
NyL sEír'Í: 285'a/ rfF l.LmD
,.,,la,tl!,*Y))::->

Nít,gp,rrrri

148 sz. példóDy

KAT0

/00fi,
Anyagi-Technik

5. ÉVFoLYAM
199?. 3. sziM

Biztosítás

'':1 , "" --..(.1.9..-.... h.; .Q,2 nop

Medelenlk negyedóvenként

A MH ATFCSF-Bég belBő kiadyány&



,, Tactiq3 is lhe art of the l€i§ticauy po§§ible"

,, Haícá§zar a logi§ztikai lehetó§égek müvérzete"

KATONAI LOGISZTII(A
Anyagi-Technikai Biztosítás

l997

3

MH ATFCSF-SÉG BELSÓKIADVÁNYA



Szerkesztőbizottság

Elnök DobóPéter

Tagok Domile Jánoo, §zenes Józsd,
Szenes Zoltán, Komondi Málton,
Ballai Zoltán, Kipussy György,

CsákGábor
Klss László Ferenc

Szerkesztőség

Fftzorkcsztö Sácslíszló
Felelöe szerkesztó Tóth Józ§er
Fclelóskladó LittomericzlqrIános

K€§züt 270 példányban
E6.íÉldáúy ||27lap

!



KATONAI LOGISZTIKA ELMELET

AKATONAI LOGI§ZTIKA GYÖKERBI ÉS mÓSZBnÜ
xÉnnnsBI ez BznBor,onnulór{

(Tudoruínyos ess4é)

Csabai Györg|

A20. század utolsó harmadában a logisztika ús/ a katonai területen,
mint a polgári területeken, íry a termelésben az éúsaásban és beszer-
zésben óriási sikerpályát futottbe, és nyugodtan hozzátehetjük, hory en-
nek a kettós pályavonalnak még messze nem látjuk a végét.

. A jelen írás, mintegt tudományos esszé , a katonai logiutika eredetét
kívánja felmjnlni, majd a jelenkoi civil és katonai logisitika néhány, de
alapvető jelkmzőjére szeretné az olvasók figelmét ráirátryítani.

A katonai logisztika ryökerei

A hadtudomány, avagy ahory újabban szívesen nevezem a kaíonai
tudomány szerint, a katonai logisztika magában foglalja a feg5nreres erók
(magyar vonatkozásban katonai erők) erységei áita|-fotytÁtt minden
olyan tevékenységeket, amelyeket a harco|ó alerységek iámogatrása ér-
dekében hajtanak végre, belértve a szállitÁst, az el|átás! a hirközlés!
az egészsegűpi segítséget és segítségnyújtís! va|amint az ezekhez ha-
sonló tevékenységeket.

Előadásaim során a hallgatók gyakran kérdezik, ho5l honnan szár_
mazik a logisztika szó? Akutatásaim alapján elmondom, hogy a logiszti_
ka szó a görög "listikos" sából származtatható. A logistikoiizó ugyanis
1nnyrt 

jelent, hogy sámvetésben, azazkalktiációban jártas, katonái ki-
fejezéssel élve, kiképzett.

l Dl. csabai Györ8y alezredes, a zdnyi Mfiós Nemze§édelíni E8yetem straté8iai és védelrni
Kutatóintézeténekvezetó kutatója, a hadtudoí!ány kandidátu§a.



Ugyanis a korabeü római és biánoi hadseregekben a logista megne-
vezés illette ezeket a hivatali személyeket - mint administrátorokat. Mi,
akik a logisztikával foglalkozunk, elóttünkjól ismert az a francia szó, hogy
'loger". A loger só franciául valójában annyitjelent, mint a katonák szál-
láscsinálója (szállrásmestere), aki a 1'l. szánadvégén mint francia törzs-
kari ti§zt a csapatok elszállrásolásáért és a mozgatásáért volt a felelős. Ez
a tiszt a q§apatok el§zállásolá§áért és mozgatásáért (mai kifejezéssel sál-
va a szállításáért) felel, a "nar€chal des logis" vagy quartermaster gene-

ral, vezetó hudbizto§ titulu§t viselte és a szállráscsinráló testúlet parancs_

noka minőségében ter,ékenykedett. A fennt nevezett tisztnek a törzse -

kapcsolatbarrállt néhány (francia) hadmérnökkel, térképész, geográfus-

földrajzos mérnökkel, akiknek az volt a feladatuk, hogr elkészítsék a tér-

képeket és rögzítsék a hadmúveleti harctevékenlnég kórzete azon fontos
és iajátos jeryeit, amelyeket az erók mozgásána§ ellátásának és karban-

tartásának a tervezéséhez használtak fel.

A katonai elmélet és gyakorlat egyik 19. század eleji nemzetkózileg
elismert szaktekintélye, báró HENFd IOMINI, a napóleoni háborúk
szaktekintélye a "hécis de l'art de la guene', vagis a "A hadművészet
Ieírása" 1836-ban írt könyvében a logisztikát a katonai erók (hadsere-

gek) mozgatrásának gyakorlatias (praktikus) múvészeteként definiálta,
amétyte belefoglalta a feldedtést, a műszaki- és a törxmunkát. Ilenn
Iomini célját azképeáe, hogr megfogalmaaa a csala (harc) logisztikai
vonatkozá§át és íly módon elérje a stratégiai és harcászati mozgékonpá-
got é§ meglepeté§t.

Azonban az igazs ághoztartoák azis, hogy báó Henri Jomini elmé-
lete igen kis hatást gyakorolt a korábeli európai katonai gondolkodásra"

Es magát az elnevezést is félre értelmezték.

A teória vary elnevezés újraéIedésére 1882,ben kerü|t sor. Uganis
ALFRED THAYER akkori amerikai sázados, későbbi admirális, a lo-
gisztikát úgl fogalmazta meg, mint amely'afeguera eók tótnogatása a
nanzü gedasági és ipari mozgósítása úiánlréyén.'

1918-tól az Amerikai Egyesült Áíamok Fegrveres Erői a logisztika
kifejezést a Hadianyagüryi Osztály és Szálliásmesteri Testület (angoluV
Ordsnance Department and Quatermaster Corps) tevékenpégének le-
írására használiák" amely,magába foglalt ery sor törz§kari kötelezettsé-
get, beleértve az elláiá§t-támo8atás! a sállltást, épité§t, §ót az €ósz,



§égii5ri §zolgátt8t6st Ezt a kifejezést ritkán használták a mrásodik világ-
háborúig.

Megjegyzendő, hogy a Brit Királl Szárazföldi Erőknél (British
Royal Army) a 2. világháborűg az adminisztráció (administration) szó
magában foglalt minden, a csapatok belső gazdálkodásával kapcsolatos
tevékenységet békében, azok ellátását, mozgatását és eszközeik karban-
tartását háborúban.

Az euűpai hadeűk vagl hadsercgek nem használták sem 8 logi§z,
tika, sem az admini§ztr,áció E€nev€ré§t (szót),

A francia intendance (ellátrás irányí!ása, vezetáe) kifejezés haszná_

lata vezetett el az úgmevezett "intendant generaf (általános) fó inten-
dáns elnevezés vagy titulus benzetfuéhez, amelyet az európai (konti-
nentális) haderóknél azon ti§ztekre vonatkoztattalq akik az ellátásért
(támogatásért /supply/) voltak a felelősek

A korszerű hábonú összetetté válása kapcsán a logisáika egrre sz6
lesebb értelmezést kapott, Ugyanis éz a kifejeás ma már nem csupán az

erő mozgással/mozgatással és karbantartással, valamint a személyek ki-
ürítésével és kórházba szállításával kapcsolatos, hanem az anyagterve-

zessel, fejlesztéssel, beszerássel, raktároziással, más szóval a fegyverek
és tartozék-rendszereik és minden más hadianyagnak és eszköz beszer_

zesével is.

Az adminiszíráció kifejezessel eryre növekr,ő mértékben kezdik
használni a személyzeti tevékenységre és a dolgok napról napra történó
ütelére, olyanoka mint a pénz kifizetésének, feryelmi üryek, fegyelmi-
és erkölcsi üryek.

A modern háború komplex volta számos, nehezen kezelhető prob-
lémát helyez a logisztikai tervezők vállaira, Ugranis a logisaikai terve-
zóknek tapasztalniuk kell, hogr mennyire felgyorsultak a hadmúveletek,
mennyire megnótt azolc mélysége, fokoódott az összekötteté§i vonalak
sebezhetósége a légi, földi (asetleg az űrból jövő) támadások révén, és

hory milyen hatalmas szewező munkára van szü|ség a modem katonai
erók ellátásához és eszközeik karbantartá§ához.



A modern hadüselésnek azok az új, a fejlődéssel együttjáró olyan
jelensége mint az eg5ne bonyolultabb harc- és gépjárművek repülőgépek,
hadihajók, hírközlési-összeköttetési rendszerek és fegyverek megjelené-
se, amelyek mind hozzájárulnak a lakosság széles tömegeinek mozgósí-
tásához, növelik az olyan katonai erőkre nehezedő terheket, mint az el-
látás, a készletek és termékek biztosításának megszervezése. Az a törek-
vés, hogy megfelelóen ellássák a hadviseló eróket, közkedvelt szóval a
hadigépezetek, egyre nagyobb mértékben veszi igénybe a nemzetgazda-
ságokat és azt követeli, hogy eg5rre nagyobb mértékben vegyenek részt a
§zemélyek szállításában, a szolgáltatásban és ellátásban a közvetlen ka-
tonaivezetés alatt. A 2. ülágháboruban az Eglesűlt Allamok szárazföIdi
erőinól tíz ember közül mindössze három fő töltött be harco§ szerepet.

A logisztika a 2. világháború uíán

A logisztika az amerikai tapasztalatok alapján egyre jobban terjedt
a Nyugati hadseregekben, különösképpen az Eszak-atlanti Szerzódés
Szervezetének 1949-es megalakításával. A NATO logisztikai alapjait az
USA fegliveres eróinél meglévő logisztika képezte és képezi. Varyis a
Iogisztika az ellátús megszeruezésével foglalkozilg valamint tómogatja a
hábonis és nem hábonis katonai múveleteket és magóban foghlja a terve-
zést,afejlesztést,amozgást,arahározást,afelszerelést,akarba.níartást,
az elosztást, a kiüitést, a táboi szol&úlatot, a humán ügleket, a berende-
zések fenntanósát és másokat, így a stratégiai, hadműveleti és harcászati
szinteknek megfelelően.

Ugyanakkor a NATO logisztika - az AAP-ó dokumentum alapján -

az etők mozgatásának és fenntartásának tervezési és végrehajtási tudo_
mánya, és a következóket foglalja magába: a tervezést, a íejlesztéSt, a be-
szerzést, a raktározást, a szállítást, az elosztást, a fenntartást és karbantar-
tást, a kiürttést és az anyagok (gépjárművelg feguereN lőszerelc, ikemanya-
golE stb.) kiosztását; a szeméIyszállítást, az objehumok megvételét, építé-
sét, karbantartását, műkijdtetését és eloszttisát; a szolgáItatáiok megszer-
zésére és nyljtására vonatkozó tevéketrységeket és az egészségügli (benne
az owosi) szolgáltatások biztosítását.
Ez a meghatározás ajánlás. A logisztikát előál|ítói és felhasználói ré_
szekre osztjá\ alaPelvei lózé| a felelősséga, az ellátást, az egüttmúkö-
dést, a jogköröka, az elégségességet, a gazdaságossógot, a rugalmassú4ot



és az áftekinthetőséget sorolják Külön figyelmet érdemel a fenti fogalmak
szemléletmódja, a rendszer- és módszertára.

Néhány hazai vonatkozású jövőbeni fontos kérdésről.

A 2. világháború befejezése után egészen a 80-as évek végéig a Nép-
hadseregben, majd a honvédségben a hadtáp- és a technikai bizto§ítá§
fogalmi és gyakorlati rendszertára volt érvényben.

Majd a hadtápfőcsoportfőnökséget á a feg},verzettechnikai fócso-
portfónökséget összevonták anyagi-technikai főcsoportfónökséggé,
amelyből (és másokból) 1997, szeptember 01-vel megalakították a Hon-
véd Vezérkar Ingisztikai Főcsoporúfőnökségét, a sáradöldi és légierő
vezérkarok logisztikai csoportfőnökségeit és az MH Logiszíikal Fóigaz-
gatóságot.

Áz új Io gi s ztika i s tntkíúra kia I a Ht d s a j e l ent ő s ere dményt e k t e kint hető,
hiszen eglrészről elő fo§a segíUni a NATO-val és a NATO tagáIlamokknl
törlénő kommunikációt és eglittmtikódést, másréuről közeledik a nem-
zetgazdaság felé, ami potenciális khetőségeket ío8 nylfitani a piacgazdasóg
körülményei közötti műló' dé shez, harmadszor pedig tov á bbi raciona lizá -

láshoz adhat fogódzókat.

Amako- mezzo- és mikro szintú logisztikai struktúrák összesimulá-
sához, béke-, válság- és háborű feladatok kimunkálásához és begyakor-
lásához sok időre és kemény, céltudatos munkára lesz szükég, hozzáte-
hetjük, ho§/ a személyi garanciák biztosítottak Ebban a történelmi je-
lentőségű folyamatban vagy fordulatban más, időszerűvé vált lépéseket
is meg kell tenni. Olyanolca gondolok mint a tiszt- és tiszhelyttes képzés
minőségének és nenuetkózi szintjének megteremtése és elismertetése, a
nenuetgazdasógra történő támaszkodás arányának glökres megváltozta-
tása, a nemzetl<jzi egüttműködésből fakadó lehetősésgek kihasmúlása, a
szolgáItatások és ellátások színvonaMnak j avítása, a költséghatékony

íenntartás és támogatás uralkodóvó taek.

A NATO-val történő logisztikai együttműkódésre jótékony hatást
fog $,akorolni az a tény, hory a SIIAPE-en ott található a Magyar Hon-
védség logisztikai testületénekegy tisztje, összekötői vagy tanácsadói mi-
nőségben.



Az II'OR é§ SFOR tapasztalatok intenzív felha§ználsával közelíteni
szükséges a logisztikai szerv_ezetek felkészítését a NATO új katonai stra-
tégiai koncepciója szerint. I5l a glakorlás elóterébe kell állítani a mul-
tinacionális (többnemzetiségű) köte|ékekbcn törtéró al}almaás! úgy
a rtagáIó (azonrali és §rcr§),8 fóeró\ a tartalékos és megerósit6 erók
vonatkoásában. A jövendő feladatok sorában jelentékeny helyet foglal
majd el a "befogadó netueti támo4atós" kéídakörének elméleti feldol-
gozása, azutánpedig BNT rcndszerÉnek kiépítése. A BNT (angolul: Host
Bation Suppoít) nem más mint fogadó ország által békében, válságban
vary háború esetén az onág tprületén állomásozó, vary azon áwonuló
§zóvet§éges c§apatok, NATO szervezetek száurára nyrijtandó polgári és

katonai segítség kérdésköreit ölelei fiel, hozáteszem, hogl azok két- vary
többoldalú nemzetközi megállapodásokon alapulnak és kötelezettség-
vállalásokon nyugszaoak.

Ú1 feladatot fog szintén - jelenteni a CJFT (Multinacionálsi Össz-

baderőnemi Harccsoport Erők)-ben történő részvétel logisztikai támo-
gatása is.

A polgári logisztikáról másképpen

A logisxika a nemzeti és nemzetkózi gazdaságban kiemelkedó je-
lentőséghez jutott. A logisaika vary logisztikai rendszerek működóké-
pessége a versenyképesség alfája. A logisaika mint integrált tudomány
a logisztikai rendszerek közötti anyagáramlással és teímészete§en az

energia-, munkaeíő-, pénz- és információ áramlás folyamatait iryelczik
"szabólyozottan" kezelni. A mai logisztikai rendszeíek igénylik a rend-
szerelméleteket, a különbözó és főképp matematikai elméleteket, az in-
novatív eljáíá§okat, a nemzetkóáleg bwált módszereket, Íry beleértve
az optimalizálásiakat is.

Átalában a logisztikai műveletek kózé ryakan,a következőket §o,

rolj Jrc a szállítóst, a rakodóst, a tóroM§t, az eloutóst, az ellenőnést, bele-

éroe az áIlapot (minőség) felügektet is, a csomagolóst, egségrakomány,
' lépzést, informúciófeldolgozóst és tórolóst, stb.

ÚiaUUan idehaza is egne gyakabban alakítanak ki logisztikai köz-
pontokat, sőt regionális logi§ztikai központokat, nemzetközi összetéte_



lekben, a meglévő vagy fejleszteni kívánt kózlekedési csomópontokra
bazírozv a, netán má§ országok közvetlen szomszédságában.

A logisztikát feloszthatjuk tennelé§i, avagy más kifejezéssel élve
gyárüísi logisztikára egyrészt; valamint ellátrási, más néven beszerzési
logisztikára, - másré§zt.

A két különálló, eltéró alaprendeltetésű de eg5rmáshoz ezer szállal
kötódő logisztika alapvető területeit, szintjeit, valamint a meghatározó
legfontosabb ismérveit, továbbá a logisztikai tervezés fogalmi rend-
szerének általam fontosnak tartott ö§szetevőit, a strategiai, taktikai ós
operatív szintjeinek elkülönitett megielenítését az alábbiakban bemut_
atom,

Szeretném megjegyezni, hory mind a kettő rész a logisztikának az
ös§zetevői, ha nem is teljes vertikumban, de megtalálhatók a Magyar
Honvédségben, úgy a beszerzés, mint a felhasználás tekintetében.

Akkor a következőkben tekint§ük át a termelési, sÉrtási és elláttísi
logiszíika fontosabb szempontjait.

A termelési, gáriásí logísÚikc

Alapavető területei: a kutatá§, a tervezés, a gyártás valamint az
anyagátvétel.

Ezér1 a termelé§i vagl gártási logisztikához sorolom a következő-
ket:

A szez,ődések lótését, a minőség bbtosításót, az eszközök és a tarta-
lékalkatrészek beszenését, a megbízhatóságot és a hibaelemzést, az eszkö-
zök-felszerelések bbtonsági szabványait, a speciftlaációs és pánási folya-
matokat, az üzemi próbókat és teszteket, a kodiftkációt, a dokumentációt,
a konftguráció ellenőnését és módo§tósót, a szlbvóhyosítást és katonai
vonatkozásban a kompatibilitást és az interoperabilitást.

A termelési, gyártási logisztika a reál szféra taktikai színljén azüzemí
logisztika egyik olyan meghatároá alrendszere, amelynek főbb ismérveit
a termelés, gyártás anyagellátrása, az átfutási idő, az anyagáramlás sebes-
sége és a kész|etgazdálkodás mutatói képezik. A termékeket, a sorozat-



na§/§ágokat á§ a megmunkálá§i sorrend€ket a termeléstervezési és irá-
nyítási (PPS= Produlrtionsplannungs und §teureung§ systeme) rend-
szerek adják meg. Az irányítás a "plush" (toló) és a "pull" (szívó) elvek
szerint működhet. A gyártrási folyamatok a Jm-elvű gúrtás és a rugalmas
gyártóren§szerek elterjedésével nag5l változásokon estek át, beleértve a

nemzetközi ellátási láncokat, a nemzetközi munkamegosztá§t, a centra-

lizált, értékelemzési ósszehasonlításokat is.l lagisztika ezen területén a

uímu!óció, az anyagkövetés és az idÉntífrIaáció területén vannak fejlesztési
lehetőségek

Az ellűúsi, bazeaési (eloszaási) losílúil(a

Alapvet6 terűIetei: a teímék átvét€le, raktározása, szállítása, karban-
tartása, az üzemképe§ség fenntartása, működtetése, továbbá az anyagok

elosztása.

F;zért az ellátÁsi, beszerzési logisztiliÁhoz sorolom a következóket:

Az anyagkészletek ellenőnését, az eszközóltkel történő ellátást és esz-

közgáflást, a szállítósok és anyagkezelések irónyítdsát, a megpízhatósdgot

és ;' hibabeielentést, a bbtonságos és szal<szetű ral<tórozást, valamint az
ezekhez elengedhetetlenül szüIö éqes oldatást.

A beszerzési, ellátiási logisztika a reá|szféra taktikai s zin|én azizemi
logisztika egdk olyan fontos alrendszere, amelynek meghatároó össze_

tevóit a beszállítási megrendelések és a beszállítások megtervezése, meg-

szervezése, valamint a készletgazdálkodások mutatói képezik A teljes

elosztási rendszer stratégiai é§ operatív kialakítrása nagyon igényes fel-
adat elé állítja az üzemgazdxági logisztikát, még a city logisztikát is, az

áruáramlatok tervezésében Az ellútási láncot hagtomónyos szempontok

alapjón feloszthatjuk

a.) készárukra,
b.) gártásra,
c.) ellátrásra és

d. ) tewezés-fejlesaésre.

A termelékenpégnövekedés egyik új eszköze a SMED e§árás, a ka-

pacitásnövelés, költ§égmegtakarítás. Ma már világméretú ellátási lán_

cokról is beszélünk.



A logisaika ezen részterüktének ío4alrni összeíevőinek tisztúzása utún
a logbztikai tervezés úgnevezett fogalmi csomópontjai kerülnek kibontás-
ra, részletesebben.

A logisxiltai temezés

A logisztikai rendszer költséghatékony és haszonoientáIt műk)dését
szolgalja úg, hog a mindenkoi piac igényeit és kóvetelm&ryeit messze-
menően figtelembe veszi. A logisz{*ai teruezésben támaszkodni kell a kij-
Iönböző matematikai és statisztikni módszerekre, rendszertechnikára,
rendszerelméIetre, marketinglolitihára, az anyag- és információs eljárá-
sol<ra, az optimalizálásí, a folyamat és -más, a tervezést jól szolgáló új és
hatékony, valamint a versenyképességet segító eljárósolaa.

A logisztikai tervezés íelölelei a logisztika megszervezésé! a gyár-
tási |ogisztikót a csomagolás és a sállithatóság íenezését.

A logisztikai tervezí-shez információ (és információs rendszer) szük-
séges, mégpedig a kellő idóben, mennyiségben, minőségben, ryorsan és
mégbízhaióan, de megfelelő költséggel. Ígl beszéthetünk primér, sze-
kunder és tercier információlól. A primer információ a piacról érkezik,
a szekunder információ a szállítást megelózi vagl követi és a tercier in-
formáció a vezérlések nyr-rgtázását, a bizonylatok elkészítését hajtja vég-
re.

A logisztikai tervezés felosztható vertikális tagozódásban a strat€-
giai-, a taktikai ós az ún. op€ratív szintekre.

strat€iai szinten kidolgozzák a logisztikai stratégiai koncepciókat,
rendszereket, controllinget és a gyártó- és elosztóhelyek illetve az úgy-
nevezett logisztikai központok telepítését.

Taktikai szinten a beszerzési, ellátiási, valamint a termelési, gyártási
és az értékesítési, elosztási logisztika kérdéseit jelenítik meg.

Operativ szinten a beszerzessel, termeléssel, elosztással és anyag-
áramlással összefüggő feladatok (vezérlés, diszponálás, adat$újtés, el-
lenőrzes, stb.) széles köre kerül a szükséges részletességgel kimunkálás-
ía-

ll



A logi§ztik8i tervezésben végezetül rnegielennek a célol a koncep_
ció\ a fejlesztése\ az értékelés-vi§szac§atolá§o& a végrehajúások és az
iránftások valamennyi elemei, a különböző időtartamokra, ígt a rövid,
a közép- és hosszú táwa, továbbá nemzeti vary multinacionális össze-
téíelben és környezetben a versenytényezőkre vonatkozóatr i§.

Ezen fudomónyos esszének is nevezhető írásban, a katonai,Iogisztika
gökereire, a mai hazai problematilűirirt és az ún- polgii logiszükai di-
meruóban végbemenő váItozások legfontosabbjaira kívántam az olvasók

fipebnét ráirónyítanl Ázért mert a 21. század hadviselése, a jövő katonai
erő struknlrói, az alkalmazásban és a támogatásban történő gorsléptélaí
módosulások megannyi erőfeszítést követelnek a jelen és a jövő logisztihl-
saitól.

Felhasznált irodalon:

l.)Vég! Ferenc: AMagyar Honvédség reformja. hadtudomány 1997.

2. szám.

2.) Dobó Péter, Baranyi Ferenc: A haderőátalakítás hatása a logisz-
tikai biztosítás elméletére és ryakorlatára. Katonai lngisztika 1997. I.
szám.

3.) NATO Iogisztikai Kézikönyv.

4.) AlqP-6 OoOo.entum, NATO Szakkifejezesek és Megbatározá-
sok Gyújteménye.

5.) Dr. Szúcs LószIó: A sokarcú logisztika. Új Honvédségi SZemle
1994\7. füzet

6.) Hadtáp Ellátási és Gazdálkodrási Kislexikon. MH Hadtápfóc§o-
portfónök§ég, Budapest, 1989.

7 )1 Dr. Csabai Györgt: A katonai logisztikáról. Ország-Határ 196.
1. sám.

8.) Dr. Csabai Gyórgl: a NATO többnemzetiségű erói. Új Honvéd-
ségi Szemle 199'l. 4. szám.



9.) Logi§áika. Mas/aI Hírlap 1995. november 21.

10,) A logisztika szerepe a korszerű mérnöki tervezésben. l-ogisztika
1997 . 4. szám július/augusztus^
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A CSAPATSaNTŰ LOGISZTIKAI SZERVEZETEK
RACÍONALIZÁLÁSA AZ INTERJIJ MÓDSZBR

Duchaj Isnón, Rósa Lószló, Pelikdn Jónosl

A Ma5nr Honvédségben az elmúlt ldószakban sámos, a honvéd-
s€ §truktúráját alapjaiban érint6 át§zervezés vette kezdeíót és fejezó-
dött b€ v8§l ! á§ korcepcló térnyeré§e miátt maradt abba, Mindezen
§zervezeti változásokat a honvédség nagyságának, diszlokációjának,
szervezeti felépítésének optimális, a honvédelrni feladatokn ak megfelelő
kialakítására való töíekvé§ indította el. A valóság azonban általában pre_
7Éntálta a " íúnyvó " elv alapján megvalósuló csökkentést. Az általános
szervezéselméleti alapelv a cél - folyamat - szervgzet ósszehangolt meg-
valósulása csak kevéssé fedeáetó fel bennük.

Ha a fogalmak értelmezé§ét a hadseíegíe vetítve leegyszerűsítjük,
úgy fogalmaáatunk, hogy a cél az ország szuverenitúsónak és területi in-
ugritúsúnak megvédése. A fo$amat maga a fegweres harcra történő íelké-
szüIés és a feglveres harc megvívása, mépedig §keres megvívása érdekében
kialaldtott ueruezet a Maryar Honvédség.

Ezen szervezeti egrégen belüt taláIhatóak a logisztikai - anyagi,
technikai - szenezetek A haderócsökkentés folyamata napjainkban
olyan helyzetet idézett elő, amelyben a logisztikai szervezeteknek erósen
csökk€ntett létszámmal azonos, de éppen a csökkentásból adódóan in-
kább megnövekedett feladatokat kell ellátniuk. Adódik mindez - csak
egy példát kiragadva - haditechnikai vonatkozásban eg5nészt abból, hogy
a rendszerben lévó technikai eszközök mennlsége jelentósen nem csök-
kent, másrészt a technikai eszközök amortizációja következtében a meg-
kívánt hadrafoghatósági állapotban való tartásuk eryre magasabb költ-
séget igényel és ezen belül egyre növekszik a munkaeró ráfordítás
mennyiségi mértéke is.

Írásunkban ismertetni kivánJuk az áltatunk kidolgozott interjú
meghatározó lényegi elemeit. Kiemelve, hog5r a logisztikai szervezet ve-
zetóje, adott struktúrát tekintve tudományos ismereteken alapuló mód-

1 D. hatJil_ Duchaj l§tván mk, alezrede§, zMNEmb. e8yet€mi tanáí, Rása Lá§?.ló mk. sázados,
Pelikán Jáno§ mk. §ázados, a ZMNE lo8iszíikai szako§ vé8z6§ hal8atók
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szerekhez nyúlhat abban az esetben, amikor az általa irányított szerve_
zeten belül kell megoldást találnia a logisztikai folyamatok hibamentes
működtetésére.

Íg;rJutottunk el a szervezéselméleti kérdésekból klindulva a racio-
naliáIás módszertanát felhasználva a §zociológia tudományterütetére.

A racionalizálás módszerének egr a vixgálati területhez illeszkedő
elemét kívánjuk bemutatni és bizonyítani, hogy az adottszintű logisztikai
fónök munkája során már ezen a tudományterületen korábban kidolgo_
zott és alkalmazott eszközökhöz nyrilhat, ha az általa irányított szerve_
zeten belüli folyamatokat optimális működési rendben kívánja tartani.

Gondolatok a szervezetek optimáIis műkfi éséről

A társadalmi szervezet az emberi tánadalom tagjainak valamely tár-
sadalmi szükségletének kielégítése céljából létrehozott eg5/üttműködé§e,
arnely feladatainak jellege és nagyságrendje által meghatározott funkci-
ókkal és struktúrával rendelkezik.'

A szervezrt folyamatos és célirányos működtetése érdekében olyan
alkotó szellemi tevékenységet kell kifejteni, amely a meghatározott cel
elérése érdekében zajló munkafolyamatok ellátrására létrehozza, fejleszti
vagy racionalizálj a a szervezetet é,s annak működési rendjére, tartalmi és
formai előírásaira, a tevékeny§égek és elóírások eg5rmáshoz rendelésére
és összehangolására irányul. Ezt a tevékeny§éget nevezzük szervezésnek,
amely a szewezet létrehozásától kezdódően folyamatos kell, hogy le-
gen. Legáltalánosabb alapelve (mely már a bevezetőben is említésre ke-
rült): a cél elsődlegessége, melynek alá van rendelve a munkafolyamat és
a szerrczet.

A szervezó tevékenység egl racionális megközelítésb en az alóbbi fo-
IyamatbóI áll: elflkészítés, a helyzet rneglsmerése és értékelé§e, tervezé§,
megvalósíűs.

2 Ma8ya.Il§zló: vezeté§ á§ szeívezés (zMM je8yzel 3a p.)
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A szervezet vezetóje - így a logisztikai vezető is - a í'enti folyamat
alapján végzi tevékenységét, hiszen az ó feladata és felelőssége a cél el-
érése. Abban aZ csetben, ha eltérést tapasztal a célhoz vezetó úttól, a
vczetónek meg kell vizsgálni az eltérés mértékét, a lehetséges kiváltó
okokat és azt, hogy az eltérés mennyiben befolyásolja a cél elérését.

Leegyszerűsítve és visszatérve a már említett szervezéselméleti alap-
e lvhez a vezetón ek három kiemelkedó teületet ke|l vizsgálnia:

folyamat szervezet

A cél vonatkozásában a célkitűzés realitását, újra egybevetve az
adottságokkal, a lehetőségekkel és a környezettel. A folyamat szempont-
jából, hogy milyen folyamatokat kell létrehozni, clindítani, fenntartani,
melyek biztosítják a cél elérését. A szervezet viszonyában külső ténye-
zőként a környezetet, belső tényezóként a §truktúrát és a szervezeti kul-
túrát.

A struktúra módosítása estén bcszélünk szervezettervezésről. Ekkor
két kiemelkedő szempoztot szükséges szem eIőtt tartani, egnészt a kör-
nyezethez való alkalmazkodási képe§ség megteremté§ét, mósíészt a sta-

bilitást a hosszú távú célok elérése érdekében.

A szervezeti kult úra, azaz aszervezet belső emberi viszonyainak vál-
toztatása e§etén beszélünk szervezetfejlesztésről.

Mind a szervezetalakítás mid a szervezetfejlesztés hosszútávra ható
változást idéz a szervezet működésében. Sikerességük ugyancsak
hosszabb idóintervallumban mérhető. Szükség van tehát eg5l olyan szer-
vezési beavatkozásra is, amely lehetőséget ad a vezető számára viszony-
lag rövid idó alatt, a mobilizálható hatékonyságfokozási lehetóségek ki-
aknázására. Ez az eljárás a racionalizálás, amelynek célja a szervezet
veszteség- és tartalókmentes működésének megvalósítása.

A racionalizólás ery az általános szervezési modellen alapuló folya-
matmodellt és módszertanán keresztül széles körben alkalmazható esz-
közrendszert nyújt az alkalmazó számára, amelynek segítségével mind a

folyamatban mind a struktúrában rejlő veszteségek és tartalékok feltár-
hatók Ezen gondolatok szellemében üzsgáltuk a racionalizálás elrnéIe-

cél
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tének adaptálhatóságát a honvédség csapatszintű logisztikai szervezete-
inél.

A katonai logisztikai szervezetek §zerep€, működé§ük lényege

A Magyar Köztársaság biztonsági rendszerének összetevói a poüti-
kai, a gazdasági és a védelmi rendszer.

A védelmi rendszer magába foglalja (NATO elvek alapján) a légtér
védelmet, a h_atárvédelmet, a stratégiai védelmet, a hábonún kívüIi tevé-
kenpégeket.3

A felsorolt feladatok a Ma5rcr Köztársaság védelmi rendszerére is
értelmezhetóek és ebből következik, hogr végrehajtásukra a Magyar
Köztársaság feglveres erői hivatottak. Azon belül tanulmányunkat a Ma-
gyar Honvédségre vonatkoaatjuk.

Bármely katonai s zerveznte| izsgőljuk felépítése vezet6 szenekb6l,
végrehqitó / harcoló / szervekból biztosító és kiszolgáló szervekból és
egréb szervekból áll.

Munkánkban a bizto§ító és kiszolgáló szervezetek közül kiemelve, a
logisztilqi §zervezeteket vixgáltuk

A logisztikai szervek feladata a szüIrséges anyagok eszközök és eró-
források biztosítása, térben és idóben szülség szerinti áramoltatása vag5l

várakoztatása. igy , a vezstő szenektől az egyéb szervekig meghatározó
jelentőségú a logisztikai szervek tevékenpége.

Mindig időben rendelkzzésre ólljon a harcot megvívó lövészkatona ke-
zében a szüI<séges mennyiségú lőszer, a repülőgépben az iÁemanyag a híl-
építéshez az elóre g/drtott .hídelemelg a uezetó uervek összeköttetésének
bbtosításához a vezetékanyag az olaató§ intézm&tyekbu a szükséges ok-
tatási segédeszközöl, a személyi állomóny teljes köni ellátásáról nem is
beuélve. Y égnélJrül sorolhatnánk a példákat, amelyek bizonyítják, hogy
a logisztikai szervek tevékerysége beh álózza azMíl teljes rendszerét.

3 Defeí§e Ptanin8 s€minar for Hun8afy 1997, máíc. 5-7 8nyaga alapján
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A logisztikai szervek tevékenpégüket a nemzetgazdasági hatások
által meghatározott környezetben és feltételekkel végzik. Működésúket
napjainkban az eróforrások beszűkülése, a tartalékok felélése jellemzi.
A piacgazdaság negatív hatásai - mint általában a monstre bűrokratikus
szervezetekben - a hadseregben is érvényesülnek. Ez az óriás, túlbürok-
ratiált szervezet nem képes a piaci változások gyors lereagálására. Pél_
dául: az élelmiszer vonatkozásóbtin a piac viszonylago§ kiszámíthatatlan-
sága és gyors változása miatt nincs lehetóség a legkedvezóbb idóben és
áron történó beszerzesre vary az éves költségvetés tervezésekor nem
prognosztizálható az objektumok üzemeltetési költségeinek változása.
Mindezektól függetlenül, alapvető feladatként jelentkezik a s7ÉFrezet
takarékos, ám hatékony és biztonságos racionalizált működtetése.

Meghatározott struktúra és eróforrá§ok mellett a logisztikai szerve-
zet vezetőjének, hogy a fentebb említett követelményeknek eleget tud-
jon tenni, olyan tudományosan megalapozott, és kipróbált eszközöket
kell keresnie, amelyek sikerre vezetnek munkája során. Ilyen eszköxik
és módszerek széles skáláját találhatja a különbözó tudományterületek
módszertanában, amelyek valamilyen módon a rendszereket, az őket mű-
kódtető embert, vagy kapcsolatukat vizsgálja. Ebben a rengeteg erdóben
könnyű eltévedni. Megtalálni a hatásos eszközóket, azokat helyesen al_
kalmazni véleményünk szerint már a " múvészet" kategóriájába tartozik.

Yajon a logisztikai vezeűnek me|y irányban kell a helyes utat keres-
aie? Számára az adott leheűségek és erőfonások táltal behaárolt szemezeten
belüli vesríeségfornúsok és hatéltonlsúgi taúalékokfellúnása és mobililíúísa
Iehet a7 a feladaí, amellyel eleget tud tenni a lövetelmhEebtek. Ezen leladat
végrehajnásáhozadfolyamatnlodellt és mó,dszereket aracíonaliaíló szemeés,

A csapatszintíi logi§ztikai vezető által alkalmazható módszerek

A módszerek kózül két olyan csoportot emelünkki, amelyet a logisz-
tikai vezető munkája során viszonyhg könnyebbm alkalmazhat:

Egyrészt az analitikus módszerck c§oportja, melyek alkalmazása
könnyen elsajátítható és kiváló eszközök a veszteségek és tartalékok ke-
letkezésének és okainak üzsgálatáta. Ezr,n módszerek alkalmazása so-
rán a felmerülő problémát elemi részeire bontva, fokozatos közelítéssel
lehet feltárni és megoldani.



A másik csoport a kötött vagl szisztemaűkus módszerek. Ebbe a
csoportba tartozó módszerek az emberek gondolkodási folyamatát lé-
pésről lépésre vezetve, adott kérdésel§e összpontosítva a figyelrnet, pro-
vokatív alapon próbálják meghatározni a tényállapotot és a megoldást.

Demonsttdciókent azért választottuk az| interjú módszerét, hogt bemu-
tassulg létezhetnek és léteznek is olyan előre elkészíthető anyagok, amelyek
az MH eqészere, vag mint jelen esetben - részeire - a logisztikai szetveze-
tel<re alkalmazhatók

Az általunk készített kérdéssorra adott válaszok alapján a szocioló-
gia következtetéseket tud levonni a szervezeti kultúrára, a szeívezet
struktúrájára és a folyamatra vonatkozóan egyaránt bármely csapatszintű
logisztikai szervezetnél.

Az interjú, mint a racionaliálás eszköze

A racionalizálás módszertana az interjúmódszereket, mint a kötött
és analitikus technikák ötvözeteként tekinti, amelyek képesek megmu-
tatni a §zervezetben zajló történések és a tervezett változások hangulati
tükörképét, segítenek a munkaerőnek a jelenlegi munkamódszerrel és
szervezeti elhelyezéssel, valamint a racionalizálási tervekkel kapcsolatos
objektív és emocionális beállítottsága ( elégedettség, munkakedv, érde-
keltség stb.) feldedtésében, majd a továbbiakban a teljesítményt és az
aktiütást fékező tényezők kiküszöbölésében.a

Típusai:

- uóbeli interjú;

- írásbeli interjú.

A legszembetűnőbb különbség köxittük abban fogalmazható meg,
hogl a szóbeli interjú esetében a megkérdezettekkel a kérdezó közvet-
len kontaktust tercm1 az írásbe|i interjú során a megkérdezettekkel
nincs közvetlen kontaktus. Mindkét típusnak megvannak az előnyei és

4 susánszlq[ A racionalizáás thódszeítana l984. 170 p.
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hátrányai. Például a sóbeli interjú készítése során a kérdeó megfiryel_
heti a megkérdezett személyt, így n€m csak annak verbális, hanem a non-
verbátis ködéseit is figlelemmel kísérleti, és barátságos légkör megte-
remtésével naryobb lehetőséget biztosít az információk megszerzésére.
A kérdezó személye azonban ebben az esetben lallcsfontossógQ nert mjta
múük az intujtl siJcere. Az úrásbeü interjú elónye például, hory naryobb
mintavételt tesz lehetóvé, költségei alacsonyabbak, hiszen nem kell kér-
deóket fizetni, jobban bizto§ítja az anonimitás érzetét a megkérdezett-
ben, amely ery szervez€ten belüli lekérdezéb esetén fontos tényezó lehet
a szükséges információ megszerzéséhez. Aválaszokba semmi esetre sem
épü be a kérdező szubjektuma.

A racionalizóIls ttlüszeruna eszlózei közé somlja az interiúaszítést
ám meg kell jegyeznünk, ho5r az interjú kérdéseinek összeállítása, a kér-
dezés, az adatfeldolgozás és az értékélés,egy rnásik tudomány a smcio-
lótsia teíülete. Ebben az esetben a megrendeló - példánkban a logisztikai
szolgálat főnöke - a üzsgálni kívránt területeket határozza meg, a szocio-
lógus vegrehajtja a kérdezést - sóban vagl írásban -, feldolgozza a meg-
§zerzett információkat, és következtetéseket von le azokból, amelyeket
továbbít a megrendelóhöz, aki az íry kapott új információkat alkotó mó-
don használhatj a fel,

A szociológia terminológiája a sábeli inteíjút iníerjúnalg az írásos
interjút kétdóivnek nevezi, melyek a szociológiai vingrálat adatgnijtési
módszerei. Mi r kerdőívet *ilasztottul(, mert úgy véljük, a hadseregen
és ígl a csapatszintú logisztikai szervezeteken belül is, többek közrtt a
szigorú alá- f<ilérendeltségből adódó berögzódöttség miatt a megkérde-
zettek az anonimitást fontos tényezönek tartják, valamint az önkéntesség
elve is könnyebben érvényesíthetó. Emellett ez a módszer gazdaságo-
sabb, mert nem kell kérdeóbiztosokat alkalmazni. A kérdőívek közel
azonos idóben kitöltethetók íry hamarabb eredményre juthatunk, fó-
ként, ha az úglmevezett c§oportos lekérdezés technikáját alkalmazzuk

A c§apat§zintü optimaliálás szubjekűv ás objekűv lehet&égei

A csapat§zintű logi§ztikai szervezetek optimaliálásáról az MH ke-
retein belúl sajnos nem beszelhétűnk széles körben. Nem jellemző, hory
egy dandár szintű logisztikai főnök racionalizálná alárendelt szolgálatá-
nak tewkenységet és az általa irányított folyamatokat.



Vqion milyen szubJektív és objektív olrai vannak cnne§ és nilyen
lehetóségek rcjlenek ezen a területen?

Nézzük elósár a szubjelaív okokat Csapat szinten a parancsnok és
a logisztikai fónök határozza meg a szervezet működé§ét, - a struktúra
az állománytáblában adott - a különböző szabályák firyelembe vételé-
vel. Tehát nekik kell felismerni az optimalizálás szükségességét.

De milyen lehetósfoe van a vezetönek, ba optimaliálni akarja a
logisztikri szenezetét?

Ezzel elértünk 8z obJektív feltételrendszerhez, mel! Mrom r€szre
bontbató.

1.) Avezetés felkér ery kiilsó szervet a lekérdezés végrehajtásához
Ez nem járható út, mert az MH-n belül jelenleg csak a Zdnl MiHós
Nemzewédelmi Egretem Szociológia tanszeke végezhet ilyen típusú ku-
tatást.

2.) A csapat paranc§noka felkéri a szociológia tanszéket a viiagálat
végrehajtiására. Egyes esetekben ez jó megoldás de naryobb §zámú vég-
íehajtást az oktatói-kutatói munka és a lé§ámüszonyok aránya nem
te§z lehetővé.

3.) Az igazi megoldást talán az ákalunk rélzktesen l<idolgozofr inter-
júnak az alkahnazúsa jelentene. A kérdóív van annyira konkét, hogl
egyértelmúen a logisztikai szervezetre alkalmaáató, és van annyira ál-
talános, hory a csapat§zint minden területén felhasználható.

Alkalmazása az olábbi módon tiirténhet

A vezetó iillományt tájékozíatni kell az interjú téEzésér6l Amennyi-
ben a parancsnoki állomány úgl dönt, hogy aIkalm azza ezt az optimali-
zálási módszert, úgy humán szolgálata |ekéri az általunk elkészített kér-
dóívet, megfelelő példányszámban a ZMNE Szociológia tanszékétóI. Az
állomány kitölti a kérdőíveket majd azokat a szociológia tanszék kódolja,
feldolgozza, megsemmisíti é§ a kutatá§i beszámolót megküldi a c§apat
parancsnokának

Íg megoldható, hogt a csapatsintú Wztikai vezeó l<ezébe egt
könnyen elérheö és jóI hasznólható racionalizáló eszlóz keriil
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Mire adhatválasz a felmérés?

Ez a kérdés bárkiben felmerülhet. A választ legegyszerúbben ery
megtendelői mótrix átelmezésén keresztül mutathatjuk be.

A megrendelói mátrix soraiMl és oszlopairól látható, hory a kérd6-
ívben szerepló kérdá§€ket csoportosítottuk Az objektív adatokat mint
független váltoókat, a másik három qsoportot pedig függő váltoákként
tekinthetjük. Ezen kérdéscsoportok összevetése után vonhatóak le kö-
vetkeztetés€k

Ezelet Mrom nagt c§oport}s vonhstJuk ö§sz€:

1.) EI§ó csoportba a személ}fiiggó, azaz az embei kapc§olatokra
üsszavezethető problémákat.
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3.) A harmadik csoportba a nagy szeruezet - azMH logisztikai rend-
szere - műkódési problémáira utalókat.

Így az adatlapok feldolgozása után a logisztikai szervezet vezetője
olyan beszámolót kap készhez, amely területeke bontva mutat rá a §zer_
vezetben meglévő feszültségeke és a hibamentes működést gátló ténye-
zőkte.

A logisztikai szerve zet yezÉtője ezen ismeretek birtokában döntést
hozhat arra vonatkozóan, hog5l az általa irányított szervezetben mely te-
rületeken avatkozik be a hibamentes működés érdekében.

Adatfelvétel mód§zere

A kérdőív sajátossága, hogy alapvetően csapattagozat szintű logisz-
tikai szervezetek veszteségforrásainak feltárására alkalmas.

Az adatfelvétel az űgyíevezett csoportos lekérdezés módszerével
történik, aZ éíintetí alakulattal egyeztetett időpontban. Természetesen
kiemelt szempontnak kell lennie a néltelenség és önkéntesség biztosi
tásának Ez azétt lényeges hiszen egy logisztikai szervezet bizonyos fokú
zárt, szakmai kasztot képez, ahol a rendszer szempontjából káros lehet
nag5/ tömegű szubjektív vélemény nevesítése és azok spontán nflvános-
ságra kerülése.

A lekérdezés vegrehajtása előtt meghatározásra kerül a megkérde-
zésre kiválasztottak köre. A kérdőívek kiosztásakor megtörténik az állo-
mány tálékoztatása az interjú céljáról, az önkéntesség és az anonimitás
biztosítottságáról, lefolyásáról. A tájékoztatást, kiosztást és a kitöltött
kérdőívek összeg5nijtését célszerű az alakulat humán szolgálatára bízrri.
Az összeg]^ijtött kérdőíveket feldolgozásra a ZMNE Szociológia tan-
székére kell továbbítani.

Összegzésként:

Azt kívánjuk kiemelni, hogy az általunk készített kérdóív alkalmaz-
ható olyan sztenderd eszközként, amely széles körben felhasználható a
csapatszintű logisztikai szervezeteken belül.



Hangsúlyozott elónye, hory nem igényel jelentős anyagi, szellemi és
fizikai ráfordítást, valamint bármikor könnyen elérhető és róüd időn be-
lül kézzelfogható eredményt ad a logisaikai vezet6 kezébe.

A kérdóív felhasználásával a logisztikai fónök még a mai nyomasz-
tóan nehéz körirünénpk köátt is képes szervezetét racionálisabban, gaz-
daságosabban működtetni.
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HAZAIUTAKON A NATO ÉS eZnU SZERVEZETEIBE

Eszeni Inrel

Egire érzékelhetőbbé váli\ hogt Maryarorságon egl olyan euró-
at|anti integrációs párbeszédűl van szó, nelyben nekűnk folyamato-
san bizonyítani kell a NATO és az EU előt! hogy ni valóban csatlakozni
akarunk és haánknak minden yonatkozásban ilyen tipusú orientált-
sága van. Ezt példázzák a brüsszeli Európa Uniós kérdőívek is, amelyek-
re az adott vála§zainkat jól fogadták, a legfelkészültebbnek ítélve az or-
szágot az öt megnevezett tagjelölt kózűl. A NATO tárgya|ásokon is va-
lószínúleg sóba kerül a hazai infrastruktúra fejlesztésének kérdése, még
akkor is, ha nem valószínű, hogy a tárgyalási szakaszban túlzott (esetleg
az ország gazlaságának teherbíró képességét meghaladó) igényekkel
lépnének fel, hiszen Brüsszelben is hangoztatják, hory elsódleges a gaz-
dasági stabilitás, Az ország infrastrukturális beruházásai tehát elsősorban
a gazdasági stabilitás és fejlődés katalizátoraként kell, hogy múködjenek,
a honvédelmi célok pedig jelen vannak, de nem, mint elsődleges élok
szerepelnek.

Valószínűsítem, hogy a sikeres tárgyalási szakasz és az azt követő
NATO tagság után, a brüszeli elvárások is nőni fognak. Az EU költség-
vetésében az ezredforduló után meg|elenő több százmilliós ECU -az Eu-
rópai Unióba meghívott országok felzárkóztatására - infrastruktúrát is
érintő felhasználásába, összhangban a NATO elvárásokkal, a honvédel-
mi célok is eg;ne erőteljesebben fognak érvényesűlni, amelyet csak nö-
velni fog a szövetségi percm-(sőt "szigel') ország speciális infrastrukturá-
lis helyzete is. Eppen ezórt már mo§t kitűnteteít szereppel kell kezelni
a HM részéről a más tárcák -elsősorban KIIYM és IKM - által irányított
és felürye|t (és az EU igényeket is magában foglaló) infrastrukturá|is
kózép és hosszú távú fejlesztési irányokat tr€ndeket, és egt kis oda li-
gyeléssel a késóbbiek során rengeteg pénzkidobástól, energiákat lekötó
korrekciótól szabadíthatják meg orságunk honvóde|mének ügrét.

l Eszenyi Imíe mkJóhadnagy, ZMNE Logisaikai tanszék doktorandusz

25



Mindezeket fi5lelembe véve nézzük tehát hazánk és közvefue a ha-
zánkat is érintő EU infra3trukturális fejlesztési terveket. Mivel a légi köz-
lekedési, valamint a hírközlési fejlesztési tervekől sok információ jelent
meg az elmúlt időszakban, ezért úgy gondolom, nem szükséges azokat
megismételni, ezert csak a közlekedés vasúti és közúti - a honvédséget
talán legiobban érlntó irfrastruktrudüs fejlesztéseket - és kisebb mér-
télóen a vízi alógazatot lúváiom ismertetni,

Az ország modernizációs és fejlesztési elképzeléseiben a már vázolt
szempont rendszert igen eróteljesen firyelembe kell venni. Tehát a ma-
gar gazdasúgnak az elköryetl@ző időszakban végig l<ell gonlolni azt, hogl
a mai modemizációs törekt éseibe4 milyen helye teszi az inírastruIúlrót,
komolyan gondoljuk-e azó hog az út-, vasútépítés, hí*bzléli csatornál,
stb. kiépítése az elkjvetkezendő időszak fejlődésének (ezáltal az ország bb-
tonsógónak) garanciúja-e, varyl nem-

Az |997-es költségvetésben mintegy 40 milüárd forintot terveztek
infrastrukturális fejlesztésekre. Meg kell azonban jegyezni azt, hogy en-
nél lényegesen többet vár el tőliink azEU, AzEU a tégiók uniója, amel-
lett, hory természetesen az országok csatlakoznak Ennek szellemében
született a terület fejlesáási törvény koncepciója is, hisz gondoljunk csak
a Dunától nyugatra és keletre eső orságrészek infrastrukturális fejlett-
ségi különbségére.

Az Orság§flfilé§ 6ltsl 199ó-ban elbgadott kiizlelrdéspolitiltai knn-
cepció mqptőbfllt ezelmek az igényeknek elébe menni, felvózolva azokat
a kisziigelési pontoka$ amelyelce támaszkodva a következó idószakban
fel kell építeni infurstrukúúrafejlesztési ten einket

A magyar közlekedés jelenlegi állapota híven tiikrözi a korábbi év-
tizedek infrastruktíra "fej kszsésénelt' hazai 5rakorlatá! a gazdasá§ sű€
rában elhanyagolt, leg|obb esetben is csak másodlagos kezelését. A szük-
ségesnél kevesebb ráfotdítások " ere&nényelént" napjainkban gyakorla-
tilag a közlekedés minden területén - íry például a pályák, a járművek, a
szállítóeszközök, technológiák stb, vonatkozásában-az európai átlaghoz
képest az elmaradás jellemó. Az országos fejlesztéseknél rendszerint a
minóségi kérdések háttérbe szorultak a mennyiségi jellemzőkkel szem-
ben. Ez eryes alágazatokban a gazdaságban valósan elfoglalt szerepüket
meghaladó dotációkat eredményezett. A közlekedési munkamegosztás-
ban eryes alágazatok szerepének túlbecsülése azok aránytalan fejleszté-



sét, míg mások elhanyagolrását, illetve esetenként tudatos visszafejleszté-
sét eredményezte. A gazdasóg múkixlését köqontosttó,tijraelosztó me,
chanizmuson kreutül irányított kbzlekeüs is énél<etlen maradt a piaci
viszonyolaa, az alacsony taiíák mind a szeméIyszáWtásbary mind az őru-

fuvarozásban a valós köItEé4eket tnegértteni Mptelen H)zlekdési keresle-

tet is keltettek Az indokolatlan szállítá§i igényeket is kielégító forgalom
rákénpzerült a meglévö legfóbb közlekedési tengelyek (fővárosi hidak,
odavezető autópályák é§ főutak, vasútvonalak) használatáta, ezáltal
mintes/ vi§szaigazolta nemcsak a sugara§ §zerkezet tovább fejlódáének
igényét, hanem prioritását i§.

Mindezek tovább halasztották a közlekedési hálózat - annak ki-
egyensúlyozottabb térségi fejlódését elósegító - szerkezeti struktúrájá-
nak átalaKtárát. A fejlettebb európai országokhoz képest üszonylag ké_

són honosodnak meg a korszerú sáűtási technológiák, kiterjedtebb al-

kalmazásuk is lassú ternpóban fejlódik.

Ma nár egre jobban kifejezhetó fontos gazdasági-társadalmi ér_

dekek fűződnek a trúlzott mértékű sállításigényesseg mérsékléséhe4 a

környezetet éró terhel6s csök}entése, a rendldvül alacsony színvonalú
közlekedési kulüúra és a közlekedésbiztonság növelésg a hlányzó lo-
gisztikai módszerek és tétesítnények elterjedéséhez. E rendszerek
azonban korszerű vízi úthálózatot, közúti és vasúti csatlakozással rendel_

kező kikötőket, megfeleló út. és va§úthálózatot és összehangolt számí-

tógépes szállításszervezést igényelnek.

A magrar közlekedés infrastrulitúrájának fejlesztése sámos szak_

mai és társadalmi bizottságok közel fél évtizedes nunkáje ercdménye-

ként kialakított é§ a Mas/sr Köztársaság OrszággÉ|ése által 1996_ban

elfogadott közlekedéspolitikai koncepcióra épü|. A közlekedéspolitikai
koncepció, a hazai társadalmi és gazdasági tendencirák, sajátosságok fi-
gyelembe vétele mellett, élkitúzései és stratégiai fejlesztési irányelvei
megfogalmazásánál firyelembe veszi az EU közlekedéspolitikai elveit,

az európai tendenciákat, valamint a transz-európai közlekedési hálózat
kialakítrásának fejlesaési irányait, technikai követelményeit, elvárá§ait is.
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Mindezek alapján a magar közlekedé§politikai §trategiájának fő
irányai:

- Az Európai Unióba integrálódás elósegítésében,

- A szomszédos országokkal az együttműködés feltételeinek jaű-
tásában,

- Az ország kiegyensúlyozottabb térségi fejlődésének elősegítésé-
ben,

- Az emberi élet és a környezet védelmében, valamint a közleke-
dés hatékony, piackonform működtetésében fogalmazódnak
meg,

A közlekedéspolitikai koncepcióban megfogalmazott stratégiai irá-
nyok és célkitúzáek figyelembevételével - a megvalósuláshoz szükséges
finanszírozási feltételek függvényében - készülnek az eryes ágazati kon-
cepciók, közép és hosszú távú tervek.

A következő idószak kiemelkedő kérdése a közút-vasútfejlesztés.
Az ország közlekedési hálózatának fejlesztéseinél mértékadónak tekint_
hető, hory az EU által megielölt közlekedési folyosók és a nemzeti érde-
keket szolgáló fejlesztések egybeesnek az Országgnilés által is elfogadott
Közlekedéspolitikai Koncepcióban foglaltakkal. A Magyarországon át-
haladó három transz-európai ("krétai") közlekedési folyosó fejlesztése
az ország lranút szerepének erősítését segíti elő mind a közút és vasút
IV.-Drezda/Nürnberg -Budapest-Constanca-Szóíia - Szaloniki -Isz-

tambul; V.Trieszt/Koper/ Fiume-Budapest-§iev), mind pedig a űzi út
(YIl, - Duna) vonatkozásban. "

Az EU köztekedési fejlesztési elvek között ery egyértelmű vasúr
orientáltságot lehet észrevenni. Az Unió közlekedési fejlesztéséért fel-
elősök abból az elvből indultak ki, hogy Európa közlekedése drámához
közeledik. A 80% közúti,ZO%o vas(lti áruszállítási arány (haánkban ez
70 és 3OVo) tarthatatlan. A közlekedési dugók, a környezetvédelmileg
elüselhetetlen szituációk, arra ösztönzik az EU-t, hogy irányt váltson.

2 Atóínaiszáíí''okazEu ajánlásokban szerepló tíansz-€urópai számozást jelölik



Azt kell látni, hogy ez tulajdonképpen egy kármentési akció, hiszen ha a
közút-vasút áruszállítási telje§ítmény továbbra is ilyen ütemben nőne a
vasút kárára, akkor ez Nyugar Európa közlekedési rendszerének ösz-
szeomlásához vezetne. Mas/arországon más a helyzet. A hétvégi kimi-
on§top, amelyet sok kritika ért a bizonyosan nem közút ellenességet
hanem éppen a közúti közlekedés Európa konformitását és szalonké_
pessé tétetét szolgálja. Nálunk az utóbbi évek szállítási igényeinek vál-
tozása a vasút teljesítményének rohamos csökkenését eredményezte,
amelyben a kedveztőlenül alakuló műszaki állapot mellett a gazdasági
átalakulás, valamint a hagyományosan kialakult és rugalmatlan szolgál-
tatási szerkezet is közrejátszott.

Az országközforgalmi vasúti köztekedését alapvetően a Magyar Á-
lamvasutak Részvénytársasága (MAV Rt.) és a Győr-Sopron-Ebenfurti
Vasúti Részvénytársaság (GySEV Rt.) bonyolítja, A mintegy 7700 km
hosszú normál nyomtávú vasúti hálózat közel 40Vo -a tartozik az országos
törzshálózatba, amelyből mintegy 2000 km egyben az európai törzsháló-
zat részét is képezi. Vasúti hálózatunk sűrűsége az európai átlagot ugyan
meghaladja, de a pályák vonalvezetése, 1e||emzői és múszaki állapota
akadá|yozza a gazdaságos es versenyképes üzemet. Különböző műszaki,
technikai okok miatt jelentős arányú a vasútpályán a sebességet lassító
jel, 1990-1991-ben az "A 1" besorolású vasúthálózat 6,5 Vo-a,7994-7995,
ben viszont már 38,8 7o-a volt sebesség lassító jelekkel ellátva. A vasúti
pályák átlagos életkora 25 év. Jelenleg az "A 1-es jelzés' fóvonalaknak
27 Vo-a, amelléWonalaknak pedig 5 6 Vo -a}-ral'eírt. AkéWágányú pályák
és avillamosított vonalak aránya,valamint a pályákon elérhető maximális
sebesség tekintetében messze elmarad az EU tagállamainak átlagától,
emellett a MÁV Rt. Jármállományának korszerűtlensége és összetétele
korlátozza a nem zetközíhálőzaton való meg|elenést is, A Diesel-üzemű
járművek legnagyobb engedélyezett sebessége 100, a üllamos jármúveké
pedig 130 km/óra, de vonóerejük, illetve egyéb adottságaik folytán 120
km/óra-nál nagyobb sebesség vonattovábbításra alkalmatlanok, A von-
tatójármű állományból csupán a villamos motorvonatok fiatalabbak 10
évnél. A villamosmozdonyok többsége 30, illetve 40 éwel ezelótti mú-
szaki színvonalat képvisel. A személyszállíió vonatok továbbítására 14

éve, a tehervonatokhoz pedig 8 éve nem szereztek be üllamosmozdonyt.
A belföldi forgalmú személykocsi állomány 40 Vo-a 15-25 éves,38 Vo-a

25 évesnél idősebb; a nemzetközi forgalmú személykocsi állomány 41

7o-a20-25 éves,29 7o-a25-3l éves.
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Az ismertetett problémák ellenére, a vonalhálózat fejlettsége és az
európai törzshálózathoz kapcsolódó vasútvonalak állapota lehetővé te-
szik az országon átmenő tranzitforgalom lebonyolításáí, ahog ezt az,

IFOR/SFOR szrállítások is bizonyították

A magnr vasút nelaetközi kapcsolatait összesen 27 határmenet
(Ausztria 6, Szlovókia 9, ülaajna 2, Romónia 5, Szerbia 2, Howótorszóg
3) biao§tjq Szlovénia irfutyában pedig most épül az első könetlen vasúti
ösuek)aetés.

A közlekedéspoütikai koncepcióban szerepel a vasútvonalak leg-
alább 1óO krVórára történő átépítése. Ez a pályavasút szempontjából
óriási állami feladatokat jelent. Az egrik legna5obb prioritást élvező
vasútvonal fejlesztés a Hegeshalom - Budapesíszaka§zon 1997.közepén
fejezódött be, biáosíwa az európai szint utazási feltételeket ez€n a vo-
nalon. A közeljöv6 tervei köótt §zerepel a Budapest - Keleóia vona| kor-
szerűsítése, és kéWágányuvá építése. A maryar-szlovén -1996. október
közepén aláírt- új pályaszakasz megépítéséről sóló megeryezés szintén
jelentós vasúti fejlesztést jelent. Ez gakorlatilag Magaronzóg tengerre
való kijutásának lzempontjóbóI - a lcombindlt szóllítósi lehetőségeka is

figelembe véve - egt jelentős esemázy. Politikusaink számára nem isme-
retlen a probléma, amit az osztrákok ezzel kapcsolatban felvetnelg hory
ez az ő Eszak-déli konkurens szállítrási vonalait sértheti. Nem is hiszem,
hog5l két szornszéd ország kózötti kapcsolatok létezhetnek közvetlen vas-
úti kapcsolat nélkül. Ez semmilyen harmadik ország vélt érdekeivel sem
indokolható.

A távolabbi vonalfejlesztések az ezredforduló után - Budapest vasúti
elkerülését biztosítí - Pusztaszabolcs - Ceg!éd vasíBlolal megvalósításá-
val számolnak. A fenti vonalépítéselq és korszerűsítések mellett folyta-
tródik a törzshálózat üIlanosítási programja a:

- Balatonszentgyörgy - Gyékényes,

- Székesfehérvár - Szombathely,

- Felsózsolca - Hidasnémeti,

- Rákospalota - Vácrátót vonalszakaszokon.

Avasút tervezett és megvalósuló fejlesztései szorosan kapcsolódnak
az összeurópai közlekedési folyosók és a hazai logisztikai központok ki-
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alakításához, a korszerű, kömyezetkímélő sállítrási módok mind szele-
§ebb körű alkalm azásához. E élt szolgálják többek között már kiépített
és a továbbiakban kiépítésre kerülíkonténer terminólolc, Ro-IÁ pálya-
udvarok, ameg|évő és a közeljövőben beszeriésrt tervcze§,EecűIis jór-
trulpark

A vasutak jelenlegi műszaki állapota és létszáma az erósen lecsök-
kent piaci igényekhez sem igazodik még telje§ mértékben, uryanakkor
jelenlegi állapotában is képes az onág közlekedési igényei helégítésé-
ben meghatározó szerepének betöltésére. Világosan keli látni. azonban,
hory aki nem építette még ki a tranzit úNonalait, akinek nincs is két
országhatárt összekötó autópályája, az nem mondhatja azt, ho§I csak
vasút orientált lehet. Az ismert EU tendenciák alapján felmerül, hory a
közlekedési munkamegosztásban elfoglalt vasúti szerep mennyire te-
kinthetó reálisnak, mert a környeze§édélmi és forgalrni megfontolások
által indokolt teljesítmények elég távol vannak a személy és árusaállítás
tényleges nagtrtágrendjétől. A magyar vasúti közlekedés helyzetének és
a nyugat-európai vasúti szolgáltatások fejlódésének tendenciái ismere-
tében a legfőbb gond a versenyképességjavítása. Az ilyen irányu erófe_
szítések eredménye az Allam-MAV Rt. §zerződés létrejötte, a pályavas-
út és a kereskedő vasút gazdálkodrási rendszer szintjén történó elkülöní-
tése. A fejlesztések körében a versenyképesség javítását szolgálja az .IC
hálózat íokozatos bővüIése vag a Hegleshalom-Budapest vonalszakasz
modernizálása.

Magyarországon a jövóben egnzene kell közút és vasút-orientált-
sággal rendelkezni. Mégis azt kell mondani, hogy mivel az EU támogatási
rendszerét is - amely kifejezetten c§ak va§út orientáltságu - fel tudjuk
használni, szűkség van egy új típusú loglszttkai gondolkodásmódra,
amely a lambinólt szállítósok íelétolja el a száütások irányvonalát. Meg-
próbálja azt elfogadtatni a szállíttatókkal - köztük a Maryar Honvédség-
gel - és a száltítókkal is. Nemzetközi üszonylatban gondoljunk itt az oszt-
rák példára - ahol grakorlatilag nehezítik a köaiti száütási lehetóségeket
az egre szigorúbÜi váló (EIJR 1, 2, 3)3 normák -, kényszerből is [ény-
telenek vagnrnk ráhangolódni a kombinált szállításoka. Osszességében

3 EUtóPd Unió§ kóáü mú§záki er kófuy6zetvédelmi nofmál
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Magyarországon a közút-ya§útf€jleszíés az elkövetkezendó években
eryszerre leszjelen. Atámogatásokban a vasúttámogatá§t nem lehet ú§/
felfogni, mint a közút ellenességét, a két fejlesztési igényt összhangban
kell megvalósítani. A vasúti fejlesztések következetesen firyelembe ve-
szik az EU-trendek énényesitését is. Ennek jegyébenkerúl sor a pálya-
vasút fejlesztési és rekonstrukciós feladataira, majd a gördüIóállomány és
az informatikai- telematikai rendszer korszerűsítésére.

Az ország földrajzi fekvésével összefüggó tranzit kötelezettségeink-
kel - legyünk őszinték, vannak ilyenek, és ezek csak nóhetnek a már em-
lített perem és "szliet orsiógi" specia|itásból eredóen mind NATO, mind
EU vonatkozásában - kapcsolatban az Eü világosan kifejtette, olyan
tranzit országnak tekinti Ma§/arországo! ahol három európai folyosó
halad át.

Valószínűnek túnik, hogy a Schengeni egyezmény szerinti határok
néhán} év múlva nem Ausztria és Maryarország, hanem Mag5rarország
és valamely keleti, délkeleti államok között fognak húzódni. Ezért űgy
kell felkészülni erre, - nem elfelejtve tranzit kötele§ségeinket - hog, az
érintett közúti határátkelhőelyek korszerúsítését (a PHARE program
ehhez adja a legtöbb pénzügyi segítséget jelenleg is 6-8 átkelőhely van
fejlesztés alatt) tudjunk biztosítani, amely lehetóvé teszi az Európai Uni-
ós tranzitforgalom lebonyolítását is.

Tehát a tranzitfolyosók megteremtése, a belső és kiilső regionális fej-
lődést se4ítő autópályál9 autóutakmegepítése aközíltikitzlel<edés fejlesz-
tése alapvető kérdés.

Jelenleg Maryarország teljes útháIózatának hossza több mint 158
ezer km, amelyből az állami úthálózat mindösszesen 3Oezer km. A köz-
utak (állami tulajdoáú országos és önkormányzati tulajdonú helyi köz-
utak) hálózata 105 706 km, minteg5l48 ezer km a mezőgazdasági ós közel
5 ezer km az erdé§zeti magánutak hos§za. A teljes közúthá|ózatközel57
Vo-a szi|átdburkolattal van ellálva, ezen belül a 30 023 km hosszúságú
országos közúthálózat kiépítettsége csaknem eléri a 99 Vo-ot- Az orszá-
gos közúthálózatból 6821 km tartozik a főh álőzatba, amelynek mintegy
3OVo-a (kb.20Ú km) egyben az európ aiűthálózat részét is képezi. A fó-
hálózat mintegy 20 7o-án (kb.1330 km- en) a kapacitás már a '90-es évek
elején kimerűlt, az elsőrendű főuí^k mintew 40 Va-án állandósult a tor-
lódás. Hiányoznak a telepúléseket elkerülő szakaszok, 1500 km főút be-
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épített.területen halad, melyek jelentős részén a balesetveszély és kör-
nyezeti ártalom is tarthatatlan mértékűvé vált. Legkedveztőlenebb a
hel}zet az autóutakon és rendszerint az elsőrendű főuiak városi bevezetó
szakaszain, Az ors zágos közílthálózat közel félszáz (ebből 27 nemzetkö-
zi),állandó varyideiglenes jelleggel működő határáikelőhelyen kapcso_
lódik a környező országok közút h álózataihoz.

A hazai közúthálózát terül€ti §űrűsége közet ál| az EU tagá|lamai-
nak átlagáho& üszont minőségben és szerkez€tben e§Iaránú elmarad a
nemzeúközi színvonaltól, átbocsáíóképessége sok hel!-Ón még az eunópai
átlag_felét ktevő hazai járműá_llománnyal iincs össáangbin. Autópá-
lya ellátottságunk (4, 4 kmi1000,1akos) mintegy 1/4 rés"" u? EUj.I"nÉgi
átlagának, Az országos közutak kiépítettségets burkolattal való ellátoú
sága összességében megfelelőneli mondiató, ugyanakkor a közutak
minteg 30 Vo-a nem rendelkezik a besoroláshoz éiiorgalmához megha-
tározott minimális (5, 6, 6,5 m) burkolat szélességgel"sem. Az európai
törzshálózatba tartozó (E-jel) utakon 640 krn hossión 7,5 m alatti a bur-
kolat szélesség, így e mutató alapján az E-utak köze| 1/i-a nem minósül
megfelelőnek.

. Wa!! múszaki szempontból az összes járművet tekintve, a tranzit
útvonala*on a forgalom37,5 Eo-a a 20 tonnifeletti jármúvekből áll, míg
a többi főúton ez az arány 20-20 Vo között mozog. Számottevő a terhelési
határérték feletti járművek forgalma, az összés nehéz teherforgalom
mintegJ'7.Eo-a. Az o§zág közútjain a tengelyterhelések jelenlegi"meg-
engedett határértóke 10 tonna és a megengédett össztómeg 40 tonná.
Különösen íontos kérdés ez a MH (de a taszái Ameikaiknak isi a tilsúIyos
és túlméretes gep- és harcjárművek közlekedtetése szemponliábó!. Ezen
értékek_ncivelésével ( 1 l ,5 illetve 44 tonna) kell hamarosin sáámolni, mi-
ve] az EU-ban már jelenleg is e magasabb értékek a z előírtak a terhelé_
sek növekedése várhatóan felveti áz útpálya szerkezetek és a hidak te_
herbírásának problematikáját is.

_A.!ö+li hidjaink átlagos életkota 42 év, ami - figyelembe véve az
autópályák fiatal hídjait is - túl magas. Jelenlegi állapáuk szerint nem
megfelelő (7-_2_éven belül javítandó) az összes ÍidakiO Vo-a,5-7O éven
belül jaűtandó további 20 Vo. Jelenleg 20 tonnás össztömeq kor|átozás
van érvényben 2Zj bídon, ebbőt 46 a főutakon található. Á 40 tonnás
:::1l9."_g 

jállllek forgalmához további 250 db híd nem felel meg. A
hídállomány 17 Vo-án elégtelen a pálya szélessége. A fentiek alapján áín-
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den ótödik híd teherbírása, vagy szélessége elégtelen a forgalom lebo-
nyolítrásához, az országos közutakon meglévó 5886 hídból csaknern 900
korszerűítésre szorul. Forgalmi szempontból nem kielégító a nagy fo-
lyókon lévó hidak mennfsége és terúleti eloszlása sem. Kiúvóan kevés
a Duna-hidak száma. A Dunán BudapesttőI északra 2 db, délre 3 db
(ebből 2 vasúttal közös), a f6városban pedig 7 db kiizúti forgalomra
alkalmas híd van. A Tisza 600 km-es magyarországi szakasán 14 db
állandó jellegű kiizúti híd van, ebből kettő a vasúttal közö§, eg}, pdic
határhíd. A naryobb folyókon az állandó hídátkelőhelyek melleü ösz -

szesen 34 kompátkelőhely műkikli\ rendszerint ideiglenes jelleggel, né-
hány kivételtől eltekintve alacsony színvonalú műszaki állapottal, kiépí-
tettséggel és telje§ítőképességgel.

Az ország északnyugat-délkeleti (Ml,M5) és délnyugat-északkeleti
(M7,M3) nag5l forgalmú nyomvonalain - uryan lassú ütemben - folyamat-
ban van az autópályák határig történó továbbépítése, ezzel kialakul az
európai kózlekedési folyosókhoz kapcsolódó gerinc hálózat, de továbbra
is hiányoznak még az or§zág minden rászét az egységes hálózathoz kap-
c§oló é§zak-dél irányu közúti főtengelyek. A jelenlegi kedveztőlen háló-
zat szerkezrt, aBudapesten kívüli napkapacitású Duna-hidak és gyűrű
irányú összeköttetések hiánya kerüluótakat, idóveszteséget és ezek mel-
lett többlet územanyag fogya§ztá§t is okoz.

A köaúíhálózat tervezett é§ m€valósuló fejlesztései egyrészt kap-
csolódnak az összeurópai közlekzdési folyosók kialakításához, másrészt
oldják a jelenk§ sugaras háIózatúl ered.ő főváros cenuikusságot, növelik
a lözlekedésbbtonsá4ot, közvetetten hozzájóruInak az adott térségek gaz-
d,asági fejlődéséhez.

Tekintettel a nemzetgazda§ág t{esítkőépességére - figyelembe vé-
ve a szomszédos országok közúthálózatának fejlettségi szintjét, a moto-
rizációs fejlődésből adódó forgalmi igényeket - vegyes finanszíroziás ke-
retében (államháztartási, állami társasági, valamint jelentős állami hoz-
zájárulást is tartalmaó koncessziós források eryüttes fi§Ielembevételé-
vel) 10 éves program alapján épülnek ki a'I7ér4i" folyosók maryarországi
szaka§zainak még hiányzó reszei.

Az országos közúthálózat fejlesztéÁi programjának alapvetó célja a
közúti közlekedés működóképességének fenntartása, illewe biztosítása,
a környezeti terhelá csökkentése, a közlekedés biztonságának növelése



révén a társadalm! gazdasági átalakuláshoz nélkülözhetetlen közúthá_
lózati infrastruktúra megteremtése, az Európától való elmaradás csök_
kentése.

A hálózat feJlesztés cé{a a forgalmi igényeknek megfeleló olyan or_
szágos közúthálózat kialakítása, amely megvalósítása rövidebb távon
(2007-ig), va|amint na§l távlatben (2030-ig) Iehetdvé teszi:

- A főváros-centrikus hólózati uerkezet sugaras-gttiűs szerkzetté
történő átalakításót a Dunatljvóros és Szelcszúrd ténégében meg-
v alósítandó glűrú irótryú kapc s olatokkal;

- Az autópólyák (autóutak) oruághatóig történő kiépítésevel a
nemzetközi k)zlekedési íolyosók elvórt szítlvonah1 kialakítását, a
gorsforgalmi úthólózat fejkszté sév eI a te lepülések köztlti kiszolgál-
Iása színvonahnak javítását, a közlekedé§ költségek csökkenté-
sét;

- A köztiti közlekedés okozta kömyezeti ártalom és baleseweszély
csökkntését a lakott terüIetek terhelt átkelési szakaszainak kiváI-
tásávLl, az úthálózat paramétereinek javítósával;

- A szomszédos onzágolg a megék és a különft)ző ré§óN valamint
az eges tekpülések közötti hiányzó kapcsolatok kiépítését és fej-
leszté,ét.

A középtávú (2007-is) terv negvolósulása során:

- Reólis lehetőség ryílik a uekszárdi-, dunaújvároi és az M0 északi
szeldorúhoz tartozó Duna -hüak megPpítéséry a hozzókapcsoló-
dó gorsforgalmi útszakaszolckll;

- Az országhatárig kiépülnek a legjelentósebb forgalrni irányok-
ban (észaloryugat-délkleti Ml, M5; és délnyugat-északkeleti M7,
M3.) az európai autópólya-hóIózatba illeszkedő autópólyóN illet-
ve az autópólyóvá fejleszthetó gorsfotgahni utak (az M3 esetében
Nyíreg hózáig), v alamiri

- Az M30 Emőd (M3) - Miskolc között,

- Az M70 Szlovénia irónyóba, és

- Az M0 M3-M5 küötti szakasza autópólyóvó fejleszthető gors-
foryalmiútkmt;
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Emellett felújítrásra kerül

- Az Ml autopólya Budapest-Győr;

- Az M7 autópálya Budapest-Zamárdi közőlti szakasza.

A már megkezdett beruházások közül befejeződik

- Az M15 autopába kiépítése;

- Az M2 porcforyaltni út a Vácot elkerúlő szakasszal bezárólag.

- Á forgalmi sávok bővítésével, illene elkerülő szakaszok és új for-
galmi sávok kiépítéséve| jelentősen csökkennek az egyes útsza-
kaszok áteresztőképességének elégtelenségéből eredő torlódá-
solg a kiros k)myezei hatások;

- Átépítesrg xorszerűsitésre ker nlnek a meg|aó főtlthúIózat bal-
esetyeszélyes csomópontjai és jelenleg nem megfelelő hídjaL

Ezen fejlesztésekkel kialakul az európai közlekedési folyosókhoz
kapcsolódó gerin chálózat, de mégtovábbra is hiányoznak majd az ország
minden részét az egységes hálózathoz kapcsoló észak-dél irányú közúti
fótengelyek.

A közúthálózat távlati fejleszté§i prograqiának eredményekéní
nagt távlatban (kb.2030-ig) téírejöhet a gtorsíorgalmi úthálózat mint-
egy 3500 km hosszban (ebből 1258 km autópálya, a többi autóút):

- A négt sugáirányban kiépülő autópóIya (M1, M3, M\ M7) az
egyes országrészek közötti kapcsolat megteremté§e mellett az
ország legfonto§abb közlekedési kapcsolatait is biztosítja Euró-
pával. Ezen sugárirányú autópályák stratégiai jelentőségét tá-
masztja alá, hogy azMl-M5 autópályák már je|enlegis a Nyugat-
és DéIkelet-ewópai tranzitútvonal íontos elemei, míg az M7-M3
autópáIyúk D éI- Európ a irdnyóban, valamilat az Ádiai kikötók é s
Kelet- Európa és Ul<rajna közötti közvetlen kapcsolat részá fogák
képezni,

- A sugárirányú autópályákat összekótó M0 autópálya-körpúni
s.űjt&elo§ztó szerepe mellett a budapesti forgalomtehermente-
sítését is szolgálj a , míg az M8 és M9 autópáIyák a keleti és nwqati
országrész összekötése melleít altemdűv útvonalat is bizíositanak
a n emz etkbzi forgalom s z á m ár a B u,d ap e s t t é rs é gé n e k e lke rül é s év e L
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Emellett straíógiailag fontos átkelési lehetős€eket i§ j€I€nt€-
nek a legnaryobb hazai folyónkon.

- A sugárirányú autópályákból kiágazó M15, M30, M43, M70 jel-
zésú autópólyák a szomszédos országokkal való közvetlen gors-
forgalmi kapcsolatok kiépítését szo|gáIják

- A gyorsforgalmi hálózat továbbirészétképező autóutak elsósor-
ban a hazai régiók közötti kapcsolatok magasabb szolgáltatási
szint megteí€mtését szolgálják.

A közúti járműáIlomány és annak fenntartóipari háttere az elmúlt
7 -8 évben jelentős változdson ment kereutül Az állomány kialakításában
és fejlesztésében korábban meghatározó szerepet játszó központi irányí-
tá§ megszűnt, ugyanezen időszak alatt fokozatosan megszűntek az állami
tulajdonú, közlekedési- és gépjárműfenntartó vállalatok is. Jelenleg a
közúti járműállornány felemás képet mutat, a korábbi néhány - elsósor-
ban keleti - gyártmányból ös§zetevődő járműpark még nem selejtezett
egyedei - darabszámuknál fogva még ma is meghatározó szerepet visz-
nek, azonban magas életkoruk, elavultságuk, karbantartási-igényességük
és magas üzemeltetési költségük miatt alkalmazhatóságuk eryre szűkül.
A j árműpark másik részét kitevó ál|omány már a piac oientáltsá4ot tiJk-
rözj - ez megnyilvánul a gyártmányok sokféleségében -, ugyanakkor az
elmúlt években behozott járműállomány túlnyomó része használt jármű
volt, minek következtében a hazai járműpark átlagéletkora nem sokat
változott, a Kvánatos fiatalodás elmaradt.

Az ország teljes közúti járműál|ománya meghaladja a 3 millió da-
raboq azonban több mint fél millió db - e|sősorban személygépkocsi -
már nem rendelkezik forghlmi jogosultsággal. A jármúállomány döntő
többségét (7 47o-át) a személygépkocsik alkótják (minteg 2,2 millió db
a forgalomban lévő), a íehergépjármúvek (mintery 260 ezer db) és pót-
kocsik (kb, 250 ezer db) részesedése összesen 17 7o-ra tehetó, Ajármű-
vek átlag életkora magas, például a személygépkocsiké 11,6 év, a teher-
gépjármúveké 9,91 év, de a korcsoport szerinti megoszlás sem kedvező.
Három ér,rrél fiatalabb a személygépkocsik 7 vo-a, a tehergépjármúvek
12 7o-a.

A járműáIlomány területi megoszlása sem eglenletes, a szeméIygépko-
csik 35 Vo,a, a teheryépjárművek 31 %o-a Budapesten és Pest meglében
található. Ahazai tehergépjárműpark műszaki színvonalát jellemzi, hogy



csupán mintegy 4500 db rendelkezik nemzetközi árufuvarozási jogosult-
sággal, azonban ezen - 8 évnél nem idősebb - járműpark 86 7o-a sem felel
meg az EUR0-1, illetve az 1998-tól életbelépó EUR0-2 követelmé-
nyeknek.

Az utóbbi 5-6 év közőíi járműállományában bekövetkezett közel
másfélszeres növekedés mind a fenntartó szervezetek számának, mind e
szektorban dolgoók számának minteg 770-175 %o-os emelkedését von-
ta maga után. .A., szervezetek számának növekedése a megszűnt "órűs-
vállalatok" helyébe lépő vegyes vállalatok létrejöttével és az egyéruvál-
lalkozók aktiüzálódásával maryar ázbató. A gépjár műfenntartók élvona-
lát kétségtelenül az új gépjárműveket forgalmazó cégek márka-szervizei
képüselik, amelyek számára az általuk képviselt gyártó a hazai rendele-
tekben előírtaknál is szigorúbb feltételeket ír elő. A jelenleg meglevő
jaűtó kapacitás piaci alapon áll rendelkezesre, amelynek szervezettsége,
felszereltsége kielégító, alkatrész-ellátottsága a meglwő járműállomány
javításához többnyiíe biztosított.

Az ország közíti hálózatának és közúti járműparkjának jelenlegi
rnűszaki állapota ugyan elmarad az európai fejlett onzágok átlagától,
azonban - a megnövekedett tranzit igényeket is figyelembe véve - az
utóbbi 7-8 év fejleszté§einek kösónhetően, még képes az ország közle-
kedési igényei kielégítésében megh atáíozott szeíepének betöltésére. Az
országos közúthálózat fejlettsége és az európai tranzithálózathoz is kap-
csolódó autópályák, első és rnásodrendű fóúwonalak állapota lehetővé
tesák az országon átmenó tranzitforgalom zavartalan lebonyolítását.

Az elköwetkezó időszakban a kombinált sáIlítrós és ezzel kapcso_
latban a logisztikai rendszerek fejlesztése egl*zerűen elkerü|hetetlen,
ami a kormányzati közlekedés politikában is egpe inkább komolyabb
súllyal jelentkezik. Azt hiszem, hory ery olyan időszak előtt állunk, ami
kor Európa, nemcsak hory elvárja tőlünk, de ehhez segít is (pl. PHARE
segély). Ennek keretében segítik a maryarországi logisztikai centrumok-
nak, központoknak a kiépítését, ame\ek csatlakoznának az európai lo-
gisztikai hálózatokhoz.

A kombinált szállítrások közül a ROLA szállítás az, amelyik a legked-
veltebb - ma már 10 vonatpár/nap-ot is meghaladja a Magyarországra
be-, illetve kilépő szerelvények száma - e§I kicsit kényszer intézkedés
eredméhye. Az osztrák megszorításokból és a várhatóan még keményeb_
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bé váló német megszorításokból eredő kényszer lépés. Véleményem sze-
riít ez a kombinált szállítási forma nagyságrendileg egy évtizednél
hosszabban nem tartható. Talán egy kicsit furcsán hangzik, de tulajdon-
képpen nem tartozik a|eggazduágosabb szállítrási módok köze, hiszen a
vasút viszi a teljes alépítményt, felépítménl és még a gépkocsivezetőt is.

Valószínűleg ezt a kénpzerhelyzetet még évekig fenn kell tartanunk, sőt
még fejleszteni i§ kell. De ezzel szembe vajmi kevés figyelrret fordítunk,
az ín nemkísért forgalomnak a nem kielégító fejlesztésére. Az elmúlt
években csak tizedszázalékokat javult a l@nténer, huck,paclq stb. sál-
lítási módok részaránya.

Egy ásztóafnyi en6 külítildön tiirténó alkalmaása - amikor ellá-
tá§i §zempontból számunkra nen egt ilyen kedvezó (Okucant) alig 200
km-es távolsrigot kell áthidalnunk - meg fogir követelni a korszerii,
könnyen kezelhető csomagolás (a n&o ntávnzácűf ) alkalmazását a MH,
tól, anely megfelel a nemkisért sállítási formák feltételeinek is.

Márpedig az igazán modern kombinált szállítási irányzatok köré el-
sősorban ezek tartoznak. Itt lényegesen kevesebb az elért eredmény,
mint amennyi szülrséges lenne. A kísért és nemkísért kombinált forgalom
arány.át a jövőben szükéges mind pénzüryi és adó, mind törvénf vonat-
kozásban az utóbbi fejlesztésével segíteni.

A Magrar Köztársaság közlekedéspolitikai koncepciójában meg-

különtliiztetett helyen van a lo$sztika. Tulajdonképpen felfoghatjuk ezt
a koncepciót úgy is, mint hazánk infrastruktúra fejlesztésének kózleke,
dés-közigazgatósi logiszlkai vázát, a fejlesztési főirányok stratégiáját. Az
Európai Unióba történő felvétel ezredforduló körül várható idópontjá-
ra, valamint az ors ág gazdaságifejlődésének elósegítésére való tekintet-
tel a közlekedéspoütikai koncepcióben m€fogalmazott célok megvaló-
sulása érdekében - a fó tranzitáramlatok irányában - sürgetó feladat-
ként jelentkeznek

- A belső és küIső regiondlis fejlótlést is elősegítő autópáIyálq autó,
utak megépíté§e;

- A vasúuonalak konzenűsítése (eges vonalszaklszok legahbb 160
lonlóra sebességre történő ótépítése);

- A közlekeüsi kapcsolatok fejlesztése é§ kiépítése a szomszédos
országokkal. A d,unai vízi tlton az európai W. b. víziút-osztáfuak
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megfelelő paramáerek bafusítása és a hajózást kiszolgiló legfon-
tos abb onzágos ki,zforgaltnú kikötők megv alósítás a ;

- A kombinúh áruszállítás íejlődéséhez szúl6é8es íeltételek megte-
remíése, a környezetvédelmi szempontokat i§ frgelembe vevő lo-
§ s ztik ai közp ont o k Iét e s ít é s e.

A Logisáilrai Szolgáltstó Központok (I§ZK) kiépítése területén
az idén nag1 lépéseket hajtottunk végre. Végre az elvi előkészítésból a
gakorlati megvalósításra kerültek a Logisztikai Szolgáltató Központok.
A helyi önkormányzatok és a helyi ipari vállalatok csalaígy, mint a vállal-
kozók is rendkívűli módon érdekeltek ebben. Ezek a terminálok eg új
gondolkodósmódot igényelneN és a jövőben naglon komolyan szül<séges
velük számolnL Erre komolyan nem csak technikailag, technológiailag és
informatikailag, hanem humán oldalról (pl. oktatás) is már idóben szük-
séges felkészülni.

Azt hiszem a következő idószakban ezek a logisztikai gondolatok
fognak a közlekedés és ehhez kapcsolódóan az infrastruktunális fejlesz-
tósek egrik reflektorfényben lév fópólusává válni.

Nem vitás, hogy könnyebb integrálni, ery a már említett NATO tag-
ságból adódó "fogadó nemzef' feladatait teljesítő ország számára, a szö-
vetséges feryveres erók ellátási feladatainak végrehajtására, egl polgári
Logisztikai Szolgáltató Központot (amely az európai logisztikai háló
szerves része), amelynek ellátási rendszereiben úgy jelennének meg a
hadseregek, mint a szolgáltatá§okat megrendelő nagy vállalatok. A meg-
rendelő fegyveres erők is ismerve a lehetóségeket, az infrastruktúrát, va-
lószínűleg ery ilyen központ szolgáltatásait vennék igénybe, mint, hogy
többször annf pénzért kiépítsék a maguk "Taszór-ját'. Ugyanakkor a
kúlföldón szolgálatot teljesítő MH erók ellátrásánál sem mindery, hogy
egy már működő, bejáratott teljes körű logisztikai szolgáltatásokat (akár
24 órán belűli áru eljuttatá§t biztosítva bármely európai tengeri kikötóbe)
biztosító l§ZK{ veszünk igénybe, vagy pedig drágán kiépítünk egy "sa-
jáf' e|látórendszert, amelyet alkalmazás hiányában is kénytelenek le-
szünk fenntartani az ellátrás biztonsága érdekében.

A logisztikától visszakanyarodva a közlekedéshez, annak szervezé-
séhez, megítélésem szerint a korszerű szál|ítás-szerveási módszerek
nem csak a vasútra irányulnak, az egész közúti áru és személyszállítás
módszerét, szervezési elveit újra kell értékelni.Ila a közút konkurense a



u^asútnlk: 1lrpedig az, akkor saját magát eg bizonyos fokig meg kell re-
formálni. Olyan, elsősorban környezetvédelmileg elviséhetó mód."e."-
ket kell találni, amelyeket Európa és az ország is hosszútávon befogad,
mint például közút-víziút kombinált szállítási lehetőségek.

A vízi közlekedéssel kapcsolatban az Európai 6. B. típusúa víxzint_
hajózási paraméterek biztosításának kötelezettségeir*vannak. A Duna,
az úgynanezeltYll.-es európai tranzit üziút-folyo§ó, éppen ezért ezzel
komolyan kell foglalkoznunk. Ez a kérdés talán még a tényleges sútyánál
is nagyobb_eM jelentőségú. Ezzel kapcsolatban naglrütákvárhatók(van-
nak is) az EU-val, hiszen olyan feltételek merúlnek fel Maglarorsziggal
kapcsolatban, amelyeket belátható idón belül szükséges biztosítani. Ma-
gyarországnak végig kell gondolnia, hogy horyan tudja biztosítani a ha-
jóZási feltételeket különösen, hog5l ha az EU-ba való közlekedési integ-
rálódás alappillérélek az úglnevezett nfenntartható mobiliúís'' e|vének
meg kíván felelni. A Duna (Göny - Budapest közötti) magyar szakasza a
3505 km-es transzeurópai vízi út legkritikusabb szakasza.

Vóleményen §zerint ez a kérdés fogia jelenteni az egrik legsúlyo_
§abb kérdé§t a közlekedési tárca és a kormány részére a köveíkezó idó-
szakban. A környezetvédelmi és egéb fonto§ §zempontokat firye|ernbe
véve, ho5r lehet a Dunát jó értelenbe véve megregulázni, hogl sállítási
szempontból be tudja tölteni a sok sázmilliós beruháással megépített
Duna - Rajna - Majru c§atorna által az Eur.ópában neki sáDt szerqr€t.

Hazánkban gyakorlatilag csak a Dunán beszélhetünk vízi áruszá||í-
tásról, a Tíszán áruszállítással összefüggő hajóforgalom gyakorlatilag

1til9s, _varyegészen elertyésző, a Balatonon pedig csak turisitikai jellegű
hajózásról beszélhetünk

Az EU _barr rnintegy 12 - 75 Vo belvizi közlekedési teljesítménnyel
rendelkeznek, hazánkban ez az arárry jelenleg mintegy 3 Va. Az ezred-
fordulóra ezt az arányt legalább a duplájára kívánja növelni a közlekedési
íárca-

4 2,7 mélqesví?ííLé|y§é88elminimum 2,5 métere§hajómerülé§ biáosítása 86_90 %-ostartós§ág-
8al
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A meglevó hazai kikötók valójában csupán a hajók megállására és
kirakodására alkalmas hajóállomások, amelyek multifunkcionális elosz-
tó, közlekedési forűtókorong és regionális szolgáltató szerepet nem tud-
nak betölteni. Ajelenlegi á kilométerenkénti berakási lehetóség (amely
a nyugat európai átlag felét sem éri el) növelésére, pénzűryi okok miatt
valószínúleg csak az ezredforduló után kerülhet sor.

Az "Országos Ködorgalnú Kikiitóhálózatn fejleszési tervek öt du-
nai kikötó fejleszté§ét taítalma?rák. A fejlesztési tervek azokat a közle-
kedéspoütikai elveket követve határozták meg ezeket a kikötőket, hogl
50 - 60 km-ként létrehozzanak, illetve felújítsanak ery a közút - vasút -
vízi út teljesítményeit eg5rrnással konvertálni képes kikötót, megteremtve
a kombinált közlekedés feltételeit. A már eurlített pénzüryi, valamint az
általában rendezetlen tulajdonjogi helyzetek miatt c§ak két ldkiitó:

- Győr - Göttyt1,

- Baja, íej|esttéséról beszélhetünk az ezredfordulóig.

A máí említett problémák rendezése után keriilhet csak sor a:

- Cup"l,

- Nagtűény,

- Dunaújváros kikötóinek fejlesztésére.

A §ű vonatkozrás ában szercpel Szelazúrd, a Tisza vonatkozá§ában
peÁig Szeged regtronális érdek kikötóinek fejlesztése.

A kikötő hálózat fejlesaése összefügg a vízi - közúti (RO-RO), és

az egéb kombinált szállítási módokat biztosító Logisztikai Szolgáltató
Központok megvalósuliásának ütemével.

A csökkenó hajó állonány elavult A folyami hajók 35 Vo-a"O' érté-
ken van számon tartva. A rosszul megválasztott tolóhajózási technológia
(az önjárő hajózrási technológiával szemben szeles űzi út méreteket és

vízmélpéget igényel), nem teszi lehetóvé a Duna - Rajna - Majna csa-
tornán keresztül a nyugat - európai kikötók elérését. A hazai4 db(!) ön-
jár6 hajó, és a 18 db örjáró usály mind mennyiségileg, mind minósé,
gileg elégtelen. A hajópark korszenXsftésére - a volt szovjet államadósság
terhére tórténó vásárlrást kivéve - az ezredfordulóig reális eséIy nkcs.



Figyelembe véve az euró-atlanti szeívezetekhez történő csatlakozás
egne 

_közel9dó időpontját, valamint az elvárási szintnek megfelelő inf-
rastruktúra kialakításának becsülhetó költségigényét és idósákségletét,
mindezek a szükséges fejlesztési feladatok tárcák közti ös§zehangolását
sürgetik. Nekink katonóIolalg a Maglar Honvédség az orszdg hoivédel-
mének alaátósában mindenklppen figelembe kellvenni ezeká a már kör-
vonalazódó markáns változósokat az ország infrastrukturólis íejlettsé7é-
ben, igényeinket mór a tewezési időuakban az éinteu űrs minisztéiuiok
tudomósóra kell hozni.
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KATONAI GAZD(LKOD1$

A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI
szERvEI §zABADKÉZI vÉrBLLpI, rönrÉNö

nnszpnzÉspnvpr LpnoNyoLírlis,q.
( EsettanulmIíny )

Hegles InreL

I. §zabadkézivétel

Az Országg5nilés a kiadiások ésszerűsítésére, a közpénzek felhaszná-
lására, átláthatóságának és széleskörú nflvános ellenőrizhetóségének
megtervezé§ére, továbbá a beszerzések során a verseny tisztaságának
biztosítrása érdekében elfogadta az 1995. 6, XL. a közbeszerzésekről
(továbbiakban: Kbt.) sóló törvényt.

A törvény hatálya alá tartozik többek köxjtt a Maryar Honvédség
is, amely központi költségvetési szerv. A Kbt. hatálya alá tartoznak az
árubeszerzések, építési beruházrások és a szolgáltatások megrendelése,
ha azok értéke a közbeszerzés megkezdésekor elérik vary meghaladják
a törvény által elóírt értékhatárt,

Az értékhatárokat eííe az éyíe az 7996. éi CXXIV. bl. "A Magar
Köztórcas óg 1 997. év i löltségvetéséről' tartalmazza.

a.) árubeszerzések esetén: 12 MFt,
b.) építési beruházások esetén: 24 MFt,
c.) építési műszaki terv készítése esetén: ó MFt,
d.) szolgáltatás megrendelése esetén: 6 MFt.

Az er ített törvényben, illewe az éves költségvetési törvényben
előírt értékhatár alatti értékű, a központosított közbeszerzés kórébe

l He8ye§i Iínre álezíede§, MH LFI Eüenórzá§i o§ztály, ette8ór fótisá
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nem tartozó árubeszerzések és szolgáltatások megrendelése, valamint
azok elókészítése során alkalmazni ke|l a !'2Á17996. (VII.24.) kormány
rendeletet is. Ezt a kategóriát a kormány rendelet szabadkézi vételnek
nevezi. A szabadkézi vétellel történó beszerzések hatálya alá tartoznak,
a, ÁFA néIktll 500.000 Ft-ot meghaladó vételek. EZek eúkészítése során
kötelesek legalább három ajánlatot bekérni írá§ban. A beszerzéseket ti-
los részekre bontani.

A Maryar Honvéd§ég központi beszerzéseiben érintett szervezete-
inek feladatait a 401199"1. (HK 15.) HM utasítás szabáIyozza.

Ezek alapfogalmait az uíasítás a következkőben fogalmazza meg:

Központi beszerzés: a fejezeti kezelésű előirányzatok, valamint a
felsószintű gazdálkodó szerv hatáskörébe tartozó előirányzat terhére
végrehajtott tárg;ri eszkóz, készlet, anyag, ipari javítás és szolgá|tatás, va-
lamint szolgáltatás beszerzése, mind hazai, mind külföldi üszonylatban.

Központi értékesíté§: a központi készletekben tárolt, a Magyar
Honvédség számára felesleges vagy katonai felhasználásra már végleg
nem alkalma§ tárgyi eszköxik, készletek, selejt és hulladék anyagok ér-
tékesítése.

Haditechnikai termék é§ §zolgálíatÁsz a48l197-(IL 23.) Korm. ren-
delet mellékletében meghatározott termékek és szolgáltatások, amelyek
polgári forgahcmban nem vagy csak külön engedéllyel kerülhetnek.

Importbeszerzés: közvetlenúl külföldi gazdálkodó szervezettőlvaló
beszerzés, amely hazai szakhatósági engedéllyel még nem rendelkezik.

Felsőszintű gazdálkodó szerv: adott anyagnemre vonatkozóan az
MH egészére szakmai irányítási felelősséggel tartozó, továbbá ezen fel-
adatkör ellátásához hatáskörébe utalt kózponti kóltségvetési (további-
akban kv-i) előirányzatokkal rendelkező irányítő szervézet

Központi ellátó szerv: azon elemi kv.-el rendelkezó szervezet (ellátó
központ, főigazgatóság), amelynek egyes előirányzatai felett az adott
anyagnemfelelós szolgálati ág fónöke, meghatározott elóirányzatai felett
viszont saját maga rendelkezik és a hatáskörébe utalt varyontárgyakkal
részben önállóan gazdálkodik
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A Kormány tehát az előbbiekben vázoltak szerint a Kbt-ben, illetve
az éves költségvetái törvényben előírt értékhatáí alatti értékű árube-
szerzések és szolgáltatások (továbbiakban: beszerzések), valamint azok
elókészítése át|átható§ágának és a verseny tisztaságának biztosítása ér-
dekében meghozta a 726/796. (VJI.24.) számú rendeletét a központi
költségvetési szervek szabadkézi vétellel történő beszerzéseinek szabá-
lyozásáról (továbbiakban: Szbk.). E rendelet 1 /1/ bekezdése szeíint a
frt-ben"előírt értél<}tatár al^tti értéhi, a központosított közbeszenés kö-
rébe nem tartozó órubeuenések és szolgaltatások megrendelése, valamint
azok elókészítése" minósül szabadkézi vételnek.

Az Szbt<r. 3.§-a m qhatÁrozz.a a szabadkézi vétel körébe tartozó be-
szerzések előké§zíté§e és lebonyolítása során a központi kölíségvetési
szen feladatait és kötelességeit

A Magyar Honvédség egyik központi költségvetési szervénél a be-
szerzések követelmények szerinti lebonyolításának ellenrőzése során
olyan szabálytalanságokkal találkoztunk, melyek az érvényben lévó elő-
írások tudatos figyelmenkívül hag5rására utaltak. A konkrét eset részletes
kiüzsgálása számos tanulságot eredményezett. Ezeket a tapa§zta|atokat
- tekintettel arra, hog5l a Szbk. nem megfelelő végrehajtása az MH köz-
ponti költségvetési szervei beszerzési tevékenységében hasonló hiányos-
ságok elkövetéséhezvezÉthet - érdemes szelesebb körben is elemezni.

A következókben esettanulnány nódszerével bemutatotú ellenőr_
zés az egrik kiizponti költsógv€tési §zerv szabadkézi vétellel történő b€_

szerzéseit élozta meg,Éz az a szint, ahol szakmai téren példamutatással
kellene élenjámi, illetve a végrehajtó szewek felé irányuló szakmai el-
lenórzés bázisaként kellene szerepelni a felsószintű gazdálkodó eg5rik

eszközeként.

Az ellenőnött költ§eveté§i §zert, beszerzések lebonyolításával íog-
lalkoó osáályánát az ellenőrést megelóző időszakban került sor osz-
tályvezetői váltásra. Az újonnan beosztásba került ambiciózus vezetó
megfeleló szakmai felkészültséggel rendelkezett feladata ellátásfua. Lz
osztály háron alosztálya közül az egyik rnűködésében píoblémát jelen-
tett az állomány alacsony szintű feltöltöttsége, valamint az alosztályveze,-

tő hiánya. Ezért ezen olo§ztály lránltását az osztályvezető közvetlenűl
vfuezír-, Az aloszíály feladata volt az ellenőtzéx tárgát képezó beszerzési
eljárrások szervezése, lebonyolítása.

46



Az ellenőrzés végrehajtását élirányossá és egyben kérdésessé tette
az a téay, hogy az érintett aloszíáty beszelzési e|iárásai során egnnást
követően öt konlaét esetben egt és u5ranszon qiáDlrttev6 lett a nyertes,
melynek alkalmazotíja az njánlat tévó o§ztályvGzetó kiizeü hozátarto-
ója. Az érinteű osztÁlyvewtő iáayitotta a szabadkézl vétel körébe tgr-
tozó e|iárások lebonyolítá§át, ré§zt Yett az qitinlrtok elbírálásában, és
eglszemélyi Java§lattevó volt s nyert€§ kivitel€zó személyérc vonatko-
zóan.

tr. A folyamat leínisa

Ellenőrzésünk é{ia volt feltárni:

- az adott központi költségvetési szerv szabadkézi vétellel történó
beszerzái szabályairól sóló kormányrendelet előírásainak szabályszerű
betartrását;

- az ajánlattevők kiválasztásának, fuajánlataik bekérésének, az qén-
latok elbírálásának szenpontjait;

- a kérdéses osztályvezető rokoni kapcsolatának befolyását azeljátás
nyertesének megbízását illetően;

- a nyertes ajánlattevó kivá|asztása tudatos elókészítettségének bi-
zonyíthatóságát;

- az eljárás lebonyolítrásához kapcsolódó honvédségi szabályzókbe-
tartá§át.

1. djánlatok bekérése

Az Szbkr.3.§ /1/ bekezdése me gbatározza,hogl "az inténnény a sza-
badkízi vétel körébe tartozó beszeqései előkészítése sorón lóteles írásban
legalább hórom ajónlatot bekémt', valamint a Bl bekezd,& sz,eint "az
ajánlatkerésben meg kell hatdromi a minősé§ követelményekf'. Megál-
lapítottuk, hogl az osztályvezető az értélútatárok megtartása mellett a
fentimeghatározott követelményekszerint minden ajánlatkérést írásban
teUe§ített. Az elkészített levelek üryviteü zfuadéka azonban nem felel
meg az MH Titokvédelmi és Ugyviteli Szabályzat (továbbiakban:
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TvSz.) 249. pontjában meghatározottaknak. AZ előtalált levelek a zá-
radékuk szerint né5, példányban ké§zütek, de a valóságban csak két-két
levéllel dolgoztak - egy beszerzéshez összesen hét példány készült.

A levelet a - beszoízés okmányainak kezeléséíe felfektetett - gyűj-
tőben előtalálható másolati példányon ( nem a záradékszerinti 4.sz. irat-
tári példányon! ) dátummal és aláírással ellátva a címzett vállalat képvi-
selóje átvette, A végül győztes vállalat részére átadott ajánlat kérés 1.sz.
példányát minden esetben Qlyan személy ííta alá, aki az egyik - de nem a
győztes - ajánlattevő ügyvezető igazgatőja.

Az ajánlatkérések megfogalmazásánál a rendelet 3.§ /3/ bekezdésé-
ben meghatározott minőségi követelményeket nem h atározták meg. Az
osztályvezetó mindenesetben a telefonon történt megbeszélésekre, va-
lamint a megszólított ajánlattevők által végrehajtott helyszíni bejárásra
hivatkozott az ajánlatok bekéréseko

AzSzbkr. az ajárllattevók kiválasztására nem határoz meg figyelem-
beveendő §zempontokat, de a 3.§ /4/ bekezdés a., pontjában meghatá-
rozza, hogy "az intézmény köteles az ajánlattevől<ről szál]ítási, banki refe-
renciálg gazdasági kamaráktól kapott, korábbi beszerzéselte vonatkozó in-
formá ciók a lapj á n l ái é kozódni".

Az osztályvezető döntése alapján a korábbi időkben foglalkoztatott
polgári szervek tevékenységére a továbbiakban nem tartott igényt. A
vizsgált esetekben öt olyan vállalkozót kért fel árajánlat megíételére,
akikkel kapcsolatban a fenti - kormáryrendeletben kötelezően elóírt -
információval nem rendelkezhetett, mivel azt megelőzően semmilyen
munkakapcsolatba nem került velük.

2. Árajánlatok kezelése

A üzsgált kivitelezési feladatokkal kapcsolatos okmányokat az MH
ATFCSF 144n95. (HK 18.) sz. intézkedésében meghatározott gyűjtók-
ben tartják nfllván. Mindeglrik glrűjtóben rnegtalálhatók az árajánlatok
megtételére felkéró okmányok. Azokat, az árajánlatot tevó vállalatok az
ügyviteli szew megkerülésével személyesen adták át az osztályv,ezető-
nek. Ezek az árajánlatok a vállalatok részéről nllvántartási számmal el
vannak látva, ezért azok honvédségi szervnél történő átvétele során a
T'ÚSz. zsl. pontlában meghatározottak betartása kötelező: " az üglinté-
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zó más szervtőI nyík iíatot, kiiaeményt átvehet, de aa löteles eredeti szá-
mon belső leírósba bevezetni és aláírús ellenében dtadni az üglviteli szerv-
nek ilaatós végett". Ez az átvett okmányok kezelésekor elmaradt, íg5l eryik
okmányon sem találkoztunk a beérkezés, illetve átvétel dokumentálásá-
val. Ez azt eredményezte, hory a katonai §zervez€t ré§zere megküldött
árajánlatok beérkezési ideje nyomonkövethetetlen.

3. Árajánlatok elbirálása

A beérkezett árajánlatok elbírálásakor már a központi költségveté§i
szerv rendelkezés ére állt az az elöljárói intézkedés, mely a végrehajtók
részére meghatátozza,hogy "a bíníló bizottságba nem jelölhctó az, aki a
pályázatra jelentkező magón szelnéIy hozzátartozója". Az árajánlatok el-
bírálására alakított bizottságok elnöke azonban ennek ellenére minde-
nesetben az az osztályvezetó volt, akinek hozzátartoója az egik fualál-
latot tevő - a káóbbiek során mindegyik üzsgált esetben győztesként
kihirdetett - polgrári vállalat alkalmazottja. Az elbírálási jeg5zőkönyvek-
ben olvasható megállapítás szerint " az ámjánlatok elbírálása a kiütelezési
kóltsé7 alapján tfuténí". Ennek firyelembe vételekor semmi kétség nem
merülhetett fel, hory csakis a legkedvezőbb (a betervezett HM előirány-
zatnál mindig kevesebb) ajánlatot tevő - azoszíályvezető közvetlen hoz-
zátartozóját is foglalkoztató - polgári vállalatot hirdessék ki gőztesként.
Az osztályvezető szprint az előzetes megbeszélések során az átajáriat
megtételére f€lkért vállalatokkal minden esetben tájékoztató jelleggel
köólte a tervezett HM előirányzatot. Ennek ismeretében állíthatták
össze árajánlataikat. Hog5l a valóságban kivel mit közolt, eg]§zeíűen ki-
deríthetetlen - de lehet következtetni!

4. IÉrtesítés az árajántat elbírátá§áról

AbíráJraíi jegyzőkönyvek elkésátésével egddóben azonnal írásban
értesítették a ryőztes árajánlatot tevő vállalatot árajánlata eüogadásáról.
Az értesítés irattári példányán dokumentálták az l.sz.pld. á§lételréí - az
1. pontban ismertetett szabálytalanság megismétlődésével.

A ve§ztes ajánlattevők részere árajánlatuk elutasításáról írásos érte-
sítést nem készítettek. Valószínűleg telefonon hajtották aztvégre.

49



5. VáIlalkoási sz€lzftés megkötése

A nyerte§ ajánlattevő kiütelezővel megkötött "vállalkozási szerző-
dés" -ek a|áításának dátuma egy nappal megelőzi a "B íráIart legzőkönyv"
elkészítésének idejét. Ez egyértelműen arra utal, hogy a bíráló bizottsá-
gok döntései előtt a ryőztes ajánlattevő személye már elóre ismert volt.
Ellenkező esetben abííá|atiiegrzókönyvet utólag készítették el. A szer_
ződések kezelése során a 2. pontban ismertetett űgyviteli szabáiflalan_
ságokat megismételték. Az adott szerzódéseket és a hozzájuk kapcsoló-
dó szerződés módosításokat aláíró jogi személyek között mindeg5rik eset-
ben megtalálható az árajánlatot bekérő osztályvezstő közeli hozzátarto-
zójának az aláítása.Ez atény egyéttelmúen ellentmo nd az osztályvezető
azon állításának, hory a közeli hozzátartozüa'a cégnél önálló aláírási
jogal nem bí/'.

Itr. Az eset tanulságai

A fenti esettanulmányjól érzékeltette, ho5t az ellenőrzött központi
költségveúési szerv szabadkézi vétellel íörténő beszerzései végrthajtá_
§akor az érintett parancsnoki állomány a végrehajtrás lebonyolitását
szabáIyozó 12611996, ( VIL24, ) kormányrendelet előírá§ait ismeri.
Részben szabályozatlan területnek tekintették a beosztáshoz kapcsoló-
dó összeférhetetlenség kérdését. Ezt a konkrét, részben leszabályozat-
lannakvélt területet tekintve - összhangban az e§ettanulrnányban észre-
vételezettekkel - óhatatlanul "sikamlós" területre jutottunk. Többnlre
a leszabályozatlanságra hivatkozva - amikor a szándékosság nem kizár-
ható, esetleg csak nehezen bizonyítható - olyan szabá$alanságokat kö-
vetnek el a beszerzések lebonyolítása során, melyek jogszabá\ba nem
ütköznek, de mélyen sértik a környezetükben becsületesen gondolkodók
erkölcsi érzékét, Az a tény,hogy az árajánlat bekérésekor olyan ajánlat-
tevóket kértek fel az adott beszerzési feladatra, akik az új vezetés saját -
és közeli hozzátartozója - ismeretségkörébe tartoztak, arra enged követ-
keztetni, hogy az ajánlatokkal történó "vercenyeztetés" csak a kormány-
rendelet által kötelezően előírt okmányolást legitimálta,

Megállapitísaink szerint a vizsgált e§et€k nem csak anyagilag M-
rosították a Masrar Honvédséget hanen mérhetet|en erkölcsi károkat
okoztak A közvélemény megkiilönböztetett figyelemmel kíséri a hon-
védség tevékenységét, minden vele kapcsolatos hír élénküsszhangra ta-
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lál. Ezért különösen fontos, hogy a Magyar Honvédség hivatiásos állomá_
nyának tevékenys égére még a gyanú árnyéka se essen. Ez kiemelten ér-
vényes a gazdasági tevékenység területén. Ennek tükrében elótérbe ke-
rül a beszerzési tevékenység szabályos, előírásszerű végrehajtiása, saját és
hozzátartoóink jogosulatlan előnyszeruÁéből er edő üsszaélések meg-
akadá|yozása. Ezt azzal érhetjük el, hogy a kormányrendelet, a honvéd_
ségi rendelkezések és a leszűrt tapa§ztalatok alapjrán olyan felsőszintű
szigorító szabályozás készül, rnely eryértelmúen meghatározza és érte|-
mezi az összeférhetetlenség esetét. Jelenleg az 1996. éü XLIil. törvény
a hivatásos állomány szolgálati üszonyáról ó5.§ /1/ bekezdés b. pontja
így határozza megaz összeférhetetlenség esetét: "/tiyd tósos állomány tag-
ja nem tölthet be olyan szolgalati beosztást ...... amelynek révén - az óllo-
mányilletékes parancsnok engedélye nélkiil - olyan gazdúlkodó szervezettel
kerüI elszámolási v i.szonyba, amelyben közeli hozzátanozój ának tulaj d.oni
hányada meghatározó, vagl a hozzótartozó az elszámolási viszonyra befo-
lyással bíró tisztséget lát el".

Az adott központi költségveté§i szerv elöljáró csoportfónöke az el-
lenőrzések tapasztalatai alapján a vonatkozó kormányrendelet hatálya
alá tartozó beszerzések során előírt eljárási- és összeférhetetlenségi sza-
bályok egységes értelmezésére példamutató gyorsasággal intézkedett.
Az intézkedésben meghatározta, bog "mivel az érinteu hivatúsos állo-
móny beosztásba helyezése a beszerzési eljárásoktóI filgetkn, íg a fenti (
értsd: Hszt 65§ 11/ bekezdés ) előtrásokbantörténő megfeleltetés érdekében
szül<séges, hop az eljárásban résztvevő állomány mdr az eljárós megkez-
dése előtt - kötelező jellegel - írásban nyilatkozzon, hog személy és tevé-
kenysége a beszenési - és értékesítési eljárás sordn nem összeférhetetlan.
Ezen írásos nyilatkozatot a pólyázati (versenyeztetési) anyaghoz keII csa-
toln|'.

Ezen csoportfőnöki intézkedés a Maglar Honvédség összes szervé-
nél csak akkor érheti eI vis§zatartó hatásá! ha minden közponíi köIt-
ségvetési- és végrehajüó szervezetének beszerzósi tevékenységére is ki-
terjed.

Tekintettel a beszerásek, versenytárgyalások során elóforduló hiá-
nyosságokra, célszerű felhívni a parancsnokok és a gazdálkodással fog-
lalkoó állomány fislelmót az alábbi szabályzok részletes ismeretére és
azok fokozott betartására.
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1.) 1995. á/i )(L. (HK 15.) törvény: A közbeszerzésekról, valamint
ennek módosításaira.

2. )1996. CXXXIV. törvény: A Magyar Köztársaság 1997.éü költ-
ségveté§éről (1996/118. MK szám).

3.) 1987. é*tl 19. számú törvényerejú rendelet a versenytrárgyalásról.

4.) A Kormány 1251199ó. (W.2a.) Ko tm. rcndelete" a lözponti köIt-
ségvetési szeryek kbzponto§tott kózbeszerzéseinek részlaes szabáIyairól^-
(7996162.MKszám).

5.) A Kormány 12611996. (VII.24.) Ko rm. rcndelete" a központi költ-
ségvetési szenek szabadkézi véte4el történó beszerzéseinek szabályairóI'.
(196162.MKszám).

6.) A Kormány 221U1996. (WI.24) Korm. határozata a "Központi
köIu égv eté si sze rvek beszenési rendszerérőI'. (7996B7. Hatfu ozatok T ára
szám).

7.) A Honvédelmi Miniszter 40/1997. (HK 15.) HM utasítá§ a Ma-
5lar Honvédség központi beszerzési és értékesítési rendszerének szabá-
lyozásáróL

A jelenlegi hefuetben sem engedhajükmeg hogl a Magar Honvédség
hivatósos ésközalkabnazotti óllomány becsüIetéhez ketségférjen. Ezért céI-
szerű, kiemelt jelentőséget fordítani a gazdálkodás jogszabályainak ismere-
tére, a váItozások figelemmel ldsérésére. Kjlöntjsen vonatkozik ez, a té-
móban me§elető szalonai végzeuségel és kllő ismeretekkel nern rendel,
kező szakemberelae, parancsnokolaa (vezetólce), i]letve ezek szaktlai és
szolgálati ekí,Ij áróilaa.
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EGYES NATO TAGORSZAoOUIAI§EREGEI
cezoÁrxonÁsI nmmszpnÉNpr FoNTosABB
ftt;tsuzől, uesa,losíTHAró TApAszTAlATAI

Az MH clzoÁr,rooÁsr nm,DszERÉNEK
run pszrÉs nÁrwene voNerrozólN

l
, arióE re|enc

Reziimű:

A verzó ana a feladatra vóllal]<ozott, hog eg cilclaorozat
kretén belül bemutassa a hűatósi ereónényeit a védelemgaz-
daság és a gazd.aságmozgósítás rendszerének - a potenciólis
NATO szöv etségesek rendszerév el hanhonbáló, fejlesztésével
kapcsolatban

Ez az elsó cil<k a teuezeí NATO csatlal<ozós jegében szüle-
teq amelyben a NATO ká vezaő naghaiahna és egl - a ha-
zónl<l<ll kihel azonos lal<ossógú - kis onzóg hadeói gazdól,
kodósi rendnerének fontosabb jellemzőit veti össze az MH
gazdúlkod ó si rendsze rev e L

A cil<k nem bocsótkozikhosszú elmékti fejtegetésekbe, létryeg-

re törő, stílasa kijzérthető a nem kiíejezetten katonalózgaz-
üsz olvasók számóra is. A venő olyaft problémáklt íeszeget,
amelyben alkotó vita alahihat ki a MH gazdólkodúsi rend-
uerének továbbfejksdését illetóen a lözgazdasó§ és az alap-
tevékenys é§ udomónyterületelcet laltatók körében.

Szerksztő8ég

Bevezetó

Eddigi kutatómunkám során behatóan foglalkoztam a költségvetési
szervek gazdálkodása és ezen belül az MH gazdálkodrási rendszerének

1 Dr. TamókFe.etp alezredes, zlÁ1IB e8yeiemi adiunktur
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fejlesztési lehetőségeivel. Kutatómunkám eredrnényeit eryetemi doktori
értekezésben foglaltam össze. ("A Magyar Honvédség gazdálkodási
rendszerének alakulása és fejlesztési lehetőségei piacgazdasági viszo-
nyok között, különös tekintettel a tervezési és a közg aÁaság1 szabályozó
rendszerre.") A témával való ismételt foglalkozásra a jelenlegi körülmé-
nyek között elsósorban az motivál, hogy hazánkban - lényegi elemeit te-
kintve - kialakult a piacgazdaság, miközben a költségvetési szewek gaz-

dálkodásában eglrészt erőteljesen érvényesül a régi beidegződés, más-

részt nehezen alakul a piacgazdasági környezetnek jobban megfelelő
központi szabályozás és tervezési rendszer,

Hazánk euro-integrációs tórekvései és a kózelgő NATO csatlakozás
véleményem szerint előtérbe helyezi a védelemgazdaság á ezen belül a

katonai gazdálkodás-, valamint a gazdaságm,ozgósítás rendszerének - a
potenciális szövetségesek rendszerével harmonizáló - fejlesztését. A két
rendszer egymáshoz szoro§an kapcsolódik, ahol az MH gazdálkodási
rendszere képezi a generáló elemet, ugyanis a honvédelmi feladatok ösz-
szehangolrásáért felelős funkcionális szerv a Honvédelmi Minisztérium.
E mellett a védelem gazdasági feltételrendszerének koordinálása az
egyéb kormányzati szervek feladatkörébe tartozik, A két rendszer ösz-
szehangolása tehát ery sor más tárcát és országos hatáskörű §Zervet érin-
tó feladatrendszert jelent,

Az összehangolatlanság következményei lehetnek a gazdaságtalan,
pazarló, ugyanúg5l mint a honvédelmi érdekeket sértő, az MH hadrafog-
hatóságát veszélyeztető megoldások. F;zétí megbatározó jelentőségú a
két rendszer harmóniáját biztosító szabályozási-, információs- és terve-
zési rendszer minősége. A jelenlegi haderőátalakítási szakaszban szinte
lehetetlen követni aváltozásokat, ugyanakkor a későbbi "megállapodott"
üszonyokra most szülséges megfog almazli azokaí az alapelveket, köve-
telményeket és szabályozást aminek alapján a két rendszer összehango-
lása a ciül kontroll érvényesülésével megoldható.

E cikk ery olyan sorozatnak lenne az elsó eleme, amelyben szeret-
ném kózreadni az eddigi kutatásaimon alapuló nézeteimet, javaslataimat

a két rendszer fejlesztési lehetőségeivel és összhangjának megteremté-
sével kapcsolatban. Abban reménykedek, hogy alkotó vita alakul ki a
tisztelt olvasók körében, amely elósegítheti e5l optimális megoldás meg-
ta|álását.Ezt azért tartom fontosnak, mert egy nagy rendszer fejlesztése
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team munkát igényel, tehát e5letlen kutató lehetőségeit meghaladó fel_
adat.

A német haderők *"rol5ffi;r;*dszerének fontosabb

A Bundeswehr szervezetén belül a harcoló és a logisztikai biztosítást
(gazdálkodást) folytató szervezetek elkülönülnek egymástól. A gazdál-
kodó-ellátó szeryezeten belül polgári alkalmazottak (üzemgazdászok,
szakmunkások) tevékenykednek, akik nem terhelik a béke létszámot,
"M" esetén viszont katonásítják ezen szewezeteket. A központi beszer-
zés és ellátás a haderőnemi parancsnokágok hatáskörében műkiidő lo_
gisztikai szervek feladatköre. Az egyes anyagnemekvonatkozásában ery
ésszerű munkamegosztiást valósítottak meg a párhuzamos beszerzéséi<
elkerülése érdekében. (Pl.: Gépjármúvekesetében a szárazföldi erőknél,
repülógépek e§etében a légierónél történnek a beszerzések). A javító
szolgáltatást nagné§zt vállalaü formában oldják meg. Ez a módszer a
hazai gyakorlatunktól sem idegen. Az ellátás biztonsága és gazdaságos-
sága érdekében korszerú gazdasági (logisztikai) információs rendszert
építettek ki, amely békében és háborúban eryaránt azonos metodika sze-
rint működik.

A parancsnokokat mentesítették a gazdálkodási feladatok és fele-
lősség alól, akik így gazdálkodási hatráskör nélküli igénytámasztókká
váltak Ezért a katonai igények kielégítése céljából egy mindenre kiter_
jedő normarendszert vezettek be, amely ugyanakkor nehézkessé es bü-
rokratikrrssá tette a gazdálkodást, A rendszer úgy múködik, hogy azellátó
szervek kötelesek az"wnytámasztók" által kért szolgáltatásokát aZ előírt
normákon belül teljesíteni. A szolgáltató és a felhasználó együttes aka-
Iatából teljesülhetnek a kiadások, ami eryben folyamatba épített ellen-
őrzést is jelent. Ennek megfelelóen az ellátó önállóan nem kezdemé-
nyezhet kiadást, csak az ellátott jogos igényének megfelelően. Ez a sza-
bály amellett, hogy az alaprendeltetési folyamatok teljesülését biztosítja,
takarékossági célokat is szolgál és segít kiküszöbölni az esetleges üssia-
éléseket. A rendszer nehezen tolerálja mind a megtakaítást áind a túl-
lépést. A normák viszont úgy vannak megállapítva, hogy biztosítsák a
védelem reális szükégletét az alaptevékenységi feladatók végrehajtása
során-
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Oswald Hahn német közgazdász professzor 'A had,erő i)zemgazda-
só§ problémái" címmel a BKE-en 1990-ben tartott előadrásában nem vé-
letlenül hangsúlyo ztaki:".... Hiba volt a parancsnolcokat mente§teni a gaz-
dáIkodósi feladatok alól, uglanis az egéu kannai tevékznységet kll köz,
gazdasó§ vizsgóIat alÁ vonni, nemcsak a gazdasági jellegű tevél@nysé-
get....... Á hadsereget olyan gazdóIl<odó iizemként keII felfugni, ahol a uük-
ségla és a hasznosság valamint a l<öltség és hatél<ottyság szerepelnek kjz-
gazdasá§ §zempontként. Nos ezebtek kcll meghatáromi a gazdólkodás
cébendszerét és eglben rnozqásterét."

Az USA haderök gazdáIkodá§i rendszerének fontosabb
jellemzói

Az U§A hadseregében a parancsnokokat tették a katonai és a gaz-
dálkodási feladatok első számú felelósévé. Jóllehet a logi§zűkni pa-

rancsnokságok békében elktilönülnek a harco|ó csapatoktól, azonban
-pétuügti hidalC' kötik össze a két szervezeti rendszert. Felső szinten a
haderőnem vezérkari fónöke felelős a gazdálkodás egésze&t, ugyanak-
kor helyettesei közőtt e8/ éEszerú munklme*osztást alawtottak ki a gaz-
dólkoilósi funktiók gnkoűsa tekintetében:

- a VKF egrik helyettese az elhelyezési ós a logisztikai ü5ck
felelőse. Felelós az anyag-nf lvántartrási rendszerórt, a rend-
szerbe került új eszköák és anyagok elosztásáért, valamint meg-

halát ozza az á||ománytábla szerinti létszámot;

- a VKF másik helyettese a köItségveté§ért é§ a Programügtekért
felet. Tevékenységi körébe tartozik a költségvetés tewezl,se,
végrehajtása, a haderó egységei költségvetésének a jóváhagyása,

tartja a kapc§olatot a Kongresszusi bizottságokkal és a Pentagon-
nal;

- külön felelóse van a kutatás, a kivitelezés és a beszezés terüle-
teknek Tevékenységi körébe tartozik a harcanyagok és a felsze-
relések kifejlesztése, beszerzÁe, tároliása és hadrafoghatóságá-
nak fenntartása.

A fentiek alapján megállapíthatjuk, ho5l ez a szervezet sok vonat-
kozrásban eltér az MH-nál kialakult gazdasági szewezettől, ugyanakkor
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megerősíthet bennünket abban a törekvé§ben, hogy a negosztott fele-
lősség nagtobb garanciát sdhat e racionáIis gazdálkodóst és a vagyon-
védelmet illetóen, Az MH jelenlegi gazdá|kodási ren dszgében s elkijlö-
nül az igénynegfogalmazó, a logisztikai biztosítúst végző és a költségvetést
menedzselő szervezet.

Érdemes áttekinteni, hoglan oldották meg a harcoló csapatok és a

logisztikai támog ató erők"pénzügli híddal' való ősszeköttetését. Az USA
haderónemein belül jellemzőek a nas/ támaszpont rendszerek, ahol egy-
egy támaszponton belül több feryvernemi egység állomásoák A támasz-
pontoknak a harcotóktól elkülönült parancsnolsága van, amelyhez a lo-
gisztikai támogatóerók is tartoznak. Ennek megfelelően a harcoló csa_

patok mint " alberlőr^' , igénytámasztókként foghatók fel. A harcoló ala_

ku|atokat elóször központilag, szewezetten tóltik fel a várható alkalma-
záshoz szükséges eszközökkel és készletekkel, amelyeket a kiképzés, a
technikai územelteté§ soíán fe|használhatnak bizonyos megkötésekkel,
mennyiségi korlátokkal. Az alaprendeltetési feladatok vegrehajtása so-
rán elforyasztott készletelemeket, valamint a kisjavítások során felhasz_
nált tartalék alkatrészeket köteles az alakulat azonnal utánrendelni az
ellátótól (a támaszpont parancsnokságtól), illetve a meghibásodott tech-
nikai eszkózóket köteles azonnal jaűtásba adni. Az anyagellátási és szol-
gáltatá§i költségeket az ellátók kisz ámlázzák, amitazeg5§ég parancsnoka
az elszámolási számlájáról köteles kie§/enlíteni. Ily módon a végrehajtó
szint generálja a központi beszerzéseket, amellyel elkerülhetó mind az
indokolatlan készletfelhalmozás, mind a Hksz-t veszélyeztető készlet-
szint csökkenés. Számunkra egtenlőre még szokatlannak túnne, hory a

fegyverzeíi alkatrészekért és a kiképzési lőszerért is fizetnie kellene a

parancsnoknak,

Bármennfre is teljesnek tűnik a pénzgazdálkodás az USA haderók
csapatgazdálkodási szintjén, létezik egi szigorú megkötés, ugyanis csak
az ellátó parancsnolságoktól vásáíolhatnak az alaku|atok. Ez a megoldás
egJnzeíre teszi lehetővé a biztonságos, a hatélany és rugalmas ellótóst
békében és harci körülmények köátt egyaránt. Erdekes példája az USA
hadsereg ellátó rendszerének, hog az Europóban állomásozó csapatok
családtagjait is a területtánogató logisztikai parancsnokságok látják el
bolthálózaUkon kereszűl amerikai élelmiszerel<kel és fogautási cikl<ek-

kel. Xtt már nem kötelező a szolgáltatás igénybevétele, de kétségtelen
célja, hogy a külföldön szolgálatot teljesítő katonák fizetésének elkölté-
séből is az amerikai gazdaság ryarapodjon.
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MegállapíthatQ hogt a tárgri eszközök fenntartási anyagai, vala-
mint a különtiizó anyagok beszerési és ellátási rtndszere centrslizál-
tabb az MH rendszer€nél, ugnnakkor a felhasználókat és az ellátókaí
összekötó 'pénzügyi hidak' és szabályozók biztosítják hogl a tényleges
szükségletnek ne8felel6 e§zközök és anyagok kerü[ienek beszerzésre.
Tehát az USA haderőkön belúl lényegében egy nonproíit katonai ke-
reskedelmi rendszert műkiidtetnek annakérdekében, horyoptimalizál-
ják a fenntartási kiadá§okat.

A rendszer hatíkony niíkiidésének a fel€teleit is megter€Dtettélq
amelyek közil a legfontosabbak

- teljeskörű és erységes informatikai rendszert működtetnek mind
hardware, mind softwaíe vonatkozá§ban;

- központilag egységes termékkód rendszert alaKtottak ki. Ennek
alapján rendelik meg a ryártóktól a termékeket, akik kötelesek
e kódokat feltüntetni a termékeken;

- szigorú előírások szabályozzák az egtségte vonatkozó készlet-
szinteket ("M" készletek minimuma, maximuma);

- azelsÁmo|ó árak központilag erységesek és követik a beszerzési
árváltozásokat;

- valamennf ö§szetett harceszközról központi adatbankokban
$níjtik az üzemeltetési, fenntartási adatokat, belérwe a pénz-
ben kifejezett ráfordításokat. A gazdasági irányító központ en-
nek alapján tudja a tewezés alapját képezó fenntartiási normákat
és normatívákat megállapítani, illetve helyesbíteni, valamint a
készleteási normákat konigálni;

- a c§apatok pénzellátása negyedéves rendszerben történik, amely
kellő likviditást és rugalmasságot ere dményez a gaÁálkodásban;

- a teljes körú tervezési normatíva rendszer mellet központilag
hatfuozák meg az eves költ§égveté§ kiadási fóös§zegét. (A ki-
adrási fóösszeg mege5rezik a központi támogatás összegével, ami
eltér hazai ryakorlatunktól);

58



- a.k9llségve!é§i keretekkel egyidőben határozzák meg a kiképze-
si és harckészültsé,8i követelményeket, feladatokat á szigonían
ellenőrzik a végrehajtást;

_ a c§apatparancsnok gazdálkodási tevékenpégét segíti egl p,énz-
iigd tiszt és egl gaz,da§ági úi§zt áItal vezetett anyaggazdálliodási

:_:oport. A pénzügyi tisa felel a köItségvetés tewezéxéért, az
illetmények folyósításáért, a pénzátutaláiokért, valamint pénz-
ügyi nflvántartá§okért. Az anyaggazdálkodás csopoít az aílyag-
nllvántartá§, a tárolá§, az anyagok és szolgáltatásbk megrendé_
lésének, átvételének valamint ezek informatikai biztosíúsának
a felelóse.

_ _ A kiiltségvetés végrehajtása során a parancsnok a főösszegtól csak
5 7o-}al térhet el szankciók nélkiil, a részelóirányzatoktól yi§zont eltér-
het a felhasználás során. Amennfben a parancsnok nem körültekintően
gazdálkodik és ennek következtében 5 %-ot meghaladó mértékben túl-
lépi a költségvetés fóö§szegét, azt annak mértékéful függően fetelósségre
vonják vagyleváltják. Ha a megtakadtás 5 %-on túli, leéllenórzik az aláp-
rendeltetési feladatok végrehajtási szintjét. Ennek negfe|elően a pa-
rancsnok teljes körű és o§zúhatatlan felelősséggel íartozik mind az
alapr€rdelteté§i feladatokér! mird a gazdálkodásért. A gazdáIkodás
terii|etén bizto§ított moz8á§tór l€hetővé teszi a hatékonysági szempon-
tú mérlegeléseket a feladatok végrebajtása során, ha a parancsnok meg
akar felelni a vele szemben támasztott követelnényeknek

__Mi 
készteti a paranc§nokot a hatékonyabb megoldások keresésére,

amikor nincs,közvetlen összefüggés a gazdasági hatékonyság szintje és a
parancsnok fizetése között? Kézenfekvő rnagyarázatul izolgálhatl hogy
a parancsnok pozíciójából eredő erkölcsi és anyagi megbecJrilése olyin
szintű, aminek megtartása érdekében érdemes azonos hángsúlyt fektótni
az alaprendeltetési és a gazdaságossági szempontokra. A másik motivá-
ciós tényező a karrierpályajellegéből adódik, ugyanis a következő beosz-
tásba való előrelépés a megelőző beosztásban végzett eredményes tevé-
kenység függvénye. (Csak zárójelben jegyzem meg, hogy a magyár állam-
háztartási jogrendszer is a költségvetési szerv vezétőjéiteszi ii alapren-
deltetési, valamint a gazdálkodási feladatok első számú felelősévéj,

_ Az USA haderők csapatainál mindóssze egy pár éwel ezelőtt tértek
át a teljes kőtű pénzgaz,dálkodásra a fenntartÁi kiadások területén. A
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védelmi költségvetés Kongresszus általi sorozatos megnyirbálása kész-
tette a haderők vezetóit a hatékonyabb gazdálkodrási módszerek beveze-
tésére és a konlrét, könnyen ellenóriáetó gazdasági adatokra való tá-
maszkodásra a költségveté§i ütákban.

Az MH gazdálkodási rendszerében is felfedezhetók az USA haderők
negoldásaival rokonítható vonások llyen pl.: az elóirányzat felhaszná-
lási hatáskör a nem kiemelt elóitdnyzstoloál va§l a teljeskörű csapat-
szintű pénzgazdólkodós egyes hadráP§zolgáIati ágsknál. Acsapatszintú
közvetlen beszerzés nálunk §zélesebb körű, ami nem jelent egyben haté-
konyabb megoldást is.

A belga haderők gazdálkodási rendszerének fontosabb
jellemzói

A belga hader6k gazdálkodrási rendszere is erőteljesen centralizáIt.
Az utóbbi evekben c§ökkentették le a béke létszámát 75 ezer fóról 50
ezer főre, miközben átalakították hivatiásos hadsereggé. A csökkentéssel
eg5rütt meg kellett oldani a harcolók és az ellátók arányának növelését a
harcolók javára, Az USA haderókhöz hasonlóan a beszerzés és az e|látás
a loglsztikai csapatok feladatkörébe tartozik Az MH szewezeti rend-
szeréhez hasonlóan a fegyvernerni eg5rségek kötelékében is találhatók
logisztikai ale5rségek (avító és ellátó alegségek). A belga hadsereg át-
szervezése kapcsán említésre méltó ,hogy az élelmezési ellótó szervek béke
létuómót minimáIiva csökl<zntettélc, ugnnis a hivatásos hadsereg bék
ídőszaki napi éIelmezését váIlalkozásolca épíwe hatékonyabban rudjók
megszulezni.

A csapatok döntően természetbeni ellátósban rázesülnek jól kidol-
gozott ellátási normák alapján. A természetbeni ellátást és utánpótlást
egy minden vonatkozásban korszerú informatikai rendszer támogatja. Ez
a rendszer lényegében az USA haderőinél alkalmazott rendszer adaptá-
ciója, amelyrrek a telepíté§e és be§/akorlása három évet vett igénybe. Az
informatikai rendszer békében telefonvonalakon van összekötve, harci
körülmények köótt üszont rádióösszekötteté§ biztosítja a kellő mobili-
tást. Ugnnaz a software uolgólja ki a bél<e és a hábonls ellátó rendszert.

A tárgyi eszköz gazdálkodás eszkózcsoportonkénti üzemeltetési
adatait adatbankokban g5níjtik, az qzkőzök fenntartási kiadásainak fi-
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gyelemmel kísérése és az esetleges normakorrekciók elvégzése végett.
Mivel az eszközök cseréje a kormányzat kompetenciájába taítozik, az
üzemeltetési adatok 5/űjté§e a kormányzati döntés-elókészítés része.
Tebát az adott eszköz cserére való érettségét a hadsereg konkrét üze-
meltetési adatokkal tudja alátámasztani.

Szigorú előírások batfuou,ák meg acsapatok adatszolgáltatrási köte-
lezett§égét. A felhasznált készletek napi összefoglaló adatait, valamint a

tárryi eszközök fenntartási adatait 24 órán belúl kötelesek az ellátókhoz,
valamint a központi adatbankokba továbbítani. A tárgyi eszközökról
szolgáltatott adatoknál ki kell térni az üzemóra, km., lövésszám, stb. ada-

tokra, a felhasznált alkatrészek mennyiségi és érték adataira, valamint az
elvégzett §zolgáltatások éítékéíe (a társadalmilag átlagos órabér és a ja-

vításra fordított ó rák szorzata).Ez az információs rendszer megfelelóen
biztosítja a központi beszetúsek tewezéséhez és a felhasználáshoz ru-
galmasan alkalmazkodó ütemeáséhez, valamint az ellátás gazdaságos

megszervezéséhez szülséges adatokat.

Tehát a ké§zletgazdálkodás - az informatikai rendszer hasonlósága
révén - hasonló szervezettségű mint az USA haderóknél, azzal a különb-
séggel, hory a csapatellátiás nem jár eryütt 'pénzforgalommal". Ez a kii-
lónbség természetesen kihat avégrehajtó szint gazdálkodásánakjellegé-
re, amely a követkzők szerint íoglalható össze:

- az elfogyasztott készletek visszapotlrása az ellátó es a felhasználó
közös felelőssége, ahol a csapatszint a megrendelések határidóre
való felterjeszté§éért felel;

- az értékfolyamatok nélküli természetbeni ellátás következtében
a végrehajtó szint gazda§ági autonómiája a felhasználrási folya-
matokmenedzselésére szűkül, ugyanakkor a felhasználót jellem-
ző túlzott biztonságra való törel§és következtében nehézségek-
be ütközik az alulról megfogalmazott igények mederbe terelése.
(Az MH gazdólkodási tapasztal-atai minden esetre ezt erősítik);

- nem érvényesül kellőképpen a parancsnok gazdálkodá§éít érzett
felelőssége, uryanis nincs közvetlen ráhatása az alaprendeltetési
körben meghozandó dóntések gazdasági feltételeinek megte_

remtésére. Másképpen fogalmazva az értéldolyamatok né|küli
központi anyagellátás beszűkíti a csapatparancsnok mozgásteíét
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és így megakadályozhatja a feladatok hatékonysági szempontú
végrehajtását. (Ez mindenMppen szándékaink elkn ható ténye-
ző);

- a csapatok által működtetett gazdasági információs rendszer
nag5nészt a felsóbb szinteken meghozandó, a csapatokat érintő
gazdasági döntésekhez szolgáltat adatokat, íg5l amellett, hogy
túlzott igényeket közvetíthetnek, jellemzó lehet nájuk az öniga-
zolrásszerűség.

A megfogalmazott kéte\ek ellenére a belga haderók gazdálkodási
rendszerének mindenképpen pozitívumq hogl a gazdtilkodási felada-
tok és felelősség egrjelentós része alól mentesíti a c§apaqraranc§noko-
kat

A fentiekben elemzett bárOD glzdáIkodási rendszer közös jellem_
zől az alőbia,liban foglalhaíók össze:

- a beszerzés á az ellátás erőteljesen centralizá]t és döntó többsé-
gében haderőnemi szinten valósul rneg;

- a logisztikai szervek eryértelműen elkülönülnek a harcoló csa-
patoktól;

- a gazdálkodás egész rendszerét áthatiák a mindenre kiterjedő
normák és normatívák, lehetővé téve a feladatfinanszírozást;

- a gazdálkodási rendszerük átlátható és könnyen ellenőrizhető a
parlament által;

- korszerú, hatékony és egységes gazdasági információs rendszert
alkalmaznak, amely béke és harci körúlmények között is azonos
metodika szerint működik.

Amennyiben az MH gazdáIkodási rendszere ezeket a közös voná-
sokat telje§íti, akkor lényegében teljesíti a NATO csatlakozás feltétele_
it AzMH gazdálkodási rendszere mindhárom modelltől különbözik ab-
ban, hogy a beszerzés és az ellátás központi csapatta4ozatra oszlik és a
h a d erőnani p a ra nc mo l<s á go lana k ninc s b e s z e rz é si é s e ll ó t ó s i funkci ój a. Ez
utóbbi nem azt jelenti, hogy a nyugati modelltől el vagyunk maradva. Az
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utóbbi időben uryanis egtes NATO tagországoknál feleíősödött az a tö_
rekvés, hog5l a haditechnikai beszerzéseket a haderónemi szintról kor-
mányzati szintre emeljék

A gazdáIkodás jellegét illetóen az MH valahol az USA és a belga
hadsertg gazdálkodási rtndszere között foglal helyet A pén4azdá|ko-
dás tekintetében egyes csapatszintű anyagi szolgálatolrnál nálunk jóval
naryobb mozgástér van mint a belga hadsereg esetéb€n, uryanakkor a
haditechnikai tárryi eszköz gazdálkodás területén hasonló arányban va-
lósul meg a természetbeni ellátás. A fenntartrási kiadrásoknál éwényesülő
csapatszintú pénzgazdálkodás volumeue messze elmarad az USA hadse-
regétól, u5lanakkor felfedeáetők hasonló megoldások az élelmezési, a
ruházati, valamint a páncelos és gépjármű anyagellátrás területén.

A három NATO tagotszággazdálkodási rendszerének közel sem tel-
jeskörű elemzéséból levonható az a következteté§, ho5l egik modell
sem alkalnazható egt az egDen az MH gazdállrodúsi rendszer€nek tlt-
alakításáná! uganis a környezeti tényezók eltéró jellege mellett a ba-

ryományainkra is tekintettel kell lenntink Az liJ rendszer akkor lesz mú-
kiilóképes, ha minél több - a r€gi nendszerben bevált - jellem?ót öröldt
áL

Mindent egybevetve az U§A hadsercg gazdálkodási rendszerének
olyan adaptációját tartom elfogsdhatónal amely a hatékonysági €s a
NATO csntlakoá§i §zempontokon üúl épít hagományatnkra és har-
moniál a hazai gazdasági és Jogi környezettel.
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KATONAI LOGISZTIKAI BIZTOSÍTÁS

A DELTA-97 GyAKoRI-AT És npuureróvlr,ós
neorÁpru.ÁrÁsÁnex TApAszTAlATAI

aórhls Jóuel

A Magrar Honvédség 1997. évi Fetadattene atapján 1997. június
01-27. közEiti parancsnoki és tiirzsvezetési gyakorlat keretén betül, MH
m6dszertani jelteggel ásztóa{ hrrccsoport éleslövészetg valamint a
PARP-ba kiielölt szervezetek szemléje került levezetésre'DELTA,97"
íedónéwel.

Több év óta nem volt hasonló méretú gyakorlat, illetve először rya-
korolt zászlóalj kötelékben a PARP-ba kijelölt a|egpég békefenntartói
tevéken}§éget. A gyakorlat biáosítása jelentós feladat elé állította a lo-
gisztikai eien belűl a hadtáp vezető állományt és szakalerységeket.

A valós biztosítás e|ókészítése, illetve a gyakorlat végrehajtásának

biztosítása a logisaikai szervezetek íé§zére fontos és újszerű tapasz_

talatokat adott. Ezek nagy segítséget nyújthatnak az elkövetkezendő

ryakjorlatok valós biztosításának me gszeruezéséhez, de befolyáoslhatj ák
-'a NanO követelmén}eihez jobban igazodó - logisztikai szewezetek
kialaHtását, anyagi készletek, hadinormák meghatározását.

Ezért lényegesnek taltom a ryakorlat valós hadtápellátása során
szerzett tapasztalatok összegzését, íögítését, a tapasztalatok alapjrán a

hadtáPellátás terén szükséges és java§olt feladatok megfogalmazását.

1 Márku§ rózsef ezredes, a MH 4. gép€sített hadte§t hadtáPfónöke
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A §/akorlahak a hadtápellátás §zempontjábl fonúo§abb
jellemzői

A gnkorlat tárpal gépesített hadosztály mrásodik lépcsó gépesített
lövászdandár harctevékenlségének elókészítése és vezetése, zásilóalj
harccsoport (ZHCS) harcászati gyakorlata éle§lövé§zettel erybeköwe
(MH szintú módszertani foglalkozás).

A több mozzanatból álló grakorlat egészÉt a 4. g. hdt. PK, ezen belül
a törzsvezetési grakorlatot a 62. gl.dd. részére a 3. g.ho. PK, az éleslö-
vészeht a 62. gl.dd. PK, a PíP nűvetetek végrehajtását a 25. gl.dd. PK
vezette, amiben részt vett a 88. gJtre.z. eg1 százada is,

A ryakorlat és bemutató végrehajtásában, biztosításában 19 szerve-
zettól 3000-3100 fő, több mint 8ffi db technikai eszköz vett részt. A ki-
települát 13, a vissztelepülést 12 katonavonattal hajtották végre.

A grakorlat helyszíne a MH Központi Gyakorló- és Iótér újmajori
és " nul laponti" ter ilete.

A gyakorlatot és bemutatót - az előZeles tervektől eltérő€n - négy
napon megtekintették hazai és külfőldi vendégek, meghívottak és kiren-
deltek, ami közel 800 fő kiemelt étkeztetését igényelte.

A hazai és küföldi vendégek meghívását, a velük kapcsolatos felada-
tok tervezését a MH Humán Főcsoporüőnökség irányításával a Sajtó és
Tájékoztató Kőzpont (STK), valamint a Látogatók é§ Megfigyelők lro_
dája (LMI) végezte. A,két szarvezet a gyakorlat idején Veszprémben
települt, ellátásukat a2. re. és lé. hdt. végezte. A sáltó képvisetőinek
étkeztetését a látogatási napokon a veszprémi HEMO_ban sz€rvezték
meg.

A jelzett látogatási napokon kívül is több külföldi és maryar delegá-
ció tekintette meg a gyakorlat különbözó mozzanatait,
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tr.

A pakorlat valós hadtápellrátása

1.) A DELTA-97 gakorlat és bemuíató előkészítésének, a gyakorlás
és végrehajtás valós hadtápellátása - a logisztikai biztosítás szerves része-
ként - az érvényben lévő szakmai intézkedések előírásainak, az MH AT-
FCSF szakmai intézkedésében meghatározottak betartásával, a nyári
időjárási üszonyok figyelembevételével lett megszervezve és végrehajtva
kettő ellátási biztositási körzetben.

1. §z. bizto§ítási körzet Újmajor es kcirnyéke volt, ahol a PARP-fel-
adatra felajánlott alegységek a nemzetközi békefenntartó rnűveletek
végrehajtását gyakorolták és mutatták be, Illetve a bemutató napokon
itt volt a vendégek fogadása, részükre tájékoztató megtartása, valamint
a PARP alegység szemléje á a technikai bemutató-

Az itt települó és feladatot végrehajtó alegységek hadtápellását a25.
gl.dd. hadtrápszolgálata végezte a fő táborban és ezen kívül még öt helyen
telepített alegység ellátóponton.

Az ellátandó személyi állomány 1200-1300 fő, a kiszolgálandó tech-
nikai eszköz közel 280 db volt.

2. sz. biztositási körzet "0" pont és környéke, ahol a 4.g.hdt,, 2.re. és
lé.hdt., 3,g.ho. gyakorlatvezetós ége és az azokat kiszolgáló, biztosító
szervezetek települtek. Ezen a területen hajtotta végre a 62.gl.dd. a pa-
rancsnoki és törxvez€tési gyakorlatot, valamint ennek keretében a zász-
lóalj harccsoport éleslövészettel egybekötött harcá§zati ryakorlatát.

A körzetben a logi§ztikai biztosítást ezen belül a hadtápelláttást
végezte:

- saját szervezetének ellátását a 62. gl.dd.,

- a4. g.hdt.,Z. re. és lé.hdt. vez.csoport, a hírzászlóalj és saját ellátását,
valamint a vendégek, meghívottalq kirendeltek ebédeltetését az 5. Alba
Regia rk.z.,
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- a3. g-bo. vezetési csoport a ho.hií.z. é§ a saját ellátását a 3.rk.z.

A 62. gl.dd. működtette Hajmáskér vasútállomáson a vegyesanyag
ellátó állomást (VEÁ), A vEÁ-rót történt a gyakorlaton résiwevők és
ellátástvégzők részére a hús és hentesárú, hajtóanyag e|látás.

A 2.n. körzetben az összes ellátandó személyi állomány 1700_ 1800 fő,
kiszolgálandó technikai eszköz közel 400 db volt.

2.) A hadtáp szakfeladatok végrehajtására kitelepült szaktechnikai
eszközök mennyisége alapvetően elegendó volt, de a szalcíllomány lét-
száma csak szükégszerűen felelt meg az igényeknek. Ahhoz, hogy eryi_
dőben a táborban is és a laktanyákban is biztosított leryen az éiláiás,
szükég volt az újonc szakállomány bevonására is, de még így is feszülr
séget okozott a 25, gl.dd_nál a szakállomány kis létszáma. Adandár alery-
ségeinek nagy területen történó széttelepítése miatt az egyes ellátópón_
tok között meg kellett osztani a szakácsokat, felszolgálókat. Igy a főző-
ponton és az élelmezési raktárban dolgozók átlagon felüli leterheltséggel
kellett, hogy dolg ozzanak, reldszeres pihentetésüket nem lehetett meg-
szervezni. Ez negatívan befolyásolta az ellátás minóségét, a konyha rend-
ia.

Ugyanakkor ez a körülmény jelezte a PARP-'ba felajánlott alegység
önálló ellátásának kóvetelményét, ehhez a zász|óalj szintű logisiiika1
alegy,ség béke szervezetenek kialakítását, a nagy távolsága kitelepülő
századok biztonságos ellátása érdekében (pl. élelmezái ellátás) a izer-
vezet egyes részeinek századonkénti mego§zthatóságát.

3.) A tráborok kialakításánál, a hadtápobjektumok telepitésénéI az
érvényben lévő parancsnoki és szakmai elóírások kerültek alkalmazásra.
Az é|elmezési és üzemanyag ellátó objektumok kialakításánál, üzemel-
tetésénél kiemelt fontosságú volt a higiénés és kömyezetvédelmi szem-
pontok érvényesíté§e.

Ennek feltételei - kezdetben - több katonai szewezetnél hiányoztak.
Nem volt megfeleló szennyvíztároló, a néry fázisú mosogatá§hoz hiá_
nyoztak az elfolyóval el|átott mosogatóedények, a mosléktárolókra nem
volt fedél, egyes élelmezési raktárakban a göngyölegeket a földön tárol-
ták. Az egészségügyi és szakmai ellenőrzéseket követően ezeket a prob-
lémákat sikerült - az eddigi gyakorlattól eltéró új módszerekkel is - meg-
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oldani. Szennyvíztárolásra aél- és hajlékonyfalú tartályokat telepítettek,
azok ürítését megszervezték A nég5dázisú mosogatáshoz az elhelyezési
szolgálat biztosított, illetve keszített elfolyóval ellátott mosogatókat (fe-
kete, fehér). Ahol a mozgókonyha fedelében mosogattak, ott szivat§nival
oldották meg az edény ürítését (25.gl.dd.). Szeméttárolásra konténerek,
kukák voltak telepífue, azok üútését a közeli települé§ek szemétszállító
v áIlalkozói végezték - szerzódésben vállalt feltételekkel.

4.) A gyakorlat és bemutató hadtápellátásának költségvetési eIő-
irányzaíánal anyagszüksfoletének tervezése, a felhasználás elsámo-
|ása a MH Központi Pénzüryi és Számviteü Hivatal fóigazgatojának in-
tézkedése szerint történt.

A tervezésnéI bizonytalansági tényező volr, hory a gyakorlatot végre-
hajtók, a látogatók létszámát a tervezési határidőre nem lehetett kellő
pontossággal felmérni. Nem lehetett reálisan megítélni a gyakorlat köz-
vetlen elókészítésével kapcsolatos munkák nagyságát, mennyiségét (pl.:
gyakorlótéren szükséges műszaki munkálq a technikai eszközrjk hadra-
foghatóságának helyreállítása, anyagi készletek, technikai eszközök
szúlség szerinti átcsoportosítása, központi készletból történő vételezé-
se, stb,).

Áz előirónyzat és anyagkeretek tervszerú felhasználását negatívan be-

folyásalta az a tény,hog a gakorlat eryik mozzanata, a békefenntartói
tevékenység újszerú kiképzési feladatként jelentkezatt. Ezétt a mozza-
nat elókázítése és végrehajtása során kellett olyan parancsnoki, szakmai
döntéseket hozni, amelyek a tervezettól eltérő anyag-, eszköz igénnyel,
illetve azok szállításával, átcsoportosításával jártak. A mozzanat előké-
szítésével kapcsolatos feladatok nagy része átnyúlt a végrehajtrás idősza-
kára.

Tervezési, szervezési hiányossósgok mellett a glakorlatlanságmk is be-
adható,ltogy a csapatok nary része naponta végzett valamilyen szállítási
feladatot a tábor és a laktanya, varya tábor és a központi raktárakköótt,
még a ryakorlat vegrehajtásának időszakában is. Iry az elókészítéssel és
végrehajtással kapcsolatos előirányzat és anyagfelhaszrrálások részben
összemosódtak. A statisztikában nem lehet reáli§an sáwá|asztani akét
feladat (elókészítés, végrehajtás) pénz- és anyagfelhasználását.



A4.g.hdtnél tervezett költségvetesi elóirányzat a hadtá pellátásta az
éves költségvetés terhére 17.903 eFt, a gyakorlat többletköltségeként
79.867 eFt, mindösszesen 37.770 eFt az AFA nélkiil. A felhasználás -
előzetes adatok alapján - 36 mFt,95 Vo-os.

A hajtóanyag felhasználás összesen 262 tonna, a terezettnek a 91
Vo-a (a tervezelt íelhasználás 289 tonna).

A tervezett és felhasznált előirányzat, hajtóanyag aránya íg5l végül is
egy viszonylag reális tervezést igazol.

5.) Szakmai feladatok v6grehajtása:

a.) Az éIelmezési ellátás a 3.g.ho. által készített kózpontiétrend a|ap-
ján, a VI. számú élelmezési norma szerint történt. Az étrendből az orvo-
sok tiltására hiánrzott a tej, tejtermék, tejes ételek, tojás, belsőség. Az
előkészítés tábori köriilnények közötti nehézségei miatt a minimáüsra
volt csökkentve a burgonya, galuska. Igl a közel egy hónapos étrend -
kisebb szubjektív okok miatt is - nem volt kellóen változato§, túl sok volt
a húsos étel, kevés volt az édesség, aminek a ryakorlaton részt vevők
hangot is adtak.

A központi étrendhez történő alkalmazkodrást - a szervezesi intéz-
kedésben meghatározott körülrnényeken kívűl - csak a hús és hústermé-
kek központi beszerzése indokolta. A hrís és húské§zítményeket az egyes
ellátó katonai szeveaotek a62.gl.dd. által működtetett VEA-ról vételez-
ték, ahaná a a.gldd. összesített igény alapján rendelte meg az árut - az
MH ÉEK{al szerzódésben álló - Gyulai Húsipartól. A többi élelmiszert
mindenki önállóan szerezte be, illetve §Zállította magával a raktári kósz-
letéből.

Az MH ÉEK-taI szetződésben áI]ó húsüzemek is vállalták volna a hús
és húskeszítmények kiszállítását mindkét ellótási körzetbe, íg a rendkívül
kbltséges hűtővagonokműk tetése a VEA-on nemvolt indokolt é§ célsze-
rú.

Az ellátás biztonsága érdekében konzervekből, készételkonzervek-
ből 1 napi tartalékot tároltak az ellátó katonai szervezetek, illetve 1 napi
készlet volt a gyakorlaton részt vevő teljes létszámra a VEA-on.
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Kiemelt feladatként szerepelt az élelmezési ellátrásban a látogatóna-
pokon a vendégek, meghívottak, kirendeltek részére reggeli és ebéd biz_
tosítása. Ebben a legnaryobb fe.szültséget az étkezési létszám pontosítása
jelentette, mivel az LMI nem volt alárendelve a ryakorlatvezetónek, a
kapcsolattartás nehézkes volt, é§ a létszámot sem tudta kelló idóben és
pontossággal megadni. Az étkezesi lét§Zám ponto§ítá§át általában a láto-
gatási nap reggelén, a vendégek megérkezése után lehetett végrehajtani.

A vendégétkeztetés másik problematikus ré§ze a költségviselő kér-
désének rendezetlensége volt. A veudégek, meghívottak nagy részenek
ellátása az MH Protokoll Igezgatóság hatáskörébe tartozik. Ennek elle-
nére a Protokoll Igazgatóság nem számolt fel erre előirányzaíot, íg az
ellátó katonai szervezetnek kellett az illetménl felszámolni, viszont nem
volt intézkedés sem a felszámolható költségekre, sem a költségtédtá
rendjére. Az elszámolrás során végúl is a Protokoll Igazgatóság átutalta a
vendéglátrási költségeket.

A szakmai és az egészségüryi követelményeknek megfelelően ala-
Ktották ki a békefenntartó század települési körletében az élelmezeii
ellátópont, de ott csak ételkiosztás volt. Ugyanakkor ery valós helrzer
ben szükségessé vrálhat a századnál az önálló élelrnezÁi ellátás is. Ehhez
a századot a zászlóalj logisaikai századából kell megerósíteni élelmezési
ellátó alegységgel, szaktechnikai eszközzel, anyagi készlettel.

Fontos tapasztalat volt, hos/ a békefenntartó ale§ségek által mű-
ködtetett ellenórző-áteresztő pontok (EÁP) személyi állományának
élelmezési ellátása jó szervezést, napi több§zöri sállítást igényel. Ez mel-
lett élszerűnek látszik az EAp-on tartalék ké§zleteket létrehozni kon-
zewekból, készételkonzervekből.

b.) Az iizemanyag ellátá§ az ellátópontokon, tábori eszközökkel
(üzemanyagtöltő gépjárművekkel) jól műk<'dött.

A hajtóanyag utánszátlítás a VEÁ-ról történt, í§ csak annyi töltó_
€szközt kellett a §lakorlatra kiünni, ami a harc- és gépjármúvek időben
történó feltöltését bizto§ította az újabb feladathoz. A VEÁ-n a hajtó-
anyag vasúti tárolrása indokolt, gazdaságos volt. Mint központi üzem_
anyag_ raktár, jól múködött. A kezdeti problémákat kikti§zíibölve, a tűz-
védelem, órzés-védelerr, a nyilvántartá§, kömyezetvédelern megfetelő
volt.
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A hajtóanyag felhasználást az ATFCSF intézkedésének megfelelő-
en az éves fogyasztási keretból ós kiutalási normából kellett biztosítani.
Realitiásának üzsgálata nem tartozik a gyakorlat hadtápellátásának érté-
keléséhez. Fontos azonban üngálni azt, hory melyek voltak azok a kö-
rü|ménye\ amelyek növelték a hajtóanyag felhasználást:

- a gyakorlat vegrehajtása feltételeinek biztosítá§ához szúIrséges,
már ai e|őzóekben is jelzett nagyobb mennfségű anyag, eszköz átcso-
portosítás az előkészítés és végrehajtás időszakában;

- a 25. gl.dd. nagy területen történó széttelepítése;

- a korlátozott mobil összekötteté§ növelte az eryes táborok közcitti
gépjárműmozgást;

- a laktanyai, szigorúan korlátozott gépjármű igénybevétel alól '/<z-

szabadulva", a gyakorlaton - a parancsnoki tiltásokellenéte - eg "febza-
badultabb", kevésbé korlátozott gépjárműmozgrás volt valós vary vélt in-
dokokkal, amit az elókészítetlenségből adódó napi szállítrások is gerjesz-
tettek.

c.) A ruházati biztosítás a gyakorlat során kiemelt feladattávált, az
új ruházattal történő ellátás miatt. Az öltözetet külön intézkedésben
szabályozták.

Az MH 25. Klapka Gy. gl.dd. PARP-nak felajánlott zászlóa|ja, zász-
lóalj harccsoportra kiegészítve a szemlén a 90 M hadi- (gyakorló) öltö-
zetet kellet! hory viselje. A többi katonai szervezet személyi állománya
részére a jelenleg rendszeresített hadi (gyakorló) öltözet volt elrendel-
ve.

A 90 M hadi (gyakorló-) ruházatot, valamint a kellékeket, kiegészí-
tőket az MH REK biztosította. Méretproblémák megoldáYra, néwálto-
zá§ miatti hímzések, kellékek felvarrására a REK a VEA-n raktárt és
varrómúhelyt működtetett a gyakorlat ideje alatt.

Az állomány tetlzését megnyerte a 90 M gakorlóöltöza, kiilönösen
közkdvelt viseletté vólt a zöld póló, ami nyóron a zöld, ingnéI praktiklsabb
bórtnely pakorlóruhó hoz.
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Az MH RSZF-el ewezteble, a gyakorlat időszakára vállszíj nélkül
lett elrendelve avállszi|jas derékzíj üselete. Ezt elsósorban az indokolta,
hog5l a jobb oldalon lévő név feliíat ne leryen eltakarva. Uryanakkor
eddig is legtöbben kényelmetlen viseletnek tartották a vállszíjat.

A szennyesruha heti két§zeri ti§ztításrára mindkét ellátá§i körzetben
a balatonkenesei centrál Mosodák Rt-vel kötöttek szerződést. Ezen kí-
vül a személyi állomány után 100 Vo felsőruházatot, 200 Vo febémeműt,
2O Vo |ábbelit vitt magával minden katonai szeFrczet.Igy a tisztacsere
feltételei biztosítottak voltak. A napi fürdetés FMG telepítésével oldot-
ták meg.

Ielentős feladatot rótt a ruházati szolgálatra a sátor bbtosítósa. Akét
körzetben összesen 1240 db sátort telepítettek. Ehhez az alakulatok nem
rendelkeztek elegendó mennyiségű és minóségű sátorral, amit a közpon-
ti raktárból (340 db), illefue átcsoportosítással (zl40 db) kellett pótolni.

Ez a sátor mennyiség természetesen jóval több a hadiszükségletnél.
Egyrészt azétt, mert a békefenntartó tábor telepítésének szükséglete (ha
nincs konténer), nagyobb a hadiszüIségletnél, másrészt a pihentetés sem
a hadi körülményeknek megfelelóen volt megszervezve (a teljes lét§zám-
ra kellett a pihenősátrat számvetni).

A békefenntartó alegység működtetése azonban nem csak több sá-
tor, hanem a tisztacseréhez a jelenlegi csapatkeszletnél jóval nagyobb
ruházati kész|et megalakítását is igényli a zászlóaljnál, Ez függhet a fel-
adat helyétől, a mosatás lehetőségeitől, az igénybevétel sajátsosságaitól.
Minimun 2-3 rend felsó-, 5-6 rend alsóruházati készlet rnegalakítása lát-
szik célszerűnek.

6.) A ryakorlat és bemutató valós hadtápellátásának tervezése,
szervezése, 8 v€í€hajtá§ yezetése több vezetési szinten keresztül való-
sult meg.

A tervező konferenciákon hozott döntések, az MH pk szervezési
intézkedése, az MH ATFCSF szakmai intézkedése, a 4. g.hdt. parancs-
nok követelményei adták meg az alapját a ryakorlat valós hadtápellátá-
sának megszerve zéséhez. A hadtápellátási terv a logisztikai bbto§tás szer-

ves része volt, önálló terv nem készüll A gyakorlat és bemutató valós biz-
tosításának tervét a MH ATFCSF H egyetéíté§e után a hadtestparancs-
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nok hagytajóvá. A terv lényeges része volt a szöveges elgondolás, aminek
ré§zletes kimunkálása elósegítette a biztosítás rendjének átgondolt kiala-
Ktását, a feladatok konkrét meghatározását.

Az előkészítés idószakában az MH ATFCSF-ség részeről haszrros
kezdeményezés volt a 25. Klapka és a 62. Bercsényi gl.dd-nál végrehajtott
segítő jellegű ellenőrzés. Ennek eredményeként több- központi intézke-
dést igényló - problémát meg lehetett oldani különböző bűrokatikus ele-
mek nélkül.

Az alárendeltek szakmai feladatai részletesen a 4. g.hdt. ATF szak-
mai intézkedésében kerültek meghatrároziásra. A végrehajtás időszaká-
ban ennek kiegészítésére csak a vendégek ellátására vonatkozóan volt
szükség. Ez utóbbira szóban került sor. A látogatónapokon várható lét-
szám tisztázatlansága, a Protokoll Igazgatóság ellátásban való ró§zvéte-
lének bizonlalansága nem tette lehetővé az időben történő konlrét írá-
sos intézkedést a feladatot végrehajtó katonai szervezetek felé. A szóbeli
intézkedéseket - annak anyagi, pénzügyi vonazata miatt - egyes katonai
szervezetek nem fogadták megfelelő bizalommal, annak írásos megerő_
sítését is igényelték.

Dandár, zószlóalj szinten a hadtápellátás - a 25. gldd- kivételével -
kellően szervezeft, irónyított volt. A25. gl.dd. hadtápellátásának vezetésé-
vel az élelmez&i szolgálatfónök volt megbízva, de ó eryben a dandát
békefenntartói tevékenységgel kapcsolatos operatív csoportba is be volt
osztva. Ez utóbbi feladat sok idejét lefoglalta, nem tudott kelló hatékony-
sággal foglalkozni a hadtápellátrási feladatok irányí,tásával.

Áz eredményesség a szal<szerúség a biaonság szempontjábó! jelentős
segíséget, biztorudgérzaa nyújtott az MH EUCSF-ség az MH ESZF-ség
rendszeres k)zegészségügti, járvárryvédelmi és szalanai ellenórzése. A gn-
l<orlat sorón az MH REKrugalmasan megoldoü minden központi beavat-
lcozát igénylő euótósi problémót.
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m.

A tapasáalatok alapján levonható következtetések, feladatok

A DELTA-97 gyakorlat és bemutató valós hadtrápellátását a részt
vevő katonai szervezetek eredményesen, általában a szakmai követelmé-
nyeknek megfelelően, tervszerűen, §zervezetten, többségében színvona-
lasan hajtottákvégre. A|ogisztikai, ezen belül a hadtáp vezető állomány,
szakalegységek tevékenységrikkel biztosították a ryakorlat, a bemutató
foglalkozrások hatékony és eredményes végrehajtását.

A valós bbtosítással a gnkorlaton részt vevő hadtáp vezető úllomány
összekovácsolódott, növelte jártaÍságót a táboi körüImények közötti elló-
tás szervezésében, a feladatok végrehajtásának irónyításában. A hadtáp
szakalegységek begyakorolták a csapatok tábori körülmények kózritti el-
l^t^át, a tábori ellátó eszközök üzemeltetését. A tábori hadtáp ellátó
objektumok telepítáénél a katonai szervezetek tökéletesítették a kör-
nyezetvédelmet, a kózegészségügyi és járványvédelmet.

A gyakorlat eredményessége, annak valós biztosítá§ának szervezett-
sége szempontjából fontos volt a részletes, átgondolt terv elkészítése, a
végrehajtás operatív irányítása. Nagyon hasznos és hatékony volt az elő-
készítés időszakában a katonai szervezeteknél végrehajtott segítő szán-
dékú ellenőrzés. Ugyanakkor a 25. gl.dd-nál feszült§éget okozott a had-
tápellátás részfeladatként történó szakmai irányítása.

A központi elláíó tagozat segítségével javult a tábori hadtáp szak-
technikai eszközök űzemképessége, hadrafoghatósága (pl,: hűtő-, ke-
nyeres, űzszállító gk.).

A gakorlat során bebbonyosodott, hogl több ellátási könet, ellátó
katonií szerveiet érdekében a VElÍ,s nem céIszerü a gakortat fő feladatát
végrehajtó katonai szervezettel működtetni, azt önálló feladatként kell
fenntattani és iizerneltetni.

A gyakorlat hasznos tapasztalatokat adott a békefenntartó alegysé-
gek ellátásának megszewezéséhez, annak szervezeti, anyagi feltételei-
nek kialakításához. Fontos és lényeges tapa§ztalat, hogy a PARP felada-
tot végrehajtó alegységek anyagi készleteit a jelenlegi 'ftarci" normáktól
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eltérőenszükséges meghatározni, megalakítani. Ugnnakkorazaleglség
logi§zitkai szervcetet is az önálló twékenység biztosításának megfele-
lően kell békében is létrehozni.

Az üzemanyag utánpótlást gazdaságossá tette a VEÁ-ra diszponált
ha]tóanyab. A [elhasmú!ús gazdaságosságót csökkentette a katonai szer-

vezet nag) területen történő széttelepítése, a mobil összeHjttetés hiányossó-
gai, a telepítéshez hiónyó anyagok szül<ségszenl átcsoporto§ítóla, a kezdeti
szervezetlenség.

A ruhózati ellátás színvonala jó volt, amit kedvezően befolyásolt a

REK részleg kitelepülése, a Centrál Mosodák Rt. balatonkenesei üze-
mének rugalmas, gyon szolgáltatrása. A tábor telepítése, a felsőruházat
cseréje csak a készletek kiegészítésével volt lehetséges.

Az élelmezési ellátós minősé§leg mennyiséfleg is megfelelt a körvetel-

ményeknek,bár aváltozatossága nemvolt mindenki részére elfogadható.
Nary feszültséget jelentett a szakállomány kis létszráma miatti leterhelt-
sége, a látogatási napokon az étkezési létszám bizonytalanságai.

Az élelmezési ellátás szempontjából kedvezőtlen köriiLlmény volt az
LMI és az STK gyakorlatvezetőségtól független, önálló működése. Nem
tudták a látogatók létszámát idóben pontosítani és a sajtó képviselóinek
ellátását sem tudták a terveknek megfelelően biztosítani.

A tapaszta|atok alapján, a gnkorlatok jövőbeni eredményesebb
biztosíúása érdekében megoldandó íeladatok

1.) A tábori település követelményeinek pontosítása a környezetvé-
delem, a közegészségügyi és j árványvédelmi rendszabályok szigorúbb el-
őírásait figyelembevéve, az ehhez szükséges tábori eszközök kialakítása
(szennyvíztároló, mosogató, mosléktároló, stb.);

2,) A feladatok tervezésénél a parancsnoknak reálisan kell felmérni
a logisztikai, ezen belül a hadtápellátás személyi, anyagi, tárgyi lehetősé-
geit, nagyobb összhangot kell teremteni a kiképzési célok és a gazdasá-

gos§ág között;
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3.) Felül kell vizsgálni a PfP feládatban részt vevó, illetve arra kijelölt
aleg5négek anyagszük§égleti normáit és azt a feladat sajátosságaihoz iga_
zítva kell meghatározni;

4.) PfP feladatra kijelölt alegységek logisztikai szervezeteit ús/ kell
már békében kialaKtani, hogy képesek legyenek önállóan biztosítani az
alegység tevékenységét;

5.) A jövőben a VEÁ-t cinálló feladatként valamelyik logisztikai ez-
reddel célszerú működtetni;

6.) Az eddigieknél sokkal részletesebben kell kidolgozni minden ve-
zetési szinten a gyakorlat biztosítási tewét, nagyobb figelmet kell fordí-
tani az előkészítés feladatainak végrehajtására;

7.) A gyakorlatok során az anyagi, pénzüryi vonzatú intézkedéseket
írrásban is szülrséges megerősíteni, illetve azokat írrásban célszerú kiadni;

8.) A jövőben igényelni kell az elöljárótól, hog5l a szewezési intéz-
kedésében szabályor.za es határozza meg a vendégek, látogatók proto-
koll ellátását, annak költségeit;

9.) A ryakorlat tapasztalata alapján élszerűnek tűnik nyrári időozak-
ía óld ing helyett a póló rendszeresítése, illetve mfu íéEl igényként a
vállszij használatának megsziintetése.



ABTRIIARCJÁRMŰCSALÁD

Gdspór TiborÍ

A szovjet hadseregben s BTR típusú harcjármúvek az 1940-es évek
végén, az 1950-es évek elejénj€l€ntek meg. Tanulmányomban, egy rövid
történelmi áttekintés után, a BTR-80-a§ harcjárműc,§aláddal kívánok
részletesen foglalkozni,

BTR_40 típu§ok

A GA2-63 gépkocsi bázisán, 1947 -ben" V.KRubcov vezető konst_
ruktor irányításával kezdődöttt a páncélozott harc.lárművek fejlesztése.
Ennek eredményeként 1950_ben állt rendszerbe a BTR_40 harcjármű.

A BTR-40 harcjármű bázisán a fejlesztés és a kísérleti példányok
kidolgozása folytatódott, Itt alkalmaztak, illetve próbáltak ki több olyan
technikai újítást, ami azóta széleskórben elterjedt, illetve feledésbe me-
rült.

1951-ben rendszeresítették a BTR-4OA harcjárművet, amelyre a
14,5 mm-es ZU-2légvédelmi géppuska volt felszerelve, ami -5o - +90o
szögtartományban, földi és légi cél elleni tüzelést is biztosított.

1956-ban készültel a BTR-40V jharcjármű, aholeíőször alkalmazták
a gumiabroncsok központi nyomásszabá|yző rendszerét.

195S-ban rendszeresítették a BTR-4OB harcjárművet, amely már fe-
1ülről is fedett volt.

Elkészült 1969-ben a BTR-40 harcjármű vasúti változata is, BTR-
40ZSD jelöléssel. Az eszközt speciális fémkerék készlettel látták el, amit
a normál kerekek helyére lehetett felszerelni és ezt követően a harcjár_
mű a vasúti síneken is közlekedhetett. Az átszere|és időszükséglete 3-5
perc volt,

1 Dr. Gáspár Tibor rnk.ezredes, MI{ Haditechnikai csopoífónók-helyetles
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BTR-152 típusok

A ZIL-151 típusú gépkocsi bázisán, a BTR-40 harcjárművekkel pár-
huzamosan folyt a fejlesztés. Az évek folyamán több típus kerűlt kifej-
lesztésre. 1951-ben rendszeresítették a BTR-152A harcjármúvet, amely-
re 14,5 mm-es ZU-2légvéÁelmigéppuskát szereltek ABTR-152V harc-
jármú- a gujmiabroncsokközponti nyomásszabályó rendszerével felsze-
relve - 1955-ben lett rendszeresítve. A 81 változatnál, amit 1958-ban
rendszeresítettek, alkalmazták első ízben a harcjárművezelő rész-ére a
TMV-2éjszakai figyelóműszert. 1959.ben rend§zeresítették a BTR-152K
típust, amely már felifuól is fedett volt. Ismert még a BTR-152D, BTR.-
í52Y (l4,5 mmZU-2légvédelmi géppuskával) és a BTR_ 152U (vezetési
pont) változat is. ABTR-152 harcjárművek utolsó darabjai 1993-igvoltak
rendszerben.

BTR-50 típusok

Az előzőektól eltéróen a BTR-50 típusok lánctalpas változatban ké-
szültek. A fejlesztés alapeszközéül a PT-76 risáharckocsi szolgált. 1952-
tól 1993-ig volt rendszerben a BTR-50P típusú páncélozott harcjármű,
ahol a deszant tér még felül nftott volt. 1956_ban íend§zeresítették a
BTR-5OPA á 1958-ban a BTR-SOPK változatot. A BTR-SOPK harcjár-
mű már teljesen zárt volt, TVIII-2B éjszakai firyeló műszerrel és atomvé-
delmi rendszerrel rendelkezett. Bázisán kerültek kifejlesztésre a BTR-
50PN, a BTR-SOPU (1958) és a BTR-SOPUM és BTR-5OPUM_1 (1972)
vezetési pontok.

BTR-60 űpusok

A jetenlegi BTR-80 harcjárművek közeli őse, a néry tengelyes BTR-
60P harcjármú 1959. november 13-án állt rendszerbe. Fókonstruktőre
VÁ. Dedl<nv. TVN-2 harcjárművezetói és TKN_1 parancsnoki éjszakai
figyelőműszerrel, valamint lövedékálló gumiköpenyekkel és 6 db lóréssel
volt felszerelve. A kés6bbiek folyamán rendszeresítésre került a BTR-
60PA (1963), a BTR-60PA1 (19ó5) és a BTR-flPB (7966) változat. A
BTR-60P harcjármú több haditechnikai eszköz bázisául szolgált. Ilyenek
voltak BTR-60PB brázisán kifejlesztett paranc§noki harcjármú, a BTR-
60PU és BTR-60PUI2 vezetési pontok, a R-145 rádióállomás, az 1V18
útegparancsnoki és az 1V19 osztályparancsnoki felderító és tőnezető
harcjármű. A BTR-ű) család utolsó tagia, a BTR_óOPZ 1972-ben készült
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el mint kílséreti példány, Az előzőektől abban különbözött, hogy +60o-ig
lehetett géppusk áva|tüzetvezelri, íry légi célok elleni harcra is alkalmas
volt.

BTR-70 típusok

A BTR-70 harcjármű |972 augttsztus 21-én állt rendszerbe. A BTR-
60pB bázisán készült erősebb motorral és erőátviteli rendszerrel. Ezt a
típust 1976-ig gyártották.

BTR-80 űpusok

A típus fókonstruktőre A. Maujá§n A BTR-70 harcjármű bázisán
hozták létre az első változatot a BTR-80 típust (1. óbra.). Ezt a szovjet
hadseregben 1986-ban rendszeresítették A űpusok összehasonlító adatai
a táblázatban találhatók

A BTR-80 harcjármú bázisán több haditechnikai eszkózt fejlesztet-
tek ki. Ilyenek például:

- parancsnoki-törzs harcjármú (2. ábra);

- propaganda állomás (3. ábra);

- 1V118 tüzer tüzvezető harcjármű (4. ábra);

- műholdas híradó állomás (5. óbra);

- RHM-4 veryi-sugár felderító harcjármí (6. ábra);

- GAZ-5%)32 wiverzális terepjáró szállítójármű (7. ábra).

Zászlkóalj parancsnoki harcjárműként fejlesztették ki a BTR-SOK
típust (8. úbra) . A paralcsnoki állomány részére három munkahely van
berendezve, TNA4-6 típusú navigációs berendezessel és 4 db rádióállo-
mással van ellátva.

Ugyanebben az időben rendszeresítették a BMM-80 típusú páncé-
lozott mentő harcjárművet is (9. ábra). A BTR-80 bázisán kifejlesztett
harcjármű speciális egásxégügyi felszereléssel van ellátva és a 3 főnl
személyzet mellett 7 sérültet a bel§ő részben, valamint 2 főt hordágyon
a harcjármű tetején tud szállítani. A felszerel§égtől függően alkalmaz-
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ható sebesült kihordó járműként (BMM-l), zászlíalj segélyhelyként
(BMM-2) és kötöző, illetve orvoscsoportot §zállító jármúként (BMM_3).
A harcjárnú készletébe 12 fó sérült elhelyezésére alkalmas sátor is tar-
tozik.

A 90-es évek elejént állt rendszerb e a GAZ-5X)37 típusú terepjáró-
rjsá szállítójármű (10. ábra). A jármű már a hadiipar konverziójának a
terméke, mivel a polgári életben is felhasználható áruszállítiásra a nehé4
úttalan terepviszonyok köótt. Speciálisan kialakított rakfelületén 30fi)_
50ffi kg súlyt tud szállítani. A jármű el van látva csörlóvel is.

A 90-es évek elején kerü|t kifejlesztésre és rendszeresítésre a 'YET-
LUGA" terepjáró-úszó tűzoltójármű (11. óbra). A járnú egy 22 csöves
impulzus tűzoltást bizto§ító reaktív berendezásel van felszerelve. Kész-
letében ,l4 reaktív töltet található. Ajármű rendelkezík csörlővel és 1000
Vperc teljesítményű űxzivattnúval. 50-300 métenól képes tüzet oltani.
Az o|aj & gázlelőhe§eken keletkezett tüzek oltására fejlesztették ki.

Az orosz hadiipar legfiatalabb termékei a BTR-8OA és a BTR-80SZ
harcjárművek A BTR-S0A harcjátműnél (12. ábra) a gépágrú és avele
párhuzamosított géppuska a pánéltesten kívűl, egy elforgatható állvá-
nyon van elhelyezve. A BTR-80SZ harcjárműné| (I3. óbra) a 30 mm-es
gépág5rni helyett 14,5 mm-es géppuska van beépítve.

A BTR-80 bázisán került kifejlesztésre a BREM-K típusú javító-
vontató jármű (1 4. ábra). Ajármő csörlővel, 15fi) kg teherbírású daruval
és a jaűtó-hegesztó feladatokhoz szükséges szrrszámzatta| és felszere-
léssel rendelkezik Személyzete 4 fó.

A felsorolt típusokból jelenleg a Maryar Honvédség hadrendjében
a kijryetkzók találhatóIc

- BTR-SOPUM vezetési pont;

- BTR-60PU 12 vezetési pont;

- R-145 rádióállomás;

- BTR-80 páncélozott szállító harcjármű;

- BTR-S0A páncélozott szállító harcjárrrú (rendszeresítés alatt);
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- BTR-8OK pánélozott §zállító harcjármú (rendszeresítés alatt).
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]/a sz ábra

]/b sz. ábra

€r4

]/c sz. ábra



2/a sz óbra

2/b sz óbra

j sz. ábra
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4 sz. ábra

5 sz" óbra

6 sz ábra
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7 sz. óbra

8 sz. ábra

9 sz" óbra
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10 sz. ábra

] ] sz ábra

90



]2 sz. ábra

]3 sz. óbra

]4 sz. ábra

91



VONALKÓDOIJLINK?!

Gdspór Zollin|

Az iűormáció hatalom, idézhetnénk a í6gi mondá§t Azonban fon-
tosnak taláIom megje§/ezni, hog/ csak 8 kellóképpen értelmezett és fel-
dolgozott infornációt teHnthetjük olyan e§zkiizneb amellye| feladata_
inkat el tudjuk látni megfele|ó min6ségben.

A XX sázad végén annyi féle-fajta csatornából zúdul ránk az in-
formáció, hory lassan védekeznink kell az "iníormáció-ttlltmgés" e|len
Ilyenformán még na§obb jelentősége lesz az információk rendezésének,

Ielenleg is szakemberek tízezrei dolgoznak azon, hogy az információ
szerzésnek, tárolásnalq felhasanálásnalg továbbításnalr, stb. minél kényel-
mesebb módját adlák a "nagérdemű" kezébe.

Cilckemben az informóció út adős ónak egfajt a lehetős égével foglalko-
zon, az automatilas azonosítással, azon belül pedig bemutatok eg elkép-
zelt vonallefulos azonosítósi rendszert, amely alkalmas lenne d,ohlmenfil-
mok ny ornonköv et é s ere.

1 .; ,lltalában az automaíikus azonosítrásrót

Az automatikus azonosításnak többféle definíciój a létezik. Az egyik
szerint tárglalg személyek felismerését jelenti ualamely jellettuőjüN vagl
általuk hordozott jelek alapján. Az azonosítás célja a kresett jellemző fel-
ismerése és összehasonlítása az adatbózis vonatkozó adataival.

Az automatiku§ azonosííásnak az alábbi rószterületei vannals

- vonalkódolq

- mágneskártyá§ aktív memóriakártyá\

- rádiófrekvencirás azonosítás, adatátvitel,

- optikai karakterfelismerés,

- hangfelismerés,

- képfelismerés,

l (iá§párzoltáímk,fóhadna8y,ZMNETanulrnányiGáá,lyfó@uotatársa
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- biometriai azonosítás.

A következókben a vonalkódokst tekintsiik át röüden.

Az első vonalkód megielenesét az 1940 --es évekre tehetjük, amikor
N.J. Woodland szabadalmaztatott ery kör alahi kódot, amely vékony és
vastag vonalakból állt, és az információt ezek a vonalak és a köztük |évő
közök hordozták

A vonalkóelokat alapvetően két csoportra oszthatjuN nevezetesen:

- az egydimenziós vonalkódokra, és a

- a kétdimenziós vonalkódoka.

A két vonalkód között a ktilönbséget a tárolbató információ nagysá-
gában kell keresnünk. Manapság elterjedten ha§ználják az egldinenziós
vonalkódokat. A kétdimenziós kódoknak általában akkor van szerepük,
ha a kódban nag5l mennyiségű információt akarunk tárolni (pl.: fénykép,
ujjlenyomat, stb.), vary a rendelkezésre álló hely kevés a haryományos
vonalkód elhelyezeséhez (pl.: mikroelektronikai termékek). Az erydi-
menziós kódok, azonban általában valamilyen számot kódolnak általá-
ban és a kódolvasóhoz kapcsolódó számitóEép adatbázisából keressük
elő az adott termék többi tulajdonságát. Az 1. ábrón kétdimenziós vo-
nalkódok láthatóak.

]ffi[l
PDt 4r7

fiFf§n
Code !

l..iil.i!.iütr

ffi
Masi Cole

Codc 19

Date Me*il

I. sz ábra : Kádimenziós vonalWc]ok
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Az egldimenziós vonalkódok kózös jellemzője, hory kiilönbözó szé-
lességű sötét vonalak és világos kózók meghatározott sorrend szerinti
kombinációja adja a kódolt informáciőt (2. óbra). Akódok információ-
tartalma általában néhány tíz karakter szokott lenni, amelyek lehetnek
csak numerikusak, ille§e alfanumerikusak egyaránt. Európában talán a
legismertebb típusuk az EAN-13 jelű kőd, (3. ábra), ame\et a kedves
olvasó ma már szinte valamennf fo$la§ztói terméken megtalál ( EAN:
European Article Numbering, Európai Termélrszámozási Társaság).

1: Nyugalni án4 4: Ellcnőr.ó braktcr,
2; §tart karalíer, 5: stoP kirelúér,
3: kódolt adatok ó: szemmel olvasható kaíaktg€lr

2. sz. óbra : A vonakódok általános íelépítése

#,ililillilffiilillilil

3. sz. ábra : Az EAN-13 jelű vonalkóil

A vonalkódolnak többféle változata van, azonban tudni kell, hogy
ha én ery vállalat vagyok, akkor a saját belsó rendszeremben akármilyen
vonalkódot használhatok. Ha azonban nyílt rendszerben használom a kó-
dokat, akkor a vonalkódok szabványo§ típu§ait kell alkalmaznom. Eze-
keta szabványokat az USA -ban az UCC ( Uniform Code Council ), míg
Európában az EAN alkotta meg és hagyta jóvá.



Az altóbbiakban néhóny kjzismert vonalkóclot sorolok fel a teljesség

igénye nékij| valamint a részletes bemutatdst mellőzve:

-UPC-A,
-EAN-13,
-EAN_128,
- DUN-14,

- Code-128,

- Code-39.

E röüd bevezető után a vonalkódtechnika egy alkalmazási lehető-
ségét mutatom be. Előre szeretném bocsátani, hory az alábbiakban leír-
tak, egyelóre csak az e|gondolás szintjén vannak. Ezen leírás legnagyobb
hasznát abban látn á aszevÁ,banéhányan elkezdenénk gondolkodni en-
nek a rendszernek a megvalósításán, esetleg generális alkalmazási lehe-
tóségén. Ez rengeteg szakember közös e§rütt- gondolkodása és munkája
eredményeként valósulhat meg. Meggyőzódésem, hory e kiadvány szer-
kesztői lehetóséget biztosítanak a cikkben felvetett problémák részlet-
kérdéseire adandó rnegoldások bemutatására.

2.) Az automatikus azono§ítiá§ alkalmaz!í§i lehető§ége aZrínyl
Miklós Nemze§ódelmi Egyetemen

A Zrinl Miklós Nernretvédelmi EgÉten (ZMNE) 199ó. szeptem-
b€r elsején alakult meg, mint a Zűnyi Mikló§ Kstonai Akadémia jogu-
tódja.

Az egyetem fó feladata a hadtudományok ápolása, a hadtudományi
alap- és továbbképzések szewezése, lebonyolítása. Ebben a munkában
né5l kar vesz részt, r€ndr€:

- a Hadtudományi Kar (HTK);

- a Vezetés és Szervezéstudományi Kar (VSZTK);

- a Kossuth Lajos Katonai Fóiskolai Kar (KLKFK), és

- a Szolnoki Repülótiszti Főiskolai Kar (SZRFK)-

A fent eínlített karok közül az első kettó Budapesten található, a

KLKFK Szentendrén, míg a SZRFK Szolnokon.
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A cikkemben bemutatok ery olyan elméleti tervezetet, amelyet a
ZMNE budapesti helpzínén lehetne alkalrnazni. A rendszerrel első kö_
zelítésben a műktj,dés során keletkező iratok szisztematikus kezelése, fel-
dolgozása, archiválása, tárolása válna lehetóvé. A rendszer kialaKtása
miatt alkalmas lehet más alkalmazásokon keresztüli felhasználásra, vala-
mint rugalmas Mvítési lehetőségeket teremt.

A rendszerben az azonosítás vonalkódokkal tórténik, valamintszük-
séges egy korszerű számítógépes hálózat az adatok feldolgozásához, A
számítógépes hálózat részben jelenleg is rendelkezésre áll, részben ki-
építés alatt áll, tehát kvázi nem igényel plusz anyagi befektetést az egye-
tem részéről.

A rendszer alapfunkciója, hory az egyetemen belúli, az egyetemre
bejövő, illetve kimenő dokumentumok íeldolgozásá; rendszerezését, nyo-
mon követését lehetővé tegye.

A megoldás §zerint ezt a háron űpusú dokumentumot kiilön elv
szerint kezeli a rendszer.

Mindhárom dokumenturrr-típushoz szi.iü<séges az emberek egyedi azo-
nosítása. Ennek talán a legolcsóbb és legkézenfekvőbb megoldása a vo-
nalkód. Kívánatos, hog5l a vonalkódot vary ery szabványos plasztiklapra
nyomjuk - amely u5lan drágább megoldás, de tartósabb -, vagy pedig
papírra nyomtatunk, de akkor laminálni kell a kártyát. A kártyán elhe-
lyezett vonalkód célszerűen ITF típusú. 6 karaktert tartalmaz, amelyből
az utolsó ellenórző karakter. Az első 5 szám lehetőséget ad ín "beszélő
számok" klalakitására, azaz az első szám meghatározza, hogy hová tarto-
zik az illető például:

-1
-,,
-3
_4

mányába

-5
_6
-7
_ 8,9

Hadtudománl Kar állománya;

Vezetés és Szervezátudományi Kar állománya;

Nyelü Intézet állománya;

Az elózó három kategóriába nem tartozó, de a ZMNE állo-
tartozó személyek;

Külsó személyek;

HTK hallgatói (alapképzés, kiegészítő képzns);

VSZTIC hallgatói (alapképzés, kiegészítő képzés);

: Tartalékszámok



A 2.-3. karakter §egítségével k lönböző alcsoportokat kpezünlq pl.:
a Hadtudománl Karnál az egyes tanszekek külónbözó sorszámokat kap-
nak. Ennek jelenlegi közlése nem időszerú, tekintettel arra, hogy a szer-
vezeti változások úgyis módosítanák ezt az elképzs|ést .

A 4.-5. karakter pedig az adott szervezeten belül az egyes személyek
sorszámát jelenti.

A 6, karakter ellenőrző karakterként funkcionál. Az egyes szemé-
|yekhez kapcsolódó személyes és egyéb adatokat egy adatbázisban tárol-
juk, amely külső, harmadik félnek, csak azokat az adatokat szolgáltatja,
ame|yek az adott feladathoz szükégesek és hozzáférésűk engedélyezett.

A4. ábrán eg i|yen belépő látható. A kialakítása természetesen ettól
eltéró lehet, de számunkra a lényegjelen esetben az automatikus azono-
sítási lehetóségen van, amelyre ez a kártya alkalmas lenne. Az ábrán az
első 4 -es karakter azt mutatja, hogy a kártya tulajdonosa nem tartozik
eryik kar állomanyába sem - mint póldául oktató -, de eryébként a ZMNE
"kiszolgáló szerueinéI van áIlományban". A következő 02 --€§ karakter azt
jelenti, hogy a 4--es csoporton belül a 2. szervezeti egységen ( a tanul-
mánl osztályon ) dolgozik, és az osztály besorolásában a 02-es sorszámot
kapta, amelyre a 4.-5. karakter utal.

ZRÍNIYIMIKLÓS
NEMZETVÉDELMI

EGYETEM

llil!lll!ll!illlill
402a26

NÉv: Gáspár Zoltán
Szervezet Tanulrnrányi Oszáy

A rendszer ebben a kiépítésben alkalmazható lenne e§/ebek között
munkaidó nfllvántartásra, ki- és beléptetésre is egyaránt.

A leolvasás folyamata többfé|eképpen tórténhet elviekb en (5. ábra).
Irhet stabil számítógépes munkahely, valamint lehet mobil erység is. A
§tabil egységet tovább bonthatjuk önálló számítógépre, illetve hálózati

4. sz. ábra:

Belépő a
ZMNE-re
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számítógépre is. Ezen elképzelt rendszerben célszerűségi okokból főleg
a hálózatos számítógépes leolvasás jöhet szóba. A mobil leolvasásnak
akkor lehet létjogosultsága, amikor például az iratok ellenórzését végzik.
Amobil olvasókhoz sorolom azokat az integrált kódolvasó berendezése-
ket is, amelyek egybe vannak építve valamilyen célszámítógéppel. Külön
jelölését azonban azért nem tartottam fontosnak, mert funkcióját tekint-
ve azonos ery §zkenner és ery notebook összekapcsolásával.

5.sz. óbra: A vonalkód néhány khetséges formája

Ezek után tekintsűk át az egles dokumentum tipusok mozgatásá-

nak módozaíait.

2.1. Az egyetemen belül mozgó dokumentumok.

Az eryetemen belüli dokumenturnokat elsósorban egy kialakított belső
Intranet iegítségével küldeném. Az Intranet tulajdonképpen nem más,

mint az Intérneinek a belsó használatra kialakított változata. Ez azt je-

lenti, hogy ugyanazt a TCPAP - protokollt használja, mint az Internet,

ae megfelelő vedelmi eszközökkel Qi.: ún. "ftrewall" /tűzfall géppel), csak
a megielelő jogosultságokkal érhetö el kívülról. Az Intianet ugyanakkor
használhatja az Internet megszokott, kényelmes kezelőfelületeit. Lehe-
tőség van árra, hogy ha például valakinek valamilyen tómájú levelet aka-

runiiküldeni, akkór előre elkészített dokumentum sablonokat kell csak

kitölteni és a levelet a hálózaton továbbítjuk és a levél tartalmát a szerver

r\
ö.J|ój:iÉú€a9 HilódimEtr^É\\ 'i+".-

ffi\
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tárolhatja. Uryaníry k&zíthetünk körlevelet meghatározott szervezetek-
nek, vary tehetünk ki bármit a ürtuális faliújságra. Az automatikus azo-
nosítiá§ra itt is lehetőség van, például az üryintéző a saját kártyáját leol-
vastatja egy szkennerrel, és ezzel alával íwa a levél. Pontos gázdasági
számítá§okat nem végeztem a terjedelerr korlátozott volta miatl de érei_
hető, hory az egymás köxitti papíros levelezá nem kis kóltséget jelent
az egyetem számára és ha ezt a megtakadtást összehasonlítjuk a szük§é-
ges berendezések kóltségeivel, akkor elgondolásaim szerint ery-két éven
belűl megtérülne a rendszer. Ekkoí még nem vettem figyelembe az Int_
ranet kialaKtá§ával és használatával járó eryéb előnyöket (például: ak-
tuális adatokhoz való hozzáférést kívülről, megfelelő jogosultság ellené-
ben, stb.).

2,2, Az egeÍr,mre kívülról érkező dokumentumok

Ajelenlegi feldolgozási rendszer szerint a beérkező leveleket az ügy-
itelir&zleg"érkezteíl'', majd általában az e§Etem rektorához kerü konk-
rét címzés hiányában és azon keresztül az érintett tanszék-, vary osztály-
vezetőhöz, majd a helyetteséhez, esetleg a csoportvezetóhöz, végül ah-
hoz az iigintézőhöz, aki konkétan foglalkozik az adott témával.

Ez a rendszer alapjaiban nem rossz,mert aze§etemvezetése ilyen-
formán elviekben tud az egyetemen zajló dolgokól, de az iratok nyomon
követése igazából nern megoldott. A papírt általában minden érintett
aláírja, hogy látta, de ez csak a konkrét lapon látható és a későbbiekben
máshol ennek csak úgy lehet utánanézni, hogy a partner által adott ikta-
tószámot az iktatókönyvból visszakeresve megtaláljuk a saját iktatószá-
munkat, és ezt az iktató§zámot próbáljuk megkeresni az érintett ember-
nél az ún. belső leírásban, ahol ezeket elvileg vezetni kellene. Látható,
hory a folyamatban meglehetósen sok a hibalehetóség.

Elképzeléseim szerint a problémát a következő módon lehetne ke-
zelni.

A beérkeó dokumentum kap ery vonalkódot amely taítalmazza a
partner iktatószámát, valamint az iáltalunk generált iktatószámot e$la-
ránt, Ilyen módon minden dokumentum eryedi azonosítót kap, amel}et
én - az esetlegesen elóforduló alfanumerikus karakterek miatt -
C-ode-128 alapján javaslok elkészíteni.
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A6. ábrón egybérkező dokumentum látható. Avonalkódot nekünk
kell generálni, és etikett címke segítségével fel kell ragasztani a doku-
mentumra. Elvileg elképzelhetó más megoldás is, de szerintem költsége-

sebb, lassúbb és nehezebben megtanulható lenne. Más megoldás például
az, hogy a dokumentumot digitalizáljuk, felismertetjük valamilyen karak-
ter-felismeró szoftverrel (pl.: Recognita), digitálisan tároljuk és így tud-

nánk üsszakeresni is. Mint az e|őzőekben említettem ez sokkal bonyo-
lultabb etjárás lenne, tekintettel arra, hory ha például a felismerés folya-

matát nézem, akkor esetlegesen gondot okozhat néhány extrém betűtí-
pus felismerése. Ilyenformán megnóhet a hiba előfordulásának a való-
színűége,

Iü kezdőűk a tlolormenfum!t!

6. sz. dbra: Egt beérkező dolalmentum



Ezután a dokumentum átadása a következőképpen történik. A fel-
használói program megfeleló menüpontja alapvetően három dolgot kér,
dez. Ki ad át?; Mitad át ?; Kinekad át?; A dátumot a program generálja.

Az átadás tehát gyakorlatilag a következókből álll

- az ügyvitelen dolgozó munkatárs leolvassa a saját kártyáját, ame|y-

ről az előzőekben szó volt.

- ezután leolvassa a dokumentumra ragasztott vonalkódot, amely
tarta|mazza a régi és az új iktatószámot.

- végül leolvassa az átvevő kártyáján lévő vonalkódot, és innentől
kezdve a dokumentumot átadta, például a rektor titkárságára(7. ábra)

Ugyanezen elv alapján a dokumentum végig tud menni a fentiekben
említett teljes láncolaton otymódon, hogy minden egyes dokumentum
mozgást naplóztunk. Az átadás-átvételi időpontok véleményem szerint
elősegítik a dokumentumok mozgási sebességének a növelését, és keve-

sebb az esélye annak, hogy határidős feladatok azért nem készülnek el,

mert valaki "ráült" ew iratra és miatta csúszik a feladat elvégzésének a

határideje.
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7. sz. ábra: A dokumentum átadósónak uereplői
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Az üryintézó (aki effektíve foglalko zik az iíaton|évő szöveg értelmezé-
sével és végrehajtásával) a dokumentum feldolgozása után az adott osz_
tálynak megfelelően csoportosítja a dokumentumokat a legjellemzóbb tí-
pr;sok szerint A csoportmításnak altor van szerepe, ha vissza akarunk ke-
resni valamilyen dokumentumot és ezzel szűkíteni tudjuk a keresést.

A tanulmánl osztályon például ki lehet alaKtani egy "Ielentkezési
lapok" dokumentum típust, és később, ha valamelyiket nem találjuk, ak_
kor eg5l pillanat alatt látni lehet, hogy érkezett-< hozzánk íelvételi lap
X.Y.-tól, és ha igen, akkor merre jár éppen. A feldolgozás után vissza_
adhatja a dokumentumot az üs^/itelnek, aki visszavételkor a saját raktá-
íában, az állvrányokon lévő vonalkód segítségével azonosítja azt, hogy
hova helyezte el a dokumentumot-

A8. óbrón azelőbb i§mertetett rendszer vázlatos bemutatása látható.

a;;\
(@_>

8. sz. ábra : Dolalmenhlmok beérkezésének elképzelt rendszre a ZMNE-n

A vonalkód használatával lehetségessé válik, hory az iratot oda he-
|yezzem el a raktárban ahová akarom, hiszen az iállvány vonalkódját és
a dokumentum vonalkódját összerendeltem a raktárba helyezés során.
Ennek ellenére célszerűbb valamiféle tárolási rendet kialakítani az eset-
legesen szükségessé váló manuális visszakeresés miatt.



A jelenlegi rendszÉtben az egyes lansákeken osztályokon ery em-
bert jelölnek ki az üg5iviteli feladatok ellátására, O az aki az osztályhoz
érkező dokumentumokat átveszi és továbbítja az osztályvezetője felé. A
rendszeínek ezt a részét megtartva e|egendő lenne az egyes osztályokla
ery-két vonalkód-{lva§ót telepíteni, amely eryetemi szinten nem okoz-
na óíiási anyagi áldozatot.

A dokumentumok harmadik típusa a kimenő dokumentumok.

23. Az egletemról kimenő dokumentumok

Az egyetemről egy dokumentum a k<ivetkezőképpen "távozik" - Az
elkészült irat kap ery iktatószámot az o§ztfu üryviteli munkatársától,
majd leüsá az üg5iviteli rész|egre, ahol átveszik tőle és az elóírt módon
(fax, levél, futár, stb.) továbbítják.

A kimenő iratok "vonalkódo§tósa" elképzeléseim szerint úgy történ_
het, hogy a dokumentum nyomtatása során rányomtatjuk a papírra az
iktatószám vonalkód változatát. (9- óbra)

Ez első látásra nehezen megoldható, hiszen ehhez elvileg minden
munkahelyhez ery vonalkód célnyomtatót kel|ene telepíteni. A kérdést
azonban két tény egyszerúsíti. Egyrészt az egyetemen most már lassan
általánosnak mondható, hory minden tanszék rendelkezik nagyfelbon-
tású lézernyomtatóval (6ffi dpi), vary megfelelő átcsoportosítással meg
lehetne oldani, hory mindenhová jusson belőle legalább eryjó ninőségű.
Ugy a vonalkódok nyomtatása nem okozna problémát. Másrészt pedig
ezeket a printereket osztott hálózati elemként lehetne használni, azaz
ennek eredményeként az egyes tanszékekre, osztályokra elegendő lenne
minimálisan eg5l - egyjobb nyomtató A dökumentumok átadása a koráb-
ban említettek szerint történik, így ezek a dokumentumok is követhetóek
házon belül.
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Itt keáődik a dokrmeírturn!!!

9. sz. ábra: Kimenő dohlmentum

Az iratok elküldésének az elképzelt rendszerét a 10. ábrán tanul-
mányozhatjuk
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10. sz ábra: A kimenő dolalmentum mozgatósa



2.4. Értékelé§

Az általam elgondolt rendszer szerintem megfelelne a koí követel-
ményeinek, de nagyon sok kérdés megválaszolatlan maradt. Fz termé-

szetes, hiszen ennek a rendszemek a részletes kidolgozása többszörösen
meghaladná ery cikk terjedelmi korlátait. A tervezet a rendszernek csak

a főbb elemeit tartalmazza, és a probléma részletkérdéseire nem tértem
ki. Részletkérdés alatt értem például azt, hog5r milyen e,szköóket kell
beszerezni, milyen szoftver-+szköóket kell elkészíteni. Nem sáltam a

betanításról, a kompatibilitásról más hasonlóan kialakuló rendszerek
felé. Nem szerepel ai elektronikus úton (pl": E-mail) érkező lwelek ik_

tatása, dokumentálása sem (bár hozzá kell tenni, hog5l napjainkban ez

még nem is jellemző, de a fejlődés várhatóan ebbe az irányba fog elin-
duÜi) és nem foglalkoztam részletesen az adatbiztonság és az elektroni-

kus archiválás kérdéskörével sem.

Az egyetemen jelenleg is használnak olyan rendszert, amely az azo-

nosításho7 vonalkódokat használ. Ez a könyvtár rendszere, ahol a köl-
csönzés folyamán, mind a kölcsönzőket, mind a könyveket vonalkódos

rendszerrei azonosítják. A könyvtár a saját rendszerét úgy építette ki,

hogy megvásárolta a iCLIB nevú szoftver 2.0 -s vált ozatÁt Ez aszoíNer
akámas ana, hog5l vonalkódokkal azonosítson könyveket, illetve olva-

sójegyeket. A program telepítése után a feladat annf volt, hory le kellett
gyariáni a sztikséges vonalkódokat, majd éz után az eryes_könyvcímeket

á a hozzájuk kapisolódó vonalkódokat össze kellett rendelni. A címké-

ket ery küiső ég szállította. Az egyetemnek hardver szempontjából csak

néhá-Iry szkenneit kellett be§zereznie. Rövidtávú fejlesztési koncepció-
jukban szerepel ery vonalkód célnyomtató vásárlása, amellyel az új cím-

kerct e. a, o.tt goen elhasználódott íégieket gazdaságo§an tudnák elő-
állítani. Ezen rendszemek a tanulmányozása az eryetem részéről előnnyel
j árna. Két§égtelen, hogy ennek a rendszernek a kiépítése során a felg5ni-

iemlett tapas;hlatokai hasznosítani lehetne, Segítséget adhatna például

az eszköz-ök kiválasáásában, a vonalkódok elkészítésében, a szükéges
automatiku§ azonosítással foglalkozó szakemberek, cégek bevonásában,

Hasznos lenne a felgyűlemlett üzemelteté§i tapasztalatok átadása is - az

esetleges hibák feltárásával -, a későbbi rendszer megbízhatóságának nö-
velése érdekében.
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zIvíKA*lixffiffiHffi
OLVASÓJEGY

Nyílt Kóqryiár

ll!lJl|l{l!!]!ll

11. sz. ábra: Ik)nyvtái kölcsdaőjegt

A kialakítandó rendszert vegűl a könyvtár is tudná alkalmazni, és
nem lenne szükség külön olvasójegrre, hanem a kölcsönzők a saját kár-
tyájukat haszrálnák önmaguk azonosításátra. A11. ábra ery aktuális könyv-
tári kölcsönzó kártyát mutat.

A fentiekból látható, hogy a rendszernek van egy bekerülési költsé-
ge, ame\et fejlesztésként lehet elkönyvelni (de egyes részek már most
is rendelkezáre á{lnak, peldáuL hálózat, számítógépek, jó minőségű nyom-
tatók). A megtakarítások pedig a csökkentett papír felhasználásokból
eredhetnek, valamint előnyként említhetjük meg a dokumentumok pon-
tos nflvántartását, nyomon követését is Akialakított Intranet hálózatot
ezeken kívül még sok egyéb információ közlésére is lehet alkalmazni (pl.:
telefonkönlv, egyéb belső levelezés).

Összessógében azonban elmondható, hory a fejlődés ehhez hasonló
irányban kell, hory elinduljon, hiszen eg5rre több ceg látj abe a"papírmen-
les" iroda alkalmazásálak az előnyeit, mind a költségek csökkenésében,
mind az információ-ráramlás felgyorsulásában.
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VIZIAKADÁLYRA TÁMASZKODÓ VÉOnl,BU
LocIszTIKAI nztosrr,(sÁNer pÓnn xÉnnÉsu,

nrnoo1,oÁsÁN,q.K x.epwró AspEKTUsAI

Vógner Béla|

A hábonúk tapasztalatai mindannyi§zor bebizonyítottá\ hory a vi-
ziakadályo\ mint természetes akndályok meghatÁrozó jellegűek a tá-
madó csapatok fe|íartóztatásában. Akadályjellegúket a megnövekedett
tűúrségi-légi eszközök, valamint az eg5rre korszerűsödő átkelési eszkö-
zök e|lenére napjainkban sem vesztették el.

Az elmúlt időszak háborúi (az első, a másodikülágháború; a koreai,
üetnámi, és az arab-izraeli, valamint a közelmúltban lezajlott grúz, jugo-
szláv polgárháború, stb.) tapasztalatai aztbizonyítják, hory a védelmet
szewező és folytató eg5rségek, magasabberységekvédőképességük foko-
zása érdekében gyakran használták(iák) ki a viziakadályok kedvezó tu-
lajdonságait.

Az utóbbi években a korszerű védelemmel szemben támasztott kö-
vetelmények közül - az aktivitás és mozgékonyság elisrnerése mellett -

eg5ne inkább előtérbe kerül az állóképesség á a szilárdság. A Maryar
Köztársaság honvédelmi alapelvei ós követelményei is előírják ezen el-
várások te§áítését. Ilyen megfontolás alapján a védelem követelmén|ei
kielégíté§ét hazánk viszonylatában is elősegítheti a üziakadályok meste-

ri, hozzáértó kihasználása.

Vizeink ery része természetes hatórszakasa képez:Duna, Ipoly, Drá-
va, Mura, Feítő{ó és a Tsza egy rövid szakasza, mely megnöveli jelen-
tóségüket. Folyóink közül a Duna é§ a Ti§za hadműyeleti - adott esetben
- hadászati jelentőségű akadályt képe4 a többi folyónk akadályjellege
harcászati szintű,

A védelmi tevétenlség számunkra kedvezótlen alakulása esetén,
szükségessé válhat folyóvizeink ery t&zének íe|duzzasztása, illewe a fo-

1 Dr.vágtter Béla alez. Z\rNE t o8isztikai tanszék adjunkfu§a
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lyóvölgye( hullámterek egés zének vagy adott §zakaszának elárasztása,
elmocsarasítása,

Ezzel a végszükségként hozott rendszabállyal t<ibb napra (hétre)
zárható le a vazélyeztetett irány és akadályozhatja a betöri ellenséges
csoportosítás térnyerését. Viszont, a saját manóvereinknél (eltenlökés,
stb.) gátló tényezőivel számolnunk kell.

Védelem szempontjából legfontosabb felszíni üzeinkkőzé: a Duna,
Tisza, Ríba és a Drdva tartozik

A folyók akadályjellege függ annak folyási sebességétől, szélességé-
től, mélységétől, a partviszonyoktól, a gázlók mennflségétó|, a rajta levő
műtárryaktól, a folyó medrének minőségétől, az évszaktól és időjárástól,
valamint az ellenség támadó fellépésétől.

Ezek a tényezók termé§zetesen nemcsak a védelmi hatc megsz€rve-
zésére és a parancsnok elh atátozására, hanem a logisztikai aleg5rségek
munkájára és működésére is kihatnak.

Eredményes és folyamatos logisztikai biztosítás nélkiiLl a dandár
nern képes eredményesen végrehajtani a viziakadály felhasználásával
folytatott védelmi harcát vary arányta|anul magas veszteséget szenved-
het.

A viziakadályra támaszkodó védelem logisztikai biztosítása, több vo_
natkozásban megegyezik a védelem logisztikai biztosításával, azonban
kiegészül o|yan feladatokkal, sajátosságokkal, amelyek nem hagyhatók
firyelmen kívül és jelentősen befo\,ásolják a logisztikai bizto§ítás meg-
szervezését és végrehajtását.

Cikktm, elsősorban a viziakad.ólyra tómaszkodó védelem saiótos jel-
legéből adódó, fontosabb logisztilcai biaosítás kérüseire és azok megoúá§
módiafuak tár&nlására térek ki.
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A logi§ztikai biztosítás megszervezésének és végreha jtá§ának

sajátosságai

A logisztikai alegrségek alkalmazását, a logisztikai biztosítás rendjét

esv Ú tánv.ó Uefo[,e"Ótla, ae utapvetően az dönti el, hogy adandár fő

"fti 
u"iau[uaaty."lyik pártlan r-ndezkedik be védelemre, milyen harc-

rendi felépítésben.

Ettől fiigően a danáár védelmének módjai viziakaüly mentén lehet,

nek:

a.) védelem az innenső parton;

b.) védelem a dandár fő eróivel az innenső parton, biztosító

erőkkel a túlsó parton;

c.) védelem a dandár eróit megosztva mindkét parton,

a.) Védelem az innensó parton: A dandár védelme az innenső parton

a rri"Úadály menti védelerrinek eryik módja, amely különösen háborús

veszetylnary tráUorú kezdetén kialakult védelemre lesz jellemző,

Á áuoáa. Íeaa^enek peremvonala ebben az esetben közvetlenül űz-

"".a-Á"oteo. 
uu* a űzparttól bizonyos távolságra jelölik ki, A védelem-

Ü." 
"i.ront 

riryéiembe kell venni, hogy a dandár harctevékenységi kör-

".i. Űrer.r&.tt, ezért sajátosan jelentkezik a logisztikai alegységek

csoportosítása is,

A megváltozott normatívák figyelembelételével a dandár logisztikai

.""*"""á két lépcsóben hajtják végre feladataikat úgy, hogy a dandár

iui"t"uet nyregiiorzetében áaott Jsetben két ellátási, helyreállítási és
^kil;ítériir#yb; 

leryenek képesek működni, A logisztikai szervezetek

.t*ő léocsóiében urŐ|l^tó száiad harc- (lőszer, mű-i anyag, vegyi harc-

""*"o'r. 
Áiitókeverékek, ködképzó anlagok)- és szakanyagok készle-

,"i'n"i 
"ry*re.X, 

(iaűtó, karbantaitó, eü-i anyagok) j ulító,század, állom6-

"Úi "uÜÁio, 
az-egészségtigyi század zömét a|kalmazzák, Településük

.JJŰ.régÚ." u" 
"rO"titelteinőt 

m.gfelelően - megosztvais történhet, így

iÁriJ ia8 alatt képeseÉ az elsó lépcsőben (erylépcsós harcrend) védó

alegynégek biztosítására.

Ez azanbalnem jelentheti szétszórásukat, lehetőségeik szétforgá-

csolását.



A logisztikai csoportosííás második lépcsőjében az ellátő sÁzad
zöme és az egészségügri eűk eg, ré§z€ kerül alkilmaá§ra,

A dandár feladatától és a rendelkezésre álló erők és eszközök függ-
vényében, valamint a hadosztály hadműveleti felépítésében elfoglalt he-
lyétől fnggően logisztikai tartalék is |étrebozható.

A logisztikai alegységek csoportosításának kialakításánál minden-
képpen szükséges biztosítani, hogy fő erőkifejtésüket az általuk megol-
dandó legfontosabb, meghatározó je|entőségű szakfeladatok megoldá-
sára összpontosíthassák.

" Soha nem szabad elapróznitartalékokat (erőket-eszközöket), mé8 ak-
kor sem, ha megerősítésre alkdmazzuk azokat." " Ne túvel szurkólj, hanem
btlzogánnyal mérj csapást." - mondta Clausewitz.

A dandár részéről jelentkezó fokozottabb ellátási és kiürítési köve-
telmények teljesítéséhez, a fokozottabb logisztikai önállóság biztosí-
tásához, az ellátási felelősség érvényesítéséhez szükséges a dandór meg-
erősítése anya§al megrakott szállítójórmtXvelrke| javító- vontató erőkkel
és sebesüItszállító akpségel. Ez különösen meghatároó lehet, ha a dan-
dár a part innensó oldalán biztosítási övben véd. A logisztikai csoporto-
sításokat azösszfeg5vernemi, fegyvernemi csoportosításokhoz közelíteni
lehet, ez vonatkozik a hadosztáIy egyes logisztikai elemére is, pl: egész-
ségüryi zászlóaljat (osztagot), sérült technikai berakó állomást közelebb
lehet telepíteni az erősebb védelmi kiépítés miatt, a viziakadály partjá-
hoz. Agl.dandár logisztikai akgségeibőI megerősítik a zrászlóaljakat (ese-
tenként a szrázadokat) sebesült szállító, lószerrel és műszaki anyaggal
megrakott járművekkel, valamint orvosokkal. Az elö|járó által biztosított
megerősítés a gl. dd. anyagi+echnikai biztosító szervezeteinél marad. A
harctevékenységi körzetben a dandár részére az elöljáró 8-10 katonai és
polgári ellátó, jaűtó bázist, valamint egészségügyi intézményt jelölhet ki.
A logisztikai biztosítás végrehajtása érdekében, amennyiben a dandár
saját parton véd, a csapatok ellátását, a helyreállítást, az egésxégüryi
biztosítás rendszerét és a szállításokat a védelem logisztikai biztosí-
tásának általános elvei szerint kell megszervezni.

Ezekből a logisztikai alegységek önállóan vételeznek, illetve adják
le a sérülteket és a javításra váró technikai eszkózoket.
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Megállapííható, hog5l a logisztikai alegységek, egységek telepítése
kedvezőbb körülmények között hajtható végre (alaposabb szemrévéte-
lezes, teljesebb körú műszaki munkálatok elvégzésének lehetősége,
stb.). A rendelkezésre álló idő biztosítja a tartalék települési körletek,
utak kijelölését, berendezését, a híradás és összeköttetés feszes megszer-
vezáét és megbízható működésének a biztosítá§át, valamint a harcbiz-
tosítási rendszabályok foganatosítását és begyakorlá§át. Ezen rendszabá-
lyok betartása csökkenti az egészségügyi veszteség nagyságát, a technikai
meghibásodások számát.

Amennlben határközelben kerűl a védelem megszervezésre üzi_
akadály felhasználásával, akkor számolni kell a hadosztály kózvetlenek,
határőr és területvédelni csapsúok ellátásával is. A felmerülő ellátási
kérdések megold ása érdekében, az előljáró a bázisokon meglévő, kiutalt
készletek felhasználási jogát a dandár hatáskörébe utalhatja.

A viziakadályra támaszkodó védelemnél, ha az saját parton kerül
megszervezésre, egyik jellemző sajátossága lesz, hory lassabb lesz az e!
lenség térnyeráe, de aktívabb lesz a légi- és földi csapásmérő tevékeny-
sége. Ebből eredően az ATB-ó alegységek védelmére nary gondot kell
fordítani. Bizto§ítani szükséges az ATB-ó alerységek elhelyezési (tele-
pülesi) körleténekszak,szerű álcázását, a szállítások rejtáét, valamint ke-
rülni szükséges a gépkoc§ik tömödtését.
A dandár logi§ztikai biztosíttísában az általánostóI eltéró sajátos szer-
vezési, ellátá§i és kiszolgálrási feladatok véleményem szerint akkor adód_
nak, ha a dandár a viziakadáIy mindkét partján szenez védelmet (túl-
parton biztosító vagy megosztott el6kkel).

A üziakadályok védelménél különös figyelmet keü fordítani azok-
nak a dandároknak a logisztikai biztosítására, amelyek az átkelésre leg-
kedvezóbb irányokban védenek. Ha a folyó mindkét oldalán megszerve-
zik a védelmet, akkor azoknak az alegrségeknek a logisztikai biztosí-
tására kiemelt figyelmet fordítani, amelyek a hídfőben fognak védeni.
Ezért a túlparton (hídfőben) védelmet foglaló alegységeknél megemelt
anyagi készletszinteket kell létrehozni, az alegységek segélyhelyeit meg
kell erősíteni a dandár egészségügyi szolgálatának erőiből és eszközeiből.



Alapvetö köveúelményként táma§áhatjuk a logi§ztikai
biztosítással szemben

1. ) A gl.dd. alegségei mindenkor rendelkezzenek a tervezett fel-
adatok végrehajtásához szülrséges harc, - fenntartási és ellátási anya-
goklol a kel|ó helyen, idóben és minóségben;

2.) Alegységeknél legyen elegendő mennyiségtí és nomenklatúrájú
anyagi eszköztartalék (kiegészítő készlet);

3.) A felhalmozott anyagi ké§zletekne akadályouák az alegységek
(dd.) mozgását, manóverét;

4.) Az el|átás, kiszolgálrás, javítás és szállítás a saját és megerósító
eszközökkel végrehajtható legyen;

5.) Fel kell dedteni az előrevonási útvonalakat, amelyen a logisztikai
alepségek aüziakadályhoz k{uthatnak, tanulmánYozziák túlparton való
tevékenységük feltételeit, valamint a visszavonulás rendjét eryeztetni
szü|rséges a kijelölt alerységekkel;

6.) A logisztikai alegnégeknek idóben feladatot szükséges szabni;

7 )Úgy cébzrrű csoportosítani az eróket és eszközöket, hogy az
alegységek logisztikai biztosítása folyamato§ le§/en.

Felkészítés:

A fent leírtakMl fakad az a követelmény, hory a logisztikai szerve-
zetek felkészltésének rendszabályait még a üziakadály mentén elfoglalt
védelem kiépítésének megkezdése előtt szükséges életbeléptetni, végre-
hajtásukat pedig megkezdeni.

A haryományos felkészítési fetadatokon túl, celszerű a fi§relmet a
felkészülés során az alábbialca ösupontosítani:

- a logisztikai alegnégek te§e,s állományrát a hídfóben és a visszatérés
alatti változatos twékeqnégre (és ez vonatkozik a visszatérés idején a
gépkocsikon és az átkeló esd<öxjkön való magatartiásra is);
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- az egészségüryi szolgálat állományátfe|készíteni az átkelési segély-

helyeken, a mentő-kiürítő szolgálatban való szaktevékenységre;

- idóben kiémi a túlpartra és felkészülni a logisztikai alegységekkel
az ellátási feladatok zavaítalan végrehajtására;

- a logisztikai alegységek élet-, működő és alkalmazási készségének
és képességének megóvására;

- a hídfóben és a visszatérés időszakban a folyamatos, az összfegy-
vernemi, fegyvememi szakalegységekkel és az átkelési hely parancsno-

kával való eryüttműködésre, a logisztikai vezetés megszakítiásnélkülisé-
gére;

- gépjármúvek felkészitése az átkelési eszközökre való fel- és lehaj-
tás, az átkelési eszkózökön való elhelyezkedés szabályaira;

- gépjárművek mozgást fokozó eszközökkel történő ellátására;

- a személyi állomány megismertetése a vízből való mentés szabálya-

ira, a vízből való kiemelésre, a segélynyújtásra, a sérültek, vízból kimen-
tettek elhelyezésére az átkelési eszközökön;

- a mentő- vontató szolgálat állománya feladatainak begyakorlására;

- a harctevékenységi körzetben elhelyezkedő (ktjeltilt) nemzetgaz,
dasági forrásokkal, bázisokkal a kapcsolat felvételére, a kórházi kapaci-
tás igénybevételi rendjének egyeztetésére.

Ingisztikai a|egségek csoporto§ítósának kialakítása és azok harc-
rendbe történó elhelyezése:

Aüziakadály mindkét partjának védelme esetén, a logisztikai alegy-

ségek telepítését é§ működését úgy célszerú megszewezni, hog azbiz,
toaítsa a hídfőt védő alerységek folyamatos ellátását, Ennek érdekében
azászlóalj, dandár logisztikai alegységei és a megerősítésül adott szállítói,
egészségügyi valamint jaűtó-vontató eszkö.ák egy része a hídfőben he-

lyézkedik el, a többi pedig a saját parton. Ugy kell a logisztikai alegysé-

geket megosztani, hog5l a üziakadály mindkét partján lévő csoportosítás

á*imális"o önálló legyen. A dandár logisztikai alegységeinek a zömét
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csak akkor alkalmazzák a túlparton, ha a fő erók is ott védenek. Ekkor
a zász|óaíj segélyhelyek és a dd. SH hídfőben települnek, közel a saját
paítra való üsszatérésre kijelölt átkelőhelyekhez.

A saját parton védő erők rnögött (azok harcrendje mögött) telepü|-
nek az ő ellátásukat, kiszolgálásukat végző logisztikai alegységek.

Az elöIjáró a dandárt me4erősítheti:

- anyaggal (lószer, műszaki,w-i harcanyag, javító, eü-i ag.) málházott
§zállító járművekkel, alerységgel,

- 2-3 javító-vontató c§opoíttal;
- sebesült szállító gépkocsikkal, fegyvernemi segélyhellyel.

A túlpartonvódő alegységek csak azon anyagokat, eszközöket üszik
magukkal a hídfőbe, ami feltétlenül szükséges a harctevékenység megví-
vásához, a többit saját parton, a dandár logisztikai körletébe célszerű be-
vonni, A hídfó megtartása érdekében folytatott harc sikere nag5rmérték-
ben fúgg a dandár alegységeinek idóben és szülrséges mérvben történő
ellátásától és kiszolgálásától, a hídfőben elhelyezett logisztikai alegysé-

gek műkódési rendjétól. A dandár parancsnok elhatározásában megha-
íározza alogiszíikai alegységek telepítésének rendjét saját és túlparton
(hídfőben) valamint az idejét. A logisztikai aleglségek hídfőből történő
kivonása általában hídon történik. A hidak, átkelóhelyek rombolása ese-
tén - mivel nem úszóképesek - a sajátpartra történő visszatérés a múszaki
szolgálattal együttműködve különbözó úsá és szükégeszközök igény-
bevételével történhet.

Az anyagok esetleges utánszállítása és a sénilt állomágy, technika
hátraszállíiásá, a viziakádályon lévő valamennf átkelési hely é§ eszköz
felhasználásával valósul meg.

Viziakadályon történó üsszatérés idószakában a logisztikai alegysé-
gek, az ellenség légi tevékenysége és tüzérségi tűzcsapásai által nagy
veszteséget szenvedhetnek. Ezért, úgy célszerű megszervezni a visszaté-
rést asaját partra, hogy lehetőleg rejtetten történjen (éjszaka, ködösítés).
Ajavító-vontató erőket a harcrendnek megfelelóen, esetleg a két parton
mego§ztva kell működtetni. A túlparton védő alegységeket vontató, ja-
vító-vontató csoportokkal célszerű megerősíteni.
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A hidak, átkelóhelyek áteresztő képességét alapul véve, kell meg-
szervezni a sérült, meghibásodott eszközök hátravontatását. A túlparton
védó alegységek hátravonása érdekében létesített átkelóhelyeknél, a
műszaki alegységekkel e§nittműködve, mentő-vontató csoportokat kell
működtetni.

Ha van rá lehetőség, akkor kiilön logisaikai átkelőhelyeket kell lét-
rehozni az anyagi keszletek szállítására, a sérültek kiüdté§ére.

A logisztikai alerységek a túlparton települnek (helyezkednek el) a
részleges települési formát alkalmarva, az alyagokat gépkocsin tárolva,
szigoúran betartv a az álcázásircndszabályokat, törekedve az élet- és mű-
ködőképe,sségük teljes értékú megórzésére.

Harcbiztosiíás:

Kiemelt figyelmet kell fordítani a logisztikai alerységek harcbiztosí,-
tására. Számolni lehet az ellenség ryakori légi (repúlő-helikopter) és föl-
di (légideszant, dwerzáns c§oportok) támadásával, melynek élja többek
közitt a logisztikai alegrségek erőinek, eszközeinek a megsemmisítése.

Műki;dtet i cébzerű: - figyelópont hálózatot,

tölté§ típu§ú védeimi építményeket
(magas talajvíz esetén),

eryes tűzeszkióket tutajon.

A folyóparton drótakadályokat szükséges telepíteni, az ellenség ki-
rakására alkalmas szakaszokat pedig elaknásítani.

Feszes kommendáns szolgálat megs znwezÉsével el kell érni, az úr
vonalakon lévő tárryak őrzését, áteresztó-ellenórzó pontok múködését,
a forgalom szabá\ozását. Min'dez elősegíti a logisztikai alerységek gyors
manőverét a hídfóbe, a folyón történő után-és hátra szállítrásokat.

A rendelkezesre álló helyi lehetóségek kihasználásával, valamint fe-
deákek óvóárkok építé§ével biztosítani sziiLlséges a személyi állomány,
anyagi készletek.é§ a saállító járművek megóvását.
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A üziakadály túlsópartján szewezett védelem e§etén, a üsszatérést
biztosító átkelőhelyek biztosítása és fenntartása jelentős erőket köt le.
Nag5rfokú a légvédelmi és műszaki erők igénybevétele. A viziakadályba
- az ellenség feló| - beömló patakok, folyók öntözőcsatomák lehetővé
teszik azt, ho§l az ellenség azok felhasználásával közelí§e meg a védel-
met, akkor erre a harcbiztosítás megszewezaélélfigelmet kell fordíta-

A logisztikai biaosítás végrehajtása

1.) Anyagi bizíosítás:

A vizi akadóly védelmének atrya§ biáo§tósa, a védelmi harc logiszti-
kai biztosításának szetvez réuét képei Ezen belül is az egyes feg/verfai
ták felhasznrálásának növekedése, az ellátás esetleges felnerülő nehéz-
ségei indokolják a sajátosságok vizs gálatát Ha a dandár csak az e5dk
parton (innenső) megy át védelembe, akkor a felhaszná|ás a védelmi harc
elveinek megfelelően alakul. Ha a dandár a viziakadály mindkét partján
véÁ, az anyagfelhasználás alegységenként és an}agnemenként változó
lesz. A gl.dd. Alegységeinek anyagi biaosítását a dd.pk. elhatározása és
az elóljáró logisztikai fónök és fe5ruernemi, szolgálatiág főnökök eryüt-
tesen szervezik meg.

A negtenezés fó felsdstai!

1.) Meghatározni az alerységeknél és a dd. |ogisztikai szolálatnál
megalakítandó készletek na§Nágát, a ho. által biztosított (meg-
§zabott) anyag mennyisége alapján;

2.) Meghatározni az eryes ale5négek fo5nsztási normáit, a dandár
részére engedélyezett foryasztási norma alapján;

3.) Meghatározni a feltöltés rendjét ale5lségre és anyagra eglaránt;

4.) Megszerveani az ellátással összhangban a szállítások végrehajtá-
sát.

Az aleg5rségeknél megalakítandó készletek nagyság4 fiigg azok fel-
adatától és a dd. rés zéte tendel|xe.zésre álló anyagmennyiségtől. Naryobb
anyagi készleteket a főfeladatot végrehajtó aleg5ruégelnél kell negalakí-
tani. Az iránlokban való és a hídfőben folytatott védelem, az ale5négek
minél nagyobb önállósítását követeli meg. E követelmény érvényesítése
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érdekében a védelmi harc kezdetére az anyagi kózleteket legalább a
csapatkészlet szintjéig feltöltsék. A hídfő, a vizi akadályon lévő szigetek
és kiugró partrészek védelmére kijelölt alegységeket megemelt anyagi
készletekkel kell ellátni, olyan meggondolás alapján, hogy részükre a fel-
adat teljesítése idejón anyag-utánszállítás ne váljon szükségessé.

A tüzérségi és aknavető lőszerből a csapatkészletek nem fedezik a

napi felhasználás pótlását, ezérí ezen lőszerfajtából célszerű kiegészítő
készleteket felhalmozni. Ezt indokolja még az is, hogy időlegesen meg-
szakadhat az úánszállítás folyamatossága, valamint az a körülmény is,
hogy az alegységek bekerítésbe kerülhetnek. Ezért a különböó lőszer-
fajtákból megalakítható kl egeszítő keszletek a következők lehetnek:

_ tü. aknavetó 0,6-1,2 ja-ig;

- egyéb lőszerfajtákból 0,5 ja-igl

- valamint más anyagokból (múszaki, élelem, egészségügyi anyag) is
lehet kiegészítő keszleteket képezni.

A kiegé§zító lószerkészleteket elsősorban a túzérségi tüzelőállások-
ban, az elsó lépcső zászlóaljak század támpontjaiban kell felhalmozni,
általában földre rakva.

A hídfőben védő alegységeknél a kiegázító lőszerkészleteket java-

solt gépkocsin tárolni, Részükre ideiglenesen megerósítésként adható a

dd. szállítóeszközeinek egy része.

A dd. logisztikai szolgálatának tartalék anyagi készlettel kell rendel-
kezni a váratlanul felmerüló feladatok biztosítása céljából, meiyet az el-
látó századnál célszerű létrehozni,

Az anya§ készletek felhasználása füg:

- az ellenség erejétől, légi tevékenységétől,
- a üziakadály jellegétől,
- az álláskörletek múszaki kiépítettségétól,
- a saját csapatok tevékenységétől (sikerétől).



Mindezektól függően az anyagi készletek fogyasztása az alábbi ha-
tárok között változhat:

l,őszerből:

- lövész: 0,ó-Q8 ja.;

- feld.löv.: 0,8-1,0 ja.;

- tü.av.: 1,5_2,0 ja.;

- hk 0,6-1,0 ja.;

- rpct.:0,6-1,0ja.;
- lérak: 1,0-1,5 ja.;

Hajtóanyagból:

- benzin: 0,2-0,3 ja.;

- gázolaj:0,3-0,4 ja.;

Élelem: 1,0 ja.

Hajtóanyag: 70-90 t.

Amennlben elegendő idő áll rendelkezésre, akkor az alegységek
ellátása a meghatározott tagozatokkal az alegység szállítóeszközeinek
bevonásával történik. Az ellenlökést végrehajtó alegységek logisztikai
biztosítására logisztikai eróket, eszközöket kell kijelölni,tartalékolni és
a várható feladatra fel kell készíteni. A védelem (hídfő) kiépítése érde-
kében vegzendő száütási feladatok tartalmát, terjedelmét és idő szük-
ségletét nagymértékben befolyásol1a az ellútó század. A létesítendő mű-
szakj zárakÁoz szülséges műszaki-harcanyagot azok telepítése közelé-
ben kijelölt helyeke kell szállítani.

A védelmi harc folyamán végzendő szállítási feladatok a hídfőben
lévó a|egpégeknél felhasznált és megsernmisült anyagok pótlásából, a
keletkezett sérültek és jaűtásra váró technikai eszközök hátraszállításá-
ból adódik. A túlparton (hídfőben) védó alegységeknél létrehozott ki_
egészító készletek csökkentik a szállítási feladatokat.

Amennyiben a dandár fó erőivel a túlparton hídfőt véd, s taító§an
sikeresen megakadályozza az ellenség folyóhoz történő kijutását, akkor
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feladatként kaphatja a bídfó további megtartá§át. Ekkor viszont szüLsé-
gessé válhat az alegységek - egléb megerósítés mellett - résáre lószer,
műszaki harcanyag, javító anyag utánsáűtása, melyet a LOG_II-MI kell
vegrehajtani. Ebben az esetben az utánsállítás elórelátó meg§zervezé§e
érdekében a dd. logisaikai fónöknek pontsítani szülséges az anyag át-
adás-áwétel helyér Mivel a dandrár raktárak anyagkészletei gépkocsika
vannak málházva, általában átrakís nélkü köactlenül a feltöltó helyre
(helyekre), tüzelóállásokba szállíthatók.

Az aleglséghez történó kiszállításokat, azoktényleges szülrségletük
alapján, az ellenség rohamának visszaverése után és a harc szüneteiben,
a hátravonás után a,kijelölt körletben az ale5nég-parancsnokok igény-
lése alapján kell vegrehajtani. A védelrni harc során nas§zámú sérülttel
kell sámolni, ezert az után§áütá§ végrehajtrása során a visszatérő, üres
gépkocsikat elsósorban a sérültelg jaűtásra váró eszközök háttasállítá-
sára szülséges elsősorban felhasználni.

Az alyagi készleteknek a üziakadály trú,lsó partjára történó átjutá-
sának (sérültek, javításra váró eszközök hátraszállításának) módjait,
rendjét és idejét, minden esetben a következó szempntok figekmbe
vételével célszerű meghatározni:

- a tűparton (hídfőben) harcoló ale5négek anyagi szülséglete,
sérütek sáma, javítrásra váró eszköók mennyisége;

- a rendelkezésre ráIó hidal§ átkelóhelyelq átkelő eszköók (mo-
torc§ónak" komp, kishajó) szárna,

- az ellenség földi és tégi tűzcsapásai a harctevékenység és a visz-
szatérés időszakában,

- s végül a logisztikai aleg5rségek a tűpartra való át- ill. visszajutrása
feltételeinek megléte (éjszaka, rossz látási viszony).

2.) Technikai biztosítás

A védelmi harc manőverezó jellege meghatározza a haditechnikai
eszköz magas fohí igénybevételét, eáít a feladatok eglike a védelem
kialakításakor és a védelmi harc alatt ezen eszközök alapos technikai
kiszolgálása.
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Kiernelt jelentőséget kell tulajdonítani a üziakadály túlsó partján,
elóretolt állásban, hídfőben védó aleg5négek technikai biztosítására. Ha
a dd. kózvetlen harcérintkezésben megy át védelemb e, akkot a technikai
bbtosítósra az alábbi tényezők hatnak:

- a technikai biztosítás megszervezésére rendelkezésre álló kevés
idó;

- a javító erők és eszközök elfoglaltsága, lekötöttsége a mege|őző
harctevékeny§ége során megsérült technikai eszközök javítási
munkálataival;

- a javító erők és eszközok lemaradrása a harcrendtól;

- és végül a javítóanyag készletek csökkent mennyisége.

Ebben az esetben a megerősító eróket, eszközöket, javító anyago-
kat, idóben át kell adni (csoportosítani) a hídfóben védelmet foglaló
ale5ségeknek, valamint a technikai biztosítás valamennyi rendszabályát
szóbeli intézkedés formájában le kell juttatni hozzájuk.

Ha a dd. nem közvetlen harcérintkezésben me5l át védelembe, ak-
kor a technikai biztosítás rendszabályainak végrehajtása kevésbé lesz bo-
nyolult.

A veszteségek meghatározásánál figyelembe kell venni azt,ltogy a
fegyverzet á a technika alapvetően 10-15 krn mélységig helyezkedik el
és ki van téve az ellenség tüzénégi, aknavető, valamint a légierő, más

fegyverek tűzhatásnak (10, 15 7o). Rendkívülijelentósége van azon meg-
hozott rendszabátyoknak, amelyek a technikai eszköók kiszolgálásával,
harci alkalmazáshoz történő elókészítésével, a megbíáató (hibamentes)
működést van hivatva biztosítani. Elemezni szükséges az üzemeltetés kö-
rülményeit, a terep, időjárás technikára gyakorolt hatását. Végre kell haj-
tani valamennf technikai eszközön a §oronkövetkeó technikai kiszol-
gálrást, amelynek terjedelmét az előző I. vary II. sz. műszaki szemle óta
megtett kilométertől függóen kell meghatározni. Ilyen esetben a kiszol-
gálást valamennf technikai eszközln egyidejűleg hajtják végre, A tech-
nikai kiszolgálást döntó többségében a kezelő, vezetó állorhány hajtja
végre a hídfőben (tűparton) foglalt védelem elótt. Az ellenórzést élsze-
rűnek látszik a zászlóalj javító-karbantartó rajaival elvégeztetni. Ahol
nincs javító állomány, például közvetlenek többségénél, ott ezt a felada-
tot is a j avító szolgálat állománya végzi. Elv, hogy a te.chnikai kiszolgálrást
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úgy kell végrehajtani, hogy a szülséges üzemeltetési tartalékok biztosí-
tottak legyenek, a technikai hadrafoghatóság követelményeinek megfe-
leljen.

A megfubásodott, harci sérülést szenvedett eszközök sérülttechnikai
gyűjtőhelyre történó eljuttatására vontatócsoportokat kell múködtetni.
A vontatási utak vonalvezetése megegyezik a szállítási utakkal. A javító-
vontató eróket a harcrendnek megfelelően, esetleg mindkét parton meg-
osztva kell múködtetni. A túlparton (hídfóben) védő aleglségeket von-
tató, javító-vontató csoportokkal kell megerősíteni. Az előrevonási
(visszavonási) utakon, a hidak, fel- illewe lehajtóinál vontatókat kell al-
kalmazni. Hidak rombolása esetén, a műszaki alerységekkel együttmű-
ködve mentő-vontató részleget kell működtetni. A sérült technikai esz-
közök vontatását a fedozékek mögé, a vontatási útvonalaksa a zászlóalj
és a dandár javítóc§oport vontatói, a dandár védőszakaszán a sérülttech-
nikai 5rűjtőhelyre pedig a dd. javítószázad vontatói hajtják végre. A túl-
paíton a sérült technika vontatását a hídfő közelében kijelölt körletbe
hajtjákvégre. A vontatrási sajátosságokból és a rendelkezé§re álló időből
adódik a rövid idejű, helyszini javítások jelentóségének a növekedése,
A helyszíni javítást javítócsoportokkal a fedezékek mögött, illetve a sé-
rült iechnika g5Éjtésére kijelölt körletben élszerű végezni, majd üssza
kell téríteni jaűtás után az alegységekhez. Alkalmazni szükséges a fel-
használható elemek üsszajuttat^át az alegységekhez, a nem javítható
technikai eszközökből felhasználható fődarabok, részerységek kiterme-
lését. A közép és nagyjavítást igénylő technikai eszközöket a dd.
STGYH-re kell vontatni, híd rombolása esetén átkelési eszközökkel,
kompokkal kell ezt végrehajtani. Itt a ho. javítózászlóaij erőiből kikülö-
nített részlegek részt vesznek a technika javításában illetve a technikai
berakó állomásra történó vontatásában.

3.) Egészségiigri biztosítás:

Az egészségügyi biztosítást úgy kell megszervezni, hogy mind a saját,
mind a túlparton, mind pedig az átkelő (üssztérő) helyeken eryaránt biz-
tosítva leryen a segélynyijtás. E feladat maradéktalan megvalósítása a
gyógyító kiürító biztosítás sajáto§ á feszes megszerveúsét iBény]li.

A felkészülés időszakában a dd. es ZSH-ról a sérülteket, betegeket
hátra kell szállítani a ho. SH-re vary a kijelölt polgári kórházba. Ebben
az idószakban végre kell hajtani az egészségüryi készletek feltöltését,
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egészségügyi és harcbiztosítá§i anyagok pótlását, kiegészító késáetek
megalakítását.

Az egészségügi biaosítús sajátossdgai abból adódnaN hogl:

- a sérültek, betegek hátraszál|ításának ryorsaságát és folyamatos-
ságát a folyó nagyb an akadályozza;

- az egésaégigyi biztosítás rendszabályait egyidóben foganatosí-
tani kell a üziakadály mindkét oldalán;

- a sérültek, betegek hátraszállításának folyamatába be kell iktatni
a üziakadályon történó hátrasziá|lítást;

- életmentő elsó orvosi segélyt kell biztosítani a ZSH-eken túlpar-
ton a sérülteknek, a dd. SH-en életmentő szakorvosi segé$;

- szükségessé válhat (hidak rombolása esetén) a sérültek vízból
történ6 kimentésének végrehajtása és a üsszatérést biztosító
múszaki alegységekkel eryüttműködve;

- rendszabályok foganatosítása szü}séges a túlpartról át§aállított
sérúltek innenső 

-parton történő fogadására, segélynyújtásía, a
további hátraszállításhoz való előké§zítésíe-

Az e gé vs é gügti bbto s ít ó s fe l ad at ain ak sikere s v é gre haj t á s a érde ké ben :

- hidak romboltsága *etél az átkelest biztosító-műszaki erókból
kijelölt mentőoútagok állományába egészségügyi erőket kell
beosztani;

- a rendelkezésre álló egészségüg5ri erók és eszközök helyes elosz-
tásával meg kell teremteni annak a feltételét, hogy az alegységek
egészségüfu erői, illetve a dd. kiüdtési szakasza a szokásosnál
mlaga*u6b fokl §egéb,t képes legyen nyrijtani, valamint képes
leglen sérült kihordás, osszeg5nijtés és szállítás feladatait ellátni.

A fent leírtak megvalósítása érdekében az a|egységeket lehetőleg
orvossal, sebesülMvókkel és sebesült kihordó eszközökkel, erőkkel kell
megerósíteni. A dd, SH-et a ho.egésxégúg5ri szolgálat erőiből megerő-

síthitik a szakaorvos brigáddal, ezen kívül a dd, kaphat egyéb (seb. száll.

eszk., stb.) egészségügyi megerósítést is.
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Az egészségtigti bafu§tás meguanezésénél az erőket, eszközöket a
harcrendnek megfelelően kell csoportosítani. Az ellenség felőli partot
védó erőknél a z.(dd.) segé\helyet a parthoz közel, az átkelőhelyek kö-
zelében (hídfőben) célszerű telepíteni. A túlparton harcoló alegl,ségeket
egésxégüg5ri erőkkel eszközökkel kell megerősíteni. Ha a dd.SH nem a
hídfőben hanem a saját parton települ, akkor az EÜSZF-nek kell meg-
szervezni a sérültek folyón való átszállítását (híd rombolása esetén) a
dd.PK által kijelölt (biztosított) átkelái eszközökkel. Erte a célra az át-
kelési helyeknél sérüIt be- és kirakóhelyeket kell szervezni, ahonnan a
sérülteket a ho.által meghatározott SH-re kell szállítani, melyet az a dan-
dár érdekében működtet. Asérülteket, betegeket híd hiányában deszant-
átkeló és a helpzínen található szülrség eszközökkel kell a üziakadályon
hátraszállítani"

A várható egésxégügyi veszteség nag5nága több tényezőtól fúgg, de
elsősorban az ellenség várható tevékenysége, valamint a védelem műsza-
ki képítettségének a fokabatározza meg. Az egészségügyi veszteség a dd.
harcfeladatának jellegéból, védelmi módjából adódóan általában gócsze-
rűen, tömegesen jelentkezhet (az ellenség támadásának tüzérségi előké-
szítésekor, a roham elhárításakor, üsszavonulás/folyón való átkelés) és
az ellenlókés végrehajtásakor, Haryományos feg]ryerek alkalmazása ese-
tén az egészségügyi veszteség a dd-nál: í0-20 Vo közölt ingadozhat. A
rendelkezésre álló egészségügyi erók, eszközök alkalmazásánál töreked-
ni kell megfelelő egészségüryi tartalék létrehozására is.

4.) Közlekedési bizíositás:

A dandár a közlekedési biztosítás végrehajtásához csak részben ren-
delkezik szakalegységgel (Közúti-Komendáns ereje nincs), Az után- és
hátraszállítások, a vontatások biztosítása céljából a dandár részére szál-
lítási utakatjelölnek ki, erre a célra igénybe veszik a csapatutak hálózatát.
Add-nál törekedni kell arra, hory az első lépcsóben védő zászlóaljakhoz,
az előretolt állásban (hídfőben) vedő alerységekhez, a dd. tüzérség tú-
zelőállá§aihoz külön-külön szállítási és ezeket összekötő egy-két harán-
tút kerüljön kijelölésre és berendezésre. A dd. szállítási útj ait az e||átó-
század települési körletétől a zászlóalj kiszolgáló szakaszokig, segélyhe-
lyekig és zászlóalj dd.tüzérség tüzelóállásáig kell kijelölni és berendezni.
A zászlóa|j logisztikai alegységek vonalában és a üziakadály mentén ha-
rántutakat kell kijelólni és berendezni a szállítási, vontatási és alegység
manőverek végrehajtására. A fentieken kívül tartalék, kerűlő és bekötő-
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utakat kell kijelölni és berendezni, valamint a viziakadálynál az átkelő-
hely kettőzését célszerú biztosítani. A tartalék és kerüló utakat forga-
lomra csak akkor rendezzúk be, ha a szrállítási utak romboltságából adó-
dóan a forgalmat ezeke kell áthelyezni.

Az űthálőzat előkészítésekor fő figyelmet a üziakadályon á§ezető
átkelők működőképességének biztosítására kell fordítani. A üziakadá-
lyok mögött elterúlő árteíületek általában gyenge úthálózattal rendel-
keznek, s ezek az utak az esetek többségében, akadályozzák az ellenlö-
kések gyors végrehajtását. Ezért a műszaki és egyéb kijelölt eróknek sok
munkát jelenthet az utak és az utakon lévő műtárgyak építése, jaűtása,
megerősítése, valamint a szállítások, vontatások végrehajtása.

Ebból következik, hogy a logisztikai feladatokat végrehajtó jármű-
vek, jármúoszlopok mozgását a dandár alegységeinek mozgásával szük-
séges összehangolni, melyet az összfegyvernemi törzzsel illetve a TOF-el
kell egyeztetni.

A szállítási utak kijelölésénél, azok berendezésével és fenntartásával
kapcsolatos tervező-szervező munkában esrütt kell múködni a dd.MÜF-
el. Az utak berende.zeséhez és fenntartásához logisztikai, núszaki, ko-
mendáns, szülség esetén parancsnoki utasításra más eróket és eszközö-
ket kell igénybe venni. A dandár szervezetszerű közúti komendáns alery-
séggel történő megerősítésére csak ritkán kerülhet sor.

Védelemben az utak berendezésénél, a jaűtás, a helyreállítás foká-
nak rneghatározásánál figyelembe kel| venni, hory azoknak többszöri át-
haladást kell biztosítaniulg huzamosabb ideig tartó igénybevételúkre ke-
rülhet sor.

Ebből eredően az utak, az átkelóhelyek javítására, forgalom iránf-
tására több eróre és eszközre van szülrség. A felállítandó forgalomsza-
bályák szárnát csökkentheti az a tény, hogy hazai területen széleskörűen
alkalmazhatók a forgalomirányító táblák, az állomány helyi i§merete.

Nagy figyelmet kell fordítani a viziakadályon lévő átkelóhelyeken a
forgalomszabályozásra, a fel- és lehajtásra.
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5.) A vezetés rendje:

A logisztikai vezető szervek feladata viziakadályra támaszkodó vé-
delem esetén bővül, a logisztikai alerységek megosztottságából adódóan
pedig megnehezül.

Aüziakadályra támaszkodó harctevékenység fo$atása megkövete-
li a gondos és előrelátó tervezést, melynek során különösen szem előtt
kell tartani a logisztikai biztosítás rendjét, s a megnövekedett információ
igényt ki kell elégíteni.

A dandár logisztikai szolgálatrának a főerókifejtését a védelem fő
irányában a hídfőben, a szigeteken védó és az ellenlökést végrthajtó
aleglségek logisztikai biztosítására cé|szerű összpontositani.

A LOGF részére fontos elv az, hogy a folyamatos vezetés részeként
időben, kellő elórel.átással értékelje a kialakult helyzetet és teg]en javasla-
tot a parancsnoknalc

1.) A logisztikai alegységek folyóhoz történó elórevonási menetvo-
nalaira, körleteire, a túlparton való telepítés helyére, idejére;

2.) A LOG \/P (operatív csoport) településének idejére, működési
rendjére;

3.) Az anyagel|átás sorrendjére;

4,) Asérültek, a javításra váró technikai eszközök hátraszállításának
rendjére.

A logisztikai alegységek vezetése bonyolulttá válik, ezen alegységek
rendszerint két |épcsőre vannak osztva és működésüket sokszor mindkét
parton más-más feladattal, de egyidőben végzik

A hídfőben fol}tatott harctevékenység esetén igen fontos, hory a
LOGF időben is jól megismerje a beállt változásokat és állandóan tisztá_
ban legyen a logisztikai helyzettel.

A hídfőből való kivonás (visszavonulás), átkelés ütemében saját
partszakaszon - a dd,törzs által kidolgozott tervnek megfelelően - kijelölt
körletben gyülekeznek a logisztikai alegységek, a következő harcfeladat
logisztikai biztosítása céljából.
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A dd.LOG VP megosztott harcrend esetén a saját parton települ. A
LOGF a tűparton folyó harc logisztikai biztosításának helyszíni irányí-
tására, segítésére operatív csoportot múködtet.

Végezetiil:

A viziakadályokkal kapcsolatos harctevékenység megkóvetelei a
gondos és elórelátó tervezést, melynek folyamán különösen szem előtt
kell tartani a logisztikai biztosítás rendjét.

A leírtak üzsgálatán keresztül látni lehet, hogy a viziakadályra tá-
maszkodó védelem logisztikai biztosítása eg5l sor olyan problémát vet fel,
amely több tekintetben is eltér a védelem logisztikai biztosításának álta-
lános kérdéseitől, melyek megoldását folyamatosan kutatni kell.

A cikkemben tárgyalt kérdések korántsem meíítik ki a viziakadályra
támaszkodó védelem logisztikai biztosításának sajátosságait, vizsgáIatát
nem szabad lezártnak tekinteni.

Következtetések, javaslatok:

1.) A viziakadályra támaszkodó védelem a logisztikai szolgálat elé
számtalan á bonyolult feladatot állít, mivel a hagyományos fel-
adatok mellett, más szolgálatokkal együttműködve, (partváltást)
és annak logisaikai biztosítását is vegre kell hajtani;

2.) Kutatni kell a jövőben, az anyagi eszkózök vízen, szükségeszkö-
zökön való átjuttatásának új, eryszerű módszereit, fogásait, al-
kalmazva a már ismerteket é§ beváltakat;

3.) Ki kell dolgozni a folyón való visszatérés időszakában az ATB
szervezetek élet-, működőképességét fokozó rendszabályokat,
megteremteni azok lehetséges tárryi feltételeit;

4.) Logisztikai törzsekkel, tisztekkel celszerű e kérdés teljesebb
körű feldolgozását hadmúveleti-harcászati felkészítés rend-
szerében (g5rakorlatok, törzsgyakorlások, törzsfoglalkozások,
pk-i és szakkiképzések) kimunkálni a késxég szint elérése érde-
kében.
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AIIOLIáND KIRÁLYIHADSEREG TECHNIKAI
KISZOIrOÁIÁ§ RENDSZERE

Nag Isaón|

A Holtand Királyi Hadsercg tcc}nikni kiszolgálósi ésjavítási rend,
szere kiilöntúizik a békeldóben és Mborús, valanint gnkorlatok idő-
sza}ában.

1.) Békeid6szakban a technikai kiszolgálási rendszet három uintre
osztltfltó:

1.. 9ünt - a felhas^álói szintú technikai kiszolgálás és javítás;

2. szint - dandár technikai kiszolgáló és javítószázad szintű;

3. szint - lemzeti bázis szintű.

Sázad szinten úgmevezett könnyrú segítségnyujtó csoport (light aid
detachment) múködik, amelynek fó feladata a diagnosztizálás és a kisja-

űtrások elvégzése.A csopott 7 főMl óll:

1fő zászlós - csoportparancsnok;

5 fő őrmester - feryverzeti eszkóz javító (25 mm-es és 120 mm-es
á§úk),

- alváz és futómű javító,

- lövésderyver javító,

- híradó eszkóz javító,

1 fő i,ezetó.

A csoport részére biztosítva van 1 db páncélozott sÁllító jármű,va-
lamint 1 db kerekes gépjármű.

l Nagy Isván mk.órrra§r, MH 4. cépd§íteü Hadte,§l Paíanq§rloká8 Fvl§zF-§é8 íDkfóü§zt
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Zászl6a!.i szinten technikai kiszolgáló és javító szakasz működik,
amely egyben a dandár szintű technikai kiszolgáló és jAvító száaad ftsút
képezi és irányítását is anól a szintról végzik

Ég l(wész.zászóalj technikai kiszolgáló és jaűtó szakaszának létsá-
ma minteg}r 60 fó, a szakí§zparancsnok főhadnag1.1 szakasz a kövalrezó
csoponokból óll:

1.) Gyalogsági harcjármú aház és futómú technikai kiszolágló és ja-
űtó csoport.

2.) 25 mm.es gépáryú és pánéltörő rakétatechnikai eszköz (TOW)
technikai kiszolgáló és javító csoport.

3.) kivészfe5rver, gránáWető és aknavető technikai kiszolgáló ás
javító csoport.

4.) Elektronikai eszköz, optika és lokátrotechnikai kiszolgáló és ja-
vító csoport.

5.) Kerekes gépjármű technikai liszolágló és javító csoport.

6.) Vontatócsoport.

A technikai kiszolágló és javító szakasz rendelkezik külön ellátócso-
porttal, amely biztosítja az önállóságot a szakuztészére,

Dandár szinten közvetlen tiámogató (DS, Direct Support) technikai
ki§zolgáló és javító sázad működilq amely alapvetóen azalátendeltzász-
lóaljak technikai kiszolgáló és javító szakaszaiból áll. A század parancs-
noka alezredes.

Adandár technikai kiszolgáló és jaűtó szózada óltalóban a következő
szakauokból ólI:

- 2 szakasz - a ? harckocsi zrászlóalj részere;
- 2 szakasz - a 2 |övésuászlóalj Észére;
- 1 szakasz - a tüérosztály részére;
- 1 szakasz - a légvédelmi és a műszaki századok részére;
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- 1 szakasz - az ellátó & az egésnécügyi századok részere;
- 1 szakasz - a dandár eryéb alerys égei razéte;
- 1 ellátó szakasz.

2.) Háborús és ryakorlatok idószskában a technikai kiszolgálási és
jaűtási rendszer (1.§z. tóbWzat) 5 szintűvéválik, a szervezeti felépítésnek
megfelelően.

Sázad szinten a két &ánál, zászl6n|i szinten a hat óránál kevesebb
idót igénybe vevó javításokat vegzik el. DandÉr szinten a kettőnél több,
de 12 &áná| kevesebb, míg a hadosztály szinten a 72 óráná], több időt
igenybe vwó javít{á§okat hajtják vegre, amelyek egy ré§ze átkerülhet a
Nemzeti Támogató Parancsnokság (NSC) hatáskörébe, ahol ezen kívül
elvégeznek minden nag5| avítást is.

A hadosztály szinten a feladatokat es/ technikai kiszolgáló és javító
zászlóalj hajtja végre, amelynek a szeírczete a következő végrehajtó
alegségekből áll:

- 4 technikai kiszolgáló és javító§ázád, amely lehet közvetlen tá-
mogató (az alárendelt dandároké és azok számától függ), valamint iálta-
lános támogató (GS);

- 1 ellátósázad;

- 1 vontatószázad, amely 3 vontatószakaszMl áll 9 db n ehéz a 12 db
könnyű vontatóval szakaszonként.

A hadosztály és a dandár szinten létrehoznak fő tÁbori múhelyeket
techniliai kiszolgáló, javító és íeltöltő pontokat valamint mobil javító
csoPortokat

A békefenntartó feladatokat ellátó zászlóalj technikai kiszolgáló és
javító szakaszát megerősít'tk egt ellótócsopomal, valamint 3 nehéz és 4
könryli vontatóból áIló vontatócsoporttal

Összességében megltllapitható, hory a Holland Királyi Hadsereg
eszközeinek technikai kiszolgálását és javít^át végző szervezetek a leg-
kisebb bevethetó alegséglél (zászlóalj) |éxő technikai liuzolgóló és javí-
tó uakaszolca épüd amelyek megfelelő erővel és eszköaikkel rendelkez-
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nek a zászlóalj önálló bevetésének biztosítására. Nem elhanyaglható,
hogy század szinten is rendelkeznek olyan erőkkel (7 fő szakjavító), ame-
lyek képesek a diagnosztizálás, valamint kisjaűtá§ok végrehajtására.

A cikk a teljesség ighye nélkül a rendelkezésre ólló adatok alapján
kszül| figelemfelkkés célj ából.

Felhasznált irodalom

1.) Holland Védelmi Akadémia, Nemzetközi Törzstiszti Tanfolyam
jegzÉtek, 7997.
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KATONAI MINÓSÉGÜGY

BF§Z/(MOIÓ A MAGYAR MINÓSÉG TÁR§ASÁG
1 997. É,vI KözcYűrLÉ§ÉRóL

PóIos Emit|

A Magar Minőség Társaság 194I -ben alalalk. Rövid idő alatt jelentó§

taglétszónvnal rendelkző minóségügti szalona1 űnadalmi
vih. Tagsógót egténi ugok és jogi tagok (közületelg gaznasági tánasógok)
egarónt allcotják

A minőségügti szakzmberek és a szalderület iíónt érdewődók számára

kiadvárryaiva| iendezvényeivel folyamatosan a legfrissebb iníormációk
hozzóíé;ési lehetős égét bbtosítj a. A hagtomútryosan oldatússal foglallazó
szeruáaek melktt porsan istneretsé4et és népszerú,sé4et szerzeít méltó,lyos

ónzabóst| a piaci igényekhez glonan alkalmazl<dó olaatási formóival,
tanfolyamaivaL

Rendezvényein rendszeres a külföIdi meghívott szal<emberelg előadók
résnétele. Nettizetközileg is legismenebb rendezvénye a Magar Minóség
Hét, mely bmétl&lóen évente, november elején kerüI megrendezésre,

A Magar Honvédség és a Honvédeltni MiilisztéáIt, ,nint a tenné-

kk]ce! és á szolgóltatősol*a! szemben magas minósé§ kiiveteltnényeket

tómasztó szeNezeuk megatalailsótól fogva figekmmel kísérték a Tána-
ság munkljdt. A Minóség Hét renden&rye rendszerercn a MH Mt7velőtlési

H|ózban Üral megtanúira, a rendenény egik védnöke a honvédebni mi-

niszter úr. A Tán ásóg Igazgatótandcsónak elnöIdrclyettese a HM gazdasógi

ügekei felüpeló helyettes óIlamtitklra.

A katonai minőségügt terüIetén foglalkoztatott óIlomány jelentős része

géni tagja a MMT-nzk és aldívan részt vesz a Tónaság smlonai éIetében.

Á jogi tigok kjzött vannak a HM Beszetzési Hivau| valamint a HM ala,
pít ó s Ú ré sn énytán a s ógok

l Pálo§ Bnit í&al€z.ed9s a HM!é§zeízé§i Hivalsl Mioó§étüzodtási l8a?8atósát R€itd-

§zeítanú§ltó o§ááyYezetóie
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A HM Beszenési Hivatal a jo§ tagsógal járó kötelezettségeken fiil, a
minős égügl iránti elkötelezetts ég j ekként, eglüttmúködé si megá llapodást
kötött a Tórsaságal. Ennek ételmében a Hivatal a folyamatos kapcsolat-
tanás révétt interuívebben ud hozzájáruIni a Társaság szalonai munhíljá-
hoz; természetesen az előny a Hivatal szómóra is megjelnik a friss informá-
ciólc, kedv ezménye s kepzé si formók lehetőségében.

A nemzeti minőségügl egk legjelentősebb tórsadalmi szervezetének

fórumóró| a MMT Közgaűléséről §zóló részletes beszómoló közreadúsát
indokoltnak tanjuk

A szerkesztőség

A korábbi m.ryhirdeté§eknek megfelelően június 11-én tartoták
meg a Társaság 1997. évi közgrűlését a JózsefAttila Színházban.

A közgttl,Iési beszámolót Pózmóndi Gyula úr, az elnök tartotta meg.

Elrnondta, hory legutóbb majdnem pontosan napra egy éwel ezelótt
a jubiluemi Közg5nilésen találkozott a tagság, ahol az éves munka érté-
kelésén túlrnenően a megalakulásuk óta eltelt öt év tevékenységét is ér-
tékelték.

A beszámolót haryományosan a Társaság taglétszáma alakulásának
bemutatásával kezdte. Az előző kőzgyúlés időpontjában a Társaságeglé-
ni tagjainak száma 310_fó volt, a jelenlegi pedig 304 fó, a fluktuáció rnér-
téke mintegy 1fi) fő. Orvendetesen nótt a jogi tagok száma, amely az
előző 6 406-al szemben jelenleg 458. Ez az emelkedés a folyamatos
toborzási tevékenpégnek köszönhető.

Azlgazgatótanács üléseit rendszeresen - neryedévenként - megtar-
tották, melyeken tárgyalták ill. ellátták az Alapszabályból eredő és az
Igazgatótanácsra háruló mindenkori aktuális feladatokat.

A kapcsolatok bűvültek és taítalmukban is fejlődtek. A Magyar Mi-
nóség-nek (ez a Társaság folyóirata) hírei - kólcsönösségi alapon - olyan
lapokban, illetve olyan szervezetek folyóirataiban is megjelennek, mint
pl.: az Ipari Szem|e, az IKM hivatalos közlönye, az Innovációs Kamara,
a Minőségügyi Tanácsadók Szovetsége, a Minőség Oktatá§ért Alapít-
vány vag azUj Gazdasági Magazin, a Pro§peritá§. Ezeken túlmenóen _
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napi g5rakorlati együttmúködát alakítottak ki - pl. A Budape§t, a Pest
megyei és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei, Pécs-Baranya megyei Ipari
és kereskedelmi kamarákkal.

, Élő egytittműkodés van az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesülettel,
az Epítéstudománl Egyesülettel, a Magyar Epítőanyag Gyártók Szövet-
ségével, az Epítőipari Vállalkozók Országos Szakszövetségével, a Ma-
gyar lparszövetséggel, Hungexpo RT-vel, Gépipari Tudományos Egye-
sülettel, a MAGOSZ-szal.

Az eg5nittműködés eredménye az is, hogy a Fejér meryei Ipari és
Kereskedelmi kamara a Társaság tagjainak sorába lépett. A kialakult
operatív jellegű együttmúködést több szervezettel szerzódés formájában
is rögzítették.

Értékelték és a kedvező tapasztalatok alapján újabb évre meg-
hosszabbították a HM Beszerzési Hivatalával már korábban megkötött
Együttmükódési Megállapodrást.

December közepén kötötték meg az Együttmúködési Megállapo-
dást a HM Elektronikai Igazgató§ág RT-vel, hogy a minóségügy terüle-
tén eszközeikkel és lehetőségeikkel kölcsönösen segítsék eg5rmást céljaik
eredményes megvalósítása érdekében.

Az Elnök úr beszelt a Minőségbiztosítási á Informatikai BT-vel kö-
tött együttműködési megállapodásról, mely keretében az Interneten ke-
resztül kerül létrehozásra az a minóségügyi adatbázis, mely a nap minden
órájában, a ülág minden pontjáról olvasható. Ennek keretében már a
Magyar Minőség Társaságot bemutató anyagot, oktatási programját és a
Társaság folyóiratát lehet olvasni.

Változatlanul ré§zlvesznekazMSZT é§ NAT testúleteinek és szak-
bizottságainak munkájában. Közremúködnek a "Rendszeresen El]enór-
zött Ma&)ar Terméll' titkátságának munkájában is.

A rendezvények közül az eltelt idószakban is a hagyományos, ezúttal
már V. Minőségi Hét szervezése és lebonyolítása volt a legielentósebb.
Ennek keretében nemzetközi konferenciát, szakosított rendezvényeket
és országos minőségügyi kiállítá§t s?Éí\rcztek Ezekkel eg5l idóben ren-
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dezték meg most mármásodik alkalommal a Magrar Minőség Háza című
p ály azatt al egybekötött kiállítá§t is.

A nemzetközi konferencia a korábbiaknál szélesebb körben és mé_
lyebben elemezte a minóségüry fejlódésének hazai és nemzetközi ten-
denciáit. Nagy segítségetjelentett a program összeállításában a PIIARE-
TQM program által nyt{tott anyagi és erkölcsi támogatás, amely lehetővé
tette neves külföldi szakértők meghívását a konferenciára. A konferen-
cián való részvétel jelentősen meghaladta az eddigi látogatottságot, hi-
szen közel nérysz ázrész|,1evőjevolt a konferenciának, amelyeken egyéb-
ként 49 előadás hangzott el.

Nagy megtiszteltetés volt, ho5/ Otto Neumayer úr az EOQ új elnöke
jelenlétével és hozzászólásával ernelte a rendezvény színvonalát.

Említésre méltó az ország minőségkultúrájának továbbfejlesztési
szülségessége, amelyet az Európai Unió által kidolgozott minőségpoli-
tikára kell ráépíteni, Orömmel nyugtázható, hory ma már megközelíti a
600{ azoknak a m agyarország1vállalatoknak a száma, ame\ek nem csak
"igazows" -ként építették ki saját minőségbiztosítiási rendszereiket, ha-
nem a rendszer a vállalat megújulá§át, rend§zeres továbbfejlődését szol-
gálja. Eglre többen ismerik fel hazánkban a TQM - a teljes körű minó-
ségmenedzsment - kulcsfontosságú szerepét, amelynek széleskörű beve-
zetését, alkalmazását jelentős mértékben elősegítette, hogy a kormány
az elmúlt évben Nemzeti Minőség Díjat alapított. A dij tartalmi követel-
ményeinek megfogalmazásában a Társaság is közreműködött.

A minőségbiztosítás és a környezetközpontú irányítás közötti eg5rre
szorosabb kapcsolatok kialakulása nem csak új ISO szabványsorozat ké-
szítését eredményezte, hanem ezek hazai hasznosítása igényli azoknak a
szükséges lépéseknek a megtételét (pl. a továbbképzésben), amelyekkel
elősegíthetó az ilyen tartalmú integrált rendszerek elterjedése. A konfe-
rencia különös jelentőséget tulajdonított a minőségkultúra fejlesztése
szempontjából az ismeretterjesztésnekés a minóségtudat fejlesztésének.
Ez a Társaság számára, amelynek egyik alapvető feladata a minőséggel
kapcsolatos oktatás és továbbképzés, ez irányű tevékenysége fejleszté-
sének szükségességét jelenti.

A Minóség Hét ker€téb€n r€ndezték meg az V. Orságos Minóség-
ügyi Kiállítrás és 4ásodik alka|ommal a Magtar Minőség Háza elneve-
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zésú exkluziv kiállítást is. Mindkét rendezvény sikeresnek tekinthetQ
hiszen pl.,l az Országos Minóségügyi Kiállításon az eddigi násodik leg-
naglobb volt a kiállitók sáma (71 szery€zet állítoű ki), míg a látogattók
sáma (kb. 2000 fő) messze (nintegl másfélszertsen) meghaladta a ko-
nábbi legmagasabb értéket.

Hasonló eredményességgel valósult meg a Maryar Minőség Háza c.
kiállítás is, hiszen az el§ő ilyen rendezvényhez képest (9 cég 9 termék) ez
alkalommal már 18 ég22íermékének bemutatására és dijazására került
sor.

Ezek után az Elnök űr áfiért 8 Tár§a§ág eryik legalapvetóbb és
legszélesebbkörú tevékenységének értékelésért; ez pedig a oktaás-to-
vábbképzés és ismeretterjeszté§.

A beszámolási időszakban kiadták az 196197. éwe izr:|ó Olaatási
hogramft)zetet, amely tartalmazta az elóadiássorozat és tanfolyami kíná-
latot.

A TÚV Rheiland Akadémia módosította 1997. januárjától a tanfo-
lyami szerkezetét, aminek következtében a üzsgaköteles és a kölni TÜV
Rheiland Akadémi tanúsítványát adó tanfolyamok belsó szerkezete és a
követelményrendszere is megváltozott. Az eddigi tanfolyamok közül né-
hány megszűnt, illetve újabb tanfolyamok kerültek meghírdetésre, A kí-
nálat bővült két- és háromnapos szaktanfolyamokkal, amelyek után sike-
res üxga esetén a hallgatók a TUV Rheinland Akadémia tanúsíWányát
kapják.

A Társaság a Környezeti Menedzsment Rendszer oktaíására két
§zervezettel kötött §z€rzódést:

1.) a Groupe Uni-Conseils (GUC) Egyetemek Közötti Tanácsadók
Szövetsége genfi székhelyű szervezettel kötött licence-szerződés
alapján " Kömyezeti Menedzsment Rendszer glalarlati bev ezetó" 7

napos és "Kömyezeti Menedzsment Rendszer megszervezése" 2
napos tanfolyamot szervez, amelyek elvégzése esetén az ORDI-
NEX (Párizs, Nemzetközi Szakértők Szdvetsége) tanúsítványát
kapják a hallgatók.
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2.) a British Standards Instutition (BSI) Oktatási Szolgálatával kö-
tött szeródés alapján a 'Kömyezeti Menedzsment Rendszef' 3
napos és "Kömyezeti Menedzsment Rendszer lauditorlvezető au-
ditor/belső auditof5 napos tanfolyamot szewez, amelyek sikeres
elvégzése után a hallgatók a BSI oklevelét kapják.

A beszámolási időszakban a Társaság a }övetkező tanfo|yamokat
bonyolította le:

4 előadiássorozat

3 képesítést nyújtó tanfolyam

2 minőségbizto§ítási tanfolyam

7 TÜV tanfolyam

7 Környezet Menedzsment Rend§zer GUC tanfolyam 158 fóvel

4 Környezeti Menedz§ment Rendszer BSI tanfolyam 55 fővel

Vagis összesm 566 fó részvételét regisztráIták

Az említe|'tn bnfolyam közül 3 tanfolyamot kihelyezett formában
vállalatoknál bonyolítottak le.

Ezek után szólt a Tánaság keretében működő lÍpítési tagozat tevé-
kenységéről, hiszen a Tagozat - rendezvényein keresztül - alapvetően
ugyancsak az ismeretterjesztést tűzte ki céljául a sajátosan az építéssel
foglalkozó szervezetek (tervezők, kiütelezők és anyaggyártók) számára.
Az e|őző közgyűlés óta a tagozat két kétnapos vidéki rendezvényt szer-
vezett - egyiket Galyatetőn, másikatlJ.ffizel - azépítésügyet érintő és a
minőséggel kapcsolatos aktuális témakörök napirendre tűzésével. A jó
témaválasztás és szervezés eredménye, hogy mindkét szimpóziumon a
résztvevők száma jelentősen meghaladta a 10O főt. A Tagozat harmadik
rendezvényén a Gellért §zállóban a közelmúltban közel 90 fő vett részt.

Az ismeretterjesztésen túlmenően a minóségbiztosítá§ é§ a minóség-
i],dat fejlesztése érdekében a Tagozat javaslatára a Társaság tagja lett az
Epítésügri E§/eztető Fórumnak A Fórum rnunkájába azóta is aktívan
részt vesz; közreműködik pl. az építésüggyel foglalkoá parlamenti nyílt
nap anyagának elkészítésében és lebonyolításában.

125 í(wel

61 fővel

50 fővel

117 íővel
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A"Yezető menedzseret' a "Minőségbiztosítási vezetők" fórumai ke-
reíében az alábbi rend.ezvényeket szeruezték

1.) Változó szabályozás - változí gazdálkodói magatartrás
(Onzágos Foryasztóvédelmi Eryesület _ MMT köztis rendez-
vény, 1997. április 2.).

2.) Védelmi iparunk minóségi követelményei és fejlódésének kilá-
tásai (HM-MMT közös rendezvény 1997. áptíls 24.).

3.) Minóségüg5l az Európai Unióhoz való csatlakoziás jegyében
(Hungexpo-MMT közös rendezvény 1997. május 28.).

Az Elnök úr emlékeztette a Közgnilést, hory az elózó közg5nilésen
vették át a Nationsl Quality Assurance nemzetközi tanúsífuányokat,
amelyek a Társaság tevékenpégére és oktatási rendszerére vonatkoz-
nak, Tevékenységüket azóta is a tanúsított minőségbiztosítási rend-
szernek megfelelően folytatták Ezt igazolta a tanúsító cég átalvégzstt
és kedvezó eredménnyel zárult múlt év novemberi audit i§. Itt tett emlí-
tést arról is, hory tanűításuk megszerzese alkalmából elhatározták, hogl
folyóiratukat - a korábbi Társasá$ Tájékoztatót - megielenési formájá-
ban és részben tartalmában is megváltoztatják.

A bejelentésük alapján a Művelődé§ és Kijzoldatási Minisztéium az
elmú|t év szeptember 17-én folyóiratukat a "Magrar Minóség" címmel
bejegyezte és íg5l ettól kezdve új formában ezen a címen jelenik meg.

A növekvő érdeHódáre való tekintettel egyidejűleg lehetővé tették
a folyóirat éves előfizetését, illetve példányonkénti megvrásárlását is.
Kedvező a fogadtatása a folyóiratban rendszeren közzétételre kerülő,
újabb MMT szakértők, valamint az eg5ne bővülő tanúsított szervezetek
jegyzékének. A Maryar Minóség Társaúg a Minőségügyi Tanácsadók
Szövetségével eryüttműködve a közeljövőben megjelenteti a tanú§ított
szervezetek katalógusát,

Megállapítható már, hory a Társaság színvonalas folyóirattal ren-
delkezi\ amely 80 oldalon, havonta 2000 példányban jelenik meg.

Új kezdeményezésként bejelentette a Közg5nílésnelq hoglr a Corvin-
bankkal, a ConsAct Kft-vel, az Uj Gazdasági Magazinnal és a Műszaki
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Magazinnal közösen megalapították'Áz év minőségügi menedzsere" cí-
met, amely késóbb kidolgozandó íé§zletes szabá|yzat alapján, pályázat
útján évente kerül adományozásra.

Végezetül néhány §át §ólt a jövőbeni feladatokról. A beszámoló-
ban elhangzottakból kiindulva tovább kell folytatni azokat a tevékenysé-
geket, amelyek eddig is széleskörű érdeklődáre találtak, mert tartalmuk-
ban új és hasznos ismereteket n}aíjtott a ré§ztvevőknek, így az oktatás-
továbbképzés, a mindenkori aktuális témákat napirendíe tű?Á íendezvé-
nyeket, folyóiratuk rendszeres megielenteté§ét, a tagtoborzást stb. Van-
nak olyan terúletek, ahol az eddigieknél határozottabb, célratörőbb erő-
feszítéseket kell tenni a továbblépés érdekében. Ezek 8 területek!

1.) Az eryüttműkódés továbbfejlesztése, ill. bóvítése a tevékn},sé-
gükhöz kapcsolódó vagl hasonló feladatokat ellátó s zeíve7Étek-
kel, beleértve a rendezvények koordinációját is.

2.) Konkrét eryüttműködési megállapodások kötése, elsósorban a
üdéken műkódó §zervezetekkel.

3.) Nemzetközi kapcsolatok továbbfejlesztése, rendszeresebbé té-
tele és kiszelesítése.

Az Elnök úr tájékoztatót adott a EOQ MNB és MMT közötti es/ütt-
múködésről. Ezt az es/üttműködést nem tartja kielégítőnek. Nem sze-
rencsés, hogy Maryarországon két ilyen szervezet van, meít nem lenne
gond, ha erősítik egymás munkáját, de sajnos nem így van. Novemberben
eg5l időben tartja akét szeívezet azonos tárg5ni konferenciáját. Kívülállók
azt |átják, hogy nincs koordináció. Kiváló szakemberek azt mondják,
hog5l ha két szervezet között nem történik megeryezés, létrehoznak egy
harmadikat.

Pózmóndi elnök úr részletesen kitért az MMT és a EOQ MNB közótt
megkezdódótt, a két társaság szándékolt egyesülését elókészító kapcso-
latfelvételre és a tárgybani fejleményeke.

A kérdésben úry az EOQ MNB, mint a MMT Igazgató Tanácsa ki-
dolgozott egl-ery elgondolást. Bár a két javaslat a fó kérdósekben - ne-
vez€tesen a szakmai eróket nem megosztani, hanem e§/esíteni kell - azo-
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nos állást foglal, a megvalósítás módja, üteme, a lehet§éges szövetség ve-
zetése tekintetében már jelentősek a nézetkúlönbségek.

A minőségügy szakemberei számára nem lehet közömbös, mikor és
hogyan dől el a kérdés. Tény, hogy a nemzetközi színtéren működó EOQ
minden tagországból csak egl renzeti szakmai szervezeíet fogad be és
tekint nemzeti képvise|ónek; ez jelenleg a z EOQ MNB. A MMT hiába
tömöríti tagiai közé kiváló magyar szakemberek, jogi személyek jelentős
körét, nem tudja a nemzetközi elismertséget mag;lar nemzeti szakmai
§zervezetként a fenti ok miatt megszerezni. (A két saerge7.et vezetése
által készített és a Közg5nilésen kiadott javaslat a beszámoló végén kerül
közlésre.).

Az Igazgatótanács határozata szerint a közg5nilés elé kell tárni ezt a
helyzetet és megpróbálni ebben az ügyben eg5l, a tagság által kért vá|to-
zást kezdemérryezni.

Eredetileg úgl gondolták, hogy ez évben már közös közryűlést fog-
nak tartani, de az eryeztetések alapj án ewetéítlte azEOQ MNB, illetve
a választmány javaslatával, az összevont közg5nilést késóbbre halasztot-
ták

Mindenki megelégedettségére szolgálna, ha a rendezvényeken
együtt tudnak működni, megismerhetnék e5rmás tevékenységeit. Iry le-
het a"legninősé§bá" tánaságot létrehozni. Nem tesznek le arról, hogy a
mai állapotot megszüntessék. Az álláspont az, hogy ery társaság legyen.

Mindnyájunk érdeke a4 hogl a magnr minőség ügle továbbra is
előre és jól haladjon,

A Felügre|ó Bizotíság Elnöke beszámolt a tánaság gazdálkodásáról,
anyagi helyzetéről. Megállapította, hog/ a tagdúak, rendezvények, tan-
íolyamok a"Minőség Hét" bevételei aTársaság folyamatos működése fel_
tételeit biztosították.

A Felügyelő Bizottság beszámolóját a közgyűlés eryhangúlag elfo-
gadta.

Az Etikai Bizottság jelentését tudomásul vette.
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A besánolók uíán a Közgrűlés több kérdésben szavaással dön_
tött A közryrllés szótöbbséggel elfogadta az lgazgatótanár.s javaslatát,
mely az EOQ MNB és az MMT szervezeteinek eryesülésére ünatkozó
munkaprogram.

. _Akózg5nilése|nökebeterjesztette aulgazgatóíaíIács alapszabálymó_
dosítá§áía vonatko zó javaslatát az alábbiak szerint

_ Az Alap,szabály 1.§_a kiegészül a politikamentességre utaló meg-
jeglzéssel a következők szerint:

"A Magar Minőség Társasá7 Cövidítése MMT) a továbbiakban Tár-
saság) az egesülésijogról szóIó 1989. évi II. törvény alapjánműkó,dQ tagjai
önóllóságát nem éintő, nem nyereségérdekltsé7li, politikammtes tuclo-
mányos társ adalmi szetyezet."

Az alapszabály 3.§-a új franciabekezdéssel egészül ki:

. _" 
-a Tónasóg a magar minőség fejlődését szolgílja. Országttilési kep-

viselőjelöltet nem áIlít és nem tómogat."

Indoklás: A személyi jövedelemadóról szóló törvény lehetóvé tette,
hogy meghatározott feltéteteknek megfelelő szerveze tekftsúre az adő-
zó állampolgárok az adójuk egy százalékát átutalhassák. A feltételek kö-
zött szerepel a politikarnentességre vonatkoá alapszabályi előírás. Ezért
szükséges az alapszabály, annak megfelelő kiegészítése.

A kózg5rűlés ellens zavazat és taftózkodás nélkül elfogadta a javasla-
tot.

. ,{ n!9illjnvaslat a tagdij mértékének megrállapítását a Közg5nílés
hatáskóréből az igazgatótanács hatáskörébe utáhi jávasolta.

A Közgrűlés a Társaság kitünúetéseinek átadásával árult,

11,.j



A kitiintetettel§

Dr. Ártigner Iswón a budapesti Mű§zaki Eryetem tanszé]ptezető
egyetemi tanára. Az iparban felhasznált anyagok minóségének javítása
érdekében végzett több évtizedes munkájáérL

Hertekndy Csabáné a Burton-Apta Tűzállóanyaggyáttó Kft. minő-
ségüg5ri vezetóje. A tűzál.lóanyag termékek minőségének fejlesztósében
elért eredményeiért.

Kondor Istvánlygalmazott főmérnök. A minőségügy területén vég-
zett több &tizedes munkájáért.

Molcry I. Ferencné az OMFB fótanácsosa. Az európai minóségüryi
ismeretek terjesztése, valamint a hazai minőségfejle§ztés támogatásának
szervezése területén végzett munkájáért.

Rózsa András a Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Minőségügyi
igazgatója. Az élenjár ó minőségüryi szakmai tapasztalatok terjesztésé-
ben elért eredményeiért.

P,ázmóndi Gyula úr azlgazgatótanács nevében gratulált a kitünte-
teítelmek és kérte őket, hory a jövóben is segítsék Társaságunk munká-
ját, végezetül bezárta az l97. évi közg5nilát.

***

1.)AzMMT javaslata az EOQ MNB es MMT szervezeteinek
egye§Íté§ére

Az MMT feli,smerue, hogl

- a hazai minőségüg5l szakmailag megosztott,

- a hazai minőségügyi szakmai szervezetek nemzetközi kapcsola-
tai tisztázatlanok,

- a két meghatároó hazai szrwezst (EOQ MNB ás a MMT)
tag§ága minte§I50 7o-ban azonos.
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Kidolgozta javaslatait a fenti két s7Éívezet e5lesítésére, az alóbbi
c élok e léré s e érdekében:

Egy Demzeti szakmai társadalmi szervezet képüselje a minőségüget
Magyarországon és a nemzetközi kapc§olatokban azért, hogy:

- megszúnjön a hazai minőségügl szakmai megosztottsága,

- az EOQ MNB és az MMT szervezetek anyagi és szellerni javai
megőrzé§re, áMtelre kerűljenekj az új szervezetbe,

- a jogi és egyéni tagok szakmai és anyagi erőforrásai egyesítésre
kerüljenek,

- lehetővé váljék az éves szakmai programok átfedésmentes, a
nemzetközi progíamokkal eryeztetett megrendezése,

- eg}§égessé és hitelessé váljék a hazai minőségügyi képzési és
nf lvántartiási rendszer,

- egy§éges és erős szakmai társadalmi szewezet képviselje a hazai
minóségü5let a kormányzati és jogalkotási előkászítő munká_
ban, eryüttmúködé§ben.

Fentiek alapján az MMT és az EOQ MNB szervezetekre építve ery
új nemzeti minőség szewezetlétrehozását javasolja, a két szervezet egye-
sítésével.

Az eryesülést követóen legkésóbb 1 év múlva tisztújító közg5nílésen
meg kell választani az új testületeket, vezetőiket, jóvá kell hag5mi az új
alapszabályt, addig is:

Az ege§tés javasolt alapelvei:

- az e§lesűlést jóváharyó közryűlések után e§/ év múlva az új
szervezet első közg5nilésénjóváhagyja az új alapszabályt, megvá-
lasztásra kerülnek az új testületek és vezetőik,

- a két §?.er:rc?Ét tagjai alanl jogon tagjai az új szervezetnek,
hacsak nem deklarálják ellentétes szándékukat.



Áz egesülés által létrejövő szervezet neve fejezze ki a magnr nemzeti
minőségüg iúnrt elkötelezettséget és a ualona művelői íeIé a nyitottságot,

Az új szervezet eryszerre leryen jogutódja az EOQ MNB-nek és az
MMT-nek.

Amennlben a két szervezet köz5lűlése határozatilag jwábagyla az
eryesülést, a két s 7gívezetvezelő testülete közös akciópíogíamot, az át-
meneti idószak múkitdési szabályait dolgozzák ki és egyeztetett munka-
végzést valósítsanak meg.

A két szervezet vezetó te§tületei az eryesülésig rendszeresen taít§a-
nak közös értekezleteket, melyeken a feladatok, rendezvények és prog-
ramok meghatározása és egyeztetése történhet meg, a két elnök az ülé_
seken felváltva elnököljön.

2.)Az EoQ MNB java§lata a §z€rvezett eg5úttműkiidésre
azEOQMNBésaMMTközött

Elózmények

Közvetlen a rendszerváltoaás után a minőséPgy teruletén két nagy
perspektivikusan fejlődő tánadalmi szeívezat folytatta, illetve kezdte
meg működését.

Az Európai Minőségtigyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság
(EOQ MNB) kissé megkésve, de kózel húsz éves hagyománnyal 1991.
őszén alakult át társadalmi szeívezetté. Az Eryesülési Törvény alapján
szabályosan bejegyzett EOQ MNB me gtartotta1972. óta betöltött helyét
és szerepét az Európai Minóségügyi Szervezetben (EOQ).

A magyar minóségügyi szakemberek már 190-ben megkezdték az
1991. nyarán megalakuló Maryar Minóség Társaság (MMT) megszerve-
zését. Ezá|ta|köz.el egy idóben Magyarországon két - a késóbbiek során
- eg5ne jelentősebb erót és egpe naryobb tagságot magának mondható
társadalmi szervezetkezdte meg, 1lletve folytatta tevékenységét a minó-
ségügy teíúletén.
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Bár a szervezeti tagság bizonyos mértékben fedi eg5rmást, alaza in-
formális munkakapcso|atokon kívül nem jött létre szoros együttműködés
a két szervezet között.

A minóségügy elkótelezett hazai és külföldi szakembereinek á|talá-
nos és egye erósödő elvárrása a Magrarországon működő két legnag5lobb
minóségüryi eryesület vezető testúleteitől, hory alapjában véve hasznos
tevékenységüket a jövőben összehangoltabban, koordináltabban és for-
má|is szervezeti kereteket is működtetv e v égezók

Fő célkitűzések

Az EOQ MNB és a MMT szorosabb egyúttműködésének főbb él-
kjtűzései a lövetkezők szerint fogalmazhatók mey:

- eróteljesebb é§ összehangoltabb hozzájárulás a maryar termé-
kek és szolgáltatások minóségi színvonalának és ezáltal verseny-
képességének jaűtásához;

- összehangolt közreműködés a kormányzat minőségüg5ri állás-
pontja kialakítá§ának és vegrehajtásánakelősegítése érdekében;

- egységes és köós vélemény kialakítása a minóség műszaki-tudo-
mányos kérdeseiben;

- a hazai minőségüry még átfogóbb képviselete a nemzetközi
fórumokon;

- a hazai minőségüg5ri szakemberek ismereteinek , tájékozottságá-
nak és felkészültségének további bőűtése;

- összehangolt projektek, rendezvények és más akciók szervezáe
a hazai minőségüg5ti szakemberek minél szélesebb körének be-
vonása érdekében;

- az MMT és más társszervezetek bevonása a 2000-ben Budapes-
ten megrendezésre kerülő EOQ-Kongresszus előkészítésébe.
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Az €§üttmúkiilés főbb területei

Az eg5rüttműködest elósegító témákat, illewe azok kiválasztását és

koordinált megvalósítá§át alapvetóen semmi sem korlátozhatja, folyama-
tos bóvítésük, illewe kiterjeszté§ük elótt semmiféle mesterséges akadály
nem állítható, Az együttműködésterületeit elsősorban mindkét szerve-
zet tagságának igényei, elvárrásai és kívánságai határozzák meg. A szer-
vezett együttműkódés megkezdésekor fóként a következő feladatok
egteztetett megolÜs a hozhat érdemi eredmúlyeket :

- rendszeres információcsere a minőségüry területén elért fonto_
sabb nemzetközi és hazai eredményetről;

- a két szerye?.et rendezvénynaptárának legalább félévenkénti
eweztetése a jelentósebb rendezvények, továbbképzési tanfo_

lyamok és más időpontok vonatkozrásában;

- az országos rendezvények tematikájának, időpontjának és helyé-
nek egyeztetése, pontos körülhatárolása és ósszehangolása;

- egyes kiemelt jelentóségű onzágos vagy nemzetköá íendezvé-
nyek (konferenciák va5l szemináriumok) koordinált megszerve-
zése, esetleges köais előkészítése és lebonyolítása;

- minőségüryi projektektematikájának összehangolása, eryezte-
tése vagy elhatárolása;

- naryobb nemzetközi vary hazai projektek köós megpályázása,
a pályázatok öszehangolt elókészítése, megszewezése és elnye-
résük esetén köais végrehajtása;

- egJres szakágazati területek egyeztetett kezelése, esetleges fel-
osztása.

Az eryüttműködés elórehaladtával törekedni kell a szakmai bizott-
ságok azon szervezeten belüli müködtetésére, ahol az eredményes mun-
ka feltételei jobban biztosífua vannak. Ezzel össáangban nevezhető meg
és jelenthet6 be a nemzeti képüselő személye az EOQ részere is.
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Az elózőeken fiilmenően az EOQ MNB az egúttmúködés keretein be-
Iül kötelezettséqet vállal, hog megfelelő módon és formában rendszeres
tóiékaztatást ad az EOQ MNB, az EFQM, illetve Europai Minőségügti
Platform rendenényeiről, proj elaj eiről é s kiadv óny airól. Áz egüttműködé s
alapelveinek megfelelően az MMT rendezvényeit is bejeknti, ismeneti a
me§elelő nemzetközi fórumokon és kiadv ányokban.

szervezeti keretek

A szervezett eryüttműködés szervezeti kereteit a két Európai Mi-
nőségügd Szewezet (EOQ és az EFQM) által 1994-ben létrehozott Eu-
rópai Minóségüryi Platform példájátkővetle a követkző Mpviselőkből
álló testüla képezheti:

- a két testület vrála§ztott elnöke;

- a két szervezet ügvezetóje;

- egy-e§ legalább 1 éweválasztottvezetóségi tag.

A három-hrárom tagú konzultatív testúlet ülé§eit kölcsönös meghívás
alapján évente legalóbb kétszer tartaná meg a meghívó szervezet székhe-
lyélvagy az általa javasolt helyen felváltva. Az ülés ekről keszített "Em-
lékeztető' elkészítéséről mindig a vendéglátó fél gondoskodna, amely -
mindkét fél aláírrása után - alapját képeáeti a vezetó testületek és a tag-
ság tájékoztatásának,

Az ülésekíe - rnindkét íél egetértése esetén - célszeni lenne esetenként
meghíwli az illetélea kormányzati tisztviselől<et és/vag más minóségügti
tánadalmi szervezetek képviselőit b, akik meghatórozott napirendi pontok-
ban vé leményükt, ólldsfoglalósuklt kiíej thetnék

A szervezeti keret - mindkét fél egyetértése esetén és a napirendre
kerülő témák jellegétől függóen _ bóvíthetó, módosítható az alapvető
élkitűzések minél jobb teljesítése érdekében.

Kitekiltés

Az EOQ MNB és a MMT vezetői között kialakítandí szerlezett
eryüttműködés eredményessége és hatékoqnága esetén hosszabb távon

l50



elképzelhetónek lászik az elórelépés eg " Szóvetsét' létrehozrásának irá-
nyába. A hoszabb távon létrehoáató "N{agrar Minr6sQiig§ri Sziivetség"
azonban semmiképpen nem lehet kirekesztó jellegí ás csak a két legna-
ryobb hazai minóségüryi társadalmi szervezet eslüttműködésére korlá-
toala. Ezért - akét legnaryobb szewezet köaitti eredménye§ es/üttmú-
ködés elsó kézzelfogható jelei után - élszerúnek látszik a konzultatív
te§tület időszakos vagl rendszere kibóvítése más maryaronzági minóség-
üsri társadalmi szeúezetek ve?etőinek, i|lewe képviselóinek bevonásá-
val. Ennek a késóbbiek során még pontosabban kiilvonalazandó pers-
pektívának a mérlegelése és kibontakoztatása azonban csek cbban az
e§etbcn kéPzelhet6 el, hogl ha o nost kialaldíásra kerüló §zervezett
együttnúkiilés az EOQ MNB ós r MMT között a nemzed ntnóségii,5l
alapvetó érdelreit hatókonyan szolgália és a írg§iig érdelreinelg elvórú-
§ainlk m€gfelel.
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RoMÁNIA NEMZETVÉDELMI Itflhü§zTÉRIUM És A
MAGYAR K§2úRg{sÁo IIoNVÉDELMI MINI§ZTÉRII M

EGYÜrTTbÍŰKÖDÉ§ÉNEK LEIIETÖSÉGEI A KATONAI
MINÓSÉCÜCV TERÜLETtsIN

a *uU laaU|

Bewzetó

A XIX-XX. sázadi ipari fonadalmak a kiilönkiző trársadalrni beren-
dezkedésű országok kormányait mrás és más módon mobilizálták a lakos-
sági szüIségletek kielégítésére. A piac jelképes, ösztönös, örczabályó,
részben beavatkoó és a tervutasítás jellegét aszerint hordozta magán,
amilyen módon a piac szereplői magukra nézve kötelezóként elfogadták
Ez a kényszer határozta meg, hogl a termélrrninóség, mint piacon mara-
drási kényszer vary mint az alapellátás elveit, a társadalmi fejlódés egy
magasabb fokrán, un. "szül<séges rossz", tényező- A tánadalmi köüiletek
piacosodása hozt a magával azt az igényt, ho5r a Maryar Katonai Minő-
ségügy, a nyugati orságokban több évtizede alkalmazott elvei iránymu-
tatását követve, a közép-kelet aurópai és kelet-európai országok felé is
erységes elü alapokon kíván nltni és eg5nittrnűködni. Erre szolgál pél-
daként a Románia Nemzetvédelrni Minisztérium Fegrueres Erők Be-
szerzesi és l-ogisztikai Főosztályával tervezett eryüttműködés.

Románia Nemzetvédelmi Minisztérium a Katonai Tanúsíúási,
Akkreditálrósi és Felúgyeleti Tastület (OMCAS)

Románia, a többi volt szocialista országhoz hasonlóan, erófeszítése-
ket vállal az európai és euro-atlanti, katonai, politikai és gazdasági szer-
vezetekbe való beintegrálódá§hoz. Romránia az első országok között volt,
aki csatlakozott a Partnerség a Békéért progíamhoz. A Román Fegrue_
res Erők pedig napjainkig sikeresen vettek részt a NATO erőkkel köós
ryakorlaton.

l Mikula Lá§zló mkález.e.dei, a HM Be§ze.zé§i Hivatal Minó§é8biztosítá§i k8z8,ató6á8, T€rmé-
keuenófzÁi 6áályv6zetóje
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Rornánia figyelemre méltóan működött és működik eg5nitt az IFOR
és SFOR erőkkel Boszniában és az erykori Jugoszláüa területén.

Jelentős átszervezések történtek a Román Fegyveres Erőknél a NA-
TO követelmények honosítására és a meglevő haditechnikai eszközök
modernizálásával kcizelebb kerültek a nyugati hadseregek színvonalá-
hoz.

A katonai rendeltetésú termékek előállítására irányuló tevékenysé-
gek összetettsége és ezen termékek különleges fontossága a fegyveres
erők hadrafoghatóságának, harckészültségének növelésében és együtt-
működési (interoperabilitás) feltételeinek javításában; valamint az az el-
várás, hogy Románia is NATO taggáváljon szükségessé tett néhányszer-
vezeti és működési feltétel biztosítását, amelyek kötelező követelmény-
ként írják elő a feg5rueres erók szállítói számára, hogy termékeiket egy
olyen minóségbiáo§ítási rendszerben állítsák elő, amelyet a Nemzetvé-
delmi Minisztérium tanúsított.

Erre a célra lett létrehozva a Nemzetvédelmi Minisztériumon belül
az OMCAS, azzal a íeladaltal, hogy értékelje a fegyveres erők számára
termékeket szállítókat és szolgáltatást vegzőket minóségbiztosítási rend-
szereik, termékeik és a minóségbiztosítrásért felelős személyzet, valamint
vizsgálólaboratóriumaik és gyakorló lőtereik tanúsítására és akkreditálá-
sára.

Az OMCAS szervezete megfelel az EN 45000 európai szab-
ványsorozat legtöbb követelményenek a tanúsító és akkreditáló testüle-
tek vonatkozásában. Azonbanjelentős az eltérés náhány területtel kap-
csolatban, mint például a minőségbiztosítási fiiggetlenség és az oMCAS
szolgáltatá§okban való szállítói hozzáféres.

Eze,ket az eltétéseket az OMCAS katonai jellege és az a tény tette
szükségessé, hory a tanúsítás és az akkreditálás egyaránt díjmentes. Az
OMCAS tanúsításához vary akkreditálásához a feg5veres erőknek ter-
mékeket szállílók vagy potenciáli§ termékzállítók, illetve szolgáltatrást
nyijtók juthatnak hozzá.

Az OMCAS tevékenységét a feg5iveres erők Beszerzési és Logiszti-
kai FóosztáIya koordinálja. A fegyveres erők Beszerzési és Logisztikai
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fóosztályvezetóje,- államtitkár - jogosult a tanúsítás vagy akkreditálrás
megadására, felfüggesztésére va5l üsszavonására.

Az OMCAS által végzntt tanűítrási es akkreditálási tevékenység
olyan referencia dokumentumokon alapszik, mint az ISO 9000-es nem_

zetközi szabváry,soío7At, M EN 45001 Európai Szabvány, a katonai és

termék szabványok es a Nemzetvédelmi Minisztériumra vonatkoó spe-
ciális követelmények.

A teljes tevékenység eljárási utasítrásokban van részletezve, amelyek
ké! az OMCAS tevékeqségét meghatározó általános dokumentumon
alapulnak

Ezelc

1.) a Nemzewédelmi Minisztérium szállítóinak tanúsításáía\akkle-
ditálására vonatkozó általános szabályok;

2.) a minőségbiztosítási rendszerek; a termékek és a személyzet
tanűítására, valamint a üzsgáló laboratóriumok á ryakorló
lóterek akkeditálásrára vonatkozó követelmények.

Az értékeléseket az oMCAS, átlamilag felkészített és tanúsított hi-
vatal végzi, amelyben függetlenített auditorok tevékenykednek. Az OM-
CAS a Védelmi Minisztérium más főosztályain alkalmazott műszaki
szakemberek és szakértók munkáját is igénybe veszi kölcsönösségi ala-

pon. Az auditorok az ISO 10011 Nemzetközi Szabvány követelményei
szerint lettek felkészítve és tanú§ítva.

Az OMCAS rendszeres felügleleti tevékenységet végez annak meg-
állapítrására, hos/ a tanűított/akkreditált szállítói folyamatosan teljesí-
tik-e a tanúsításVakkreditálá§i követelményeket. Az OMCAS intézkedé,
seket tesz a tanúsítás/akkreditálás felfüggesztésére, vary visszavonására
abban az esetben, ha a szállító már nem telje§íti az elóírt követelménye-
ket.
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A szállítónak fellebbezési joga van az OMCAS, ránázve hátrányos
döntéseivel szemben.

Az OMCAS tevékenységében az első lépést a minőségbizto§ítási
rendszer tanúsítás aképezi, mivel ez kötelező előfeltétele a termékek és
a személyzet tanúsításának.

Valamely potenciáIis szállitó értékelésénél és minőségbizto§ítá§i
rendszereinek tanúsíáslináI követendó lépések a következőlc

- szállítói folyamodvány a tanúsításért;

- a tanúsításra vonatkozó oMcAs dokumentumoknak a szállítő
rendelkezésére bocsájtása;

- a szállitó előzetes értékelése;

- a szállító minóségbiztosítási rendszerére vonatkozó dokumentu-
mok elemzáe;

- helyszíni értékelés;

- tanusításodaítélése;

- felügyelet;

- ismételt éítékelés.

A román hadiipar katonai tennékekeí más orságokka| egrüűmű-
kfive grárt és javít. Ilyen esetekben a minőségbiztosításra, a felüryele!
re és a felelósségek kijelölésére kétoldalú kormányszintű megáIlapodá-
sok teremtik meg az alapot. A kétoldalú Kormányzati Minőségbiztosítási
eljárások tartalmi vonatkozá§ait a két orság katonai minóségbiztosítási
szakemberei és az ide vonatkozó Nemzetközi Szabványok iránymutatá-
sai köwonalazzák.

Az oMcAs tanu§ítást ad és felügyeletet biztosít az export célú ka-
tonai termékekre, ugyanolyan feltételek mellett, mint a saját fe5rueres
erők számára.

Az OMCAS együtt Kván működni más országokkal a célból, hory
kölcsönös szolgáltatásokat nyújtson és fejlesszen ki a védelmi célú ter-
mékek minóségbiztosítása és a terület személyzetének kölcsönös elfo-
gadtatása tekintetében.
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A Maryar Katonai Minőségügyi Rendszer

A Magyar Katonsi Minóségügri Rendszer feladata biztosítani a
MH logi§ztikai folyamataiba bekerülésre teívezet| beszerzet! majd
üzemeltetett és felhasznáIt technikai eszközök és anyagi javal vala_
mint szolgrólíatások a hatályosjogi szabályoásoknak és a normatív do-
kumentumoknak megíelelő ninőségéi és megbízhatóságát az emberi
egészség védelmé! élet és vagrcnbiztoD§ógát, végiil a ráfordítások és
be§zerzett értékek összhangját.

A feladatoknak megfelelően a Katonai Minőségbiztosítá§nak a lo-
gisztikai folyamatokhoz illeszkedve több eg5rmástól jól elkülöníthető, de
eglrmást feltételező fázisai és eryüttműködő szervezetei vannak

A minóség iránti felelósség nem osztható meg, de nem is adható a
háron fó rÉsztvevő e§/ikének §em ki?árúlagosan:

o A MH felsőszintű gazdálkodó szeweinek elsődleges felelőssége
a szül§égletek meghatározása;

. A HM fejlesáó és beszerző szervezet felelőssége, hory lefordítsa
a katonai felhasználási igényeket a megfelelő műszaki, minőségi
követelményeke és a legmegfelelőbb partnerrel szerződést kös-
són;

r A szállítónak az a felelőssége, hogy a szerződés követelményei-
nek megfelelő minőségű terméket gyártson, va$/ szolgáltasson.

A katonai minőségbiztositással szenben támasztott általános kö-
vetelmények kielégítéséhez alkalmazott elvek és struktúra:

1.) Országunkban törvény és kormányrendelet felhatalmazása alap-
ján HM rendelet szabályozza a katonai minőségüryi rendszer
működését;

2.) A rendszer irányítása és vezetése a HM gazdasági felüryelő
helyettes államtitkár hatáskörébe tartozik;

3.) A HM Haditechnikai Fejlesztési és Beszerzesi Főosztály felelős-
sége, hog5l a katonai igény megielenésétől az igény kielégítéséig
tartó fázisokban jelen legyen a katonai minőségbiztosítás képü-
selete;
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4.) A Fóosztálv a nemzeti minőségüryben képviseli a katonai minó-
' sécüwet, iizssália és értékeli a vonatkoó törvények, jogszabá-

bők érvénvesfuáét és hatásait. koordinálja a nemzeti és nem-
ietkOn sáw ezptekkel való egrüttmúködést. Kidolgozza a kato-
nai minősésbiztosítás feladatait, felügyeü a végrehajtó szÉíveze-
tek működését. Szabályozza a katonai minőségügri oktatás-ku-
tatás-fej lesztés tevékeqnégét.

5.) Az intézménves feladatokat a HM Beszerzési Hivatal és a HM
' Haditechnikái Intézet, valamint a Maryar Honvédség Szolgálati

Főnöksések véezik. amelyek a minóségszabályozás rend-
szeréne{a termékek megfélelóségének ellenőrző, üzsgáló és

tanrísító izewei, a katonaiizabványósítrás és mérésü5l feladatait
végrehajtó szervei.

6.) Az intézmények iogköre kiterjed a hadiipari és hadfelszerelési
' cikkek minójégéie vonatlrozó Ólóírások kiadásúra és beíartÁsá-

nak ellenórzésére:

a.'t A vizspáló szervezetek feladata a vonatkoá követelmények és
' nor.uiíuák szerint a vixgálat végrehajtása az eredmények és

megállapításaok dokumentálása;

b.) A tanűító szervezetek feladata a üzsgálati eredmények és meg-
' állapítások <lsszehasonlítása az elóírrásokban foglaltakkal, a mi-

nósités, a megfelelőség vary nem megfelelőség megállapítása és

tanűítá§a;

c.) Az ensedélvezó szervek feladata a tanúsítás eredménye alapján
' a gyáríá§,Vé^rErzes, használatbavétel,rendszerbeállítás, üzemel-

teté§, stb. engedélyezése;

d.) A felüsveletet ellátó szpwezet folyamatos minőségfelügreletet,
' a termők sajátosságai által megkívánt 5lakoriságú megfelelóség

feltigeletei és ellenőrzest lát el a sállító telephelyén,
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A HM minőségüryi szervezetei nincsenek tanúsítva és akkreditálva,
a szervezetek személpte azonban a Maryar Szabványügyi Hivatal ni-
nősegii5ri szakértói tanú§ítvánnyal íendelkeznek E s zeívezatek taq]ai
a Nemzeti Aklreditáló Testületnek, a Maryar Szabványüsri Testületnek
és a Magyar Minóség Tánaságnalq amely a nemzeti minőségüg5l nonpro-
fit társadalmi szervezete,

Az OMCA§ ás a Mag5rar Kaíonai Minő§égu§i Szeíveaetek
leheí§ége§ együttmfikfie§i teriiletei

A NATO konzultációk, Minőségbiztosítási Igazgatók AC250 Főbi-
zottsági ülések bebizonltottá§ hory minden NATO tagország és a Bé-
kepartnerségi egyűttműködésben résztvevő országok a §sjáí nemzeti
minó§égű§,i rcndszerére támaszkodva al8kította ki é§ műkiklteti a ka-
tonai logisztikai folyamatok minőségbiztosítás i itttézmérryét, hatátozza
meg jogállását, irányelveit, feladatait.

Nem történt ez másképpen hazánkban sem és Romániában sem. A
cél, hory a két ország katonai minőségbizto§ítási szewezetei, szakem-
berei megtalá|iák a közös eglüttműktilési utat, módot, formát és nyel-
vezebti

1,) Kétoldalú minóségügri tájékoztatási rendszer kiépítése és mű-
kiidtetése.

Mindkét ország katonai minóségüryi szeorczetei a rendszervál-
tás óta nagyot léptek elóre a NATO országok azonos feladatkör-
rel foglalkozó szervezetei struktúrájának, módszereinek a meg-
ismerésében. Természetesen mindkét oldalon má§ é§ más jellegű
tapasztalatok halmozódtak fel és kerülnek napjainkban is alkal-
mazásra. Ezért lenne élszerü eá a tájékoztatási rendszert "éló-
vé" telni, ami lehetóséget adna a kölcsönös tapasztalatok meg-
ismerésére.

2,) A két fél szenezeteilek kölcsönös bemutatá§o, a t€vékeny§€ek
fóbb területeinek megisnerése

A katonai minóségügért felelós szewezetek jelenlegi felépíté-
sét mindkét fél esetében a megváltozott nemzetköá katonapo-
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litikai környezet, az országok belső gazdasági teherbíró képessé-
gének limitje és az új szemléletű NATO-nak való megfelelés ala-
kította. A szervezetek és feladatok kölcsönös megismerése meg-
teremtené az együttműködé§ elvi alapjait és a szewezeti elemek
feladatainakkölcsönös ismeretein keresztül megvalósítható len-
ne a hatékony információcsere.

3.) Katonai minósegügri jogszabáIy alkotói twékenység tapasz-
talatainak c§eréje

A katonai minőségügy szerves része a nemzeti minőségpolitiká-
nak, íg5l ajogalkotói tevékenység is alapvetően a mindenkori gaz-

dasági környezet és politikai akarat elvárásai alapján fogalmazó-
dik meg. Országaink kinflvánított szándéka az EU-ba való be-

lépés, aminek alapfeltétele, hoglr a szabályozó rendszer kompa-
tibilis leryen a nemzeti sajátosságok firyelembevételével. A NA-
TO-ba való belépés, az EU elvárásai és a nemzeti jelleg alakítot-
ták ki azt a jogszabályi környezetet, amelyben országaink katonai
minóségügyi szervezetei napjainkban tevékenykednek. Ennek
kölcsönö§ megismerése és a tapasztalatok átadá§a eme|né az

eg5rütt gondotkodás esélyet.

4,) A szakemberképzés módszerein€k és tematikájának kölcsönös
cseréje, tanulmányutak szervezése

A termékeknek a katonai elvárásoknak való megfelelése nem
napjaink megfogalmazott elve, Generációk adták át azokat a
szakmai fogásokat és tudást, amelyek a felhasználók biztonságát
voltak hivatva igazolni. Igy nem kellett teljesen új alapokról in-
dulni, amikor a katonai minőségtrgy, mint ágazat ille,szthetőségé-
nek kérdései kerültek megvitatásra a NATO megfelelő feladat-
köreivel.

A szakembereknek természetesen "eg nyelven" kellett beszélni,
ami sok tanulást, képzest és útkeresést okozott ahhoz, hogy a
NATO AC250 Bizottsága 1996-ban elismerőleg nflatkozzon a

Magyar Katonai Minőségügl helyzetét bemutató előadásra. M!
vel a NATO országokon belül a nemzeti minőségügy, így a kato-
nai minőségüry is eltérő módszereket, követelményeket tart ma-
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gára nézve követendőnel! célszerű lenne, ha szakembereink le-
hetőséget kapnának a kölcsönös véleménycserére.

5.) A ronán és magnr katonai exporttermékek és szolgáltatások
g/ártó ország általi }atoni ninőségbiztosításának felüryeletérc
és a fele|ősségek kijelölésére vonatkozó bilateriális negállapo-
dások műkiiltetése

A két onzág földrajzi és geopolitikai helyzetéből adóóóan a gaz,
dasági kapcsolatok is hosszú idő óta gyümölcsözóen alakulnak.
Meg kell találni a katonai felhasználású exporttermékek a gyártó

ország katonai minóségbiztosítási szervezetei á|tali felügyeleti,
minóségellenőrzési, tanúsítási eljárási rendjének kölcsönös alap-
jait, az eryüttműködés szervezeti, személyi, informatikai, mód-
szertani és dokumentációs követelményrendszerét, amit kor-
mányközi megállapodás kell, hory rögzítsen.

Viszonosság hiányában a HM illetékes államtitkára dönt azigély
teljesítéséről és az eljárás rendjéről (felszámítandó költségek, fi-
nanszírozás, stb.). Beszerzés minőségbiztosítási igény esetén a
HM Beszerzési Hivatal, fejlesztéssel kapcsolatosan a HM Hadi-
technikai Intézet köt szerzódést.

6,) Minóségűryi tudományos egrüttműkiilés:

A Magyar Katonai Minóségügy mindig hűzóerőt képüselt a
Nemzeti Minóségügy porondján. Idóben felismerte, hogl a jövó
minőségüryi kérdései az Eryesült Európa által megfogalmazott
minőségüryi elvárásokban kerülnek megválaszolásra, így a kato-
nai minőségűg5l elismert helyet és tekintélyt vívott ki magának
hazánkban.

Ez az út nan volt eglszeni és könnyú, merí a termékeket előáIlító gaz-

dasó§ formációk inercűja és alkalmazl<odó képessége eltéró határértéket
mutattak de mindaz az bmeretanyag, követelményendszer, amelyek pub,
likóció folytán i,smertté vóltak és a gazdasági versenybóI adódó kényszer, a
gazdasóg részuevóit helyes irányba óUította. A Katonai Minőségügl elis-
mert szakemberei több ttldomúnyos publikdcióval jórultak hozzá e pozitív

íolyamat létrejöttéhez és céIszetú lcnne köIcsönössé§ alapon ezeket meg-

v it atni ilktv e tanubnóny omí
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A Qs 9ooo És e Nero nnszfilírü RENI§zDREK
sruÁtossÁcer

Füredi LdnIó.
Sottényszky Ltíszlól

Bevezetés

A Magyar Honvéóég Ma5rarországon a legnaryobb gépjármú üzem-
bentartó sz.ertezet, amelynek jelentős mennyiségű fődarabra, részegy-
ségre, alkatrészre van szü}sége a sajátos feladatainak ellátása éljából.

Magarorságon ma mintery 300 ég fo$alkozikjárműalkatrész ryártás-
sal. 19{í. evben megközelítőleg 80-90 milliárd forint termelési &teket áűí-

tottak eló járműalkatrészből Maglaronágoq ennek tobb mimt 5O Vo-a ex-
portra keriilt. Az errport döntóen a fejlett ipari orságok és ezen belü Nyu-
garEurópa felé irrányult.

Ebben az iparágban is - hasonlóan az ipar többi részehez - a munka-
eró költség, a bérek a fejlett ipari országoknál szokásoshoz viszonyífua
alacsonynak mondhatók. Részben ennek, részben a kedvezó üzletpoliti-
kai légkörnek, valamint a munkaerő jó szakképzettségének, a kedvezó
földrajzi elhelyezkedésnek és a jármúalkaUáz-gártásban szazntt tapasz-
talatoknak köszönhetóen az elmúlt 5 év távlatában jelentős, ezen ipará-
gat érintő beruházá§okra keíült §or, ami jelenleg is folytatódik.

A rnaryar alkatrészgyártó ipart korábban majdnem kizárólagosan a
haszongépjármű, illetve abuszgyártáshozilleszkedó termékkörjellemez-
te, ezen túl néhány vállalatnál a KGST szakosodiás fiiggvényében meg-
valósuló kooperációs termelés. Az iparág jelentósen átalakult, jelenleg
a személygépkocsi alkatrészryártás a domináns.

1 Füredi László nyá.ezreda§, a Ma8yar Minó§ét Táísa§á8 mi[ósé8ü8yi szakértóF,
soltényszky Lá§zló óma8,!r, a HM Beszeízési Hiydtal Mioóé8biáo§ítási I8az8ató§á8 Reod-
§zertanú§ító osztáy f óelóadója
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Néhány konkrét adat err6l (az adatok millió DM-ben)

Projekt 199G91 1992-93 1994-95 1996 1997-98

GM Opel 39o 0 257

Magyar Suzuki 300 23 28

Ford l20 43

Audi 0 550 l80

volk§wagen 80

Mercedes-Benz 0

További (pl.: ITT) 200

A gyártóképesség mai leterheltsége Magyarországon fódarabra,

rész-erységre, alkatrészre, busz és haszongépjármű esetében 80,85 7o-

os, a sámélygépjármű esetébén 60ó5 7o-os. Jelenlegi helyzetre jellemzó,

hory a technológiák egy jetentós része új és nary arányú a külföldi know-
how és licence megjelenése.

Az iparág produktumain betül nary volumenű a sajtolt és forgácsolt

techonlógiával elóállított alkatré§zek gyártása. Jelentős a könnyűfém-, a

műanyag- és gumi komponensek részaránla. A termékösszetételben a
járműeléktronika és járműelektromossági részegységek aránya is figye-

lemre méltó. Ezek azok a területek, ahol az utóbbi években ajelentősebb
fejlesztések megtörténtek Magyarországon.

Ezen bevezető után megfogalm azható azon elvárás, hogy - amely
piaci kényszert is jelent - a beszállítók megfeleló követelményrendszert
élégítsenek ki az alkatrész-, fóegység- és alapan}ag gyártás stb. területén.

Ilyen követelményrendszer a járműglártás esetében elfogadott és alkal-
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mazott QS 9000,2 amely a rend§zer értékelésére a QSAa3 batározzameg
részdokumentumként.

A Maryar Honvédség eszközpar§ának fenntartási feladatai folya-
matosságának érdekében beszerzési tevékenysége során kell megfogal-
mazza aznkat az igényeit, amelyeket az eszközökkel, a fődarabokkal, a

részegységekkel, az alkatrészekkel szemben támaszt. A beszerzési köve-
telmények erységesítése céljából a polgári területen a gépjármúiparban
már múködó QS 9000 vagy a katonai területen a NATO AQAP '-kben
megfogalmazott követelményeket lehet fi ryelembe venni.

A két követelményrendszer eryüttes alkalmazása a lehetséges meg-
oldás ma Maryarországon. Az AQAP-k és a QS 90fi) együttes alkalma-
zrása a NATO k&etelményekkel való illewe, a polgári sdéra gépjármű-
iparban alkalmazott követelményekkel való harmonizálását teszik lehe-
tővé a HM és a Magyar Honvédség beszerzési ktivete|ményeinek meg-
határozásakor.

Ahhoz, ho5l az eryüttes alkalmazrásról beszáljünk meg kell üzsgálni
e két követelményrendszer eryezőségét, küönbözóségét. Cikkünkben
erre kívánunk rávilágí,tani.

Qs 9ooo az autóipa.i ba§zálítók köiv€telínényrend§zer€, alapja az Iso 900 l : l 994, de €zeí tű-
íieíóen további [övetelméDyeket táínasd a tleszálítók miDó§é8rendszeével, ninó§é8,ü8yi te-
vékenyé8,ével szemb€n miít
- az alkakészek jóváha8,yá§i eljárása;

- a teYékeny§é8 fotyaDatos javíiá§a;

- a 8yáítókéPessé8 viz§8áara;
- a hibák m€8,elózése;

- a megíendeló vállalaüa jellemzó köv€telmények me8fo8ahraása;
- a vevói me8,elé8edett§é8 minden erzlózzel való biáosítá5a;
- a keíesáfunkció§ teamek alkajtnazá§a;

- eljá.á§ kialakílá§a a vevó §zábályainak, elj{i.á§ainók , i[*ve az azdóatr beköv€tkezett \dtoások
kezel&É'e,

QsA (Quality q/stem Asre§ínent), a minó§é8,i rendszer értékelése a válalat me8méretteté§én€k
eszlóze. FeIha§ználható a szá|ító öDértékélésére (elsó fá értékelé§e) é§ a megrendeló (má§odik
fél ériékólés€) által végzett értékelé§re is.
Az éítékelés három lényeta§ fázi§M| áí |

- dokümentáció (dok mentáció audit )Yizs8áata;
- hety§áni üzl8áat (heíy§dni aüdit)
- értékelés é§ jelealá§

AQAP (A ied Quality A§§urance Publication§) NATo MAs (Ka|orni szabYányo§ítá§i Ü$xnök-
sé8) által kidokozott dokuméntumok rendszere. A NATo minó§é8tiáodtás§al kapcsolato§ kö-

, vrtértnéoyeit fo8latja e8}§é8€s rendszerbe, a$ely€k€t az éídekelt nemzetek az alkatmazásuLra
Yonatkozó m€gálapodá§ban (STANAG 4l 08) fo8adtak el á§ léptettek életbe.
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Q§ 9000 autóipari besállítói követclmónyrtndszer

Az ISO 9000 szabvánlnorozat nemzetközileg elfogadott minőségü-
gyi rendszerkövetelményeket meghatároó szabványok. Mind a nary, kö-
zepes és kis vállalatok az ISO 9000 szabvánlnorozat valamelyik rendszer
követelmény szabványrának (ISO 9001, ISO 9002 vary ISO 9003) megfe-
lelő minőségi renózerek kiépítésén, fenntartásán dolgoznak. Jelenleg
az ISO fi)l, 9002, és 9003 szabviányoknak való megfelelés a kulcsa a
nemzetközi piacokon való versenyképe§§égnek.

Azon vállalatok, amelyek ISO 9001, ISO 9002, illetve ISO 9fi)3 ta-
núsítvánnyal (első-, második- illetve harmadik fél általi tanűítás) rendel-
keznek, ery alapkíwetelményeknek megfeleló minőségüryi rendszert mú-
ködtetnek.

Ez kiküszöböli azt a lehetőséget, hogy az ISO 9000 szabványokat
alkalmaó orságolnak ktilönböó szabványai, krilönböző kcivetelményei
leryenek.

Habár az ISo 9000 szabványsorozat nem garantálja a minőségi ter-
mékek előállítá§át, de meghatározza azakat a kritériumokat, amelyek
alapján jó minőségű termék vagy szolgáltatás folyamatosan elvárható. A
minóségüryi rendszerszabványok nem termékspecifikusak, alkalmazha_
tóak mind a gyártó, mind pedig a szolgáltató ipatban. Ezek a szabványok
nem specifikálják a vállalat minóségbiztosítási eljárásainak hogyan kell
megjelenniük, viszont kötelezóvé teszik az alkalmaóiknak, hogy defini-
álják a minőségüryi eljárásaikat, dokumentálják folyamataikat, illetve iga-
zolják azt, hogy tevékenységük a szabályozásaiknak megfelel.

A QS 9000 minőségüg5ri rendszer követelmények 1994. szeptembe-
rében keriiütek kiadrásra. Ebben az alap minőségrrgyi rendszer elvárásokon
feltil megfogalmazásra kertiltek az autóipar, egyéb alkatrész á anyaggyártó,
kíil§ő és belső be§zállítók részére (ebbe beletartoznak a hőkezelést, egyéb
felületi megmunkálást stb. vegó vállalatok) a kiegeszítő követelmények.

A QS 9üX) követelménltendszer alapját az ISO 9001 szabvány ké-
pezi, ezen kívül még több mint 160 egyéb követelménl i§ tartalmaz.
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A QS 9000 kiivetelményrendszer három részre tagolódik

- 1. Az első fejezet az ISO 9001-es szabvány pontos sóvegét tar-
talmazza kiegészítve az autóryártás/alkatrészryártás követelmé-
nyeivel.

- 2. A második fejezet további követelrnényeket tartalmaz az ISO
9001 szabvány hatáskörén túlmenően, amelyek közösek az au-

tóryártóka.

- 3. A harmadik fejezet vevő-specifiku§ követelményeket tartal-
maz, amelyek egledi követelmények.

Megjeryzendő, hory a na5l autóryárak, illetve felhasználók elvárják
az ISO 9001 vary 9003 szabváry,ok szerinti minő§ítést a vállítóikkal szem-
ben és 1997. decembeí 31+ól kezdve az új beszállítóktól megkövetelik a

QS 9000 követelményrendszer szerinti megfelelést.

Az AQAP katonai minóségbiztosítási követelményrendszer

Az AQAP-k témakörúknek megfelelően két csoportra oszthatók:

- szerződéses típusúak, és

- tájékoztatótípusúak.

Avásárolt termékek minőségébe vetett bizalom erősítése céljából a

NATO nemzetek saját Kormárryzati Min&égbiztmítás rendszereket fejlesz-

tettek ki. Ehhez kapcsolódóan a Nernzeti Fe$rverzeti Igazgatók AC/250 jelű
bizottsága kidolgozott egy dokumentum soíozatot a fenti koncepció be-
vezetésére; ez azAQAP sorozat A kölcsönö§ elfogadhatóság biztosítása
érdekében jött létre a STANAG 4108 Szabványosítá§i Megállapodás,
amelyben életbe léptetik a Szövetséges Minőségbiztosítási kiadványo_
kat.

A legfontosabb AQAP-k a szerzódéses típusúak. Ezek megkövetelik
a szállítóíől, hog5l a szerzódéssel kapcsolatban minőségbiztosítási rend-
szer elemek létrehozásának és működésének objektív bizonyítékát szol-
gáltassálg amelyek a Nemzeti Minóségbiztosítási Hatóság számára szük-
ségesek az elégséges bizalom nyújtásához, hogy a termék a szerződéses
követelményeket kielégíti.
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Az ACDíO binttság a kor követelnényeit s zen előtt tartva alakí-
totta kí a 1fi)-as sorozatjelű szabályozást, figyelembe véve a polgári szfé-
rában már múködő ISO fi)O szabványcsalád követelményeit. Az AQAP-
ok a megfelelő ISO szabványok összes követelményét hivatkozás formá-
jában és szükség szerinti NATO kiegószítéseket tartalmazzák

Az AQAP_ok megnevezik a minóség szabályozrási követelményeket,
és ezá|ta| avásár|ó számára a minóségbiztosítrás ellátását is. A folyamatos
minőség jaűtás elve, habárnincs külön NATO dokumentumban táígyal-
va, pontosan olyan fontos elv, mint a minóségszabályozás és minőségbiz-
tosítás. Bármely minőség irányítási rendszerről van is szó, mindhárom
elvet át kell ölelje.

Az AQAP-k alkalmazások arra, hogy ami jó és már kitalálták, azt
már ne találjuk fel újra, csak a kiegésátó követelményeket l.attalmazzák
az ISO minőségügyi rendszerszabványok aktuális pontjaira hivatkozva.

A sorból kilóg az AQAP 1,31, amely egr ninirnun minóségbiztosí_
íásról rendelkezik a végtermékre. Ez az AQAP nem táma§zkodik Bzonos
tárgnú ISO szabványra.

Az AQAP 170 irányelveket rögzít akormál5rzati minőségbiztosítás
STANAG 4107 ' feltételek szerinti vezetéséhez és támogatja a NATO
nemzetek közötti Kormányzati Minőségbiztosítás gyakoriati összehan-
golását. Ez a követelményrendszer teszi lehetővé, hogy a katonai beszál-
lítókkal szemben támasztott követelményrendszer (AQAP) és ery pol-
gári területen műkcidő ónkéntes alkalmazású krjvetelményrendszenel (QS
9000) köz<ltt összehasonlítrást vegezzünk

Az AQAP-k egységes alkalmazását a NATO (mint regionális köve-
telnények) tagállamainál uryanúgy önkéntes alapon, mint a QS 9000
regionális követelményeit (autó é§ alkatrészgyártók) a tagok e§Ihangú
elfogadrása a|apján a NATO tagállamok szabványosítási megállapodása

5 STANAG 4l07 NATo r.8á|láfiok §zabványosítá§i metáüapodá§a a Kofínányzati Mi!ó§é8biz-
to§ítás Kölc§óDós Dfo8adá§áíól. célja: LefektetDi azon eljárá§okat, meghatá.oásokat é§ felté_
leleket, ametyek alapjátt katonai termékek é§ szot8átátások kólcsaiDős kományzati minó6é8biz-
to§ítá§át e8y NATo or§ág nemzeti ható§á8a elvé8eá€ti e8y Dá§ik NATo ofság vagr NATo
szeflezetkéí&ére-
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a Sávetséges Minóségbiztosítási Kiadványokól (STANAG 41B) teszi
kötelezővé.

AQAP és a QS 9000 kiiveúelményí€ndszerek sajátmsó3al és ammsságai:

- Beszállítói követelményeket hatáíoz meg;

- Egységes regionális követelményrendszer;

- ISO 90fi) szabvánlnorozaton alapszik és mellérendel plusz köve-
telményeket;

- Egyaránt vonatkozik kiil§ő á bel§ő sállítóka;

- A kiegészítő kovetelmények módosíthatók a csatlakoá - létrehoó
- szervezetek részéről;

- QS 9000 és az AQAP követelményrendszere a csatlakoó - létre-
hoó - szervezetek korábbi beszállítói követelmétrFit he§ettesíti;

- Itt is érvényes a folyamatos szintentartfo és fejlesztés;

- Egységes elfogadási rendszert működtet.

Befejezésű|

A fentiek alapján megállapítható az ö§zefiiggés a katonai és autói-
pari beszállítók követelményrend§zere között.

Mivel mindkét követelményrendszer alapját a nemzetközi I§O 9001,
9002, illetve 9003 szabványok képezik, mint rendszerkövetelnények az
eg5nittes alka|mazásuk könnyen megvaló§ítható, A QS 9fiX) a gépjármú-
iparban alkalmazott kiegészítő ktiveteknényeket az AQAP-k a katonai
beszállítókkal szemben támasztott követelményeket taftalmazza.

A két követelményrendszer egyútte§ alkalrnaásával a katonai be-
szállítók felé egt olyan követelnény-eryüttes hozható létre járműipmi
területen, amely a követelmények rt eghatáro"j*ánál jól alkalmazható és
a követelmények magas szintje biztosítható a magasabb felhasználói igé-
nyekhez. A beszállítók számára ery magasabb piaci _ szakági elismertsé-
get bizto§íthat a két követelnényrend§zer eryütte§ alkalmazása, illetve
az azoknak való megfelelés.
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Szíibégtelenné váük a sok-sok egmástól fiiggetlen beszál|ítóva| szem-
ben kiilön-kiilön követelrnények kidolgozása és alkalmazása Az erységes-
ég alkalmazása (dokumentumok taltahni követelnény§i, a minősítés kó-
vetelményei, szabályozott eljárásrendek, stb.) az alkalmazők számára az
áttekinthetőséget, a határok átjárhatóságát biztosítja.

Felhasznált irodalom:

1.) Mi, Micsoda a Minőségüryben? Korszerű minóségüryi fogalmak
és betűszavak GTE Ipari Minőségi Klub 1997.

2.) Autóipari beszállítók új követelményrendszere: A QS fi)O rend-
szer. MMT Minőségbiztosítrá§i Vezetók Fóruma 196.

3.) Magar lános nyá.mkezds.: A HM EI RT speciáüs helyzete a
hadiipari rendszerben. A minóségüry speciális kezelése c. előadásának
fóüái. MMT Minőségbiztosítási Vezetők Fóruma 1997.

4,) Minőségtiryi Hftek 111996. GTE Ipari Minőség Klub 1996.

5.) Dr. Róth Andrús: Az autóipari beszállííók őj követelményrend-
szere: A QS 90fi) rendszer rövid ismertetése MMT §zórólap

ó.) AQAP 100, 110, 1L9,120,130, 131, 150, 170 NATO dokumen-
tumok

7.) STANAG 4107 és 4108 NATO szabványosítrási megállapodások



r,flNösÉGüGYI rönBlór.wBr
Füredi Lógló|

1.) 1997. június 02-án az MSZTMB 901 Nenzeti Szabványosító
Műszaki Bizottság m€tartotta 2. ülé§éí

Több napirendet tár§/alt, ezek közül kiemelkedő vo|t az 1997. ffi
munkaprogram realizálása, illetve az ISO/TC 176 bizottság javaslatának
megbeszelése.

TEL-AVTV-ban 199í. november 9én az ISO/TC 176-os bizottság
kidolgozta a minóségüryi szabványokkal kapcsolatos javaslatát 2000-ig,
Iso/Tc 176 N269 azonosító jelöléssel. A következó táblázat fogla§a
össze a jelenlegi és azffiíe terrczett állapotot.

1 FüíeditÁ?rónyÁ"Bt€zreder,M§ZTA{B90t "MtNÓsÉGlRÁNtTtÁ§É§W{ÓsÉoBrz-
Tosf,tÁs" Nemzcü szabváíycító Mú§zaki Ezottrá8 alehöl(e

Iso 8402 s s 9000 (8402)

Key Concepts TR TR3 R 9000,9004/1

Iso 9000-1 s s Broch/9000(8402)

Iso 9000_2 yDIs § 9oo4lL

Iso 9000_3 s/D§ s 9004/1

Iso 9000{ s tolEc toIEc
Iso 9001 s s 9001

Iso 9002 S s 9001

Iso9003 s s 9001

Iso 9004_1 § s 90ot

Iso 9004-2 § R 9004/l

Iso 9004-3 s R 9004/l
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I§o 9004-4 s R yTR^lB

Iso/cD 9004_8 cD 9004/l,BrocVTR3 Broch

Iso 10005 s S,R (in 9004/1) 9oo4lI

IsoiDIs 10006 DIs s R
§o 10007 s S,R (in 9004/ l ) 9oo4ll
sME HB IlB Wdraw

Vision 2000 ISOPub R Revised

selection ch8rt ISO Pub R Wdraw (,{ew
Brrrch

§o 10011 s S s

Iso 10012_2 FDIS yR S (or wiü other
part)

§o l0012-1 yWD s/R S (or with oüer
Dart)

Iso l00l3 s s Wrlraw

newISO 10013 NP cD/R 9004/1 and/or TR
§o 10014 FDIs yR 9004/1 anüor TR
Iso l0015 cD R 9004/1 anüor TR
Iso 10016 WD R 9004/l, l00l3
§o 10017 wD TR3/R (in 9004/l) TR3/over to TC 69

Rövidítések

NP- újjavaslat

WD - munkac§oport tervezet

CD - bizott§ági tervezet

DIS - nemzetközi szabván}tervezet

FDIS - utolsó nemzetközi szabványíervezrt

S - szabvány

R- felülvizsgálat

WDRAW - visszavonás
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TR- műszaki beszámoló

Bmch - ISO brossure

ISO Pub - ISO publikáció

HB- kézikönyv

Megie§zés:

1. A rövidítések a bizottságok angol munkanyelvéból eredően, az
angol kifejezésekból kerültek.

2. A táblázatből láthatóan, a jelenlegi nagyszámú különálló szab-
vány helyett összevonások útján csökkenő számú, de bővebb
tartalmú szabványt kívánnak létrehozni.

3. Ajelenlegi modellszabványok helyett csak egyetlen, a teljes körú
rninóségrendszer szabványa marad meg.

4. Megjelenik egy új normatív dokumentum kategória, a Kézikönyv
(Handbook).

2.) A MSZTMB 901 Műszaki Bizotíság 1997. évi feladattervében a
következő áttekiníő tláblázatban kiemelten megielöIt szabványjavasla-
tok (J) kidolgoása szerepel.

A minőségirányítás és a minőségbiztosítás nemzetkózi, európai és
magyar nemzeti szabványai:

Minőé8iíányítás
é§ mind§égbiztosí-
tás. szakszótór

Iso 8402: 1994 N l.so 8402: 199.5
N Iso 8402:

9000-1: 1994

N I.§o 9000-
|:|994
(az N 29000:l987
helyett)

Minr5sógirányítási
és min<íségbiaosí-
tási szabványok
1. ré§z: A klví-
lasztós és ez rl-
kalmszó§ trány-
elYei
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A tábkizrí ídltd!ása

MinÁ<Áoirínvítí<i

Iso9000-2:l993
oso/Dls 9000-2)

előkésziiletben

é§ mind§égbizto§i
tási szabvá.nyok,
2. rész: Áltilónos
lrónyelvek rz
Iso 9oor,Iso
9OO2 és ISO
9oo3 glkalmaá-
§íhoz

Minőségirányítási
és minőségbiztosi
tási szabraínyok.
3.Iá§z: Inlny-
elvek az ISo
9oo1alk8lmaá-
sához s §zoftver-
feJle,§ztés, -sállí-
tá§ és -karb&ntir-
tás területén

Iso9000-3:l99r
(cD/9000-3) N29000-3:1993 Msz Iso

9000-3:1994

Minőségiíányítá§i
és minőségbiztosí-
tási szabványok.
4. rész: Iríny-
elvek me8bízha-
tósó8i progrom
lrónvítísóhoz

Iso 9000-4:l993

Min<iségügl rend-
szerek.
A tervezés, a feJ-
lcsztés, a 8yúrtós,
telepíté§ é§ r ve-
vős?ol8ál8tml-
nöségbtzto§ítlist
modellle

Iso 9001: l994 NIso9001:1994 MszNIso
900l:1996

Minőségügyi rend-
szerek.
A g$rtó§, 8 tcle-
pítés és a vevG
szol8álatmln&
ségblztosításl
modellle

Iso9002:1994 NIso9002:1994 MsZNIso
9002,.1996
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A táblózar folytatósa

Minőségügli rend-
szerek
A vé8ellenőrzés
és avizs8álat ml-
nő§é8bizto§ítási
modelli€

Iso9003:1994 NIso 9003:1994 M§zNIso
9003:l99ó

Minőségirányítás-
ra és a minőségü-
gyi rendszer ele-
meire yonatkozó
irányelvek

Iso 9004:l987 N29004:1994 MSzN
z9o04:L992

Minőségirányítás
és minőségügyi
rendszerelemek,
1. ré§z: Iróny-
elvek

Iso9004-1:1994

NIso9004_
1:l994
(azN 29004:1987
helyett)

Minősé8irányítás
és minőségügyi
rendszerelemek.
2. rész: Aszol8ál-
tatás iÉnvelvei

Iso 9004-2:1991
NIso 29004-
2:1993

Msz Iso 9004_
2iL993

Mincíségiránltás
és minőségüryi
rendszerelenek.
3. rész: Irány-
elvek a feldolgo-
zott anvagokhoz

Iso9004-3:1993
Iso/DIs 9004-3

előkészüetben

Mincíségiránltás
és minőségüryi
íend§zerelemek.
4. rész: Irány-
elvekmlnóségJa-
vító§hoz

Iso9004-4:1993
Iso/DIs 9004-4

előkászüetben

Minőségirányítás.
A minóségterve-
zés irányelyei

Iso 10005:1995

Minőségnáayítás,
A konfi8uróciG
lrín!,{t{s elvel.

Iso l0007:l995 N Iso 10007:1996
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A láblúzat fo$ta&ósa

viz§gálatának Iso 10011-1:1990 30011-1:1993 MszN 3001r-
1993

300l l -2:l993

Minőségügyi íend-

gzs8álatáner}
irányelvei.
A minő§égügyl
rendszcrek felül-
viz§8álólnrk ml-
nósítá§l köyetel-

Iso 10011-2:1991

Iso 1001t-3:l991 300l1-3:1993

Minőségüryi rend-
szerekfelü-

iránye|vei.
F€lülvlzs8álrti
pro8remok lrÚ-

30012-1:l993Iso l00l2-1:1992

Mioő§égbiztosítá-
si követelnények
nérőberendezé-
sekre.
Mérőbercndezé

metrológlal
konflrmólásó-

renözere

Iso 10013:1995
zásának lróny-
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3. lA I4aGYAR szABwÍNyÚGYI TEíTÜLET elfuőke a nemzeti
szabványosításról szóló 1995. éü XXVItr törvény 17.§ 2 bekezdésében,
valamint az MSZT Alapszabályának 12.§ 2.a) pontjában foglalt felhatal-
mazás alapján összehívta az l:tÁSZí 1997. éi Közgnilését, 1997. május
14-én a Ráday Református Kollégium Dísztermébe.

A Közgnllés az alábbi napirendi pontolot tárgnlta meg:

1 . l AZMSZT 196. évi tevékenlnégéról sáló besámoló jováhagyá-

sa

Előadó: Dr. IbnIaIy Tibor

MSZTelnöke

2. l Azl.{.SZr 196. éü mérlegének, illetve penzügd besámolójának
jóváharyrása

Elóadó: Jeney Csaba

Pénzüryi Ellen6rzó Bizottság alelnöke

3. l AZMSZT 1W7. évi terve főbb elöirányzatainak jóváhagyrása

Előadó: PőEaiGyörg
MSZT ü5ruezetó igazgatíja

4. i A Pénzü§i Ellenórző Bizottság 1997. évi munkatervének jóvá-
haglása

Elóadó: Ieney Csaba

Pénzüryi Ellenórző Bizottság aletnöke

5. / Javaslar az MSZT behajthatatlan követeléseinek rendezésére

Elóadó: PónyaiGyii,tgl

MSZT üryvezető igazgatőja
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6. l Javas|at azMSZT hitelfelvétel szabályozására

Előadó: PónyaiGyöryl

MSZT ügyvezetó igazgaíőja

7.1Egebek

Előadó: Dr. Konkoly Tibor

MSZT elnöke

A Közg5nilés alapos vita után kiegészítésekkel fogadta el, sótöbb-
séggel a napirendi pontokban elhangzott előteíjesztéseket.

Az e|ső napirendi pontban - az MSZT 196. éi tevékeny,ségéről
szóló beszámoló - az MSZT feladatainak teljesítáe között kiemelt feje-
zetként szerepel a KATONAI SZABVANYOSITAS (2.ó. pont)

E témakörben a besáDoló az a|ábbiakban összegez& az L996. éyi
tevékenységet:

A katonai szabványosítás szabályairól szóló 6311996. (V.3.) Korm.
rendelet 4.§ -ának (1) bekezdése alapján 1996. májusában a Honvédelmi
Minisztérium irányításával újjászervezték a Katonai Szabványüg Koor-
dinációs Bizottságot (a továbbiakban: KSZKB), amely koordinációs és
javaslattevó testűletként tevékenykedik a katonai szabványosítás kor-
mányzati feladatainak összehangolásában.

A KSZKB né5l munkacsopoítot hozott létre a katonai szabványo-
sítás 197. éü és középtávú programja fő irányainak meghatározására. A
NATO-hoz való csatlakozrás elókészítésének és a zavarmentes együttmú_
ködési képesség megteremtésének ér dekébel a nég fő iróny a követke-
ző:

1. l Azadatáwitel és a hálózati csatlakozá§ok követelményrendsze-
re (amely térképészeti és geodéáai témákat is tartalmaz).

2. / Elektromos és elektronikus berendezések e|ektromágneses
kompatibilitása és a rádióadó-vevő berendezések alapkövetel_
ményei.
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3. / A veryivedelrni eszközök, tűzvédelmi és a mérgező harcanya-
gok elleni védekezÁ követelméryeinek meghatározása a NA-
TO előírásaival eryeztetve.

4.1 A szállítással és csomagolással,kapcsolatos NATO STANAG-
ok honosítása.

A KSZI(B az 1997. évi katonai netaeti szabvónyosítósi feladatok fi,
nanszírozására javaslatot tett 18 millű Ft-nak a HM k)ltségvetésében e

céllaa való előirórryozására, atnit a parlntnent jóvá is hapott.

A katonai szabványosítrási tevékenységben a polgári szabványosítás
felé való nltásként és szemléletváltásként értéke|hető a KSZKB azon
döntése, hogy a rendelkezésre álló összeg nem csak a NATO dokumen-
tumok honosítására, hanem a honvédség szempontjából fontos európai
szabványok bevezetésének finanszírozására is forűtható.Ig az lW - &
píogíamban a Munkavédelem Műszaki Bizottság keretében honosítható
"Légzésvédőx"' témakörű 4 db európai szabvány kidolgozási költségeihez
minteg5l 25 %o-os a hozzájárulás mértéke. F;zt a kezdeményezést a
KSZKB a középtávú tervezés sorián is alkalrnazni fogja.
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KIKÉPZES - FELKÉSZÍTIÍS

EGy JóL uüröoörÁnsenelou És rrcyvnnrs
EREIE

flogisztikai képzésen a Bundeswehrnél)

Gyamui Sóndor|

Azt gondolom azok számóra akikvalamilym szinten ebajótítottak egl
üegen nyelva természetes vágl, hogl valós nyelvi lörnyezetben mérettese-
nekmegmennyit is ér a mórmegszerzett nyelwizsga bbonytuőny. Ha ehhez
még további lehető§éq!éft 

^daik 
a szalanai lórnyezet is - nos bótran ól-

líthatom, rendkívül szerencsés körülményről beszélhetilnk

Elóljáróim jóvoltából számomra megadatott az a lehetőség, hory
1996. szeptember 30. és 197. március 21. köótt kózel ó hónapig Német_
orságban a Bundeswehr szervezésében magasabb parancsnoki logiszti-
kai képzáen veryek részt.

Az alábbiakban teímé§zete§en nem lesz lehetőségem arra, hogy a
Bundeswehr logisztikai rendszerének teues keresztmet§zetét érintsem,
hiszen ez a téma egt hosszabb tanulmány megírását teszi szükségessé. Ez
alkalommal a Nénetorságban, a Bundeswehrnél szerzett általános be-
nyomásaimrt, i§mertteimet §zerttném m€o§ztani e tisztelt olvasók_
krl.

Mindenekelótt történelmi áttekintést szeretnék adni arról a politikai
társadalmi folyamatról, amely ebben a közel 350 0ü) km2_en eltérulő 82
millió embernek fejlett Európai életet bizto§ító országban az elmúlt év_
tizedekben lezajlódott. Arról a folyamatról, melyben napjainkra a Bun-
deswehrben az "Innere Führung|, mint filoáfia, mint integrációs modell
és vezetéselméIet meghatározó arculatteremtó lehetett, az e§lenruhás
állanpolgár katonaképe megformálódhatott.

l cyaímati §ándor a|ez, MH Ét€knezáii Etlátó Központ paratrc$oka



1945 május 08-án a Wehrmacht feltételnélktili kapitulációjával véget
ért a második ülágháboní Európában. Németországban 1933-tól hatal_
monlévő nemzetiszocialisták mérthetetlen szenvedést okoztak Európa
népeinek

A kontinens romokban hevert. A §áget§éges glőztes hatalmak a
j altai és potsdami konferencián véglegesítették Németoíszág meg§zállási
öYezetekre történő felosztá§át. Ebben az időben a nyugati szövetségesek
4,7 miüó katonája volt fegyverben Európában. Eg5l éwel később már
csak 879000. A nyugati hatalmakkal ellentétben a Szovjetunió még ezi-
dótájt is 4 millió embert taított fegyveíben.

1949. május 23-án három gyóztes nyrrgati hatalom megszáll,ásizóná-
jának egyesítésével megszűletett a Német Szövetségi Kóztársaság. Ez
idótájt a három gyóztes nyugati hatalom, különösen a kül- és bizton-
ságpolitikájában jelentósen korlátozta a Szövetségi Köztársaságot.
Ugyancsak 1949 őszén a szovjet megszáIlási övezetben létrejött a Német
Demokatikus Köztársaság. A nyugat európai országok törekvéseként
1948-ban létrejött Belgium, Franciaország, Luxemburg, Hollandia és
Nagy-Brittania köais biztonságpolitikai szövetsége Brüszelben. A Brüs-
szeli ötök, valamint az Egyesült Allamok és Kanada szövetségében 1949.
április 4-én megszületett a NATO védelni szövetsége, melyhez eglide-
júleg csatlakozott Olaszország, Izland, Dánia, Norvégia és Portugália is.
l952-ben c§atlakozott a szövetséghez Törökország és Görögország - a
Német Szövetségi Köztáísa§ágot 1955-ben vették fel tagként, míg Spa-
nyolországot 1982-ben,

Az 1955, júniusában megalakult Szövetségi Védelmi Minisztérium
haladéktalanul hozzáláíott az önkéntesek toborzásátnz. The odor Blank
Védelmi miniszter 1955. november 12-én egy Bonni laktanyában adta át
a kinevezési okmányokat a Bundeswehr önkénteseinek. 1956. január 20-
ánAdanauer al<kori szövetségi kancellár maga is rregszemlélte az elsó öt
kiképző századot az új Német fepveres eró önkénteseit.

A hidegháború végetérésével és a Vanói szerződés összeornlásával
újabb kihívás elé nézett a Német Szövetségi Köztársaság. Az ismert el-
ózmények után 1990. október 02-án 24,00-kor az NDK Nemzeti Nép-
hadserege megszűnt létezni. Természetesen ezzel egyidőben nem cse-
kély feladatot hátraha5lva, amelynek megoldrása a Bundeswehrre várt,
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Mindenekelőtt a személyi állomány további sorsát kellett megoldani
- hiszen a hirtelen 521000 fóre növekedett létszámot fokozatosan 370000
fóre kellett csökkenteni. Jelenleg a Bundeswehrben a többlépcsős kivá_
logatási folyamat befejeztével 3000 tiszt és 7600 tiszthelyettes, valamint
mintegy 20000 polgári személy teljesít szolgálatot, akik tag|ai voltak az
erykori NDK Nemzeti Néphadseregének.

Konoly logisztikai feladatot j€lentett a hátraha§ntt anyagok át_
vétele, elsállítása, bevizsgálása, illetve értéke§íté§e, megsemmi§ítése.
A feryverzet, az anyagl kázletek technikai eszközök 95 Va-a nem volt
illeszthetó a Bundeswehr technikai, logisztikai rendsz.erébe. A feladat
nagsá4át érzékeltető álljon itt mo* néhárry számadat a hótrahagptt anya-
gol<ról, euközólaől:

- harckocsi: 2300 db ,

- páncélozott, illewe speciális harcjármúvek: 9000 db,
- rakétatüzér, illetve légvédelmi rakétarenózerek: 50ü) db,
- harci szállótórepülógépek, illetve helikopter: 700 db,
- hadihajók: 192 db,
- tehergépkocsi, valamint pótkocsik: 8500 db,
- kézifegyverek 1,3 millió db,
- lószer: 300 000 t,
- rakétahajtóanyag (folyekony): 4500 t.

Az Európában végbement politikai folyamatok termé§zetesen a
Bundeswehr szerkezetére is hatással voltak és vannak. Az NDK Nemzeti
Néphadsereg áwételét követő 521000 fős létszóm (1990. olaóber 03.), a
15 hónapos katonaidő 12 hónaposra csökkentésével szeptember végéig
430000 főre csökkent. 1994. év végén a létszám 37ü)00 fó volt, míg gaz_
dasági, költségvetési okokból is l9lb-ban a Bundeswehr létszáma 34000
főből állt.

A védelmi költségvetés 1996-ban 47,1 ;iiliárd DM-ra rúgott, ez az
ö§szeg az ország összkiadiásainak 10 %-a, összehasonlításként 1981-ben
78,3 Vo volt.
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Az ez évi védelmi költségvetés főbb megoszlása a következó:

- A költségvetés összelőirányzata 4ó,4 milliárd DM,
- Személyi kiadások ös§zege: 24,55 Mtd.DM (52,91 Vo),
- Katonai beszerzés: 5,47 MrdDM (77,66 Vo),
- Karbantartás üzemvitel: 4 Mrd DM (8,62 %),
- Beruházás: 70,4MrdDM (22,3 Vo),
- Elelmezés, üzemanyag, csapatgyakorlat katonai kiképzás és

eg éb : 7,53 Mr d DM (16,22 Vo).

A mai Bundeswehr szervezete, sajáto§§ágai

A Bundeswehr szenezete 2 alapvető elembóI óIl:

- Katonai terület a fegyveres erőkkel,

- Ciül terület a közigazgatással (adminisztráció).
Ezen alapvető elemekhez kapcsolódik két független terület
- katonai lelkészi szolgálat,
- katonai bíróság.

A feryveres erók létszáma békében 34fi)00 fó - tartalékos állomány
mozgósításával 650m0 - 70fin0 űő.

Haderőnemenkénti megoszllás :

- a száradöldi erőklélszáma 233 40O fő,
- a légierő létszáma77 4N fő,
- a haditengerésztlétszáma27 2O0 tő.

A hivatásos és szerződéses katoláklétszáma 200 000 fő, a sorállo-
mány létszáma 140 m0 fó.

A sorozott állomány 80 Vo-a aszárazföldi erőknél szolgál - a szolgálat
időtartama jelenleg 10 hónap.
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A fegueres erők alapvető feglvenaének számaránya:

harckocsi: 3032 db

pánélozott harcj fumű: 2622 db

tüzérségi eszközök 2056 db

harci helikopter: n4 db

harci repülő: 578 db

hadihajó: 50 db

tengeralattjáró: 17 db

A ciül közigazgatás, amely a feglveres erőhöz hasonlóan a Védelmi
Minisztérium szervezésében van 137 000 fő,

Az alkotmrány 87. szakasz a.) bekezdés rendelkezik a feryveres erők
szervezetéről, ugyanezen szakasz b.) pontja pedig a ciül közigazgatás
szewezetéról. Igen fontos hangsúlyozni, hogl mindkét terület a Védelmi
Minisztérium alárendeltségében van.

A miniszter tagja a szövetségi koímánynak és a sóvetségi kance|lár-
nak tartozik beszámolrással, illewe felelősséggel. A minisztérium vezeté_

sében a minisztert né§ államtitkár segíti.

A Bundeswehr főszemlélője a legmagasabb rangú katona, a legma-
gasabb reprezentánsa a fegyveres erőknek, azonban nem előljárója va-

lamennf katonának, nem rendelkezik parancsadási joggal a fegyveres
erő egésszére, csupán katonai ügyekben tanácsadója a kormánynak.

A szcive*égi védelmi minisztériumban található az egyes haderőne-
mek élén álló szemlélő a saját törzsével. Saját törzzsel rendelkezik a Bun-
deswehr főszemlélője is.

A főszemlélő helyettese egyben a hozzávetőleg 190 öná|lő szerveze-
tet számláló Bundeswehr Központi Katonai szervezetek vezetője is. Ide
taítoznak a különböző Akadémiák, Egyetemek, Katonai Kutató Intéze-
tek, Katonai külkapcsolatokkal foglalkozó szervezetek.
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A fófelügyelő, valamint a helyettese és a haderónemek élén álló fel-
ügyelők alkotják a katonai vezetó tanácsot.

A haderőnemek struktúrája közel hasonló. A logisztikai biztosítás
tervezése és végrehajtrása terén rendkívül fontos az alábbi erősen leegy-

szerűsített §zabáIy, niszerint valanennyi repülQ és repüléssel kapcso-
latos eszköz, feladat logisztikai biztosításáért a szárazföldi erók fel-
ügrelője a felelós, vatanennyi azon eszköz és logisztikai biztosíttísáért
amely úszi\ a haditengerészet felügrelője a felelós, minden más fenn-
maradó fegrverrendszer és terület logisztikai biztosításáért a száraz-
földi haderő felügyelóje a felelős.

1.) A sárazítildi haderó szervezetében a Koblenzben állornásozó
Szárazföldi Vezetési Parancsnokságon tervezik és szervezik az I, 2, és

3. Hadtest alkalmazásával kapcsolatos feladatokat.

Kölnben található a Szárazfötdi erók hivatala, amely felelős a fegy-

vernemi állomány kiképzéséért, továbbfejlesztéséért, a 1'7. Szárazföldi
Kiképző Iskola működteté§éért, a §zemélyügyi feladatok végzéséért-

Mönchengladbach városában van a Sárazföldi erók támogató pa-

rancsnoksága, amely felelós az anyagi biztosításért, a logisztikai és egész-

ségügyi biztosítás tervezéséért, a vegrehajtás ellelőrzéséért -

Alárendeltségébe tartozik a Szárazíiildi eűk anyagi hivatala, amely

Bad Neuenahrban állomásozik, valamint a Központi Katonai Gépjár-
műnyilvántartó, amely Düsseldorfban található.

A Bundeswehr logisztikai bbtosításának gnkorlati megv alósítój a had,
erőnemi szinten a hárotn logiszt'tkai danáír, vallmint ep egészségúgi dan,
űr, illene a kiilönböző depók és javító iketnel9 alegségek

2.) A légieró struktúrája természetesen a sajátosságok figelembe,
vételével m€eslezik a Sárazföldi hader6nemével.

A Légier6 feliiglelóje a saját törzsével Bonn-ban a Védelmi Minisz-
tériumban található.
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A légierő vezetési parancsnotsága:

Uryanúry, mint a légieró hivatala, valamint a légieró támogató pa-
rancsnoksága KöIn-Wahn laktanyában diszlokál.

A légieró vezetési parancsnolság tervezi és szervezi az alkalmazással
kapcsolatos feladatokat. Közvetlen üt irányítja a Dél és Évak légieró pa-
rancsnolcsóg tevékenlnégét, amely Mestetten illetve Kalkar térségében
települ.

A p ara nc s n o l<s á go k a l árende lt s é gé b en 2 - 2 lé gie rő hado s zt ály t ahlh a t ó

- 1. hadosztály állomáshelye Karlsruhe,

-2.hadosztályállomáshelye Birkenfeld,

- 3. hadosztály állomáshelye Gatow,

- 4. hadosztály állomáshelye Aurich.

A légierő íámogató parancsnokság, amely felelős valamennl, a lé-
gierőhöz kapcsolódó központi logisztikai tevékenp ég terv ezéséér t és v e -
zetéséért szintén Köln-Wahn laktanyában tevékenykedik. Alárendeltsé-
gében található a légierő anyaghivatala (Köln-Wahn).

A h ad erőn emi l ogis zti kai bbt o s ít á s s al kap c sol a t o s v égrehaj t á s i fe I a d a -
tokat szintén a támogató parancsnol<ság alárendeltségében lévő 6 logiszti-
kai ezred, az állományukban lévő javító múhelyekkel, üzemekkel és depók-
kal végzik

A l€ieű hivatala, amely felelős az általános katonai, valamint a
szakkiképzésért, az alárendelt légierő iskolák, kiképzó ezredek tevé-
kenységéért, valamint a légierő személyüggyel kapcsolatos feladatok
végzeséért, szintén Köln-Wahnon található.

Egyébként a Köln_Wahn helyőrségben lévő laktanyában több mint
6500 katona és ciül alkalmazott teljesít szolgálatot _ szinte a légieró va-
lamennyi legfontosabb vezetési szerezete itt egy helyen található.

3.) A haditengerÉszet §zervezeíe, ameltyel részleteiben nem kívánok
foglalkozni, a sajátosságok figrelembevételével megeryezik a ferrtiek-
ben vázolt hederűnemek struktúrájával.
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4.) A haderónemi szervezetekhez hasorlóan az egészségügri szol-
gálat éIén is szemlélő áll, struktúrájában azonban jelentósen eltér a
hadeűnemeknél megismeríekétől.

A Bundeswehr egészségügyi szolgálat szemlélóje szűk törzsével a
Védelmi Minisztérium szervezetében található. A felüryető közvetlen
alárendeltségében van a Bundeswehr Egészségügi Hivatala, amely alá_
rendeltségében a Központi Kórház (Koblenz), valamint 7 Bundqswehr
kórház, Egészségügyi Centrum, 5 különböző Egésxégügyi Intézet, vala-
mint a Rundeswehr Egészségügyi és Egészsége§ életmód Akadémiája ta-
lálható.

A szárazföldi eűk hivatalában van szervezve (a VI. osztály) a szá-
razföldi erők egészségüg5ri szolgálata.

A légieró egészségügyi szervezete élén a légieró fóorvosa áll. A ha-
ditengerészetnél egy osztály szerve zi az egészség;jgi ellátást.

A feg5rveres erők hivatalában - mely hivatalt a Bundeswehr fő szem-
lélő helyettese felügyel - vezető egészségigyi tiszt irányítja az egész-
ségügyi ellátást.

A Bundeswehr civil közigazgatás szewezeíeinél az egészségügyi el-
látást a minisztériumban lévő orvos referens irányítja.

Azt gondolom sokakat érdekel annak a szervezetnek a felepítése és
múködése, amely szinte egledüIáIló a világ hadseregeinek sorábai is - ez a
bbonyos c iv iI ad,minisztráció, kózigazgatá s.

5.) A konábban már említett a Német Közüársaság Alkotmányának
87/b. cikkelye értelmében létrehozásra kerülí ery a fegveres erőktől
független Bundeswehr adminisárációval foglatkozó §zervezet, amely_
nek vezetője - aki nem katona személy _ Bonnban a Védelmi Miniszté_
riumban a miniszter alárendeltségében tevékenykedik a saját inányító
szervezetóvel. Jogá|lását tekintve a haderőnemi szemlélőkkel megeg;re_
ző jogköröket gyakorol.

Ez a szervezet rlem reprezentánsa a ciül kontroll gyakorlój ának, hi_
szen mint ahogyan említettem a miniszter alárendeltségében van, a vé-
delmi kciltségvetésből fedezik a működés költségeit.
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F;zen szÉrvezot hivatott úgymond mentesíteni a fegyveres erőket a

közvetlen katonai tevékenységi körükhöz nem tartozó feladatok alól,

Nézzü\ melyek ezek a főbb feladatolc

- hadkiegészítési feladatok;

- a ciül alkalmazottak felvétele, felkészítése a szervezetek állomány-
táblában szereplő beosztási helyeire;

, a hadi felszerelések fejlesztése, csapatpróbája, beszerzése;

- minósített időszakban a fegyveres erők anyagi szülrségleteinek ki-
elégítése;

- intézi a Bundeswehr jogi és igazgatási ügyeit;

- intézi a szociális feladatokkal kapcsolatos ügyeket;

- számfejti a Bundeswehr teljes állománya illetményét, intézi a nyug-
díjazással kapcsolatos ügyeket, utazási költség elszámolást;

- biztosítja a ruházati anyaggal és élelmi anyagokkal történő ellátást;

- felel az elektronikus adatfeldolgozó rendszer múködtetéséért.

Talán sikerült eryértelművé tennem, hogy a fentiek éítelmében a
parancsnokok, vezetók, főnökök nem munkáltatói a szervezetükben lé-
vő ciül rállománynak, tehát ha elégedetlenek az illető személy tevékeny-
ségével közvetlenül nem bocsáthatják el, hanem tájékoztatják a ciül szer-
vezet illetékes vezetőjét, aki lefolytatja a üxgálatotés dónt a továbbiakat
illetően.

A Bundeswehr köigazgatási adminisztróció tagozódása a csapatok-
nál tevékenykedő szewezetelce, a területi adminfuztrációra és a hadiPlsze-
reléssel kapc solatos tev élcenységre irfuryul

Hadoszíály szinten önálló osztály tevékenykedi\ ászlóalj, ezred
és dandár szinten úgrnevezett csapat adminisztníció (Truppenverwal-
tung) műkii<lik



A terűleti admini§ztráció§ hivatalok a Német Köztársaság egész te-

rületét lefedve jö fieklétíe hét helyőr§éqben állomósoznak ígl:

I. Kiel

II. Hannover

III. Düsseldorf

IV. Wiesbaden

v. stuttgart

W. München

VII. Straussberg

Feladataik közé tartozik azon eszközök, anyagok, felszerelések be_

szerzése - a katon aiszervezetekigénye alapján - amelyeket nem célszerű
központi beszerzés alá vonni.

Természetesen a területi elynek megfelelően végzik a versetrye§/ez-

tetéssel kapc§olatos összes feladato{ például az élelmiszerek vonatko-
zásában a húsra és hentesárukra, a tojás, zöld§ég, §rümólcs á eryéb rom_

landó é|elmi anyagokra vonatkoóan, De ugyanígy szerzik be a különbö-
ző foryóanyagokat, fektetési, elhelyezési anyagokat, festéket, lakkot,
speciáiis oidó olajokat, különbözó kereskedelemben kapható szer-
siámokat, akkumuiátorokat, gumiabroncsokat, tisztítószereket és eryéb
nem központi beszerás körébe sorolt anyagokat.

A központi beszerzéseket a Koblenzi sákhelyű Sávetségi Hadi-
technikai és Beszerzési Hivatal végzi, amelyet ery elnók vezet és két fó
alelnök segíti munkáját. A hivatal létszáma 15 000 fó körül van. Ez a
szervezet végzi a haderőnemek igényeinek megfelelóen a központi be-

szerzésekkeikapcsolatos pályázatokat, tárgyalásokat, szerződéskötése-
ket. További igen fontos feladatuk a feg5iverrendszerek fejlesztésével,

csapatpróbájával kapcsolatos tevékenység végzése.

A Bundeswehr valamennyi beszerzése kizárólag a fent említett civil
szervezetek útján történheü
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Reményeim szerint a leírtakban sikerült olyan információkkal szol-
gálnom a Bundeswehr-ről és annak logisztikai szervezeteiről, amely hoz-
zásegíti az olvasót egy NATO tagország teljesebb megismeréséhez.

Mint a bevezetőmben említettem, ezeket és még sok egyéb ismeretet
azon a magasabb parancsnoki logisztikai képzés keretén belülszereztem,
amelynek rendszeréről befejezésül szólni szeretnélc

A képzés programja rendkívül racionálisan kerűlt öss zeállításra; te-
íet biztosífua az elméleti és ryakorlati ismeretek megszerzésének egya-
ránt.

Az elméletiképús alapját képezte a német nyelüsmeret szintjének
felmérése, illetve nyelwizsga letétele. Mindez Hüsthben a Szövetségi
nyelüskolán zajlott le, ahol a különbözó országokból érkezett már jelen-
tős német nyelvismerettel íendelkező tisztekkel együtt eg5l hónapig vol-
tunk. A nyehvizsga eredményes letétele után következett a logisztikai
képzésen való részvétel, amely a szárazföldieslégierő legmagasabb szin-
tű logisztikai szeívezeteiben zajlott. Az oktatás elóre jóváharyott tanó-
rarend szeíint a legfelkészültebb felelős beosztású logisztikai tisztek elő-
adásában történt. A foglalkozások reggel 08 órától 16 óráig tartottak.
Időnként gyakorlati foglalkozá§ keretében különbözó logisztikai és javí-
tó alegységeket, javító üzemeket, múhelyeket, anyagraktárakat keres-
tünk fel,

A helpzínen tanulmányozhattuk a Szövetségi Haditechnikai és Be-
szerzési Hivatal tevékenységét is. A képzés következő fázisában Ham-
burgban a I-ogisztikai iskolán, majd Mannheimben a Szövetségi Akadé-
mán bővíthettük ismereteinket.

Kiilönösen a BunleswehrAnyagi Hivatalánál eltöltött közel 4 hét alau
jelentős ismereteket szerezhettünk a NATo-vaI történő egüttműkódés te-
rületeiről.

A képzes valamennl helyszínén állandóan érzekelhettük a Bundes-
wehr tisztek szimpátiáját, érdeklődésüket Magyarország, a Magyar Hon-
védség iránt.

Felelós beosztású személyek fejezték ki reményeiket a Magyar Hon-
védség mielőbbi NATO tagsága iránt.
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Természetesen szabadidőben ismerkedhettünk a német emberek
mindennapi életével, a telepüések, az ország kulturájával.

Összegezve talán esl móndattal tudom legtntább kifeJeznt benyo-
- má§limat Ery,minden terii|eten műkiidóképes or§ágot, társadalmat

és hadsereget ismerhetíem me8,

.
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TÖRZSTISZTI FELKÉ§ZITÉS TAPASZTALATAI
HoLLá,NDIÁBAN

Fenyvesi Kdroly|

A Maryar Honvédség továbbképzési, felkészítési rendszerében az
elmúlt évek során eg5ne tőbb lehetőség nyílt ktilönbözó NATO orszá-
gokban, valamilyen szintű tanfolyamra történő beiskolázásra.

Ennek keretében juúottam el neg/edmagammal Ho|landiába egl 3
hónapos nemzetközi törzstiszti tanfolyamra.

Hasonló jeüegű és tartalmú tanfolyamok 1993, óta kerülnek megtar-
tásra a Holland hadsereg szewezésében a Hága melletti "Institut Defen-
sie Leegangen in Rijswijk" iskolában, amelyre minden alkalommal meg-
hívást kaptak magyaí tisztek i§.

A tanfolyamon - melynek megnevezése Internacional Síaíf Officers
Orientation Course (továbbiakban: ISOOC)) - a békepartnerségi (PfP)
programban résztvevó országok tisztjei vesznek részt.

Miben is áll a kiilönlegessége ezeknek az ISOOC tanfolyamokna\
amelyek a Közép és Kelet Euópai orságok részére álítattak?

Az elsó ISOOC tanfolyamot 193-ban indították a"Vtsegrádi orszó-
gok" számára, Csehország, Lrnryelország, Magyarország és Szlovákia
részvételével.

Késóbb ez a kör kibóvült és 1994 óta részt vesznek még Bulgária,
Románia, Ukrajna, 199ó óta Albánia, Esztország, Ifttország é§ Litvánia.

A tanfolyamon részt vevók rendfokozatahadnagtól ezredesig ter-
jed. Evenként 3 vagy 4 kurzus van szervezve. A Holland Védelmi Minisz-
térium fizeti az utikölt§éget, a szállást és három hónapra 2000 Holland
Guldent, mint ösztöndúat.

l Fenyve§i lGíoly mkBzíedq§,MHAnya8iTechnikai Fócsoporfóílökég, hadmüveleü és kikép-
?Á§ osááEyezÉó
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Á 12 hetes tanfolyam alapvetően lcettó bloldaa osaható fel, melyek
lözött van eg hét szabadsóg melynek hazautazúsi köItségeit is a Hollanl
íél frzeti.

Tudni kell, hogy a tanfolyamra való beiskolázás alapfeltétele az an-
go1 nyelv közepfokú ismerete és erre alapozva 6 heles intenáv angol
nyelvtanfolyammal indul a felkészülés. Ez nag{ából azonos szintre hoz-
za fel a ré§zfuevóket és biztosítja a második 6 hetes blokk jobb megér-
té§ét.

A második blokk húron fő modulMl áll:

- nemzetközi kapcsolatok;

- védelmi szervezet;

- vezetá és irányítás (Management and Iradership).

A nemzetközi kapcso|atok nodul célja betekintést nyijtani az aktu-
ális biztonságpolitikai kérdéseke. Nemcsak a katonai kérdéseket állítva
fókuszba, ide beleértve a biztonság gazdasági, politikai, társadalmi di-
menzióit is.

Ezen tűlmenően a hallgatók megismerkednek az alábbi nemzetközi
szervezetek felépítésével és főbb céIkitűzéseivel:

- Európai Biztonsági és Együttműködái Szervezet (OSCE - Orga-
nization for Security and Cooperation in Europa);

-NATO;

- Európai Unió (EU);

- NyugarEurópai Unió (WEU).

A násodik - védelml szervezet - modulban a részvevők aktívan részt
veszlek egy "tervezés és irányítás" feladat megszerkesztáében. Itt isme-
reteket kapnak a hadműveleti tervezési folyamatokól, belérwe a lo-
gisztikai és humán támogatás íendszerét is. Kihangsúlyozva a tervezés és
irányítás (Plaming and Control) pénzüg5ri és gazdasági vetúletét.
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A harmadik \r'ezetés és iránfitás" nodul betekintest nyújt a mana-
gement eszköztárainak fejlesztésébe, a NATO-ban használatos védelmi
irányítási rendszerekbe.

A második blokkban ezenkívül a résztvevők a tanfolyam egyik fő
momentumaként gyakorolják az elóadási jartasságukat, valamint kettó
napban a nemzetközi tárgyalások levezetésének 'bza bólyait" . Etre előa-
dót a Holland Nemzetközi Kapcsolatok Intézményétől ('Clingendael')
hívnak meg.

Hogy a tanteremben ülés eryhangúságát feloldják, az elméleti felké-
szítést kiegészítik csapatlátogatá§sal. Ezek alkalmával a Holland hadse-
reg keresztmet§zete kerűl bemutatlásra, í§l tiibb€k között:

- a szárazföldi erók kiképző központja;

- ery légieró bázis;

- ery haditengerés z.eti b ázis.

Ezenkívül három napos program keretében látogatá§t szerveznek
Brósselbe a NATO Központba, Monsba, a SHAPE-hos, valamint ezt kö-
vetően meglátogatják az Elsó Világháborús emlékhelyeket Belgiumban
es Eszak-Francia országban (Waterloo, Sedan).

A hétvégeken pedig néhány érdeklődésre számot tartó nevezetesség
meglátogatására kerül sor (Amsterdam, Rotterdam, Delta, Hague, Delft,
Eindhoven).

Bemutltá§ra kerül a Holland ipar három óriása is:

- a PHILIPS cég;

- a DAC teherautóryár;

- és a világ harmadik legnaryobb gyémántcsiszoló üzeme.

Sajátossága a tanfolyamnalg hog a Holland hadsereg tisajei közül
kijeleölnek minden nemzetí csoport meIIé egl úgmevezett szporzort, aki
segíti a résztvevőlcet a beilleszkedésben, a nanueti kultúra me§smertetésé-
ben. Azzal, hogt a szponzorok meghívják a tanfolyamon résztvevőket saját
otthonul<ba, lehetőség nyílík megbmemi eg kicsit a holland családokat is.
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Köszönhetó annak, hogy kellően jó viszhangja volt az eddig leveze-
tett tanfolyamoknak 1997-tól ISOOC-II nóven 4 hetes tanfolyam meg-
tará§át kezdeményezté\ anelynek elsó hetében az isrneretek 'P|lrssí-
tése" lenne a ú|, a többi idóben pedig a holland résztvevókkel köxjsen -

akik hasonló szakterületen dolgoznak - különböó feladatokat oldaná-
nak meg a hallgatók, elősegítve a közös gondolkodást és felkészülést a
NATO eljárás módoka.

Eddig ezeken az ISOOC tanfolyamokon több mint 250 fő vett részt
a fent felsorolt onzágok tisztjei közül.

BeíejezésüI szeretném ajónlani mindenkinelc, akinek lehetősége és

szándéka van tanulni, a hollandiai tanfolyamot, sok hasznos informóció,
val szolgólt, kiilón kiemelve az angol nyelvUdás tovóbbfejlesztését.

L97



BIZTONSÁGTECIINIKA

A VILIÁMO§ BALESETTK ilffiGELŐZÍSÉNEK EMBERI
TÉNyEzó1 A §ÉRüLTEK

Löinc4t Gyiirgl|

A villamos baleseíek megelőzésének lehetősegei

A villamos balesetek megelőzésének műzaki tehetőségeiról a Ka-
tonai Logisztika 4. évfolyatn- 1. szőmában, a viüamos balesetek és ezek
élettani hatásának a Katonai Logisztiltl 5. évfolyamának 2. szómában
megjelent cikkek befejezéseként, jelen tanulmányomban a villamos bal-
esetek megelőzé§ének emberi tÉnyezóiról és a sérüttek etlátásának le-
hetóségeiról kívánok szolni.

Á villamos balesetek megelózésének műszaki lehetőségei a kónetlcnül
vagl közvetve ható biztonsdgi eszközök (berend.ezések) a,lkalmazdsa alap-
vetően azt biztosftja, hogl az ember ne keriiljön veszélyes térbe (veuélyzó-
núba).

Bár a biztonsági eszköók időszakos ellenórzését köíelező nemzeti
szabványok írják elő, a ryakorlati tapa§ztalatok azt mutatják, hory ezen
eszközök a két ellenórzés közti időszakban is működésképtelenné vál-
hatnak. Ha ezek múködésképtelenek és a kóteleó ellenórzések elma-
radnak, számolni kell a üllamos balesetek bekövetkezésével.

Az ilyen körülmények kózött végzett munka, munkavéde|mi elóké-
szítése az&t jelent fokozott fi§elmet és körültekintát, meít a baleset-
veszély kialakulása vary megléte nem jelentkezik olyan markánsan, mint
eg tldaíosan"Íeszültség alatt" végzetí mtlrrka esetén.

1 lííinczry GyöBJr ínk.ez.€der, MH Biuonsá8aéohnikai Hivatalvezetó helyeüei
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A villamos készűlékeket, berendezé§ek€t kezeló és üzpmeltető
állomány munkavédelni oktatása

Az oktatás során az oktató törekedjen arra, hory az oktatott állo-
mány a szükséges mértékben isrrerje meg a villamos áram élettani hatá-
sát.

Ezek az ismeretek segítik a szülséges veszelyérzet áa|akjtását, az
oktatott állomány megérti, hogy miért kell a balesetmentes tevékenpég-
hez szülrséges biztonsági rendszabályokat megtanulni és munkája során
betartani.

Oktassa a szülséges bütonsági rendszabályokat, valamint a üllamos
balesetek bekövetkezesében kötelező elsősegélynyujtá§ általános é§ he-
lyi szabályait.

Biztonsági rendszabályok oktatá§a

A biztonsági rendszabá\ok o}íatásánál ki kell oktatni a kezelő és

üzemeltetó állományt az átalános villamo§ság-bizton§ági rendszabályok
és az adott készülék, berendezés műszaki leírrásában rögzített biztonsági
rendszabályok ismeretére.

Küönös gonddal kell oktatni azokat a szemé\eket, akik feszültség
alatti munkát végeznek. (FeszüItség alatt végzett munka az a munlra,
amebnek során a üllamosberendezés feuültség alatt ólló részét, a munkát
végző személynek 4 munka elóMszítése, végzése és befejezése alatt és után
testével meg l<ell közelíteni, vagl szerszómával meg keü érinteni, illetve fog,
ni).

Ezt a munkát egyidőben legalább két személynek kell végezni, ame-
lyek közül az eg5rik szakképzett és kioktatott, a másik személy legalább
kioktatott. (A kio]aatós és a vb-sgóztatás tényét 4 munkÁItatónakkell udni
bizonyítani).
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\y'i||amos }a|6gglek bekövetkezé§ekor köíelező elsősegélyny,rúj-
tás általános ás helyi szabályai

A villamos balesetet szenvedett személy sona sokszor az idejében és
helyesen végrehajtott mentéstól és elsósegéIyben való részesítéstól függ.

Mivel a katonai tevékenység ma már §zinte telje§ vertikumát átfogia
a üllamos energiával való kapcsolat, kívánato§ lenne, ha mindenki ismer-
né azokat a tennivalókat, amelyek helyes alkalmazásával a üllamos bal-
esetet §zenvedett személyek életét meg lehet menteni.

A segélynyíjtás nemcsak erkölcsi, hanem törvényben elóírt köteles-
ség is.

Egy üllamos baleset kapcsán el§zenvedett égési sérűles, erósen vér-
ző seb vagy csonttörés is súlyos sérülés lehet, de a fó vesályt az áramütés
okozta izongörcsök jelentik

Az áramütött személyt néhány másodpercen belül ki kell szabadítani
az életét v*zé|yeztető áíamkörből és ha erre szükség van (nem lélegzik
ésfuary nincs kimutatható szívmúködése) haladéktalanul meg kell kez-
deni az újraélesztést.

Itt kell hangsúlyozni a haladéktalan b€avatkozá§t, mert több€t ér
eg5l laikus szeméIy á|íalvégzett azonnali, mint esl tökéletes, de elkésett
menté§.

A mentést és elsósegéIynyújtást a következó sorrendben lrell végrt-
hajtani:

- szabadítsuk ki az áramütött személyt veszelyes belyzetéből, az
áramkörből (amíg áramkörben van, addig a villamos töltések folyamato-
san áramlanak át a szervezetén!);

- a kiszabadítást követően azonnal kezdjük meg az elsősegélynyujtást
- szükség esetén _ az újraélesztési eljárásokat (minden másodpercnl ké-
sedelem végzetes lehet!);
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, _ _ ha eryedűl van a segélynyújtó, a segélyryijtás közben kiabálással
hí\aon.segítséget (a sérült még a legröüdebb idóre sem szabad eryedül
hag5mi!);

- azonnal hívassuk a leghamarabb elérhető orvost és a mentőket is
(ugyanis a mentők rendelkeznek olyan készülékkel, amelyek segítségé-
vel az újraélesztés még eredményesebb lehet!);

, - szükég esetén gondoskodjunka villamosmű (árarnszolgáltató) és a
műszaki mentők (tűzoltók) értesítéséről is!;

- az eseményt haladéktalanul jelentsük a szolgálati elöljárónak.

Az áramütött kiszabadítása az áramkörből

Ha az áramütött az áramkörben maíadt (pl. az elengedési áram_
erósséget meghaladó áram miatt kialakult izomgörcs miatt) haladéktala-
nul meg kell szabadítani a további árambehatástól, mert az további ve-
szélyt jelent számára.

A kiszabadítást végző személy vigyázzorl arra nehory maga is az
áramkörbe kerüljön. Ha ezzel miás balesetet vagy jelentós anyági kárt
nem okoz, legcélszerűbb a hálózat lekapcsolása. Gondoljunk arrá is, ha
az_áramütött személy a magasban került az áramütés izomgörcsös fogsá-
gába, az izomgörcs (áramútés) megszűnésekor a magasból leeshet, to-
vábbi másodlagos balesetet szenvedhet.

Ha van rá röüd idő alatt lehetőség, gondoskodjunk az áramütött
leesésének megakadályozrására vag;u a zuhanásból adódó sénilések sú-
lyosságának csökkentésére.

Kis feszültsegú berendezéseken (pl. 400/230) bekövetkezett áramü,
tés sérúltjét bárki kiszabadíthatja az áramkörból és az mindenkinek kö-
telessége is.

Ezértindokolt, hogy a gyakorlati munkavédelmi oktatásban, az adott
tenilet (műhely, raktár, stb.) villamos hálózatnak feszült§égmentesítésre
(lekapcsolásra) szolgáló kapcsolók helyét, funkcióját oktaini. Amennfi-
ben arra röüd idón belül lehetőség van, akkor a kiszabadítást kikapcso-
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lással (az áramkör megszakításával) kell végrehajtani, ha az egyértelmű-
en és ryorsan a főkapcsoló kikapcsolásával, olvadóbiztosítók eltávolítá-
sával vagy a dugós csatlakoó kihúzásával lehetséges. Ha üllamos szak-
ember van jelen és rendelkezik az erre alkalmas szigetelt nyelű szer-
számnral, akkor a kikapcsolrást a vezeték elvágásával vagy ha földelő-rö-
üdrezáró is van a helysánen a vezeték földelésével és rövidrezárásával
(amikor is a vezeték túláramvédelme hozza létre a kikapcsolást) létre
lehet hozni.

Ha a baleset olyan helyen történt, hogy a rövid idón belül való ki-
kapcsolás nem lehetséges (nem szabad az időt a kapcsolószerv hosszas

keresgélésével tölteni!), akkor az áramütöttet feszültség alatt kell az
áramkörből kiszabadítani haladéktalanul úgy, hogy csupasz kézzel vag
testünkkel őt ne érintsük, de ne érintsük a feszült§ég alatt álló sz€íkezeti
részt sem. Az áramütött kiszabadítása a berendezéstől való elhúzásával
vary eltolrásával valósítható meg, amelyhez szigetelő anyagú rudat, fanye-
lű száraz kampósbotot vas/ §zer§zámot használjunk vagy száraz fapadló-
ra szigetelő anyagú (gumi, PVC) sónyegre állva szárazruhával betekert
kézzel az fuam;j;lött ruházatát megfogva húzzuk le. Az elhúzáskor vagy
eltoláskor is ügleljünk arra, hogy az áramütött el(le)-esésekor másodla_
go§ balesetet ne szenvedjen.

Nrg/ fe§zütt§é8ú berendezésen bekóvetkezett baleset áramütöttjét
megközelíteni is veszélyes. Mentését csak olyan üllamos szakember vé-
gezheti, aki a helyi viszonyokat is jól ismeri.

Azelsősegély

Az elsősegélynyujtást az áramkörből való kiszabadítást követően
azonnal meg kell kezdeni, nrert az elsósegelynyújtás módja mindíg a sé-

rült állapotától függ. Elóször eltenórizri kell, ho§/ a §érült eszméleténél
van-e, műkiilnek e az alapvetó életfirrkciói (légzés, vérkeringés):

- a l€gzés ellenórz.é§ére az áramütött személyt szilárd alapra a hátára
fektetjük (alá kabátot, vas/ takarót teítve) a mellkas elülsó részeről
eltávolítjuk a felsó ruházatot, arcunkkal a mellkas magasságáig lehajo-
lunk, oldalról firyeljük, hory a mellka§ ütemesen emelkedik és sűllyed-e.
Ha jól látható kitéréseket látunk, a légzé§ kielégítő, ha nincs vary csak
bizonytalan a kitérés, akkor légzés nincs, vagy nem kielégítő.



- a vérkeringés ellenórzés6nekbiztos módszere a nyaki veróér tapin-
tással történő vizsgálata, A vizsgálathoz a nyakizom elülsó szélénél az
ádámcsutka (gégefő) magasságában két újunkkal a mélybe tapintva fi-
gyeljük, hog5l érzünk-e lüktetést. Ha érzünk, akkor a vérkeringá rend-
6en van, ha az újunk helyzetének próbálgató áthelyezésével üzsgálattal
sem érzünk lúktetést, akkor a vérkeringés ryakor|atilag megszűnt.

Az elvégzett vizsgálatoktól fiiggóen:

- ha az óramütött eszméleténél van, a hanyattfekvő helyzetben úgy

helyezzük el, hogy feje is laposan leryen, Ruházatát meglazítju} és véd-
jüka további ártalmaktól (hóség, hideg, csapadék, kiváncsiskodók, stb.).
-Alacsony 

hőmérséklet esetén a lehűlés ellen takarjuk be, de melegíteni
nem szabad. A sérültet állandóan firyelve (hogy nem következik-e be pl.

eszméletvesztés) várjukmeg az orvos vag5l a mentőkérkezáét, akikmajd
a szükéges ellátást biztosítják.

- ha az áramütött eszméletlen, de normális szívmúködése és légzése

van, igyekezzünk eszméletre téríteni, erós szagú anyag szagoltatásával

(az elsósegélynyujtó felszerelésben lévő ammóniapárna segítségével) ar-

cának gyenge ütögetésével, stb. Ha valóban csak ájult, az e§zméletét va-

tOszinri iovia idő; belül üsszanyeri. Ha teljesen eszméleténél van, né-

hány korty kávét, teát itathatunk, de áíamütött személynek szeszes italt
adni TILOS!

- ha az óramütött eszméletlen és nem léIegzik, al&or halálos veszély-

ben van, mert a létfontosságú szervek - dacára a megfeleló szívmúködés-

nek - ketló oxigénellátás nélkül véglegesen, visszafordíthatatlanul káro-
sodnak. Ilyenkor meg kell kezdeni a mesterséges légzést a jelenleg kor-
szerűnek iartott befúvásos módszerrel (szájbóI-orrba vagy szájból-száj-

ba). Vigyázat, ha a sérültnek szívmúködése van szívmasszázst alkalmazni
tilos, mert azzal esetleg szívburokepedést okozhatunk.

- ha az óramütött nem lélegzik és nincs vérkcingése, akkor beállott a

klinikai halál. Az áramütött személy állapota súlyos, de ha 4-5 percen
belül sikeres újraélesztést alkalmazunk, nem reménytelen. Ezt az eljárrást

a befúvásos lélegeztetá és külsó szívmasszázs együttes alkalmazásával

kell folytatni.
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A fenti vizsgálatokat és élesztési módszereket az elsó§egélynyujtók
oktatásánál képzett egészségüryi §zakembereknek kell oktatni és a lehe_
tőségekhez képest gyakorolni.

A sérült sáütása

A üllamos áramütött szr;mél\t óvni kell minden károsító hatrástól,
hiszen a szervezet az áramütés következtében rendKvül súlyos terhelés-
nek volt kitéve. Egy ismételt, látsznlag kis terhelés is súlyos állapotot
válthat ki. Eúft alapszabály, hogy az áraműtöttet, az ráramkörből való
kiszabadítás és az újraélesztésen túl ne engedjük mozogni. Ez vonatkozik
a szállitá*a is, ezért szállítani csak az orvos utasítására szabad. A kórház-
ba szállítás elsősorban inkább kíméletes mint gyors legyen.

Összességében

A katonai szervezetek vezetőinek törvényben elóírt kötelessége,
hogy az egészséget nem károsító, balesetmentes munkafeltóteleket biz-
tosítsa.

Ielen cikksorozatban rá kívóntam irán ,ítani a frg/elmet a villamos kí-
szülékeket, berendezésekt kezelő, ijzemeltető, vagl annak k)myezetében
tartózkodók veszélyhelyzetére, a me4előzés műszaki követebnényeire, az
etnberek fellészítésével kapcsolatos főbb elvárásol<ra és a sérüItek ellútá-
s úna k főbb szempontj aira.



szAKTöRTÉNnr

A MAGyAR KRÁLyI goxvÉusÉa szl.lr;író sznl,-
oÁr,erÁNlr nrecrBnnurÉsp, szERvBZETI KEnETEI

Hotvóth Axita|

u.nÉsz

(Az 1997/2. számban me§elent, azonos című cilck íolytatása)

A Magyar KiráIyi llonvédség vonatszolgálatának megalakuliása,
felépítése és feladatai

Mielőtt a vonatszolgálat tagoódásának bemutatására rátémé\ szük-
ségesnek tartom - a katonai terminológia szerint - a vonat fogalmi rnegha-
tározását. A vonaton az oszlopba foglalt személy- vary anyagsállítás vég_
rehajtására létrehozoít szerrc7Étet érletté§ amely magáb a ío§alta az ah-
hoz rendszeresített fogatolt vary gép-eróhaj tású sállítoeszköóket, málhá_
sállatokat, vágóállatokat, valamint a hozá tartozó személyzeLet.4

A vonatok osztályozásánál - a többi felosztási mód tiszteletben tar_
tásával - a k)vetkező két szempontot veszem figelembe:

1.) a szállítóeszköóket valamint,

2.) a rendeltetés, szewezés & vezetés szerinti felosztást.

1 Horváth Atüa sázado§, zMNElo8i§ztikai tanszék. Atanutrnáíy részlet a szerzó kandidátusi
énekezé§ telvezetéMl,

2 E-l7-e3 voMtutaítá§ (a továbbiakban E-l7-e§von.ut,) HonYédelrni Miaisztérium kiadvá-
nya,BP, 1927. l.poítt. 17a.
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A Harcászati Szabályzat a vonatokat a hozájuk rendszer€sített
szállítóeszközök szeriníJ

- gépkocsi vonats zol9elnfia,

- szűkebb értelemben vett, vonat§zolgálatra - fogatolt- és málhásál_
latvonatra - osztotta fel.

A rendeltetés, szervezés és vezetés szempontjából két e5rmástóljól
elkülöníthető szervez€ti típust különlriizíettek meg:a

- c§apatvonatot és

- seregvonatot.

A csapatvonat feladata volt mindazon anyagi eszközök kezelése á
szá|lítása, amelyeke a csapatt€steknek. osztályoknak a menetek, elhe-
\ezések és az ütközetek soíán szükége lehetett.' A csapatvonaí az el-
látás és utánszállítás szempontjából összekötötte a seregtestek vonatait
a csapatokkal.Ó

A csapatvonat háíom eg.rlá§tól jól elkiiiöníthető r€src tagDzóÁott|

|.) Ütk)zeuonatra. melynek feladata volt egy ütköz€t megvívásához
elengedhetetlenül szüIséges lőszer, műszaki, élelmezési és egésxégüryi
anyag szállítása és kezelése.

4
5

B€rBeí Károly az 1 930-ban kiadott vezetés Kézikönyvében má§ o§ztáyzá§t adott me8, A 8ép-
kocsiszolgáIatot külön tár8yalja a vonatszol8álattóI az üzemanya8 és 8épjármúpótlással eByiltt,
kiemelve az ellátószol8áatMl, EzI a fajta feloszt á5t azonban §€m a ké§óbb me&ielent §zabáyza-
tok, §€m a küönbözó utasítások nem alkalrnazták.
E-l 7- esvon.ut. 5.pont. 20.p.
A vezetés KézikönyvébeD megadott o§ááyozás szerint a c§apatte§teket e zíedek, önáll6 zász-
lóaljak, önáló o§ztátyok alkották. Az osááyo*úozíattozÍak, a zárdÍaljak és az alo§áályok, az
ak$úayou\hoz a százaóolat és üte8eket sorolták.
A ma8a§abb hadreldi elemeket hadműveleti e8j§é8eke és §eregte§teke osáották fel, A had-
móveleti e8ysé8ek hado§ztáty, lova§ hadosááy és ezekhez hasonló na8yságú e8y§é8ekból ál-
tak. A seregte§tekhez a hadmúveleti egysé8eknél na8yohó kötelékeket sorolták, hadtest, hadse-
.e8,. A §ere8te§t elnevezést 8yújtó fo8alomkéít is ha§znáták a szabáyzatokbaí é§ hivatalo§ ira-
tokban,
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2.) Ekségvonatra, amely a csapat napi élelmezési anyagának vétele-
zését és utánszállííásáí yégezte,

3.)MáIhavotwtra, amelyet azon anyagok szállítrására szerveztek, ame-
lyekre a csapatoknak csak a napi menetcél elérése utánvolt szüksége, pl.
tiszti málha, irodaszerek-

A Harcászati Szabályzat szerkesztésekor merült fel, hogy a fogatolt
jármúveket az egyes csapatvonat ré§zek között el kell osztani, mert anél-
kül az osztályok és alosztályok alkalmazási elveit nem lehetett kialakítani.
A csapatvonatok eszközeinek elosztása, főleg meneteknél (az eleségvo-
natok és málhavonatok §eregvonat részekhez történő egyesítése miatt
H. A), kihatott a hadmúveleti egy,ségek alkalmazására is. A felosztást
követően az ütközetvonathoz tartoztak va}amennyi csapatnál a mozgó-
konyhák, konyha-, egészségügyi-, sebesültszállító-, lőszer-, robbanó-
anyag- és kézigránátkocsik; a tüzérségnél ezenfelül a szerelék- és kovács
kocsik; a műszaki csapatoknál (beleértve a csapatárkászokat is) a szer-
szám-, kovács-, hídszerelvény-, csónak- é§ motorcsónakkocsik. Az ele-
ségvonathoz sorolták az üres eleség-és felvételezókocsikat vagy a csapat
napi élelmezési anyagát §zállító kocsikat. A málhavonathoz a törzs-, sze-

mély-, málha- és sieielékkocsikat osztották be,7

A seregvonatok rendeltetése volt az ellátó szolgálat szolgálati ágai
anyagi igényeinek kielégítése, a csapatszállítás és utánszállítás végrehaj-
tása, valamint a vona1 legénység és anyagok pótlása."

A seregvonatok a hadrcndi hovatartozásuk alapján lehettek:

- hadosztályvonatok,

- hadtestvonatok és

- seregvonatcsoportok (hadosztál5 hadtestvonatokhoz be nem so-
rolt hadsereg és Fóvezérség köaletlen vonatok).

HL. vK, Eltl.w 3.o. 33.101/ l923- A csapatvonat rend€zése,
Az eüáló szol8átathoz a tüzér§égi §e8éd-, múszaki se8éd- hadbiztosi, e8észJé8ű8yi-, aíya-

8,ylijtó-, üzemanyag é§ gépjármű pótlás mint anya8i szol8álati á8ak é§ az utánszállítá§ tartozott.

7
8
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A seregvonatok §zervezeti tagozódása:9

- seregvonat parancsnokságok á közvetlenü nekik alárendelt vonat-
alaku|atok (vonatpótosáag, lópottelep és lókórház);

- magasabb parancsnokágok parancsno}sági vonatszakaszai, had_
te§tnél és az attól magasabb kötelékeknél a parancsnoksági gépkocsiosz_
lopok is;

- egységes utánszállító egységek (fogatolt utánszállító |épcsők, mál-
hásállat lépcsők, gépkocsi oszlopok);

- §zolgálati ágak intézetei (lőszertelepek, sáncszeroszlopolq sebesült-
szállító- gépkocsioszlopok, tábori kórházak, egészségügyi oszlopok, el-
látóhivatalok, tábori sütödék, lóg5nijtőállomások).

A következökbell a vokatszol&ilattal kapcsolatban elsősorban a csa-
patszóllítást és utánszállítást végrehaitó szervezetek (kiemelten a seregtes-
tek szintjén) tevékenységével foglalkozom. A vonatintézetek fejlódését,
feladatait annyiban tárgyalom, amennfben azok m eghatározták a szálli-
tás elveinek alakuliását és folyamatát. A békeszervezetet min
rend alapját fogom fel, üzsgálatát ebből a szemszögb őlvégz,em, az ennek
megfelelő terjedelemben.

A vonatalakulatok megalakulása és békeszervezetének felépitóse

Békében a vonatszolgálathoz tartozó, elsősorban kik épzési,szál|ítási
és mozgósítási feladatok végrehajtásra hivatott csapatok megalakítása a
Nemzeti Hadsereg átszewezésével egyidóben, illetve azzal párhuzamo-
san történt.

Ennek során felállítotüák a katonai keriiletek és veryesdandárok
székhelyein, velűk megeglező sámoással: l0

- az autóosztagokat é§

E-l7 -asvot\. |i,7 .vmt21^-22.p.
m. HM. Eln. l,o, l5.000"/ 1921. Rendelel a nemzeti hadsere8 átszeú€zésére a tfiaíloni §zeí-
zódés alapjátJ..

9
l0
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- vonatosztagokat.

Az autóosztagok, majd gépkocsiosztagok (a továbbiakban ezt a ki-
fejezést hxználom) a Nemzeti Hads eregaltószázadaiból alakultak meg.
A békeszerzódés által engedélyezett keret kialakításánál a hadsereg ve-
zetése nyilvránvalóan a fes/vernemek részére biztosított prioritá§t. A szol-
gálati ágakhoz tartozó békekereteket alac§onyan kellett megállapítani,
így a gépkocsiosztagokét is. A pénzügyi feltételek nem tették lehetővé a
gépkocsiállomány növelését, még a meglevó kincstári autók javítása is
financiáüs nehéxégeket okozott. Emellett az antant hatalmak jelezték,
hogy a békeszerzódésben nem szabályzott felszerelés nagyságát is meg
fogják állapítani. A SZKEB. a gépkocsiosztagnál tartható járművek nagy-
ságrendjét 192I őszén haíározta meg, eszerint osztagonként 7 db, sze-
mélykocsi, 14 db. teherkocsi, 4 db. vontató, 21 db. sebesültszállító gép-
kocsi, 4 db. különleges kocsi.(műhelykocsi) és 17 db. pótkocsi hadrend-
ben tartását enge délyezték.' '

Az átszeryezéskor a vonatc§apatok megalakítására kiilön intézke-
dést adtak ki. Erre azért volt szükség, mert a tervek szerint az "Fr.n el-
rendelése után a vonatok békeállományában is meglevő ún. visszamara-
dó különítmények végezték a fegyvernemi csapattestek és hadmúveleti
egységek kiegészítését. '' A megalakuló vonatosztagokat a megszűnővo-
nato§ztály törz§eiből, vonatszázadaiból, üsszamaradó különítményeiből
és a dandárok vonatparancsnokágaiból hozták létre, katonai körletpa-
rancsnokágok székhelyén a vegyes dandároknak megfelelő számozás-
sal_''

A vonatokhoz beosztott katonaiállomány létszámát m ár az átszewe-
zést megelőzően elkezdték csökkenteni, de az átszewezés újabb csök-
kentést eredményezett. Avonatosztagok megszervezéséhez, hasonlóan
a gépkocsiosztaghoz csak szűk békekeret állt rendelkezésre. A SZKEB.
avonatosztagnál tarható járművekszámát is meghatározta, osztagonként

HL. HM. En. D. o. 5229l l 92 l . végle8es€D e!8ed ayezeíl íelszf,,tel'és jegyzéke.
HL,VK. En.W 1,o, l999l|l |929. Adato'.< ahú}védsé8 b,éke á§'Tr." helyzetéíól 19l9-tól
l93l -i8,
HL. HM. En. 1.o. l5.55l/ l92l. Avonatc§apatok át§zeívezéséve!*apc§olato§ intézk€dé§ek,

l1
l2

lJ

209



38 db. országosjármű, 14 db. mozgó konyha, 1 db. személgépkocsi, 1 db.
teherkocsi é]s 1 db, pótkocsi hadréndben tartását engedéryeite.la

A kénpzerűségból szűkre szabott békekeret nem képezhette meg-
feleló alapját az "Fr." hadrendben meghatározott seregvonatoknak, an-
nak ellenére, hogy a vonatosztagok mozgósítási feladatai eryszerűsöd-
tek, mert a kiegészítés végrehajtás át az 192I. március 1-jével életbe lépő
"Fr"'hadrend szerint ismét a csapatok vették át.l'A seregvonatok felál-
lítása üszont továbbra is a lecsökkentett vonatosztagok feladata maradt,
ami önmagában is bonyolult feladatot jelentett, mert a megalakítandó
iriézetek szeívezati jellemzői nagyban eltértek egymástól. Ráadásul egy
katonai körleten belül is több bevonultatási helyet jelöltek ki a seregvo-
natok számára.

A vonatosztagok és a gépkocsiosztagok béketevékenységét a Hon-
véd Főparancsnokság vonat- és autóügyi szemlélője irányította, majd a
gépkocsi üryek leválasztása után külön gépkocsi szemlélői beosztíst hoz-
tak létre. A szemlélók hatáskörébe tartoztak a kiképzéssel, a tiszti sze-

mélyiigyekkel, szervezettel és felszerelásel kapcsolatos ügyek. Részt
vettek a szabályzatok, utasítások szerkesztésében és hadmúveleti alkal-
mazással kapcsolatos javaslatok kidolgozásában, Felüryeleti jogaikat a

szemlék és a különbózó ellenőrzések során gyakorolták,

Avonatosztag parancsnokok a katonai körletek területén diszlokáló
valamennf feryvemem és intézet vonata és azok felszerelése tekinteté-
ben szemlejoggal bírtak. Ez alól a tüzérségvonata (mert az ellátási rend-
szeíe eltért a többi fegyvernemétól, a későbbiekben bővebben kifejtem
H. A.) és a lovasság lovai és má|hásállatai jelentettek kivételt.

HL.I,M..HíLD. o. 5zz9l 192l,vé8te8esen en8€délyezetrfelszerelés je8yzéke.

HL.vK,Eln-W 1.o. l99911/ l929. Adatok a honvédsé8 Mke é§ "Fr." helyzetéról l919-tól
l93l -i8.

l4
l5
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A vonatalakulatok műkiitlésére ható anyagi tényezők

A hadsereg egésze anyagi ellátottságának - már tárgyalt - jellemzői
érvényesültek a vonatosztagok és gépkocsiosztagok esetében is. A vo-
nat-alakulatok anyagi helyzetének bemutatásakor az "Fr." felvételét be-
folyásoló tényeóket es a vonat- é§ gépkocsianyaggal történó ellátást érin-
tem.lo

Aháborút követően a trianoni határokon belül maradtvonatanyagot
és gépkocsikat a román csapatok az általuk a laktanyákban és raktárak-
ban talált más anyagokhoz hasonlóan kiütték az országból. Az ország
területén maradt és a román hadsereg elől elrejtett kincstári és relrvirált
gépkocsik a mostoha tárolási körülmények miatt olyan múszaki állapot-
ban kerültek, hogy hadihasználatra alkalmatlanná váltak. A gépjármű
állomány elhasználtsága 1921-22-ben tovább romlott. Ennek oka eg5l-

részt az volt, hogy a csapatok megfelelő garanciavállalás nélkül adták
bérbe a tehergépkocsikat.l ' Miásrészt a HM. tudta nélkül a rejtési mun-
kálatokkal kapcsolatos anyagszállítások jelentős részét a náluk levő gép-
kocsikkal hajtották végre, a javításukhoz viszont nem rendelkeztek a
szükséges an}agokkal ds szakémberekkel. l8

A HM. vezetése a további állagromlás megállítása érdekében a "íá-
rolí" kategóriába sorolt gépkocsik számát nóvelte, míg az üzemi autók
számát a minimálisra csökkentette. Az igénybevételre kijelölt gépkocsik
meghibásodása esetére veryesdandáronként egy ún. tartalék autócsoportot
hoztak létre, amely ! személy-,2 teher- és 1 sebesültszállító gépkocsiból
állt, és csak a HM. gépkocsi ügyekben illetékes osztálya (3.o.) engedé-
lyével lehetett igénybe venni.l9 A hadihasználhatóság biztosítása érde-

A vonatanya8okhoz taítozt ak a fo8atolt jármüvek, fózóeszközök, bo8nár-, kovács-, nyer8es-
és patkoló§zerszámok. A vonatanya8okkal együtt valósült met a lófel§zereléssel - hátas-, bá-
mo§-, málhá§lovak é§ málhásálatok felszerelé§i tár8yai, a hozájuk tartozó Patkoló aíya8,okkal
történó ellátá§ i§.

HL. HM. Eltr. 3 .o. 5 559/ l 922, Rendelkezé§ a B. osáopban feltüntet teherautók üz€m€n K!,ül
helyezéséról.
HL.vkf,En.W 3. o.3060/ 1923. A kincslád aúók álapotávalkapcsdatG l923. febrüáí 08-án
me8t .to[t éftekezlá j€yzók&}yve.
HL. vkf. EJt.W 3. o. 33.060/ l923. A had§eíe8 "Fr," autó §z{tksé8,Ieténekbiztosítása é.deké-
ben 1923. febfuár 09-én meghnott éítekeá€tje8}zókönyve,

l6
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l8
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kében a tárolt gépjárművek kózponti irányítás melletti javítását rendel-
tékel. Az utasítás a kincstári autókból 119 db.3 t-s teher-,67 db. 1.5 t-*
teher-, 80 db. sebesültsállító-, 34 db . személy- ,12 db, vágány személy1
10 db. vágány teher- és 59 db. pótkocsit, a rekvirált autókból 146 db. 3
t-s tehe1 7 db. 1.5 t-s teher- és 153 db, személryépkocsit érintett.2o

A megmaradt vonatanyagok a többéves igénybevételtól erősen el-
használt állapotban voltak, többségükben javításra szorultak. A kiegész!
tó cikkelq köztük a szállítás során oly fontos felszerelése\ mint a pony-
vatartó ívek es ponyvák nagneszt hiányoztak, vagy használhatatlan álla_
potban maradtak meg."' A vonatanyagok javítását lassította, hogy a vo-
natosztagok állomáshelyén működó vonatmúhelyek kapacitrásának nagy
részét névleg át kellett engedni a Kereskedelemügyi Minisztérium VI-b.
osztálya fennhatósága alá és mint hell Kocsi- es Iószerszámjaűtó Mű-
helyek folytatták tovább a tevékenpégiket.'"

A csapatok és intézetek számára a vonatanyagot az igénylések elbí-
rálása után a HM. utalta ki a veryesdandárok Észére. Az eg tételben
átvett anyagot a vegyesdandár paranc§nokágok osztották el a csapatok
között, akik teímészetszerűleg ismerték az alárendeltjeik szükségleteit,
mert a felterjesztett igényléseiket előzőleg összesítették. A csapattestek-
nél a gazdasági hivatalok végezték a vonatanyag kezelésével kapcsolatos
feladatokat. A gazdasági hivatalok vezették a vonatanyagokkal kapcso-
latos anyagnflvántartásokat, rendelkeztek az anyagmozgásokíól, g}nűj-

tötték az azzalkapcsolatos beadványokat, biztosították a tárolás feltéte-
leit." A ryalog-, utász- es kerékpáros zászlóa|jaknál, valamint a lovasság
csapatvonatainál 7922. április l-tól kezdődóen a vonatanyagokkal kap-
csolatos üryek intéz.éséte az arra alkalmas tisztek vary rangosztályba so-
rolt közigazgatrási alkalmazott közül jelöltek ki egy arra alkalmas "vonat,

Uo.
HL_ 1'ld. &n. w 3. o.33.4ou |923.Kv@laLavoMtszérnléló jélentéséMl.
HL. HM. EIn. l 07, 694/ l 9 32. Intézkedés.
HM. Rendeleti Ködöny I.gE0lelm.l, í922,sz.KöfiendeleiA ló- és vonatü8yek kezeléséIe a
csapatoknál.A tuzéí§é8, ínajd l926-tól kezdóen a múszald csapatokvonatanya88al tö,rténó
ellátása külön.end§zerben tarítént.
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ügi előadót'.2a A5ralogzász|óaljakn ál' v onatüpi etőadóknak' általáb an
a géppuskás saázadparancsnokokat jelölték ki. É a kialakult szokás azon-
baír nem volt szerencsés, mert íry áz "Fr." etrendelését követóen a kap-
csolt ikerrészek felszerelése nem volt megnyugtatóan megoldva, ugyanis
a géppuskás_századparancsnokok az alositályukkal erytiti az ekó Ítem-
ben vonultak el. Ennek a veszélyeire a vonátszemléÉ hangsúlyozottan
felhívta. a vezérkar figyelmét.zs A vonatszemlélő megállapítá§a hamar
meghallgatrásra talált, a "vonaügli etőadók' tárgyába; kiaaott rendelet
1913. okóber 1-én életbe 1épett módosítása felhfita a figyelmet a gép-
puskás_ századparancsnokok "yoza tiigi tiszti'' (eg5ldejűegáz addigi iÚ-
talos elnevezést is módosították, H. Á; megUiáasanak-mellőzés?re.2Ó

_A qé.*"Ti 9s 
vonatanyag ellátott§ágot is sajátos kettősség jellemez_

te. Egyfelól néhány anyagfajtából m ég az engedélyezett létszáÁnak meg-
feleló szintre sem sikerült feltölteni a hadsereget. Főleg a már korábbú
is említett gépjármúvekkel kapcsolatos anyagillátási iavarok mellett a
lovaglfi hám- és málhásállat felszerelés eg5rei cikkeinél vált jellemzővé
a.xq8ymértékű hi_any. Az eszközök pótlását 192&ra sikerüli megolda-
ni.''jvíásrészt a gépkocsi és vonatanyagoknál is viszonylagos volt aiiány.
Az 'Fr." hadrend kellálladékához képest valóban fenrrállrctt, de a béké-
szerződés hadrendre vonatkoó rendelkezései áItal megengedetteket meg-
haladták. A fentiekből következik, ho5l szúkségessóváIt e tekintetben
is a rejtett anyagtárolás szabályozása.

A gépkocsi és vonatanyagok rejtett tárolásánál a már említett sza-
§dlyzók kialakításakor a gépjárművek, tábori kemencék, mozgokonyhák,
főzőládák csapatokhoz közel eső, míg a mesterember felszeőlések, pat-
kolóanyagok, tovagló- és hámszerszámok laktanyai tárolásáról döntöt-
tek.,A vonatanyagok raktározásának megszerveiésekor bonyolította a
rejtés megszervezését a vonatosztagok több állomáshelyet éiintő ''nr."
feladata. A tiltott anyagok tárolását annl helységben keílett megoldani,
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2s
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Uo.
HL, VK_ Eln. W 3.o, 3 3 .4o2l lgz3.v@alcsaPal álszeívezé* ''F !' eseté,re. Kivonat a vona!_
szer éló jelontéséMl.
HM. Rendeleti Közlöny 8.|34leln.| . 1921.sz.Körrendetet A ló- és vonatü8yek kezelé§ére a
csaPatoktrá,
HL. vkf. EIí. W 1.o. r 999ltl l929.Hí,Kiíl|rtatás a honvéd§é8 békállományának anya8i hely_
zetéól 1928.
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ahány bevonultatási, felszerelési helyet határoztak meg a vonatosztag
részére. Ilyen esetekben a felállításhoz szülséges készleteket azokra az
állomáshelyekre szállították, ahol a felállítás a tervek szerint megvalósult.
Ezt a helyőnégben elhelyezett békealakulat felriasztási anyagával együtt
kellett tárolni, illetve amennfben erre nem volt mód, megbízható}relyen
és körúlmények közótt, külön raktárhelyiségeket kellett bérelni."

A vonatszolgál atvezotö szeívei és a nekik közvetleniiü aláren-
delt szervezeteko valamint sáütóegységeinek tagozódása, ren-

deltetése

Az "Fr." hadrend tervezé§ a fentiekben már több ízben említett bi-
zalmas jellege miatt a fennmaradt töredékes iratanyag nem elegendő ah-
hoz, hory a gépkocsi- és a szűkebb értelemben vonat§zolgálathoz (foga-
tolt- és málhásrállatvonat) tartoó, száüto-utínszállító erységeinek funkci-
onális és az egyes szolgálati ágak intézetei közötti elosztását elemezzem.
A fellelhetó forrásanyag lehetóvé teszi azonban az eryes szállító rendel-
tetésú hadrendi elemek tagozódásának, valamint a szewezésüket meg-
határozó gazdasági körülményeknek a bemutatását.

A Magnr KiráIyi Honv6dségben az első világháborús tapasztalatok
és a szabályzat szerkesztó bizottság ajánlásai alapján épült fel a seregtes-
tek és hadmúveleti erységek ellátó- és szállító szolgálata. Az anyagi el-
látás folyamatában a hadosztály, a hadtest és a hadsereg is ré§zt vett, a
végrehajtrás súlypontja a hadosztályra került. A seregvonatok szewezé-
sében az fő törekvés érvényesült, hory mindhárom kötelék hadrendje
foglalja magába a különbözó rendeltetéssel létrehozott ellátó intézeíe-
ket annyi szállító-és utánszállító egységgel, amelyre az adott seregtest-
nek szükége volt."

A vonatszolgálat háborús szervezeti keretei kialakításánál a korlá-
tozott gazdasági és pénzügyi lehetóségeknek legalább akkora szerep ju-
tott mint az elveknek és szabályzatoknak. A katonai vezetés már közvet-
lenül a hadsereg megalakulása után, fóként az első világháborús tapasz-

HL. vkf. Eln. w3,o. 33 39T |923. A.qlett aryaaok táíolásának §zabályozása.
HL. vtf. Eln. W l o 72.1l2l l9 38 A }tarcá§zati szabályzat m. rész letá.tyalása vezetóé8i éí-
tékézleten.
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talatoka támaszkodva, az utánszállítást a gépkoc§iszállításra kívánta ala-
pozni. A gazdasági-pénzügyi lehetőségek 1923 második felére, kózvet-
lenül a kétvonalas 'Fr." rendszerre történó áttéíést követóen egyértel-
művé tették, hog5l a vezérkar korábbi elképzelései a hadsereg gyon mo-
torizációjáról túlzottan optimi§ták, ezért ha nem is véglegesen,.de letet-
tek az utánszállítás nag5rárányu gépesítésének koncep"iÓlá.ót.30 A, or-
szág gépjármú ellátottságának helyzete nem tette lehetóvé az egyébként
előremutató tervek megvalósítá§át még az nFr.n e|rendelése után sem -
annak ellenére, hog5l a gépjárműállomány számában a korábbiakhoz ké-
pest viszonylag látványos emelkedés fedezhető fel. Ma5laronágon 1920-
ban 259 db., 1921-ben 380 db .,1922végén 537 db. az utáns_zállítás szem-
pontjából számbavehetó teheígépkocsit tartottak nflván.'' A meglevő
gépkocsik üzemanyag ellátásában is komoly nehéxégek merültek volna
fel, mert az országban tárolt benzinkészlet mindössze ó0-80 vagon között
mozgott, ebből a kivonuló csapatok 40 vagonra számíthattak. A fennma-
radó hajtóanyagot az anyaorságban maradt alakulatok á a hadiipar szük-
ségleteinek kielégítésére szánták." A tárolt benzinkészlet mennyisége
az ország és hadsereg motorizációs sántjét figyelembevéve 10-12 napra
volt elegendő. A háború alatti nagy rnennlségű beszerzéssel nem szá-
moltak, a gépjárművek alkohollal történő üzemeltetésére való áttérés
hosszabb távon nem jelentett megnyugtató megoldást.

Az 190-as évek második felében a motorizációs elképzelések közül
főként a harcászati szempontokat emelték ki és elsődlegesnek tartották
a közvetlenül a harctéren mozgó tüzérségi és nehéz fegyverek vontatását.
A hadműveleti kategóriát, tehát az egyes fegrernemek és csapatnemek
gépesítését és az utánszállítást kérynzerűségből helyezték a harcászati
szint mógé, mert Maryarországon ezek belátható időn belüli motoíizá-
ciójára nem volt reális lehetóség. Az utánszállítás végrehajtása során a
gépkocsik tömeges alka|mazását nem az elsődleges e|ónyei (naglobb tel-
jesítmény, csökkenő szállítái idő, H. A) hanem ezek következményei-
képpen lehetővé váló seregvonat csökkené§ miatt taították kiemel{ jelen-
tőiegú tigynek a hadseref fejlesztés szempontjából.33

HL. vK. Eln. W 3.o. 3]. 402/ l 923. vonatcsápat átszervezé§€ "F" esetéíe.

staüszikai Év'(irn}í: l9 |9 -l9?2. 16l.p,
HL. vkf . En. vV 3.o. 3 3. 40z 1 923. vonatc§apat átszeryelré* "F" #érq
HL.vK.Ett.w1.o. 1999lLl1929.Adalú,ahonYédsé8béke é§ "Fr," helyz€téról 19l9-tól
1931-i8.
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A gépesítés területén jelentkezó nehézségek miatt hosszabb távon
is a gépkocsik és fogatolt j árművek egrmrásra épülő és párhuzamos alkal_
mazását prognosztizálták. A fogatolt jármúvek használatával a katonai
vezeté§ az elöl levó vonatrészeknél, ro§§z utakoD, azoktól oldalvást szá-
molt vagy hátul olyan esetekben, ha nem állt rendelkezésre megfelelő
számú gépkocsi, vagy olyan helyeken ahol a kiépített utak nem tették
lehetóvé a gépjárműforgalmat.

A gépkocsi vonatszolgálat tagozódásq köíelékeinek fontosabb fel-
adatai:

A gépkocsi féIszakaszok képezték a gépkocsivonatok legkisebb szer-
vezeti kötelékét, amely 5 db. azonos típusú tehergépkocsiból állt. A gép_
kocsi szakaszok két gépkocsi félszakaszból és ún. harcos rajból tevődtek
össze, melyek a hadrendi táblázatukban meghatározottaktól függóen 5
t. teherbírású gépkocsiig 10 db,, ennél nagyobb teherbírás felett 5 db.
gépjárműből álltalc A gépkocsi vonatszolgálat szerveási erységeként a
gépkocsioszlopokat állították hadrendbe. A gépkocsioszlopok szerveze-
tébe 20 db. azono§ típusú gépkocsi tartozott.Ja

Főként az utánszállítás végrehajtiásában, a rendelkezésre álló erő-
források minél nagobb mértékű kihasználása érdekében a mögöttes te-
rületeken számoltak az ún. notoros-vontatóoszlopok alkalmazásával. J)

A gépkocsi- félszakaszok, §zaka§zok- é§ oszlopok elsődleges feladatai
közé a csapat-, anyag-, sebesült és betegszállítást sorolták. A nagy moz-
gékonyságban rejlő lehetőségek miatt azonban számoltak a felderító-,
híradó- és jelentő szolgálatban való időszakonkénti, a feladatoktó| és
körülrnényektól fiiggő kózreműködésükkel is. A sebesütek, betegek szál_
lítrá§ára hadosztályná| (melynek sebesiiltsállító szervezetét a ve§le§ §zer-
vezés miatt a fogatolt vonat szolgálatnál mutatom be, H. A) magasabb
kötelékeknél az egésxégügri intézetekhez rendelve, külön e célra szer-
vezett eryenként egy parancsnoki rajra és két szakaszból (5-5 sebesülr
szállító gépkocsival) áIIó sebesüttszátlító gépkocsioszlopokat alkalmaz-
tak-3Ó

vezetés Kézitöoyve: l. köt. 2ó l .p.
IJo.263,p.
Uo.337p.
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A gépkocsivonat szewezeti kötelékeinek bemutatásánál, bár nem
tartoztak a szorosan vett gépkocsi vonatszolgálathoz, meg kell említeni
a magasabb parancsnoksági gópkctsi osztagokat amelyeket a maga-
sabb parancsnolrságok (vegyesdandár, hadosztály, hadtest és hadsereg)
mozgekonyságának biztosítása érdekében szervezték meg. Feladatuk volt
a parancsnoksághoz beosztottak málhájának és a parancsnokág műkö-
déséhez szükséges felszerelés szállítása.''

A gépkocsi oszlopok tevékenysége során felmerült kisebb javítási
igényeket a mozgó gépkocsijavító műhelyek elégítették ki. A szervezési
és alkalmazási elvek szerint 2-3 gépkocsi oszlophoz rendeltek egy mozgó
gépkocsijavító műhelyt, a főbb úwonalaka vary védett, de jól megköze-
líthető helyeke telepítve. A Harcászati Szabályzat felosztása szerint a
gépkocsi anyagpótlóállomások az ellátó szolgálat üzemanyag és gépjár-
mű pótlás ágazatához tartoztak, azonban ajavítások és a gépkocsi anyag-

utánpótlás rendszerének teljes megérteséhez feltéilenül szüksége-s a főbb
feladataikat ismertetni. A hosszabb ideig tartó, nagyobb eszköz- és szak-
értelmet igényló javítási munkák elvégzésére, a nem javítható gépjármú-
vek anyaországba történó szállítására, a megrongált, megsemmisült gép-
kocsik és elhasznált műszaki- üzem- és abroncsanyagok pótlására, az
alkalmazási területen található gépjárműanyagok gyűjtésére állították a

hadrendbe. Az anyagpótlóállomások alaprendelteté§éhez tartozott a gép-

kocsi oszlopok gépkocsivezetőinek p^ótlása és a mozgó gépkocsi javító-
műhelyek időnkénti megerősítése is.'o

A gépkocsi félszakaszokat altiszt, az attól magasabb kötelékeket tiszt
vezette. A gépkocsioszlopok és motoros-vontatóoszlopok irányítására
és a gépjármú és üzemanyag pótlásának szervezésére ,1-5 oszloponként
gépÉocii csoportp""rrrcsnuiÁágot hoztak létre.39 A gépkocsi vonatszol-
gálathoz tafiozó szállító-, utánszállító kötelékek irányítrási, vezetési rend-
szeréről a szál|ítás elveinek tárgyalásakor ejtek bővebben szót.

A vezétkat, felismerve a gépkocsiszállításban rejló lehetőségeket,
hosszabb távon a gépkocsioszlopra kívánta alapozni az utánszállítás le-
bonyolítását- A későbbiekben rázletesebben tár$/alt tényezőkből kifo-
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Uo.264.p,
uo- 263-264.P.
uo.264.p,
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lyólag azonban az 793t-re íervezett hadrend szerint a hadosztály köte-
lékébe mindössze 1-, lovashadosztályéba pedig 3 gépkocsioszlop beállí-
tására nyílt lehetőség. Az ellátrás és utánszállítás rendszerének felépítése
miatt a hadtest állományába szervezetszerű gépkocsisállító egységet nem
szerveztek, a hadműveletek során a helyzettől függő megerósítésükról a
hadsereg gondoskodott. A Fóvezérség közvetlen alakulatok "Fr." had-
rendje is csak 42 gépkocsioszlopot (ebból 5 lőszer szállító, H. A.) és 7
gépkocsi anyagpótlóállomás, valamint mozgó gépkocsijavító műhelyből
á t.4o

A szűkebb érJelemben vett (fogatolt- es máIhásállat) vonatszol-
gálat §zíllító é§ vezeíő §zerveine[ tagozódása, valamint a köz-

vetlenül nekik alárendelt szervezetek ía8ozódása és rendeltetése

Afogatolt vonatokesetében is fennállt a külső körülmények diktálta
szervezési kényszer. A várható hadszíntér úwiszonyai és az országban
használt fogatos jármúvek meghatározták a fogatolt vonatok felépítését
és alkalmazásuk egyes kérdéseit. Az elsőülágháborúban az Osztrák-Ma-
ryar Monarchia hadvezetősége sámára gyonan bebizonyosodott, hogy a
kevésbé művelt hadszíntereken rendszeresített, viszonylag nagy teherbí-
rású ún. kincstári járművek nem felelnek meg a folyamatos utánszállítás
fenntartása által támasztott követelményeknek.al Ezért mát 1914 őszén,
a háború első időszakában meg kellett kezdeni az áttérést a nehéz kincs_
tárijárművekról a könnyű, de Éisebb teherbírású országos járművekre.a2
Az első világháború során ajól kiépített hadszíntereken a kincstárijármű
továbbra is használatban maradt, olyannyira, hogy a szövetséges német
csapatokat is a Kárpátokban, Szerbiában, Olaszországban és Romániá-
ban a helyszínen szerelték fel országos járművekból álló vonatfelszere-
léssel.a3 Á háborút követően a némá RÓichswehr-ben, megőrizve a ko-

HL. vkf, En. W l,o, l999l|l|929. Adalú, ahonvédsé8 Mke és "Fr." helyzetéról l9l9-tól
l93l -i8.
A hadslntér " művelt§é8én" a korabeli lerminoló8iában a mai éílelemben velt infrastrukturális
kiépített§é8ei értették,
Gotí Jenó-Mojze. Lá§zló: Had§€regünk ellátása a ülá8háborúbal (l9l4-1g lE). L köl, FJemé-
nyek a Balldn hadszíltéren. csáthy F€íenc e8yelemi kón}rykereskedés és irodalíni vállalat Rl,
Deb(e.en-Budap€sl, Kiadási & nélk0li, 52,p.
Uo.60p.
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rábbi szewezési tapasztalatokat, zömében 1 t. teherbírású kincstári foga_
tolt járműveket taitottak hadrendben.aa

A Maglar Királyi Honvédségben a várható hadszíntér jellege, a fen-
tiekben vázolt tapasztalatok és nem utolsósorban annak okán, hog5r Ma_
gyarországon leginkább az országos jármű volt elterjedve, ez maradt to_
vábbra is használatban. Ahadsereg megalakulásakor az "Fr." hadrendben
a fogatolt vonatszolgálat általános rendeltetéssel létrehozott utánszállító
egységeit (szervezési kategóriaként értelmezve az alosztályokat H. A.)
az "egrséges uíánsáütó lépcsók" (a továbbialrüan utánszáüúó lépcsók)
alkották.4J Az utánszáIIító lépcsők három, egyenként 20 országosjármű-
ből álló.szakaszra és eg5l 10 országos járműból álló saját részlegre tago-
zódtak.4o A fogatolt vonatszolgálatban az országos j árművek vontatására
döntően lovakat használtak, de rossz útviszonyokés a lóbeszerzés nehéz-
ségei esetén ökrök és bivalyok alkalmazásával is számoltak.a7

Az utánszállítás szervezésekor a járművek közlekedésére alkalmat-
lan hadműveleti területeken, főként hegyvidéken málhásállatok (lóősz-
vérek, málháslovak és szamarak) alkalmazását is számításba vették. Egy
málhásál|aí lépcsóbe száz málhásállatot soroltak be, állatonként 50-9O
kg<s, lépcsőnként 5.0fi) kg--os hasznos teherbírással mint számvetési
egységgel számoltak - amelyet az adott lépcsó málhásállatainak fajtája,
a terep jellege és a szállítandó anyagok határoztak meg.aE

Az általános rendeltetésű fogatolt utánszállító lépcsők mellett olyan
alapvetően szállító feladatokat végrehajtó oszlopokat is hadrendbe állí-
tottak, amelyek megfelelő felszereléssel és kiegészítő cikkekkel ellátva
speciális szállítási igényeket elégítettekki. Íg5l az utász csapatokhoz rend-
szeresített szabványos 53.12 m,- nehéz 26.56 m- vary keskeny 66.4 m

HL. vkf, Eln. vv3.o. 136.964/ 1929.BúabásEmü vkzl. ezredesje|entése az 1929. j(llitls30-
tól aú8usáús 2-i8 me8tanotr német Nachschubübun8-íól,
Az "e8ysé8e§ utánsz.álító lépcsó" elnevez€§ben 

^z 
eEységes sz6 

^z 
ellálá§ és után§zállítás folya-

mataiban me8való§uló vezetési í€ndszeít fejezte ki. Az ulánszálító kőtelékek irányítási íend-
§zeíére a sállltás elveiv€l és rendjével foglalkozó alfejezetb€n bóvebben kitéíek.
HL, Vkf. En. W 3,o. 3 3 . 402l 1923 .Y onatcsaPat átszervezése "F" e§etére.
E-l7-esvon. ut,2. pont l9,p.
vezetés KézikönF,e: l. köt.283.p.

44

45

46
4,1

48

zl9



hosszú hadihíd elemek szállítására, hadosztályonként két, egyenként két
fél hadihídosztopból és saját kocsirészlegből álló hadihídoszlopot rend-
sreresítettek_49

A háborús egészségügyi ellátás legbonyolultabb részét a sebesült-
szállítás megszervezése képezte. A Magnr Királyi Honvédségben a szer-
vezetszrrű egészrl-,gűryi anyag- á sebesült§állító kötelékeket a központi
irányítrás alá tartozó sebesűltszállító gépkocsioszlopok kivételével a had-
osztályok egészségiigli osdopaihoz szervezték A hadosztály egésxégüg5ri

oszlop egészségüryi személyzetre és vonatosztagra tagozódott és kötö-
zóhelyet, valamint az ún. könnyen_sebesültek állomását (mindkettőt dup-
tázri lehetett H. A.) működtették5o A vonatosztag gépkocsi egésxégüryi
oszlopból és egésxégüryi anyag-á sebesültszállító kocsioszlopokból te-
vődött össze.5] A sebesülszállító gépkocsikat elsőso.ban a kötözőhelyek
gyors kiürítésére, a mögöttes tábori kórházak és a vasútvonalakra tele-
pült egészségügyi intézetek felé alkalmazták, míg a fogatolt egészségügyi
anyag- és sebesültszállító kocsioszlopok fő feladatát a csapatok segély-

helyeinek gyors kiürítése, kötszer és gyóryszer szükségleteik utánszállí-
tása képezte.

A kétvonalas "Fr." hadrend bevezetésének előkészítése időszakában
a vezérkar az igénybevehető gépjárművek számát túlzott optimizmussal
állapította meg. Ezért is vált olyan sürgetővé a vonatalakulatok működé-
sére ható anyagi tényezők című alfejezetben tárgyalt gépjármű igénybe-
vétel rendjének megszigorítása, és a gépkocsiállomány központi javításba

vételének elrendelése. A háborús hadrend megállapításakor a kiállítható
gépkocsioszlopok számának túlbecsülésével párhuzamosan az utánszál-

lító lépcsők számát a lehetó legminimálisabb mértékben áIlapítottak meg,

a rninél ryorsabb felvonulás és a mozgékonyság biztosítása érdekében."
Az új alapokra helyezett hadrendre való áttérést követően nllvánvalóvá
vált, hogy a gépkocsi oszlopok hiányában a fogatolt utánszállító lépcsők
nem elégítik ki azt a minimális követelményt sem, hogy a hadsereg egy-
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E-l7-€§von. Ut.33. pont 36-37.. -A lovas hadosztály félhadhídoszlopaihoz a ío8atolt jármú-

vek helyett 8épkocsikat álIítottak be.
H. sz.|. íész- 2. í |Jzet. l 559, poít. 340,p.
Uo.35,pont.3Ep,
HL, \'*f, Eln. w 3.o. 3 3 .40u |923.von^lcsapat átszeívezése "F" esetéíe.
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szeri lőszer- és élelmiszer szülrségletét egyszerre meg lehessen emelni.
A jóváhagyott hadrendben veryesdandáronként a rendszeresített három
lépcsóbói'kettő lószert, egy páclig élelmezési anyagot szállított.53

A kialakult helyzetben szükségessé vált a fogatolt vonatalakulatok
átszervezése. 79234al teljes körú vizsgálat alá vették a seregvonatok
teljesítóképességét, irányítási rendszerét és szervezeti tagozódásál, Az
alapos elemzés számvetési és szervezési kérdéseket és javaslatokat vetett
fel. Az érvényben levő számvetési egységeket és |épcsóket újra meg kel-
lett határozni, anyagfajtánként az alosztályokon, osztályokon és csapat-
testeken keresztül a vegyesdandárokig.'*

Az első világháborút követően kialakított utánszállító lépcsők fel-
építése nem fele|í meg a szewezési elveknek és követelményeknek. Az
utánszállító lépcső egy szakaszának egy 10 t-s hasznos teherbírású vasúti
kocsi rakományának megfelelő anyagot kellett felvennie és elszállítania.
Országos járművenként a szakaszokhoz rendszeresített húsz fogatolt ko-
csit figyelembe véve egyjárműre átlagosan 5 q teherjutott optimális eset-

ben. Ez az átlagos mennyiség a meghibásodások, rongálódások és a vesz-

teségek arányában növekedett, teljes feltöltöttséggel pedig a szállító kö-
telékek esetében még a felvonulás alatt is csak narybani számvetések
során lehetett számolni. A Monarchia közós hadseregében 4 q-ban ha-

tározták meg a könnyri országos jármű teherbírását, amelyet a háborús
tapasztalatok igazoltak is.)) A minimális mértékben rendelkezésre álló,
a kívánatosnál nagyobb mértékben megterhelt utánszállító lépcsőknek
az utánszállítás folyamatosságának fenntartása érdekében nagyobb tá-
volságot kellett megtenniük. Ilyen körülmények ktizött a vonatlépcsők
háborús körülmények közti gyors leromlása biztosra vehető volt, veszé-

|yeztetve ezzeí a hadsereg anyagellátását.

A túlterhelés problémájának megoldását a vezérkar és honvédség
főpaiancsnokágának illetékesei abban látták, hogy az utánszállító lép-
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HL, vkf. Eln, W 3,o, 3 3 .4o2l 1923.v onallépcsók és tószeroszlopok átszeív€zése, A Honvéd-
sé8 Főparancsnokág Kiképzési osáály vona!ú8yi §zake|óadójának elóterjesztése,

HL.vkf. Eln. W 3,o, 33.468/ l923. számvetési lépcsók me8határozása.

HL. \4<f. Eln. W 3.o. 3 3 .4o2l lg23.yomílépcsók és ló§zeroszlopok átszeruezése. A Honvéd-

§ég Fópa.ancsnoklá8 Kiképzési osztály vonatü8yi §zakelóadójának elóterjesztése,
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c§ók szakasmit a|kalmassá ke|I tenni a 10 t-s vasúti kocsik rakomá_
nyának e|sállítá§ára azok ésszerű terhelésének figyelembe vételével.
Javaslatuk szerint a kívánt célt a lépcsők fogatos kocsijainak hetvenről
nyolcvanötre történó emelesével lehetett elémi a szaka§zok közdtt e5/enlő
arányban eloszwa,56 Az elóte4eszt6 szerinti átszerveássel ugyan az egyes
vonatlépcsők oszlophossza megnövekedett, nehezítve ezzel a vezetés és
a biztosítás megszervezését. A hadsereg összességében izsgálva azon-
ban az eryszeri lőszerszükséglet megemeléséhez a korábbi 59 helyett 48,
míg az éle|mezési anyagra számolva a 96 lépcső helyett 75-re volt szük-
ség.

Az utánszállító lépcsók szakaszai országos járműveinek számának
növelésével a ve_zérkar is egyetértett és azt a javaslatnak megfelelően
meg is emelték.'' Az engedélyezett kocsinkénti terhelés nagyságát 400-
450 kg-ban határozták meg. Az utánszállító lépcsők kapacitásának szám-
vetési egysége 30 t. maradt, mivel a szakaszok feladata nemváltozott (egy
10 t-s vagon rakományának szállítása, H. A)

A vegyesdandár és a lovas hadosztály lőszer- és élelmezési készletei
egyszeri megemelésének biztosítása érdekében az első vonalbeli vegyes-
dandárok lőszerlépcsőit 3-ra, az élelmezési lépcsőit 4-re, a másodikvo-
nalbeli veglesdandárok élelmezési lépcsóit 4-re emelték, míg a lőszer-
lépcsőkszáma dandáronként változatlanul kettó maradt. A lovas hadosz-
tályokat a tervek szerint az "Fr." elrendelése után egy lőszerlépcsővel és
a veglresdandárokénál jóval nagyobb zabszükséglet szállílása miatt hat
élelmezési oszloppal látták eI.)Ö A kétvonalas nFr." rendszer felhagyása
után a hadosztályokat az 1931-re kialakított szervezési elképzelések sze-
rint 7-7 lőszer oszloppal, illetve 7 élelmezési anyagot szállító utánszállító
lépcsővel láttákel. A lovashadosztályhoz 2lőszeroszlopot é_s 7 élelmezési
anyagot szállító utánszállító lépcsőt állítottak hadrendbe.)9

Uo.
HL. Vkf. Eln, W 3o, 33,402l l 923. vona|csapal átszeívezése "F" eselére.
Uo,
HL. vK. ün, W 1,o. l999lIl|929. Adalok^húlvéd§ég béke és "Fí." helyzetérót l919-t6l
l93l-ig.
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A lőszerrel állandóan megrakott utánszállító lépcsőket a lőszerután_
pótlásjegyében a lőszer rakodó szakaszokkal, a tüzér jaűtó műhelyekkel
és tüzér pótosztagokkal együtt a tüzér szervek irányítása alatt az ún.lő-
szer telepben egyesítették. Az egyesített szervez€tben lőszert szállító lép-
csők a lőszeroszlop vagl lőszerlépcső elnevezát kapták, mintegy ezzel
is kifejezve, hogy elsósorban lőszerszállításra lehetett felhasználni óket.
Kivételt képezett ez a|ól a leürített lőszeroszlopok felha§ználása má§ anya-
gok utárrsállítrásában abban azesetben, ha nem állt rendelkezésre elegen-
dő lőszer a gyors újramálházásra.6o Azösszevonás természetszerűen nem
érintette az üres o§zlopok sebesültszállításban történő felhasználásának
már korábban kialakított és a háborús tapasztalatok igazolta elméletét.
A lószerutánpótlásban bekcjvetkezett változásokkal a tizérségvezetésé-
nek javaslatait fogadták el, amelyet a Soós Károly ryatogsági ábornok
által vezetett §zabályzat szerkesztó SZKEB, i§ magáévá tett.

A Magyar Királyi Honvédség hadrendjébe szervezett fogatolt után-
szállító lépcsők és lószeroszlopok megfelelő feltételek hiányában nem
feleltek meg a kor követelményei s zerintí szs,rvezési elveknek. A lépcsők
viszonylag nagy s zeruezete mát maeát a megalakítást is megnehezítette,
mert sok országos járművet, szereléket és lovat igényelt, A kényszerből
rendszeresített sok országos jármű miatt nagyvolt a vonatlépcsók szemé-
lyi állomány szükséglete, ami a tartalékos képzés lehetőségének beszű-
külése mellett óhatatlanul azzal játt, hogy az utánszállító lépcsők sze-
méIyzetét szinte kizárólag az idősebb korosztályokból jelölték ki. A fo_
gatolt kocsik nagyszáma miatt az utánszállító lépcsők oszlop hosszát a
menetek során ideális esetben sem sikerüIt 850 m alá szorítani. ól A vo-
natlépcsők hosszú oszlopaiból fakadó nehézségek kiküszobölésére nem állt
rendelkezésre a folyamatos vezetés fenntartásának feltételeit megterem-
tő híradó eszköz, jelentó lovas vagy motoros. A lőszeroszlopok és után-
szállító lépcsők nem rendelkeztek a földi és légi támadások elhárítását
szolgáló biztosító csapattal.bz
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HL, vkf, Etn. W 3.o. 33 .402l l923.yonatcsaPat át§zeívezése ''F'' esetére,
E-l-e§H,sz.1924,.íész.Alakihatározványokésmúszakiadatok(atovábbiakbaníLré§z)
4. sz. melléklet, Az u!ánszálító lépc§ó o§szloPho§sza több mint kétszere§ével haladta meg a kö
telékben levó ászlóaljét (4oo m,),
A biztosító c§apatoka! az ellen§ég fóldi me8fi8yelésének é§ váratlan támadásainak me8akadá -
lyozá§a és repülói elleni harc céljából szeívezték, illetve jelölték ki.
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A maryar vonatlépcsók szervezetét összehasonlítva a német után-
szállító lópcsókével a minóségi mutatók egyértelmúen a német oszlopok
fölényét jelzik. A Reichswehr-ben az utánszáI|ííó lépcsők tóbbségében
a kincstári járműveket rendszeresítették, jelentósen megröüdítve ezzel
az oszlopok hosszát, mégis nagysúlyt fektettek a folyamatos híradás fenn-
tartására. A menetek alatt a parancsok továbbítására lépcsőnként eg;l
motorkerékpár állt rendelkezésre, az elhelyezések során az elöljáró vo-
natparancsnokággal a vezetékes összeköttetés kiépítésére távbeszéló osz-
tagot rendszeresítettek.oJ

A Reichswehr avonatlépcsők biztosítását is sokkal inkább meg tudta
oldani, mint a Maglar Kinályi Honvédseg. A német hadseregben ugyanis
a lépcsőkhöz az oszlopparancsnok alárendeltségében 2-3 lovas járőrt
szerveztek, melyek felszerelése az egyéni fegyverzeten kívül a járőr szá-
mától függóen 4-ó könnyű géppuska volt. Az országos járművel rendel-
kező utánszállító lépcsők is rendelkeztek motorkerékpárral, távbeszélő
osztaggal és lovas járőrökkel.Öa

A vonatparaDcsnok§ágok szervezetileg hadosztály-, hadtest és vo-
natcsoport paranc§nokágra tagozódtak, alárendeltségükbe tartozott a
vonat vezetés szempontjából valamennyi vonatalakulat. A vonatcsoport-
parancsnokságok alárendeltségébe tartoztak a hadtest vonatok seregvo-
natc§oportjai, valamint a hadosztály és hadtest vonatlépcsőkhöz be nem
sorolt hadsereg és Fővezérség közvetlen utánszállító lépcsők és ellátó
intézetek.Ö5 A kétvonalas "Fr." rendszer bevezetését követően Budapes-
ten, Székesfehérváron és Miskolcon terveztek felállítani egy-egy vonat_
csoport-paranc§nok§ágot. A tizennég5l vegyesdandár, a lovas hadosztály
és a magasabb kötelékek vonatainak operatívvezetését három vonatcso-
port-parancsnoksággal nem lehetett megoldani. A háborű vonatvezetés

HL. vkf. Eln, W 3.o, l36.964l 1929. BaíabásBmil vkszt. ezredes jelentése az l929. jtllius 30-
!ól au8uszlus 2-i8 meBtáított német Nachschubübung-ról,
Uo. Baíabás ezredes jeleotésének ö§sze8zésében javaslalot tesz arra, ho8y ma8yar u!ánszállító
lépcsók€t a lüzér ülegekhez hasonlóan legalább két géPpuskával lássák el, a pénzü8yi feltót€lek
azonban mé8 ezt sem telték lehetóvé.
Az E- l 7-es von. ut, l 23. pont 78.P. a vonat vezetéshez menelekkel, €lhelyezésekkel és bizto§í-
tási fe|adatokkal kapc§olato§ iráíyítást, valamint tábori rendóri egészJé8ü8yi szol8álattal össze-
f ü8gó tevékenységet sorolták.
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megoldása a honvéd főparancsnokság vonatüg5ri szakelóadói szerint ab-
ban rejlett, hogl ve5lrasdandáronként (a vegesdandárokat az ellátás meg-
szervezése szempontjából hadosztályként kezelték, H, A.) fel kell állítani
egy vonatcsoport parancsnokságot,,q három meglevőt pedig hadtest vo-
natparancsnokággá kell átalakítani,oÖ A vezérkar anyagi- és vonatüryek-
ben illetékes 3. osztálya a javaslatot túlzónak találta, és csak négy újabb
vonatcsoport parancsno_kág es három hadtest vonatparancsnokág fel-
állításával értett egyet.o /

Közvetlenül a vonatparancsnokságokhoz tartoztak a különböző ren-
deltetéssel létrehozott intézetek, amelyek a vonatok személyzetének, lo-
vainak és vonatanyagainak pótlására, és az állategészségügyi feladatok
ellátására szerveztek. A hadosztály vonatparancsnoksághoz egy vonat-
pótosztag, egy lópóttelep és egy lókórház, a hadtest vonatparancsnok-
sághoz pedig egy hadtest vonatpótosztag tartozott, míg a vonatcsoport
parancsnoksághoz egy tartalék vonatpóto§Ztagot, egy tartalék lópóttele-
pet és egy tartalék lókórházat szerveztek,oÖ

A vonatpótosztagok és tartalék vonatpóto§ztagok Vé gezíék aztáa-
szállító lépcsők, lószeroszlopok és különböző vonatintézetek személyze-
tének lófelszerelésének, vonat- és patkolóanyagának pótlását és javítá-
sát- Ennek megfelelően parancsnokágra, vonat személyi tartalókra és
vonatműhelyre- anyagpótló oszlopra tagozódtak.Ö9

A lópóttelepeket és tartalék lópóttelep€ket a csapatoknál és a vonat
alakulatoknál fellépő lóhiányok pól|ására szervezték. Egy lópóttelepen
egyszerre harminc lovat tarthattak. A lókórházak és tartalék lókórházak
végezték a leromlott, fertózó betegségben szenvedő lovak átvételét a
csapatoktól, a négy héten belül ry^ógyuló lovak gyógykezelését és az ál
lategészségügyi raktár kezelését.'u A hadsereg megalakulása időszaká-
ban a lókórházak a lópóttelepek szewezetébe tagozódtak, A szabályzat-
szerkesztő Bizottság javaslatára azonban szétválasztották az egységes ló,

HL. vkf, Fjn. w 3.o, 3 3 .40u 1923 .vofiatlép.sók és lószeroszlopok át§zeívezése. A llonvéd-
sé8 FóparancsnokM8 Kiképzési osztály vonatü8yi szakelóadójának elóterjesztése.
HL,vkf, Eln. vV 3.o. 33.40u Lg23.yoíl^tcsapat át§zeívezése "F" esetére,
E- l7-e§von, ut.25. ,26.,27.poní33- 34 p.

Uo.28, poot. 33-34p
Uo.29-30.pon! 34-35p,
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póttelepet, mert a beteg és egészséges lova!,e5rmással való érintkezése
magát a lópótlás folyamatát veszélyeztette. /l

7I HL. \'ld, Ein. w 3.o. 33. 402/ 1923. vooatcrapat á167eí,Iezére,Tl Qsetae.
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xöNyvsznnalr
Csabai Cyöral|

EGYKÖNYV
,A HADERÓ POLGÁRIVEZÉRLÉSB"

ELOLVASÁ§A KAPCSÁN

Közép- ós Kelet-Európa orszógai 1989-ben és 1990-ben a társada-
tmi változÉs új és demokratikus útJát választottrÉk Az átmenet össze-
tett folyamatai megannyi új problémát hoztak felszínre, főként olyano-
kat, amelyeket a fiatal demokráciáknak előbb vary utóbb meg kell olda-
niuk. Uryanis a Varsói Szerzódés feloszlatása, majd a Szovjetunió fel-
bomlása után a szuverenitásukat visszanyert államokban összességében
"többmilliós" haderó "ex lex" állapotának elkerülése érdekében elemi ér-
dek és szűkség mutatkozott a haderő polgári irányítására és ellenőr-
zesére. Jelenleg a haderő átalakítása és a haderőért üselt feleló§ség teszi
aktuálissá a kéídéskör alapos körbenjárását, amelybe beletartozik a fej-
lett demokráciák ezirányí történe|mi tapasztalatainak és a jelenkori né-
zeteinek a megismerése is.

A Nyugat többszáz éves történelmi haryománya, a jelenleg elfoga-
dott elyek é§ Dézetelq a Közép- és Kelet-Európa országainak ezirányú
gondjai, a fiatal demokráciák bukdácsolása és a bizonJ,talanságai, a
kiútkeresés igénye, a politikai és katonai vezetések segitésének szándé-
ka tökriiződik végig a hét szerzó tanulmányaiból szerkesztett könyvben.
Hazánk, a Magyar Köztársaság a fegyveres erők polgári irányításában
(beleértve iöbbek köótt az ellenőrzést is) számos eredményt ér el, mind
ajogi szabályozásban, mind a gyakorlati megvalósításban, Azonban a gya-
korlati élet hozta gondokat, esetleges anomáliákat és torzulásokat ilyen
hamar nem lehet teljesen elkerülni és megoldani, mert mindezek időt,
azután széles körű felkészítést igényelnek, s ebben a munkában partne-
reink (övendő sóvetségeseink) segítségnyujtása is elengedhetetlennek
tűnik a NATO csatlakozásunk szempontjából.

l Dr, csabai Györ8y al€zredes, a hadtudomány kandidátu§a, a ZMNE straté8iai é§védelmi Kuta-
tóintézet fómunkaársa
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Ezt az igényt ismerte fel Sz. Krss C§aóa, aki a §tratégiai és Védelmi
Kuíatóintózet, a Gondolat Kiadó segítsegével, az USA Információs
Szolgálaía, a brit Védelmi Minisztérium és a NATO Információs és Saj-
tóirodája támogatásával válogatta é§ szerkesztette ezt a könyvet. A té,
mában ez az elsó hazai kiadás.

"A haderő polgári vezérlése" című könyv a fentebb leírtak alapján
hiánypótló és úttörő vállalkozás is.

A szerkesztő biztos kézzel válogatott a nemzetközileg ismert ciül és
katona szakértők tanulmányaiból. A könyvben közölt hét tanulmány át-
fogja a haderő polgári irányításának történetét, erkölcs! és közigazgatá-
sának elemzését, a közép- és kelet-európai országokjelen|egi civil-kato-
nai kapcsolatainak kitikáját és az ún."magnr helyzeí" bemutatását.

A következőkben a könyv€t röüden bemutatva vegyük sorba az
e§/e§ tanulmányok alapvető vonásait.

A könyv elsó tanulmánya F. Trask (amerikai történész és író) ''A
feryveres erók polgári iránlúása az Eg/esült Á amokban" (13-52,. ol-
dal) címetviseli. Trask naglívű történelmi áttekintésben vázolja a polgári
irányítás kérdéskörét 1782-tő| aközelmúltig. A tanulmány tanulsága az,
hogy minden nemzet a maga sajátos történelmi útját járja, ami aztjelenti,
hogy sokféleképpen és sokféle úton lehet eljutni az alkotrnányossághoz,
a törvényes rendhez, a kormányzat üsszaélései elleni védelemhez, de
bizonyos alapelvek nélkülözhetetlenek. Ilyen alapelv például a fegyveres
erők polgári vezérlése. Ezért ismeretlen az USA történelmében a kato_
nai puccs és a katonai önkényuralom. Megjegyezzük, hog5l az USAeddigi
elnökei közül tíz tábornok volt.

A második tanulmányban Keith Simpson (a cranfieldi Biztonsági
Tanulmányok Intézetének igazgatója) " FrakkosoN Mandainok és Csá-
kósok' (53-72. oldal) közötti viszonyokat elemzi. Keith Simpson a frak-
kosokkal a politikusokat, a csákósokkal a katonákat és a mandarinokkal
pedig az állami tisztségviselőket jelöli. A terminusok mint metafórák a
civil-katonai kapcsolatokat jelzik, melyeknek az alapjait az Egyesült Ki-
rálpágban a 7'7. században alapozták meg, amely kiteljesedett az idők
folyamán a parlamenti demokráciában. Szerényen meg;egyzem, hogy ha-
zánkban a 1'/. században fő kérdést a törökök kiűzése képezte, melyre
Európa segítségével került sor. Továbbá ebben az időben írta a híressé
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vált hadtudománl munkáft Zrtni MiHós. Keith Simpson lándzsát töí a
vegyes életpályák, a kötelezettségek és a különbségek mellett. Egyetért
Michael Heseltinnel, aki szerint "a politiklsok elcsúsznak a banánhéja-
kn", akőztisztliselók tudják, hory hol szoktak heverni és idóben kike-
rülik óket. Nézete szerint a koalíciós hadviselés és a multinacionális erők
képviselik ajövó irányzatait. Uryanakkor a haderő és a társadalom eltérő
értékei és prioritásai okokadhatnak az aggodalomra, fennáll az a veszély,
hogy szakadék alakul ki a koalícióban harcoló katonák és a lakosság kö-
zött. Továbbá a változások, az új menedzselési rendszer, a funkcionaliz_
mus is megváltoztatja vag5l megkérdójelezi a hagyományos katonai érté-
keket és a lojalitást.

A harmadik tanulmányban a Kenneth W. Kemp és Charles Hudin
amerikai szerópáros (akik oktatók az USA katonai felsóoktatási intéz_
ményeiben) "A haderó feletti potgári fennhatóság természete és korlá-
taí' (73-98. oldal) alapelvet részleteiben tárják az olvasó elé. A szerzők
a polgáíi irányítás termázetét a katonák erkölcsi kötelezettsége szem-
pontjából vizsgálják. Megtudjuk, hogy Angliában és az USA-ban a had-
§ereg€t következetesen és elővigrázatosan kizárták háIom nas/ terület-
ről:

a.) a rutinszerű rendőri feladat ellátásából;

b.) a bíróságok működtetéséből, é§

c.) a politizálásból.

A jogi és erkölcsi kérdések között tisztázták a parancsmegtagadás
eseteit, motivációit és a politikai semlegesség kötelezettségéí. Az alter-
natívák felrajzolásába (és ezt kíméletlenül megteszik) bőven belefér a
leköszónés, az engedelmesség vagJ/ a zendülés.

A ne5ledik tanulm ánybal Douglas Bland (akaladaife,g;rueres erők
nyugállományú repülő tisztje, a politikatudományok doktora) "A kato-
nák védelme a ciül vezérléssel szembenl' (92-124. olda|) a ciül-katonai
relációk elhanyagolt dimenzióját feszegeti. D. Bland rárnutat arra a pa-
radox helyzetre, hogy "magának a nyagati civil-katonai kapcsolatoknak
a stabilitása" naglban korlátozza a Nyugat azon képességét, hogy eliga-
zodást kínáljon a kelet-európai államoknak, eglnzerúen azéít, meít a
ny.lgati politikai és katonai vezetók hosszú évek Óta nem foglalkoztak
alaposan ezzel a kérdéskörrel. D. Bland professzor megerősít bennünket
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abban, hogy minden új demokáciának megvannak a maga sajátos civil-
katonai problémái, amelyeket az aország saját politikai, tánadalni, ka-
tonai és történelmi adottságainak megfelelóen kell megoldani. Azonban
minden újonnan függetlenné vált államnak - íry nekünk is a recenzor
megjeg5zése - ki kell dolgozni a civil-katonai kapcsolatok alapelveit, nor-
máit és szabályait (a hosszú távú irányítá§ra), továbbá ugyanakkor haté-
kony kormányzati- közigazgatási mechanizmusokat is kell kiépíteni.

A polgárlkatonai kapcsolatok fő ismertető jegyeí kőzé sorolja az
ország védelméért vjselt közös felelősséget, a katonaság múködésével
összefüggó kérdéseket, a civil miniszteíí, az iítegráltvédelmi minisztéri-
umot, az egyesített parancsnokágot, és az eryensúllra való törekvést.
Yégezetúl aszetző felteszi azt a kérdést, hory a boncolgatott témakörben
a Partnerség a békéért program segít -evag] Eáto|? velaszt ugyan kap az
olvasó a kérdésre, de nem teUes értékűt, aminek a lényege abban foglal-
ható össze, hory a NATO tisztek amikor a közép- és kelet-európai or-
szágokban járnak, megtalálják azokat a tiszteket, akinek hasonló a ha-
tásköre, íry könnyri velük rokonszenven alapuló szakmai kapcsolatokat
kiépíteni. Uryanakkor a NATO civil tisztségviselőinek a cMl védelmi
establishment teljes hiánya rniatt alig van mit keresniük, hiszen a katonai
parancsnokságokat és ciül minisztériumokat Köáp- és Kelet-Európá_
ban két külön táborba sorolják.

Az ötiidik tanulmfiaybanAlvin H. Bemstein (a George C, Marshall
Biztonságpolitikai Tanulmányok Európai Központjának igazgatója)
"Hogran támogatják az intézmények a haderő polgári irányíását ós
ellenórzését a demokráciákban?"- két kérdéscsoporttal foglalkozik
(125-144. oldal). Az elsőben a kormányzás szerkezetével kapcsolatos
kérdéseket feszegeti, a másodikban a társadalmi és politikai üszonyok
szélesebb körét veszi górcső alá. A H. Bernstein hangsúlyozza, hogy a
demokráciákban mindekttó az alkotmányosságon alapul, valamint ezek-
nek a felügyelete az államférfiak folyamatos figyelmét igényli.

A H. Bernstein felfogása szerint a haderóért való felelősséget meg-
osztják a végrehajtó és a törvényhoói ágak között és a harmadikhatalmi
ág - a bíróságok - szerepe inkább kiegészító, mintsem központi jellegű.
Az olvasó azután megismerkedhet a Marshall,Központban folyó tanfo-
lyamok általános és speciális tapasztalataival. Ujra látjuk azt, ho§/ a Kö-
zep- és Kelet-Európában egészen a közelmúltig a nemzetbiztonsági kér-
dések oktatása militarizált volt. Különösen a volt Szovjetunió utódálla_



maira, de ténégünk országaira is nyomasztólag hat a kommunizmus
öróksége - írla az igazgató - bár elismeri, ho§ történtek lépések több
tóren is a civil ellenórzá megerósítésére.

A keleti országok politikai-társadalmi viszonyainak feltárása után A
H. Bernstein megismerteti az olvasót a polgári irányítást és ellenórzést
fenyegető veszélyek hat típusával. Itt most a fenyegető veszélyek felso-
rolásának kellene kiwetkezni, de arra biztatom a Kedves Olvasót, hogl
azokat részletesen olvashatja a könyv 139-143. oldalain. Eglet azonban
mégis ideírok, mégpedig azt, hogr a legeslegna5rcbb veszely a polgári
irányítás-ellenórzá üglére a IIANíAGSAG, azaz a polgári irányítás-el_
lenőrzés nem gyakorlása. Ez a tanuls ág"drágakő' érrékú lehet a politikai
pályán levőknelq ava5t az arra készülóknek.

A hatodik trnulm álybal Chris Donel/y (a NATO fótitkár közep- és

kelet-európai üryekkel foglalkoó különleges tanác§adója) "A civtl-ka,
tonai kapc§olalok fejtesztése a posztkonrnunista orságokbnn" (145-

16ó. oldal) témakört járja körbe és fejti ki nary alapossággal, tárg5rszerű_

séggel és a segítségnyujtás szándékával.

Bevallom Kedves Olvasó, a szenő iránt kissé elfogult vagolg hiuen
1995 nyarún a NATO óltal Budapesten MHMH,ban és Brüsszelben a NA-
TO -köryontban szeu ezett Civil-katonai Kapcsolatok nnfolyamán hallga,
tatn Chris Donelly elóadósait.

Chris Donnelly helyzetelemzései, kiwetkezteté§ei, e§€tleges kritikai
érszrevételei, hogl űg moldjam"ülter"', azaz adeksátal tüközték a rea-

|itást, de magukban hordozták a jobbítás segít§égét több vonatkozásban
is. A tapasztalt diplomata a közep- és kelet-európai országok történelmi
örökségének felvezetésével indít, majd megvilágítja az átmenet nemzet-
biztonsági kérdéseit. A civil-katonai kapcsolatokban mint demolcatikus
folyamatban szúl§ éga lárja éÉ láttatja az alkotmányos, a stru_ktúrális és

humán előfeltételeknek. Örülhetünk annak, hogt Chris Donelly elsó, aki
leírja, hog5l az eddigi nyugati segítség - mind a kétoldalú, mind a NATO
részéről - a témában miben nyilvánul meg: nem a szavakban, hanem a
tettekben.

Csak halkan jegzem meg, hasonló típusú és módszerű segítség és

együttműködé§ talán elkelne a NATO miás hivatalai részéről is. A szerzó
a fe5nleres erók átalakítását minden ország vonatkozásában eryedinek
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tartja és_hangsúlyozza az!, hogy a kérdés ezert külön íigyelmet, sajátos
és egyedi megközelítést igényel. Ebból az aspektusból kiindulva Öhris
Donelly vázolja a helyzet javításának útjait és módjait.
Kcizéjük sorolja a NATO Eszak-atlanti ilgyüttmúködái Tanácsa (angol

!"_*9tr*, NACC), a Partnerség a békéért program (Pfp), az Európai
Unió által kínált programokat (TACIS és a PIIARE) valamint számos
kétoldalú nemzeti együttmúködési programot. Fontosnak tartja az ötlet-
roham alkalmazását, a katonai költségvetés tervezésének mini folyamat-
nak az intézményesítését, a ciülek oktatását a katonai ismereteke és a
nem kormányzati szervek részvételét a védelempolitika alakításában. Ja_
vasolja továbbá a konverzió végrehajtá§át a védelmi iparban és humánsz-
férába4 azaz a katonatisztek átképzésének, pályamódosításának segít-
ségében és az idegennyelv oktatá§ kibővítesét.

Befejeásül Chris Donelly szerint a közép- és kelet-európai orszá-
Eoknak a'tanulós khetőségére" van elsősorban szüks ége. Azt írja: ''... arra
van szül<ség hop ery|ütt tanuljunk: kapcsolatunk nem lehet tanár-tanuló
viszony". Csak a adósban előrébb és hátrább tartó tanulóé, akiknek epütt
kell tanulniuk MdsküIönben a segítségny|jtósra irányuló nyugati igeiezet
elviselheteílenné válik és csak sértődöttséget szül."

Úry gondolom, ahory Chris Donelly-nek a többi megállapításával,
úgy az utolsóval is teljes mértékben egyetérthetünk, hiszen ez a közös
érdek, ami kifejezi egymás kölc§önö§ tiszteletének legmélyebb jelét és
arni ana utal, hogy az egyenrangri és jogú partnerek röüdesen szóvetsé-
gesek lesznek.

Végezetűl Szabó János ezredes (a ZMKA parancsnokhelyettese, a
hadtudomány doktora) a Titák a honvédség jövójéűl és a humán eró_
források megúJítása' tanulmánya (167-188. oldal) záíja aköteteí.

Szabó János a magyarországi rendszerváltozásban szinte láttatja a
honvédelem pártállami lebontását, annak a parlamenti demokráciába
történő beágyazását, majd a honvédség átalakítását is ősszegzi. Asznrző
az új honvédelmi rendszer kiépítésének taglalásával érzékelteti a magyar
haderő által megtett lépéseket és folyamatokat. A szerzőnél 1elentői te-
ret kapnak a civil társadalmi csoportok tevékenységei. Újszárűek a vé_
delempolitika kérdéseiben mutatkozó és a vitákat ábrázoló "fényképet'
a,lagy 'lójképei" - Ezek révén a szc.rző az olvasóra bízza a véleményalko-
tást, de a kóvetkeztetéseivel sem könnyíti meg az olvasó dolgát. A felvál-



lalt széles spektrum a téma "rapid" típusú megoldása végül is az olvasót
szolgálja, hiszen kedvére csipegethet ebból is, abból is.

Ez volt tehát a mdr jebea hét tanulmány. A hét szerzóból öt ciüI és

kttó katona, hat külíöIdi és eg hazaL A köny végére a feglveres erők
polgtái irányítósának nerteágazó és igen bonyolult kérdései kirajzolódtak
előttünk.

A szerzők láttatták és megértették velünk azt is, hogy honnan és

mikor indult el a Nyugat, a kózép, és kelet-európai országok, köztünk
hazánk is. Aztán látjuk, hory 190 óta mekkora utat tettünk meg, de azt

is, hory mi áll még előttünk. Megismertük a NATO-hoz történó csatla-

kozáJéryik politikai kritériumát, amelyet a Tanulrnány a NATO-bóvíté-
séről is tartalmaz.

A szerkesztó az új és fontos kérdések tárgyalásával meglepte az ol-
vasót. Ajó szándék és a kezdeméyezés gyümölcsöző eíedményeket pro-
dukál májd a közös ügyünk, a honvédelem terén mind a civilek munká-
jában, mind pedig a katonák szolgálatában.

Jószíwel ajánlom a könyet elolvasásra és idönkenti forgatásra a po,
litikus oknal<, a katonáknalg a köztisztvis előknelq a ktjzalkalmazonaknalg
a kutatóknak és talán nem véletlenüI a tanócsadóknalj az oldatóknak és

a felsófolai intézmmyek hallgatóinak is. A könyv ára: 400.- Ft, Megren_

delhetó a ZMNE Stratégiai és Véd€tmi Kutató Intézetnél.
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ESETTANULMÁNYOK
A DBMOKRATIKUS ÉS CWIL KONRTROLLRÓL

A NATO Védelmi Kol|égiumának egrik alapvető feladatát az képe-
zi, hog5r sajátos módon támogassa az Eszak-atlanti Szövetség Katonai
Együttműktidé§i Programját nevezel€sen a párb€széd, a partnerség és
az együttműködés vonatkozásában. Ezér t azEszak- atlanti Együttműkö-
dési Tanács partnerállamai - a Munkaterv alapján - projekteket indítot-
tak el és nemzetközi szemináriumokat tartottak és tartanak.

Így került sor a "Demokratikus és civil kontroll a katonai erók fe_
lett" témakörben, a római NATO Védelmi Kollégiumban, a házígazdá-
nak a szófiai Nemzetközi Kutatóintézettel közösen megszervezett kon-
ferenciájára a közelmúltban.

A témával foglalkozó intézmények közül a konferencián megjelen-
tek a NATO főparancsnokságok és a WEU Biztonsági Kutatások Inté-
zetének képviselői, valamint a 11 NATO, 11 közép- és kelet-európai or-
szág, valamint 2 semleges ország kutatói. A rcmzetkijzi szemiruíriumon
elhanzottakból és a projektek anyagaih1l a NATOVédelmi Kollé§urna Enust
Gillman és Dalef E. Hemld surkzsztésében morcgráfiű adoft lci, melynek
recenzióját tartja a kezében a demokratikus és civil kontroll után érdek-
lódő olvasó, legyen az politiku§, katona, diplomata, parancsnok, oktató
vagy kutató, azaz áIlampolgár, netán egyenruhás állampolgár.

A monográfia öt fejezetben l88 oldalon a témával kapcsolatos tör-
ténelmi íapaszta|8íokaí, elmél€ti megközelítéseke! grakorlati ismérve-
ke! jogi és iníézményi garanciáka! a Nyugaton elért eredményeke! a
közép_ és kelet-európai bukdácsolásoka! az esetlegesnek tűnő kezdeti
alapozó lépéseket a perspektivákat és megannyi más problémát tár fel,
€lemez, bemutat dicsér és bírál, eltérő mélységben és terjedelemben,
Azt azonban biztosan kijelenthetem, hogy a katonai erő feletti civil kont-
roll Nyugaton és Keleten, sót a harmadik világban is a létezó társadalmi
rendszerek egyik központi kérdését képezi, úgy a demokráciákban, mint
a létezetl és |éLező önkényuralmakban.

Mindezek a megállapítások a monográfia aktualitását támasztják
alá, hasznosságát pedig a következókben szeretném érzékeltetni, es/ben
felkelteni az érdeklódőben a tómakórök iránti kiváncsiságot, kedvet
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éreztetní a kiadvány kézbevételére és elolvasására, legyen szó akár az
összes vagy csak egy, esetleg több tanulmányról. Erre biztosítékot szol-
gáltatnak a bolgár, a brit, a francia, a holland, a német, a kanadai, a svéd
és az amerikai szerzők.

Ezért a kiivetlrezőkben a monogrőJia eges tanulmányainak alapveű vo-

násait vessük sorba, íekzetenkení, §zerzőkéü és túrgkörönkcnt.

Az €gyes fejez€tek tómái az alábbialc

azelső atéma időszerűsége; a második akatonai eró és a tánadalom
kapcsolata; a harmadík acivil hatóságok felelősségei a demokráciákban;
a negedík acivil hatóságok feladatai a demokráciákban és az ötijdik a
konkluziók.

Richard I. Evraire altábomap, a NATO Védelmi Kollégiuma pa-
rancsnokának bevezető szavai után a morcgráfta ekő fejezete mintegy be-
vezetésként három íanulmán}t taríalmaz. Az e lső a szerzőket, tevékeny-
ségüket mutatja be, ez helyhiány miatt nem kerül ismertetésre.

Meredith Mae Johnson, a kanadai történelem és politikatudományok
kutatőja másodikkénl "A civil-kaíonai kapcsolatok Közép- és Kelet-Eu-
rópában" (9-45. oldal) kérdéskört járja körbe, igen nagy alapossággal.
Kiindulópontnak 1989-et tekinti, hiszen akkor kezdődtek a pártállamok
lebontásai, a demokráciák intézményeinek a kiépítóse, a központi terv-
gazdálkodáson alapuló gazdaságok piacgazdaságokká történő átalakítá-
sa és többek között a védelem prioritásának újrafogalmazása. Ez utóbbi
együttjárt a nemzetbiztonság újradefiniálásával és a nemzeti tradíciók és
érdekek figyelembevételével.

Ezek és más tényezők a biztonság nem katonai elemeinek ekjtérbc
kerülését idézték elő, uryanakkor a katonai erők átalakítása a civil kont-
roll " problemaíilaij ár" helyezték előtérbe.

Miss Johnson megállapítja, hogy a katonai erők pártirányításának és
depolitizálásának felszámolása útján a fiatal demokráciákban a jogi sza-
bályozás, azíntézmények kiépülésének (köztük a parlamenti, a kormány-
zati, a nem kormányzati közösségeket §tb.) folyamatai mentek végbe.
Közben a közép- és kelet-európai országok renacionálták honvédelmü-
ket és újraépítették a civil-katonai kapcsolatrendszert, amelynek iskola-
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teremtói közé so rolJa Clausewitzet, Samuel Huntngtont, Roman Kolkov-
wiczet és másokat. A hazai átalakulások vonatkozásában szabó Jánost,
Matus lánost, Bárány Zoltánt és Völges lvónt idézi akanadai szsrző.

A harmadik tanulmányban Emil G. Mintchev (a független szófiai
Nemzetközi Kutatóintézet alapítója és igazgatója) "A bolgár fegrveres
erők feletti demokratikus és civil kontroll' (45-54. oldal) képét nyrtjtja
át az olvasónak. E,G. Mintchev a Közép- és Kelet-Európában végbe-
ment belső és külső változások után arra mutat rá, hogy Dél-Kelet-Eu-
rópában, Bulgária körül megváltozott a regionális biztonsági környezet
és a változások révén új geopolitikai helyzet alakult ki. Aváltozások csok-
rába összegyűjtött tizenhárom - szeretett es nem szeretett - virágszálat.

Ene|iünkki a csokorból hármat. Az első szerint a Varsói Szerződés
feloszlatásával, a szovjet birodalom és Jugoszlávia feloszlatásával stra-
tégiai vákuum és oriási biztonsági instabilitrÉs keletkezett. A másik sze-
rint ezt g stratégiai vákumot Törökország és Szerbia igyekszik betölte-
ni. És végül elképzelhetőnek tartja az et§ő ülágháború elótti állapothoz
való visszatérést amikor is a Nyugat támogatta a horvátokat és a musz-
limokat az oroszok pedig a szerbeket ígl vált a regió a nagyhatalnrak
rivalizálásának szinúerévé. A recenzor hozzáteszi, bizonyára a szerző
szándékosan akarja"felfelé" sráfolni a régió és közte Bulgária árát nem-
zetközi politikai és gazdasági börzéken, amelyek 1989-ben és 1990-ben
alacsony árfolyamra takáltákaz ilyen irányú spekulációt. Abban már iga-
zavan a szerzőnek, hogy az új Bulgária egy új Európában találta magát.
Bulgária megkezdte a nyugati intézményekhez való csatlakozást, például
elsőnek írta alá a Partnerseg a békéért programot 1994 februárjában. A
bolgár feg5rveres erők az átalakítás során semlegességről tettek tanubi
zonyságot, a kormány és a parlament irányítása alatt hajtották végre fel-
adataikat.

A kommunista párt és a politikai tiszti intézmény megszüntetése, a

ryors depolitizálódási folyamat, a feg5iveres erók tevékenpégének jogi
szabályozása, a tisztek kommunista párttagságának megszüntetése és
még megannyi lépés megtétele után végül is a Bolgár Alkotmány 1991-es
módosításával biztosítják a feg]ryeres erők civil kontroll alatti tevékeny-
ségét. A szerző rámutat a közvetlenül választott kóztársasági elnók fegy-
veres erők főparancsnoki posztjáía, azután a Nemzetbiztonsági Bizott-
ság és a Nemzetbiztonsági Tanács és parlament szerepére. Amikor a civil



és katonai szakértőkről esik szó, a bolgár helyzet helyett a FÁK és a

közép-európai országokban kialakult szituációt járja körbe.

A morcgrúfia második fejezet első tanulmányóban Martin Shaw (btít
szociológus és antropológus) "A katonaság, az állam és a társadalom a

21, száÁdbat a törékeny béke kihívásai' (55.68, oldal) című tanulmá-

nyában arra mutat rá, hogy a 20. század végí rapid típusú társadalmi-,

kulturális-, politikai és a nemzetközi kapcsolatok változásai megkövete-

lik a katonai erők és a társadalom kapcsolatának átalakítását, mégpedig

a civil kontroll mechanizmusának viszonylatában. Előrevetíti a nemzet-

állam fragmentációját, amelyet olyan trendek kísérnek, mínt a polgárhá-

borúk, a ;ivil áldozátok nagy csoportjai, a nyomás a globális intervenció-
ra.Yázol1a a gazdasági és kulturális globalizáció néhány kérdését, rámu-

tatva arrá, hogy azokillentmondásban vannak a plitikai globalizációval,
A hidegháboru idószakát oly módon elemzi, hogy a szovjet blokk volt a

kisebb,izegényebb, elmaradottabb, a Nyugat volt a naglobb, fejlettebb

és gazdagabb. Mindez a közös intézményekre is érvényes. A hidegháború
vé!ével a törékeny béke állapota köv€t€lheti az ENSZ itézményeinek _

benne a katonai erók - továbbfejlesztésé! a politikai és adminisztrativ
képességek növelését. A változások és az új konfliktus típusok a katonai

rendszeiek átalakítását helyezik elótérbe, amelyek a katonák jogainak

újrafogalmazását és a politikai felelősség átértékelését igénylik, A kato-

naság?s a társadalom viszonyában újként jelentkezik,_a történelmileg
kózpónti kérdés: a sorozott haderó kontra professzionális haderő,

Amásodik tanulmdnybanJoseph L- Soelers (holland szociológus) "A
sorozott haderőból az önkéntes haderőre való áttérés holland tapasz-

tatatai" (69-82. oldal) közreadásával a holland fegyveres erők átalakítá-
sát taglalja.

Soeters felsorolja a békefenntartó és békekierőszakoló műveletek
követelményeit, a katonai költségvetések csökkentéseit, az új feladatok,

technológiák és az alkalmazások tapasztalatait. Rámutat arra, hory az

Egyesült-Álamok, az Egyesült Királyság és Ausztrália; Európában pedig

Béigium és Hollandia döntött úgy, ho5l áttérnek az önkéntes haderőre,

Miközben vita folyik a haderó átalakításról Németországban, Franciaor-
szágban és Olaszórszágban is. Megismerkedhetünk az ónkéntes haderő
néliány olyan jellemzó jegyeivel, mint a kisebb, a hatékonyabb és teljesí-

tőképésebb. Ugyanakkor említést tesz a szerső arról is, hogy a műveltebb
kciro^kben, társáiágokban dilemmák és ellenállások jelentkeznek a remi-
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litarizációval szemben. Az érvek mellett hozza fel a szerző a nők és az
etnikai kisebbségek integrációját az önkéntes haderőbe. Három straté-
giai alíernativa - mint választási lehető§ég - kerüt kibontásra; (1) a kl-
tonai fund.amentalizmus, (2) a politikai opportunizmus és (3) a professzi-
onalista realizmus.

A három irányzat összevetéséből számomra úry tűnik, hogy a jövő
évszázadban a professzionalista realizmus lesz a legjobb lehetőség az
önkéntes haderó felé. Ez a megállapítás azért érdemel figyelmet, mert a
Magyar Honvéds é92010-20í5 körü| tervezi az áttétést a teljesen önkén_
tes haderóre.

A k<ivetkező (harmadik) tanulmónyban Bemard Boéne (a Francia
Katonai Akadémia volt tanára) "A francia feg,veres erók és a társada-
lom a hidegháború uáni érában: kontinuitás és váttozás" (83-99. oldal)
kérdéskörét tárja az olvasó elé. A hidegháború vége új helyzetet terem-
tett a francia fegyveres erők és a társadalom vonatkozásában. Hiszen az
elmúlt öt év szervezeti szabályozásai, beleértve a sorállomány csökken-
téseit is, a modul struktúrák bevezetése, a stratégiai környezet változása,
a békeosztalék problematikája, aztál az új küldetések, a békefenntartiás
és a humanitárius segít§égnyújtás, az új típusú multinacionális struktú-
rákban való résntétel és megannyi más, a civil-katonai kapcsolatokat
meghatározó vagy befolyásoló elemek tükróződnek vissza. Boéne a kon-
tinuitás elemei közé sorolja a tisztek jogait és kótelessé7ét, a kollektív kp-
viseletet, a társadalmi integrációt, a csapatok felhasznólását a civil ható-
ságok megsegítésére és músokat. A változások elemei közül az új stratéá-
giai konfigurációt boncolgatja az újvilágrendben, Az új feladatok új man-
dátumokat kóvetelnek a parancsnokoknak. Ezen problémakör miatt
időnként felvetődik a más országokban végrehajtott intervenciók meg-
ítélése, hiszen azok zömét humanitárius célok érdekében hajtják végre,
így gyermekek, nők, öregek, stb. megmentésére, őket érő atrocitások
megszüntetésére, Az 1994. Védelmi Fehér Könyv felvetette az önkéntes
haderőre való áttérést (két szakaszban), ami együttjárna a lragyományos
tradíciók feladásával.

A szerző számokat citál a francia fegyveres erók csökkentéséről, mi-
közben a nemzeti szolgálat civil formái is módosulnak. Ugyanakkor civil-
katonai kapcsolatok kifejeződnek a pragmatikus professzionalizmusban.
A katonai kérdések nyilvánossága, továbbá azoknak a kormány, a parla-
ment, a parlamenti bizottságok és az elnök közötti cirkulációjában nem
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jelentkezhetnek a deGaulle elnöknél előfordult partizán politikai akciók.
Mindezek a polgárság redefinicióját és a társadalmi megeryezóst (társa-
dalmi szerzódést) igénylik.

Amásodik fejezet utolsó tanulm ány 6ban Evgeni Alexandrov (aszőíiai
Nemzetközi Kut atóintézet igazgatój a) "A katonai erő kapcsolata a tr{r_

sadalommal Bulgáriában" (99-10ó. oldal) című esettanulmányában a
bolgár nemzeti példát és folyamatot veszi górcsó alá. Alexandrov mind-
járt az elején leszögezi, hogy az áíalakítás, azaz az önkényuralmi rend-
szerből a demokráciába való átmenet a civil-katonai kapcsolatok függő
változója, amelyek egyik kulcselemét az egyenruhás állampolg ár képezi.
Hozzáteszi,hogy amíg Bulgáriában nem kodifikálják a címben megfogal-
mazottakat, addig a létező kapcsolatrendszert megha tározzák a lörténel-
mi tradíciók, azok hadászati és geopolitikai összefüggései és a fenálló
hivatalos keretek. Igy például a katonai erő vonatkozásában meghatáro-
zó az Otíomán birodalom elleni szabadságharc és a nemzet egyesítése.
A szerző felidézi azt, hogy a hidegháború idószakában Bulgária többek
között a tradicionális ellenségeivel volt határos, így Törökországgal, Gö-
rögországgal és a titóista Jugoszláviával. Figyelembevéve a demokatikus
átalakulást, Bulgáriában a civil-katonai kapcsolatok törvényes alapra he-
lyezódését, így a bolgár politikai rendszer transzformációjának a katonai
reform - beleértve a katonapolitika kidolgozását és fegyveres erőkmo-
dernizációját is - csak egy szeletét képezí. Az átmenetben a bolgár fegy-
veres erők elé kitűzött politikai cél az volt, hogy feleljenek meg az új
biztonsági kihívásoknak, továbbá adaptálódjanak az új társadalmi, poli-
tikai és katonai realitásokhoz, a nemzeti érdekeknek megegyezően. Az
utóbbiaknak rnegfelelően Bulgária részt vesz az ENSZ, a NACC, az
EBESZ munkájában, a NATO PíP programjában és más nemzelközi
szervezetek tevékenpégében.

A katonai reformok terén a bolgár feg5rveres erók 1992- és 1995 kö-
zött végrehajtott ák az alapvető strukturális változásokat, átszervezések
formájában. 1995 és 2000 között modernizálják a fegyverzetet és felsze-
relést, továbbá kialakítják az 50,fi)0 fós hivatásos haderőt és kidolgozzák
a vontkozó nemzetbiztonsági és katonai doktrínákat is.

A í'egyveres erók és a társadalom vonatkozásában a pártállami múlt
tényeinek felsorolása után a nyilvánosság kérdésének előtérbe helyezé-
sóvel a társadalomba történő lassú visszatérés, az elkülönülés megszün-
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tetése mellett a fó kérdést az képezi, hogy az érvényes döntések mikor
kerülnek végrehajtásra.

A polgári hatóságok felelősségei a denokráciákban témájí harma-
dik íekul első tanulmányában Douglas Bland (íiggetlen kanadai véde-
lem- és biztonságpolitikai kutató) "A kaíonai erő oltalma a civit kont-
rolltól: egl a civil-kAtonai viszonyokn-ról (l07 -126. oldal) fejti ki szá-
munkra is elfogadható és kellő kitika után alkalmazható nézeteit. A tör_
téneti paradoxonok i§mertetése után Bland kijelenti, hogy a katonai erő
civil irányítása demokáciákban a védelempolitika irányítását is magába
foglalja, Mindezek tettenérhetők a kormányzó pártok tevékenységében,
a nemzetvédelem iránti felelősségben, védelmi minisztérium és katonai
parancsnokságok tevékenységeiben. Bland kijelenti, hogy a közép- és
kelet-európai országok minden nagyobb nehéz§ég nélkül átvehetik a ci-
ül-katonai kapcsolatoknormáit,formáités kívánatosnaktartjaanemzeti
civil-katonai kormányzatok kiépítését, persze jogi szabályozókra és nor-
matívákra történő alapozását.

D. Bland a kanadai független védelem- és biztonságpolitikai szakér-
tő a problémakör kommunizmusbeli és a nyugati tapasztalatok nagy ívű
áttekintése után közzéteszi azon véleményét, hogy mindegyik állam a
civil-katonai problémát megoldani csak a saját politikai, társadalmi, ka-
tonai és történelmi kérdések kontexusának figyelembevételével tudja és
lehet arra képes.

A nemzetvédelemért való felelősség többek között az intézmények-
re is kiterjed. A katonai eró lakmuszát a professzionalizmus és a politikai
semlegesség képe zi,hozzáíeszi, hogl a fegueres erők feleui politikai konr
roll nem tekinthető azonosnak a civil kontrollal. A politikai kontrollt az
önkényuralmak és a diktátorok alkalmazták, a demokráciák elvetik. A
szerző ezek után kitér az aktív védelmi miniszter, az integrált minisztéri_
um (mi még előtte vagyunk), a parlament és a védelmi tervezés és az
egyesített parancsnokság szerepére és jelentőségére. Végezetül felteszi
a kérdést a PíP segítség vagy akadály a civil_katonai kapcsolatokban. 1loz_
záteszem, hogl ezek a kérdések az atlanti közösségben alkotmányokon, tör-
vényeken, szabályokon, normákon és elveken alapulnak. A nyugatiak
ezért nem értik bárgyúnakvagy beugratónak tűnó kérdéseinket, amelyek
esetenként a szakszerűség minden jelét mellőzik, hozzátéve, hogy a kér-
dések a kérdezőket is minősíiik.
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Maina Nucciai olasz katonaszociológus "A polgári és a katonai ha-
tóságok felelősségei Olaszországban" című dolgozatában (127 -736. o|,

dal) a katonai erő feletti kontrollt a demokratikus államirányítás velejá-

rójának tartja, amelyeknek a mechanizmusai, procedurájai, szabályozói
és alapintézményei biztosítják a haderó feletti politikai és adminisztratív
kontrollt. Ennek a kontrollnak azonban más a természete békében és

megint más háborúban.

Nuciari szerint a védelem és a biztonság központi intézményei a lé-

tező áIlami rendszer integrált részét képezi. Az intézmények funkciói
meghatározhatók azok műkddési elveiben és a felelósségi jogkörökben,

beleérwe a törvényhozást, a végrehajtó hatalmat és a fegyveres eróket
ís.

Mivel jelen esetben egy olasz esettanulmányról van szó, rnegismer-

kedhetünk az olasz köztársasági elnök alkotmányban szabályozott jogo-

sítványaival, az O|asz lrgfelsőbb Védelmi Tanáccsal, a parlamenttel, a

bizottságokkal, az államtitkárokkal és aZ Egyesített vezérkari Főnökök-
kel - jogköreikkel stb.

Érdekesnek túnik azon megállapítás, hogy demokratikus kontroll
mutatja a fes/veres erők társadalomba történő integrálódását. Aszerző
elidőz a katonai szolgálat szabályozásai kérdéseiről, a katona jogáró1 és

kötelességéről, az egyenruhás állampolgárról. Kitér a katonai reprezen-
táció szintjére (alap-, kózép- és központi) és a választott testületekszem-
léltetésóre.

Alexandrov Rangelou (tanácsadó) "A haderő f€letti civil kontrollal
kapcsolatos bolgár helyzet" (137-142. oldal) esettanulmánya azért érde-

mel figyelmet, mert az átalakítás néhány kérdésének felvillantása után a

bolgár intézményi válságra irányítja figyelmüket. Ugyanis az akkori vál-

ság az átmeneti nyugodt évek után 1997. ,1anuárban, l'ebruárban újra fel-
színre hozta a korábban meg nem oldott politikai, gazdasági és társadalmi
problémákat.

Rangelov szerint a honvédelmi miniszter a 90-es óvek elején óvato,
san egyensúlyozott civíl és katonai szféra köZött, mikóZben a civíl veze-
tőszerep nem jutott túl a retorikai reformokon. Továbbá az intézményi
konfliktusok kapcsán csökkent a katonaság iránti motiváció, miközben
inkoherensek lettek a parancsnoki struktúrák, ami a fegyveres erők ké-
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pességében erodációt váltott ki. Mindez a harmonizáció és az ésszerű
civil kontroll hiányára vezethető vissza.

A negedik feje7etben elsőként Fredeic M. Nunn (amerikai profesz-
szor) "A civil szakértők szerepe a védelmi közösségekben'' (143-156. ol-
dal) című tanulm ányában nég kérdéskört viagáL Az első: a minisztériu-
mok és főhatóságok ciül alkalmazottainak milyen szereppel kellene ren-
delkezni; amásodik: a civil szakértők milyen szerepet töltsenek be a nem-
zetközi stratégiai közösségekben; a harmadik: hogyan tudnak a civil szak-
értők interaktívan kommunikálni, azt fenntartani és végül a negedik:
milyen legyen a civil szakértók képzése.

Nunn szerint a civilek szívesen és sikeresen kontrollálták a katonai
eróket a monarchiákban, az önkényuralmakban, a demokratikus és a po-
gulista rendszerekben. A történelmi tradíciójú katonai erőket egyesítő
Eszak-atlanti Szóvetség otszágai a demokrácia értékeit vallják ezen a
téren is.

Különösen fontos a civil szakértők intézmónyesített képzése. Ha-
zánk e téren is el őljáró, teszihozzá e sorok írója,

Hiszen, ahogySzabó Mklós vezérőmagr úr, a ZrínyiMiklós Nemzet-
védelmi Eryetem rektora az Egyetemi Tanács 1997 . január 30-i ülésén
bejelentette, 1997. szeptember l-jével 30 fő civil hallgató kezdi el a tanul-
mányait. Hazai és nemzetközi viszonylatban is ez a lépés a hazai civil kont-
roll helyzetében minősé§ előrelépést jelent és bizonyára kedvező fogadta-
tásra talál mind nemzetközi, mind hazai téren

Dieter Mahncke (német profe§szor) "A német vódelmi közösség''
(157-170. oldal) című munkájában a német civil szakértők szerepét tária
az olvasó elé, Teszi mindezt olyképp, hogy analizálja a stratégiai közöi-
ségeket és kitér a polgári alkalmazottaka, Mahncke leszögezi, hogy a
nagy biztonsági és stratégiai közösségekben a civil szakértők szerep€ a
nemzetközi kommunikációban elengedhetetlen, főképp az országot
érintő döntés előkészítésében. A s zeruő elénkvetítiaz öwines és haÉa-
nas évek Német Szövetségi Köztársaságának az ezirányú tapasztalatait,
így NSZK-USA, NSZK-NATO, NsZK-Franciaország, NSZK és más kö-
zösségek vonatko zásában.



Miközben a NATO biztonsági- és katonai stratégiája fundamentális
változásokon esett át a németek kialakították és tökéletesítették bizton_
ságpolitikai szakértők és a polgári alkalmazottak képzését a civil és ka-
tonai egyetemeken. VáItozatos képzési formákkal képeztek szakértőket a
békehltatásra, fegverkorlátozósra, a konfliktush]tatásra stb. Az egyete-
meken kívül bekapcsolódtak a képzésbe az alapítványok is, közülük a
núlunk is működő Konród-Adenaurer- Stiftung a Fiedich-Naumann-
Sti{tung és a Fiedich-Ebert-Stilcftung. A civil szakértók képzése mellett
az újságírók is elótérbe kerültek. A külügy- és a védelmi minisztérium a
kérdésben hatékony együttmúködést alakított ki. Egy-egy feladat közös
megoldására Study Groupokat hoznak létre. Kihasználják az euro-atlanti
intézményekben lévő lehetőségeket is.

Ivan I. Krastev "A bolg6r bizton§ágpolitika és döntéshoztal 1989
6tA' (17I-178. oldal) című írásában a cMl-párt-katonai kapcsolatokat
vizsgálja, röüd történeti áttekintéssel, tradíciókkal és biztonsági tájkép-
pel.

A szerző az "intézményel' játékosok közé sorolja a köztársasági el-
nököt, parlamentet, külüryminisztériumot, védelmi minisztériumot, nyil-
vánosságot. Az utóbbi esetében hárorn szituációt emel ki, Ig5l az Egyesült
Allamok gyózelmét az Oböl-háborúban, a polgárháború kezdetét a volt
Jugoszláüában és a sikertelen moszkvai puccsot.

Következteté§ében kimondja, hory a bolgár ciül szakértők a nem-
zetközi stratégiai közösségbe nem kerültek beintegrálásra,

Yégezeti| az ötijilik fejezetfun Bo Huldr (svéd biztonságpolitikus) "A
jövő kihívásai és a történelmi leckéIc szükséges a fe5rveres erők feletti
demokratikus és ciül kontroll" (179-188. oldal) címú, a monográfiát be-
záró tanulmányában az összehasonlító analízis segítségével a harmadik
világ militarizmusát és modernizációját a ciül-katonai kapcsolatrend-
szerbe ágyazza.Ez után a ciül-katonai kérdéskört a volt Kelet vonatko-
zásábanizsgálja a fegyveres erók a hidegháború alatti helyzetének fel-
villantása után a demokratizálás került boncolgatásra. A civil szakértők
esetében belga, svéd és német példákat sorol, példaként megemlítve az
"Innere Führung"-ot is.

A jövő kihívásai és a rizikók közé sorolja a szerző a civil szakértók
szerepének intézményesítését. Akatonai erő demokatikus és civil kont-
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rollia nem út a háborúhoz, ava$r történelmi axioma. Ellenben ez út a
békéhez, a stabil nemzetközi rendhez. A demokratikus államok ezt a
kontrollt mindig csak tökéletesítik, sohasem tartják véglegesnek, lezárt-
nak.

Tehát az előző tanulmányokból kerül ősszeáIlításra ez a monográ_
fia, amely a nézetek szerint valamely kérdést kimerítően tárgyaló tudo-
mányos mű. Igy a monográfia az elé támasztott követelményeknek meg_
felel, gyengébb oldalai is erósségéből és abból a tényból fakad, hogy a
merítési bázison - ez az idézetekre nem vonatkozik - kimerül a vendég_
szervezőkkel. Egy azonban biztos, a demokrácia elsó ilyen vagy olyan
eredményei a katonai erő civil kontrollja tekintetében is újabb előrelé-
péseket kíván, mégpedig egyértelmú, konszenzuson és jogi szabályozón
nyugvó lépéseket és tetteket.

A recenzióban kifejtettek az észak-atlanti strul<túrákhoz tórténó csat-
Iakozásunk egik fontos kerdését képezi. Az ismeretek hasznosak lehetnek
nemcsak ma, hanem holnap is.

Az érdeklődő talál magának a fegyveres erők kontrolljáról elméleti
alapokat és gyakorlati tapa§ztalatokat, nemzeti és nemzetközi relációk-
ban. Főképpen ezérí ajánlom a monográfia kézbevételét és forgatását.
Ehhez hozzásegítheti az érdeklődőt a ZMNE Stratégiai és Védelmi Ku-
tatóintézetének könyvtárában megtalálható szakirodalom.
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AZ ELNÓKIRÁNYÍT

Most a tényfelúíró újságirás, avag5r ajelenkori történelemírás eryik
kiemelkedő amerikai eryénisógéne\ Bob lfoodwarhuk "A pararcsno,
kok" úmfi 1996-ban itthon i§ kiadott könyvéűl van szó. Jelen esetben
az érdeklődésűnket az indokolhatja, ho§i a könyv felárja az Egre§ült
Átamok legfelsőbb politikai és kato ai döntéshozatali admini§ztíáci-
ókban 1989. novemb€r 8. és 1991. január közötíi időszakban lezajlott
fóbb folyarnatoka! anlelynek periodlsa George Bush elnökké válaszíá-
sávat kezdődött és az Oböt-háboru kezdetóvel végződött.

Bob Woodw ard tengerószhadnagyként 1969-70-ben a Pentagonban
teljesített szolgálatot és a modern amerikai véde|mi szewezet "titkai"
" megéintexék", akiváncsiságának a végtermékeként pedig egy ún. ryors_
foíót készített a panamai hadművelet és az Obiil-háború kapcsán a Pen-
tagonban, a Pennsylvánia Avenue-n és más helyeken folyó döntések
megszü|eléseinek körúlményeiről. Megtudjuk azt is, hogl katonai dön-
tések m€8hozatalaira a Fehér Házban kerül sor, amíg a folyamatokban,
íry az előkészitésekben, a (le)vezér|ésekben a Vezérkari FőnökökEge_
sített Bizottságának Elnökére (továbbiakban vezórkari fónök) kivéte_

l€sen nas/ fetelősség és teher hárult. A cselekmények helyszíne Was-

hington, a téma pedig az Amerikai Egyesült Allamok hadbalépése kap-
csán a kül- és biztonságpolitikai, a diplomáciai és a katonai lépések szö-
vevényes hátterének érzékeltetése az ósszetett kormányzati munka fo-
lyamataiban, beleértve a híressé vált 'pa rancsnokok" egyéni karakterei-
nek ábrázolását is. Nagyívú, a közelmúltat és ajelent is formáló politiku-
sok, azután a katonák egddejű megismerése mellett a sajátosan felfogott
amerikai érdekek szolgálata, töpr9ngésre késztethet bennünket. Egy biz-
tos, Bob Woodward könyvében a politikus és a katona nem egyszerű, de
példás kapcsolatában a politika primátusa a meghatározó, amelyből
egyértelműen adódik a fegyveres erók feletti polgári és demokratikus
írányítás intézményi, jogi, szervezeti, személyi és megannyi kerete, a fel-
tételei é§ a megvalósulás mikéntjei, hozzátehetjük, hogy ez esetben az
események a dJmokrácia és a jog h azá4ában, az Ámerikái Egyesült Ála-
mokban történtek.

A könyv felépítését t€kintve előszóbó|, e|őhangból, első és második
részffil, végezetül pedig köszönetnyilvánításból áll össze és 395 o|dalt
tesz ki.
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, Ezidőben az Egresűlt Álamok történelmének legfiatalabb és első
fekete vezérkari főnöke, az 53 éves C/llr L. Powell tábőrnokátvette Wil-
liam J. Crowe admirálistól a magas tisztséget. Attól a W. J. Crowe adm!
rálistól, aki személyes szövetséget kötött Szergej Ahromejev marsallal, a
szovjet vezérkari fónökkel és legitimizálta a két hadsereg közötti kapc§o-
latokat. C. L. Powell bár gyalogsági tisztként kezdte, feljutott a nemz€t-
biztonsági tanácsadói beosztásba, majd a Reagan utáni Bwh elnök több
politikusi beosztás felkínálásával szemben ő a katonait választotta és ki-
nevezték a tartalékos erők főparancsnokává.

C. L. Powell-t a nemzetbiztonsági tanácsadóként a moímon Brent
scoh,roÍt követíe.

A könyvben az elsó rész (25-195. oldal) az új adminisztráció feláltá-
sával és a panamai invázióval foglalkozik. Bush elnök nagy körűltekintés-
se| kiválasztotta közeli munkatársait. ig5l eseit a választrása a védelmi mi-
niszteri posztra a politikában igen j áratos Dick Cheney-re, aki mindösz-
sze tíz év alatt a pártrang§orban a második helyre lépett elóre, akinek
három infarktusa volt é§ akin négy§zeres koszorúér-beültetést hajtottak
végre. ASzenátus Dick Cheneyjelölését g2:0 arányban jóváharyta, majd
ő "nagl alózattal foglalta el hivatalót" aPentagonban és a kulcspozíciókát
a fejvadászat után betöItötte az új, sőt néhány rég; vezető|<ke|, íg Don
Atwood-dal is.

Avezetők kiválasztása a demokráciákban fontos feladat. Ennek kap-
csán a szetző láttatja velünk azt is, hory a katonai kultúrában rendkívül
fontos a tekintély megóvrása és a fegyveres erők támogatásának megőr-
zése-

A panamai helyzet kiélezódése kapcsánjött rá Crowe admirális, hogy
a hangzatos beosztása ellenére a törvény szerint ó " csak' az e|nök, a vé-
delmi miniszter és a Nemzetbiztonsági Tanács katonai tanácsadója, de
nem tartozik bele a parancsláncba. A kezében lévó hatalom az elnökhöz
és a védelmi minis zterhez főódő kapcsolatától függ ött, és ''csak a km-
munihíciót" közletíti az előzőek és a főparancsnokok között.

Amár említett panamai helyzet kiéleződése kapcsán a Pentagonban
a háborús tervek és forgatókönyvek készítését megsolszorozták. Egyéb-
ként is Crowe szemében 'a háboni mocskos, kiszámíthatatlan ügl volt,
amit nem lehet szokványos külpolitikai eszközként kezelni", anltán az ad-
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mirális a katonai erő korlátozott alkalmazásának hívekónt a jól körülha-
tárolt, elérhető celok érdekében megteendő apró lépéseket részesítette
előnyben. Panamával kapcsolatban az USA akkori céljait az amerikai
állampolgárok védelme és ery baráti, demokratikus kormány hatalomra
segítése képezte. A kérdés tehát az volt, hogy mindezt az USA milyen
eszközökkel érje el. Tervek, különleges különítmények, a Noiega elleli
hajtóvadászat és a panamai bevonulás pillanatának kiválasztása az egye-
sített és a haderőnemi vezérkarokon túl mozgásba hozta az egé,sz gépe-
zetet. Idóközben Dick Cheney miniszter Powellt választotta az Eryesí-
tett Vezérkari Főnök Bizotsága Elnökének, Crowe utódjának, ahory
Powell mondta, a kiválasztás nemigen mondható tudományos folyamat-
nak, de akkoriban még élénken élt az ún. " Haig-szindróma", vagis az
eredeti katonából politikus lett, majd az újra visszatért a védelmi szférába.
Powell a négycsillagos tábomokok között a rangidősség szempontjából
az utolsó helyen állt, de a diplomáciai érz,éke és az emberi nagysága ár
lendítette a problémán, miközben a panamai Déli FőparancsnoknakMar
Thuman-t nevezték ki, és a Szenátus eryhangulag jóváhag5rta jelölését.
A Cheney és Powell ag5,.tornái, az ovális irodában folyó tervmegbeszélé-
sek, az F-117A előtérbehozása, a Fülöp-szigetek-i zavargások és meg-
annl kérdés kapcsán úgy tűnik, hog a"modem katonatisztnek köteles-
sé4e ótlátni munkája polidkai és média-elemeit is" - mondja Powell a was-
hingtoni NDU-n tartott előadásában, miközben idején ek javát a politikai
környezet kiismerésére fordítja. A Just Cause (Igaz Ügy) invázió végre-
hajtása során Panamában a szükégesnél nagyobb erőt alkalmaztak és az
amerikai média is sikeresnek nflvánította az akciót. A békeidőbe való
visszazökkenéssel Powell 13 pontban megfogalmazta játékszabályait a
munkáról és azt kiegészítette még a következővel:"néha a felelósség azzal
jár, hogt kiakasztod az embereket" ,Itozzálette: "soha nem tudhatod, hog)
mit tlszhatsz meg, míg ki nem próbáltad".

A második rész ( 795-392. o\dal) azÖböl-háború kitörése elótti dön-
tési procedurákat rakja össze eg5l egységes egészbe, fóképp a politika
"hti,zd meg ereszd me§' |épéskombinációival operálva.

A diplomáciai élet egykori r'agyíírcsteíe, Bauder bin Sultan herceg,

Szaud-Arábia nagykövete, is részt vesz a játszmában (akinek Fahd király
a nagybátyja), mivel különleges washingtoni helyzetéból kifolyólag bejá-
ratos mind az amerikai adminisztáricó legfelsőbb köreibe, mind Saddam
Husszeinhez és fontos közvetítőként sajátos eredménnyel büszkélked-
het.
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A tábornokok sorában bejön a ké pbe a " Medve'' , azaz a ''Vihar Nor-
man" a testes, az agresszív és a szókimondó Schwankopf négcsillagos
tábomok, akitPowell átugrott a ranglétrán és aki később á kedvence létt,
mivel Schwarzkopf tábornok nagyon gyorsan felfogta a csökkenó szovjet
veszélyból és a kisebbedő amerikai fegyveres erőkből eredeztető realiiá-
sokat.

Abban az idóben H.N. Schwarzkopf tábornok ötvenévesen az USA
Központi Fóparancsnokságán a főparancsnoki beosztást (CENTCOM)
töltötte be és hozzátaítozott az délkeleláxiai és a közel keleti térség is.
Az öböl-országok akkor az amerikai jelenlétet a térségben nem tartotiák
kívánatosnak, § emiatt a CENTCOM főhadiszállása a floridai MacDill
légibázison telelpült és törzsébe kb, 700 fő tartozott.

Colin Powell tábornok a "Medvét" kérte fel az iraki csapatösszevo_
nások értékelésére és az esetleges válaszlépések kidolgozásira. A hely_
zet rosszabbodását az jelezte, hogy az Egyesült Arab Emirátusok kettő
darab KC-135-ös típusú, repülőüzemanyag-utántö[tő repülőgépet kért
az USA{óI, továbbá elkezdték a közös hadgyakaorlatokat a Peizia-öböl-
ben. Ekközben Szaddam kb. 100 ezer katonát irányított a kuwaiti határ-
hoz. Akkortájt az Egyesült Álamoknak nagyon závaros volt az Irakkal
kapcsolatos politikája, mert egyrészt elítélték Irakot, másrészt a vele
szembeni gazdasági blokád bevezetését elutasították, sőt az élelmi-
szersegélyeket sem csökkentették. C. Powell tábornok nyugodtan várta
az idő múlását, azért, hogy az segítsen az elmosódott és homályos képek-
ból egy éles változatot kirajzolni, mert talán Szaddam csak a'' kardját isör-
tet|'.

A titkos diptomácia és a Brent Scowrol is úgy értelme zte ahelyzetet:
csak csigavér. A CIA és a DIA értékelói csak akkor rémültek meg, ami-
kor a kuwaiti határon többszáz iraki harckocsi arcvonalban sorakozott
fel és a parancsnoki harckocsik hagyományos harctéri alakzatot formál-
tak és a " szemük láttára nőft ki a földbőI egl hatalmas ütóerejű szárazft)Mi
csoportosítál' -hozzátehetjük, a kellő logisztikai támogatás nélkül, Colin
Powell _ Dick Cheney - Fehér Ház: inforrnáció áramlások, tanácskozások
stb._közben fogadások, néhány katonatiszt reális érté ke\ése, de a''kijóza-
nodtást" az a pillanat idézte elő az Egyesült Álamok politikai és kaionai
vezetésében, amikor az iraki csapatok ótlepték a kuwaiti határt, ésmásnap
reggel Powell hét órára az irodájába rendelte Schwarzkopf tábornokoi,
majd nyolc órakor ös§zeült a te§es Nemzetbiztonsági Tanács és ettól a
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pillanattól a döntések mindigBuslr elnökkezébenvoltak, amelynek meg-
hozását hol elodázta, hol pedig azonnal meghozta. Az idősebb korosztály
tagiai jól tudják, hogyan működött p éldául a Sztólin vezette Politikai Bi-
zottság, a Honvédelmi Tanács es más szervek, de hozzátehetjük az USA
Nemzetbiztonsági Tanácsa egészen másképp és más módon tevékenyke-
dett. Máskor, más volt a feladat, a cél és a struktúra. Bush elnök igazán
jól tudta, hory Szaddam az iraki és a kuwaiti olajjal milyen lehetőségek-
hez jutott, és ha még meg tudja szerezni a szaud-arábiait is, akkor a le-
hetóségei korlátlanok lesznek, ami beláthatatlan következménnyel jrárna
az Egyesúlt Allamok, a Nyrrgat á Japánszámára.

Az USA katonai válaszlépéseit két lépcsőben hajtotta végrt, Powe|l
javaslatai alapján: 1. megtorló támadá§ol$ 2, 100-200 ezer fős katonai
csoportositás bevetése.

A katonai tervek készítése, a diplomáciai offenzíva a szövetségesek
és nem szövetségesek (Szovjetunió és Kína) irányába, a szenátusi és a
kongresszusi lépések látszólag csak az időt rabolták, valójában ery nagy-
szabású művelet előkészítésének egy-egy részét, avagy mellékjeleneteit
képezték - összhangban a média-műveletekkel.

A Pentagonban lévő haderónemi v ezérkarok versenyző feladatvóllalá-
sa, a 90-1002. hadműveleü terv megvitatása, az elfogadása és a drógasdga
a századvégi háboni bonyolultságára, az ellenség ismeretére, a légieró, a
haditengerészet, a szárazföldi eró és a tengerészglalogsáq eltérő szerepére,
a katonai kiképzésre, a sivatagi hadviselés sajátosságaia és a harcvezetés
problémáira irányítja az olvasó ftg/elmét, nem beszélve a házigazdákkal
kialaHtandó jó kapcsolat és eglüttmúködés bonyolul*ágáról-

Bush - aki többek között volt már kínai és ENSZ nagykövet, a CIA
igazgatója - egy dologban állhatatos ankítatbtt: mégledig abban, Kuwait
Ierohanása tűrhetetlen és ez nem maradhat kelló válaszlépés nélkijl. Ami-
kor Bush+ a légierő vezérkari főnöke(!) azzal íenyegette, hogy mennyi
repülógépet fog veszíteni az elnök(!) a bombázások során, a figyelmünk
a miénktől gyökeresen eltérő parancsnoklási láncra irányul.

Hiszen a Kongresszus csak 3 napos vita után hatalmazta fel Bush
elnököt a háború megindítására - az ENSZ határozaí alapján, amelybe
belefoglalták a "katonai erű alkalmazása" kitételt is, és így a manőverezó
hadviselés szabad utat kapott, végül a "§ivatagi Pajzs" hadmúveletból
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"Sivalagi Vihar" lett: a koalíció támadott és teljes sikert - a kitűzött célt
elérve - aratott, hiszen a haderőnemek vezérkari főnókei közös álláspon-
ton voltak és kezükben csakjó lapokvoltak:előny a hírszerzésben, a harci
technikában, a kiképzésben, a vezetésben, a logisztikóban, sőt a nemzetközi
támogatásban. A Szaud-Arábiában telepített amerikai csapatok táboroz-
tatásának problémái és a Szenátus Maine állambeli republikánus szená-
torának Wliam Cohen-nek (maivédelmi miniszter), akkor katonapoli-
tikai szerepvállalása is ismertté válik a könyv ezen részéből. (Hozzáte-
szem, hogy Cohen, Perry, Cheney is egy sajátos pályát futott be, míg a
védelmi miniszteri posztra eVfeljutottak. Igy előtapasztalataik érdemle-
gesek.).

A háború szakaszos megtervezése (ugtanis néry szakaszra tervez-
ték), annak az elnöknek történő felvezetése, majd Bu§h döntési helyzet-
be hozása ery más íípusú politikai és katonai mechanizmus szinkron_
ban történó vertikális rendszerű működésre irányítja a figlelmünket.
Az önérzete§ "Medve" |e|kében valahol pacifista, de ismeri a háború lé-
nyegét és azt, ho5l miért érdemes harcolni, nincs jelszó (lózung), de van
hideg és reális elemzés, a dolgok számbavétele - kapkodás á idegeskedés
nélkül.

A könyv az Öböl-háború lefolyását már nem tárgyalj a ,bár az csak 42
napig tartott. A 38 napos három légi szakasz után következett a nég;ma-
pos szárazföldi hadművelet, végén az USA veszteségét 144 fő katona
elvesztése képezte.

Bush elnök a sajtótájékoztatón kijelentette: "Mindm a tetyek sze-

int."

Befejezésül bozzátehetjük a tanulságok csak akkor érnek valamit,
ha azokat az olvasó maga fedezi fel, de azért ne feledjék, a bölcsesség ez
esetben sem azonos a tudással, és az Öbcil-háború utáni hadseregeket
már nem az ellenség, hanem a képesség alapján építik ki, s ez mindinkább
felismertebbé válik.

Az Újvilág politikai, benne biztonság- és védelempolitikai, valamint
katonai stratégiai kultúráinak és mechanizmusainak megismerése után
már csak egy ún. pesti megállapításunkat adjuk közre: mind€n szintű és
rangú parancsnoknak nég az Egyesült A|lamokban is van parancsno-
ka, akár a politilÉban, akár a hadseregben.
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H. N. Schwarzkopf tábornok az Öböl-háború sikeres megvívása és

az USA-beli ünneplések és g5rőzelmi felvonulások után nyugdíjba vonult
és kedvenc hobbijának, íry többek közótt a horgá§zásnak hódol. Elöljá-
rója, C. Powell tábornok később ment nyugdijba, egy könyvet írt pálya-

futásáról.

A legutolsó elnökválasztáson (1996-ban) a republikán"sok kapaci-
tálták, hóry vátlalja el az elnökjelöltséget, de ő nemet mondott. Jeleni-
dóben vezeti azt a volt és jelenlegi elnökökből álló tanácsot (melynek
többek közcitt Bush is tag|a), amely az amerikai társadalom alapvető kér-
déseivel foglalkozik, íry ryakran nyilatkozik a CNN-nek. W, Cohen vé-

delmi miniizter |elt, Les Aspin pedig folytatja régi munkáját. Az admi-

nisztráciő"fogasztja" a bejutottakat és ez a demokrácia, a jog, a szabad-

ság onzágára kiváltképp igaz.

A könyv elolvasása után az is kiviláglig, hogy az USA Nemzetbizton-
sági Tanácsának struktúrája, működési mechanizmusa jó például szolgál-

hat a fiatal demokráciák számára.

Ugnnis a nemzeti biztonságot és a biztonságpolitikát megteste§ítő

bagyományos kormányszervek meltet! egy ilyen típusú tanács lehet

""ri 
kép". az összérdekeket felismerni, kezelni és megtenni a szüksé_

gesnek vélt javaslatokat a végrehejtó hatalomnak

(Bob lloodward: A parantsnotak (Oüris Kötlyvkiadó, Budapest, 1996,

980.- Ft.)
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