerekként vagy totális integrációban múködtetve a leg-
eredményesebbek, még ajövőrevár. A nem túl távolijövőre nézve azon-
ban megbarátkozhatunk azzal, hogy ery sikeres piaci szereplő esetében
információt kérhetünk és kaphatunk az adott cég MI& KIR, EIR, BIR
rendszereiről.

Uryanígy valószínű, hory a minőségrendszerek általános tanúsítiása,
a környezetkózpontú irányítási rendszerek most kezdődő tanúsítása mel-
lé hamarosan az egészség, biztonság irányítási rendszerek tanúsíttatási
lehetősége és igénye is megjelenik.

A legtöbb előadó üsszatérő mondanivalója volt a pja cképesség ver-
s enyképe s ség fokozí s a, az ehhez alkalmazható módszereb benchmarking
az iizleü folyamatok fejlesztése, a vevőlózpontú irányítós.

A benchmarking szó eredeti jelentésében a földmérők által valamely
sziklán, szilárd helyen tett vonatkozási jelölést jelentett. Mai értelmében
ery összehasonlító folyamatot jelent, amelynek keretében egy cég eg5r

másik, sikeres szervezethez hasonlítja, méri magát, hory piaci helyzetét
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jaűtani tudja, az üzeleti tökéletesség, vevői igényeinek maradéktalan ki-
elégítése érdekében eredményes intézkedéseket tehessen.

.d benchmarking küldetése elónyt szerezni általa a versenytásakkal
szemben.

A benchnarking előnyei:

- Kiemelkedő teljesítmény elérését teszi lehetővé;

- Meghatározhatók az adott szervezet erősségei, gyenge pontjai;

- Elősegíti a versenytársak sikerének megértését.

Az üzleti folyamatok fejlesztése hatékonyan olyan folyamat keretó-
ben történik, amely biztosítja azok radikális fejlesztését, A TQM követ-
kezetes alkalmazása a folyamatok állandó, folytonos, delassú fejlesztését
eredményezi, a gyors és radikális változást a Busine§s Process Reengi-
n€ering - BPR - üzleti folyamatok újratewezése bizto§ít. A BPR alkal-
mazása különösen akkor aktuális, h a az adolt ég a íennmaradás vagy az
élretörés kérdésével küzd.

A BPR középpontjában is a benchmarking áll, az áItala szolgá|tata-
tott információ az eryik, de nem kizárólagos alapadat halmaz. E mellett
a tevékenység során törekednek a helyzet teljes feltárására, a gyengesé-
gek okainak megismerésére, megértáére. A teljes folyamat alatt nincse-
nek tabuk; az üzleti siker érdekében bármely szervezeti, technológiai té-
nyező megváltoztatható. A feltárás eredménye alapján készül a cselek-
vési terv, történik meg a folyamat újraszervezése.

A vevóközpontú iranyítás, a Custoner Management hogram - CMP -

keretében a cég vevőkörének megtartása a cél. A piaci magatartás vizs-
gálatai során megállapították, hogy pusztán a vevó egyszeri megelége-
dettsége, (Customer Satisfacíion, SC) ennek kinyilatkoztatása nem ele-
gendő a vevő me Etaításához. Az élesedő versenyben a termék mellé kí-
nált, n}^ijtott támogató szolgáltatások (Support Services, SS) jelentősé-
ge rendkívüli módon megnőtt. A vevó megelégedettsége mellett kiemel-
ten kell foglalkozni a vevó hűségével, márkahúségével, elkötelezettségé-
vel (Cusíomer Commitment, CC).
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A CMP keretében értékelésre kerül a vevói megelégedettség és hű_
ség. Segítségével olyan stratégiát tud a ég kifejleszteni és alkalmazni,
melynek alkalmazás ával javítj a a vevői kapcsolatait, ezenbelül névre szó-
lóal tájékoztatja vevőit, ismeri a vevői követelmények telje§ítettségének
mértékét, a fontosság és a jawlás értékelóét, valamint a versenfársak_
kal szemben elfogla|thelyét Az eredmény. a CMP risszességében és erye-
dekre bonwa képes kimutatni a vevői elégedettségi indexet, ami a vevői
elkötelezettség növelését céló beavatkozások alapja.

3. Szekcióiilés

A szekció témája a ryármánytenezés és minőségbiztosítrás infor_
mációs rendszerei voltak, A témakörön belül kerültek ismertetésre a
minőségirányítási rendszerek dokumentációának elkészítésével, karban-
tartásával á mindennapi alkalmazásával kapcsolatos megvalósítási pél-
dák, a fejlesztés és termelésirányítiás eszköztára.

Az ipari, kereskedelmi, minőségbiztosítási folyamatokban az infor-
máció és annak minden megjelenési formája növekvő jelentóségű erő-
forrás. Az alkalmazott informatikai eszközrendszerek, módszerek, elvek
rendkívül ryors fejlődé§t mutatnak. Az információs folyamatokban a szá-
mítástechnika, az információs hálózatok, a távközlési technika új ered-
ményei valóban minden eddiginél gyorsabb, minóségében új típusú j avu-
lást tesznek lehetóvé.

Avállalkozások folyamatos megújításában központi sz.erepel kap az
információkezelés, az integrált információ rendszer. Az infonnációs rend-
§zer€k tervezé§e, §pecifikálása, telepítése, liarbantaríása önálló szakmává
vált. Kialakultak azok a módszerek, melyek alkalmasak az információs
rendszerek hatékony analízisére és szirll.ézisére. Az 6j rendszerek létre-
hozása némi nehéxéggel is jár, az okok köze tartozik az eszközök egy
részének kiforratlansága, a fejlesztés és az alkalmazás párhuzamossága,
szervezeti és érdek koníliktusok, szakemberhiány.

Ery vállalat menedzsmentjét t&nogató információ rendszer sámos,
modulárisan fejleszthetó összetevőből áll. Ezek servele§ munkaállo-
máso\ lokáIis hálőzsl\ hálómti operációs rendszer, háIózaimenedzs-
menq adatbáziskezeló rendszer. Az információs rendszer felépítése az
eszközökön túl korszerűsítő tevékeqnégeket is igélyel. Ezek kózül né-
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h ány : az ijzleti tolyamatok modellezése,szert ezet íelülüzsgálatok és fej-
lesztés, adatmodellezés, humán erőforrás fejlesztós.

A termelésiránfitás, a logisztika, a ninóségbiztosíás szoms kap-
csolata egrséges adatbázis és adatkeze|ést igényel. Ezt az elvárást csak
a korszerú cliens-server struktúrával lehet megvalósítani.

Az információs rendszernek szakmai szempontunkból kiemelt figye-
lemmel kílsért része a minőségrendszer információkészlete. Ebbe a fo-
galomba a minóségrendszert leíró, azt működtető információt, valamint
a minőségfelügyelet, ellenőrzés, vizsgálat során keletkezett információ-
halmaz értendő. A minőségrendszer saját dokumentumai, mint a Minó-
ség Kézikönyv, az eljárás utasítások, a munka és ellenőrzési utasítások,
valamint a követelmény és igazolás dokumentumok a hagyományos, pa-
píralapú információ hordoák alkalmazásával hatalmas, rengeteg admi-
nisztratív munkával karbantartható papírhalmazt jelentettek.

Az ISO 9üX) szabvány sorozat 1994. évben végrehajtott felüüzsgálata
é§ tartalmi módosítása lehetővé tette, hogy a minóségrendszer dokumen-
tumai, információi számítástechnikai eszközökben is tárolhatók, kezel-
hetők legyenek, így hatalmas papírmennyiséget feleslegessé téve, a nap-
rakészséget igen jó hatékonysággal biztosíwa, megteremtette a minden
érdekelt általi egn zerű bozzáférés lehetőségét is.

A lehetőség és a tapasztalatok alapján több minőségügyi tanácsadó
szervezet készített olyan szoftver csomago! ami a kiválasztott minőség-
biztosítási rendszermodellnek rnegfelelően, az adott cég szÉl.vezotéíe, te-
vékenységére aktualizálva, a minőségügyi dokumentáció elkészítését,
elektronikus tárolását és kezelését biztosítja.

A termelés folyamán keletkezett minőséginformációk gyűjtáét az
adott technológiához illeszkedő adatg5níjtő rendszerek képesek megva-
lósítani. A g5rűjtött adatokat különbözó módon és eszközök útján lehet
az információs rendszerbe juttatni. Az adatok kezelese, feldolgozása ered-
ményeképpen a legrciüdebb időn belül befolyásolhatóak a technológiai
paíaméterek, végrehajtható a gyártó eszközök optimalizálása, a megkí-
vánt határok köótti ingadozással tartható a minőségszint.

Az integrált rendszer a belső információk kezelése mellett a külsó
információs forrásokkal való kapcsolattartást, információ szerzést és el-
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osztást is biztosítja, A különböző zárt hálózatok mellett nagyjelentőség-
gel bírnak a nyilvános hálózatok, az ezeken e|érllető fizetó vagy díjmen-

ies adatbázisok. A válta|kozások piaci, gazdasági, jogi, múszaki és más
információval való ellátottságq kapcsolatrendszerük fejlesztése érde,

kében az IKIM kezdeményezésével és támogatrásával kezdődött meg a

NETCALL 3ó jelű, Gazdaság és Kapcsolatfejlesztó Uzletközpont e|ne-

vezésű információs rendszer kialakítrása, felópilése, amely ma már IN-
TERNET elérési lehetőséggel, kisérleti jelleggel működik

A NETCALL 36 eg5r kilenc virtuális épületbó| álló rendszer, ahol
az épületek emeletekre, az emeletek termekre vannak osztva, A konkrét

infoimációk a termekben vannak elhelyezve. A rendszer a könyvtári ka-

talógus rendszer vizuá'Lis vá|tozaía. Azegyes épületekbena fő gazdasági

tevé-kenységek vannak összegyijtve; íry van ipar, kereskedelem, szolgál-

ratás, mezőgazlaság, élelmiszeripar, pélrvilrág, egészég, üdülés, turiz-

mus, ingatlan bemuiató épület. Aszaképületeken kívül van egy általános

információkat nyijtó, úgynevezett központi épület.

A NETCALL 36 az információkat mas/ar, angol, nénret nyelven

nyújtja a vállalkoások rÉszére a maryarorsági és a külföldi (pl: CEF-
TA Órizágokon belüli) minőségi, vám és egyéb gazdaságjogi elóírásokról,
forgalomúahozatal előtti vizsgálatra kötelezett termékekől, a vizsgál.a,

tokat végző szervezetekről, stb, Ez a rendszer nag5rmértékben segíti az

Eu-val iötött társulási szerződés egyes pontjainak ieljesítését is,

Az említett hazai kezdeményezés mellett, bérelt vagy kapcsolt táv-

közlé§i összeköttetéseken át Magyarországról is elérhetóek az Eunópai
Unió hivatalos kiadójq az European Oíficial Publisher (EUR-OP) által

fenntartott infoímácós és statisztikai adatbázisok. Az egyes adatbázisok
meghatározott hostokhoz tartoznak.

A nagyszámú adatbázis közül a CELEX JUSTICE{ említem meg,

amely az Únió teljes hatályos joganyagának elérését biztosítja, valamint

a TEb-et (Tender Electric Daity), amely az Unió hivatalos lapja, a min-

den nap megjelenó OíIicial Journal (OJ) harmadik a S (§upplement)
jelű füzetben megielentetett, a tárgynapon az Uniótan, valamint a GATT
eryezményhez taitozó államokban kőzzétett közbeszerzái ajánlati fel-

hívások vary dönté§ek adatait taítalmazza.
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4. Szekció ülés

A szekció ülés a tanúsitás és a versenyképesség összefüggésének
kérdéseivel foglalkozott.

Az elm(llt évtized során a gazdaságilag fejlett világban eglte jobban
terjedt a szabványos minóségbiztosítási rendszerek megvalósításának és
tanűíttatásának száldéka. Az ok eglértelmű: a piacravaló betörés, a pi-
acon való bentmaradás szü}ségessége egyaránt kénpzeríti a vállalatokat
arra, hogy a vevők bizalmát megnyerjék, ezután pedig megtartsák.

A minóségirányítási rendszerek kialakítása, tanúsítása volt az első
lépés abban a sorban, amit jelen cikk is fentebbi részleteiben vázol és tart
tovább a kömyezetirányítrási, egésaég-biztonság irányítási rendszerek lét-
rehozása, tanúsíttatása irányába.

A különböző célú rendszerek kiépítésére nem véletlenül áldoznak
a cégek. A piaci, üzleti kiválóság egyik jól érvényesíthető, bizonltó erejű
dokumentuma a független tanú§ító szewezet által kiadott minőségrend-
szer, környezetirányítási rendszer megvalósítását igazoló tanúsítvány.

Kétségtelen, hogy bármelyik irányítási rendszer megvalósításáról is
legyen szó, sok pénzbe kerül, Itt a pénz 1-10-100 milliós nagruágrendet
jelent, a konkrét érték a cég proíilja, nagysága függvénye, Igaz, hogy a
befektetés a bemutatott példák szerint, fél-két éven belül a magasabb és
e$/enletesebb minóségszint eredményezte piaci siker, üzleti kiválóság
növekedésból kifolyólag, megtérül. Figyelemre méltó, hogy az általános
hiedelemmel ellentétben, a tanúsításig való eljutás költségeiben nem a
külsó tanácsadókra fordított összeg a meghatározó. Az összegen belül
átlag 70 száza|ék a cég á|tal végzett saját munka, a rendszerszervezés,
fejlesztés, épület, gyártóeszkóz beruházás. A marad ék30 százalékíeÁezi
a tanácsadói, a felkészító oktatások, a tanúsítási díjakat, az ehhez kap-
csolódó dologi kiadásokat.

A tanúsított rendszerek múködtetése látványos eredményeket hoz-
hat a cég belsó életében is: a kialaKtott szervezeti rend, a megvalósított
fizikai rend a teljes munkahelyi kö zérz.etet, ennek révén a teljesítményt
javítja. A céghez érkező ületfelek számára a minóségdokumentumok a

hatékony minóségirányítást, a ryári rend a megvalósítás biztonságát iga-
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zolják. A pozitív benyomások az üzleti tárgyalás során javítják a cég po-
zícióit, lehetóvé teszik előnyös szerződési feltételek érvényesítését.

Az ISO 9000 sorozat, éppen általános alkalmazhatósága miatt, nem
tartalmaz szakmaspecifikus követelményeket. Jelenleg két, különböző
irányba mutató törekvés létezik az egrik szerint a jelentősebb iparágak
létrehoztá\ illew e hozzák azlSo 9000 alapú, de a saj át iparáguk köve-
telnény specialitásaival kiegészített minőségbiztosítási köwetelménytend-
szerét tartalmazó normatív dokumentumot. Ezt a folyamatot nevezik aZ

ISO 9000 sorozat diverzifikációjának.

A folyamat €ddigi eredményei:

- A QS 9000 autóípari beszállítók minőségbiztosítási követelmény-
rendszere, amit elsősorban a nagy amerikai autógyárak alakítottak ki.

- TE 9ü)0 (Tool and Equipment) szerszám és berendezés szolgáltató
beszállítókra vonatkozó követelmények

- Az EN 46 000 jelű szabvánporozaí a gyówászati eszközcik, előál-
lítói részére létrehozott követelményrendszer, ami szintén ISO fi[ ala-
pú. Elengedhetetlen feltétel az adott gyógyászati eszköz termék-megfe-
lelőségének igazolását jelentő CE jel megszerzáséhez, a piacképességé-
hez.

- A tervezetként létezó ISO 15161 az élelmiszeripar számára készü-
lő, ISO 9001 alapú szabvány, ami az élelrniszerbiztonsági kóvetelmények
megvalósítrására, a HACCP és a GHP (Good Hygienic Practice), a jó
higiéniai gyakorlat, valamint a visszahívhatóság (Recall) alkalmazására
épít.

A másik irányzat az ISO TC 176 szabvánlalkotó műszaki bizottság
álláspontja:

A VISION 2000 neű progíam, ami szerint az ezredfordulóra egy
olyan szabványsorozat kialakítását túzik célul, ami az iparági vezérfona-
lak helyett ery egységes értelmezésű, iparág semleges szabványsorozat
kialakítását jeIenti.
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Addig is, amíg ezek a viták folynal a piacon a helyzet változatlan
marad: a vevő bizalmának megnyeréséért, megtartásáért folyo küzde-
lemben versenyelőnyben van az a szervezet, amelyik minőségképességét
független szervezet által kiadott tanúsítvánnyal tudja bizonyítani.

A független tanúsító szervezet kiválasztásánál célszerű figyelembe
venni, hogy az adott tanúsító szervezet a piacotjelentő élországban vagy
saját tevékenpége, vagl az ót akkreditáló §zervezet révén elismert elfo-
gadott legyen, íg az általa kiadott tanúsító irat valóban piaci elismert-
séggel bírjon,

AMinőségügyi Világpap

A Konferencia hetében, de attól függetlenül, nemzetközi rendezvé-
nyekhez igazodóan megtaított esemény volt a Minósegii5ri Világnap
rendezvény.

A Minóségüg5ri Világnap (Quality World Day, QWD) 1984 óta kerül
megrendezésre, 1995 óta azBurőpai Minőség Hét keretében, minden év
november második hetének csütörtökén.

Ebben az éveben a ülágnapi rendezvény témája a minőség tárgyú
oktatás helyzetének, tananyagának, intézményi lehetőségeinek áttekin-
tése volt.

Acikkben már említett PHARE TDQM programon belül a IIU 9305_1
alprojekt keretében és finanszírozásával történt meg a magyar felsőok-
tatási intézményekben alkalmaáató minőségüryi tananyag kidolgozása.

Az anyag szerkezetének felépitése:

- Alapfogalmak;

- Átaláno§ isme retek;

- Szakmodulok, melyek az egyes szakterületek szakmaspecifikus mi-
nóségügyi ismere teit tafialmazzák

Az alapfogalmak és alapismeretelq minőégtechnikák, eszközök, szol-
gáltatiások és ipari alkalmazások általános anyaga 10 kötetr€ tervezett. A
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szakmaspecifikus ismereteket 18 §zakmodul tartalmazza. A terjedelmes
anyagmennfség szakmai közvéleménynek történő bemutatása ez év vé-
géig folyamatosan megtörténik.

A kidolgozott tananyag állami tulajdon. Megjelentetése azon mú-
tik, milyen feltételekkel találnak rá kiadót. A megjelenés után gyakorla-

tilag bárki, magánszemély és oktatrási intézmény megvásárolhatja és al-

kalmazhatja.

A Budapest Ipari és Kereskedelmi Kamara szakmai napja

A kimondottan minőségügyi szakembereknek sóló rendezvények
mellett zajlott egy párhuzamos rendezvény is, a Budapesti Ipari és Ke-
r€skedelmi Kamara (BIKK) szaknai napja. Ez a rendezvény számunkra
azért említesre méltó, mert ennek keretében hangzott el Kopasz Jenő
mémök ezredes úr, a HM Beszerzési Hivatal vezérigazgatój ának előadása
a Katonai SzáIlítói Rendszerrel kapcsolatos elgondoíásokról. Az előadds
anyagót olvasóink azonos cím alatt az előző számban talóIjók meg

A szakmai nap során néhány érdekes adat mutatta be a Kamara he-

lyé! tevékenységét, Aszervezot 1850-ben, császári és királl rendelettel
jött létre; ma Európa eryik legynagyobb kamarája. Hosszú látszattevé-
kenpég után, 1989-ben pezsdült meg a kamarai élet i gazál,majd az!994.
évi XVI. sz. törvény mondta ki a vállalkozások működáének egyik kö-
telező feltételeként a valamelyik szakmai kamarához való tartozá§t.

A kamara tagsága által végzett ipari kereskedelmi munka értéke
a nemzeti összúermékben minte5l 5O %o-t tesz ki, és az export 58 ?o,át
adja. Csak Budapesten 10 000 vegres vállalat műkiitlik és iagia a Ka-
maránalr; ide tartoznak olyan neves égek is, mint a Tungsram GE.

Avegyes vállalatok foglalkoztatásban betöltött foDtosságát mutatja,
hogy minden 3.-4. alkalmazottat ezek a vállalkozások foglalkoztatnak.
Természete§en, a kamarai tagok sorában az elóbb említett óriások kate-
góriája mellett számban sokkal többen vannak az egyszemélyes, a mikro-
mini vállalkozások, melyek speciális szakmai tevékenységűkkel létező
társadalmi igényt elégítenek ki.
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A szakmai nap előadásai sorában kétség kívül a legnapobb visszhan-
got, a szünetbe is benyúló kérdés feltevéseket a katorrai száIlítói kijvetelmé-
nyelct ismenető előadás váltoua ki. Az érdeklőtlők számára megnyugtató-
nak bizonyult, hogl olyan áttekinthető követelményrendszerrel ismerked-
hettek meg amelynek való megfelelés a törvényesen magas szalonai szín-
vonalon, a korszerú minőségbbtosítós elveit megvalósítóan működő, sza-
bályosan, kiegtensúlyozottan gazdúlkodó vóllalkozások számára nem
okoz túlzott nehézséget, a megfelelőek óItaI elnyerhető cím viszont pozitív
piaci megkülönböztetó értékkel bftva, az üzlei helyzet, a cég image javítá-
sára alkalmas-
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SZAIdGI-BIZToSÍTlis

A vEszÉLyE§ Ánur szlnírÁsÁvlr- KApcsolATos
lrr,r-vznrul,p,vlzÉs A MAGyAR HoxvÉnsÉcNÉL

És n Nlro reconszÁcoxsAN

NéIn4th Isívón, Nénuth EmöI

A maryar közlekedéspolitika téziseiben legfontosabb alapelvként
került m€gfogalmaásra az eglensúly biztosíűsa az egténi mozgássza-
badsá5 a közlekedési eszközök elérhetősege és a környezet védelme kö-
zött. A ködekedés és a társadalom műkiidépességóhez, fejlődéséhez a
potitikai cólolrmak és eszközölmek úgr kell bozzíjárulni, hogy a mai
generáció tettei ne veszélyeztessék a jövő generációjának életlehetősé-
gét éIetminóségét.

Az Európai Unióbeli és NATO tags ágmegszsrzÁére irányuló poli-
tikai és társadalmi szándék felryorsította a csatlakozás érdekében elvég-
zendő feladatok s zámbavételét, valaíniní a "íelvétel' ' követelményszintje
eléréséhez szükséges tennivalók megkezdését.

A közlekedéspolitikai alapelv életlehetőségre és életminőségre vo-
natkozó kitétele valamennyi fejlett európai ország kcizlekedési célkitű-
zése köótt szerepel, és az erre irányuló törekvés megielenik a veszelyes
áruk mozgása, szállítása nemzetkózi, valamint az egyes államok nemzeti
szabályozásaiban.

Ezeka szabályozások a közlekedés ágazataira - a közúti-, a vasúti-,
a belvizi (folyani) -, a tengeri- é§ légi szállításra - kerültek kidolgozásra.
Sajátosságuk, hogy a feg5rueres erók tulajdonában vagy rendelkezése
alatt álló eszközökre nem vonatkoznak.

1 Németh l§tván alezredes, MH Köáekedé§i szol8áat fónöksé8 ki€melt terv€zó fótiszt (K§zF b.),

Dr, Németh Emó alezíedes, a hadtudomány kandidátusa, MH I§zF-ség kiemelt szállító fótisa
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Ez az utalá a laikus sámára önmagában - só szerinti értelrnezésben _ a
nemzeti fegyveres erőket a nemzetkcizi és az állami törvényeken kívűlál-
lónak tünteti fel, azonban nem így van.

A több éven keresztül végzett nemzetközi szállííá§i tapasztalataink
és az egyes államoknemzeti törvényei e5rmásra épülése megismerésével
(ogharmonizáció) állíthatjuk, hogy rendkívül §zigorú törvényi és jog_
szabályi keretek között folyik a NATO tagországokban és a nemzeti had-
erókben a veszélyes áruk szállítása,

A fegyveres erők specifikumából adódó kivételes eljárásokköre egy-
re szűkül, illetve megszűnik, hiszen a nemzeti közlekedési tér, amiben a
rnozgás történik jelentős változásokon ment keresztül. Erződik a jármű-
állomány ugrásszerű növekedése, a Seengen-i eryezmény hatására a ha-
tárok átjárhatósága, a nemzetközi turizmus növekedése, a nemzeti vagy
nemzetköZi terrorizmus térnyerése.

Tanulmányunkban elemezni kívánjuk a veszélyes áruk szállítása
szabályozásának helyzetét hazánkban polgári és katonai vonatkozás-
ban. Be kíválljuk mutatni . a je|eDlegi ismereíeink alapján - a NATo
tagállanok ezirányú szabályozási, vezetési é§ végrehajtási rtndszerét

A hazai és nemzetközi helyzetelemzés alapján ajánlásokat kívánunk
megfogalmazni a további kutatómunkához, valamint a honvédségi veszé-
lyes áruszállítás űjr a szab ály ozásához.

A veszelyes áruk száütásának §zabályozott§ága, a szállííá§sal
kapcsolatos főbb tapa§zíalatok a Maglar Köztársasrig

és a Magyar Honvédség vonatkozásában

A veszélyes áruk szállítására vonatkozó első szabá|yozás 1888-ból,
Németországból származik, mely szerint a Rajnán behajózott veszélyes
szállítmányokra fekete olajfestékke| úkellett írni a" Méreg!" feliratot. A
veszélyes áruk nemzetközi szállításáravonatkozó első nemzetközi egyez-
mény 1890-tól van érvényben. Ennek értelmében Németország és Svájc
szabályozta a veszélyes áruk kölcsönös vasúti szállítását, 1928-ban jelen-
tek meg először a veszélyességi bárcák. Az ENSZ 1945 óta ülágviszony-
latban foglalkozik a veszélyes áruk biztonságos szállításának kérdésivel.
Az illetékes szerv az ECOSOC, melynek feladata minden szállítási mód
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tudományos, műszaki és adminisztratív alapjainak kidolgozása. Az l985-
ben Ausztriában megtartott a veszélyes áruk sállíüásával foglalkozó
Lofer-i konferencián a következő alapelveket fogadták el, melyekhez a
küIönbiiző egrezményekhez csatlakozott országok tartják magukatl

1.) A veszélyes áruk szállításával ugyan társadalmi igényeket elégí-
tenek ki, de ezzel csak kelló felkészültség mellett szabad foglalkozni,

2.) Csak olyan mértékben szabad üzletet kötni, hogy az emberek, a

vagyontárgyak és a kömyezet védelme biztosítva legyen, sót ezt a védel-
met fokozatosan növeljék.

3.) Minden üzleti akciónál szem előtt kell tartani a veszélyes áruk
szá|lításával összefüggó kockázatokat.

4.) A termeló üzemeknek elsősorban felelősséget kell vállalniuk az
előírt szabályok (csomagolás) megtartásáért és ennek a felelősségnek tu-
datában kell megbízásaikat a fuvarozó vállalatok felé megadni.

5.) A munkavállalók biztonsága érdekben a nagy vállalatok központ-
jaiban kialakított biztonsági előírásokat a leányvállalatoknál kihelyezett
üzemrészekben is szigorúan meg kell tartani.

6.) A vállalatvezetőknek aktívan közre kell működniük a biztonsági
szabványok, jogszabályok kidolgozásában és végrehajtásában.

7.) A termeló vállalatok és fuvarozó vállalatok vezetói egyaránt kö-
telesek az alkalmazottaikat, ügyfeleiket és a nagyködnséget tájékoztatni
termékeikről és azok szállításának veszélyes jellegéről.

8.) A vállalatvezetóknek gondoskodiuk kell arról, hory alkalmazot-
taik kellőképpen ki legyenek képezve a veszélyes áruk kezelésére. Min-
den vezető közvetlenül és személyesen felel beosztottai testi épségéért.

9.) Üzleti kapcsolatokat csak olyan vállalatokkal szabad kialaKtani
és fenntartani, amelyek képesek veszélyes áruk kezelésével bizton-
ságosan foglalkozni és különósen alkalmasak arra, hogy ilyen áruk szál-
lítási-előkészítésé t v agy szá|lítás áí v é gezzék.
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10.) A vállalatvezetőknek intézkedéseket kell tenniük, hogy a kö-
zcinségben kellő bizalom alakuljon ki arra vonatkoáan, hogy vállalatuk
a veszélyes árukkal a biztonsági követelmények legteljesebb tiszteletben
tartása mellett foglalkozik.

A szabályozottság jelenlegi helyzete a Magyar Köztársa§ág
terüleúén

A Maryar Köztrársaság (korábban Ma§,ar Népköáársaság) valamennyi,
a veszelyes áruk száÜtásával kapc§olatos elsŐ§orban termé§zetesen az eu-
rópai rronatkozású nemzetközi egezméayhez csatlakozott, Az egem:ré-
nyekben foglalt kötelezettségeknek megfelelóen, mindegyik szállítási al-
ágazatra vonatkozóan ahazai törvényi szabályozás megtörtént, azok éven-
kénti " karbantartúsa" a változásoknak megfelelóen folyamatos.

A veszélyes áruk sállítí§át szabályozó jelenleg érvényben lévő al_
ágazati jogszabályolc

a.) Közúti szállítás

Veszélyes Ácuk Nemzetközi Közúti S záIlításárólszoló Európai Meg-
állapodás (ADR):

- az egezméírytkihirdette az 19'79. éví 19.sz. tvr.,

- a konkrét jogi, forgalmi, műszaki előírásokat tartalmaá "A'es'B'
melléklet elóírásait kihirdette és belföldi közúti forgalomban való alkal-
mazását elrendelte az aáta többször módosított 2011979. (Ix.18.) KPM
§z. rendelet legutolsó módosítása a 13/1995. (Ix.l.) KHVM sz. rendelet-
tel történt,

- teívezrte van az ADR 7997-bel történő, valamennyi módosítá§t
tartalmazó újbóli kiadása.

A2Ol1979. (IX18.) KPM sz. rendelet melléklete tartalmaz hatósági
feladat megosztást.
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b.) Vasúti szállítás

Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Eryezmény (CO1]T) B Fűggeléke
(CIM Egységes Szabályok) I.sz. Melléklete: a VeszélyesAruk Nemzetközi
Vasúti Fuvarozásóról szóló Szabályzat (RID):

, az egyezmélylkihirdette az 198ó. évi 2.sz. tw.,

- a RID szabályzatot kihirdette a 4/1987. (V.13.) KM. sz. rendelet,

- a RID szabályzat belföldi vasúti forgalomban való alkalmazását el-
rendelte az aáta módosított 12i1990. (rV30.) KoHEM sz. rendelet,leg-
utóbbi módosítás a 141795. QX.l,) KIIVM rendelettel történt.

c.) Belvizi szállítás

Veszelyes Á,ruk Nemzetk<i ú Belvizi Szállításáról szőlő Szabályzat
(ADN):

- kihirdette á belföldi vízi szállításra való alkalmazását elrendelte a

2ll99. (II.22.) KPM sz. rendelet. (Az eredeti formájában nemzetközi
egyezménnyé nem vált a szabályzaí, mivel csak Magyarország írta alá.

Korszerűsítése most folyik, a korszerűsített változat várhatóan európai
nemzetközi egyezménnyé válik).

A 211982. (II.22.) KPM sz. rendelet melléklete laítalmaz hatósági
feladat megosztást.

d.) Légi §zállítás

Nemzetköá Polgári Repüésről szóló (Chicago-i) Egyezmény 18. Füg-
geléke:

a Veszélyes Áuk Biztonságos Légi Szállítása (ICAO TI)

- a Chicago-i Egyezményt kihirdette az 7971. ffi,2Ssz,tw.,

- a i8. Függelék még nincs kihirdetve (ennek kihirdetése és az ICAO
Múszaki Utasítás okközzététe|e az új légügyi törvény végrehajtására ki-
adandó rendelettel várható. (Aveszétyes áruk biztonságos légi szállítása
ezen kívül a vonatkozó ICAO kézikönyvek közzétételét is igényli.)
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€.) Tengeri §záIlítrás

"ÉIetbiztonság a tengeren" tárgyi nemzetközi (SOLAS) egyezmény
\{II. fejezetének,4 része: Netaetközi Tengei VeszéIyes Aru Kódex (IMDG
Kódex):

- a SOLAS eryezményt kihirdette a 16/1980. (V.23.) MT sz. rendelet,

- az IMDG Kódex nincs jogszabállyal kihirdetve.

í.) A veszélyes óruk szállításával kapcsolatos eryéb jogszabályok:

- 8/1988. (X.31.) KM rendelet a radioaktív anyagok szállításáról és
fuvarozásáról;

- 12211989. (XII.S.) MT rendelet az eryes veszélyes árukat szállító
közúti járművek útvonalának kijelöléséról;

- 12l1g8g. (XII.S.) KÖHÉM rendelet az egles veszélyes áruk szállí-
tásához szük§ége§ útvonal kijelölési kérelem és határozat mintájáról,va-
lanint az útvonal-kijelölés díjáról;

- 611989. (§t.U.)XÖIIÉVI-IPU rendelet az atomeróművekből szár-
mazó kiégett nukleáris üzemanyagok biztonságos vasúti fuvarozásáról
szóló szabályzat k őzzétételéről.

A felsorolt és jelenleg érvényben lévő jogszabályokkal kapcsolatban
nagyon fontos meg|egyezni, hory elsósorban a közúti szállításra vonat-
kozók tartalmazzák azt a jogszabályi kitételt, amely szerint a rendelke-
zésekhatálya a fegyveres erőke, ha járműveikkel honvédelmi célú szál-
lítást végeznek, nem terjed ki. Az ADR 2. § . 1. cikk a. pontja eíre vonat-
kozóan így fogalmaz: "jármű" a gépkocsi, a nyerges vontató, a pótkocsi
és a télpótkocsi, amint azt az 7949. szeptember 19-én kelt Közúti Egyez-
mény 4. cikke meghatározza, kivéve a valanely Szerződő Fél, fegneres
erőinek tulajdonában vary rendelkezése alatt álló járműveket.

Valamivel másabb a helyzet a "Veszé$es áruk nemzetk)ü vasii fu-
varozásáróI szóIó szabályzat" (RID) rendelkezéseinek betartása eseté-
ben, mivel azok a vasútra feladott honvédségi veszélyes áruk szállítrására
egyértelmúen vonatkoznak.
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A veszélyes áruk §zálütásának helyzeíe a Magy,ar HonvédségnéI

Nemzetközi konzultációink tapasztalataink alapján a katonai veszé-
|yes fu,lkkét alapvető csoportba sorolható^-i

- egyik azon árucsoport, amely klasszikus értelmezés szerint fizika!
kémiai tulajdonságai miatt veszélyes a környezetre (szenlyező, métgező
vag lűzveszélyes volta illetve káros sugárzást kibocsájtó képessége mi-
att;)

- másik csoport a veszÉ.|yeztetett án)kcsoportja, amelyek elsősorban
a harceszközök és a harcanyagok (ez utóbbiak egyben veszélyes anyagok
is), mert ezek illetéktelen birtoklása nemz€tbizton§ági veszélyt hordoz.

Annak megállapítására, hogy a Magyar Honvédségnél mekkora
mennfségú veszélyes anyag kerül évente elszállításra 195-ben bekértük
az egye§ szolgálatoktól az információkat, amelyek eg át|ag év adatai,

nem tartalmazzák az átszervezésekból adódó többlets zállításokat- Ennek
összegzett adatai az ahábbiak

- egészségügyi szakanyag

- rnűszaki szakanyag

- veryivédelmi szakanyag

- fegyverzettechnikai szakanyag,
robbanó és lószeranyag,

- magnetron (elektroncső)

20-22 tlév
35-n tév
90_1ffi t/év

300400 t/ev

0,5-0,6 t/ev

- páncelos és gépjárműtechnikai szakanyag,
akkumulátor 10.0ffi db/év

-üzemanyag összesen 10.fi[-15.0ffi Vév

Az átlagos szállítási távolság 150-200 km

A felsorolds koróntsem teljes, de annak étzékltetésére mindenlceppen
alkalmas, hogt képet alkassunk a Magur Honvédség által évente szóllí-
tósra külő ve§zéWs úruk volumenéról.

A fenti adatok is érzekeltetik annak fontosságát, ho§/ a veszélyes
áruk honvédségen belüli mozgatásának szabályozásával érdemben fog-
lalkozni kell. A tavalyi evben vegzett felméré§ §orán a kiküldött köröz-
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vényben kértük az egyes szolgálatfőnökségeket annak megítélésére,
trogy milyen a szakterületükön a veszélyes áruk (anyagok) szállításával
kapcsolatos szabályozottság helyzete. A be érkezett j elenté s ekből me gá lla -

pítható, hogl a veszélyes áruk szállításának szabáIyozottsága a honvédsé-
gen beIüI eltérő kepet mutat. Vdn olyan szolgálat (pl. műszaki, fegwerzeti),
ahol a mostani helyzetet szabályozottsáq szempontjábóI kielégítőnek ítélik
meg és eg újabb intézkdéssel a nilszabályozóstól tartanak Mús szolgóIa-
toknál (mint pI. páncéIos és gépjórműtechnikai, vepivédelmi, egészségugli
és repülő) arra a következtetésre jutottah hog a szállítást központillq sza-
bályozni kell. Valamennyi szolgáIat egúntetúen igenyli viszont a veszéIyes
áruk körének, kategorizálásának íelmérését és pontos meghatározását.

Megállapítható még azaknál a szolgálatoknál is, ahol a túlszabályo-
zá§tól tartanak, hogy a jelenleg érvényben lévő szab ályzatok 15-20, vagy
ennél több éwel korábbiak, tehát mindenképp átdolgozásra, felújításra
szorulnak vagy új szabályozás (szakutasítás) kiadása szükséges. Meg kell
említeni'X műszaki fekzerelések tárolási szahltasítása)" I. részt, amely
1977 -ben lett kiadva. Ebben szabályozva vannak a robbanószerek szállí-
tásánóI betartandó dltalónos biztonsá§ rendszabúIyolq a robbanószerek
vállítása gépkocsin, vasúton, hajón és légtiton. Erre a szakutasításra hi-
vatkozva ítéli meg úgy a műszaki s zolgálat, hogy az ő területükön a sza-
bályozottság rendben van! Ha csak mást nem veszünk figyelembe, de azt
mindenképp látnunk kell, hogy közben eltelt közel húsz év!

IJ gyan így a feg,,l.erzeti szolTdlat is olyan korábbi szakutasításokra hi-
vatkozott mint pl. TUFE/150. (Szakutasítás a lószerraktárak és bázisok
részére), TUFE/ 138. (Szakutasítás a fegyverzeti anyagokvasúton és gép-
kocsin történő szállítására), TUFE/309. (Utasítás a feg]verzeti anyagok
tárolására és megóvására), melyek felett bizonyos mértékben eljáít az
idő.

Félreértés ne essél9 a példaként kiragadott szalaiasítások előírásai
alapvetően jól<, de alaualizáIásuN korszerűsítésük mindenhogl szükséges-
sé vált.

A beérkezett anyagok alapján megállapítható, hory a honvédség
olyan szakemberei, akik a veszélyes áruk szállításával valamilyen formá-
ban tbglalkoznak, azok a közúti szállításra vonatkozó ADR előírásait
általában ismerik és az ott leírt követelményekkel azonosulni is tudnak.
Ez bebizonyosodott azon a tanácskozáson is, amit 1995 márciusában az
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ATFCSF-ség közvetlen és a seregtestek szakemberei rószére a veszélyes
áruk szállítása témájában levezettünk. Ennek a tanácskozásnak a tapasz-
talatai között szerepelt annak megállapítása is, hogy a veszélyes anyagok
kózúti szállítása során az ADR előírásainak betartása a honvédség részé-
re is előbb vagy utóbb elkerülhetetlen lesz, ezzsl a jelenlévők egyetér-
tettek. AZ a kedvező helyzet, amely alapján jelenleg még a különböző
rendelkezések nem vonatkoznak a Ma§lar Honvédségre valószínűleg
sokáig nem lesz megtartható. A fogadtatás a hozzáállás és a megértés
szintjén a szakemberek részéről kedvező, mivel mindenki érzi ennek je-
lentőségét, az anyagokat pedig szeretné biztonságosan, a tőrvények be-
tartásával szállítani.

A rendelkezések adta kibúvási lehetőség negatív elójellel véve azért
"kedvező" ahonvédség számára, mert a szigorú előírásoknak a technikai
követelmény oldaláról a jelenlegi szállíójármű állománnyal nem képes
megfelelni. De ez a helyzet álkompromisszumot jelent és minden bi-
zonnyal sokáig n em Lehet vele "visszaélni".

A téma fontosságát felismerve annl eredményt sikerült elérni, hogy
a gépkocsivezetők szakmai kiképzési programjában 1994-től 6 őra kere-
tében szerepel a veszélyes árukszáíIításával, rakodásával kapcsolatos is-
meretek oktatása. Ez az óraszám azonban minden bizonnyal kevés és
csak a figyelemfelhívás szintjén képes a gépkocsivezetők felkészítésére,

A honvédségben Iévő jelenlegi helyzet elemzése uüín az alábbi ja-
vaslato\ ajánlások fogalmazhatók meg:

a.) Fel kell mérni és pontosan meg kell határozni a különböző szak-
területeken lévő veszélyes áruk (anyagok) körét, végre kell hajtani azok
kategóriába sorolását.

b,) HM szintú szabályozás szükséges aszállítással kapcsolatos felada-
tok meghatározására,

c.) Rendezni kell a veszélyes áruk (anyagok) szállításának honvéd-
ségen belüli bejelentési kötelezettséget.

d.) Felső szintű döntés szúkéges ahhoz, hory a polgári életben meg-
lévő szabályozlás a honvédség szállításaira érvényesnek fogadjukel. Meg-
ítélésünk szerint a jövót illetően ez mindenhogy szükségessé válik, de
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ennek bevezetése számtalan olyan probléma felvetését jelenti, aminek
komoly anyagi vonzata,] ar'-

e.) Döntéstől függóen tervezni kell a követelményeknek megfelelő
szállítótechnika b eszer zÉsét, rendszerbeállítását.

f.) A veszélyes áruk szállítását végzó gépkocsivezetőktől meg kell
követelni az ADR vizsgát és az i\en beosztásokat hivatásos vagy szerá-
déses státusszá kell nyilvánítani..

g,) Meg kell üzsgálni annak lehetőségét, hogy a honvédség veszelyes
áruinka (anyagainak) szállítását erre megfelelő járműparkkal rendelkezó
polgári szállítókkal milyen feltételek mellett lehet végrehajtani.

Az Európai Unióbeli és NATO tagállamokban polgári és katonai
jellegű veszélyes áruk sállításának elvei és szabrályai

A Magnr Honvédség kózlekedési szolgálata tapasztalatait a délszláv
válság kapcsán végzett ENSZ (UNPROFORM), IFOR csapat és anyag-
száIlításoh a volt szovjet áIlamadósság kompenzálása érdekben végzett
haditechnika és hadianyag szóllítósoN egléb segéIyuállítások - amelyek
közül legkiemeltebb volt mind mennységben, mind összetételben a német
segélyszállítás -, a honvédség kereskedelmi jellegú szállításai, valamint a
Maglar Köztársaságon keresztiil haladó és a katonai közlekedés áItal fel-
üglelt nemzetközi csapatkontingens, hadianyag tratuitszállítmányok szer-
vezése és irónyítása terén szerezte.

Az elmúlt öt év szállítási feladatai kapcsán mintegy húsz állam kato-
nai szállítmányaival kerültünk közvetlen kapcsolatba.

A szállítmányokkal kapcsolatos eljárások és a vezetésükkel szembe_
ni egyes nemzeti igények rendkívúl széles skálán mozogtak. Ezek a ke-
zelési igények három markánsan megjelölhető - egyezményekkel, tör-
vényekkel behatárolható - kórbe csoportosíthatók.

Első csoportba sorolhatók azok az országok, amelyek a közlekedés
valamennyi ágazatában (közút, vasút, belvizi-folyami, tengeri és légi) alá-
írták és ratifikálták a Nemzetkcjzi Veszélyes áruk szállítási egyezménye-
ket és a nemzeti jogharmonizációt e|végezték, a végrehajtásban érintet-

145



tek több évtizedes gyakorlattal rendelkeznek, A katonai (szövetségi,

""ir"irr 
t rr"X"déŰ'eljárások kimunkáltak, azok stabil és mobil (a vál-

rozásokát kóvető) elemi összhangia biztosított,

Ebbe a csoportba sorolható valamennyi európai és NATO tagállam,

Második csoportba sorolhatók azok az országok, _amelyek 
nemzeti

funn"iÉn.es" (ném NATO tagok) és az Európa Unióbeli.tagságuk ü-

#i;iiltk?lJű pr"n n".""Étnél a témáhoi kapcsolódós_zabályozás

#;'Üilíl;]];-ű, .Öunnut a nemzeti szu,"erenitást'édő szígotítár

,Ü.g!un"ilr."r"r.lfik á jogharmonizáció is (pl, Ausztria),

Harmadik csoportba sorolhatók a közep európai .országok, 
a volt

VSi ?ir"r-t?, uiáaanamot, ityen hazánk is, Közós jellemzök, hogy a

;Ű;;;illy;rás átalakítása áegkezdődött, a katonai szabályozók vi_

ffi;eiiÖy;;k minimális sziíten kerültek módosításra, A katonai

i.rr"rUOr 
"aáíá 

't ivételezések" széles körben jelen vannak, 
^ellentmondá-

iij"i""rÖéi"iiá;r"iúi"r"i,,"int",inden egyes szállítási feladat egyedi

egyeztetést igényel,

Az általunk végzett csoportosítás egyten szemléletet, a veszélyfor-

,^n"rri|ái"..aáfiást is triÉrOzi, Az ehíkét csoportba soroltaknál min-

;;;Jk;Ú;g motivációja, hogy "a veszélyes anyag soha ne vá|jon

;;"Jüi;uffi a iá.,adalű 1nyilvánosság') égyüttműködik a katonák-

kal,

A harmadik országcsoportnál ez a szemlélet még nem jellemző, sok

a titoúatosság, a nlúnoiság még háttérbe szorul,

A NATO orságok hadseregeiben a Veszélyes Áruk sállíásának

főbb elvei közlekedési alágazatonként

Az általunk rnegismert valamennyi NATO országbankiilön törvény

szabáIyozza:

- a veszélyes áruk szállítását,

- a katonai veszélyes anyagok őrzés-kísérését a lopás, a rablás, a

diverzió és a kémkedés elhárítására,
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- a nemzeti és szövetséqes haderő mozgásközbeni feladatait,
(újabban kétoldalú nemietközi egyezményekkel a PfP országok
ieie; viselkedéset és fegyverhasználatának rendjét,

- a törvényeket, határozatokat betartó szervek feladatait,

- a háborús fegyve rzetek e|lenőrzesét,

Ezek a törvények és a végrehajtásuka kiadott különböző szintű ha-

tározatok, utasítások alapja minden esetben a polgári Nemzetközi
Egyezményen alapuló nemzeti alaptörvény. A katonai rendszereket sza_

biiyozó töwényet csak azokat a kitételeket szabá|yozzák, amelyeket a

Ne-mzetközi Eglezmény és a nemzeti törvény a hatáskörbe utal, illetve
katonailag értJmezi a polgári torvényekben megfogalmazott szabályok

katonai végrehajtását.

Iínyeges elem péIűul a Német Szövetségi Köztúrsasó4bary hogl va-

Iamennyi Ízövetséges csapat az orszá? területén a nétnet ttirvények szerint

tevékeiykedhet. Ktllcinteges jogok ugyan vannak, de törvényben behatá_

roltak. ilyen lehet a harCi repülőgépek, hadihajók, vagy,a_gyakorlótere-

ken való-mozgás, a bemálházott harcjárművek egyedi elbírálása, a hadi-

helyzet és a iem háborús műveletek speciális szabályai Mindezeket
konkrétan a törvények felsorolják.

A katonai Veszélyes Á,rukat kettő kategóriában kettós él érdeké-

ben csoportosítjiik

Első csoportosítás: élj a, valamennyi haditechnika és anyag besoro-

lása veszélyességi fok szerint. Alapja az (UNO,IJN) ENSZ besorolás,

Ennek elvégzése és naprakészen tartása (a NATO-ban alkalmazott l-től
V. kategóriára) az egyes kategóriák legfelsőbb vezeó szervei kötelessége

és íe|adata. Az összefogásáért a legfelső nemzeti logisz{tkai vezető szerv a

fetelős. NáIunk ez az anyagnemfelelősi kórbe illesahető,

A veszélyességi fok szerinti besorolás alapján az anyagfelelős vezető

szewek elkészítik áz egyes specifikációkhoz tartozó kezelési elóírásokat,

követelményeket (ilyenek pl: eg5rütt tárolás, szállítási, rakodási, ógzítési
követelmén}ek, hóménéklet, rendkívüli esetekben a károkozás felszá-

molásának módja, egészségügyi eljárások, stb.), Előkészítik a Nettó rob-

banóanyagsúly izáávetési adattárat, amely alapján a szállítóeszközök
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technikai paraméteíei függvényében meghatározható az egy eszközön
szállítható maximált mennyiség,

Külön kerül kimunkálásra a rádioaktív (sugárzó) anyagok és speci
ális szállítótartályai besorolása és kezelési követelményei,

Második csoportosítás: célja a veszélyeztetettségi fokok meghatá-
rozása, amely alapján a lopás, a rablás, a diverzió és kémkedés megelő-
záére irányuló rendszabályok kerülnek kidolgozásra és az őrzés-véde-
lem megszervezésre.

Ebben a csoportosításban az anyagok lehetnek:

a.) VeszéIyeztetettek: az ide sorolt hadianyagoknál alapvetően a ká-
rokozás értékétől és a felhasználhatóság hiányából felmerüló szempon-
tok érvényesülnek (általában fenntartási anyagok).

b.) Különösen veszétyeztetettek: ezek alapvetően a terrorizmus és a
kémkedés célany agai az alóbbi bontásban:

- minden robbannóanyag,
- kézi fegyverek (pisztoly, géppisztoly, géppuska),

- kézigr ánát, gránáWetó fegyverek,
- aknák,
- páncéltörő és légvédelmi fegyverek,
- kilövó szerkezetek, gyújtóegyverek, gránátok,

- lőszerek kézifegyverekhez, rakétákhoz,
- különleges vegyianyagok,
- sugárző (hasadó) anyagok,

- infravörös, speciális látó (felderítő) és irányzó készülékek.

A veszélyeztetett és külónósen veszélyeztetett besorolásokat kata-
lógusba foglalják, alapelvként érvényesítik a hábonús fe5rerzetek ellen-
őrzésére vonatkozó törvény cikkejeit.

Az a., és b. alpont szeinti besorolás felelőse szintén a logisztkai legfel,

sóbb vezetőszerv, végrehajtója a I lől W. kategória vezető (kijelölt) állomá-
nya.

148



Meg kell jegyeznűnk, hogy az egyes NATO onzágok nemzeti sajá-
tosságából adódóan - nemzeti besorolásként - találkozhatunk VIII-IX.
besorolással is, ezt a NATO eljárási STANAG-ok lábjegyzetei rögzítik,
azonban ezen országok kettős besorolást ké§zítenek. Eryik a NATO I-V
besorolás, má§ik a nemzeti sajátosság szerinti. Tájékozódásunk szerint
1997-től a nemzeti besorolások felszámolását megkezdik,

Közlekedési a|ágazatonként a polgári és kaíonai szabályozás főbb
terülelei

1,) Közúti szállítás:

Véleményünk szerint a tanulmányunk ezen részét a Német Szövet-
ségi Köztársaság területén érvényes szabályozásokon keresztül célszerű
elemezni és bemltatni az alábbiak indoHásával:

- A várható NATO tagságunk esetén a hazártkra háruló feladatok
köre megközelítőleg azonos jellegűnek prognosztizálható. Ilyenek a
több nemzetiségű csapatkontingens állomásoztatása a szárazföldi és légi
haderőnemektől, hadászati csapásméró erókből, logisztikai bázisok,
szervek és valamilyen szintű vezetési elem múködési feltételei bizto§í-
tása;

- A közlekedési tér - hasonlóan - jelentős tíanzit útvonalakat foglal
magába, hazánknak a NATO déli szárnyáratörténő kijutás szempontjá-
ból a hadászati jelentősége felértékelődhet;

- Szabályozottság szempontjából a " német alapossá!'példaértékű le-
het számunkra, ugyanakkor a NATO tagországoka általánosítható;

- A többéves szakmai kapcsolatok alapján a segítségnyíjtási készség-
re vonatkozó ajánlatta| rendelkezünk.

A katonai szabályo zás alapja a veszélyes áruk közúti szállítását sza-
bályozó Nemzetkiizi Egyezrnény (röüdítve nemzetközi jelölése ADR),
valamint az eztkiegészítő, illewe hatályba léptetó nemzeti iörvény.

Német Szövetségi Köztársaság terü|etén az7996. április 01-el életbe
léptetett törvényi módosítás alapján mind a Nemzeti haderó, mind a te-
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rületén állomásozó szövetséges csapatok az ADR egyezmény és a polgári
előírások alapján végezhetik a veszélyes áruk közúti szál]ítását.

A törvény 14 § -ból, valamint A és B mellékletből áll. A kivéíeles
rendelkezéseket és a műszaki-technikai elóírásokat a törvény eg5rbefog-
lalva tartalmazza. Ezt a törvényt kell alkalmazni a konténeres szállításnál
is.

A kivételes rendelkezés me§ogalmazza:

- Ajárműbe málházott anyagok (pl. hk., tü.löveg+vontató, §tb.) moz-
gása nen száIlíüá§, hanem magukkal vitel;

_ Kizrárólag katonai tulajdonú és használatú utakon ryakorlótereken
való mozgásokra a törvény előírásai nem vonatkoznak, de előímak rend-
szabályokat;

- A törvény meghatározza azon anyagok körét, amelyek kjzárólag
katonai eszközzel szállíthatók közúton (pl. speciális robbanófejek, stb.);

- Külön előírás vonatkozik a katonai tulajdonú veszélyes anyag pol-
gár í eszkönel történő szállítására ;

- Tartalmazza a katonai és polgári gépkocsivezetóvel szembeni elő-
írásokat.

A közúti veszélyes áruk szállítását szabályoző löwény egyes cikkelyei
elemzését nem tartjuk célszerűnelg helyette néhány a végrehajtás érde-
kében foganatosított eljárás i§mertetésére térünk ki.

Az egyik cikkely a gépjármű személyzrtével szembeni követelmé-
nyeket rögzíti. Előírás a gépkocsivezető és a kílsérő jelenléte a gépjár_
művön, a kíséró - egyben lehet a másod gépkocsivezető is. Iényeges, mert
veszélyes árut szállító eszköz nem tarthat pihenőt, tehát a szállítási távol-
ság függvényében a gépkocsivezetőt váltani kell. Másik kiíétel, hogy ve-
szélyes árut szállító gépkocsit csak a szállításra kiképzett és jogosít-
vánnyal igazolt gépkocsivezető vezethet (ez vonatkozik a BUNDES-
WEHR állományában lévő katonára és polgári személyre).
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A törvény sze|lemének érvenyesítése végett a katonai szolgálatba
lépó (katona, polgári) jogosíWánnyal rendelkező gépkocsivezetőket kü-
lön tanfolyamra vezénylik. A gépjárművezetők létszáma a BUNDES-
WEHR-ben jelenleg 30.000 fő, az éves fluktuációt alapul véve évente
9000-10.000 fő kiképzését végzik. A tematikát és a vizsgakövetelménye_
ket a polgári ipari ós kereskedelmi kamara dolgozta ki,

I. osztályú veszélyes áru szállítási jogosíWányhoz (üzemanyag és su-
gárzó-hasadó anyag kivételével) 30 óra tanfolyamidó és vizsgatétel.
Üzemanyag és speciális anyagszállítási jogosítvány tanfolyam ideje 45 óra
és vizsgatétel.

A kiképzés a szárazfő|di haderőnemnél 49, a légierőnél3O, a hadi-
tengerészetnél egy, a speciális haditechnika részére eg5l kiképző bázison
folyik.

1997. janúr 01{ól a gépkocsivezetői kiképzés rendszere áttér a
nemzetközi szabvány (STANAG) szerinti képzésre, mivel más orság
területén csak az ilyen jogosítvánnyal rendelkező BUNDES§VEHR ál-

lományi személy vezethet gépkocsit. Ez azt jelenti, hogy például csak

lőszerszállítás vonatkozásában az összes gépkocsvezetó 50-6O Vo,ának
átképzését el kell végezni.

Reméljük, ezeknek a gondolatoknak az elolvasása során mindenki-
ben felvetődik a kérdés, hogy isvan ez nálunk most az átszewezés, az űj

típusú kiképzés és akiképző-bázísok létrehozása időszakában? Ki a fe-

lelős ezért a témáért? a közlekedési szolgálatfőnök?, az nem, mert csak

"atkalmazó", a páncélos gépjármű szolgálatfőnök?, az nem lehet, mert
csak a gépjárműtechnikai állapotáért (üzemeltetésért) a felelős, a száraz-

földi fócsoportfőnök? vag5l az ősszevont utódszeívezete a haderőnemű
vezérkar?, az nem lehet, mert csak a kiképzésért felel. Hát akkor ki?

Ha tényleg a NATO orientáció és nem az afgán törzsi haderő struk-
túra elérése a cél, akkor a válasz e5lszerű a Közlekedési Szolgálat. Csak-
hogy ezt parancsra, a feltételrendszer három ágazattól egy ágazathoztör-
ténő csoportosítása nélkül nem mery. Az idő sürget.

A törvény egt következő kitétete a megielölés és az alapvető felsze-
relés rneghatározása.
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A veszélyes árut szállító jármű megjelölésére a Nemzetkózi előírá-
sok a mérvadóak. Tehát a közlekedés valamennyi résztvevőjének fel kell
ismerni a fokozott veszélyforrást, Tehát nem a halálfejes fekete zászló a
jel, hanem az ADR nemzetközi jelölése. Jogszabályban nálunk ez sem
szabályzott, és miután nincs jogalap ezért pénz sincs ezekbeszeízésére.

Az alapvető felszerelés meghatározása a szál|ít6 jármőre és a gép-
kocsi személyzetre vonatkozik. A veszélyességi foktól függően minden
veszélyes anyag feladó (raktár) rendelkezik az ellenőrzés szempontjait
tartalmazó üxgalappal, - a feladó felelőssógét meghatározó törvényi cik-
kely alapján - ezí az ellenőízest köteles végrehajtani, a lapot kitölteni.
Csak példaként említem, hogy a Hungarocamion kiválóan felkészített
eszközeinél is volt hiányosság és 3-5000 DM beszerási költség mellett
tudott 2-3 kocsija megfelelni az előírásoknak (ez a költség nem a mi szál_
lítási kóltségvetésünket terhelte).

Az általános és rendKvüli biztonsági rendszabályok köre meghatá-
rozza többek közöIt aveszélyeztetett és különösen veszélyeztetett cso-
portosítá§ú anyagok órzés-védelmével kapcsolatos előírásokat. Ilyenek
pl. a különö§en vesúlyeztetelt csoport csak fegyveres ónéggel kílsérve
haladhat, míg pl. a veszélyeztetett kategóriáknál a kíséró is elláthatórzési
feladatot stb.

A különösm veszélyeztetett csoportba sorolt anyagok szállításával a
terrorbmus és kémkedé§ ehárttásában eglüttműködnek a belügti és a nem-
zefuabnsági szeryek is. Több országot étintő szállííások előkészítésekor
ezt valamennyi érintett fél részvételével rendezett találkozón kell egyez-
tetni. Valamennyi fontosabb és ebbe a kategóriába sorolt anyag német-
országi szállításánál egrszemélyi felelősséggel rendelkezni kell.

2.) Veszélyes áruk sállitása vasúton:

A nemzetközi vasúti szállítási egyezmény (rövidítése RID) nem ad
kivételes jogot a katonai veszélyes áruk szállításánál, tehát a vasút szava
a döntő.

A speciális katonai vasúti szállítási igények biztosítása érdekében -
Német Szövetségi Köztársaságban is - az állami elsóbbséggel történő
szállítás fogalma, illewe a különleges eljárást igénylő szállítmányok ke_
zelése fogalomkört alkalmaznak. Ezek a fogalmak - természetesen a pi-
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acgazdasági körülmények köz<itti finanszírozási feltételekkel katonai el-
sóbbséget - de nem szabálytalanság engedélyezését jelenti.

A tóbb nemzetiségű NATO haderő, illetve a nemzeti haderő vasúti
szállításai összehangolására, a katonai krizlekedési felsőszintű vezető
szervekkel történő kapcsolattartásra - például a Német Vasutak Rész-
vénytárs aság vezéri gazgatóságán is v ezérigazgató hely ettesi j o gkörrel ka-
tonai üryekben járta polgári vasúti katonai szállítási fóosztály múködik.
(Ezt nálunk a MAV-nál 1991-ben felszámolták.)

Meg kívánjuk jegyezni, hogy ez a főosztály képüseli a NATO Eu-
rópai Főparancsnokágán a Védelem Polgári Tervezó Főbizottsága Eu-
rópai Belföldi Felszíni Szállítás Tervező Testületben (PBEIST) a német
államot vasúti ágazatban, A főosztály beosztottjai résztvesznek a NATO
Európai Szövetséges főparancsnokság (ACE) Mozgekonysági Koordi-
nációs Központja (AMCC) két osztálya munkájában.

3.) Belvizi (ADN), Duna-Rajna-Majna folyami - (ADNR) és tengeri
(NIDG) eszközökkel történó áru szállítás

Mindhárom vizi ágazatra vonaíkozÁan bérelt polgári (szállító) esz-
közzel történő szállításnál a nemzetközi e5lezrnények (nem ratifikált) -

belüzi szállításnál a nemzeti törvények - a mérvadóak,

A katonai vízi eszközök (hadihajók, szállító hajók) vízi közleke-
désében az általános érvényű nemzetközi környezetvédelmi és a nemzet-
közi vízi közlekedési rendszabályok a mérvadóak.

A katona specifikumok az adott eszközre vonalkozó utasításokban
jelennek meg, illetve az általános katonai közlekedési és a haderónemi
szakutasítások szabályoznak.

4.) Veszélyes anyagok légi úton történő szállításánál a nemzetközi
egyezmény (JATADGR és IKAU műszaki utasítás) előírásai a mérvadó-
ak.

Ezek a nemzetközi eryezmények tartalmaznak katonai kivételeze_
seket, amelyeket katonai törvények (miniszteri vagy kormány rendele-
tek) szabályozzák.
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A kivételezések a harci repülőgépek, illetve mrás katonai légieszkö-
zök feladatvégrehajtás körülményei közötti tevékenységeke vonatkoz-
nak.

Külön kitételekvonatkoznak a repülés biztonsági és különleges biz-
tonsági rendszabályokra.

Polgári légi eszközzel történő szállításnál a polgári előírások a mér-
vadóak. Polgári jogkörbe tartozik pl. a csomagolás elbírálása is, utasítási
jogkörrel rendelkezik a polgári fél az átcsomagoltatásra.

5.) Valamennyi sállítási ágazatnál érvényes a jogszabályok azon
kitétele, hory veszélyes árut rakodni csak minősített, a veszélyforrást ki-
zátó alyagmozgató és rakodógéppel lehet. Ilyen például üzemanyagniál
vagylőpornál a szikravédelem, a gázüzemű targonca elrendelése, az eme-
lési súly és magasság korlátozások bevezetése.

Hasonló előírások vonatkoznak a köíözésíe, röEzítésíe is. Ilyenek a

súrlódásgátló felszerelése, súrlódási hő keletkezés kizárása, illetve a kö-
tözést végrehajtó szernélyek alkalmasságának vizsgához kötése, Példa-
ként említhető, hogy polgári szállító hajón a nemzetkóá biztosító társa-
ságok csak akkor kótnek biztosítá§t, ha az általuk elismert vizsgázott kö-
tözők végezték a rakományok rögzítését.

6.) A veszélyes áruk kezelésérg sállitására vonatkozó törvényelq
utasítások betartását felüg5relő szervek fő feladatai

Utalva jelen fejezet elején megfogalmazottakra, a törvények betar,
tására ellenőró szervek létrehozását és feladatait kűlön szabályozzák. A
veszélyes áruk szállításával a nemzeti ő a NATO Katonai Hatóságok
foglalkoznak. Munkájukat támogatja a Védelmi polgári Tewezés Euró-
pai Belföldi Szállítás Tervező testülete (PBEIST) az Eszak, Közép és
Dél-európai regionálisok bizottságaikkal bé_kében is - (ldéne az 1994. evi
legfelsőbb NATO Logisztikai Ertekezlet Allásfoglalása 712415 pontjá,
ból: A fenti polgárisr-eweka"nemzeti és NATO Katonai Hatóságok" meg-
segítésével a katonai lőszer, robbanó- és veszélyes anyagokbékében, vál-
ság vagy háború esetén történő szállítások megtervezésében eryüttmú-
ködnek, koordinálnak, együtt terveznek és felügyelnek, ellenőriznek.)
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A német Szövetségi Védelmi Minisztérium állományába a veszélyes
árukkal miniszteri főtanácsos és tanácsos (2 fő) foglalkozik.

A BUNDESWEHR Feg5iveres Erók Hivatalában veszélyes árú szál-
lításért felelős részleg múködik, parancsnoka ezredes, beosztottja 4-5 fő
fótiszt és polgári. Ennek a rászlegnek a munkáját támogatja a miniszteri
főtanácsos. Feladatuk a jogszabá\ok megalkotásáthoz a szakmai háttér
biztosítása, a nemzeti és szövetségi egyeztetések végrehajtása, a kijelölt
állandó és ideiglenes NATO bizottságokban a képviselet biztosítása, a
haderónemek felett a felügyeleti (ellenőrzési) és hatóságijogkör gyakor-
lása,

Német sajátosság, hog;t 1997. január 01-ig a BUNDESWEHR Köz-
lekedési Szolgálat a Szövetségi Védelmi Minisztérium állományába tar-
tozik, a szolgálatfónök felügeli a miniszteri főtanácsos munkáját.

Várhatóan 1997. január elsejétől a Közlekedési Szolgálatfőnölrség
átkerül a Fegyveres Erők Hivatalába és a veszélyes áru szállításért felelős
részleg beépül a Fónökség szewezetébe.

A szolgilatfőnöl<ség tervezett fe lépíté s e :

- elvi és szakmai s zewezési osztály,
- operatív feladatokért felelős osztály,
- veszélyes áru szállítási osztály.

A haderónemi parancsnokságokon és a jelenleg meglévő védelmi
körzetparancsnolrságokon (I-VIII-ig), a négy logisztikai dandárparancs-
nokságon veszelyes áru szállításért felelős részleg tevékenykedik a köz-
lekedési szolgálatok alárendelségéb en 2-3 íővel.

A haderőnemi parancsnokságok utasítá§ kiadási jogkörrel rendel-
keznek és szabályozzák a végrehajtás rendjét, ellenőrzik a szabályozók
betartását.

Valamennyi dandár és önálló egység szintű szervezetnél fűggetlení-
tett veszélyes áru szállításért felelós tiszt van rendszeresítve.
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Aszűkséges állománykiképzése, felkészítése Hamburgban a Logisz-
tikai Kiképzó Bázison, a veszélyes áruk Katonai szállítási tanfolyamán
történik beosztásuk ellátásához üxga szükséges.

A NATO logisztikai anyagcsoportosítás I-VI kategória állománya
(ti., tt., polgári) beosztáshoz kötött speciális ismereteit a konkrét beosz-
tához kötött tanfolyam keretében szerzik meg és vixgaeredményüket
tögzítik

A veszélyes áruk katonai szabályozása lehet miniszteri vagy kor-
mányszintű feladat. (Az NSZK-ban ez a védelmi miniszter hatásköre.)
Kidolgozza a minisztérium jogi- és igazgatási főosztálya, szakmailag tá-
mogatja a katonai kózlekedés és a logisztikai anyagi csoportok (I-VI)
kijelölt ágazati felelősei.

A szabályozás ezen módját a következők indokolják

- polgári esetben a §állító, katonai vonatkozásban a katonai közle-
kedés jogkóre és kötelessége a megfeleló múszaki paraméterű szállító és
rakodó eszkóz, a szállítási útvonal (az elrendelt esetekben az útvonal
engedély is) kijelölése, a szállításivégpontokon (be és kirakóhely) a meg_
határozott feltételeknek megítélése és végü[, de nem utolsó sorban a fel-
készített és vízsgával rendelkezó személyzet meghatározása;

- bármely feltétel hiánya esetén a szállítónak, illetve a katonai köz-
lekedésnek TILOS a szállítást vógrehajtani, vagris a veszélyes áru ve-
széllyé válásának lehetőségét kell kiárni;

- bizonyos részterületek más szabályozókban történő megjelnítése
szakmai véleményezése. Ilyen lehet pl, a gépjármú gyártás vagy szállító-
repülőgép felé megfogalmazandó hadműveleti és technikai követelmé-
nyek, az anyagok csomagolásával szembeni követelmények a komplex
szállítási és rakodási elvek firyelembevételével, stb.

Néhány gondolatban célszelű foglalkozni a széIeskörű polgii nyil-
vánoisóg, a katonai titotíartá§, a diverzió és kémkedés elleni védelem
viszonylagos ellentmondásával.

A széleskörű nflvánosságot és megnyugtatást e5lrészt a szabályo-
zók állampolgárok részére hozzáíérhetó közzététele, az egyes szabályo-
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zók bevezetésével foglalkozó tömegtájékoztatások (TV, sajtó) jelentik.
Másrészt a katonai eszközök jól látható megkülönböztetése a po|gári
eszközöktől (szín, rendszám, csapatjelzé§) illefie a polgári jelzésekkel
azonos veszélyes áru megjelölés alkalmzása biztosítja.

Személyes közúti közlekedési tapasztalatom volt a német közúti
közlekedési morál megnyilvánulása a katonai járművekkel szemben
(ilyenek az elsőbbségről való lemondás, katonai jármű mellett sebesség-
csökkentés, múszaki meghibásodásnál az értesítés átvállalása stb.),

A katonai titoktartást, a biztonságra való törekvést a speciális relrd-
sz abályok bevezeté sevel biztosítják Ilyenek le hetne k:

- a közlekedési útvonalon a belűryi és titkosszolgálati közlekedési
hálózati felügyelet (pl. a vasúton a vasúti rendőrség);

- megállási tilalom, illetve a megállásra kijelölt körlet területzárása,
biztosítása (ezek csak előre tervezettek lehetnek);

- szállítási útvonalak változtatása;

- őrséggel való biztosítás;

- felvezető és záró jármű (szállítmánykísérő) a|kalmazása;

- vasúti szállításnál a vonalszakaszonkénti menetirányítás (100-150
km-ként kapja meg a következó állomást, szállítmány számváltoztatása
stb).

Összességében megállapítható, hory az Európai Unió és a NATO
tagállamok haderóiben a polgári és katonai veszélyes áruk szállítása
összehangolása jogilag rendezett, a súlyának megfelelően kezelt és egy
ágazathoz kötött. Ahol a Közlekedési Szolgálat jog és hatásköre, feladat
és feltételrendszere biztosított, megnyugtató mind a katonák mind a ci-
vilek számára a biztonság.
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A NATO orságok hadseregeinél es a Magyar Honvédségnél a
veszélyes áruk szállíL,ására vonatkozó szabályok összehasonlítá-

sából levonható következtetések, a jánlások

A Magnr Honvédségnél a helyzetet a következőkjellemzik

- Vannak részterületeket szabá|yozó előírrások (elsósorban ágazati
jelleggel) átfogó és korszerű szabályozás azonban biányzik;

- Van szállítmánykísérő alerység, de csak avasúti szállítmányok fegy-
veres Ksérésér-órzésére, súlyos problémát jelent a közúti §zállítmánykí-
séró erő hiánya. Elmondhatjuk, horyeddig jelentős eseménynélkül meg-
űztuk a feladatokat, ez azonban nem a tudato§an §zervezett biztosításnak,
hanem a szerencsének tudható be;

- A sállító gépjárművek eglrészt vegletesen elöregedtek (a KRESZ_
nek sem felelnek meg), illetve eleve is nagyrészt alkalmatlanok a veszé-
lyes áruk szállítrás ára. A szállítő géplárművezetők kiképzése primitív, nem
az alkalmazó Közlekedési Szolgálat kompetenciája;

- Nincs szewezetszerű"témagada" a lftdekedési Szolgálatwzeó szeí-
veinek alulszervezett§ége miatt sem . Ezze,l szemben az elmúlt 4-5 évben
végrehajtott nagyszámú (folyamatos) átszervezés során valósággal elbur-
jánzottak a különböző hivatalok, ezt a témát azonban senki nem vette
fel;

Nem áll rendelkezésre a sállító járművek problémái mellett az egyéb
eszközpark (pl. speciális konténere, rakodó és kötözó eszköztik) sem.

Ajánlás a veszélyes áruk sállítása szabályozására.

1.) Honvédelmi miniszteri utasításban célszerű átfogóan szabályozni
a veszélyes áruk szállítását.A HM utasítós eglséges rendben (egl utasítds-
ban) összefogva szabáIyozza:

- valamennyi közlekedéxí a|ágazat specifikumát,

- a polgári szabályok érvényesítésének rendjét a hadseregben,

- a veszélyes anyagok kategóriába sorolrását,
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- aveszélyeztetettségibesorolá§t,

- a felelősségeket, jog és hatásköröket,

- az őrzés és védelem rendjét,

- a veszélyes árú kezeléséhez szükéges szolgálati beosztásokat,

- a járművezetői képzés rendszerét a belföldi és nemzeíközi szál-
lításra vonatkozó jogosítványok megszerzésének rendjét,

- az utasítás betartására hivatott szervek jog és hatáskörét,

- a katonai-polgári és nemzetközi mozgiás és szállítási kapcsolat-
tartási rendszert (elóremutatóan a NATO tagság irányába),

- az utasítás katonai és polgári nyilvánosság előtti megismerteté-
sét,

- biztonsági, titokvédelmiésrendkívüli rendszabályokat.

2.) A NATO és nemzetközi tapasztalatok érvényesítésére célszerű
a Német Szövetségi Védelmi Minisztérium Közlekedés Szo|gálata, va-
lamint ajogi és igazgatási főosztálya támogató felajánlását igénybe ven-
ni, köztük a Bundeswehr Logisztikai Iskolája (Hamburg) képzési lehe-
tőségeit.

3.) Az utasítás előkészítését célszerű a HM jogi és igazgatási főosz-
trály hatáskörébe utalni. Az előkészító és egyeztető munkálatokat célsze-
rű 1997-ben úgy elvégezd,hogy azutasítás 1998-tól bevezethető le§/en.

4.) A MH gépjárműparkja felújítási koncepciójába bedolgozni szük-
séges a veszélyes áruk szállításához kapcsolódó gépjárműbeszerzési kö-
vetelményeket.

5.) Célszerű lenne - nemzeti érdekből - az engedéLyhez kötött po|-

gári veszélyes áruszállítmányok követésének és a katonai szállítmányirá-
nyítás integrált szervezetének kialakítása a Központi Diszpécser Szolgá-
lat bázisán, kormányzati támogatással, hasonlóan a Nukleáris Balesetel-
hárítási rendszerhez.

Meggúződ,ésúnlg hogt az óltalunk javasolt gondolatok kelló tarta,
Iomrnal történó megtóltésével, az új szabáIyozó elkészítésével megteremt-

hetőek a katonai feltételek a jövő generóciója érdekeben szül<séges felelős-
ségénetnek és annak a követelménynel7 hogl a katonai veszélyes ánl ne
váIjon közvetlen veszéllyé hazánk vag más nenaet területén sem.
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A felhasznált irodalom jeryzéke:

- Felsőbb szintú NATO Logisztikai Ertekezlet (1994 BRUSSELES)
Allásfoglalás.

- A veszély áruk nemzetközi szállításáról szóló európai megállapodás
(ADR) I., II. kötet Budape§t, 1995. Korytrade Kft. kiadvány.

- Veszélyes áruk ktizúti szállítása a Bundeswehr járműveivel (NSZK
VM közlöny 425., és módosításai 1996-ig).

- Sárosi Györg: Yeszélyes Áuk küldeménydarabos Szállítása, Hun-
garocamion Rt., 1995. január,

- Gefarüche Ladung 761995 Uwe Heins: Roll over, fall down.

- A magyar közlekedési és a BW közlekedési szakmai delegáció tár-
gyalásainak anyaga, Bonn 1996. május 6-10.

- A veszélyes áruk szállítása a Magyar Honvédségnél, szakmai fórum
anyaga. Budapest, 1995. március 16.
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A vALós ANyAGI-TEcIINIKAI BlzTosírÁs vÉcnB-
rrerrÁsÁNaxTApA§zTALATAI A coopERATtvB
cHANcE-gó NATo/pfp LÉcrenó cyAKoRlAToN

II. RÉsz

Vasvói Tibor|

Az előző cikkben került ismeríetésre a COOPERATIVE CHAN-
CE-96 NATO PfP gyakorlat megszervezése, méretei, célj a, körúlményei
és fóbb jellemzői, valamint az ehhez kapcsolódó anyagi-technikai (logisz-
tikai) biztosítás jellemzői, sajátosságai, a felkészítés, az együttműködés
és vezetés megszervezésének és megvalósításának rendje. Jelen cikk
ezen gondolatok fol}.taí;ásaként a szakági bizto§ítását taglalja.

Technikai biztosittís

A,) Repú!ó nérnök-núszaki biztosíás

1.) A feladatvégrehajtására való felkészülés idószakában a résztvevó
repülő egységek kijelölték a "COOPERATIVE CHANCE_96, NATO
PfP gyakorlat végreh ajtás ában résztvevő repülőműszaki állományt és re-
pülőtechnikai, valamint repúlés-előkészítő kiszolgáló eszközöket oldal-
szám alapján:

AN_26T 1db MI-8T 7 db

MI_8P zdb MI24 2db

MI-9 1db MIG_29 Sdb

2.) A kijelölt állomány részére felkészítő foglalkozások kerültek le-
vezeíéxe az alábbi témakörökből:

- a repülótechnika üzemeltetésének sajátosságai tábori repülótéren;

l Dr. va§váíi Tibor alezredes,2. Repüld és Lé8védelmi hadtesl, ATF-§é8 T€rvezé§ osztályvezetó
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- terhek rögzítésének elóírásai tehertérben történő szállítás esetén;

- külső függesztménnyel történő repüléseksorán betartandó bizton_
sági előírások;

- betartandó biztonsági, munka és balesetvédelmi rendszabályok
üzembentartás és alkalmazás folyamán.

A felkészítéseket az illetékes MMsz töíZ§ vezeííele, beosztásoktól
függő c§oportóss zeállításs al.

3.) A feladat végrehajtására kijelölt repülőtechnikai eszközök meg
ke||ett, hogy felelj enek az alóbbi köv ete lményeknek:

- a repülótechnika és berendezései, valamint a hajtómúvek és fóre-
duktor hátralévő üzemideje a soron következő időszakos munkáig, vagy
üzemidó lejárta miatti cseréig legalább 15 üzemóra, 10 nap legyen;

- a helikopterek és szállító repülőgép repülési feladatokra történő
előkésátését és üzembentartását Szolnok és Szentkirálpzabadja repü-
lőteren azl. fokú műszaki kiszolgálási változat, táborj leszállóhelyeken
a III. folrri műszaki kiszolgálási változat követelményei szrrint végezák
a Re/664 számú szabá|yzatlIl. fejezet 8. pontja firyelembevételével;

- az elókészítések, kiszolgálások végrehajtásának okmányolását az
érvényben lévő dokumentálási rendszer a\apján végezzék, azzal a meg-
különböztetéssel, hogy a munkanaplók, repülési lapok fejlécén a
'COOPERATIVE CHANCE-96" cyakorlat jelölést minden alkalommal
eszközölni ke|l;

4.) A repülési feladatok végrehajtásának idején az MH 89. Szolnok
ve.szre.dd. javító osztály állományából létrehozott javító csoport készen-
létben volt a kisebb meghibásodások azonnali elhárítására, valamint a
repüló-műszaki anyagraktár pedig a hibaelhárításhoz szükséges beren-
dezések azonnali kiadására.

5.) A repülőtechnika kiszolgálásának segítésére APA-5D repülőin-
dító és ZIL-I31 repülővontató gépjármúvek vezénylésére kerúlt sor a
gyakorlat idejére.

í62



A kűlföldi fél részéról a mérnök-műszaki biztosítás területét érintó,
az alakulat által nem biztosítható igények kielégítésére a"Valós Biztosí-
tási Központ" patancsnoka intézkedett.

Az egyes települési helyeken a célszerű csoportosítás figyelembe vé-
telével kerültek kijelólésre az eryes gépállóhelyek. (Kecskeméten 16 db,
Szolnokon 19 db, Ujdörögdön 6 db helikopter leszállóhely.)

A valós repülések mérnök-múszaki biztosítását a repülóeszköóket
bizto§ító egységek érvényben lévó állománytábla szerinti repülő-műszaki
állománnyal szervezték és hajtották végre.

Főbb meg|ibásodások voltak USAC-130 bal fófutó durrdefekt, ro-
mán AN-30 és magyar MIG-29 madárral való ütkózés, F-16 hajtómú
elektromos zárlat.

A NATO teruezési és munkamódszerei, tapasztalatai

A repülések tervezési alapadataként a rendelkezésre álló személyi
állornány és eszközmennfsóg a meghatározó. A feladatok végrehajtását
ennek alapján tervezik. A kesz tervtáblát a logisztikai felelós hagla jóvá.

A magyar valós biztosítás műszaki állománya a nyelvi nehézségek
ellenére zökkenőmentesen hajtotta végre a külföldi csoportok által igé-
nyelt személyi és technikai biztosítást. A külföldi résztvevők által meg-
adott igénylisták hiányosságai ellenére a kiszolgálási folyamatokban
fennakadás nem volt,

A külföldi kiszolgálók nem mindig rendelkeztek végrehajtási terv-
tábláva|, ezért az üryeletes mérnököknél idónként tarthatatlan állapot
alakult ki. Az ügyeletes mérnök tevékenységét zavarta az ery idóben több
nemzet információval való ellátása. Aprobléma enyhítésére az ügyeletes
mérnöki toronyba állandó tolmác§ot biztosítottunk.

B.) Gépjármú-technikai bizto§ítá§

A vezénylésre kij elólt gépjármű-technikai és kilönleges anyagi+ech-
nikai eszközök a 4. Számú TK. végrehajtása után - feltölwe, egyedi kész-
lettel és szerszámzattal, érvényes menetlevéllel, menetlevéltömbbé|
üemóra lappal, üzemanyag feltöltési csekkel kerültek útbaindításra.
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1.) A szállítási feladatok maradéktalan végrehajtása érdekében 4 el_
|áttási körzetet (EK) hoztak létre:

- 1. sz. Ellátási könet (Szolnok repülőtér);

- 2. sz,Ellátásikörzet (Kecskemétrepülőtér) ;

- 3. sz. Ellátási körzet (Szentkirályszabadja);

2.) Az ellátási körzetekben a váratlan meghibásodások gyors elhárí-
tása érdekében az érintett alakulatok s aj át javítószervezetükből raj erejű
készenléti csoportot jelöltek ki 1 db műhelygépkocsival.

3,) Az ellátási körzetekbe a más alakulattól vezényelt és a külfdldről
érkező gépjármű-technikai eszközök részére elkülönített tárolóhelyek
kerültek kijelölésrc az őtzés véde|em és a tárolóhely-szolgálat megszer-
vezésével.

A gyakorlat ideje alatt alapvetően hibaelháítás végrehajtására ke-
rült sor. Az eszközökön mintegy 50 esetben kellett futó és kisjavítást
végrehajtani mintegy 400 mó és 100.000 Ft ráfordítással. Eg5l esetben
kellet központi j avítást kérni, kettő esetben került intézkedés közúti for-
galomban sérüt személygépkocsi kárrendezésre a PROVIDENCIA biz-
tosítón keresztül.

C,) Vegdvédelmi-technikai biztosítás

1.) A gyakorlat idején végrehajtásra kerülő repülési feladatok tűz-
védelmi technikai biztosítását a MH 59. SzD.hc.re.e., MH 87. Bakoúy
hc.hel.e., MH 89.ve.szre.dd. tűzoltó szakaszai saját rendszeresített tűzol-
tó gépjárműveikkel, szakfelszerelésükkel hajtották végre.

A tűzvédelemhez szülrséges eszközök és felszerelések mennyiségi és
minőségi biztosításánál, a NATO és a magyar előírásokat összevetve,
mindig a magasabb ktivetelményű elóírásoknak tettünk eleget.
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2.) A szolnoki, kecskeméti és szentkirályszabadjai reptérre települő,
nem a fogadó alakulatok állományába taítozó repülőeszközök gépálló
helyeire tűzoltó normatívák k€rültek meghatározásra és biztosításra.

3.) A kiegészítőleg elrendelt feladatokhoz a szükséges eszközöket a
központi szervek (CURRUS, UAEK) biztosították. Az érintett alakula-
tok a gyakorlat időszakára külön tűzvédelmi tervet készítettek. Szolnok
és Kecskemét repűlótereken az ideiglenesen kialakított gépállóhelyek
e|lenőtzése 4 óránkénti tűzoltójárőrrel töItént.

4.) Avalós veryivédelrni, de főként a tűzvédelmi bizto sítás " béke ga-
korlatok" idószakában történő megvalósítása gazdaságosabb a folyama-
tos íenntartás bizto§tósóval, figyelembe kell venni, hogy a NATO (és
más) országokban rendszeresített eszközök me&ielenése miatt az ICAO-
előírásai tűzvédelmi vonatkozásinak is szülrséges megfelelni.

D.)Elekronikai biztosítrás

FRISZ biztosítás

Az MH 89. Szolnok ve.szre.dd., az MH 59. SzD. hc.re.e., az MH 87
Bakony hc.hel.e., az MH 93. VHL ve.re,o. a gyakorlaton résztvevő ma-
gyar és külföldi repülőeszközök le-, és felszállását a jelenleg meglévó és
telepített FRISZ-FET eszközökkel végezte.

URH rádióhíradás

Az MH 89. Szolnok ve.szre,dd. és az MH 59. SZD hc.re.e. repülés-
irányító URH rádióhíradása kiegészítésre keriJl2-2 csatoínával. A
hc.re.e. a szükséges VHF-UHF rádiókat saját készletéból biztosította, 1
tartalék képzésével.

A harcirányító pontokon (Kupon, Városföldön, Jután) a kiépített
repülésirányító URH-kal bizto§ították a gyakorlat légi híradását.

A gyakorlat tervében szerepló műszeres kutatások ("ISAR"), a vizu-
ális kutatások C'VSAR), a vízből mentések és az ejtóernyős ugrások
földJevegő-föld rádió híradás biztosításához VHF sávú kézi rádiők az
alakulatoktól átalárendeléssel kerültek biztosításra (összesen 72 + 4 db).
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objel<tív kontroll

Az objektív kontroll biztosítrásához szükéges SHR típusú magnókat
a repülő alakulatok és a harciárnyító pontok saját készelteikból biztosí-
tottak. Magnószalagok a MH EATEK+óI kerültek igénylésre. AMH 59,
SZD hc.re.e. részére kiegázítésként a MH ESZF 1 készlet digitális adat-
rögzítőt biztosított.

FM rádióhíradás

A gyakorlat helyszínein a ryakorlat vezeté§i törzse, a nemzetközi
vezetési törzs, a valós bizto§ítiást ellátó és a repülótechikai eszközöket
kiszolgáló parancsnoki állomány föld-föld köátti kommunikációja FM
kézirádiókkal került megvalósításra (Deszantcsoport 10 db, eje. csoport
12 db, órzés-védelem 20+10 db, munkacsoportok Sdb, ZONA híradás
8+6 db), az e§zközöket a szükéges kiegészítőkkel egyűtt aMH EATEK
biztosította,

szüIly biztosítás

A gyakorlaton résztvevó vezető és kiszolgáló állomány részére a MH
ESZF a szükéges e§zköajket biztosította.

Technikai kiszolgáIás

A MH 59. Sz.D. hc.re.e. (saját, Szolnok, Városföld alakulatoknál), a
MH 31. Kapos Hc.re.e. (Jután), MH 47.Pápa hc,re.e. (Kupon), és a MH
|21. Y ez.bizt.z, (Szentkirályszabadján) a gyakorlat érdekében minden
igénybevételre tervezett e§Zkózön soron Kvül a 3.TK-t hajtották végre .
A saját és az álvett eszközök bevizsgálását, felkészítését a gyakorlatba
bevont alakulatok javítóműhelyei végezték el.

Azérintett repúlőterek irányadó, iránymérő eszközeinek á repülés-
irányító URH rádióinak felkészítesét, paraméterinek ellenőrzését a MH
ESZF végrehajtotta.

A VBK állománya saját munkájának segítéséhez kellő darabszámú
számítógépes munkahelyet épített ki és üzemeltetett. Arepülést tervező
csoport részére az 1. és 2. körzetekben a gyakorlat idején lett elrendelve
és kiépírve az5, rt.z-tól1-1 GLORIA munkaáIlomás.
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Az STK részére bérleményként biztosított számítógép eredménye-
sen kapcsolódott az INTERNET h 6lózatta.

Az 1. és 2. küzetekben az SHR magnókkal párhuzamosan 3 KRT
digitális magnó került tesztelésre, melyet polgári cégek biztosítottak.

E.) Múszaki-technikai biztosítás

AzMH 1. Jav.z.ép.gép javítóraja kirendelésre került a MH 89. Szol-
nok ve,szre.dd-hoz a mezőgazdasági gépsorok hiba-felvételezése és hely-
színi javítása elvégezése érdekében.

Az 1. sz. EK-ban Szolnok repülőtéren a bemutató közvetlen elóké-
szítésekapcsán (dobó hely) a VBK a belga deszant állománnyal az egrutt-
működést DISTAFF CLC-n keresztül feladatmegoldó hatásfokkal vé-
gezte.

A"sárga és vörös zóna" előkészítése saját erőkkel és e,szközökkel az
előírt időre és minóségben megtörtént. Az F-16-os elfogóberendezés te-
lepítése NATO-magyar kózös tevékenységben t'ennakadás nélkül való-
sult meg és került működtetésre.

HADTÁPELLÁTÁS

Üzemanyag ellátás:

A gyakorlat során a hazai technikai eszközök által felhasznált üzem-
anyagok az érintett katonai szervezetek 199ó. éü fogyasztási keretét és
kiutalási normáját terhelték.

A gyakorlat előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos összes
mozgásbizonylatot piros színű "CC" jelöléssel látták el.

A más nemzetek érdekében végzett szállítási és repűlés-kiszolgálási
feladatokra felhasznált gépjármú hajtóanyagokat külön erre a célra,
nemzetenként felfektetett kétnyelvű menetleveleken és üzemanyag fel-
tőltési-kiadási kimutatásokon. (továbbiakban UFKK) vezették. A gya-
korlat lezárását követően az UFKK fénymásolatát elszámolás céljából a
MH Üzemanyag Ellátó Központnak (továbbiakban MH ÜEK) kerűlt
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megküldésre. Külön nemzetenkénti UFKK{ fektettek fel a külföldigép-
járművek részére kiadott hajtóanyagokról.

Engedélyezésre került a külföldi gépjárművekhez kenő-karbantar-
tóanyag kiadása.

A gyakorlat elókészítése és vegrehajtiása során a kiadásra kerülő re-
púlőpetróleumba az érvényben lévő normák szerint keverték be a

"HITEC-580" és a "Kerofluid;' adalékot.

Külföldi repülőeszköz részére - a keverhetőség elkerülése érdeké-
ben - kenőanyag kiadása megtiltásra került.

A repülő -üzemanyagtöltő gépjárművek felkészítésre kerültek zárt-
sugaras feltöltésre, működtetésük ez alapján történt,

A külföldi repülőeszközcik feltöltése nemzetenként felfektetett' Ki-
adási kimutatás" alapján történt, Az okmányra került oldalszám, a gép-
típus és az ország pontos rögzítése, valamint az átvevő olvasható aláírása.

Az érintett repülőterek ÚSZF-ei az üza,töltő gk.vezetők részére kü-
lön foglalkozást vezetek le a betartandó rendszabályokól.

Kijelölt töltőgépkocsikat 300-300 liter repülésre alkalmas repülőke-
rozinnal mosták át, a végrehajtás ténye jegyzőkönyvben került rögzítés-
re. Az eszközöket a rendszeresített kiegészítő felszerelésekkel (dómfe-
délzsák, pisztolyzsák) Iátták el, a tartályokra a '7EZ-,4-1" feliratot festet-
ték fel.

AZ áimosottt, illetve a továbbiakban feltöltésre kerülő töltőgépjár-
műveket a KBH biztonsági íőtisztje falakattal és szeméIyi pecsétnyomó-
jával pecsételte le.

A pecsételés tényét é§ időpontját, valamint az alkalmazott pecsét-
nyomó számát, tulajdonosának nevét és rendfokozatát a töltő-gépjármű-
vezetőnek kiadás ra kerülő "utlevél" hátoldatára írták fel.

A hadtáp technikai eszközök állapota és a gyakorlat kdvetelményei
nem voltak teljesen szinkronban, az elrendelt követelmények szerinti
előkészítéséhez jelentős pénásszeg szűkséges (pl. Az űza.töltő gépjár-
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művek átfolyásrnérői még soha nem voltak az OMH által hitelesítve, a
hűtőgépjármúvek teljes felújításra §zorultak). A gyakorlat során a töltó-
gépjármű átfolyásméróje és a fedélzeti méróeszköz (francia) mutatói kö-
zótt e]térés mutatkozott.

lílelmezési ellátás:

A gyakorlaton napi háromszori fóétkezest, a repülő-hajóá állomány
részére startbüfé, a repülő-műszaki állomány részére védőitalt, éjszakai
munkavégzés esetén éjszakai pótlékot biztosítottak. Szolnokon és Kecs-
keméten a gyakorlatvezető munkahelyen munkahelyi büfé üzemelt, ahol
térítés mentesen kávét, üdítót, ásványvizet, különböző aprósúteményt
szolgáltak ki.

A ryakorlatra felszámítható élelmezési norma nettó értéke'114.- Ft
volt, ennek étkezésenkénti megoszliása: rcggeli207.-, ebéd 3ü).-, vac,sora
207,- Ft. Ajelenleg is természetbeni ellátásra jogosult személyi állomány
részére a II. és III. számú élelmezési norma pénzértéke került felszámí-
tásra. A gyakorlaton résztvevó eryéb állománykategóriába tartoók ré-
szére aW. számú élelmezési normák péruértéke voh biaosína. Agakor-
lat idejére egységes étlap került kiadásra,

A ryakorlaton résztvevó külföldi állomány részére a teljes napi élel_
mezési ellátiást 2000.- Ft/fólnap költségtédtessel biztosították, amely tar-
talmazott 150 %-os rezsikölbéget és AFA-I.

A kialakult általános tapa§ztalat azt mutalja, hog5l a ryakorlat vég-
rehajtásához szükséges elófinanszírozott pénzösszeget körzetenként a
kért idóre szükséges lebiztosítani, mert a szakmai tervezés és végrehajtás
e nélkül nem lehetséges.

A ryakorlat előkészítése során az élelmezési ellátási rendszer me-
netlevélre történó vegrehajtása nehéz, ezeken a napokon, szemléken a
gyakorlatra engedélyezett norma felszámítás engedélyezése célszerú.

Az állomány ellátása, a lehetőségeket figyelembe véve jó szinten,
kultúráltan, a hazai körülményeknek megfelelően valósult meg.

Tapasztalat, hory fel kell készülni az esetleges kettós ellátrásra is,
mert a külföldi résztvevők más rendszerben dolgoznak. A feladatok ese-
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tenként előző délután vagy az nap kerülnek meghatározásra, így a hideg
élelem előző nap történó igénylé§e lehetetlen vagy csak nagyobb készle_
tek összpontosításával valósulhat meg.

A gyakorlat helpzínein a rendelkezésre álló stacioner konyhák, ét-
kezdék, raktárak üzemeltek.

A kiemelt szintú étkezdében a reggeli ellátás először svédasztalos
formában, majd felszolgálással volt biztosítva, amiből a meleg reggeli ará-
nya30 Vo-ban á||t be, az ebédhez minden esetben kiegészítők voltak biz-
tosítva (üdítő, gyümölcs, sütemény, jeges víz).

Az ellátás során kiemelt figyelmet fordítottunk a közegészségügyi-
járvrányügyi és élelmiszer higiéniai szabályok betartására, az ételminták
elő-írásszerű eltételére. Szolnokon és Kecskeméten a gyakorlaton részt-
vevő g5lakorlók és gyakorlatvezetőség rész&e a munkahelyeken vagy
azok közelében, valamint az étkezdében az ellátás rendszerébe illesztett
automaták üzemeltek.

Ujdorogd-Romv ár os iv óÁzzel való ellátása vízszá||ító gépj árművel
(ivóvízzel feltöltve) volt biztosítva.

Szentkirályszabadja repülőtéren 23 -24-én 50 fő részére, Szolnokon
40 fő tészére, Kecskeméten 30 fő részére 1-1,5 literes kiszerelésben
NATO elóírás alapján ásvánlvizet biztosítottak.

Ruházati elláúás:

A gyakorlaton az őltözet az alábbiak szeint került szabályozásra:

1.) Végrehajtó állomány: - MH Operatív Csoport, ryakorlat vezető-
ség, összekötó tisztek, VBK és a bemutató helyeken jelentő állomány a
87, M ejtőernyős öltözeíet viselte az At/205. MN oltözktidési Szabályzat
31. átmeneti és nyári időszakra vonatkozó elóírásaival.

2.) Repülő hajózó óllomány:

Az állomány a repü|őhajózó hadi- (ryakorló-) öltözete1 üselte az
Át205. MN Öltözködési Szabályzata 29. átmeneti és nyári időszakra vo-
natkozó előírásaival.
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3. ) Repülőszere lő á llomá ny :

Az állomány a repülőszereló hadi- (g;rakorló-) öltözeteí viselte az
ÁVzos. tl,tt l ÖltöZködési Szab áIyzata 30. átmenti és nyári időszaka vo-
natkozó elóírásaival.

4,) Biztosító és kiszolgáló áIlomány: a részükre rtndszeresített nyári
öltözetet viselte.

Agyakorlaton résztvevő külföldi állomány mosatási igényeit a Cent-
rál Mosodák Rt. végezte. A folyamatosan üzemeló áwevőhelyek műkö-
dési feltételeit Kecskeméten és Szolnokon a szálláshelyek biztosították.

A szolgáltatás elv égzésére az éríntett katonai szervezetek külön kö,
töttek megállapodást a Centrál Mosodák Rt-vel.

A szolgáltatási helyszíneken az állomány részére olyan készletű ágy-
nemű, törölköző, stb. ruházati anyag került felhalmozásra, amely lehe-
tővé tette azok §zülség szerinti cseréjét. KöZponti készletben került fel-
halmozásra az eső elleni védelemhez a szükéges létszámra a PVC eső-
gallér.

Egészségügyi biztosítás

A hazai állomány járó és fekvőbeteg ellátása a MH 7. Lérak.e.
(Keszthely), azMH 727. Yezetésbizt.z. (Veszprém), a MH 89. Szolnok
ve,szre.dd. (Szolnok), valamint az MH 59. SZ.D. hc,re.e. (Kecskemét)
segé\helyen került végrehajtásra.

A segélyhelyeken 24 órás orvosi és fogorvosi ügyelet került szerve-
zésre napi 2-2 óta ambuláns rendelési idővel. Valamennyi helyszínen az
eü. szolgálat részére angolul beszélő tolmács került kijelölésre,

A külfóldi állomány fekvőbeteg ellátására a MH Központi Honvé-
dórház és azMEKecskeméti Repülőkórház került kijelölésre, a szakor-
vosi járó beteg ellátásra a Kecskeméten települt állomány részére a MH
Kecskeméti Repűlőkórház készült fel.

A sürgősségi baleseti ellátásra a szolnoki, a tapolcai, a veszprémi vá-
rosi kórház, valamint a Kecskeméti Repülőkórház - a területi elvek fi-
gyelembe vételével - került kijelölésre.
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Úidrirrigd<in és Szolnokon a VIP szerné\ek sürgósségi ellátrása ós

szállítása a MH KHK Budai részlegenek sürgősségi mentőrészlegével
együttműködésben keíült meg§zervezésre.

Eró és eszközbiztosítás az egészségüryi ellátáshoz:

A MH 7. lérak.e. biztosított 30O fós sorállományú katonát markíro-
záshoz, 10 fő sebesülMvő katonát a markírozott sérültek romok alá tör-
ténő elhelyezéséhez, sebesült§^ijtó fészekbe szállításukhoz, valamint
kutató-m€ntó helikopterekbe való berakásához.

A sérültek markírozását 2 fő owos és 3 fő eü.tts. végezte.A sérültek
megoszlása: Igen súlyos 4 fő 73 Vo, súlyos20 fő 67 Vo,könnyő6íő20 Vo.

AMH 7.Iérak.e. a Romvárosban 2db eü. sátor, valamint eü. szakanyagok
telepítésével egészségügi pontot rendezett be és múködtetett a repülé-
sek, eje. ugrások egészségügyi biztosítása érdekében, 1 db sebesültszál-
lító gk. egyidejű biztosítása mellett.

úidaragdi bázison,

A valós egészségügyi biztosítás érdekében a bázison lévő segélyhe-
lyet a MH 721. vez.bizt.z. működtette. 1fó fogorvos és 1 fő asszisztens
MH 5. Csobánc sv.e. alakulatánál - Tapolcán - volt fogadóképes. Egyide-
jűleg a városi kórház előzetes szerzódéskötés alapján háttérbiztosítást
valósított meg.

Szenkirályszabadja:

A MH 87. Bakony hc.hel,e. egészségüryi szolgálata biztosította 2x30
fő sérült kutatómentő helikopterből, merevszárnyú száliító repúlőgépbe
való átrakását és továbbszállítását. Asérültek fogadása, EEO segélynyúj-
tásban való részesítése érdekében 1 db kötöző gépkocsit telepítettek.

Kecskemét:

Itt kerűlt végrehajtásra a Szentkirálpzabadja repülőtérról, Kecske-
mét repülőtérre szállított 10 fő sérült szállító gépekből tórténő kirakása
és a MH Kecskeméti Repülókórházba való beszállítása seb.száll.gk-val.
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Avalós ellátás keretében mintegy 100-150fó külföldi részwevő alap-
ellátását- a kecskeméti alakulateü. szolgálata stacioner segélyhelyen haj-
totta végre, a repülések egyidejű biztosítása mellett.

Szolnok:

Végrehajtották 07 .23-24-éa a Szolnok repülótérre érkező 2O fő sé-
rüIt repülőgépekből történő kirakását, a repülótérre telepített MoBIL
egységgel megerósített tábori kórház részlegbe szá||ítását a végleges el-
látás érdekében. 07.26-án 8 fót markíroztak a helyszínen a bemutatóhoz,
szállításukhoz 10 fő sebesültvivő katonát biztosítottak. A sérültek mar-
kírozását 2 fó eü.tts., 1 fó eü, katona, 1 fó seb.száll.gk,vezető segítségével
végezte, 7 db seb.száll.gk. igénybevételével,

A gyakorlat ideje alatt fennakadás nélkül biztosították a valós repű-
léseket, a deszant és eje. ugrásokat.

Avalós ellátást 3 fó orvos, 1 fő fogorvos, 1 fő eü.tts., 1 fó asszisztens,
2 fó eü. katona, 2 fő gkvez. végezte-

A MOBIL szervezet alkalmazása a MH KRK főigaz$atőja álía| e|-
készített eü.biztosítási terv szerint került végrehajtásra.

Sürgósségi betegellátásra a Szolnoki Megyei Kőrház, többnemzeti-
ségű hajózók és egyéb külföldi állomány részére a Kecskeméti Repülő-
kóíház került küelölésre. A gyakorlat folyamán a külfóldiek vonatkozá-
sában alapvetóen általános ellátásra került sor viszonylag minimális mér-
tékben. Néhány kiemelt ellátásra került sor, amely gyors és szakszerúvolt
(szlovén honv.min., NATO PECS.vez., cseh műszaki rlg.vez.). A tényle-
ges esetek szakorvosi ellátását a repülőkőrházszemélyzete magas szintű
hozzáértéssel végezte.

közlekedés biztosítás

Kecskemét és Szolnok repülóterekre érkező légiszállitó eszközök
rakodá§bizto§itási feladatait a helyszínen lévő anyagmozgató gépekkel,
valamint a MH Katonai szállítási Főigazgatóság által bizto§ított egy-egy
darab nary teherbírású, hosszúüllás diesel rakodógéppel hajtottákvégre,
Szentkirályszabadja repülőtérre érkezó légiszállító eszközök ki-, illetve
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berakását a feladat időtartamára bérelt hosszúvillás, nagyteherbírású di-
sel targoncával, valamint a helyszínen lévő rakodógépekkel végezték.
(Mindhárom helyen C-130, AN-26, F-60.),

A gyakorlat fő helyszínein - Szolnokon és Kecskeméten - 1996.
01.75-28-ig terjedő időszakban a beérkező külföldi résztvevők eligazo_
dásának segítésére, a ryakorlat folyamán jelentkezó váratlan események-
kel kapcsolatos operatív intézkedesek megtételére, a szállításokkal és
anyagmozgatásokkal összefüggő feladatok koordinálására diszpécser
csoportoí (SUPPoRT CELL) szerveztek és biztosítottak folyamatos (24
óriás) diszpécser szolgálattal. A valós logi§ztikai diszpécser c§oport (to_
vábbiakban WDCSP) személyi állományában (szervezetébe) szál|ító,
ellátó, re.műszaki, hadtáp szakemberek és tolmácsok voltak beosztva.

A diszpécser szolgilat fő feladatai voltak a teljesség (igénye néIkiil):

- a gyakorlatra bejelentkező csoportok, §zemélyek fogadása, a "Wel_
come Package" (Információs csomag) átadása, az elhelyezés intézése;

- az azonosííó kártyák (belépési engedélyek) átadása;

- folyamatos kapcsolattartás a szállóhelyeken s zevezett és működ-
tetett ügyeleti, valamint a repűlőeszközök kiszolgálásában résztvevő ma-
gyar szolgálatokkal (telefonon és rádiótelefonon);

- aZ előZetes igények szerint kijelölt és biztosított tárolóhelyek (rak-
tár helyiségek) átadásának és visszavételének koordinálása;

- a repülőtereken belüli személyszállítás, a Kecskeméti Repülókór-
ház és a rep,tér közötti, valamint a szállráshely (kollégium) és amunkahely
közötti személyszállítás rendjének fi gyelemmel kísérése, szewezése;

- a helyszíneken jelentkezó azonnali szállítási feladatok operatív in-
tézése, az i|yen jellegú igénybevótlekre biztosított szállító eszközók moz-
gatása, a rendelkezésükre bocsátott szállító eszkdzök igénybevételének
folyamatos követése és a megfelelő mennyiségű tartalék szállítő eszkőz
állandó biztosítása;

- STK/LMI (PIC^/OB) csoportokkal folyamatos összeköttetés tar-
tása;
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- a gyakorlat helyszínein, illetve a közúti közlekedésben előforduló
gépjármű közlekedéssel kapcsolatos mindennemú kérdés, probléma in-
Iézése ;

- a gyakorlaton résztvevő külföldi átlomány részére érkeá postai
küldemények áwétele sürgős továbbítása a címzettekhez;

+

- a gyakorlaton ré§ztvevó különböző szeíyezetektől a napi étkezési
létszámok és étkezési igények összegyűjtóse;

- az elhelyezéssel kapcsolatos biztosítási, hiba-elhárítási feladatok
intézése (ehhez folyamatos kapcsolattartás a kűlönbözó karbantartó cso-
portokkal, az elhelyezési szolgálat kijelölt ügyeletesével).

A személyszállítási feladatok szervezettsége és a megfelelő operati-
vitás biztosítása érdekében menetrend készült a gyakorlat helyszínein
belüli, illetve a munkaidő befejezését követő idószakra (18.00-22.00-ig)
a repülőtér és a városközpont között óránként járatszerűen közlekedó
autóbuszok mozgatására.

Szolnok és Kecskemét repü|ótereken felmerült belső személy- és
egyéb szállítási igények kielégítésére kijelölt szállítóeszközök, rakodógé-
pek moz4atását a valós logisztikai diszpécsercsoport állományába tartozó
szállítótiszt, kue diszpécser a szállításokra kidolgozott menetrend és a
valós feladatok szerint felmerülő igények alapján tervezte és operatíven
szeívezte.

Az STK által tervezett személpzállítási feladatokat az MH Katonai
Szállítási Főigazgaóság állományából helyszínen tartózkodó szállítótiszt
irányítrásával, bérelt eszköók igénybevételével biztosították.

A kijetölt repülőterek szállító szolgálatfónökei részlete§en megteí-
vezték a kijelölt parkolóhelyek firyelembe vételével felállítandó ellenőr-
ző-áteresztő pontok és foryalomszabályzók felállítási helyeit, azok műkö-
désének rendjét. Részletesen kidolgozásra került a szállítási feladatokra
kijelölt eszközök gépjármű-vezetó álloányának elérhetőségi, illetve ér-
tesítési rendje, a velük való kapcsolattartás formái.

A gyakorlat időszakában a helyszíneken belüli (szálláshely és mun-
kahely közötti, repülőtéren belüli) forgalomszabályozást minden eset-
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ben az alkulatok saját eróvel és eszközzs|baltották végre. A helyszínek
köótti mozgrások forgalomszabályoziásához szükéges erőket és eszkö-
óket a gyakorlatvezetőség, valamint az LMI és STK által meghatározott
igények alapján az MH 40. Galga vez.bizt.e. biztosította.

Ulatir<iga bemutató helyen a zárási és belső forgalomszabályozási
feladatokhoz, valamint a brPis es a "romvóros" közötti útszaka§z helyre-
állításához szükséges eróket és uzközöket egyeztetés alapján a MH 4.

g.hdt. biztosította.

A s/akorlaton az Blábbi lé$ úton történő szállításol ki-, be- és

átraMsok valósultak meg:

1. sz. EK-ban:

2 db C-160 német és francia, 1 db AN-30 román, 1 db AN-26 cseh,
3 db C-130 USA, kanadai és belga, 1 db MI-17 cseh repülószerkezet az
alábbi terhekkel:

- 16 raklap vegyes anyag (alapvetően remü anyag),

- 1 db guruló konténer (NATO szabvány),

- l83 fó teljes felszereléssel.

2. sz. EK-ban:

6 db C-141 USA" 1 db C-212 spanyol, 2 db C-130 spanyol és belga,
1 db C-235 spanyol, 1 db F-27 holland, 1 db C-lfl német, 1 db AN-26
lenryel repülógép összességében az alábbi terhekkel:

- 33 db raklap veges anyag (7O Vo remü.anyag),

- 10 db guruló konténer (NATO szabvány),

- 2 tonna műszaki ve§/es anyag,

- F-16 elfogókeslet,

- hír- és túzoltó eszközkészletek,

- 81 fó teljes felszereléssel.
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A fentieken kívül az átrepülő, résztvevő heiikopterek és szállító repü_
lőgépek könnyú pogglászt és személyszállítást végeztek (mintery 113 fő).

A gyakorlat során ezen szállítási feladatokat rugalmasan oldották
meg. Az átrakásokhoz a hazai és a nemzetek által magukkal hozott esz-
közökből létrehozott csoportosítá§ a VLDCS-k irányításával a feladatát
- igaz, hog5l feszített munkatempóval - nagyon jól oldotta meg. Elsőként
került kipróbálásra a GVH-103 görgős villahosszabbító vegyes tapasz-
talatokkal (hossza 2,5 m, teherbírás 7 t). Bevetését a repülógép-rakodó
nyílása és a NATO szabvány konténer kivétel indokolta.

Blhelyezési biaosítás

A légieró gyakorlaton résztvevő személyi állomány teljes körű elhe-
lyezési ellátása és az anyagi-technikai eszközök elhelyezési biztosítása a
kijelölt ellátási körzetekben és színtereken elsősorban a meglévó katonai
objektumok ingatlanállományában történt.

A.) A személyi állomány munkahelyi feltéúeleinek biztosíüísa

1. sz. ellátási körzet:

a. ) Többnemzetiségű Repülőparancsnokság elhelyezése;

b.) Döntnöki állomány, a valós biztosítás, kutató-mentő szolgálat el-
helyezése;

c.) A gyakorlatvezetés elígazítő, felkészítő hellség biztosítása;

d.) Repülőszemélyzetek felkészülésének munkahelyi biztosítása;

e.) Merel,szárnyú repülőgépek személyzetének munkahely biztosí-
tása;

f.) A helikopter és PC-6 repülőgép kiszolgáló személyzet munkahely
biztosítás, filmelőhívó és értékeló;

g.) Látogatók- és Megfigyelők Iroda személyi állományának munka-
hely biztosítása;
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Külön épület került biztosításra a protokállis rendezvények lebo-
nyolításáía.

h.) A Sajtó- es Tájékoztató Központ személl állományának munka-
hely biztosítá§a.

2. u. ellótási kötza:

a.) A valós biztos ítás,24 6rás szolgálat, a híradó- és informatikai cso-
port, a logisztikai csoport és a repülógép kiszolgá|ók csoportjának elhe-
lyezése;

b.) A repüléstervező csoport, a katonai információs csoport, vala-
mint a repülőgépvezetők felkészülési helyiségeinek biztosítása;

c.) A repülő mérnök-műszaki kiszolgáló á|lományának munka- és
pihenőhelyeinek technikai épületben való biztosítása.

3.sz. ellótó§ kö,zet:

A MH 87. Bakony harci helikopter repülőezred Szentkirálpzabadja
repülőterén biaosította a táboíi utántöltó kiszolgáló személyzetének iroda-
és pihenőhelyeit.

4.8z. ellátó§ körzet:

Az ÚlaorOgOOn tevékenykedó végrehajtó és megfigyelőállomány ré-
szére a 4. sz. kiképzóközpont irodaépületében a szúkséges munkahelyek
biztosítottak voltak.

B.) Személl állomány sálláshelyeinek biztosítása

1.) A gyakorlaton résztvevó külföldi és magyar személyi állomány
szálláshelyei a Szolnoki Repülótiszti Fóiskola hallgatói elhelyezési kör-
letekben és a Honvéd Szakközépiskola hálókörleteiben kerültek lebiz-
tosításía.

A Honvéd Szakközépiskola kollégiumi épületében 250 fő, a gyakor-
laton résztvevó magyar személyi állomány került elhelyezésre.
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2.) A 2. ellátási körzetben a gyakorlaton ré§ztvevó személyi állomány
elhelyezésére a megkötött §zerzódé§ alapj án az AFEOSZ Kereskedelmi,
Közgazdasági Szaldróápiskola kotlágiuma állt rendelkezésre 40 db 2 áryas
szobával.

Ezen kívül főleg maryar személl á|lomány részére a MH 59. Sz.D.
hc,re.e. a nőtlen tisztiszállón, illewe az üresen álló lakásokban biztosított
szállráshelyeket. Tartalékként a Tőserdei csapatpihenő rendelkezésre
állt.

C.) A szociális és higiéniai feltételek biztosítása

A személyi állomány szociális igényeinek biztosításáía alapvetően a
kijelölt irodaépületek és ethelyezé§i körletépiiúetek szociális blokkjai áll-
tak rendelkezésre. A folyamatos ivóvíz és melegvíz ellátást a hőközpon-
tokon és vízműveken keresztül többlet üzemeltetesi működtetéssel ellá-
tási körzetenként az ellátó alakulatok biztosítottak.

A szolnoki repülőtéren a rendezvények nag5l léSzámának szociális
és higiénés feltételeinek biztosítása elsósorban bio WC-k telepítésével
került megvalósításra, külső vállalkozók által történó üzemeltetéssel, kü-
lön szerződés alapján.

D.) Üzemeltetés és energiaetlátás

A glakorlat ideje alatt az elhelyezési biaosítást a ryakorlat állomány-
táblájában kijelölt elhelyezái szervezet irányította.

A ryakorlat idejére a közüzemi és energiaellátó rendszerek kapaci
tásának és teljesítményének növelése érdekében a szolgáltatókkal szer-
ződéseket módosítottak. Az elhelyeási szolgálatok a felmerült többlet
igényeket elkülönítetten kezelve tartották nllván.

E.) Bútor- és bercndezési anyag biztosítís

A gyakorlaton résztvevő külföldi állomány által megadott munkahe-
lyi berendezési tervek alapján felmérésre került a meglévó bútor- és be-
rendezési tárryak mennyisége és minősége. A kiutaló határozatok alapján
a berendezési anyagok helyszínre szállítá§át aZ érintett alakulatok bizto-
sították
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A meglévő, de kisebb javítást igénylő bútorok jaűtás át a szakszolgá-
latok saját hatáskörben és vállalati jaűttatást figyelembe véve hajtották
végre.

F.) A környezetvédelem biztositása

A gyakorlat valamennyi színterén kiemelt hangsúllyal biztosították
a környezetvédelmi előírások maradéktalan betartását. Ennek érdeké-
ben a szakszolgálatok a saját tevékenységi területükön felmérték azon
tevékenységeket, technológiai folyamatokat, melyek mint szennyező for-
rások elófordulhatnak. Ennek alapján a gyakorlatot előkészítő és végre-
hajtó állomány me1szervezle a környezet szennyezés megelőzését. Kü-
lönös figyelem fordítódott a hadi és fegyverzettechnikai eszközökjavítá-
sa, szervizelése, üzempróbája, üzem- és kenőanyaggal való feltöltés moz-
zanataira, a szennyező anyagok földterületre, levegőbe való juttatásának
megakadályozására, A szükséges felfogó, tároló eszközökről és veszélyes
hulladék szelektív gyűjtéséről, tárolásáról, elhelyezéséről gondoskodtak.
A szolnoki repülőtér füves, és a kényszerleszálló mezők területének te-
reprendezését, fűnyírását, valamint szakszerű rágcsálómente§ítését az el,
várásoknak megfelelően hajtották végre.

osszegzetl íap^sztalatok

1.) A lefolytatott gyakorlat messzemenően bebizonyította a megfe-
leló és részletekre kiterjedő előkészítés szükégességét és fontosságát. A
hazai légierő történetében első ízben került sor ilyen jellegű - soknem-
zetiségű, sok és különböző típusú, gyártmányú repülő eszköz alkalma-
zásra - feladat-végrehajtásra, illewe annak mindenoldalú biztosítására.
Az előkészítés során - a legfelső szinten tísztázott és egyértelműsített
kérdéskörökön belül- már érzékelhető volt a követelmények támasztása,
az elvárások és teljesíthetőségi kielégítés közótti különbség.

Az egyes résztvevők közötti normatív lehetőségek közötti eltérések
novellálására a hdt. ATF-ség, illetve az Ellátási Körzetek állománya igye-
kezett előre felkészülni. Mindez felvetheti a hazai normatívák NATO
elvárásokhoz és ellátási alapkérdésekhez való közelítését (élelmezés, el-
helyezés, gépkocsi használat stb.).
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2.) Bebizonyosodott az a tény is, hog ahazailégierő ATB szakállo-
mánya - a speciális biztosítási feladatokat kivéve - képes az elvárások
szintjén, felkészültség és hozzáá||ás tekintetében a magasabb elvárások-
nakis megfelelni, aszakértelmét kamatoztatni, természetesen a saját esz-
közeire vonatkozóan,

A kereszt kiszolgálosokban a közvetlen típusmegfelelősségú repülő
mérnök-műszaki kiszolgálást kivéve úgy tűnik, a kompatibilitás elérhető
kózelségben lehet. A kiszolgálandó harcitechnikai eszközök (repülő és
földi) típus és szabványrendszerének, ezáltal fegyver és egyéb rend-
szereinek eltérős ége, "kiszolgalás igenyessége" erő-eszköz oldalrót is kü-
lönbózőséget mutat, itt csak közvetett integrálódás látszik követhetőnek.
Az ATB általános ellátási hatáskörébe tartozóan a megvalósítás folya-
mán a zökkenőmentes végrehajtás volt a jellemzó.

3.) A gyakorlat egyik - biztosítási területtől eteddig periférikusan ke-
zelt területe - a pénzügyi tervezés és biztosítás, az eddigi gyakorlattól
eltéróen mélyrehatóbban és széleskörűbben került megvalósításra. E te-
kintetben a létrehozott vezetó és vé grebajtó szewezetek - a nem részle-
tes előkészítés következtében - nem egészen az elvárások szintjén dol-
gozta|< Aze|szímolások és okmányok feldolgozásánál elsősorban az üzem-
anyag szolgálattal működtek jól és operatívan együtt, Bebizon-yosodott
az átgondolt, több szűrőn átvezetett teljes részletességú költségvetés szük-
ségessége és a bonyolítás végreahjtás szintjére való jogkörleadása, vala-
mint az illetékes v€zetők részére a teljes körű ismeret biztosítása (az il-
letékes vezctó tudta, ho5l miben meddig mehet el) egyvállalkozói egyez-
tetés során, tisztában kell lennie a szabályozás adta lehetőségekkel. A
támogatások biztosításánál a jövóben nem lehet a végrehajtót bizonyta-
lanságban tartani, már jó előre, a megszervezés kezdetekor a feladatfi-
nanszírozás elvének teljes körű alkalmazásával kell eljárni. Mindenkép-
pen számolni kell a töwényi szabályozásokbetartásának és avégrehajtási
tevékenységnek idóigényességével. Ehhez természetesen a szükséges
döntéseket a megfeleló szinteken egyrészt szükséges leosztani, másrészt
időben meghozni és a végrehajtók tudomására hozni.

4.) A gyakorlaton az integrált egészségügyi szakállomány feladatát
kimagaslóan látta el. Aszakmai munkát tekintve a sérült ellátásban nem-
zetközi egyetértés volt. A kiüdtés és átrakás folyamán a nemzetközi re-
pülóerókkel az együttműködés mintaszerú volt. A kutató-mentő részle-
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gek a feladat-végrehajtá§ §orán jól ha§znosították az elmúlt évben ame-
rikaimaryar közös KM gyakorlat tapasztalatait.

5.) A gyakorlat megszervezésénél egy sor operatív bizottság került
létrehozásra hazai viszonylatban, amelyek a saját területükön igyekeztek
az elvárások szintjén dolgozni, azonban az információáramlás (egyrészt
döntés hiány miatt, másrészt talán határozatlanság miatt i§) á ezzel eg/ütt
a koordináció kisebb hatásfokkal valósult meg, egl sot dologbar."válto-
z a t gúrt ó s h oz" v ezetett.

6.) A megszervezés és vegrehajtás időszaka alatt tapasztaltak szük_
ségessé teszik bizonyo§ szemléletbeli kérdéskörök átértékelését. Re. és
lé. hadtest szinten glakorlatilag a parancsnok, valamint csak az aayagi-
technikai és repűló törzs vett részt néhány terület képviseletével (hir-1,
órzés-véd-l, humán-1, pénzúgy-l) bedolgozást is csak ré§zterületileg ke-
v& szewezetvégzett (W, szerv.kieg.). A hadműveleti törx a munkában
nem vett részt, íg ezen törzskari munkálatokat is az AT törzs végezte,
magasszintű " komparr'b l's" hatékonysággal. A résztvevő csapatok vonat-
kozásában ezen kérdéskörök teljesen egyértelmúek voltak.

7.) A gyakorlat tervezése során a NATO részéról - magyar 5lakolat
tól eltéróen és a NATO tervezesi rendjének megfelelően - kezdettől fog-
va elkülöníwe, más-más személyek foglalkoztak a gyakorlat valós bizto-
sítrási feladataival, illetve a gyakorlat forgatókönyvébe betervezett felada-
tok logi§ztikai biztosításával.

A felhasználható pénzek valószínű adminisztrációs okok miatt több-
szöri sürgetésre, hosszú átfutási idővel jelentek meg a ryakorlat helyszí-
nein, ígl az idő röüdsége miatt naryon nehéz helyzetbe kerültek azok az
ágazatok akiknek az előkészítés időszakában a terveássel párhuzamo-
san kellett a felkészítési ieladatokat - polgíri égekkel történó javítá§o-
kat és anyagbeszerzeseket - végrehajtani.

8.) A valós biztosítással megbízott ellátási körzetek, de elsősorban a
centrális repülőterek (89. Szolnok ve.szre.dd., 59. Sz.D.hc.re.e.) állomá_
nyából hiányzott a közlekedési szolgálatnál a szakember (loadmaster),
aki a repülőtér légi sállítási, ki és berakási, tranzitolási feladatait egnze-
mélyben vezeti. A tapasztalatok alapján üzsgálat tárrya lehet eg ilyen
beosztás kísérletképpen történó rendszeresítése ery, véleményem sze-
rint szállítórepülőket állomrásoztató repülőtéren.
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A g5rakorlat teljes szakmai értékelése nen a jelen cikk feladata,
mindazonáltal a részterületi feldolgoá§ mindenképpen szükségsze-
rűÁnnyi azonban mindenkóppen megállapírható, hog az ATB szaki|-
letékeseinek feszített, lelkii§meí€t€s, hozzilértó munkája nagmértékben
hozzájárult a glakorlat §iker€§ végrchajíásáho4 valamint a Ma§/ar
Honvédség ezen belűI a légieró tevókenysége nemzetközi szintű elisme-
rÉse emeléséhez.

Felhasznált imdalom

7.) Szilági Krisztina: Közép-európai alternatíva. Hadtudomány
199617.szám?3-26.

2.) Magyar Honvédség Parancsnok 6nak 7217996. sz. parancsa Buda-
pest 196.

3.) coocH-% $/akoílat anyagi-technikai biztosítása 2.re.lé.hdt.
ATF intézkedése.

4,) A COOPERATIVE CHANCE-% NATO/PfP légierógyakorlat
végrehajtási terve 2.re.lé,hdt. REF 1996.

5.) Felkészítési terv a COOCH-96 légieró gyakorlat valós ATB vég-
rehajtására 2.re.lé,hdt. 1996.

6.) A gyakorlat induló adatai 7.2. teívezet z.sz,, MH Repülőfőnók_
ség.

7.) Pénzügyi és költségvetési Memorandum Budapest 1996.

8,) MH REF 171199ó. sz. Szakintézkedése Budapest, 196. május 06.

9.) Felkészítési terv 2.re.lé.hdt. 196. Nyt.szám: 52911996.
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A MAGyAR HoNvÉDsÉG lónóBszröz Hrrslpsíró-
xelmnq,LÁLó nBNoszBnÉnEK IIBLyzETE,

ronszBnűsírrsÉNBr prlanernr

Hajsrekker Sóndomé|

Bevezetés

A Ma5lar Honvédség 1996. évi Feladattervének értelmében az MH
Mérésügri Szolgálatfőnökség e|végézte a Maryar Honvódség mérőesz-
köz-hitelesítő és kalibráló rendszerének átfogó felülvizsgálatát.

A felülvizsgálat idószerűségét a jogszabályi környezet 1992-ben tör-
tént változása, a NATO-hoz való kapcsolódás igénye, valamint a MH
átszervezése indokolta.

A vizsgálat célja volt:

- megállapítani, hogy a MH mérőeszköz-hitelesító és kalibráló rend-
szere az utóbbi években végrehajtott korszerűsítés után mennyiben felel
meg az új jogszabályi előírásoknak, illetve a NATO{agállamok haderő-
iben elfogadott kóvetelményeknek,

- megfogalmazni a rendszer továbbfejlesztésének feladatait.

A nemzetközi ósszehasonlítás alapj át a Brit Királyi H aderő száraz-
földi hadeűnemének mérőeszköz_kalibráló rendszer képezte, tekintet_
tel arra, hogy a magyar állami mérésűgi gyakorlat is a nem2etközileg
széleskörűen elismert brit előírásokon alapul, továbbá Nagy-Britannia a
kalibrálási tanúsítványok elfogadására más NATO-tagországokkal
(USA, NSZK) kólcsönös szerződéssel rendelkezik. A brit szárazföldi
haderő rendszere kellően reprezentálja a teljes Brit Királyi Haderő mé-
résügyi rendszerét, mivel a három haderőnemnél egymással analóg,
eg]reztetett rendszerek működnek. Tapasztalataink szerint a NATo Eu-

l Haj§.ekkeí sándomé rnk.aleaedes, MH ATFcs_sé8 Méré§ü8yi szol8áaúónökség, kiemelt mé,
résügyi fótiszt (szf .h.)
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rópai Unióban hatályos direktíváka és a nemzeti jogszabályokra alapoz-
zák. (Hasonló módon a MH mérésüryi tevékenységét szabályozó belsó
rendelkezések is az európai jogharmonizáció folyamatában kidolgozott
és hatályba léptetett magyar mérésügyi jogszabályokon alapulnak.)

A felűlvizsgálathoz a szolgálat felhasználta a MH Parancsnok§ága
anyagnemfelelős szeneinek 1994. és 1995. évi REJET IV-1_20 mérésü-
gii helyzetjelentéseit, a katonai szervezeteknél végrehajtott mérésügyi
ellenőrzések megállapitásai! a 4. Gépesített Hadtestparancsnokság, a
2. Repülő és Légvédelni Hadtestparancsnokság, valamint a Központi
Rend€ltetésű Szervezetek Paranc§noksága alárendeltjeitől a üzsgálat
céljára 199ó. márciusában bekért adatokat a Brit Királyi Haderó szá-
razföldi haderőneménél 1995-ben lefo\tatott mérésügyi konzultáció ta-
pasztalatait, az angol katonai mérésügyi szabályzatokat, dokumentációt.

A brit szárazfóldi haderő méróeszköz-kalibrálő rendszerét Gellér
BáIint a Katonai Logisztika 1995. évi 4. számában megjelent cikke ismer-
teti.

Jelen cikk a kutatás során feltárt ismereteket foglatja össze. Áte-
kintést ad a MH jelenlegi mérőeszköz-kalibráló rendszeréről és körvo-
nalazza a MH rendszerének továbbfejlesztése, korszerűsítése érdekében
szükségesnek ítélt feladatokat,

1.) A MH mórtíeszközeinek idöszakos ellenőrzésére vonatkozó
előírások

1.1. A mérőeszköz hitelesítés-kalibrálás jogi előírásai

A MH mérőeszközeinek hitelesítését és kalibrálását általános érvé-
nyű jogszab ályok, valamint a katonai szervezeteke kiterjedó hatályubel-
ső rendelkezések alapján kell végezni.

A Magyar Köztársaságban a mérésüg5ri tevékenységet az I99t. éú
XLV, törvény és a végrehajtásról szóló 127 lL99I. (X.9,) Korm,rendelet
szabáIyozza.

A törvény, illetve kormányrendelet elóírja, hogy joghatással járó mé-
rést a mérési feladat elvégzésére alkalmas hiteles mérőeszközzel vagy
használati etalonnal ellenőrzött mérőeszközzel kell végezni.
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A törvény értelmében a mérésügy országos hatáskörű, központi irá-
nyító, felii5,eleti es ellenörá szerve az Orsz{gos Mértsüryi Hiratal (OMH).

A 22 lI992, (X.20.) rendelet értelmében a MH-nél a mérésügyhóz
kapcsolódó feladatok ellátásának kö zponti irányító, felügyeleti és ellen-
őrző szewe a MH ATFCSF-ség.

A 295 lL992. (HK 24.) MH ATFCSF intézkedéssel módosított
243 lI992. (HK 20.) MH ATFCSF intézkedés előírja, hogy - a tör-
vényben meghatározott méréseken Kvül - a haditechnikai eszközök gyár-
tása, üzemeltetése, technikai kiszolgálása ésjavítása során szükéges mé-
ré§eket is meghatározott időszakonként ellenőrzött pontosságú és meg-
bízhatóságú méróeszközökkel kell végezni.

A mérőeszközök időszakos ellenőrzósének formái: ahitelesítés, ahi-
telesítést helyettesítő minösítés és a kalibrálás.

Hitelesítóst az oMH és a mértékhitelesítő hivatalok, hitelesíést he-
lyettesítő minősííésí az OMH által feljogosított szervek, kalibrálást ka-
tonai mérésügyi szervek, polgári akkreditált kalibráló laboratóriumok, az
OMH és a mértékhitelesítő hivatalok végezhetnek.

A honvédség mérőeszközei - rendeltetésük, alkalmazási területük és
a velúk szemben támasztott üz§gálati követelmények alapján - az alábbi
csoportokbatartozna^-l-

a.) kötelezó hitesíté§ű méróeszközök (a Korm.rendelet melléklete
sorolja fel);

b.) használati etalonok;

c.) ellenőrző mérőeszközök: a honvédségnél a nem köteleó hitele-
sítésú használati méróeszközök pontosságának kalibrálására szolgáló,
náluk pontosabb használati etalonnal rendszeresen kalibrált mérőeszkö-
zők;

d.) használati mérőeszközök.
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1.2, A mérőeszköz hite|esíté§-ka|ibrálás műszaki előírásai

A mérőeszköz hitelesítés (hitelesítést hetyettesitő minősités) célja
annak elbírálása, hogy a mérőeszköz megfelel-e a vele szemben támasz_
tott mérésügyi előírásoknak. A kötelező hitelesítésű mérőeszköák hi-
telesítése a hitelesítési előírásban (hitelesítési engedélyben) meghatáro-
zott metrológiai vizsgálatból áll. A mérésügyi ktivetelményeket, a hitele-
sítési eljárás rendjét az OMH hitelesítési előírásban határozza meg.

A használati etalonok hitelesítésekor ellenőrzik, hogy az etalon
megfelel-e a metrológiai és a metrológiai szempontból fontos múszaki
követelményeknek. Ezek a követelmények a hitelesítési eljárrás, adott
méróeszköz típusra vonatkozó hitelesítési elóírás (hitelesítési engedély),
a gyári specifikációk, műszaki leírások, szabványok alapján készülnek.

A kalibrálás azon műveletek összessége, amelyeket elóírt feltételek
között elvégezve megállapítható az összefüggés egy méróeszköz érték_
mutatása, illewe a mérték (hiteles anyagminta) által produkált érték és
a mérendő mennyiség helyes értéke között.

A kalibrálási eljárások, technológiai utasítások szintén a méíóeszköz
műszaki leírása, gyári specifikációja, különféle szabványok előírásai alap_
ján készülnek.

A hitelesítést, hitelesítést helyettesítő minősítést, kalibrálást megfe-
lelóen mért, ellenőrzött környezeti (referencia) feltételek mellett kell
végezni. A mérési eredményeket a mérési hibákat figyelembevevő, pon-
tosan definiált mérési bizonytalansággal eg5rütt kell megadni.

1.3. A mérőeszkiiz hitele§íté§-I€libíáIás minó§€bizto§ítási elóírásai

A mérőeszköz hitelesítés-kalibrálás szolgáItató tevékenység. Althoz,
hogy ez a szolgáltatás a megadott, szükéges követelményeket kielégítse,
minhé4biztosítási renlszert kell múködtetni, ami a minőségtervezés, minő-
ség szabályozás és minóség ellenőrzés tevékenységeit foglalja magába.
Ezen tevékenységek irányelveit nemzetközi, európai és ezek alapján ké-
szült rnagyar szabványok határozzák meg.

A minóségirányítási rendszer követelményeit az I§O 9ü)0, illetve az
MSZ EN 29000 szabványsorozal, ezekte építve a vizsgáló és kalibráló
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laboratóriumok felkészültségének általános követelményeit az ISO/IEC
Guide 25:1990 nemzetkózi irányelvek alapján készült MSZ 18935:1991
szabv árly t art a|mazza.

Ez utóbbi szabvány a vizsgáló és kalibráló laboratóriumok részére
azokat a követelményeket fogalmazza meg, amelyek segítségével a labo-
ratórium meghatározott vizsgálatok és kalibrálások elvégzésére fel tud
készülni és segítséget nyújt minősógügy rendszerének kialakításában
vagy továbbfejlesztésében. Meghatározza a minőségügyi rendszer felül-
vizsgálatának, átvizsgálásának módját, a laboratórium személyzetével, el-
helyezésével, környezetével, berendezésével szemben támasztott köve-
telményekeL Megadja a mérések üsszavezethetőségének, a kalibrálási
és vizsgálati módszereknek, a kalibrálás és avizsgálat tárgyának kezelése,
nyilvántartása, dokumentálása előírásait.

1.4. Az akkrediírált méróeszköz-kaübn{ló laboratóriumok rcndszere

Már az1991. évimérésügyi törvény kimondta, ho5l külső fél számá-
ra kalibrálástcsak az OMH által feljogosított, akkreditált laboratóriumok
végezhetnek.

?ű,1995, óvi X)ilX. önény pedig - kiterjesztve ezt szélesebb körre -

meghatározza anemzeti akkreditálás rendszerét, a vizsgáló- és kalibráló
laboratóriumok, tanúsító és ellenőrző szewezetek akkreditálásának fel-
tételteit, aaMSZF,N 45000 sorozatú szabványok alapján. Az akkreditálás
annak hivatalos elismerése, hogy valamely szervezet vagy intézmény fel-
készült bizonyos tevékenységek meghatározott feltételek szerinti végzé-
sére.

Ez atöwény az európai és nemzetközi 5lakorlatnak megfelelő akk-
reditálási rendszer kialakítását, a nemzetközi megállapodások megfele-
lőség tanúsítására vonatkozó cikkelyeinek végrehajtását segíti elő.

A XXIX. törvény értelmében a Maglar Köztársaság nemzeti akk-
reditáló szervezete a Nemzeti Akkreditráló Te§tület (NAT), amely vizs-
gáló laboratóriumot, kalibráló laboratóriumot, terméktanúsító, minőség-
üg]/i rendszert tanúsító, személyzettanúsító és ellenőrző szervezetet akk-
reditálhat.
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Európában mintegy 1500 (1995. júniusi adat), Magyarországon je-
lenleg 54 akkreditált kalibráló laboratórium - köztük a HM Aízelál Rt
szervezetében lévő Központi Mérésüryi Laboratórium (KML), a MH
felsőszintű ka|ibráló laboratóriuma és a MH Központi Repülőgépjaví-
tó Üzem (MH KÖRÜ középszintű kalibráló laboratóriuma - működik.

A mérésügyi törvény értelmébeí 7992. óta a kalibráló laboratóriu-
mok akkIeditálását az OMH elnöki utasítás szerint működő Mérésügd
Akkreditáló Bizottság (MAB) végzi. Kezdetben a MAB elnöke és tagjai
az OMH köztisztviselói voltak. A MAB érdekképviseleti és elvi irányító
l'unkciójának bővítése céljából 1994-ben tagjai sorába választotta a MH
képviselójét, majd 1995-ben még két külső intézmény képviselőjét. A
NAT megalakulásával a MAB, mint a testület szakmai akkreditáló biZott-
sága múködik tovább. 1995. végétől az Európai Laboratórium Akkredi-
úálási Együttmíködés (EAL) társult tagiai sorába felvette az OMH-t,
Ezzel az OM}J számárahozzáíérhetővé válnak az EAL dokumentumok,
illetve rendszeres módon követhetóvé válik fejlődésük, ami szükséges a
többoldalú megállapodás aláírásához szűkséges feltételek teljesítésében.
A többoldalú megállapodás aláírói azEAL tagszeívezetek által akkredi-
tált laboratóriumokból származó bizonyítványokat kölcsönósen elfogad-
ják.

A MAB kidolgozta a kalibráló laboratóriumok akkreditálásának fo-
lyamatát, követelményeit, dokumentáció rendszerét, melyeknek alapjául
az e|őírt szabványokon kívül a brit nemzeti mérésügyi akkreditálási
rendszer, a NAMAS szolgált.

Mind Európában, mind Magyarországort egye több laboratórium,
tanúsító szervezet ismeri fel az akkreditálás fontosságát és hasznos§ágát,
készül fel és kéri akkreditálását szakterületén. A fejlődés, a NATO kom-
patibilitásra való törekvés szükégessé teszi, hogy a MH kalibráló szer-
vezetei is kielégítsók az ISO 9000, MSZ EN 29000 és MSZ EN 45000
sorozatú szabványok követelnényeit és így tagjai lehessenek az akkre-
ditált laboratóriumok hálózatának.

'..5. 
Es/üttműködési megál|apodás

A MH-ben, a méróeszközök sajátos használati körülményei miatt,
egy sor mérésügyi fe|adat az általánostól eltérő formában jelentkezík A
MH ATFCSF-ság és az OMH a mérésüs/i törvény által meghatározott
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feladataik maradéktalan végrehajtása, a MH sajátosságaiból adódó, a
törvényben szabáIyozott kereteket meghaladó mérésügli feladatok köl-
c§önö§en €srcztetett megoldása érdekóben _ a HM és az OMH közötti
1985, évi megállapodást megújítva - 1993-ban egrüttműkii,dési megáI-
lapodá§t kötött. A megállapodás jó alapot és kereteket szolgáltat a hon-
védségnél felmerülő _ többek között a MH használati etalonjainak, el-
lenórző méróeszkózeinek, szükség esetén használati mérőeszközeinek
hitelesítésével, akkreditált kalibráló laboratóriumainak létrehozásával,
működtetésével, felülüzsgálatával kapcsolatos - mérésügyi problémák
megoldásához.

2.) A MH méröeszköz hitelesííó-kalibráló rendszere

2.1, Az á|talános mérőeszközök időszakos el|enórzésének rendje

2,1.1. Kalibrálás

Kalibrálást végző katonai méré§ügyi szervek:

a.) Alsószinni kalibráló uervek: a dandár (ezred), hadosztály kózvet-
len alárendeltségében lévő javító szewek, a központi tároló-ellátó szer-
vezetek állományában múködó méróeszköz-kalibráló alegységek, rész-
legek.

Feladatuk a saját szervezetüknél, illetve az utalt katonai szeíveze-
teknél lévő kispontosságú, méréstechnikai szempontból egyszerű mérő-
eszkózök saját erőikkel és eszközeikkel megoldható kalibrálásának vég-
rehajtása.

Alsószintű kalibráló szervek jelenleg az alábbi katonai szervezeteknél
múkijdnelc

MH 64. Boconádi Szabó Jóxef log.e.

MH 63. Báthori L jav.z.

MH 11, Duna lérak,dd.
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Nem szetyezetszerű kalibrdló szen,működik az alábbi kntonal szerue-
zetel<nél:

MH 7. lérak,e.

MH 14. Rába lérak.e.

MH 15. Kalocsa lérak.e.

MH Tápió FVTEK
MHPCGTEK
MHEATEK 1.HAJER
MH EATEK 2. HAIER

Ezek a laboratóriumok a saját, illetve a tárolt kis bonyolultságú ál-
talános móróeszközök kalibrálását yéEzlk A kalibráló állomány állo-
mánytáblában nem szerepel, a kalibrálást szervezetszerű szakmai felada-
taik ellátása mellett végzik.

b.) Középszintű kalibráló szervek: a hadtestek közvetlen alárendelt-
ségében lévő javító szenezetek, a központi javító szervek és a MH Sza-
bolcs Fegyverzettechnikai Ellátó Központ (SZFVTEK) állományában
működő mérőeszkóz kalibráló alegységek.

Feladatuk a sajáL és az utalt katonai szervezeteknél lévő mérőeszkö-
zök saját erőkkel és eszközeikkel megoldható kalibrálása.

Középszintű kalibráló laboratórium működik a következő katonai
szervezeteknél:

MH 47. Fejér javító z.

MH 1. jav. z.

MHSZFVTEK
MHKöRü

c.) Felsőszintó kalibráIó szerv: aHM Arzenál Elektromechanikai Rt.
szervezetében működó Központi Mérésügyi Laboratórium (KML).
Szerződés alaplán végzi az alacsonyabb szinteken végre nem hajtható
feladatokat-
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A méróeszközök kalibrálását a kalibráló szervek a mindenkor érvó-
nyes utaltsági rend szerint végzik Azon mérőeszközök kalibrálását, me-
lyeket felkészültség vagy kapacitáshiány miatt nem tudják elvégezni, fel-
sőbb szinten kell vógrehajtani. Amelyeket a felsőszintú laboratórium
nem képes kalibrálni, polgári szerwel, esetleg külföldön kell kalibráltat-
ni.

Az alsóbb szintű kalibráló szervek általános méróeszközt csak a MH
mérésüryi szolgálatfőnök kúlön engedélyével javíthatnak. Kózép- és fel-
sőszintű laboratóriumok, illetve a mellettük működő javító szervek vé-
gezhetnek mérőeszkóz javítást. A javítást minden esetben kalibrálásnak
kell követni.

2,1.2. Hit€lesités

AMH általános méróeszkózeinek hitelesítését az oMH és a területi
mértékhitelesítő hivatalok végzik.

A MH Arzenál Rt-nél működő KML, valamint a MH KÖRÜ nyo-
másmérők hitelesítését helyettesító minősítésére felhatalmazást kapott
az OMH{óI.

2.1,3. Az időszakos ellenőrzések igénylése

A méróeszközök idószakos ellenőrzése érvényességi idejének folya-
matos figyelemmel kiséréséért, nflvántartásáért, az esedékessé, illetve
szükségessé váló kalibrálási, hitelesítési igények időbeni elkészítéséért a
mérőeszköz üzemeltető katonai szervezet mérésügyi főtisztje, tisztje,
m€gbízottja felelős.

A24lI992. (HK 2.) MH ATFCSF intézkedés (RE ET |Y-I-22 a)
szabályozza az áLíalános mérőeszköz kalibrálás (hitelesítés) igénylésének
rendjét.

2.1,4. Az idő§zakos ellenórzések végrthajtási rendje

Az általános mérőeszközökkel kapcsolatos tevékenységekről szóló
1/1994, (HK 8.) MH MSZF intézkedés a méróeszkőók kalibrálásra, hi-
telesítésre történő be- és visszaszállításoknak, a mozgásbizonylatok el-
készítésének, a kalibrálás, hitelesítés költségei kifizetésének módját sza-
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bályozza. Melléklete l^rtalmazza az általános mérőeszközök időszakos
ellenőrzésének gyakoriságát, alkalmazás, különbözó idejú tárolás, illetve
a garanciális idő alatt.

A kalibráló szervek szakállománya általános mérőeszköz kalibrálást
(hitelesítést helyettesító minósítést) csak e munkák eMgzésére jogosító
bizonyítvány biriokában végezhet. A bizonyítvány az OMH mérésügyi
tanfolyamának e|végzése után az OMH-nál letett eredményes vizsgával,
a középszintű szervek szakáll'ománya részére egyéni felkészülés és a
KML-néIvégrehajtott gyakorlati képzés után, az alsószintú szervek szak-
állománva részére a középszintú kalibráló szervnél történó gyakorlati és
elméleti t'elkészúlés után, a KML-nél letett eredményes vizsgával szerez-
hető meg.

A kalibrálást a mérőeszköz dokumentációja és a vonatkozó szab-
ványok alapján készített mérési (technológiai) utasítások előírásainak
meg[elelően keIl végrehajtani.

A MH fontosabb kótelező hitelesítésű mérőeszktjzeinek felsorolá-
sát és tájékoztató mennyiségeit anyagnemfelelósönkénti bontásban az
1. sz. me lléklet szemlé ltei.

A nem kötelező hitelesítésű speciális méróeszközök időszakos kalib-
rál ás ának rendj ét az anyagnémfelelős szervek vézető i szab á|y ozzák, me g-
határozva a kalibrálás végréhajtásának helyét, módját, gyakoriságát. Ka-
Iibíálásokat utaltsúgi rend szeint az általános mérőeszköz kalibráló szer-
veknél végeznek, amennyiben a kalibráló szerv erre felkészült. A repülő-
műszaki szolgáIat saját speciális mérőeszköz kaiibráló szervekkel rendel-
kezlk. A vegivédelmi technikai mérőeszközók kalibrálása a MH veryivé-
delmi technikai szolgálat javító-kiszolgáló szerveinek feladata, a szakági
középszintű ,kalibráló laboratóriumot a Mfl Vegdvédelmi Anyagel|átó
Központ (MH VAEK) műkddteti. Zómében azonban az ágazatok a spe-
ciális mérőeszközök kalibrálását polgári szerveknél, a gyártóknál, szervi-
zekben végeztetik.
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3.) A hitelesítő-kalibráIó rendszer műkMésének, az előírások
érvényesülésének helyzete a MH-ben

3,1, Az irányíltás és végrehajtás szervezeti feltételeinek helyzete

A méré§üs.i tevékenység központi irányító, felügyeleti és ellenőrzó
szervének a MH hierarchiájában való elhelyezkedése megfelel egyrészt
a ténylegesen jelentkezó feladatoknak, másrészt mind a kelet-európai,
mind a nyugat-európai haderók gyakorlatának (a különbözó haderőkben
a mérésügy központi felügyelete jeltemzőenp arancsnokhelyett es v agy v e -

zérkai főnök helyettes kezében van). A központi irányító felügyeleti és
ellenőrzó szervi hatáskörből eredó funkcionális feladatokat, továbbá az
általános mérőeszközökkel kapcsolatos ágazati tevékenységet a MH
MSZF-ség végzi, amelynek szewezete 7995.04. 01, óta illeszkedik e fel-
adatokhoz. A speciális mérőeszközökkel kapcsolatos ágazati feladato-
kért az anyagnemfelelős szervek felelősek. Kis létszámukból eredó szűk
kapacitásaik miatt nem tudnak e területre megfeleló figyelmet fordítani,
s az ágazatí mérésügyi tevékenység a szakfeladatok mellett rendszerint
háttérbe szorul ill. kampány jellegű.

A katonai szervezeteknél a mérésügyi jogszabályok és rendelkezé-
sek betartatásáért - ugyanúgy, mint más haderőknél - a MH-ben is apa-
rancsnokok fele|ősek. A mérésü5ri feladatokat az anya§lechnikai főnök
irányítja a mérésügi főtiszten (tiszten, megbízotton) keresztül. Tapasz-
talható azonban, hogy a MH katonai szeívezeteinekjelentós hányadánál
a parancsnoki állomány a mérésügyet még nem kezeli kellő súllyal, a mé-
résügyi jogszabályók, rendelkezáek következetes betartása, ill. azok be-
tartásának ellenőrzése sok helyen még nem vált szerves részévé a pa-
rancsnoki munkának.

Mérésüryi főtiszt (tiszt) a katonai szervezetek kózül csak a hadtest,
a hadosztály, a rádiótechnikai, valamint a légvédelmi rakéta dandár tör-
zsében és néhány szervezetnél (lérak.e., ö.g.dd., jav.z,) van rend-
szeresífue. Felelősségük, hatáskörük mind az általános, mind a speciális
méróeszködkre kiteried. B€osztásuk nincs összhangban feladataikkal.
Tényleges feladataikhoz, hatáskörükhöz mérésüryi szolgálatfőnöki be-
osztás illeszkedne. Helyzetűk rendezésre szorul, annál inkább, mert a
legutóbbi átszervezés elsietett döntései miatt egyéb szempontokból
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(rendszeresített rendfokozat, a beosztás "M"-ben való rendszeresítése,
§tb-) is kaotikus állapot keletkezett,

A katonai szervezetek túlnyomó többségénél szervezetszerű méré-
sügyi beosztás nincs, a feladatokat megbízottak látják el. Az utóbbi évek-
ben felerősödött fluktuáció miatt az á|taluklégzelt tevékenység színvo-
nala vis§zaesett.

A végrehajtó szerueket a méróeszköz-kalibráló laboratóiumok képe-
zlk Kapacitásuk nem elégíti ki a tényleges igényeket. További gondot
jelent, hogy a legutóbbi átszervezések során a laboratóriumok állomány-
aránya igen kedvezőtlenül változolt.A korábbi hivatásosok ill. közalkal-
mazottak helyett több szervezetnéI soráIlomány kerüIt rendszeresítésre. A
sorkatonai szolgálat időtartama a laboratóriumban megkövetelt speciális
felkészültség és bizonyíWány megs zerzéséItez és ezen felül érdemi mun-
ka végz,éséhez nem elegendó, az állományarányok felülviagálatra szo-
rulnak,

3.2. A mérésügri jelentési, nyilvántartási rendszer számítástechni-
kai támogatásának helyzete

A hitelesítések, kalibrálások nyilvántartásához, az esedékes idősza-
kos ellenőrzések igényléséhez, terv ez&éhez, szewezéséhez a különböző
katonai szervezetek mérésügyi főtisztjeinél, tisztjeinél, megbízottainál, a

mérőeszköz kalibráló laboratóriumokban, a profilfelelős ellátó szervek-
nél nagy mennyiségű adat feldolgozására van szükség.A manuális mun,
ka kiváltására eg eglséges, számítástechnikai eszközökkel támogatott mé-
résügli információs rendszer bevezetése vált szüksé4essé. Ennek azonban
anyaglpénzügyi akadályai vannak. Csak a katonai szervezetek kis hánya-
dánál biztosítható a mérésügyi nyilvántartáshoz számítástechnikai esz-
köz és nincs költségfedezet a hiárryzó eszközök beszerzésére. Ahol a
hardver kiépítés rendelkezésre áll, a programrendszer nagyban meg-
könnyíti a mérésügyi szakemberek munkáját.

Számíüístechnikai támogaüís kiépítése mellett, a rugalmasság nö-
velése érdekében, szükségesnek mutatkozik a jelenlegi centralizált
igénylési-visszaigazolási rendszert decentralizált rendszerrel felváltani
úgy, hogy a közbenső szinteken kielégíthető igények közvetlenül kerül-
jenek üsszaigazolásra, s csak a helyben nem kezelhető igények leglenek
felterjesztve magasabb szintre, A decentralizálás elófeltétele, hogy meg-
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feleló számítástechnikai háttér épüljön ki az elöljáró törzsek mérésügyi
főtisztjeinél vary a végrehajtás szempontjából illetékes laboratóriumok-
nál.

3.3. A kötelező hitelesítések helyzete

A MH fóbb kötelező hitelesítésű mérőeszközei, mint a felsorolásból
kitűnik, zömmel a speciális mérőeszközök között fordulnak elő.

A törény lehetőséget ad azoknak akötelező hitelesítésű kategóriába
tartozó mérőeszközöknek a felmentésére hitelesítési kötelezettség alól,
ame\eket nem joghatással, járó mérésre használnak.

A hitelesítéssel járó terhek csökkentése érdekében a MH ATFCSF-
ség kezdeményezte az OMH-nál a MH joghatással járó mérésekre nem
alkalmazott mérőeszközeinek hitelesítési kötelezettség alóli felmenté-
sét.

Hitelesítési kötelezettség alól felmentést kapott a különböző hadi-
technikai eszközök készletében lévő 2,5 pontossági osztályú és pontosabb
nyomásmérók mintegl 90-95 %a-a, az eLhelyezési szolgálat hatáskörébe
lartozó, me|egvíz üzemű hőellátó rendszerekben, az ivóvíze|láIó rend-
szerekben az űzemi üszonyok ellenőrzésére és szabályozására használt
nyomásmérók, valamint a használaton kívül helyezett fútőolaj-tartályok.

A MH ATFCSF kezdeményezésére az OMH 1996. január 10-i ha-
tározalában békeidőszakban felmgníette hitelesítési kötelezettseg alól
azokat azároltkészletű mérőeszközöket, amelyeknél a hiteles állapot az
alkalmazásra előkészítés időszakában megteremthető. A zárolt készle-
tekbe íartozó méróeszközök hitel'esítése - a honvédelemról szóló, 1993,
éü CX. törvény 35. és 36. § -ában meghatározott.magasabb harckészült-
ségbe helyezés vagy annak ellenőrzése,.ill. mozgósítás vagy mozgósítási
gyakorlat elrendelésének időpontjáig - elhalasztható. Ugyanakkor "M"-
re komoly feladatot jelent a szükséges újrahitelesítések végrehajtásának
megszervezése. Azérintett mérőeszkózöktípúsainak, mennyiségének és
a hitelesítés végrehajthatóságának felmérése megkezdődött, a szükéges
intézkedések előkészítese - a"Béta" feladathoz kapcsolódóan - folyamat-
ban van,

196



A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítését, illetve hitelesí-
1ést helyettesítő minősítését a MH anyagnemfelelős szervei a saját szak-
területükön kialakííoút rend szerint végeztetik Két szolgálati ágnál (a
veglivédelmi technikai, valamint az itzemanyag szolgáldt területén) sír|yos
gondot jelent, hogy a hitelesítés feltételei nincsenek biztosítva. A többi
anyagnemfelelős területén a.hitelesítés ill. minősítés, ágazatonként dif_
ferenciált mértékű, l0-tííl 40 7o-igterjedő elmaradások}al, rendszeresen
végrehajtásra kerül. Az elmaradások a katonai szervezeteknél részben a
kóltségvetési keretek alulbiztosítottságára, de gyakran a mérésügyi jog-
szabályok és rendelkezések hiányos ismeretére, a parancsnoki követel-
ménytámasztás, az ellenőrzések hiányára vezethelők vissza.

A hitelesítést helyettesítő minősítések közül honvédségi laboratói-
umokvégzik - Oil.y'.H feljogosítás alapján - a hitelesítési kötelezettség alól
fel nem mentett nyomásmérők, valamint a gépjárművek környezetvédel-
mi vizsgálatára alkalmazott gázelemzók jelentős részének minősítését.
Ez a megoldás hitelesítési díj megtakarítás mellett, harckészÜltségi szem_
pontból is előnyös.

A vegyivédelmi múszerek hiteles állapotát a vegyivédelmi technikai
szolgálat nem tudja biztosítani. A hitelesíté§, konstrukciós okokmiatt, az
OMH-nál nem oldható meg, de ha az műszakilag megoldható is lenne, a
hitelesítési díjakat a jelenlegi költségvetési keretek nem fedeznék. A hi
telesítést helyettesítő minősíté§eket korábban a MH VAEK végezte,
azonban a minősítésre való feljogosítást anyagi feltételek mellett hosz-
szabb ideig megújítani nem tudta. Bár jelenleg folyarnatban van egyes
szükséges mérőeszközök, etalonok beszerzése, a probléma végleges
megoldásást a jelgnlegi vegyivédelmi műszerpark korszerű eszközökkel
való kicserélése jelentheti.

Az üzemanyag-szolgálatnál a hitelesítések az 795. évet megelőző
időszakban huzamos időíl át nem voltak megoldva. Előrelépést jelent,
hogy 1995+ől kezdve a laktanyai üzemányagtóltő állóinások átfolyásmé_
rőinek hitelesítést helyettésítő minósítését polgári vállalatokkal rend-
szeresen elvégeztetik. 1996-bán kezdődött meg az üzemanyagtöltő állo-
másokhoz tartozó tartályok űrtartalmának hitelesítést helyettesítő minó_
sítése. Folyainatban van a JET-A-I repülőkerozin kiszolgáló rendszer
hitelesíttetése, amely nem isak a mérésügyi, hanem a jövedéki tőrvény
értelmében is kötelező. Továbbra sincs megoldva a MH-ben a nagy
mennyiségben re ndszeresítelt ijzemanyaq- szóllító t art ály!épkocsiN után-
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futólg pótkoc s ik tartály űrtartalmának, valamint kimérő berendezéseinek
hitelesítése. Az elmaradt hitelesítések csak több év alatt pótolhatók, mint-
egy félmillió Ft kóltséggel-

3.4, A kalibrálások helyzete

Béke idószakban - a hatályos kalibrálási perifiusidő - normák
szerint _ a MH-ben évente átlagosan 8 400 db áttalános ó§ 22 350 db
speciális mérőeszköz alsó és középszintű kalibrálását kell elvégezni, mely-
nek kapacitásigénye 92 150 munkaóra/év. (A felsószintű kalibrálást had-
renden kívüli szervezetek végzik, zömében a HM Arzenál Rt.) A kalib-
rálások mellett további 6350 munkaóra/év szülséges ajavításhoz, besza-
bá\ozáshoz. Ósszességében alsó- és középszintű mérőeszköz kalibrálás-
ra és javításra éves szinten mintegy 98 500 munkaóra kapacitásigény je-
lentkezik.

A MH jelenlegi szeryezetszerű mérőeszköz-kalibráló laboratóriu-
mainak munkaóra kapacitása 44080 nunkaóra/év. Ebből eredóen a szer-
vezelszerű laboratóriumok a jelentkező alsó- és kclzépszintű igényeket
45 7o-ban képesek kielégíteni.

A kapacitáshiány enyhítésére létrehozott nem szerv ezetszerű mérő-
eszköz-kalibráló laboratóriumok teljesítrnénye MH szinten kis hányadot
képvisel (1995_ben a MH összes kalibrálási igényének mintegy 3-4 %o-át
elégítette ki), de az adott katonai szervezeteknél óriási előnyt jelent, hogy
az előre nem tervezhető kalibrálási igények is iöüd átfutási idóvel, hely-
ben végrehajthatók. A haderő-átalakítás során a nem szervezetszerű la-
bortóriumok lóte veszélybe került,

A MH kapacitásával le nem fedhető alsó- és közép§zintű ka|ibrá-
lások egy részét térítés e|lenében, külső laboratóriumok végzik 1995-
ben külső szerveknél ilyen kalibrálási-javítási feladatokat általános mé-
rőeszközökön a mérésügyi szolgálat mintegy 25 millió Ft értékben (en-
nek 65 7o-átHM részvénytársaságoknál,35 Vo-át polgári szerveknél), spe-
ciális mérőeszkcizcikön az ös§zes többi anyagnemfelelős szerv együttvéve
mintegy 1,5 millió Ft értékben végeztetett (mintegy fele_fele arányban
HM részvényiársaságoknál és polgári szerveknél). További kalibrálások
külső szervekhez való átirányítására nem volt kóltségkeret. A nemzet-
gazdasági bázisra történő átirányításnak technológiai akadályai is van-
nak, tekintettel arra, hogy a katonai mérőeszkózök kőzött rendkívül sok
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olyan típus van, amelynek ellenőrzése speciális mérópadokat, csatlako-
zókat, szerelvényeket, a törvényestól eltérő mértékegységben skálázott
etalonokat, sajátos mérési eljárásokat, módszereket igényel, valamint egy
sor mérőeszköz önállóan nem múködtethető, mert haditechnikai beren-
dezés szervesen b eépített részét képezi.

A MH-nél és a külsó laboratóriumokban végrehajtott kalibrálások
együtt€sen azt biztosítjálq hos/ jelenleg ö§szessógében a MH kalibná-
lásra kötelezett méróeszközeinek ó5-7 O ?o-a van előírásszerű (működő-
képes, kalibrált) á|lapotban, Ágazatonként az átlaghoz képest nagl só-
ródás íapaszíalható.

A kalibrálások végrehajtásának helyzete viszonylag legkedvezőbb az
általános mérőeszközöknél, ahol a kalibrált eszközök aránya 80-857o-os,
A szűkös költségvetési keretek miatt azonban a kalibrálatlan, sőt üzem-
képtelen mérőeszközök sz áma ezen a teruleten is évről-évre nő. A ka-
librálások terv szerinti végrehajtását szállítási kapacitás hiány is akadá-
lyozza. A kalibrálások megszervezését nehezíti, hogy a jelenlegi igénylési
és visszaigazolási rendszerben a haderŐ-átalakítás folyamatos szervezeti
változásai, eszközmozgásaí nehezen követhetők.

A speciális mérőeszközök kalibrálásában alapvető problémák a ve-
grivédelmi technikai, valamint a repülőműszaki szolgálatnál jelentkez-
nek

A vegyivédelmi technikai szolgálatnát a javító-kiszolg áló szerveze-
tek ajelenlegi csökkentett békelétszámmal nem tudjákmegoldani a hadi
létszámra méretezett kalibrálásokat, javításokat. A probléma megoldása
csak a szolgálat helyzetének komplex rendezésével lehetséges.

A repülőműszaki szolgálaí a MIG-29 repülógépek mérőeszközei-
nek kalibrálását kapacitáshiány miatt csak részlegesen képes elvégezni.
A berendezések, ellenőrző komplexumok 30 7o-át kalibrálatlan állapot-
ban kénytelenek használni, s ez a repülőgépfedélzeti műszerek által mért
adatokban is bizonytalanságokat okozhat. A kapacitáshiány részbeni el-
lensúlyozására a MH repülőműszaki szolgalatfőnök a korábbi kalibrálási
előírásokhoz képest engedményeket vezetett be. Ennek ellenére a rend-
szerben lévő régi repülőgép+ípusokhoz tartoá mérőeszköók kalibrá-
lásában is kb. 1/3-os lemaradás keletkezett.
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A többi §zolgálati ágnál is nag5l számban fordulnak elő bizonytalan
állapotú bevizsgálatlan speciális mérőeszközók.

Háborús időszakban a meglévó gondokat súlyosbítja a csapatokná|
a szükseges "M" kalibráló szervezeíek hiánya. Ennek következtében a
MH-ben nem elégíthető ki az a nyugati haderőknél következetesen al-
kalmazott előírás, hogy háborús sérülések helyreállításakor el kell végez-
ni a haditéchnikai eszközök sénilt elemeihez tartozó teszteló-, mérő_,
ellenórző berendezesek újrakalibrálását is, enélkül az eszkózök nem bo-
csáthatók ki javításból. (Irgnagyobb számban beépített táblaműszerek
kalibrálási igénye jelentkezik.) A MH "M"-ben rendelkezésre álló mérő_
eszköz-kalibráló kapacitása gyakorlaiilag megegye2ik a "béke" kapacitás-
sal, amel! e feladatok végrehajtásához nem elegendő. IV.íe§oldást jelen-
tene a dandárok javító alegységeihez "M"-re néhány fős alsószintű mé-
rőeszköz-kalibráló résztegek rendszeresítése.

4.) Összesíten megrállapítások. Következtetések, javaslatok

4.1. A megá|lapíttísok összegzése

A honvédség mérőeszközeinek hitelesítési és kalibrálási (mérésüryi
ellenőrzési) rendszere, néhány terület kivételevel, kellően,szabályozott.

A honvédség mérésügyi tevékenységét szabá|yozó rendelkezések
összhangban vannak a Magyar Köztársaság új mérésüryi jogszabályaival,
s megfelelnek az európai jogharmonizáció követelményeinek.

A mérésügyi jogszabályok és rendelkezések etőírásainak maradék-
talan érvényesülését elapvetóen költségvetési elóirányzat- és kalibrálási
kapacitás hiányok gátolják. Nehezítik az előírások érvényesítését egyes
területeken belső szervezeti és múködési anomáliák, valamint több ka-
tonai szervezetnél még tapasaalható követelménytámasztási hiányossá-
gok.

A MH és a NATO-tagállamok haderőinek mérőeszköz-kalibráló
(hitelesítő) rendszerei között az eljárási harmoni2áció feltételei adottak.

Améűeszközökpontosságánakés m%bízható§ágánakellenőrzése
hasonló rendben folyi\ mint a NATO tagállamokban. A üszonyítási
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alapnak tekintett brit szárazföldi rendszerrel összevetve megállapítható,
hogy a kalibrálás (hitelesítós) irányelvei, általános követelményei, az
ezzel kapcsolatos felelősségi körö\ kategóriál eljárásmódo\ az irá-
nyító szenek és szervezetek strüktúrái megközelitően azonosak. A ka-
librálások (hitelesítések) tervezésének és szervezésének rendje, infor-
mációs rendszere, a végrehajtó §zervezetek stíuktúrája hasonló. A ma-
gyar mérésügyi hatóság (OMH) és az Európai Laboratórium Akkleditá-
lási Egy-tittműködés (EAL) tagszervezetei közötti többoldalú megállapo-
dás aláírását követően a tanúsítások kölcsönös elfogadásának feltételei
is - meghatározott területeken - várhatóan megvalósulnak.

A nyugati katonai rendszerek alapvetően az elóírások kiterjedtebb
és következetesebb alkalmazásában, a kalibráló szervezetek mélyebb lép-
csózésében és technikai színvonalban térnek el a MH rendszerétől.

A MH néhány méróeszköz-kalibráló laboratóriuma, a maryar Mé-
résüryi Akkreditáló Bizottság tanúsítása szerin! már megfelel a brit
nemzeti akkreditátási norrnákon a|apuló hazai előírásoknak

Nyugati gyártmányú haditechnikai eszköók rendszeresítése esetén
azok teszteló-, mérő- és ellenőrző eszközeinek kalibrálá§i feltételei béke
időszakban a MH jelenlegi kalibrálási rendszerében, a laboratóriumok
technikai korszerűsítése után, biztosíthatók.

A MH-ben a háborús kalibrálási lehetóségek elmaradnak a köve-
telnrényektóI, m€rt a csapattagozat legal§ó §zintjén nincsenek meg a
feltételek a sérül! helyreállitott haditechnika beépített mérőeszközein
a jaűtásból történő kiadá§ előtti pontossági ellenőrzése\ beszabályo,
zások közvetlen végrehajtására.

4,2. Kőv elkeztetésel! jayaslatok

A MH mérőeszköz hitelesító és kalibráló rendszere az utóbbi évek-
ben végrehajtott módosítások során az európai jogharmonizáció és a NA-
TO-kompatibilitás irányában változott. A r€nd§zer toyábbi működteíé-
sének és korszerűsitésének irányai és feladatai a következőkben foglal-
hatók össze:

a.) A MH-ben folyó mérésügyi tevékenység központi felügyeletét

- más országok haderőihez hasonlóan - ajövóben is a MH parancsnok
helyettesi (IIVKF helyettesi) szinten célszerű tartani.
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b,) A mérésüry központi felügyeletéből eredő funkcionális felada-
tok (beleértve a mérőeszköz hitelesítő-kalibráló rendszer irányításával,
fenntartásával összefüggó feladatokat is) szervezetileg elválaszthatók a
mérőeszközök anyagnemfelelősi feladatitól.

c.) Akatonai méróeszköz-kalibrálási feladatokat tov ábbta is három-
lépcsős rendszerben szűkéges ellátni (felsó-, kózép- és alsószintű méré-
sügyi laboratóriumokban).

d,) A felsőszintű katonai méreszköz-kalibráló laboratóriumot a je-
lerrtegi ryakorlatnakmegfelelően, hadrenden kíviil (HM részvénytársaságnál)
célszerű működtetni.

e.) A középszintű mérőeszköz-kalibrálás feladatait meg kell osztani
katonai szervezetek, HM részvénytársaságok, valamint akkreditált pol-
gári laboratóriumok közott. A harckázültségi és 1Vary technológiai okok-
ból ki nem helyezhetó kalibrálások és javításokvégrehajtása középszintű
laboratóriumoka í hadrendi elemek részeként a katonai szervezetek hier-
archiájának jelenleginek megfelelő szintjein célszerű működtetni, Töre-
kedni kell arra, hogy a középszintű kalibrálások zömét hadrenden Hvüli
szewek (alapvetően HM részvénfársaságok) végezák Ehhez azonban a

jelenlegi költségvetési fedezet mintery tízszeresére (évente néhány száz-
millió Ft-ra) van (lenne) szükség.

f.) Az alsószintú mérőeszköz-kalibrálás nem választható el a hadi,
technikai eszközöktóI, ezért azt alapvetően a katonai szervezeteknél kell
végrehajtani. A csapatoknál az alsószintű laboratóriumok körét békében
kis mértékben, "M"-ben nagyobb mértékben bővíteni szúkéges. ',BéÉe"

időszakban 1-2 fós kalibráIó személyzarre van szükég a jelenlegieken fe-
lül néhány további katonai szervezetnél, amelyek utaltsági rendszerben
megoldják a"béke" kallbtáló részleggel nem rendelkező katonai szerve-
zetek alsószintű kalibrálási feladatait is. A sérült, helyreállított haditech-
nika beépített műszerei javítás utáni közvetlen kalibrálási lehetóségének
megteremtésére a dandároknál, ezredeknél "M"-re 2-3 fős alsószinű ka,
libráló ré szleg szikséges.

g.) A jelenleg rendszeresített alsó- és középszintű méróeszköz-ka-
libráló szervezetekben az állománykategóriákat - létszám növelés nélkül
- a tényleges feladatokhoz kell illeszteni.
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h.) A hadtest, hadosztály, rádiótechnikai dandár, légvédelmi rakéta-
dandár törxekben - a tényleges feladatokhoz illeszkedő jogkör és hatáskör
megteremtése érdekében - a mérésügti fóüszü beosztáx mérésügli szolgi-
latfónöki beosztásra szükséges változtatni,

i.) A katonai szervezetek kózépszintű mérőeszköz-kalibráló labora-
tóriumainak az anyagi tehetőségek függvényében történő, fokozatos fej-
lesztésével el kell érni, hogy azok a várható (tervezett) NATO-csatlako-
zás idópontjára megfeleljenek a kalibráló }aboratóriumok személyzeté-
re, elhelyezéséle, környezeti feltételire, berendezésére, a mérések
visszavezethetőségére, a kalibrálási és vizsgálati módszerekre, dokumen-
tálásra, nf lvántartásra, minóségbiztosításra vonatkozó, nemzetközileg
elfogadott akkreditálási követelményeknek. Az alsószintú laboratóriu-
moknál e követelmények teljesítése nem szúkséges.

j.) A katonai méróeszköz-kalibráló laboratóriumok szakállományá-
nak képzését továbbra is tanfolyami rendszerben célszerű végezni, az
OMH előadóinak bevonásával. Penpektivikusan számításba jöhet kato-
nai tanintézet felkészítése és feljogosítása a metrológiai tanfolyamok leve-
zetésére és a munkavégzésre jogosító bizonyíwány kiadására.

k.) A hitelesítések területén fokozott figyelmet kell fordítani arra,
hogy a kötelező hitelesítésű, de joghatással járó mérésel<re nem alkalmazott
honvédségi mérőeszközök hitelesítési kötelezettség alól felmentésre, a

fel nem menthető eszközök pedig a mérésüryi törvény előírásainak meg-
felelően maradéktalanul hitelesítésre kerüljenek. A lehetőségek függvé-
nyében fokozatosaq meg kell teremteni az ehhezszüIséges költségvetési
fedezetet.

l.) A"Béta' feladat befejezésére meghatározott hatáidőig MH szin-
ten, belső rendelkezésben Ie kell szabáIyozni a Magyar Honvédség "MZ"
készletű tároló- és mérőeszközeinek békeidőszaki kötelező hitelesítés
alóli felmentéséről és minősített időszakban vegrehajtandó újrahitelesít-
tetéséről szóló oMH határozatból fakadó feladatokat.

m. ) A nyomrásmérők, vegyivédelmi műszerek és a gépjármű gázelem-
zők honvédségi laboratóriumokban történó hitelesítést helyettesító mi-
nősítése, harckészültségi és gazdasági szempontokból, továbbra is indo-
kolt. Előnyösnek látszik a honvédsé§ laboratóiumok minő§tési jogköré-
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nek kiteiesztése további szolgáIati ágak eszkózeire is, ehhez a gazdaságos-
sági és létszám kihatások részletesebb elemzése szükséges.

n.) Fokozottabb kóvetelménytámasztásra van szükég a mérésügyi
jogszabályok és rendelkezések érvényesítésében. Kellő figyelmet kell
fordítani a különböző szintű továbbképzéseken a mérésüpi előírások el-
sajátítására, illetve a parancsnoki és szakellen őrzések keretében a vég-
rc haj lá s re ndszere s el l e n ónésé re-

o.) A mérőeszköz hitelesítések és kalibrálások jelenlegi centralizált,
alapvetően manuális igénylési_visszaigazolási rendszerét decentralizált,
számítástechnikai eszközökkel tómo4atott MH szintű információs rend-
szerrel keII felváltani. Ennek előfeltétele a szükséges számítástechnikai
háttér kiépítése,

p.) További rész}etek feltárása és a teljes kompatibilitás megterem-
tése órdekében folytatni szükséges a NATO és tagországaí katonai mé-
résügli rendszereinek tanulmónyozásrír, a mérőeszközők hitelesítésének
és kalibrálásának elveire, módszereire vonatkozó információk gújtését
és feldolgozását.
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A MH fontosabb kötelező hitelesítésú
mérőeszközei és mennyisége

Az anyagnemfelelős szolgálat és a mérőeszköz megnevezese vsll öss,zeJen (db)

FEGYVERZETTECHNIKAI SZOLGÁLAT
2,5 pontossá8i osztáyú és pontosabb nyomásmétők

2 000

PÁNCÉLos_És GEPJIiRMűTECm,IIKAI szoLG/iLAT
Gépjárműv€k emissiójának mórésér€ §zol8áó 8ázelemzők
GóPji{rmű meneúrók
Uzemaírya8-fogya§ztásmérők

500
25
40

REPÜLÓMŰSZAKI SZOLGÁI-AT
Nyomásméró ellen6rző berend€Zés€k

45

vEGYIvÉ.DEh,fl TECHNIKAI SZOLGÁLAT
su8áríizikai mé!őeszközök
2_5 Donto§sási osztáIvrj és Doíitosabb nvomJ§mérők

25 000
l 600

RLI!iZ{1,I szoLGÁLAT
Anyagvizs8áló 8epek

l0

ÜZEMANYAG - SZOLGÁLAT
TarLilyko.sik 4 7 mr
Taftáykocsik t2 - 24 nl
Üzemanya8-száü'ló póltocsit 3 -5 m'
Üz€manya g,§zálütó uiánfuiók
}-€kvő, hen8er€s tártályok .1 - 1 00 r n' 

,

Álló, hmBerÉs bnályok 200 - l000m'
2,5 pontossági osz!átyli és ponto§abb nyomá§mérők
Mobil átfolyásmérők
stacioner áúolyá§mérók

1 500
75

350
500

2 500
60

2 000
4 000

6o0

Ét_ELNEdsl szoLGÁLAT
Mérle8ck, súlykész]ct€k

2,7oo

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT
vémyomá§mérők
Dioptriárnérők
Paükai méíleg€k és súlykésretek

l0 500
30

l]oo

ELIDLYEZÉ$ sZoLGliIAT
Fűt6olaj üroló tartály ok
Mérlegek. súlykészletek
Nyomásmérók
vízrnérók
Fítdolaj átfolyásmérót
Gázfo8yasztásmérők
Hőfogyásztás-méók
Á_ram és feszültség mérőváltók

80
50

400
25o
40
50
5

120

MÉRÉSüGYI szoLGliLAT
Nyomásmérő ellenőrzd berendezések, -€klonok, _kalibrátomk z00

1. saimú melléklet
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AZESZKÖZ-RENDSZER

Takics Kirolyl

Ennek a cikkne\ yas/ renényeim szerint cikk§orozatnak az a célja,
hory az ESZKOZ analitikus forgó és béfehetett eszközök nyilváníar_
tási rendszere iovábbiakban Eszkoz-rendszer alkalmazásba vételé-
vel kapcsolatos nóhány fontos köriilményrt felhívjam a fisrclmet.

Ebben a cikkben a csapatszintű analitihls nyilvántartási rendszbr tör-
ténetéről, az új rendszer jellemzésével, bevezetésének szül<sé4ességéról, va-
lamint adatkezelési megoldásáról kívánok beszélni- A továbbiakban terve-
zem ismertetni a rend,szer hardver megoldásának részletezését a szolgilati
ágak szempontjóból, a rendszert alkalmazók feladatait, majd egl további
részben az úttérésből adódó problémák megoldási lehetőségeit.

A cikkben használt fogalmalc

HTP RENDSZER - az 1991. évtől érvénybelévő számítógépes
rendszer a készlet kategóriájú anyagok nflvántartására.

ATB RENDSZER - az 1991, évtől érvénybelévő számítógépes
rendszer a készlet kategóriájú anyagok nflvántartására.

TE (TÁRGYI-ESZKÖZ-RENDSZER) _ az 1991. évtől érvénybe_
lévő számítágépes rendszer a tárgyi eszközök nflvántartására.

ESZKÖZ - rendszer az l97. 1anuár 1-én rendszerbeállított rend-
szer.

RÉ,GI RENDSZER- HTP., ATB., TE rendszer.

KONVERTÁLÁS - adatállományok átmentése az új rendszerbe.

Úr RgNIoszBR -ESZKÓZ - rendszrr az 1991 . január l-€n rend-
szerbeállított rendszer.

1 Takác§ Ká.oly alezr€des, MH Pénzii8Jd számító é5 N},u8díjme8á[apító l8az8atóság,
Rendszerszeívezési ós Pro8ramozá§i oszl ályvezeió
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Néhány mondat a csapatszintű analitikus nyilvántartási rendszer
történetéról.

1979.Rendszerbe áll 50 csapatszámviteli szervezetnél PC-4000--es
számítógépre szervezett elsó számítógépes rendszer. A szómítógépről né-
hány szó: 64 Kbyte központi egység 800 Kbyte MOM disc, lyukszalagos
adatbevitel floppy-disces mentés (170 Kbyte kapacitás). Kl'szolgólt szol-
gáIati ágak: ruháza! élelmezés, üzemanyag, eü, közlekedés, elhelyezés,

1982. Sikertelen próbálkozás a W-20 típusú számítógép alkalma-
zására, Teljesítményben valamivel nagyobb mint a PC-4000.

1,985-86.IBM kompatibilis számítógépre átdolgozva a rendszer. Fel-
használók köre kibővül az ún. hadtáp-rendszer szerint dolgozó szolgálati
ágakkal, kiképzés, reva, kulturális-nevelőanyag.

A többi szolgálati ágak rendszerbeillesztését az akkor megalakuló
FTRAK (Fegyverzettechnikai Rendszerszervezósi és Adatfeldolgozó
Központ) megkezdi. Ez lesz a későbbiekben az ún. ATB rendszer,

Az 1991.A új számviteli törvény szűkségessé tette a rendszer átdol-
gozását, és új anyagkategóíia bevezetését is, ALLO-ESZKOZ későbbi-
ekben TÁRGYI E§ZKÓZ.

Ekkor kialakul az F,SZKÓZ rcndszer megjelenéséig élő feldolgozási
adatstruktúra úgymint HTP, ATB, TE.

Ezze| az új adatfeldolgozási rendszer bevezetésével eg5ridejűleg a
c§apat§zámüteli szeívezet a péúzügri szolgá|at szolgálati, és szakmai
alárendeltségébe került.

.. 1993, Megkezdódik az MH Pénzügyi Szolgálatfónökségen és a
PI]SZNYK-b an az ESZKOZ-r endszer szervezése.

1995. Az EszKÓZ-rendszer első verzióját csapatkísérletre kiadják.

A kidolgozott ESZKÖZ pmgramrendszer, mint alaprendszer je|-
lemzői:

a./ A régi rendszer adatállományait áWeszi az új rendszer;
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b./ A nllvántartott eszközök nyilvántartott adatkörei bővültek;

c./ A rendszer a számüteli töwényben előírtak figyelembevételével
az eszközciket átlagolt beszerzési áron tartja nyilván;

d./ Az eszkózök azonosítására kötelez a HETK-en Kvül, alkalmas
szakági, és szállítói (ITJ) kód használatára is;

e./A kialaKtott kódszámrendszerek (később részletezve) biztosítják
a nyilvántartott eszközök széleskörű csoporto§ítási, elszámolási lehető-
ségeit.

(A kódszámrendszerek egyértelmúvé teszik a feldolgozást, közpon-
tilag módosíthatóak);

f./ A rendszer eszköz-mozgás bizonylatai a számviteli törvényben
előírtaknak rnegfe|e|ő, azaz csak olyan bizonylatok használhatók, ame-
lyek tartalmazzák az eszközök árát;

g./ A bizonylatok kezelési és áramlási rendje zárttávált, megvalósí-
tásra került a gépi okmánynapló kezelés;

h./ A rendszer által szolgáltaiott adatok mind tartalmában, mind to-
vábbi felhasználhatóságát illetően lényegesen bővültek, a katonai szer-
vezet különbözó gazdálkodási szintek igényéit képes kielégíteni;

i./ A rendszer a katonai szewezetek számítástechnikai lehetőségeit
fi5lelembe véve rugalrnasabbá, "res treszabhatóvá" vált, lehetővé teszi, hogy
mind a szolgálatiág -vezetők, mind a raktárkezelők a rendszerbe kapcso-
lódhatóan számítógépen végezhetik munkájukat;

j./Arendszer dokumentáltsága lehetővé teszi a különbözó feldolgo-
zási feladatok eg;yszerű megtanulhatóságát;

k./ A rendszer lehetóséget teremt a rendszerben tárolt adatbázis ál-
lományok különálló használatára

Az ESZKÖZ rendszer bevezetésének szűkségessége

1.) Az ún. régi rendszert (HTP, ATB. TE) csak hosszadalmas szer-
vezési és programozási munkával lehetett volna alkalmassá tenni a meg-
változott új számviteli követelményeknek (mérlegelt átlagár használata,
számlaszámok gyakori változása, stb.) megfelelóen.
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2.) A régi rendszer bonyolult programkezelési megoldása.

3.) Ki kellett, hory lópjen a rendszer a"számviteli részleg feldolgozási
koncepcióból" , a számítógépet a szakszolgálati ágak kezébe kellett adni-

4.) Korszerűsíteni kellett az adatszolgáltatási rendszert is, mely sze-

rint lehetőséget kellett adni a kúlönböző vezetési szint anyagi-technikai
főnökeinek arra, hogy amennyiben rendelkeznek számítógéppel, akkor
a rendszer által tárolt adatokat közvetlenül lekérdezhessék,

5. )A számítógépen eddig tárolt adatállományok körét bóvíteni kel-
lett.

6.) Átszervezére került a kódszámrendszer, amelyet így viszonylag
gyorsan meg lehet változtatni anélkül, hog szükség lenne programmó-
dosításra.

7.) A számviteli szervezetek állományának naryarányú fluktuációja
miatt meg kellett teremteni a rendszer könnyű tanulhatóságát.

8.) A fentivel összhangban ki kellett alaktani egy olyan többszintű
HELP rendszert amely a rendszer bármelyik moduljában gyorsan elér-
hető és szinte hibamentessé teszi az adatbevítelt.

Az ESZKÖZ-IiENDSZER számítá§technikai m€goldása

AzESZKÓZ-tendszer ún. menürendszerben dolgozik. Ennek az a

lényege, hogy az egyes adatfeldolgozási (gazdálkodási) folyamatok mun-

kahetyenként, beosZtásonként, hozzáférési terúletenként szétos7íhatók.
Ennek megfelelóen több munkahelyes rendszert figyelembe véve vala-

mennyi a rendszert használó személy csak a részére engedélyezett - a

rendszer-adminisztrátor által megadott jogok szerint - menürészekhez
íérbet hozzá. Ez nagylépték szerint azt jelenti, hogy figyelembe véve a
rendszer folyamatait, az a|ábbi munkaterületre oszúható a rendszer,
(egl változat szerint) :

- számviteli modul,

- okmánynaplózás,

- feldolgozási modul.
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- szalaá§ modu|

- szakági utalványozás,

- raktári utalványoá§,

- adatszolgákadási (lekerdezési) modul,

- a lapadattórak karbant artds a,

- szerua modul.

Ez természetesen nem jelenti azt, ho5y a rendszer nem képes ery
monogépen vagy a számüteli csopoítnál telepített hálózaton dolgozni,
csak ekkor a rendszer elveszti modulaitását, azaz aw felhasználó kezeli
az összes folyamatot.

Valóságban ez a rendszer csak akkor működik a fentiek szerint, ha
az eryes modulok szét vannak osztva a rendszert használók között.

A2 EszKÖZ-rendszer adstk€zelé§i megoldása

(Eszközök azonosítása a rendszerben)

AzÉSZKÖZ rcrl&zer kidolgozásánál alapvetó kawetelínényként vet-
tük figyelembe a 254/7992. (HK22.) MH ATFCSF intézkedést, amely
meghatírozza azt, bogy az MH gazdálkodási körébe vont eszközrik és
anyagok e5lségcs azonosítására a" HO WEDS EG I ECYS EG ES TER-
MEKKOD" 4I(HETK) kell alkalmazni.

KözpontiIag kialakított HETK--€t kell biztosítani a központi ellátá_
sú(bizto§ítá§ú), a normák karbantartásához szülséges, az anyagnemfele-
lősszolgálati ágak információrendszerébenszereplő, jelentésköteles esz-
közökre és anyagokra. Ezen eszköókre és anyagokra vonatkozóan a kó-
dokat az anyagnemfelelós szolgálati ágak határozzák meg.

A katonai szervezntek általbeszerzett és az előző bekezdés körébe
nem tartozó eszközöke és anyagokra saját hatáskörbe kell a HETK-et
biztosítani,
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Eá az egtségesítést biztosítja.-az eddig alkalmazott rend§zerektől
eltéróen-az ESZKOZ rendszer is. Igl való§ítható meg a z qzközök azo-
nos besorolása, erységes értékelése.

Ennek negfelelóen a rendszerben egt HETK-hez csak e§ anyag-
nemfel€lő§ tartozhat! ! ! !

Ez azt jelenti, hory a rendszer által kezelt kázlet állományban is

-függetlenül a garÁasőgi eseményt elrendel szolgálati ágtól* annak az
anyagnemfelelósnek a kódjaszerepel amely az eszköztörxben a HETK-
hez van rendelve . A rmdszer által biztosított keszlet és leltár listók is ennek
megfelelően kéuülzek Nem szerepelnek azok az eszközök és anyagok a
szolgálati ágra készített mennyiségi és leltár listákon, amelyek nem az
adott szolgálati ág anyagnemfelelösi körébe tartoznak (annak ellenére
hogy ő vásárolta).Az analitikus és szintetikus nyilvántartás közötti kap-
csolat is ennek megfelelően valósul meg.

Ez a műkiidési elv lényegesen eltér az eddig alkalmazott nfllván-
tartó programok műkfiésétől, mivel oű nem volt lehetősóg az erységes
törzsállomány használatára. A mód§zer bizto§ítja a §zámYiteli alapel-
vek maradéktalan betartását is.

A rendszerben az eszközök és anyagok azonosítására további két
lehetőséget bizto§ítottunk. Az eglik a szakági kód, a másik az ITJ(má_
sodlagos kód).A rendszer az utalványok kezelését szakági kód használa-
tával is lehetővé teszi.

Az egységes törzs alkalmazása biztosítja az e|látó központok és a
katonai szervezetek köótti azono§ tórzs kialaHtását, karbantartását mág-
neses adathordoón történó adatállományok cseréjét. Íry megteremthető
a szakági szakmai információrendszer(igénylési, jelentési)alapj a.

A nllvántartási ár a rendszerben

Az ESZKÖZ rendszer kidolgozásánál figyelembe vettük az eddig
alkalmazott KÉ,SZLET}rnLVÁNTARTÓ programrendszer eg5rik hát-
t ány át, az elszámolóáras nllvántartást. Allandó pmblémaként jelentke_
zett az elszámoló árak karbantartottság& aminek következtében nem
valósulhatott meg az a jogszabályban meghatározott követelmény, hory
a készleteket a mérlegben tényleges beszerzési áron kell kimutatni. Ezért
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választottuk az átlagolt beszerzési árat az analitikus nyilvántartás veze-
tésébez.Ez azt jelenti, hogy minden beszerzés következtében újra kiszá-
mítjuk az átlago|t beszerzési árat(az utolsó beszerzés utáni készlet érté-
kének és mennyiségének hányadosa) és a felhasználások értékét ennek
alapján állapítjuk meg. Ez a módszer vonatkozik a téitésnélkiili átvételekre
rr

A rendszer elvárja, hog5z az ellátó központok (katonai szervezetek)
térítés nélküli átadások esetében is kötelesek a mozgásbizonylaton a sa-
ját nflvántartásuk szerinti árat szerepeltetni. Ugyanezt kell betartani a

szállítólevelekkel kapcsolatban is a szervezeteknek a szállítókkal kapcso-
latban. A számviteli törvény szerint a bizonylaton az árnak szerepelnie
kell!

A nyilvántartási ár változás a felsószintű gazdálkodó szervezetektől
megköveteli a gazdálkodási rendszenik ez irányú felülvizsgálatát és a szilk-
séges módosításokvégrehajtását. Aváltoztatást a rendszer bevezetésével
eryidóben kell életbe léptetni. Ez naglon fontos feltétele a rendszer be-
vezetésének. Ezzel egyidőben meg kell határozni, hogy a jövőben az el-
számolóárat milyen esetekben kell használni.

A régi rendszerról az új rendszerre történő áttérés idópontjában a

régi rendszerben meglévő elszámoló ár konvertálásr akernl azESZKOZ
rendszer törxébe. A rendszer ezeket az árakat a nyilvántartás vezetésé-
hez nem használja,

Az eszköztörzs felépítése

Az új rendszer induló eszköztörzs állománya ajelenleg működő nyil-
vántartó rendszerek adatállományainak felhasználásával, annak konver-
tálása utján keletkezik. A konvertáló program szűri ki azokat a HETK-
keket amelyek több szolgálati ágnál is elófordulnak. Ezek hibalistára ke-
rülnek. Amíg az ismétlódések javítva nincsenek a konvertálást nem lehet
folytatni. Javasoljullho§/ a katonai sz€rY€Zet anyagi-technikai főnöke
döntsön az anyagnemfelelősök kérdésében.

lényeges változás van a kisértékű tárgyi eszközök nyilvántartásával
kapcsolatban is. Az érvényben lévő jogszabály szerint minden tárgyi esz-
közt(ideértve a kisértékú tár5ri eszköxiket is) egyedileg a beszerzési áron
kell nyilvántartani. Ennek a követelménynek ez ideig nem tudtunk meg-
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felelni. A konvertáló program az új kisértékú tárgyi eszközöket az ESZ-
KÖZ rendszerbe a program által generált egyedi azonosítókkal viszi át,
melynek további mozgatása amíg új csak egyedileg tórténhet. Ahasznált
kisértékű tárgyi eszközök egyedi azonosító szerinti nflvántartásáról az
anyagnemfele|ős szolgálatiág-főnök dönthet.

A rendszer által használt eszköztöIzs állomány a következő adatokat
tartalmazzaz

_HETK *

--eszközcsoport kód *

-anyagnemfelelós kód +

-anyagcsoport kód *

-mértékegység 
*

_JTJkód***

-megnevezés 
*

-minimum készlet * **

-maximum készlet *+ 3

-elszámoló ár *

-átlagolt beszerzési ár *

-részletezőnyilvántartás *

-nflvántartás típusa *

-beszerzés típusa ** *

-új mennyiség *

-használt mennyisí,g *

--csereköteles kód +**

-szakági kód *

-utolsó kiadás dátuma *+
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A *-gal jelöltek adatok a lanvertálás során lceletkznek
A **-gal jelölt adatot az alctualizáIás során a rendszer töIti fel.
A ***-gal jelölt adatokat az anyagnem felelös szolgálati ágaknak kell

meghatóromi.

Egrób törzsíllonányokaz analitikus nyilvánúartáshoz a rtndszerben

AzESZKÖZ tendszer által használt egyéb törzsállo mártyok egrént
a régi rendszerek adatállományainak konvertálásával kerülnek létreho_
zásra, mósrészt központilag kerülnek biztosítá§ra, harmadrészt helyi'eg
kell kialakítani.

Kötelezó énényű któ,dsámolc

(1) EszKoZCsoPoRTKÓD
Az eszközcsoport kódok az immateriális javak és tárgyi eszközök,

valamint a készletek csoportosítás át végzi az éruényes MH Számlarend-
jének megfelelő bontá§ban. Azeszközcsoport kódok alapján valósul meg
az analitika kapcsolata a főkönywel.

(2) ANYAGCSoPoRTKÓD
Anyag jellégét meghatározo általános jelzőszám, a szolgálati ágak

igényei szerint kerül kialakításra. Irhető§éget biztosít egy eszközcsopor-
ton belül további csoportosításra.

(3) cÍMKÓD
A katonai szervezetek alaprendeltetésének megfelelő besorolását

jelenti, Ertékét az érvényas MH Számlarend határo Úa meg.

(4) EGYSEG KÓD : az erység pénzügyi azonosítója,

(5) ANIYAGNEMFELELÓS KÓD

A kód a szolgálati ágak azonosítója, amely biztosítja a rendszerben
nyilvántartott eszközök ányagnemfelélő§önkénti csopórtosítását. Érté-
két az érvényes MH Számlarend hatátozza meg

(6) ANYAGKÓD szÁM (HETK).

Az anyag Honvédségi Eglséges Termék K&l száma.

214



(4 KÉszLETcsoPoRTKÓD

A készletcsoport kódok biztosítják az eszköók különféle rendelte-
tése szerinti bontását (béke és M, új és használt), tárryi eszközöknél el-
külóníti a beruházásként nflvántartott é§ aktivált eszközöket. Irhető-
séget biztosít az aktivált tárryi eszközöknél és használt készleteknél a
szakmai szempontok szerinti további csoportosításra.

(8)MozGÁsNEMKÓD

A gazdasági események jelölését, egységes kezelését biztosítja az
eszköóke és készletekíe vonatkozóan az analitikus nflvántartás és el-
számolás végrehaj tása során.

(9) Aa, FISZJKÖZ törzsben az eszköz milyenségére utató kódok a
következók

RÉszLETEzó NyILVÁNTARTÁS KóD: A kód a különféle esz_
közök nyilvántartásának lehetséges fajtáit tartalmazza. Egy eszkózhöz
csak egy részletezó nyilvántartás kód tartoáat.

}rYILVÁNTARTÁS TÍPUSAKÓD: Akód a készletek nflvántar_
tásának mélységére utal. Ez aztjelenti, hog5r a készleteket raktárból tör-
ténő kiadás után továbbra is nllván kell e tartani vary sem. Az immate-
riális javak az ingatlanok és a tárg5ri eszközök értéke mindig tovább nyil_
vántartásra kötelezett.

csEREKoTELEs JELZÓ KÓD: Az eszközre vonatkozóan jelzi,
hog5l elhasználódása esetén, csak abban az esetben kerül más eszkőz biz_
tosításra az ellátó központ vagy raktár ész-eól, ha az eredeti eszkóz le-
adásra kerül.

BESZERZÉS TÍPUSA rÓo: ez eszköz beszerzésére, biztosí-
tására utaló kód.

(10) A szolgálati ágak eryedi jelleg adatfeldolgozási feladatainak
kódszámait a feladat végrehajtá§árá kiaáott ADATFELDoLGoZÁSI
UTASITASOK Ieírásai tartalmazzák.
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Egységenként kialakitandó kódszámok:

1.) TÁROLOHELYKÓD

Akód ötjegyű es a katonai szeívezet alakítja ki. Megkötés, hogy a
folyószámla könywel és az S-90 programrendszerben használt partner
állományban is ugyanezen kódokat kell alkalmazni, ennek bizto§ítiása ér-
dekében csak egy állomány kerül kialakításra, mely t artalmazza a raktár
kódokat, az alegység kódokat, személyi kódokat, a szállító - vevő kódo-
kat, ellátó-központok kódjait, egyéb katonai szervezet kódokat is.

2.) TÁRoLOHELY TÍPUSA KÓD

A tárolóhely 1ípus kód jelzi, hogy a tárlóhely milyen csoporlba tar-
tozik.

3.) FELADAT

Az immateriális javaktárgyi eszközés készletek mozgásának feladal
hoz kötését biztosítja. Feladata a gazdasági események előre meghatá-
rozott szempontok szerinti csoportosítása, megfigyelése. (A "00014100"
kód tartomány központilag meghatározott feladatokra zárolt.)

A bizonylatáramlás rendje a rendszerben

Az eszközök számviteli nllvántartásának pontossága, naprakészsé-
ge az alábbi bizonylatkezelési és bizonylatáramlási rend betartása mellett
biztosítható:

Minden kti]ső bizonylatot (sámla, szállítólevél), amely a katonai szer-
vezethez érkezett a pénzügli es számviteli szervez€tnek kell okmány-nap-
|6zni azESZKOZ rendszerrel. A nyilvántartásba vettbizonylatot a pénz-
üryi és számviteliszervezetkézbesító könyv alapján adja át a beszerzést
végrehajtó szolgálati ág résáre. A s znlgálati ágazokmánynaplózott számla,
szállítólevél alapján kitölti az " ESZKOZUTALVA,A/I/ bizonylatot, zára-
dékolja a számlát és átadja kézbesító kónyv alapján a.pénzügyi és szám-
viteli szervezet szrámára(a külső bizonylatokól "ESZKOZ UTALVANY'
készúlhet az okmánynaplózással egyidőben a pénzügyi és számviteli szer-
vezetnél is).
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A munkaidő után vag) ünnepnap érkzett bizonylatokat munkailő
kezdetén ol<mánynaplózás céljából el kell juttatni a pénzügti és számviteli
szefyezethez.

A tóbb példányban érkezett bizonylatokat összefűzve egy okmány-
ként kell kezelni, elkülönített feldolgozásokat róluk végezni nem lehet,
mert a szintetikus és analitikus nllvántartások egyezósége nem lesz biz-
tosított.

A pénzüryi és számviteli szervezet a visszakapott bizonylatok (ada-
tállomány) alaki tartalmi ellenórzése után végrehajtja az adatok feldol-
go zását a bizonylatok irattározását.

A rendszer rrrozgásbizonylata

A gazdasági események okmányolásárajelenleg eltérő típusú bizony-
Iatokvanlakhasználatban. Ezek a bizonylatok nem elégítik ki a számvi-
teli törvény által előírt követelményeket, nehezítik a bizonylatot kiállító
szolgálati ágakmunkáját, mivel kitóltésük során alkalmazkodni kell a mű-
kódő rendszerek feldolgozási kötöttségéhez. A rend§zer bármilyen moz-
gásbizonylatot tud kezelni.

Aszolgálati ágak által kcitelezően kitöltendő és hitelesítendő bizony-
lat minden olyan gazdasági eseményről, amely az eszközök állományának
változását érinti, valamint alkalrnazható az eszközök belső átcsoportosí-
tására is.

Az utalványozásnál eleget tettünk annak a jogos szakági igénynek,
hogy szakági azonosító használatával is lehessen utalványt készteni. Eb-
ben az esetben viszont a tudatos eltérést rögzíteni kell, valamint a rend-
szernek tudomására kell hozni, hory melyik azonosító szerint ellenóriz-
zen.

A rendszer egy bizonylatszámmal ellátott utalványon 99 tételt tud
kezelni. A mozgásbizonylatok sorszámozását abban az esetben ha számí-
tógéppel készítik a rendszer végzi.

Azlr'talványról az adatokat a pénzügyi e.s számviteli s zEívez,et azutal-
vány "rögzít folyamat" programjával viszi fel az utalvány állományba. A
szolgálai ágak által számítógéppel végzett utalványok káztése esetén az
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' ESZKÓZ UTALVÁNY'-nyal egyenértékű mozgás állomány hozható
létre. Nagy segítséget jelent a számítógéppel történő utalvány készítésé-
nél, hory a rendszer figyeli az aktuális készletet és a bizonylatokon lekö-
tótt mennyi§égeket. Az utalványok továbbítása, feldolgozása a rendszer
által bizto§ított, ezzel is csökkentve a manuális munkát, valamint a téve-

dés lehetőségét. Az elóállított gépi utalványok a feldolgozás színhelyére

-pénzüg5ri és számüteli szervezet- továbbíthatók nyomtatott és hitelesí-
tétt forma mellett flopin, TAF vonalon, illewe hálózaton keresztül.

9.1.) Az utalványok al<tualizdlása a rendszerben

Az utalványállományban lévő feldolgozható bizonylatok átvezetése

a készletállományon szolgálati ágtól függetlenül történik. Ez azt jelenti,

hogy a régi rendszerektól eltérően az aktualizálás nem szolgálati ágaként

és iéldolÁozási feladatonként kerűlvégrehajtásra. A feldolgozás eredmé-

nyéről káátett VÁLrOzÁS t-lSrR a negatív tételek kivételével az összes

bizonylat adatait taíta|mazla. A lista készíthető okmánynaplószám vagy

anyagnemfelelős növekvő sorrendben.

A feldolgozott utalványok egl bizonylat és napló állományba kerül-
nek. A két adatállomány és az éves záÁs taítalmazza a szolgálati ágak

forgalmi adatait.

(10.) A rendszer által szolgáltatott táblázatok

Az ESZKÖZ-rendszer kidolgozásánál alapvető követelményként
alkalmaztuk azt, hogy a rendszerben tárolt adatokról a listák összeállítása

szöveg állományba történjen. Ez az állomány megnézhető képernyón,
nyomiatható és lemeze menthető. Alkalmazásával a felhaszrrálókon múlik,
hogy milyen mértékben csökken a papíralapon szolgáltatott információk
köie. A szövegállomány szövegszerkesztővel az elöljárók által meghatá-

rozott formába szerkeszthetők és így jelentésekhez felhasználhatók. Ter-
mészetesen ehhezszükégvan arra, hory a szolgálati és szakmai elöljárók
ismerjék a rendszer által biztosított lehetőségeket. A rendszer csak az

analitiku§ nyilvántartiás aktualizrálásánál fordít kiemelt fi§/elínet arra, hory
a feldolgozás tényét bizonyírtó vÁLToZÁs LISTA n}omtatása minden-
képpen megtörténjen. E nélkű további aktualizálásokat végrehajtani nem

leÉét. A többi lista a felhasználók igénye szerint készíthetó.

A részletes ismertetést a szakutasítás tartalmaua.
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(11.) A régi ós az új rendszer kapcsolata

Az új rendszer induló eszköztörzs állománya a jelenleg nűködő nyil-
vántartó rend§zerek adatállományainak felhasználásával, annak konver_
tálása utján keletkezik.

A konvertáló program szűri ki azokat a HETK-keket amelyek több
szolgálatigánál is előfordulnak. Ezek hibalistára kerülnek. Amíg az is-
métlődésekjavítva nincsenek a konvertálást nem lehet folytatni. Javasol-
juk, hogy a katonai szervezet anyagi-technikai főnöke döntsön az anyag-
nem felelősök kérdésében.

A konvertálási folyamat reszletes le ííás6t aZ7996- ápíilisában kiadott
" FELIaS ZNALO I LEI RAS A KO |WERTALO PROG RÁMHOZ" c. ki-
advány tartalmazza. Valamennyi pénzügyi-számviteli szervezetnél ren-
delkezesre áll.

A régi és új rendszer között adatkapcsolat csak egirányi, azaz a régi
rendszer adataival tölti fel az új rendszen.
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BIZTONSAGTECHNIKA

ldnr nu,r MBG A cÉprocsrvpzBrór
@gy baleset anatómiája)

Regényi Eörsl

1996. december l1-én balesetben nreghalt egr 19 éves honvéd, Sz.L.
gépkocsivezető. Édesapja is lakatos, ó is e szakmát"tanulta ki". Akatona
szerette a szakmáját, szívesen foglalkozott vele és szívesen jaűtott autó-
kat. Irlkiismeretes szakmunkás, kötelességtudó katona volt. A honvéd-
ségnélZIL 131,-es gépkocsivezetó lett. Kiképezték, a munkavédelmi ok-
tatá§okon részt v ett, ezt a|áírásával igazol'ta.

A baleset napján a műhely előtti térbetonon a ZIL 131-es bal első
kerékfék szét§zerelését végezte öntevékenyen, szorgalmasan, de sza-
bálltalanul. Nem "ékelte ki" a gépkocsi kerekeit, nem "húzta be" akézifé-
ket, és nem haglta (tette) kapcsolt helyzetbe a sebességváltót. A hidra-
ulikus emelót a bal elsó rugólapköteg ken5lele alá tette, így is emelte
meg és szerelte le a kereket, a fékdobot és a fékpofákat. A szokásos biz-
tonságos "aláépítéshez" új kisméretű téglákat használt, nem az e céIra
rendszeresített és biztonságos vasbakot használta-

Amikor a szereléssel végzett és az emelőt leengedte, (ki akarta ven-
ni) akkor történt a baj. A gépkocsi amely a tégla "bakon" állt hátrafelé
megindult, az emelő kibillent, a gépkocsi bal első része mintegy 30 cm-t
lebillent. Az elővislázatlan honvéd az emelő kezelését guggolva végezte,
feje a laprugó köteg első végénél levő, azt az a|vázhozl<apc§oló rugóbak
alá kerül! a lezuhanó gépkocsi a koponyájáí, és guggoló testhelyzet nli-
att a mellkasát is szétroncsolta.

Bár az elsősegélynyújtás gyors és szakszerű volt, az életmentéshez
kevésnek bizonyult.

1 Re8ényiEöísmk, alezredes,MHBTHellenórzésios^álYezetó
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A fe|elősséget lezárhatnánlc a baleset oka a szalrszerútlen munka-
vegzés, a kellő óvatosság hiánya.

Ez a válasz csak a környezet megnyugtatására, a munkatársak men-
tegetéséíe elegendÓ,

A baleset nem következett volna be:

- Ha Sz. L. honvéd jobban ismeri az alkalmazhott technológiai biz_
tonságtechnikai íendszabályait és a rendelkezésre álló eszközöket (vas-
bak).

- Ha a munkát akarva-akaratlan §zemléló egykorú vagy idősebb ka-
tonák (honvédek, tiszthelyettesek) felléptek volna a messzirót látható
hibák-hiányosságok ellen (az ék hiánya, a téglákkal történó alátámasztás,
va§bak hiánya).

E sorok írója "közrryű" he|yzetbenvan. A lakatos-szerelő szakmát 40
éve általános és középiskolás korában egy öreg rnester múhelyében ta-
nulta. ott elképzelhetetlen lett volna eZ a történet. Az idősebb és fiata_
labb munkások egyarántvigyáztakegymásra. A szakmai tudásnak fontos
része volt a biztonságos, balesetmentes munkához tartozÓ tudás. Erre a
tudásra mint a szakmai tudás részére talán büszkék is voltak és talán fél-
tették is eg}.ínást.

E baleset üzsgálatakor a "miért nem alkalmas a tégla aláépítése?"
helyszínen feltett kérdésre nem e§I könnyen és nem mindenkitől, de
megkaptuk a választ túl rideg, törik, morxolódik. Támasztóbakot, de
legalább biztonságosabb anyagot, fát (deszka pallódarabokat, ...) kellett
volna alkalmazni .Hogy"miért nem avatkozott közbe senki?" kérdésrenem
volt válasz,

Mit tehetiink az ilyen balesetek megismétlódése ellen?

Az általános munkavédelmi oktatáson túl, egy veszélyes technológia
alkalmazásakor, ezt megelőzően oktatni kell a betartandó rendszabályo-
kat, biztosítani kell a szükéges és a balesetmentes tevékenységet bizto-
sító (védő) eszközöket, és ellenőrizni kell, hogy ezen rendszabályokat
betartják, az eszközöket szalrszerűen alkalmazzák,
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Ehhez persze elengedhetetlen 4 m unklvédelmi ohatások színvona-
lának emelése a katonai képzés minden szintjén (alapkiképzés, szakki-
képzés, tiszthelyettes képzés, tisztképzés, védelmi eryetem, stb.).

Nem nézheti tétlenül és nem fordíthatja el a fejét egyetlen katona
sem (rendfokozattól, beosztástól függetlenül) ha valaki szakszerűtlenül,
szabálytalanul saját vag5l más életét vagy egésxégét veszé|yezteli.

Mind a szabályzat mind az emberiesség, mind a humanizmus kö-
telez.

A parancsnokok, munkahelyi vezetók kötelessége a "beosztottak"
egészségét nem veszélyeztetó balesetmentes tevékenység feltételeinek
biztosítása, a biztonsági rendszabályok oktatása, betartásának ellenőr-
zése, ezen feltetelek hiányiában a revéknység letiltúsa.

Sz. L. honvéd balesete is elkerülhetó lett volna. A tragedia megdöb-
benést (és remélhetően akikben kellett, bűntudatot) ébresztett a környe-
zetben és a katonai szervezet állományában.

A halálesettel kapcsolatban a katonai szervezet parancsnoksága
mindent megtett, hogy abozzátartoók fájdalmát enyhítse és anyagi ki-
adásait csökkentse, de Sz. L. honvéd "Honvédelmi kötelezettséggel
összefüggő" balesetben meghalt.

Nem kellett volna.
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HADTORTENET

l rÉnrÉpÉszpn nlTÉznr nölonelzr (onszÁcLBínó)
oszrÁr.yÁN.e.rr uűróorsp

Siba Jtlnos|

Az ellótószol7áIatok történetében fontos helyet foglal el a tdzsek
és csapatok térkepeHrel való ellátósa, mint a térkepészeti._bbto§tás

eglikiésze, hiszei a hadszíntéismeret , a katonaföMmjz alkalmazott
Űdomónyának , múvelése elképzelhetetlm a jó és pontos,térkep nél-

kijl Ez azonban meg!öveteli a térképek áIlnndó helyesbítését és a

föIdrajzi k)myezet váItozó adatainak nyilvántartósát, Ez utóbbi fel,'adatű 
az I. Wóghábonl előtt a vezérkarok onzóglehó irodái végez,

ték Az önállóvó7ált orczág M.Kir. HonvédségénéI a Térképészeti In-

tézet keretében 'müvették' a haduíntéismeret "leír:asál' púrhuzam-

ban a térkepek helyesbítéséve| hiszen a térképhelyesbítés során jóval

több adatá glljtöttek be, mint arnentryit a térképen dbrázolni nldtak

I. Az osaály szervezése

A Monarchia felbomlásával az osárák-magyar vezérkar ország|eíró

irodája - amely sok évtizedes tervszerú munkával dolgozta fel,avezétkat
által idjelölt hadszíntér területét katonaföldrajzi vonatkozásban - meg-

szűnt.'

A szetző

Df, suba Ján6 óma8y, a Hadtörténeü Intézet é§ Múzeum Hádtörténelmi Térképtárának fó|evél-

táíosa

Eríót bóvebben: subá Jáoos: A csá§ári á§ Kiráyi Hadit8yminisaérium orszá8leíró líodájának

mrlk&é§e az elsó világháború e]ótt. Hadtöítén€trni Kődemények l 995,3szám,

223



A megszűnt szewe zeí intézethezkerült a német nyelvű anyagai nem
ölelték fel a mai Magyarország területét, ami érthetó, hiszen a leírások-
ban - mint a monarchia "legbelsőbb" hadszíntér számba nem igen jöhető
szakasza - kevésbé szerepelt. Az.erdélyi rész volt - elavult módon - fel-
dolgozva, Uj formában csak az F-szakkeleti-Kárpátok (hegvidéki) tája
jelent meg a katonafóldrajzi leírásokban és azok mellékleteiben.

Magyarország új területének katonapolitikai és katonaföldrajzi hely-
zete aréglhezképgst ryökere§en megváltozott. J 

Ig5l az új viszonyok okozta
nagy eltolódá§ok miatt a régi anyag alig volt felhasználható.

1920. október 15-én a magyar királyi honvéd vezérkarfőnöke"Ideig-
lmes utasítós a földrajzi iroda számára" című rendelkezése alapj án indult
meg az oszÁly sz,ervezÉse.

tr. Az osztály feladata

Feladatkörét a volt monarchia vezérkarának országleíró irodáj áéhoz
azonosan jelölték meg. Az osztályt mint központi szervet a Térképészeti
Intézet keretében alakították meg. Elhelyezésül a Gróf Szapáry laktanya
B. épületének II. emeletén egy §zobát utaltak ki. Tényleges működését
1922. márc. 1-vel mint " Országleíró osztáIy' (Olo.) kezdte meg.Yezetőle
Klttz Súndor vezérkai ezredes vo|t, Ilozzá osztották be Somogti Endre
vezérka.i századost-

Az Orságleiró O§ztáI}nak a következó segédleteket kellett a köve-
telményeknek megfelelően megszerkeszíeni:

1.) Folyamleíró segédlet.

2.) Útleíró segédlet.

3.) Vasúti segédlet.

4.) Repüló segédlet.

3 Az ofsá8 újkatonaföldrajzihelyzeiének értékelésére lásd: HoFáth Attila_suba János: A tíiano-
ni béke§zefádé§ hatáM a ma8yar hadeó fejlódé§ére és az o$ág katonafóldrajzi, közlekedé§i
helyzeteére. Katonai Logisztika l 995. 4. §zám.
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5,) Táűró és távbeszélő segédlet.

6.) Külföldi erődítmények.

7.) Hadtáp segédlet.

8.) Nemzetiségi térkép.

E hhez alapul s zolgált a k

a.) A topográfiai térképek (topográfiai újfelmérés, helyszíni helyes-
bítés, térképek részbeni (szobai) helyesbítése;

b.) A vezérkari tisztek és-

c.) A topo$áfiai osztályvezetők országleíró szemrevételeáse és adat-
gyűjtése;

d.) A központi katonai és polgári hatóságok és szervek és-

e.) A közigazgatási szervek adatszolgáltatása;

f.) A bel- és külföldi szakirodalom és térképek.

Az utasítás külön kiemelte, hoglr a s egédleteket: a megbízhatóság, az
egyszerűség és a kis terjedelem jellemezze.

A |eírandó területeket következőképpen határolták el és osztották
be:

Magnrországterúletén kívüI: aMowa vólgyig bezárólag a régi Károly
Lajos vasútvonal (Wien(Bécs)-Mhr.Ostrau (Oderberg, Ostrava)_Krak-
kó-Lemberg(Lvov) mentén -, a Dnyeszter felső folyása, _ Prut, - a Duna,
- a Száva, - a Mura középfolyása, - a déli vasút (Trieszt _ Laibach(Ljubl_
jana) - Marburg(Maribor) - Graz - Wien) osztrák fővonala (Marburg -
Graz) Bécsig.

A történelmi Magyarország területén kívül fekvő területek csak ak-
kor kerülhettek feldolgozásra, ha a"Nagt Magarorszdg" területének le-
írása már befejeződött:

7.) Az északi rész déli hatóra: Dévérly - a Duna folyása Budapestig -
Budapest - Debrecen - Máramarossziget vonala.
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2.)A kleti rész: A fenti vonaltól délre és a Tiszától keletre,

3.)A déli rész: Az 1. és a 2. alatti vonaltól délre és nyugatra.

Az adatok §^íjtése és feldolgozása főleg vezérkari tisztek által tör-
tént. A vezérkari tiszteket májustól-novemberig terjedő időszakokban
turnusonként - maximum három hetes időtartamra - vezényelték. A téli
időszak alatt az osztály munkatársaia következő szeruekke| intézmények,

ke| amelyelae az adatgltijtés stb. uempontjábóI szül<ségvolt egüttmúkodtek
(tórgnló soN konferenciák stb. ) :

a-) Honvédelmi Minisztéium és a vezérkar osztáIyai:

VI. (Vezérkar) - 1. (elvi és hadműveleti)

2. (hírszerzés és kémelhárítás)

3. (elvi anyagi)

5. (kiképzés)

7.ö. (híradás)

7.k. (közlekedés és felvonulás)

b.) Kere skedelmi Minisztéium:

- légiforgalmi osztály

- útépítái osztály

- hajózási osztály

- államvasutak ig azgatóság

- posta és távírda igazgatőság

c.) F öMműv elési Miniszt éium:

- vízrajzi osztály

- mezőgazdasági statisztikai VII.1, osztály

- erdészeti osztály 1/a.
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d.) Határmegállapító Központ 7927 -ig.

e.) Á ami Felmérái Hivatal (kataszteri felmérés, belvíz lecsapolrás)

f,) Földtani Intézet

g.) lrrmentesítő társulatok

h.) Néprajzi múzeum

i.) Álami Statisztikai Hivatal

j.) Folyamőrség

k.) Álami autóüzem

Az osztálynak a legfontosabb feladata a katonaföldrajzi leiráshoz
és feldolgozáshoz szükseges fiildrajzi adatok rendszeres 5nfijtésének meg-

indítása vott. Az erre vonatkozó utasításokat és tervezeteket Somogli
Endre vezérkai százados ddr1ozta ki. A munka 1922. májusában indult
meg a szakirodalom felkutatásával és rendezésével, anyaggyűjtéssel és

szemrevételezésekke1.

AZ utasításban kiadott követelmények - a minden részletre kiterjedó
fe|dolgozás - meghaladta az országleíró iroda teljesítőkepességét. Ezérl ar-

ra az élhatározásra jutottak, hogy a hadvezetés számára csak a tényleg

fontos adatokat d olgozzákfel. Aszükséges részletek feldolgozása mellett
könnyen áttekinthető és érthetó munkát adjanak ki. Ezeket a kritériu-
mokat a hadművel€ti térkép és e térkép mellékletei valósítottrák meg:

1.) A hadműveleti térkép: amely a hadvezetőség követelményeit
összefoglalóan tafta\mazza olyan részletességgel - amelyek még feltün-
tethetőkanélkül -, hogy a térkép áttekinthetősége csorbát neszenvedjen.
Az osztály az 7:200 000 méretarányt vette alapul, mint a monarchia örök-
ségét, mert előállítását a meglévő készletek alapján a legkönnyebben és

legolcsóbban tudták megoldani, valarnint a tudományos életben is ezt a

méretarányt használták,

2.) A hadműveleti térkép mellékletei., amelyekbe a térképen fel nem
tűntethető adatok kerültek be. Miután ezek az adatok nagy tómegüknél
fogva a térképen legendaszerűen (jelmagyarázatban) nem voltak kifejez-
hetők, ezért könnyen kezelhető füzetekben foglalták össze és a hadmű-

veleti térképek egl,ségcsomagiaihoz mellékelték.



I[I. Az osztály munkóssága

A meginduló alapvető munkák azonban nagr nehézsógekbe ütköz-
t€k: a beosztott munkaerők létszámbeli elégtelenségén túl a munkákelő_
rehaladását hátráltaítaa szeméfuet ismételt és g|ors kicserélődése: csapat-
szolgálatra való beosztás, áthelyezések, elvezénylések. 1922-ben Kum
Sándor ezredest, Kruttschnitt (Medvey) Aurél vezérkai alezredes váltotta
fel, de őt is ismételten elvezényelték. Somogti Endre százado* 1922.
őszén áthelyezték az oszíály kötelékéből. Helyére Farkas Ferenc vezér-
kai szdzados ketült. Az adatgyűjtési munkák feldolg ozása a|étszám sza-
porítását tették szükségessé.

Az adatgyűjtési munkákat - a kóltségvetési viszonyok és a rendelke-
zésre bocsátott munkaerők számához képest évente változó mértékben
- 1929-tg folytatták megszakítás nélkül. 1922-ben 17 tiszt, 1923-ban 74
tiszt, 7924-ben 6 tiszt, 1925-ben 12 tiszt, 1926-ban 1,5 tiszt, 192'7 -ben 1,6

tiszt, 1928-ban 7'7 tiszr, 1929-ben 7 tiszt szemrevételezte Magyarország
területét katonai vonatkozásban.

Az osztály munkatársai 1923. december 12-ig elkészítettékazország
északi területének feldolgozását. Ezután tértek rá a déli és délnyugati
területek földrajzi anyagának gyűj tésére és szükségs zer(t feldolgozásár a,

amelyet 7927 - december 12-ig végeztek el.

1924-ben a Honvédelmi minisztérium I- osztálya által betervezett -

múszaki tisztek által történő - folyam-szemrevételezés pénzügyi okok mi-
att elmaradt.

Az orsÁgleíó osztály 1924-ben kidolgozta mindhárom terület" katonai
méltatás ához" szúkség* " Katonaföldraj zi áttekintő térkepef ] 1 :600 000 mé-
retarányban, amelynek kiadiására 1925-ben került sor.

Ugyancsak 1925-ben készült e| - mfu az"északi résznél" tewbevett -

az 1:750 000 méretarányú talajtérkép, mert ennek kidolgozásához szük-
séges adatokat aZ Allami Földtani Intézet csak 7924 végén tudta az osz-
tály rendelkezésére átadni.

Emellett az oszlály elkészítette a hadiakadémia részére rendelt föld-
rajzi segédlet 1:9)0 000 méretarán}ni térképvázlatát.
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I926-ban Kruttschnitt (Medvey) Aurél ezredes, az eddigi osztályveze-
iő átvette a térképészeti intézet parancsnokágát és helyébe Dobos Lász-
ló vezérkai százados kenilt. 1936-ban Czékus Györgl ómag, 7939-ben
Tolnay Dezső ezredes, 1942-bel Cech Wmos vezérkai ezredes vetLe ál az
osztály irányítását.

Közben az osztály létszáma állandósult: 2-3 vezérkari tiszt, 2-3 to-
pográfiai kiképzésben része§ült csapatti§Zt, ugyanannyi tisztviselő mint
térképrajzoló és egy gépíró. Akülső munkák elvégzósére 10-20 vezérkari
tiszt.

1927 és 7930között a"kelei rész" került feldolgozásra.

Az ország anyagi helyzete és a létszámviszonyok ezután nem tették
lehetővé az anyaggyűjtési munkálatok nagyobb mérvű folytatását, ez is a
mindjobban megnyírbált költségvetósre vezethető vissza. Ezért az osztály
csaknemtíz évig szüneteltette a rendszeres adatglújtést. Elsősorban az eddig

feldolgozott területek kiegészítésén, hidnyainak pótlásán és az adatainak
me gúj ít ás án dolgozt a k.

1936-ban kapott vezérkari irányelv szeání, azországleíró munMla-
tok sorrendje a következő volt:

1,.) "DéIi hadszíntér" ("D") Jugoszlávia ('T")

2) "Északi hadszíntér" 1"É'') Csehszlovákia ("C")

3.) " Keleti hadszíntár" ("K') Románia ("R"), (A levéltári dokumentu-
mokban a hadszínterek betújelzései és az országok betűjelzései felváltva
fordulnak elő),

Az osztály mindenkori munkáját szoros kapcsolatbanvégezte aTér-
képészeti Intézet topográfusaival, mivel az országleírás alapját a topográ-
fiai munkálatok képezték. Mivel évek során egyre kevesebb vezérkari
tisztet vezényeltek szemrevételezésekre, eglre nagyobli súlyt kapott a
topográfusok által begyűjtött adat. Mivel a topográfusnak a topográfiai
felmérésekből, a már kész térképek helyszíni belyesbítéséből (reumbu-
lálásából), valamint a térképek reüdeálásából és a részbeni (szobai úton
történó) helyesbítésből kifolyólag sokkal több adat állt rendelkezésére
mint amit a térképen tudtak ábrázolni. Ezeket az adatokat hasznosította

229



az oíszáE|eííó osztály. Az oíszágleíró adatok gyijtését az osztály szem-
pontjai szerint külön uta§ítás szabályozta a topográfusok részére.

Az országleiró osztóIy rnunkáját - a sűrűn változó osztályvezetők és
beosztottak, valamint az erősen ingadozó osztáMétszám mellett is - el-
látta. A tárgyalt időszakban az ország egész terúletét had§zínterekre le-
bonfva katonaföldrajzi vonatkozrásbal "méltatta", értékelte. Az ehhez
szükséges hadmúveleti térképeket és segédleteket elkészítette.

Az osztáIyhozbeosztott vezérkari tisztek jelentős tudományos, szak-
írói és propaganda tevékenységet fejtettek ki."

[V. Az országleírási (katorraföldrajzi) adatgyüjtés végrehajtása

A főcéI az volt, hogl a több térkepszelvényre kiteiedő terüIetről a íel-
sőfokú katonai képesítéssel rendelkezó személyek eglséges katonai szem-
pontok alapjón összefaglaló véIeményt nyújtsanak

Az adatok gyűjtése - főleg - a személyes észlelések (mérések) vagy
az illetékes hatóságok útján történt. Az országleíráshoz szükéges hely-
színek szemrevételezését és elbírálását, illetve ezek adatainak g5níjtését

a vezérkari tisztek és a topográfiai osztályvezetók személyesen végezték.
A topográfusok csak segédkezhettek az adatgJ^ijtésben az osztályveze-
tójűknek.

A kijelölt területeken végrehajtandó szemrevótelezés á adatgyűjtés
végrehajtásához kijelölt vezérkari tiszteket és topográfi ai osztályvezető-
ket megfeleló utasításokkal és segédletekkel az ország\eíró osztály látta
el. Ezek a segédletek a következők voltalc

a.) 1 darab "Utasítás az országleírási adatok p,űjtésére". Az utasítás
részletes magyarázattal taítalmazta a jelkulcsot. Szigorúan az utasítás
szerint kellett végezni a leírást és a rajzolást.

4 Bár e dol8ozatnakeznemtémája,nem ha8yhatjukemlítésnélkül somogyi Endre - azor§zá8leíró
osaláty e8ykori munkatáfsának, ké§óbb a TéakéPészeli Intézet pafáncsnokának - a:"Matyaror-
sá8 €§ a kömyék ánamaiíak kátonai földrajza" címú na8,ysikerú kön],\,ét, amelyet tankön}Ykénl
rendszeíesílettek. A ma8yaí tiszl ek gen€rációi tanultak ebMl "földrajzi §zemléleteí'.
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b.) 1 darab 1:200 000 méretarányú térkép, ez a téíkép klzátólag az
áttekintést és a tájékozódást szolgálta.

c.) 1 darab 1:75 000 méretarányl térkép, ez a térképszelvény a rész-

letesebb tájékozódásra szolgált, ille t te a:zakat az országleírási előírásokat
(hadműveléti szempontból fontos adatokat) taíl^Imazta, amelyek meg-

ítélése á elbírálása kűlönösen fontos volt: közlekdési vonalal; rnűtár,

gal9 kilátópontok stb.

d.) 2 darab 1:75 000 méretarányú kéknyomatú téíkép. Az egyik kék-
nyomat a"mezei gűjtő térkép" ,lo|t, amelyben a szemrevételező az ada,

tőkat - a"jelhlks" szerint - beírta, illetve a helpzínen berajzolta- Minden
adatot a helyszínen kellett berajzolni, illetve beírni.

A másik kéknyom at a tkztáZati "jelentőtérkep^ volt. Ezen az össze-

gyűjtótt adatokat végleges formában" tisztózatban" a "mezei gújtőtérkép"
áiapján szobai munkában jelkulcs szerinti kiütelben vitték fel (rajzolták
be),

e.)"FöIdrajzi adato&" című üres nyomtatványfüzet. Ebbóla nyomtat-

ványfiizetból minden szemrevételező annyi példánl kapot! ahany hetven-

ötezes terképszehényre terjedt ki a munkaterülete. A leírás módjára a

fűzet rovatai nyújtottak részletes m agyaíáűatot.

f.) 1 darab rnunkanapló űrlapminta, amit a munka idótartama alatt
kötelézó volt veze tní, A munkanapló célja: a munkae|lárás, a munkaidő,

a megtett utak, távolságok rögzítése és a tanulságok összegyújtése volt,

g.) Eset|eg"Kérdőív" űrlapol! ezek a statisztikai adat5rűjtést és az el-

tenőiát szolgátták. A kérdőívet akkor osztották ki, ha ennek szii{ségét a

földrajzi osztály megállapította.

h.) 1 darab "1(rloz at" abeszá|láso|ási rendeletekból, ez az összesítés

azokai a tudnivalókat tartalmazta, amelyek a mindennapi munkához fon-
tosak voltak (átvonulási szállás, előfogat igénylése stb.).

i.) 1 darab "Nyílt parancs", amellyel a különböző katonai és polgári
hatóságok közreműködését és támogatását biztosította.
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Az utasítás szerint megadott irányelvek és keretek között, csak ka-
tonai szempontbó| - menet, harc, ellátás, nyugvás - kellett adatokat gyűj-
teni és elbírálni. Ha az utasításon kívül esetleg egyéb - katonai szempont-
ból - fontos jelenteni való akadt, azokat a"íöldrajzi adatok" fizet megíe-
lelő rovatába kellett beírni. Az adatgyujtést kiegészítették a legszüksé-
gesebb mértékben - fényképfelvételek (hidak oldalnézetben, kilátók,
stb,) készítésével.

A gyűjtött adatokat egy kóknyomatú 1:75 000 méretarányú a már
említeít " jelmtőtérképen" tisztázatbal dolgozták íel. Az elv az volt, amit
rajzban lehet kifej ezli, azt rajzban kelt kifejezni a jelkulcs adta jelzések-
kel. A vonatkozó szö,tegimagarázatokat a térképszegéllrre és a térkép-
hátlapjára írták.

Átalában egy kéknyomatú "jelentótérképen" kellett feldolgozni a

gyűjtött adatokat. Ettől csak akkor tértek el, ha az adatok a térképszel-
vényt túlzsúfolták volna. Ekkor kettő jelentő térképet készítettek- Az I
számt1 ielentő térképen., vasutak, utak, egyéb piros jeleket, a II. számún:
vizeket, erdőket, határokat dolgozták fel.

Az elkészített munkát és az összes kiadott segédleteket a vezérkari
tiszteknek személyesen, a vezénylésiklejártáva|, a topográftai osztályve-

zetőknek eg-ep topográfiai munkaterüIet befejezését követően nyolc na-
pon belül, postai úton kelktt kadni a föllrajzi osztáIyak

Y . Az országleirási adatok ábrázolásának és leírásának módja

A szöveges leírást a"Földrajzi adatok", később a"Térképleínisi ada-

tok" fizet határozványai szerint kellett végezní. A határozvány kilenc
szempontot különít el. Ezek a következők voltak

1.) Talajvíszonyolc itt a talajtípusok felsorolása történt meg, főleg
szövegben, részben vázlatrajzban.

2.) A terep jellege: nyílt, tagolt, stb. szövegesen jellemezve.

3.) Terepfedezet, amely az áttekintést korlátozza:

a.) Természetes terepfedezet (nővényze|), például: erdő, kukorica,
napraforgó, nádas, szőlő, rixföldek (a töltések miatt), díszkert, sok fa-
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csoport, fasorok, stb. Főleg szövegben, részben vázlattal. A hetvenötez-
res térképen jelzett erdőkten beá|lottváltozást, minr; megszúnt vagy új
erdőt szintén csak 2-3 km' kiterjedésnél kellett jelezni. Kisebb terjedel-
műek a hadműveletet nem befolyásolták.

b.) Mesterséges terepfedezet (építmérlyek), például: házak, súrú ta-
nyarendszer, ipartelepek, falvak, városo\ magas töltések, magasan fel-
töltött utak stb. Ezeket csak írásban kellett felsorolni.

4.) Kilátópontok: figyelőhelyül alkalmas, 5-10 kilométernlre kilátást
nyújtó pontok. Később az 1:50 000 méretarányú térképeken velvbryen,
ként: dombvidéken legalább négy, síkvidéken legalább egy kilátópontot
kellett bejelölni. Ugyancsak be kellett jelölni a kilátópontokról látható
jellegzete§ tereppontokat (vonatkozási pontokat). Az ábrázolás módja
főleg rajz, ezenkívülláttajz, tájrajz, esetleg fénykép volt.

5.) Vizek:

a.) Mint át nem gázolható akadályok: ezek folyóvizek, csatornák,
tavak, árterületek, mindig járatlan mocsarak, vizenyós ta|aj, kedvező át-
kelési helyek, gázlók, kompok és a folyóvíz adatai, egy pontra vonatko-
zólag főIeg njzban, részben szövegben.

b) Mint utónszállítási vonalat: szövegesen a hajózhatóság, tutajoz-
hatóság, csónakázhatóság fel- és lefelé, illewe csak lefelé.

6.) Közlekedési vonalak

a.) Vasutak: A szabványos és a keskenynyomtávú vasutak leírását, a
vasúti hidak és áteresztók rajzát és adatait nem kellett ábrázolni, mert
ezek leíiását más forrásból szerezték be. Viszont a keskenlvágányi vas-
utat, ipari vagy gazdasági kisvasutat és a sodronykötélpályát az utasítás
szerint kellett leírni. Ugyanez vonatkozott az állomások jellegére is. A
nagyobb pályaudvarokat fényképezni kellett, Avasúti kitérőket, rakodó-
kat, hadkitérőket a vasút megfelelő oldalán rajzban ábrázolták.

b.) Urak A múutak leírása a katonai használhatóság szempontjából
történt, (az útszakaszok sorszámmal megjelölve, az útszélesség az útvo-
nalra írva, a kövezet es a koronaszélesség stb,) rajzban és szóvegben. Az
utak jellegváltozását metszetben kellett ábrázolni terepszakaszonként
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legalább eg,et. ugyanezen szempontok alapján kellett leírni a főkózle-
kedési talajutakat i8. Erőteljes zöld pontokkal ábrázolták az útte§t meg-
felelő oldalán a műutak és a fontosabb főktizlekedési talajutak merlti
fasorokat a légoltalom szempontjából.

c.) Utak karbantartása: akérdés azvolt, hogy az út karbantartásához
a követ, kaücsot honnan kapják? Ezétt akőbányákat, kőfejtőket, kavics-
bányákat is be kellett jelölni.

d.) Epített utak és fontosabb fő közlekedési talajutak hídj ai: Iít ahidak
négy méter hosszúságig nem jöttek tekintetbe. (Át nem gázolható vizek-
nél ennél kisebb hidak is), 4-10 méterig a híd hosszát a híd jeléhez írták,
itt csak a hídmezó hosszát mérték meg.

Á 10-20 méter közötti hosszúsági hidaknt következőképpm jelölték:

hossza
anyaga 

- 

magassága példáu|: F. 'O '.szélessége 2,5

(A híd anyagának rövidítése: V= vas, B =beton, !=ftg!6, F=fa.):

- 10-20 métertől a hidakat sorszámmal jelölték.

- 20 métertől a hidakat rajzban, e§etleg fényképpel ábrázolták.
Az áteresztőket váz|at és adat nélkül jelölték.

e.) Az út minőségének meg nem feklő teherbírású műtúrgt rajzi ábrá-
zolásban.

f.) Utakon kívülijárhatóság: Afő szsmpont az volt, hogy a különbözó
í'egyvernemi alakulatok mikor, miért nem tudnak mozogni.

1 .) Repülőterek és repülők leszdllasára alkalmas helyek: Ezeket fóleg
rajzban ábrázo|ták. Az állandó jellegű polgári (sport, vízi vitorláZó, stb.)
repülőtereket, amelyek működó és berendezett (állomás, hangárok, tar-
tályok, stb.) repülőterek voltak, külön jelezték.
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A repülók leszállására alkalmas hely kritériumai a köveíkezők vol_
tak

- Az év nagy részében alkalmas terület;

- Sík eryenletes, száíazta|aj, például: |egelő, vásártér, szérűskert:

- Mérete: fószélirányban 500 méter, szélessége 250 méter, múút kö-
zelében legyen;

- Közelében (kb. 1 kilométerre) legyen távíró - va5l távbeszéló-ve_
zeték (állornás), vízellátási lehetőség (folyovíz, kút).

8.) E lhe ly ezé si lehető s ég:

a.) Ember, Ió részére: általános jellemzés: az épületek anyaga, tető-
zete csak szövegben. Elhelyezendó létszámot, vagy alakulatot nem írtak.

b.) Magasabb parancsnokságok részére alkalmas épiletek, pélüul:
kastély, kúria, úrilak, ha legalább nyolc szobája volt. Rajzban és szöveg-
ben kellett ábrázolni.

c-) Kőrház céljára alkalmas épület: akkor, ha legalább 50 ágyra volt
hely, rajzban ábrázolták.

9.) Eg)éb, katonailag fontos szempontok:

a.) Például: A rendestól eltérő éghajlati-, egészségügyi, és ivóvízvi-
szonyok, járványos betegségek (tífusz, trachoma, tüdóvész) víztől golyva.

b.) Lakosság jellemzése nemzetiségi, hazafias és politikai szempont-
ból; szociális viszonyok általában, összlakosság, hadrafogható lakosság,
általános múveltség, népsűrűség, különleges jellemző vonások.

Átalában az itt felsorolt példákra és ezekre a kérdéseke kellett vá-
lasz adni, Minden más katonailag fontos adatokat más forrásból szerez-
ték be.

Az itt ismertetett módszerekkel és eljárásokkal készültek el a M.
Kir. Honvédség hadműveleti §egédletei, elsősorban a különleges (út_
nyilvántartó-, hiradó-, stb.) térképe\ folyamleíró-hadtáp §€édletelq
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és különbiiző statisztikai kimutatásol amelyek elósegítették a vez6rkar
nyilvántartó szenezó és tervezó munkáját.

Az országleirási adatok gyűjtése, a térképhelyesbítés különbözó
módozatai mind lehetőséget adtak a tiszteknek, hory térképolvasási gya-

korlatuk és térképészeti ismereteik fejlődjenek. Ezt a gyakorlatot a kü-
lönböző törzstiszti ryakorlato\ táj ékoztaló ltazások állandóan erősí-
tették

Bizonyságul egy m egáIlapítás az 1925. évi hadbiztosi törzstiszti gya-

korlati íájékoztató utazásról - amelynek a célja az volt, hogy szemrevé_

telezzék a hadtestvonat elhelyezesi körletét és ezek után dolgozzák ki az
élelmezési számvetést - készült jelentésből..;'A valóságos útviszonyok ál,
talában a térképben felvett és jellemzett utald@l nagljából megegteznek.Á
Bükk hegségen északlél irányban ónezető csekély száml1 út általában
véve, amennyiben legalóbb is taligaútnak van a térkpen jele7ve, fogatolt
táboi tikérség menetelésére alkalmas... A tanulmánycsopott által részlet-

ben szemrevételezett útvonalakról szóIó vázlntol9 illewe térképhelyesbíté,

sek - számszeint 4 vázlatban - mellékelve vannak. kérem ezen vázlatokat
a föIdrajzi intézethez tovdbbi felhasználós céljából eljuttatni."s

5 Jelentés a hadbizto§i törz§tiszti 8yakorlati tájékoztató Utaásíól. Hadtörténelni Levéltár.
36426frl.-3-L925.
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szAKGyúJTENóNy lÉrBsüI-r

"Szül<séges, hog a kapitán hagljon népet, amely har-
con Hvül óIljon, . .. a had segítségére"

Zrínyi: Wtéz hadnagl

Zimonyi Isuón|

Az 1100 éves történelmünket ürneplő millecentenáris év rendezvé-

nyeihez szorosan kapcsolódó állandó kiállítás megvalósulásának voltak
tanúi, akik 1996. decembbebr O2-árl az -ellá:űk napja'központi rendez-
vénye keretében az "Ellátók szakgrűjteménye" avatásán vettek részt.

A MH Hadtápcsoportfőnök§ég azt élozía meg, hogy a maryar ha-

dak több évszázados harcaihoz elválaszthatatlanul kapcsolódó elláó te-

vékenységét reprezentáló korabeli rtlikviák muzeális eszközökkel való
kiáltíüásával mutássa be a gyűjteményben résztvevó hét szolgálati ág

átfogó történetét, állítson emléket az ellátóknak.

A kiátlítás anyagának alapját képezték volt Hadtáp KiképzőKőz,
pont szakkabinettjének gyűjtemény e, az e|láíó szo|gálatok intézetei, rak-
iárak, javító bázisok, égészségügyi intézetek megórzött tárryai, budapesti

hadtáp nyugdíjas klub tagjainak adományai. Mindezeket egészítette ki a
Ilndtörténeti Múzeum műtár$lállománya. A gyújtómunka, a kiállítás he-

lyiségeinek felújítása, a relikviák állagmegóvása, restaurálása során meg-

hatáiozó szerepet töltöttek be a MlI EIlátó KözPontob a MH Fenntartási
Főigazgatóság valatnint a MH Közlekedési és Szállítási Főigazgatósóg

A szakgyűjtemény méltó helyet kapott a MH Ruházati Ellátó Köz-
pont immár 90 éve megépült, történelmi légkórt sugárzó műemlék ob-

l Dí.zimonyi I§tván nyá.ez,redes, a hadtudomány kándidátusa, tudományos fómunkatárs
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jektumban, ahonnan többek között két világháború magyar katonáit öl-
töztették, szerelték fel.

Az állandó kiállítás a MH Anyagi-technikai Főcsoportíőnökség tá-
mogatásával valósult meg.2

A gijtemény felépítésében követi az ellátás történelmileg kialakult
strukhinijót, az á4űzatok korok szeinti fejlődését a kezdetektől napjainkig.

A magyarnép, miután a Kárpálmedencében hazára lelt, történelme
során sokszor kényszerült szabadságát fegyverrel védelmezni. A minden-
kori vezetés szervezte a hadrakelt seregeket és gondoskodott ellátásuk-
ról.

A honfogla|ó magyar seregek létszámviszonyaira a korabeli utazók
írásaiból tájékozódhatunk - Ibn Ruszta és Gardizi feljegyzései szerint a
magyar vezér 2O 000, azaz két "tömény" lovassal vonult hadba. Ez az
egyetlen számszerű adat a 9. és 10. századra vonatkozóan, melyből kér
ségtelenül következtethetünk a harcok vezetésén belül az ellátási tevé-
kenységbizonyos szeíyezettségéíe. mely nélkül aligha lettek volna képe-
sek a több ezer kilométeres vándorlással járó harcok eredményes meg-
vívására. A magnr kalonai ellátást tehát ettől az időtól eredeztethetjük

A honfoglalás időszakában a sereg ellátását a különféle társadalmi,
katonai egységek vezetői: nemzetségfók, törxfók, késóbb a második fe-
jedelem, a gula irányította,

A nomád lovashadsereg fegyvere a zíj, a kopja és a szablya volt, szem-
léltetik a kiállított tárgyak. Számtalan lelet igazolja, hogy a magyaroknak
nagy mesterségbeli tudással rendelkező kovácsai, fegyverművesei, nyer-
gesei, íjasai, ötvösei, szíjgyártói voltak.

2 A kiáíítás létrejötté! se8ítette a MH Humánszolgálaü c§oportfótrök§é8 pályázatáí me8nyeri
pénzü8yi rámo8atás.
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"A hadjdratokban a vadhúst és a halat száitús, fiistölés útján tarta-
lékolták" Ma]dmáshol: a hadbavonulás során 'hagr, cs apat kanca és tehén
követte őket, ieszint upnelal és tejivás végett" nőndji Balcs Leó3 a ma-
gyarokról, Ugyanakkor támaszkodtak a felvonulási terület élelmi-
szerkészleteire, lehetőségeire. Mindezekkel szilárdan megalapozták a
hadjárat élelmezését.

Ez időben kifejeze tt katonai ruházatról nem lehet beszélni. Harcban
is az általában viselt ruházatot hordták, melyek néhany változatát akiál-
lított rekonstruált öltözetek mutatják. Fejúket általában heryes bőr-,
vagy nemez kucsma védte. A felsőruházat jellegzetes darabja a köntós,
vagy kantus volt, melyet keskeny bőröv fogott össze, rajta kiilönbözó sze-
relékekkel: tarsoly, bőrtegez vagy puzdra, a szablya, stb.

Á száIlítás egytdős a hadüseléssel, ma is az ellátás nélkülözhetetlen
eleme, A hadbavonuló sereget a legszülségesebb tartalék készleteket
szállító málhás állatok, szekerek követték, első lépcsőjük 1500-3000 lé-
pésre, rajtuk a tartalók nyílvessákkel, kopjákkal stb., szemléltetik a tab-
lók.

Minden harcos éítetí a sebek góglitásához, a testbe fúródott nyíl-
hegy eltávolításához. A további kezele-st a sámdnok végezték, akik egy-
személyben papok, jósok, tanítókvoltak. A beszakított koponyából eltá-
volították a csontszilánkokat és a nagyobb nyílásokat ezüstlemezzel fed-
ték. Tanúsítják ezt a honfoglalás koii temet3kben talált leletek.a

A mas/ar történelem 11.-13. századában a királyi és nagybirtokosi
udvarokban szolgáló hivatásos katonák, valamint háború esetén a had-
rakelt sereg eltartásáról és felszereléséról uraik közvetlenül és termé-
szetben gondoskodtak, éppen úgy, mint korábban a nemzetség- és törz§-

fők,

Az lrpádkor kéziferyvereinek egye§ fajtái (szablyák, buzogányok,
harci bárdok, baltá§ stb.) a ütrinekben a korabeli ruhák mellett kaptak

3 P. A Ix, században élt bizánci császár fómüvében a Taliizában,

4 Az ásatásokról kiállított dokumentumok,
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helyet. A harcosok öltözete továbbra is megegyezó volt a lakosságéval,
mely azonban szoknyaszerű formájával és élénk színeivel uryancsak kü-
lönbözött a honfoglalás korához képest.

Az élelem ellátás ebben a korban alapvetően természetben történt,
uryanakkor a zsoldos katonáskodással már megjelent annakpénzbeniLj-
fizetése. A had,iáratok és várak védelmének szervezésében egyre na-
gyobb szerepet kapott az ellátásban az élelem készletek felhalmozása.
Az elfoglalt területeken a harácsolás mellett a helyszíni beszerzés során
bár korlátozott mértékben, már pénzt is használtak.

. A szállításokat a hadnépen belül elkülönült "szeklrészek" végezték.
Uthálózatról ezidőben még alig lehetett beszélni, a római korból meg-
maradottakon kívül, inkább csak kitaposott ösvényekől.

A sebesültek ellótásának helyeívé mindinkább a szekértáborok vál-
tak, ahol borbélyok és asszonyok tevékenykedtek.

A 1,4,-15. század katonai ellátásában változások következtek be a
kor társadalmi-gazdasági-technikai fejlődése nyomán, Városi mesterség-
gé vált a lőfegwerek gtártása, az áglúöntés mellett kialakult a puskamű-
vesség, a vas-, ólom- és kőgolyó, apvskapor ipai méretű gyártása. Atfu-
lók szemléltetik a korabeli kézifegyvereket (pisztolyok, elöltöltős pus-
kák, gránátok, stb.). A fegliver- és lőszerüzemek már városi á állami meg-
rendelésre dolgoztak, így például Mátyás király 1464. június 27-én ke|í
rendeletében Szeben városát utasította, ho§I lőpor- és ágyúkészítéssel
éjjel-nappal foglalkozzanak. Mátyás uryanakkor állami szinten is megin-
dította a fegyvergyártá§t, amikor 1487-ben Felhévfum víizelhajtott kala-
pácsoló múhelyt épített. Ezidóből számítjuk a magnr hadiipar megjele-
nését.

Máty.ás korát reprezentálja a kiállított"feketesere§' tuhája, mellén a
hollós címerrel, mely viselet bár inkább feltevéseken alapul, mégis kalo-
nai egtenruházat kialakulásának irányába mutat.

Uryancsak érdekessége a 5nijteménynek at4. század divatjára utaló
sarok nélküli csórős lábbeli. A cipó orrát rendkívül hosszúra készítették,
melyet bőr- és textilhulladékkal merevítettek. A rendfokozati jelzes és
egyenruha hiányrában, hogy az ellenfelek harcban megkülönböztethes-
ség eg5nnást, csapatjelet, többnfre színes v áILizalagot viseltek
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A 14-75. században a mai értelemb envetL orvosi eIIátásróI még nem
lehetett beszélni, bár a városokban már működtek kis számban orvosok.
A háborús sebesülteket továbbra is tudományos ismeretekkel nem ren-
delkező személyek (vándor sebészek, borbélyok, fürdősök) látták el. A
háborús sérüléseknél sokkal nagyobb veszteséget okoztak a járványok
(pestis, vérhas, lepra, stb.), melyekkel szemben teljesen tehetetlenekvol-
tak. 1439-ben Szalánkemennél, Albert király seregében 24000-en estek
vérhasjárvány áldozatául, köztük maga a király is.

A mohácsi vész után másfél-évszázados török hódoltság idejét a tö-
rök és a Habsburg uralom elleni harc töltótte ki.

Bocskai seregében - pénz hiján - nindaddig amíg a katona a harcban
nem tudott magának feryvert szerezni, otthonról hozott baltával, kaszá-
val harcolt. A szabadságharc hadserege a győztes hadjáratok alkalmával
jutott jelentős fegyverzethez. Nem volt jobb a helyzet kezdetben a Rá-
kóczi szabadságharc alatt sem. A fegyverszerzés forrása eleinte a meghó-
dított városok készletei voltak. Később a vármegyékt őlún. "fegverpmzt"
szedett. l-ényegesen csak Felső-Magyarország elfoglalása után javult a
helyzet, támaszkodhatott annak fejlett iparaira. Puskákat a szepességi
bányvárosokban és a kassai hadszergyárban készítették. A kardokat
Rozsnyón, Csetneken és Torockón verték. Aryúkat a besztercebányai,
dobsinai és a szepességi hadszer5lárakban öntöttéh A lőszert azűn."ar-
mame ntáiumokb a n" tát olták, melyet aZ " armamentáius ok" vezettek.

A tárlók korabeli fegyverei: szablya, buzogány, tőr, pisztoly, az elöl-
töltós, kanócos gyújtószerkezettel ellátott szuronyos puska, melynek tűz-
gyorsasága 1-2 lövés volt percenként.

Ezidőben találkozunk a hadak ellátásában azzal, hogy különbséget
tettek béke és háborús élelemjárandóság között, továbbá, hogy a hadjá-
ratok idején táboi sütőkemencéket is működtettek, ahol 2 nap alatt ké-
pesek voltak a hadsereg 3 napi kenyérszülségletét kisütni.

Rdkóczi sercgében a ruházati ellátást a ruházati hadbiztosok szer-
vezték Az éves "mustrák" szemlék alapján utalták ki az ezredeknek a
posztót és kellékeket, melyet a városi szabókkal dolgoztattak fel. Even-
i<ént a katonáknak két pái csizma, két fehér ruha éi egl süveg járts. A

5 A dollnán},t é§ nadrágot 2 é!Ye, a köPen!1 3 évre kapták. (A Regulamentum elóírá§ai alapján)
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korrajellemzően zsinórokkal gazdagon díszített ruhában látható egy ku-
.nrczvitéz,

A 1ó. és 17. században miként a hadseregek, éppúgy a szállító szer-
vezetek is csak a háborúk alkalmával alakultak meg, A lőszer-, élelem-
és málhakocsik a kocsimesterek felügyelete alatt álltak. A fogatok bizto-
sítására egyrészt avármegyéket köt elezték, másrészt bérfuvarosokat vet-
tek igénybe.

A uóIlítóoszlopok sokszor mérhetetkn felduzzadása már akadályozta
a sereg mozgékonyságál. A szállítóoszlopot gyalogos- vagy lovasosztaggal
biztosították.

A kurucz seregek egészségtigi elMtásának megszervezésére mindj árt
a szabadságharc kezdetétől nagy gondot fordított 11, Rákóczi Ferenc. Az
ezredeknél 2-3 borbélyt szervezet t, melyeket az ezredpénztárból kellett
fizetni. A sebesültek további ellátására a megyei ispotályokat kötelezte,
ahol szakképzett orvosok gyógyítottak. 1705-ben már sor került néhány
" hadiispotáIy" (hadikórház) feállítására: Kassán, Besztercebán}án, Deb-
recenben és Pápán. A lábadozó sebesültek számára "curatóiumot" (gó-
gyüdülőt) állított fel Rimaszombaton és Sztubnya-fürdőn, ezek állami
költségen működtek. Az egészségüryi ellátás felépítését az egyes had-
múveletek során a kiállított tablók szemléltetik.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hadseregének ellátása
mindjárt az első napokban óriási erófeszítéseket követelt a megalakul
kormánytól, Afe gwerzÉt fedezésére a kormány haladéktalanul igénybe-
veíte a Cs.kir. hadszenárban lévő fegyvereket, megindították a külfoldi
beszerzéseket, melynek elzáródása csak fokozta a hazai hadiipar gyors
megszervezését. Először az országban előtalált mintegy 30000 puskátja-
vították meg, novembertől kezdve pedig napi 1200 újat gyártottak.

A feg;ruerellátásban kiemelkedó teljesítményt nyujto tt Gábor Áron
erdélyi öntőmester, aki pár hónap alatt '70 ágl.őt gyártott. A hadiipar
gyors felfejlődését mutatta, hogy 1949-ben már lőszertartalékkal is ren-
delkeztek. A nagyváradi"Iőszer fóraktár parancsnol<sát' látta el a fiók-, a
tábor- és hadtest lőszertárakat.

A vitinek kézifegverei, pusl<tílg szúró-, vágófegverek adnak képet a
sz ab a ds á gha r c f e gu e r e iről.
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A hadsereg élelm ezéséhez szikséges termények és vágóállatok be-
szerzését polgári kormánybiztosok végezték, akiktől a hadtestek, had-
osztályok vették át azokaí. A katonák élelem ellátásában csak kenyeret
biztosítottak központilag, az ételek elkészítése csapatoknál íöííéní aZ

éIelmező tisztek irányításával.

A ruházati ellátást az Országos Ruházati Bizotímány szervezte, az
ország egyes körzeteiben működő fiók-bizottmányokkal. A ruházati el-
látás alapját a cs.kir. hadsereg raktáraiban elótalált készletek lefoglalá-
sával biztosították. A szövetek feldolgzására " kiké s zítményi bizott s ú4ot"
állítottak fel. A szabadságharcos katonáköltözetének cikkei voltak: akö-
peny, mente, atilla, nadrág, csákó, sapka, hátbőrönd (borjú).

A hadseregszervezés terén és ezen belül az ellátásban az idő és a
szűkös anyagi-pénzügyi körülmények szorításában a csapatok fe}öltözte-
tése terén nehézségbe ütközött az egységes megjelenés biztosítása, első-
sorban a ruházat színe vonatkozásában,

Az általánosan elfogadott barna posztó hiányára a Honvédelmi Bi-
zottmány egyik rendelete is rámut atott: "Az újon alalatló honvéd zászló-
aljak ruhdzatának rögtóni kiállítása miatt nem lévén elegendő szabályszeni
bama posztó: a honvédek atillái, s egÉb ruha nemei, mds színú posztóból
is rendeltettek készíttetni..." (Pest, november 6. 1848.),

" Üvegezett szekrényben látható, hog a császái csapatokfrakk és rövid
dolmány viseletével szemben a honvédek hosszú bama atillát, szürke kö-
penyt, tovúbbá ldbrafeszülő zsinóros kék nadrógot viseltelg fejükön nemzeti
színű s a pkarózs á s c s ákóv a l-"

A szabadságharcos sereg gyors felállása közepette ugyanakkor tar-
kította a honvédek öltözetét az osztrákoktól örökölt ruházat. Igy előfor-
dult, hogy ugyanabban az ezredben eglmás mellett harcokak fekete-sárga
szinóros dolmányban és piros-zsinóros zekében.

A tábori raktárak anyaga|t a hadtest szekerészet szállítoííd külön sze-
kerészparancsnokág alatt. Hatalmas teljesítmén},t nyijtott a szállítás,
amikor 1949. első napjaiban Pestról ki kellett üríteni a hadikészleteket
és hivatalokat, majd a csapatok gyors előrenyomulása következtében
végrehajtani a Tiszántúlról a Pestre való üsszaköltóztetést, végül ráhá-
rult a készletek júliusban Szegedról Aradra való kimenekítése.
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A magyar honvédségegészségüge 1848 decemberében különült el a
polgáritól. 1849 tavaszától már minden hadtestnek volt egészségüs/i fő-
nöke, akik irányították a zászlőaljak csapatorvosait. A zászlóaljaknál,
osztályoknál eg]-egy főorvost és kettő-kettő alorvost rendszere§ítettek.
A sebesültek a csapatoktól ideiglenes táboi kórházakba kerültel1 abon-
nan a rendezó főorvos irányításával szállították tovább az állandó tábori
kórházakba.

Az 1848-49-es szabadságharc vezetése rendkívüli kórülmények kö-
zött eredmónyesen biztosította a hadsereg minden oldalú ellátását, tel-
jesítménye a katonai ellátás legszebb példái közé sorolható.

A huszadik század elején a hadművészet és haditechnika t'ejlődésé-
nek eredményeképpen jelentősen megváltoztak a háborúk méretei, ez-
zel egyitt anyagszükségletei, addig nem tapasztalt terjedelemben megnö-
vekedtek az ellátás feladatai, A hagyományos fegyverzeti, élelem és ru-
házatiellátás rnellett új anyagféleségek megjelenése következett be, mint
műszaki-, híradó-, gépjármú, repülő-, vegyi, üzem- és más anyagfólesé-
gek.

1867-ben kialakult a dualista államszetvezet, amelynek sajátossága
volt a kozö kül-, had- és az ezek működését biztosító pénzüg5,rninisztórium,
A közös hadsereg mellett létrejötl a maglar királyi honvédség is.

Mindezek meghatározták a katonai ellátás rendszerét, működését a
Monarchia milliós hadseregén belül. Elkiilönült maryarellátási rendszerről
nem beszélhetünk, csakis az osztrók-mag)ar haderó ellátó szolgálatáról,
amit a szakgyűjteményben látható anyagok, dokumentumok is tükröz-
nek. A honvédség fegyverzete és felszerelése teljesen azonos volt a Mo-
narchia hadseregével, csupán a ruházat egyes jegyei fejezték ki a nemzeti
hovatartozást, a zubbony zsinórzata, az aíillaviselet utal a honvédségre.
19091ől a színes ruhát lényegében változatlan formában a csukaszürke
váltotta fel. 1916_tól a hadiruházatot a tábori szürke váltotta fel, A kész-
letek átfestésére Miskolcon ruhafestő intézetet !éLesítettek.

A hadsereg a hadműveletek kezdetén majdnem klrázó|ag az után-
szállításokból élt. A hátországból az élelern típusvonatokon érkezett a
Monarchia nagyobb élelmezőraktáraiból, mint Bécs, Brünn, Királyhida,
Budapest (Lehel u.), Temesvár, mutatják a korabeli térképek. A háború
a vártnál hosszabb elhúzódása, a készletek nag}.ínérvű csókkenése azon-
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ban mindinkább a megszállt területek készleteinek kihasználására ösztö-
nözte a hadvezetést.

Szdmos korabeli tárgt, fénykép és rajz dokumentálja az élelmezés
re ndsz e rét, működé s é t.

Telepített állapotban szemlélhetik a látogatók az 1909-ben rend-
szeresített fakerekú fogatolt mozgókonyhát, a korabeli főzőütöt és fő-
zőIádákat. Láthatí az 1901. mintájú ugyancsak lóvontatású tábori sütö-
de, mely az 1818. miatáj(l"Peyer" féle hordozható elemes tábori §ütödét
váltotta fel. Mindezeket egészíti ki aZ egyidős tábori vágóhíd készlet lát-
ványa.

A Monarchia milliós hadserege napi többezer tonnás anyagszükség-
letének forrása meghatározóan a hátország volt, melylek utánszállítása
nagy feladatot jelentett. A hárország és a front köZött a §Zállítás a xx.
század eleién kiépült vasúthálózatra támaszkodott. A vasúti végállo-
másokról a szállítás főeszköze a fogatolt jármű volt (kocsi, társzekér, ta-
liga), melynek különböző típusait a tablók ábrázoljúk. Az eredeti málha-
nyergek (1895. és 1915. mintájúak) a málhásállatok felszerelését szem-
léltetik. Ugyanakkor nem nélkülözhették a kutyák vontatta kiskocsikat,
szánokat sem a keskeny hegyi ösvényeken.

Egre na5lobb számban jelentek m ega szállításban a gépkocsk Míg a
háború elején összesen 48, avége íe|é már 230 tehergépkocsi oszloppal
rendelkeztek,

A kornak megfeleló életszerűen berendezett zászlóalj-segélyhely
látványa tárul a látogatók elé, Egyedi darabja a gpijteménynek ery 1916-
ból származó lóvontatású tábori fertőtlenító koc§i. A nagyszámú egyidős
orvosi műszerek, az 1905-ös tábori fogorvosi fúróállvány mutat az orvclsi
ellátás színvonalára. A sebesúltek ellátásának és kiürítáének rendszere
elveiben ma sem sokat változtak.

A II. világháboruban az ellátást a ma§/ar és a német vezetés által
kótött megállapodásnak megfelelően - speciális lőszer- és anyagellátáson
kívül - beleértve az élelmet is a németek biztosították. A magyar hadiipar
által gyártott fes,,verek különbözó okokból (licenc, stb.) elmaradtak a kor
színvonalától, különösen érezhető volt a harckocsik és páncélelhárító
eszközök terén.
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Ez utóbbiakkal való ellátást a németek kapacitás hiányában nem,
vagy csak jelentéktelen mértékben tudták teljesíteni.

A német élelmezési normában szereplő cikkek nem tették lehetővé
a maglar ízlésnek megfelelő főzést. Agondot enyhítő un. magyaros pótlék
(szalonna, paprika, pálinka) pedig gyakran nag, késá§el érkezett meg. Az
élelem ellátás technikai eszközei (mozgókonyhák, íőzőládák, tábori sü-
tödék, stb.) az I. világháborúban használtak voltak. Csupán annyibankor-
szerűsítették azokat, hogy a kerekes eszközöket a gépesített alakulatok-
nál gépkocsi vontatásra tetiék alkalmassá (gumikerekek).

Az elvonulók ruházata összességében hasonlított az I. világháborús
öltözethez, Változást jelentett azonban a szín, amely tábori barnára vál-
tozott, a gyalogsági nadrág helyébe a pantalló lépett, melynek szfuait a

bakancs felett bőr bokakötő fogta össze. Aposztó ruházat nyáronnagyon
meleg volt, télen nem nyújtott védelmet a zord hideg ellen még a téli
óvócikkeknél (bőrmellény, melegalsó, bőrkucsma) sem. A bakancsok nem
állták ki a próbát a vizes, havas időjárásban (gyakori lábfagyások).

A hadsereg lezetésének folyamatosan gondot okozoít a szóllítás. Csa-
pattagozatban kizárólag lovas kocsik voltak, de a hadosziályok is csak
20-25 vegyes típusú tehergépkocsival rendelkeztek, amikor a német had-
osztályok közel 400 gépkocsival tervezhettek. A szállítás elégtelen esz-
kózei és más okok miatt a szállítmányok át|ag2-3 hónap alatt érkeztek
meg a hátországból, okoztak ellátási zavarokat.

A hadsereg motorizáltságának alacsony színvonala mellett is állandó
gondot okozott aZ íkemanyag-ellinis, mert a német fól csak rendszertelenűl
és csökkentett mértékben iett eleget ellátási kötelezettségének. Így pl.
A2. hadsercg illetménye napi70 mJ ellátmányábólalig 45-_50mJ-t kapott.

Az állandó hadsereg létszámának növekedésével, az általános had-
kötelezettség bevezetésével ugrásszerűen megnőtt a csapatok elhelyezé -

sének igénye, nyomában a kaszárnyák, laktanyák, tárintézetek, taninté-
zeíek, kórházak és más katonai objektumok építése. Kialakult azok ter-
vezését, fenntartását biztosító szakállomány. Lassan megszűntek - bár
még a XIX. századközepén sem volt ritkaság - a bekvártéIyozás, beszál-
Iásolás, akatonák lakosságriál való elhe|yezése. Makeftelq tárlók öröHtik
meg az építési, elhelyezési tevékenységet. Budapesten is több, ma már ka-
tonai műemléknek számító, objektum épült, mint pl.: a Daróczi úti
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m.kir.ruhatár, a maga tekintélyt parancsoló méteres falaival, a Zsoinai
gyárban készült pirogránit homlokzati díszítményeivel, oldva a művészet
eszközeivel a szerkezet robusztus jellegét.

A tárlól vitrinek a íovábbiakban kiá|Iított relikviák napjainkig
követik a katonai ellátás fejlődését, történetét.

A gttijtemény nem tekjntjük beíejezettnelg tovdbb folyik fejlesztése. Az
ezái teruek kizött szerepel többek között, hogl az ellátás múr említex kerekes

eszközeine]r, köáük a mtzgókonyhák vallmennyi típusának (1909lól), a ke-

nyér-, htls-, és vízszáIlűó gépkxsfu az egészségügli táboi eszkózölg az iizem,
anyagszállító- és töltő kocsiN a speciális utánfutóN stb. bemutatásúra a kiál,
lítás réuekmt eg szín megépítése, uglancsak a Ruházati Ellátó Központ te-

rületen.

A magyar hadak ellátásának a honfoglalástól napjainkig tartó sike-
rekkel és kudarcokkal teli, történelmi mértékkel is hatalmas ívű sok év-
százados küzdelmeinek számos üzenete van a mának, a ma ellátóinak.
Mindezek feltárásához és hasmosítísábozKván segí*éget nyljtani a szak-
glűjtemény relikviáival, műtárgyaival és dokumentációjával, mind a mai
gondokkal küzdők, rnind a tudományos kérdésekkel foglalkozók számá-
ra.

Az áltandó kiállítás megnyitása jó al*almat adott arra is, hogl a
jelenkor emléktrábla áIlításávat tisztelegjen az ellátás magnr katonái-
na\ melyet először ez alkalommal, nrajd ezután minden óvben - mintegr
has/ományt teremtve - megkoszorúzzanak az ellátók napján.
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rÁrÉrozreró_nnonuÁcIó
TApAsZTALAToK És rmqursÁGoK EGy NATo

GyAKoRLATsonozannór,

Stigi Ltiszló|

A cikk (cikksorozat) megírására az ké§ztetetq hos/ ery NATO szer_
vezésű tervezési folyamat gyakorlatsorozat rósz€ként megismert terve-
zési elveke! e|iárásokat azok eredményeit NATO nem titkos (nfilt)
anyagok felhasznáIásával közkézre adjam.

1995. eleje óta veszek részt abban a tervezési és gyakorlati folyamal
ban, amely egy több nemzetiségű békefenntartó haderő létrehozását,
belső struktúrája kialakítá§át, a hadszíntérre való kijuttatását, alkalma-
zásáttervezt és gyakorlatok sorával fejleszti ki a résztvevőkben ajártasság
szintú kapcsolódó ismereteket.

E folyamatban a NATO tagországok képviselői mellett a békeparr
neri országok kijelöl tagjai is részt vehettek. Először inkább csak mint
megfigyelők, kevés aktív közreműködéssel (CENTRAL ELECTIC-95),
mald egyre inkább bekapcsolódva a teljeskörű munkába (COMPACT
GUARD-96) és ebben az évben pedig már szinte azonos követelmények
és elvárások teljesítésével (COOPERATWE GUARD-97), Érzésem
szerint e cikksorozat időszerűségét az is erő§íti, hogy 1997. májusában
kerúl levezetésre az előbb említett COOPERATIVE GUARD-97 rya-
korla! amely egy hadmúveleti szituációra épül.

Ahhoz, hogy a gyakorlatot indítani lehessen, feltétlenül szükség volt
azokra a mege|őző tervezési fázisokra és gyakorlatokra, amelyek végre_
hajtásán keresztül a tervezők eljutottak a COOPERATTVE GUARD-97
alap beállításáig.

A COOPERATIVE GUARD-97 gyakorlatra kiadott anyagból ki_
tűnik, hogy bizonyos elnevezéseket, állománytáblák atváhoztattak, de az
alapfeladat, a stratégiai cél az maradt, amit az elóző gyakorlatokon meg_
határoztak. Gyakorlatról gyakorlatra a gyakorlók szintje (köre) változ_

l sá8iLászló mk.alezredes, MH Közlekedési szolgálatfónök§é8 kiemelt fótisá
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tak, amely biztosítja a békefenntartó haderő teljes vertikumának a gya-
koroltatását.

A cik]csorozatban egl átfugó kepet szeretnénk adni az eddig elvégzett
munkáróI.

A gyakorlat-folyamat a CENTRAL ELECTTC-95 gyakorlat leveze-
tésével kezdódött 1995. elején. A gyakorlat célja volt, hogy a NATO Eu-
rópai Szövetséges Parancsnokág begyakorolja egy válság kezelésében
és a hozzákapcsolt küldetésekben vállalt kötelezettségeit. Gyakoro|ia a
Központi Körzetnek egy ENSZ mandátumú, é§ felelősségi körzeten kí-
vüli békefenntartási hadmúveletberr való közreműködésé! továbbá a
parancsnoki és a vezetési struktúra működésé! mely a Partners€ a
Békéórt szervezeteket, az ENSZ Szerveket (Hivatalokat), valamint az
Onkéníes Magán §zervezeteket is magába foglalja.

A xyakorlat alaphelyzete egr elképzelt szituációra épült. A törekvés
az volt, hory valós hadszíntéren játszódjon, de egyetlen ország szuvere-
nitását, nemzeti önérzetét se sértse. Lehetóleg modellezhető legyen és
a kialakított szituáció hasonlítson a világ több pontján spontán kialakult
politikai-gazdasági válságokhoz. Ezek figyelembe vételével Madagasz-
kár szigetét, mint valós földrajzi környezetet áthelyezték az Atlant!óce-
ánba. Portugáliától megközelítőleg 1500 km-re délnyugatra, (lásd: 1.sz.
ábra). A gyakorlaton a sziget neve Bovinea volt, területén négy országot
alakítottak ki, m a lyek az alábbiak

_EMERALD

- BUFF

-TAN
- OCHRE (lásd: 1-2.sz. ábra)

OCHRE és TAN közötti etnikai problémák a két ország közötti
koníliktushoz vezettek

Az alaphe|yzetre épülve meghatározásíakeíilt a g)akorlat célja:
Kalakítani az Egtesített Töns munkaeljáráral'l a Partnerség a Békéért
résztvevőivel együtt egy, a felelősségi körzeten kívüli, ENSZ mandátumú
békefenntartó hadműveletre.
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A cél meghatározása szinte automatiku§an vetette fel az elvégzendő
feladatokat is, amelyek a következőkben foglalhatók össze:

1.) Kialakítani a Nemzetkózi Egyesített Békefenntartó Haderó Pa-
rancsnokság, a Haderónemi Parancsnokságok, egy Nemzetközi Egyesí-
tett Logisztikai Központ és egy Hadszíntéri Közlekedést |rányííő Köz-
pont §truktúráját, beleéítve a békepartneri országok személyi állomá-
nyát is.

2.) Meghatározni az anyagi forrásokat a Nemzetközi Egyesített Lo-
gisztikai Központ számára a NATO és a résztvevó nemzetek irányából.

3.) Gyakorolni a NATO vezette, ENSZ mandátumú, felelősségikör-
zeten kívüü békefenntartó küldetés egyesített tervezési eljárásait.

4.) Tervezni a különböző szintű parancsnokságok, a hírközlái és

információs rendszer, a Nemzetközi Egyesített Logisztikai Központ, a

Hadszíntéri Közlekedést Irányító Központ, az alkalmazott csapatok é§ a

logisztikai biztosító erók telepítését, működé§i feltételeinek megterem_

té§ét.

5.) Tervezni az egyesített keretben létrehozott különböző elemek
végrehajtási munk^jár, mint például:

- A csapatok alkalmazását;

- A nyilvánosság t ájékoztatását;

- A katonai tájékoztatást;

- A költségvetést;

- A töwényességi és jogi felügyeletet;

- A polgári-katonai együttműködóst;

- A befogadó nemzeti támogatásl;

- A logisztikai biztosítást, ezen belül kiemelt jelentőséggel a közle-
kedést és az egésxégügyet.

A t€rvezé§i folyam atkezdetít az a íeladatszabás jelentette, amelyet
a NAC/MC QÍszak Atlanti Tanács Katonai Bizott§ága) végzett a SACE-
UR (szövetséges Erők Európai Főparancsnoka) részére.
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A feladatszabás lényege volt, hogy le kell folytatni egy az ENSZ Bé-
keterv tervezethez illeszkedő katonai vonatkozású elótervezést, az a|áb-
bi elgondolás szerint:

- Létrehozni és felkészíteni a Nemzetközi Egyesített Békefenntartó
Haderőt a békefenntartási tevékenység végrehajtására, melynek célja a
Béketerv katonai vonatkozású feladatainak támogatása;

- Kérés esetén segítségnyújtás a polgári feladatokhoz;

- A Nemzetközi Eg5iesített Békefenntartó Haderő parancsnokság
alárendeltségébe veszi a hadműveletben résztvevő erőket és létrehozott
parancsnokságokat.

Az elgondolásban foglaltak tervezésére és gyakorlati végrehajtására
a Szövetséges Erők Közép-Európai Főparancsnoka a következők szerint
kapott megbízást:

- Készítsen el egy előzetes hadmúveletí elgondolást a Béketerv ter-
vezetének katonai vonatkozású kérdésinek végrehajtására;

-Tewezze meg a UNOMIT-nak (TAN-i ENSZ Megfigyelő Misszi-
ónak) a Nemzetközi Egyesített Békefenntartó Haderő parancsnok had-
műveleti irányítása alá vételét;

- Az egyesített haderőhöz való hozzájárulás cé§ából a SACEUR út-
ján létsítsen kapcsolatot a hadműveletben részwevó országokkal;

- Áítsa össze a ROE (Működési szabá|yzat vagy Harcszabályzat)
kezdeti követelményeit.

Az eddig i§mertetettek kidolgozásra, illetve végrehajtásra kerültek
a NATO tervező csoportjai által. Részletes dokumentumok készültek a
valós hadszíntér minden előre feltérképezhetó körülményéről. Az induló
dokumentumok a résztvevók számár ahozzáférhetővéváltak és elkezdő-
dött a tervezett résztvevők bevonásával a szélesebbkörű, konkrétumoka
törekvő tervező munka.
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Ezt 3 fő fázisba lehetett súfiteni:

1. Fázis. Kezdeti tervezós

a.) A küldetés (hadművelet) értékelése, amely magába foglalja:

- A politikai célok eléréséhez szúkséges katonai célok és célkitúzé-
sek meghatározását;

- A politikai és katonai célkitűzések elérése érdekében a hadműve-
leti elgondolás kialakítását;

- A feladattal járó kockázali tényezők megbecsülését.

b.) Az erő-eszköz szükséglet megállapítása.

c.) Az egyesített haderő parancsnok kinevezése és a Nemzetközi
Eryesített Békefenntartó Haderő parancsnokság struktúrájának kialakí-
trása.

d.) Abékefenntartó haderó működési szabá|yzatának (ROE) kidol-
gozása.

e.) A Tervezó Cxoport struktúrájának véglegesítése a2. fázísra.

f.) Az első fázis tervezési eredményeinek (végtermékének) összeg-
zése, felterjesztése a Szövetséges Erók Kdzép-Európai Főparancsnoká-
hoz (CINCENT) és átadása a közvetlen alárendelt parancsnokságok pa
rancsnokainak.

2. Fázis. Részletes t€rvezés

a.) A küldetés (hadművelet) részletes mcgtervezése, amely magába

foglalja:
- Az erők telepítését és alkalmazását;

- A múkődési szabályzat (ROE) véglegesítését, bármilyen változta-
tási igény figyelembe vételével;

- A hatáskör átadási eljárások kidolgozását.
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b.) A tervek felterjesztése a Szövetséges Erók Közép_Európai Fó_
parancsnokának és átadása a kinevezett békefenntartó haderő parancs_
nokának az elhatározás meghozatala és a vezetés végrehajtása céljából.

3. Fázis. Műhelymunka

A tcrvezés eredmónyeinek értékelése a gyakorlat és a szervező ve-
zető á1lományának és az Egyesített Hadműveleti Tervező Csoport kije-
lölt személyeinek részvételévcl.

Végső tervezés

A tervek véglegesítése, a Műhelymunka eredményeinek bedolgozá-
sa.

Érdekes tanulságokkal szolgil, ha megnézzük, hogl az egles fázisok fó
feladatai hoglan lettek végrehajna és a fő feladatok részletezve mit is je-
lentenek-

l. Fázis

A kezdeti tewezés alapvetően 5 meghatározó csoportban folyt.

Ezekvoltak:

- Nemzeti képviselő csoport (alájátszó csoport);

- Hadműveleti tervezíícsoport;

- Híracló és inf'ormatikai tervezőcsoport;

- Logisztikai tervezőcsoport;

- Közlekedési tervczőcsoport.

A munkamódszer részben plenáris, részben szakcsoportos rend-
szerben volt meghatározva. Ezt mindig az döntötte el, hogy a tervezósi
folyamat milyen feladat kidolgozásához érkezett.

A küIdetés értékelése többnyire irányítottan, előadások formájában
történt, felhasználva történelmi adatokat, leírásokat, í'elderítő jelen,
téseket, földrajzi, meteorológiai, vízrajzi összefoglalókat, etnikai elem-
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zéseket stb. Ezek és az aktuális, valamint a várható helyi katonai fejle-
mények figyelembe vételével meghatározásra kerültek a katonai célki-
tűzések.

Straíégiai célkitűzés:
Es/ tartós és szilárd béke létrehozása a hadműveleti területen.

Hadműv€leti céIkitűzé§:

OCHRE haderejének visszavonása a TAN-i területekről, továbbá
TAN haderejének visszavonása a Konfrontációs vonaltól 25 km- re
észal<ra (Iásd: 3.sz. ábra)

A poltikai és katonai célok elérése érdekében a tervezés folyamatá-

ban a következó lépés a hadmúveleti elgondolás kialakítrása és az ebbő|

következő f€Iadatok meghatározása volt, A feladatok meghatározása
plenárisan történt, a résztvevók javaslatai, észrevételei figyelembe vétel_

re kerültek a végső szövegezés kialakításánál. A végtermék a közvetkező
volt:

- A UNOMIT-nak a haderő Parancsnok hadműveleti irányítása alá
vétele.

- A saját erók és infrastruktúrák védelmezése.

- A kiköiők, repülőterek és a közlekedési vonalak biztosítása.

- Ütköző óna felállítás (létrehozása) szárazföldön és tengeren.

- Tiltott repülési zóna kijelöláe a légtérben.

- A szembenálló felek szétválasztása.

- A TAN és OCHRE elleni feryver embargó betartása.

- Az OCHRE elleni kereskedelmi embargó érvényre juttatása.

- Segítségnyújtás az infrastruktúra helyreállításához (kérés szerint).

- Segítség a menekültek á a hontalan személyek repatriálásában.

- A humanitárius segítségnyújtási tevékenységek támogatása.

- Bármilyen más, az ENSZ főtitkár által eng edé|yezeít és azÉszak
Atlanti Tanács Katonai Bizottsága által jóváhagyott funkció.
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A feladatok ismeretében lehetségessé vált a várható kockázati íé-
nyezők elemzóse. Ez azért is fontos volt, mert ezek ismerete hatással volt
az erő-eszköz igény kialakítására, főleg a biztonságot és védelmet szol-
gáló alegységek, egységek kérdését illetve biztosítását tekintve.

Az erő-eszköz igény elkészülte után (melyet a hadmúveleti tervező
csoport készített el) összevetésre került a nemzeti felajánlásokkal. Amit
a NATO tagországok (az USA kivételével), és a PfP országoknem tudtak
biztosítani azt az USA biztosította igény szerint,

Ez a fajta konferencia jellegű tervezés rámutatott arra, hogy egy
ilyen naglvolumenű, részletekre kiterjedó feladat végrehajtásához, a ter-
vezett haderő ö§§zeállítását céIszerűbb több ember bevonásával elkészí-
teni, mint amit egy szűk tervező csoport lehetősége ad. Ily módon a ter-
vezésben szinte minden fegyvernem, szakág közvetlenül vagy közvetve
képviselve van. Változtatást, értelmes változtatást az utolsó pillanatig
hajlandóakvoltak eszközölni. A tervezés ezen elemevolt a legidőigénye-
sebb és a nemzetközi demokratizmus itt nyilvánult meg legjobban. Az
összeállt Nemzetközi Eryesített Békefenntartó Haderó mintegy 45000
fő személyi állománlt jelentett. A parancsnoki vezetés struktúrája a 4.sz.

ábrán látható.

Mint az ábrából is kiderül az egyes felsó beosztásokhoz a rendfoko-
zat is meghatározásra került. Továbbá a haderő parancsnok is megkapta
a kinevezését.

Az állománytábla teljes vertikumának a kidolgozása a részletes ter-
vezési fázisban került végrehajtásra. A kezdeti tervezés részeként végre-
hajtásra került a Nemzetközi Egyesített Békefenntartó Haderó műkö-
dési szabályzat (ROE) alapelvei, amelyek alapján a Működési Szabályzat
kidolgozhatóvá vá|t a következó témakörök szerint:

- A parancsnoki alá- és fölérendeltségi viszonyok;

- A riasztási kérdések;

- A földrajzi korlátozások:

- légi

- vízi (tengeri)

- szárazföldi
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- Az önvédelemhez való jog;

- A segítségnyujtás;

- A megszabott feladatok teljesítése;

- A működési szabályzattal rendelkezók köre

Ezen kívül meghatározásra került a Működési Szabályzat hitelesí-
tési eljárása, valamint az, hogt a szabályzatnak a helyzet változásait
követni kell és a nemzetközi joggal összhangban ke|l lenni.

A konkrét kidolgozást egy munkacsoport yégezle, amelynek tag|ai
a NATO tagországot tisztjeiból kerültek ki,

A tervezési fázis a végtermékei a záró plenáris ülésen bemutatásra
kerültek, amelyen az AFCENT parancsnoka is részt vett,

Az első kezdeti tervezési fázis a dokumentumok jóváhagyásával és
néhány előremutató instrukció kihírdetésévei zárult.

A cikkben megpróbáltarr a teljesség igénye nélkül leírni egy nem-
zetközi békefenntartó haderó |étrehozása kezdeti hadászati, hadműve-
leti íervezésónek folyamatát amely e|sősorban a NATO tagországokra
épít. Abékepartneri országok számára ez a folyamat szinte teljes egészé-
ben a tanulás, az ismeretszerzés és nem utolsó sorban a"§zoktatá§" fázísát
jelentette.

Rendkívüli nehézségeket jelentett a NATO terminológia és a NATO
rövidítések ísmeretének hiánya. Ezen a tervezési fázison jutottunk hozzá
azokhoz a segédanyagokhoz (rövidítések, fogalmak, magyarázatok, je-
lek, jelzések stb.), amelyek a következő fázisravaló felkészülés alapanya-
gai voltak.

A részletes tervezési fázisban kerüIí sor a logisztikai és a közlekedési
tervezésre. Ezekről a következő számokban szennénk részletesebb infotmá-
ciókat adni-
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A HUMÁN MIJNKA TAPASZTALATAI A MH IIADTÁP
szoLGÁLTATó rözpoNreAN

Fatkasné Zideczlg lboba|

AMH Hadtáp Szolgáltató Központban az MH An}agi-technikai Fő-
csoportfőnök 95/7994. száműintézkedése alapján került felállításra a hu_
mán szolgálat, békeidőszakban 1 fő humán szervező főtiszttel, akinek fó
feladatai:

- az ál|omány hazafias, erkölcsi nevelése, a katonai kóvetelmény-
rendszerhez való alkalmazkodásuk elósegítése;

- a katonai hagyományok ápolása, a szolgálati üszonnyal összefüggő
tájékoztatás szervezése;

- közremúködés a katonák lelki gondozásában, a beilleszkedési za-
varok feltárásában és megoldásában;

- a szociális gondoskodás szervezése, eryüttműködés az érdekképü-
seleti szervek ezirányú tevékenységével.

Aszervező íőtiszt a parancsnok alárendeltségében, a parancsnokhe-
lyettes közvetlen irányításával tevékenykedik. (1997. januártól a humán
alosztály szew ezetébe kerúlt bevonásra. )

A humán szervező fótiszti beosztás 1994. júliusában került feltöltés-
re, azóta látom el ezt a feladatkört. Ehhez jó előkészületnek éreztem
korábbi beosztásaimat, tanulmányaimat, annál is inkább, mert végzettsé-
gem (ELTE pedagógia szak) megfelelt a beosztás ellátásához meghatá-
rozott köVetelményeknek.

Bevonuló sorkatoánink szociális helyzetét M kieg. alosztályunk és
alegtségparancsnokaink korábban is félnérték Jelenleg is az "M" kieg.
alosztály által összeállitott jól bevált kérdóíyet ha§ználjuk Beosztásba

l Faíkasné zádeczky lbolya sázado§,MH HszK, humán szeívezó fóti§zt
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kerülésem óta rendszeresen elemzem a kérdőíveket, mind a megállapít-
ható tendenciák, levonható következtetések, mínd az egyéni problémák
szempontjából, s a problémás eseteket jelzem az alegységparancsokok-
nak (1996-tól e felmérést kiegészítem a MH humán fócsoporlfőnökének
22l1996. (HK 4.) számú intézkedésében ío4lakakkal.)

Végzettségemnek, érdeklódésemnek, korábbi beosztásaimban szer-
zett tapa§Ztalataimnak megfelelően örömmel éltem az áIlampolgári és

honvéde|mi ismereíek kiképzési ág oktatásának lehetóségével, annál is
inkább, mivel elősegíti az első két munkaterület célkitűzéseinek megva-
lósítását is. Jelentós segítségetjelent a katonák megismerésében, szemé-
lyes kapcsolat kialakításában az, hogy egy meghatározott él érdekében
találkozunk. Mivel a 120 órás alapkiképzés 10 Vo-a áIlampo|gári és hon-
védelmi ismeretek, a katona számára a humán szolgálat nem elvont fo-
galom, gondjairbajait jobban elmondja.

Beosztásba kerülésem óta 908 bevonuló adatait értékeltem. A ka-
pott adatokat öss zeveíve Kóntor Raimund őmagmak a hadsereg egészé-
re vonatkozó cikkével, mely a Humán Szemle 1-2, számában jelent meg,
megállapíthatjuk, hogy a helyzet nálunk is hasonló. Tekintsük át a hoz-
zánk bevonu.ltak néhány j ellemzőjét:

- A bevonultak naryon fiatalok, 80,8 Vo-uk2o évnél nem idősebb.

- A kétgyermekes család a legjellemább, az íjoncok 55,4 Vo,ának
egy t€stvére van.

- A bevonultak 6,4 voának az édesapja, 2,6 vo-álak az édesanyja
hun}t el, 0,6 7o-uk vonult be árván.

- 79,5 Vo-ukjelezte, hogy §zülei elváltak, külön élnek.

- A bevonultak 93,4 Vo-a nótlen. Az utol§ó két bevonulás során a
tartalékos képzésre bevonult orvosok emelik a nósök arányát.

- Az űjoncok 6,3 %o-ának az édesapja,10 7o-ának az édesanyja mun-
kanélküli.

- Munkanélküliként vonult be a sorállomány 50,6 Va-a.
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- A családok 74,3 Vo-álak jó, 63,9 Vo-ának megfelelő, 16,2 %-ának
gyenge, 4,5 %-ának létminimum alatti az anyagi helyzete.

Ezekből az adatokból levonható következtetések:

- Mivel a bevonult állomány igen fiatal, ezért sok esetben nem az
ijfúkor, hanem a kamaszkor életkori sajátosságait mutatják, annak meg-
feleően viselkednek.

- Sokan közvetlenül vagy pár hónappal iskolai végzés után vonulnak
be. Ez egyészI megemeli a munkanélküliek arányát, másrészt olyan em-
berek sokaságát hozza be a hadseregbe, akiknek szocializácíója a kíllá-
natosnál alacsonyabb szintű, hisz nem rendelkeznek munkahelyi tapasz-
talatokkal.

- Napjaink jellemzője nemcsak az akce|eráciő, a felg;lorsult testi-
szellemi fejlődés, hanem tapasztalhatjuk a személyiségfejlődés lelassulá-
sát is. Sok esetben a fiatal katona felelósségérzete, kötelességtudata ala-
csonyabb szintű, mint biológiai életkora alapján várnánk Ezért az alegy-
ségparancsnokok munkája megnő, gyakoribb ellenőrzéssel, értékeléssel,
rövidebb távú feladatszabással, célirányos motiválással kell e tulajdonsá-
gokat fejleszteni.

- Bár a bevonulóknakcsak20,7 Vo^ajelzett gyenge vagy létminimum
alatti anyagi helyzetet, de a szintén kevés 14,3 Vo jő anyagikörülmények
között élő mutatja, hogy szinte minden család szembekerül anyagi prob,
lémákkal.

Ezt alátámasztja a csonka családok (25-3O Vo) nagy száma, a munka_
nélküli hozzátartozót (20 Va) je|zők aránya.

- A munkahellyel rendelkező bevonulók családjának anyagi helyzete
a bevonulás után romlik, hisz egy kere§et kie§ett a családi köItségvetés-
ból. A helyzet drámai romlása következhet be, ha munkanélküli hozzá-
tartozó maradt otthon.

Egl példa: 199ó. 12. 17-én Z-J. honvéd, aki Szabolcs-Szatmár-Bereg
megébőlvonult be alakulalunkhoz, elmondta, hog édesapja korai halála
miatt édesanyja egledül nevelte őt és a hugát. Tesnére éreuségizett, de el-
helyezkedni nem ud. Edesanyja keresete 12000 Ft. Leszerelhetne-e család-
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fenntartóMnt, mivel neki van munkahelye? Nos, a jo§ szabáIyozás szeint
erre nincs mód, családi jövedekmpótló segélyt igenyelhetnek Ebben az
esetben a két személy jövedelmét a mindenkoi legkisebb öregségi mlugdíj
(1997-ben l1-500 Ft) 1,7-szeresére, 19550 Ft-ra egészítik ki. Z.l. honvéd
elmondta, hop szívesm teljesíti állampolgdi kötelességét, de n7agodtab-
ban knne akkor katona, ha olyan illefunényt kapna, amiből a csahádot
támoqatni tudná.

Munkám fontos része, hogy igény szerint ellátom a katonák lelki
gondozását. Mint a fenti példa is mutatja, a hozzám fordulók zöme szo-
ciális gondjait jelzi, a lehetséges megoldást keresi.

Természetesen nemcsak a sor, hanem a hivatásos és közalkalma-
zoűi állománnyal való foglalkozás is munkám része. Saját tapasztalataim,
a napi élet, az együttdolgozás folyamatában külön kérdóíves felmérés
nélkül is tisztában varyok ezen állománykategóriák helyzetével.

Személyi állományunk fegyelmezetten, kötelességtudóan, odaadóan
végzi munkáját, annak ellenére, hogy súlyos megélhetési gondokkal
küszködik, jövedelme reálértékének csökkenése ellen különböző straté-
giákat alkalmaz, Van aki mellékállást vállal, van aki a fogyasztását fogja
üssza. A családok egy részenek jövedelme már csak a szűk napi kiadá-
sokra (lakásrexi, élelem) elég, nemcsak kultúrális kiadásáait fogta vissza,
de ruházkodni sem tud. Ezért nagyon negatívan éli meg állományunk,
hog5l a katonai ruházati boltokban csak elvétve lehet ciül ruhaneműt
kifogni.

Összességében az emberek egyre fáradtabbak, fásultabbak, s mivel
szükségleteik kielégítésében korlátozva vannak, ezért állandóan fruszt-
ráltak, mely lelkiállapotnak hosszú távon komoly veszélyei vannak.

Hog/an összegezhetném tapa§ztsl8imaí?

A legfontosabb a z, hogl a humán munka csapattnunka. Nagyon fon-
tos a jó csapat§zellem, a hivatiásos és közalkalmazotti állomány e§ütt-
működése, a jó hozzáállás, a pozitív életszemlélet, amely megkönnyíti a
gondok megoldását. A humán szakembernek a hivatalo§, formális kap-
csolatokon túl ki kell alakítani informális kapcsolatait.

Nagton fontos, hogl az alegséglarancsnolcok azt a lampetens szak-
embert lóssók bennünlq aki munk!íjóval szintén az akgség egség előtt
áIló feladatok minéI jobb teljesítése érdekeben tevékenykedik
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BendaLászló E§ettanulmányemelővillástargoncával
bekövetkezett balesetről
(1996. 3,szám 197,o,)

MH BTH Ellenőnő Tájékoztatő a MH 1996-első félévi bizton-
Osztály technikai és munkavédelmi helyzetéról

(1996. 4.szám 206.o.)

Bánki Isnán Esettanulmány t'egyverbalesetről
(1996. 4.szám229.o.)

szaktörténeí

Boros László Budapest Daróczi úti Ruházati Raktár
9(). évlbrdulójára (1905-1995)
(1996. 1.szám215.o.)

Duchaj Lstt,átt, Kísérletek a honvódclmi érdekek érvnyesí-
Honláth Attila, tósére az 1920-as óvck magyar közlekcdés
Suba János politikájában (1996.1.szám228.o.)
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Horuáth Attila A Magyar Királyi Honvédség fogatolt
vonatai kiképzesének általános jellemzői
7922-7939. közöLt
(1996. Z.szám 245.o.)

Németh Emő, Történelmi áttekintés a 150. éves magyar
Tóth Bálint vasút és a honvédelem kapcsolatáról

(1996.3.szám2O2.o.)

Góspár Tibor A fegrver- és lőszerbiztosítás történetének
főbb eseményei a mai kor tükrében
(1996.3.szám2I9.o.)

SzaMgi biaosíttás

Rugár Oszkór Az MH üzemanyag szolgálat múszaki-technikai
biztosításának helyzete és feladatai
(1996.2.szám 798.o.)

Pakocs Zoltún Az MH ruházati szolgálat költsépetési helyzete
(1996.2.szám2O3-o-)

Tájékoztató - Információ

Fenyvesi Károly Tájékoztató a COOPERATIVE AURA
gyakorlatról (19!}6. 7.szám 251.o.)

Márlan lózsef, Németországban állomásozó USA ryalog-
Zóka lózsef hadosztály ellátó aleg;§égeinél tett látogatás

tapasztalatai ( 1996- l.szám 254.o.)

Tóth Lószló Belföldi Termékosztályozás (BTO), egy lépés
Európa felé (196. l.szám 273.o.)

Szerkesxőség Összesített tartalomjegyzék
(1995. 1-4.szám) (1996. 1.szám 283.o.)
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Győffi Sándor

Hadtörténeti
Intézet és
Múzeum

Tóth László,
pázmóndi Imre

rancsek Tibor

Markolt Gusztáv

HVK Euro-atlanti Integrációs Munkacso-
port 6.sZ. Logisztikai-Pénzügyi Szakbizott-
ságának tájékozt atőja (7996- 2.szám 263.o.)

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum felhi
vása az olvasókhoz (1996,2.szám 27 4.o.)

Egy NATO konferencia és tanulságai, avagy
a termékazonosítási rendszer fejlesztése
(1996.3.szám233.o.)

Néhány gondolat a NATO I. Anyagmoz-
gatási Konferenciájáról és a cserefelépít-
ményes mozgatiási rendszerről
(1996.4.szám234.o.)

Termékazonosítá§ NATo értelmezésben
(1996.4.szám247.o.)
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r;úÉrozr.lró
CIKKEK, TANI LMÁNYOK KÓZ-ÉSI FELTÉTELEI

A szerzők a szöveget csak a lap egyik oldalára (lehetóleg 62 leütés,
30 sor) gépeltessék, másfeles sortávolsággal. A kézirat ne haladja meg a
15-20 oldalnyi terjedelmet. A kézirat olvasható, áttekinthetó legyen;
nyomtatási minósége pedig megfelelő. (Ne legyen halovány!)

A feldolgozott téma szemléletesebb bemutatrását sznl.gál6 vázlatoN
óbrók a cllr<k melléHetét képezúk A vázlatokat lehetóleg tussal (egy
színben) elkészíWe, arányos méretekkel á nyelvtanilag (szakmailag) ki-
fogástalan sávegezéssel kérjük. Ha a cikk Winword-ben készúlt és elő-
fordulnak benne ábrák, táblázatok, rajzok, egyenletek, stb., kérjük mel-
lékelni floppyn a cikket (tanulmányt).

A szevó (szerzők) a cikk (tanulmány) végén túntessék fel: teljes
nevüket; rendfokozatukat; szolgálati helyiiket; beosztásukat, valamint (a
pénzüryi elszámoláshoz szü}séges) személf számukat, adószámukat,
inyító számmal lakcímüket és esetleg telefonszámukat.

A cikkeket, tanulmányokat közvetlelü| a Katonai Loqisznka @rB)
szerkesztőség címére (1395. Bp. Lehel út 41, Pí. 423.) kildjék tneg vagy
szolgálati úton az MH ATFCSF-ség illetékes csoportfőnöksége útján ju-
tassák el a főszerkesztóhöz vary felelós szerkesztőhöz, A kézirat közlési
ideje - a cikk elfogadása esetén - 3-ó hónap, mivel a folyóirat negyedé-
venként jelenik meg.

A szerkesztőség fenntartja a jogot a beküldött munkákrövidítésére,
a szűkséges formai és nyelvtani javításokra. A szerzók szakmai vélemé-
nyét hűen közöljük, a mondanivalót nem csorbítjuk.

Kéziratot nem őrizünk meg és nem küldünk vissza.

Szerkesztóség
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