14 7

.".ou,oen'

/(ATO

/00fi,

Anyagi-Technik al Biztosítás

.. i.

EVFOLYAM
1999. 1. sZÁM
7.

{./

\,/

Megjelenik negyedévenként
A MH LFI-ság belső kiadványa

,,Tactics is the art ofthe logistically possible"
,,HaIcászat a logisztikai lehetóségek múvészete"

l'lo'Í/zo

KATONAI LOGISZTIKA
(Anyagi-Technikai Biztosítás)

r999

MH LOGISZTIKÁI FÓIGAZGATÓSÁG

KIADVÁNYA

Szerkesztő bizottság
Elnök

Dobó Péter

Tagok

Domine János, Szenes József,
Svéd László, Komondi MríLrton'
Ballai Zoltán, Kapussy György,

Anda Arpád, Csrík Gábor,
csűrös János

Szerkesáőség
Főszerkesztő

Keszthelyi Gyula

Felelős szerkesztő

Tóth József

Felelős kiadó

Kmák János

Készült: 280 példányban

Egy példány: l32 'ap

LOGISZTIKA ELMELET
_{

GONDOLATOK
ILAGYAR HoNvÉDsÉGGAZDÁLKoDÁsI- Bl,LÁrÁsI
RrxorÉNprl.xruÁLrs ÁlraLÁNos ÉsÁcl.zarI

ÖssznrBviInol
Jóroscsók Miklós

1

évek jellemzően negatív gazdálkodási feltételei kijzepeÍte
kör
eg1're bővüIő
Joglalkozik a mindennapi míiködéshez szükséges költségvetési fedezetek bizlosíttisával, a kikép7éshez,illetve fl napi ellátási-

Az uÍóbbi

fenntartási Íob,amatok éIetben taÍtás.Íhoz elengedhetetlen fonósok
e!őteremtésével Ez idő alatt sokan váltak a gaulólkodtisi kérdések szakértőivé azok közüI is, akik korábban csak a parancsnoki munkával
foglalkoztak.

Tény az is, hogy a gyakorlati problémák megoldása, az időt és kedvet
rabló feladatok miatt lényegesen kevesebb elméleti anyag jelenik meg a
szakirodalomban.
A Íentiekből adódóan írásom célja a leglényegesebb - elldttÍshoz és
gazddlkodóshoz kapcsolódti - i)sszefüggések riigzítése,illetve azok rendszerezése.

A gazdálkodással és ellátással foglalkozó szakállomány előtt jól ismert,
hogy a HM fejezet logisztikája két fő alkotóelemből: a fejlesztési (gyár_
tói) és a fenntartási (fogyasztói) logisáikából áll. A logisztika fejlesztési
(gyártói) részéta Honvédelmi Minisáérium szervei és háttérintéZetei
művelik, míg a fenntartási (fogyasztoi) logisáika működtetése a Magyar
Honvédségenbelü1 létrehozott logisáikai szervezetek (irányító és végrehajtó) feladata.

A

vonatkozó szakirodalom szerint a fejlesztési logisztikai terület a

kutatással, tervezéssel, gyártással, beszerzéssel foglalkozik és tevé_
kenysége a honvédség szükségleteit biztosító technikai eszközök, anyagok
rendszerbe állításáig tart. A fejlesztési logisztikát felső szinten a HM

l

Jároscsák Miklós ezredes, MH Logisztikai Föigazgatós€

hadviiveleti fónÖk

Gazdasági Ügyeket Felügyelő helyettes államtitkár irányítja

HM szervezeteken, háttérintézeteken keresztÍil.

^z

érintett

A logisztika másik ágát alkotó fenntartási rész a Magyar Honvédség
működtetésére hivatott, mely magában foglalja az ellátási, üzemeltetési,

javítási, fenntartási, sáIlítási és egyéb szolgáltatísi funkciók összességét.

A logisáikai rendszer működése szempontjából döntő kérdésa két alkotóeIem kapcsolata, egységes elvek szerinti irrínyítrás4 egymrásra épülése.
Jelen írás nem vállalja fel, hogy elemzést - értékeléstadjon a logiszti_
ka két alapelemének kapcsolatriról, ami külön kérdéskört alkot. Tényként
rögzíthető viszont, hogy a fejlesaési - és a fenntartrísi logisztika két különálló iranyítási- felügyeleti rendszerben működik egyÍésúa Honvédelmi
Minisaérium, másrészt a Maryar Honvédség égisze alatt. Tekintettel a
fentiekre, az anya9 további része a fenntartasi logisaika kérdéskörén
belüli ellátási folyamatoka irrinyr:l.
1.)

A logisztikai biztosítás keretei

Az emberre - technilcíra _ objektumra irrínyuló elláüási- fenn_
tartási folyamatok iníLrryítrása a 22ir811997 ' (VII.24j KormányhaLírozat
értelmében a Maglar HonvédségLogiszÍikai Főigazgatóság (ovtÍbbiakban MH LFI) felelősségi kÖrébe tartozik. Ez az1jelenti, hogy az MH LFI

bixosítrísi tevékenységekiterjed a Honvédelmi Minisáériumra és háttér
intézeteire, valamint a Magyat Honvédségegészére'Szakmai inínyíto
tevékenységéta szewezetében lévő t2 MH jogállásíl ágazaton kereszti-il
valósítja meg, amelyek egyben az anyagnemfelelősök. A logisztikán
kívüli szférában önálló anyagnem felelősi jogkörben az alábbi területeken folyik gazdálkodás:

. állandó híradás működtetése;
. humán szakteriilet;
. kiképzés_technikai teriilet;

'

térképészetiszolgáIat;

'

egészségügyi szolgálat.

A felsószintíi gazdálkodís ágazati
2.)

ren dszeréÍ az ] ' sz' vázlat szem|é|teÍi.

Az MH-n belüü logisztikai biztosítás szervezeti 6sszetevői
a) Logbztikai irányító szervezetek
. t{VK Logisztikai FőcsoportfőnÖkség;

' ÍIVK Egészségügyi Csoportfőnökség

(minősített időszakban);

. MH Logisztikai Főigazgatóság;
. MH LFI alrírendeltségébetartozó ellátó központok hivata|i része;

.

Haderőnemi Vezérkarok

(MH BHP) logisztikai

csoporffonök_

ségei (főnökség);

'

A

Csapat logisáikai főnökségek.

fbbb

MH szintű logisáikai inínyító szervezetek

feladatrendsze_

rének lényegéta 2 .sz. áttekintő tablazat tartAlmaz7A.
b.) Logisztikai végrehajtri szenezetek

'

központi logisztikai szervezetek
_

raktárak

- üzemek
- támogató dandár
- közlekedési szervezetek
- egészségüryi intézetek (minősített időszakban)

. csapat logisztikai szervezetek
_

hadosaály logisaikai ezred (M-ben dandár)

- dandár

logisaikai

zászlőa|.1

- zászlóalj logisaikai szrázad
- szazad logisztikai szakasz

Az MH Iogisztikai rendszerében műkÖdő szervezetek kialakítása azok
feladatrendszerébol fakad, alaprendeItetésük a biztosítandó katonai
szeryezet (ek) alkalmazásával összhangban került megfogalmazásra.

A logisztikai irányító szervezetek kűpcsolatrendszeÍe kialakult, a
jog- és hatósköri teriiletek eloszÍtisű megtörténl A Í]]]Á feJezethez tarÍoző
blokkok logisztikai biaosításában érintett Szervezetek kapcsolatrendszerét
a 3. sz. elvi vázlat taÍta|mazza'
A végrehajtó logisaikai szervezetek tevékenysége központi tagozatban a készletezésre, javításra, köZvetlen el]átásra, valamint a minősített
időszaki feladatok előkészítéséreirányul' Csapat tagozatban a végrehajtó
logisztikai elemek az állomány ellátásához, a technikai eszközök kiszolgálásához, javításr{hoz, a katonai objektumok fenntartásához, illetve

küiönbözo

logisztikai szoIgáItatások nyújtásához kapcsolódó feladatokat

hajtanak végre.

3.)

Logisztikai költségvetési gázdálkodás' mint a működtetés
forrása és alapja küIön összegzést érdemel'

A

költségvetési gazdálkodás terén a felstj szintű logisztikai szerve_

zetek alapvetó feladata a90l|997. évi Korm. rendelet, az abból származó
9/1998. HM utasítás alapján a költségvetési gazdálkodás részétképező
logisztikai gazdálkodás tervezésével, végrehajtásával és beszámoltatásával
kapcsclatos teendők végzése, irrínyítása, szabályozása.

A költségvetési gazdálkodás fogalmi köre a 9ll998.
alapján a következő:

HM

utasítás

"A költségvetési gazdáIkodtÍs a mindenkor rendelkezésre álIó erőforrásokkal való gazdáIkodást jelenti, amely magóba foglalja a költs égvetési e lőirányzatok kal való gazdóIkodtÍsl (a bevéleli előirányzatok

teljesítéSikajtelezettségét és a kiadásÍ előirányzatok Íelhasználási jogosaltstigti!) is't.

A

fenti fogalomköÍ tartalmazza a humán erőforrással kapcsolatos

tényezőket, beleértve a személyi járandóság és annak vonzatait, valamint
a materiális javakat és azokkal kapcsolatos szolgáltatísokat.

Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a honvédelmi fejezetre Vonatkozó speciális szabályozás alkotói, egyrészt a humán erőforrással kapcsolatos személyi járandóságok és az azzalkapcsolatos járulékok a pénzügyisámviteli szervezetek hatáskörébe tartoznak, másrésá a materiáIis erőforrások és azokkal kapcsolatos szolgáltatások, valamint a személyiji{randóságok
logisztikai vonzatai a logisáikai szervezetek hatáskörét képezik.

ezen munkamegosztása alapvetóen a HM fejezet
szintjén kizárólag a személyi járandóságokra és azok vonzataira a HM
Pénztigyi_Sámviteli Szolgálat létrehoziisával került biaosírásra. A logisztikai erőfoniások területén a szeÍvezeti képesség csak a Magyar Honvédség

A szabályoások

hadrendjében valósult meg és a HM fejezet többi honvédelmi szervezeteinél
alapvetóen végrehajtó szinten Iealiálódott.

A fentiek alapján a

költségvetési- gazdálkodási működési rend a

következő:

A fe.1ezet egészére a honvédelmi miniszter hatásköre érvényesül,de
gazdálkodást irányíÍő szewezetei köztük - a HM KPSZH - a fejezet egé'
szére nem rendelkezik logisztikai szakmai döntés elókészítő elemekkel.
Az elemi költségvetést jelentő szint magában foglalja a HM szerveit,
a HM lrivatalokat, a HM háttérintézményeket, az MK KFH{' az MK
KBH-t, a Katonai Tanintézeteket, a kiemelt programokat (melyeket a HM
szervek főosztályai kezelnek), valamint a valóságos védelmi feladatokat
végrehajtó MH hadrendi elemeit.

Az MHPK' VKF a minisáer által átadott teljes jogkörű, önáIló
gazdálkodással folytatja a védelmi feladatok honvédségre adaptalt logisztikai feltételeinek biaosítrísát. Gyakorlatilag ezt a tevékenységéta vezérkar fónök helyettes útján a HVK LFCSF és az MH LFI szakmai előkészítésével folyatja.

A haderőnemi vezérkarok és az MH Logisztikai Főigazgatóság felü_
gyeli a hatáskörükbe tartozó honvédelmi szervezetek elemi költségvetési
terveken alapuló költségvetési gazdálkodását. Az MH LFI specialitása,
hogy egyrésa a Magyar Honvédség egészérelogisaikai feladatokat lát el_
kömyezetvédelem, munkavédelem, termékazonosítás és hatáskörében
lévő MH anyagnemfelelósök területe _ másrésá koordinálja a vezérkar
szolgálati alarendeltségében lévő közvetlen szervek és az MH BHP alárendelt szervezetei költségvetési gazdálkodását.

Az

ellátandók logisaikai biaosítrísának alapja a jóváhagyott éves
költségvetés. A költségvetésen belüli dologi kiadások tervezése ágazatok
által történik, amelyek összefogója MH LFI szinten a Gazdasági Főnökség.

A haderőnemi vezérkarok (MH BIIP) és az MH LFI által kidolgozott
költségvetési tervjavaslatokat a H\4( Logisztikai Fócsoportfőnökség összesíti és terjeszti fel az illetékes HM szerv részére.

A HM

tárca költségvetés tervezési folyamatát, a dologi jellegű költségek tervezését,valamint a csapatköltségvetés összetevőit 4, 5, 6. sz.
v á z l at o k szemléItatik.

A költségvetés tervezésénekrendje a minisaériumi és a felsőszinttÍ
logisztikai szervezetek között összehangoltan működik' A HM fejezet
logisaikai biáosítása a mindenkor jóváhagyott éves költségvetés kere_
tén belül az alábbi területeket öleli fel:
1.)

A logisztikai biáosítás tervezése;

2.) Ellátási' üzemeltetési normák, normatívák, előírások meghatiíroá_
sa,

jóváhagyása;

3.) Beszerzési tevékenység;

4.) Igénylés;
5.) Ellátas;
6.) Készlet gazdálkodás;
7.) Technikai eszközök

üzemeltetése;

8.) Technikai kiszolgálás;

9.) Ingatlanok fenntaÍtása, üzemeltetése;
10.) Szállítás;
1 1

.) Selejtezés, értékesítés;

l2.) Rendszeresítés, rendszerből történő kivonás;
l3.) Nyilvántartís;
14.) Elszámolás;

l5.) Ellenőrzés.
Valamennyi területnek adott az érvényben |évő szabát|yzók szerinti
taÍtalma és feladatrendszere, melyek különböző vezetési szinÍekhez
kötódnek.

Logiszlikai biztosíttíson belüli ellóttÍs te ilel&tfl összefoglalóan
aláb

b

az

ia k at érdemes megjeglezni :

a.) A katonai szervezetek' IIM háttérintézetek ellátrísa békében
tagozátok közbeiktatrísa nélkül, a csapat és ellátó központok'(középirányitó logisztikai szervezetek) közvetlen kápcsolata útján valósul meg'

Átománytáblás, illetve hadinormás anyagokat a csapatok részére

az ellátó központol< igénylésalapján biztosítjak'

A

fenntartási anyagellátás a központi tagozatbóI kiszállítassal,
illewe vételezésselvalósul meg sonos vagy somnkívüIi biztosíuísirend_

ben. Különösen

a haditechnikai áqazaton belül gyakori elláüísi módszer a

kijelölt bázislaktanyákra épített,,E!ltÍtóPont|| rendszeríi megoldás.
csapatköltségvetésük terhére a csapatok helyi beszerzéssel karbantartó
anyagokat, alkatrészeket szervemek be.

Uzemanyagok vonatkozrisában a HM Beszerzési Hivatalon keresztül történik a központi beszerzés. Központosított közbeszerzés alapján
valósul meg a Mol-kártyás hajtóanyag beszerzés. A hajtóanyag polgári
beszállító közreműkÖdésével kerül kiszállításra az igénylő katonai
szervezethez. Minden más üzemanyagot a katonai szervezetek saját eszkö-

zeikkel vételezik a központi tizemanyag rakLírakból. Jelenleg a hőero.
gépek üzemanyag ellátiísa természetben, norma gazdálkodás keretében
történik.

A csapatok és intézetek a részükre szükséges romlandó élelmiszerek
teljes kÖrét alapvetően a közbeszerzési eljarásokra vonatkozó előírrások
szerint, a béke elhelyezési körlettik vonzáskörzetéből szerzik be. A közbe-

szerzés alá, nem tartozó' ötszázezeÍ forint értékhaúírtmeghaladó élelme_
zési eszközöket és készleteket a vonatkozó kormányrendelet alapján
szabadkézi vétellel történő beszerzéssel kötelező biáosítani. A katonai
szervezetek az intézményigazdálkodáson belül az élelmezésieszközök és
készletek egy részét- pénzkeret gazdálkodás alapján - központosított
ellátás formájában szerzik be (nem romlandó élelmiszerek konyhai és
éttermi eszközök' egyéb élelmezésifogyóanyagok).

A

ruházati és elhelyezesi szakanyag ellátrís szintén pénzkeret

b.)

Mind a béke, mind a háborús ellátrás kialakitott rendszerében

gazdálkodáson alapul, melynek rendje hasonló a korábban kifejtettekkel.

meghatírozó jelentősége van az utatási rendnek, mely különböző központi- és feltételekkel rendelkező csapat erőforrásokhoz köti az utalt
katonai szervezeteket.

Az utalási rendjelenleg l4 szakterületre, illetve 37 szaktevékenységre
ki és konkétan taÍtalmazza az elláÍáLsi fonásokat, a javító szer_

terjed

vezeteket, valamint a szolgáltatísok nyújtóit.

i0

Az utalási rendnek két alapvető fonását - honvédségi és n€mzetgaz_
dasági - különböáetjük

meg.

Az MH béke utalásában jelenleg 104 önállóan gazdálkodó szervezet
érintett.

A katonai szervezetek

és a

HM háttérintézetek utalási rendje az ágaza'

tok kapcsolatrendszerére és adaÍbáziséra épül, a tervezés és nyilvántartás
számítógépes feldolgozással történik. Változások esetén (ellátási fonások,
bttisok' illewe utaltak) a pontosítás, valamint aZ utaltsági kivonatok kia_
dása folyamatosan történik. A béke utalási rend mellett terv formájában
kidolgoásra kerül a mozgósítás időszakára, továbbá a minősített időszakra
vonatkozó utalási rend' melyek pontosítása szintén a változásokkal összhangban _ nem rendszeres időközönként _ valósul meg' E téren szükséges

megjegyezni, hogy a minősítex időszaki logisztikai biztosítds anlagi
megalapoztisához, Ílletve a szervezetek mííködteteséhez alapvetó fon_
tossággal bír a minősített idószaki tervekben foglaltak realizál'ása.

szervezetei a központosított beszerzés
körébe taÍtozó anyagok tekintetében speciális, valamint veszélyes anyagok

A Magyar Honvédségkatonai

vonatkozásában ellátó központokhoz, központi ellátó szervekhez vannak
utalva.

Egyes katonai szervezetek amelyek nem, vagy csak részben rendel_
keznek a feladatok önálló végrehajtásához szükséges feltételekkel olyan
katonai szervezetekhez vannak utalva, amelyek képesek résziike az adott
ellátási, javítási, szolgáltatási lehetőségeket (fonasokat) biztosítani.
utalt szervezetek kapcsolatrend_
szerének egyértelmű szabályozására, az e|láÍő központokhoz, illetve a
csapattagozatban az egymáshoz utalások feladatainak meghatározására az
MH szintű utaltsági rend szolgál.

Az ellátó (utaltságot biztosító)

és az

Ellátó az a katonai szervezet mely önmagrírr kívül mas a logisaikai biz_

tosítas feltételeivel nem, vagy csak részben rendelkezó szervezetet is ellát.

Utalt az a katonai szervezet, intézmény(intézet), mely a logisáikai

biáosítás feltételeivel nem' vagy csak részben rendelkezik, ezek végrehajtására más katonai szervezethez (ellátó központhoz, központi ellátó
szervhez) van rendelve.

ll

Az utaltsági rend kiadásáért, karbantartásáért az MH logisáikai
főigazgato felelós, és ezen funkciókkal jiíró operatív munkát az MH
LFI
Gazdasági Főnökség végzi.
Az utaltsági rcnd tarta|mazza az MH LFI csoport- és szolgálatfőnök_
ségei hatráskörébe t^rtoző egy vagy több utalás fáladataíg illjíe a

tevékenységek körét.

szak_

Az utaltsági kapcsolatrendszer az alábbi tevékenységikörökre
terjed ki:
(l) eszköz elláuís,
(2) veszélyes anyag ellárís,
(3) szakanyag ellátrís,
(4) fenntartrás i anyage l látrís,
(5) irodaszer, nyomtafuáni' elláuís'
(6) egészségirgyi elláüís'
(7)

járó beteg ellátás,

(8) üzem egészségügyi ellátás,
(9) fekvőbeteg ellátrás'

(l0) betegsállítís,
(

l l ) szűrővizsgálatok,

(l
(

2) rendelóintézeti ellátís,

l3) fogászati elláüís,

(l4) üzemanyag ellátís,
(l 5) sorállomány étkeztetés,
(16) hivaüísos állomárry étkeztetés,

(l7) rendkívüli műszaki hibák kivizsgálása,
(l 8) technikaí kiszolgálás,
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(l9) javítás'
(20) rejtjelző és titkosító eszközök

javítrása,

(21) szakellenőrzés,
(22) tÁrolás' megórzés,

(23) száIlítés'
(2

4) szfunítő gépes feldol gozrís,

(25) tűzvédelmi eszközdk javí&ísa,
(26) kalibrálás'
(27) kömyezetvédelmi felülvizsgála!
(28) időszakos műszakivizsgála!
(29) FRISZ technikai kiszolgálás,
(30) FRISZ javí!ás'
(3 1)

sorállomány ellánís'

(32) kiemelt csapat előirányzati ellátrás,
(33) veszelyes anyagellátás (hadi)'
(34) veszélyes anyagelláLís (kiképzési)'
(35) épiiletek üzemeltetése,
(36) eIhelyezési szerviaevékenység,
(37) kommunális hulladék sállítrís.

A HM és HM háttérintézmények,az MH katonai szervezeteinek
logisztikai utaltsági rendjének elkészítésé!koordinálásáq az utaltság nyitvántartísát, folyamatos vezetését,részenkéntiés differenciált kíadását az
MH LFI Gazdasági Főnöksége végzi'
A7 utaltstígi- rendet a szemezési alapoknaínyok, az anla7nemÍelelős
csoport-, és s^olgálatfőnökségek szakmai terve^ése, a Szórazfiildi Vezekar, a Légierő Vezérkar, a Budapesti Helyőrcég Parancsnokstig javasla-

l3

tai alapjón, az é ntett szervezeíek igényeinek Jiglelembevételével, valamint az ígényekkoordinóIásával készítÍkeL
Utaltsági renddel közvetlenül kerülnek ell.átásra az MH SZFVK' az
MH LEVK, az MH BHP' valamint az anyagnemfelelősök és a központi
ellátó szervek.
(Az anyagnemfelelősi,k önólló

utaltsligi fendet nem készítenek).

Mind a mozgósíási, mind a minősített időszaki utalás rendje csak a
Magyar HonvédségmeghatIírozott készenlétefokozásához kapcsolódó
rendszabályok bevezetése utan adható ki.

c.) Minősített időszakban a logisztikai biztosítás rendje alapvetően
tér el a békében működő biztosítási rendtől. Míg békében- tagozatok

központ - csapat direkt kapcsolat érvényesül, addig
minősített időszaki (alkalmazísi) tevékenységlogisáikai biaosításába

köZbeiktatása

a

nélkül -

a

bekapcsolódnak a közbensó (zaszlóalj-hadosáály-haderonemi)

tagozatok is.

A honvédség rnegváltozott feladatrendszerében különösen nagy
zászlő^|j, dandár logisztikai önállósága biztosításánalq
szerepe van
d.)

^
ametyhez a készletképzés(dandár szinten 7 nap)' a mozgásbiztosítás' a
szállitás, az egészségügy (gyógyító- és kiürítő) megnövelt kapacitásai
nyújtanak fedezetet' Az ellátrási rendet a 7 - 8'as vázlat szem|él'teÍik.

A

készletek többségénél NATo előírás szerint 30 napi szükségletet
kell megalakítani, melynek kisebb része (l0 nap) a haderőnemi tagozat_
ban, nagyobb része (20 nap) a központi tagozatban található meg. Aktuális
feladat e téren a készletképzes és lépcsőzés NATO elvek, normák szerinti
átalakítása.

A téma összegzése helyett céIszeríínekíartom kiemelni a logiszrtkaí
bÍaosítás jelenlegi rendjére haaí, tényeziíket,amelyek alapvetően a
NÁTo tagsógunkbóI, valamint a Mag1lar Honvédség 1999-re kialakult
hetyzetébőI Hiveíkeznek Logisztikai rendszerünk egyértelműen bővül a
szövetséges erők részérenyújtandó befogadó nemzeti támogatási kötelezettséggel, illetve várhatóan konszolidálódik a védelmi tervezés keretében
beinduló fejlesaési folyamatok (gépjrírműprogram, kommunikáció, infrastruktúra, haditechnika fej lesztése) révén.

l4

Nem kérdéses, hogy a magyar katonai logisáikai rendszemek kapcsolódási pontokat kell találnia a szövetségesek logisáikai rendszeréhez,
amelyek elsősorban a doktrinális egyeztetések, a feladat megoldások módszerei terén jelentkezhetnek' mivel a nemzeti ellátasi rend és az örökölt
technikai háttér adottnak tekinthető.

Valószínűsíthető az is, hogy a küszöbön álló HM-HVK integráció
szintén hatással lesz a logisztikai biztosítás rendszerének működtetésére.
Mindezekból következik, hory a jelenlegi gazdálkodrísi rendszerün_
ket' beleértve annak szervezeti hátterét is újra kell gondolnunk és le kell
vonnunk azokat a következtetéseket, amelyek a változásokat követő helyzetre érvényesíthetőek.

Az alapvető kérdesek eldöntéséig

lehetőség van kiilönböző alternatívák kimunkólős!Íra és azok vonzatakénl a gazdólkodtÍsí szísztéma,
elhiaisí rend modellezésére. Ezt a tevékenlségetazonban csak az összes

összefiiggés egstiittes vizsgólatóval, illetve az illetékes szaknai körök
b evo nós óv al érdemes Ío lytatní

FelhasznáIt irodalom:
l ') 22|8l1997 ' (VII.24.) Kormiínyhau{rozat.

z.) 9ll998. HM utasíttís a gazdálkodás szabáúyozásfuó|.
3.) Felsőszintű gazdálkodó szervezetek feladatrendszere.(HVK

LFCSF-ség' MH LFD.

4.) MH szintű szolgálatfönökségek
5.)

MH Hadműveleti Utasí!ís.

6.)

MH béke utalási

szakutasítrísai.

rendje.
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nÉxnlrÚvrr,ETEKRE

(

A j,ővő évezred NATO logisztikája )
Fleischhqcker Ferenc

l

Munkámban szereÍnémaz I995-ös B 7010-es memorandumÍtjl
(CJTF; MJLC Többnemzetiségíí Eglesített Logbzlikai Rözpont koncepció) egészen az SFOR logisztikai tdmogatási rendsxerén keresztül, a7
I999-es Brüsszel-i illetve Mons-i véIeményeketés tapasztalarokat
feldolgozni (februárban a NATo-néI és a SHAPE-núI részveítemegJ) tanulmányúton, melynek a céIja a többnemzetiségíi logisaika jeleni és javője
voll). De kÍetnelten kezelem a pécsi Északi-Lengyel TtÍmogató Csoport

egledi, de mégis hatásos többnemzetiségúí logisztiktÍjtÍt.Ezeket
rtglelembe véve kívónok eljutni a 21. saizad NAT? tijbbnemzetiségíílogiszÍikájának a véIeményemszerinti leghaaisosabb megoldtÍsához Á mostani
cikkeÍ inkább bevezetóínek szánom és figjlelemfelkeltőnek a konkfét 21,
saÍzadi megoldtisokat a következő cikkemben
fejteném kí

A többnemzetisegű logisztikíval kapcsolatban az 1995-ös @szak_
Átlanti Szerződés Szervezete (NATO) Partnerség Koordinációs Sejt)
(PCc) B-7010 sámú memoranduma volt az első kapaszkodó, amely
mentén el lehetett indulni, hogy megértsiik a többnemzetiségii logisztika koncepcióját.

A (Memorandum) célja is

az volt, hogy továbbfejlessze a Több-

nemzetiségű Egyesített Logisaikai Központ (Multinational Joint Logistic

Centre_MJLC) koncepcíóját, valamint, hogy megfelelő rendeltetést és
felépítéstjavasoljon a koncepció támogatására. A Memorandum továbbá
vizsgálta a koncepció átvételénekhadműveleti és erőfonás kihatásait is.

l'FleischhackeÍ Ferenc óma$/, ZMNE Logisztikai tanszék doktorandusz
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A memorandum 1995-ben a következő következtetéseket vonta le:
l ')

A biztosítás optimalizálása érdekében, szükséges

a tcibbnemzetiségű

együttműködés és a közös erőforrások koordinálasa, egy kijelölt parancsnok
aliírendeltségében(Combined Joint Task Force-CJTF).

2') A logisztikai kérdésekértvaló teljes köni felelősség továbbra is a
Többnemzetiségű Összhaderőnemi Harci Kötelék Főparancsnokának J-4
törzsére hárul. (lasd az 1. számú vázlatot)

3') Adott számos olyan hadművelet és ftildrajzi tényező, amely
kihatással lehet a logisztikai biztosító rendszer megtervezésére, a
Többnemzetiségű Egyesített Logisztikai Központ (MJLC) létrehozására
ugyanúgy, mint a Többnemzetiségű Logisztikai Központokat / Parancsnokságokat (Multinational Logistic Centre_MNLCs) alkotó fegyvememekre, és amelyek figyelembevétele feltétlenül szükséges lehet (Iásd a 2.

számú vazlatot).

A Többnemzetiségű Egyesített Logisztikai Központ (MJLC) fogja
gyakorolni a végrehajtói felelősséget a feladatokban, és koordinációs
hatáskörrel bír a szállításban, az alkotóelemek közötti logisáikai és
4.)

egészségügyi biztosításban, valamint ahol alkalmas, ott biztosítja és irányítja a többnemzetiségű logisztikai ellátíst.

5.)

A

Többnemzetiségű Egyesített

Logisáikai Központ (MJLC)

szervezetének létrehozása a nem zetek számára e\őnyöket fogjelenteni úgy
a költségekben és az emberanyag hozzájárulásban, mint a logisáikai biztosítás megszilárdításában, és az erőfeszítések dublírozásának elkerü_
lésében,valamint a gazdaságossági elvek megvalósításában

Az MJLC-vel

kapcsolatban természetesen JAVASLATOK is

születtek:

.

HaÍsák végre a Többnemzetiségű Egyesített Logisztikai
Kiizpont (MJLC) koncepcióját.

. Finomítsák az egyesített-közös

logisdika hatáskörét.

25

.

Finomítsrák a hadtest szint fijlötti logisaikai biztosítiískonoop_
ciój át.

.

Tegyék közzé az eryesített_közös logisaikai biztosítrás koncepcióját (MJLC)' a Katonai Bizottság (Mc- Military Committee)
megfelelő úfinutaüísával.

Többnemzetiségű Egyesített Logisztikai Központ (MJLC)
A Memorandum meghatározta az MJLC feládatait:
. A koordináló szerv szerepét lássa el a komponensek közötti
líüís, logisáikai és egészségügyi biáosítís területén.

szál-

. Bíztosítsa és irrínyítsaa többnemzetiségű logisztikai ellátast, ahol
az megfelelő (elkészítettek egy változatot az MJLC javasolt
sz,er'v

ez'eti fe lép ítésére).

Az MJLC-t a következő funkciókkal láttik el:
. segítse a Vegyes összetételű harci köteléken belül az anyagi biz_
tosítás összehangolását, beleértve ebbe a többnemzetiségű közös
készletek és az általánosan konszolidált erófonások kialakítását
és ellenőrzését.

.

Alakítsa ki a Befogadó Nemzeti Támogatas (BNT) követel_
ményeit (azonosítás és egyeztetés).

.

Tárgya[ion és kösse meg a BNT megátlapodásait és egyezményei| az MC 334/1 (NATO alap- és irányelvek a BNT tervezéséhez) rendelkezéseivel összhangban.

. Állapítsa meg a logisztikai hiányosságokat
kÜ av

és tegyen javaslatot a

ításukra.

. Hangolja

össze és készítse el a mindennapi ellátások és szolgáltatások biáosítását (ha ene a küldő nemzetek felhatalmaár{().

).6

.

Ellenőrizze a harci_technikai biztosítrís kijelölt anyagainak és
eszköze inek rendeltetésszeni

h

aszná|atát.

. Az MJLc-n belül hangolja össze és szervezésileg támogassa a
nemzeti; a Nem Kormányzati Szervek (Non'Govermental
organisation_NGO) és a Befogadó Nemzet (Host Nation-HN)
összekötő

töÍzseit.

. Hangolja össze az orvosi és egészségügyi elláííst, beleérwe ebbe
a betegek kezelését és evakuálását, az egészségiigyi logisztikát
és megelózést'

. Hozzon létre egy logisztikai információs sejtet, a felelősségi körzeten belüli ellátási eróforrások' az infrastruktúra és a
képességek összegyűjtésére és kiértékelésére.

Az

1995-ös memorandum után érdemes megvizsgálni

az

1998-as

"ÁIlanúi eről| lladmúvelet (SFOR) június 20-val kezdődő új kihívásainak logisáikai biÍosításával kapcsolatos kérdéseket. Itt kívánom
bemutatni, hogy milyen az SFoR támogatási strukturáj4 milyen szervezetek, mit kaptak feladatnak. Ezek közül külön kiemelve a Törzsfőnök
(Chief of Statr_Cos) munkáját segítő Törzsfonriköt Támogató Törzset
(Assistant Chief of Statr_ACOS-). Az ACoS-t egy egycsillagos tábomok
irfuyítja. (Lásd a 3-as lazlaton)

ACoS

.

felelőssége:

Javaslatot tesz a COMSFOR-nak (Commander SFOR-SFOR
Főparancsnoka) az egész hadszínténe vonatkozóan a munkaerőfonás' gazdálkodás, illetve a logisxikai trírnogaríssal kapcsolatban.

.

Jelent a CoMSFoR_nak a hadszíntértámogatrísi elgondolások
teljes spektrumáról.

. IrányíÜa

és e|lenőrzí az egész törzs hadszíntér táÍnogatási elgon-

dolrásait, beleértve a IINS{ (Host Nation Support-Befogadó
Nemzeti Támogatas) is.

27

Az SFOR szervezetében általában az alábbi Logisztikai törzsek és
szervezetek működnek, mint például:

. Adminisztrációs törzs (ADIVIIN-Administration);

. Egyesített l-Iadszíntéri Közlekedési Törzs (JTMS_Joint

Theatre

Movement Staff);

. Egyesített Logis ztikát Tewező Törzs (CJ4 PLANS);
. Egyesített Többnemzetiségű Logisztikai Központ (MJLC):

.

Egészségügyi Koordinációs Központ (MEDCC_ Medical Co_
ordination Centre );

. Szállítást Koordináló Központ (TMCC_

Theatre Movement Co_

ordination Centre);

.
.

Egyesített Logisztikai Koordináló KöZpont (JLCC_ Joint
Logistics Coordination Centre) és a
Hadszíntér Egyesített Szerződéskötő Iroda (TACO_ Theatre
AIlied Contracting Ofiice).

Feladataik:

JTMS (Egyesítetl HtldszíntériKözlekedési

.A

Törzs) :

J_4_n kereszttil

felügyeli, illetve irányítja a mozgatásokat és
illetve normál alaphelyzetekben a mozgatásokkal kapcsolatos döntéseket meghozza, és bedolgozza a dön_
téseit a Hadműveleti Tervbe (egész hadszínténe vonatkozó
válsághelyzetekben,

átfogó terv);

. Kiadja és meghatározza a Többnemzetiségű Egyesített Logisz_
tikai Központ (MJLC) felé (azon belül is a Szállí!ísokat
Koordináló Központ (TMCC)-nak) a mozgatási elveket, kon_
cepciókat, eljárásokat, prioritásokat;

.rii

. Felelós az egész hadszíntér'közlekedési-szállítási biztosítás veze_
téséért-iÍányíiásáért;

. Kiemelt

feladat a különbözó ENSZ, civil szervezetek szállítísi
igényeinek összesitése és bedolgozása a Hadszíntér Átfogó
Közlekedési Tervébe,

.

jelent' illetve beszámol a SHAPE AMCC-nek (Supreme
Headquarters Allied Powers Europe Allied Movement Coordination Centre/ Szövetséges Erők Európai Fóparancsnokság_
Szövetséges Mozgatási Koordinációs Központ).

Van egy személy, egy törzs, illetve egy szervezet, ami ezek mellett, de
velük párhozamosan végzi a saját igen kiemelkedő biztosítási területét' EZ
a személy, törzs illetve szeryezet az Egészségügyi Tanácsadó (Medical

Advisor-MEDAD), aki közvetlenül a SFoR Parancsnoknak van aláren__
deIve. A MEDAD-nak van alárendelve a Hadszíntéri orvos csoport (THEATRE SLrRGEoN GROUP), akik kozvetlenül az ACoS-nak jelentenek.
Nekik van alárendelve az MJLC-ben működó Egészségügyi Koordináló
Központ (MEDCC)
(Lásd az

SF)R

teljes logisztikai szervezetét a 4'es vázlatott)

A H adszíntériVezetőomos Íeladatui:
1.)

Krjelöli

a hadszíntér alap-, illetve irányelveit;

Az

egészségúgyibiáosítással kapcsolatos kérdéseket bedo|gozza
a logisztikai tervbe;
2.)

3.) Felügyeli az egészségügyi jelentéseket;

4') Irányítja a hadszíntériorvos csoportot;
5.) Technikai támogatást és hivatalos segítségetnyújt a

MEDCC_nek

(MJLC belül).
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(Többnemzetiségű Egyesített Logisaikai
Központ). Mikor

_YJIC
a

. ^^
l995-ben

már sokat emlegetett Memorandum-ban az Mrc'r"úpite.en"t
a szervezésekor úgy hozzávetőleg egy 50 fős
törzzsel számolÍak, az 1999es legfrissebb állománytábla szerint 9l fős az SFoR

MJLó *""*""o".

MJLC feladatai:

. A J!

vezetese és irónyítása alaa

felelős a hadszíntb togisztikai

támogalósának melszemezéséértés irói!íttÍsdért.
Beleirne :

. Mind az

öt ellátási

oszlílyt;

. A sállítást és a közlekedést;

. Az egészségügyet;
. A szerződéskötéseket.

Az MJLC

nég;t fő szervezete és ezek fetadatai:

l.) HadszíntéríMozgaíási Koordinóciós Központ (TMCC):

. Vezeti és irrinyítja a közös pénzalap
felhaszrrálását a mozgatásokkal kapcsolatban az SFOR egész felelősségi
körzetén belül;

.

Elkészítia vésáelyzeti csapatkivonás tervé| és annak a
logisaikai biáosíiását.

. Az SFoR_on belül irrínyítja a közlekedést;
2') Egtesített LogisztikaÍ KoordÍnációs Központ

(JLCC):

. Koordinálja és irrínyítja a

fenntartási és szolgáltatísi biztosítások teriiletét az egész hadszíntéren belül;

. Koordinálja és prioúzálja az
összes fenntartási erőfeszítést;
. Közvetlenül ellenőrzi a MILU+ (Multinational
Integrated

30

Logistic support Unit/Többnemzetiségű

Egyesített

Logisztikai Támogató Csapat), ha van;

.

Összeköttetést hajt végre a NSE / National Support
Elemení_k (Nemzeti Trímogató Elem) reprezenúánsaival.

3.) HadszíntériEglesítetí szerződéskölési Iroda (TACO) :

. Központi koordináló jogköre és felelőssége van

a hadszín-

téri szerződéskötések íímogatrására;

. Felelős

. Felelős

a hadszíntériszerzódéskötési eljrírrások etkészítéséórt;

a

NATo

és nem

NATo orságok közötti

esetleges

szerződéskötési anomálirík feloldásáért.
4.) Egészségügli Koordinációs Központ

. Koordinálja

QEDCC):

az egészségügyi szolgáltatásokat és az egész-

ségügyi biztosítást;

. Felelős

a betegek kezeléséértés evakulásáért;

. Felelős az egészségügyi logisaikai
. Felelős
l

irányítr{sáért;

a preventív egészségügyi biztosításért.

999 elején a NATo-nál és a SHAPE-nál a többnemzetiségű

kérdéskönel kapcsolatban négy különbözó

logis*ikai

variációt dolgoztak ki.

( a koncepciókat a 5-6-7-8-9-es vázlatokon mutatom be)

A fő kérdésazon van, hogy az MJLC milyen viszonyban legyen a CJ4 törzzsel. Le kellett fektetni a funkcionális és doktrínális kereteket, amelyekért az egyik vagy a miísik törzs a felelős. A CJ-4 törzs feladatait rö-

víden a következőkben állapították meg:

. Javaslattétel a parancsnoknak az alkalmi harci kötelék logisztikai
támogatásrínak alapelveiről;

3l

. TerV

a

logisáikai támogatásért;

. Prioritások megállapítísa a fő logisztikai felelőségekné1.
Az MILC felelős:

. A nemzeti erők kitelepülésénekösszehangolásáért;
. A csapatmozgások ellenőrzéséért;
. AZ ellátáSok, szolgáltatások koordinálásáért;
, Az

egészségugy i támogatásáért;

.A

Befogadó Nemzeti Támogatási Egyezményért (Host Nation
Support Agreement -HNSA);

' Az

összekovácsolásokért, egyeztetésekért.

A Brüsszeli állrispont szerint

a

jövő évezred CJTF'

MJLC doktrí-

náia és koncepcióia:
Létrehozni egl meg1felelően rugalmas, integrátt szeryezeíet a többíi Io g iszlik.íérl,

n e mzeíis ég

A koncepció lényege, hogy a megkettőzöttséget elkerülje és, hogy
hatékonyan a küldő nemzetek megelégedettsé gére végezze a feladatát,
mert ha nem, van más altematíva (Északi-Lengyel Dandár).
Az SFOR

többnemzetiségű logisztikájából talán a legjobban kirívó

példa azÉszaki-Lengyei Dandár Támogató Csoportja. A dandrí,rt támogató cso_
port négy bázison települ (Horvátországban ketto, Bosznia_Hegcegovinában
egy), az egyik (a vezető és a legnagyobb) itt a hazánkban található Pécsen.
A Támogató CsoportnáI több aIkalommal yettem részt előadásokon' illene

ludtak számomra konzultációt biztosíÍani.A tapasztalataimat sze-retném
röviden közre adni annak a megértésére,hogl a többnemzetiségű
logisztikai koncepció, még nincs teljesen kifurrlla.
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(A küldő országobtakfel kell keszülniük afta, hog) ha sziilrség van rá
I4 napon belül a készleteket a helyszínre, tudják szállítani).

Így az Északi-Lengyel Dandar öt orsága megtakarította
'készlet
letelepítését,rakÍitrozásáÍ, keze|ését, órzés-védelmét

a ló napi

stb.

Az újszerű eljárások az IFOR

/

SFoR logisztikai biztosításban:

. Első NATo hadművelet;
. Első felelősségi területen kívüli művelet;
. Elsó kitelepülés a volt keleti blokk orságaiba;
. Először dolgoznak együtt volt VSZ orságok NATo orságokkal
(néha volt VSZ tisá parancsnoksága alatt);
. Először próbálják meg követni az MC 3l9_et ( A NATo Logisz_
tikai Alap- és Irányelvei );

.

Először alkalmazzák nem NATo tagországok a NATo

logisáikai ellátás és támogatís elveit (az eddigi ENSZ mandátumos többnemzetiségű békeműveletek alatt mindig az ENSZ
logisztikai biztosításának megfelelő támogatásban lészesültek
az akciókban résztvevő országok);

.

A

Elóször valósul meg magában a NATo logisztikában' hogy a
logisztikai elemek (logisaikai bázisok) nem a hadműveleti
területen belül települnek, hanem azon kívül (más orságok
teÍületén pl: Horvátország, Magyarország).

súzad logisztiktijónak a kiinduló alappillére a katonaí és az
lÍItalónos logiszíika ó M-je köziil az eglik, amely katonaí logÍsztiktiban
csak békében a legfontosabb a ,,meg1fetelő köttségget,,.
21,

A Nemzetvédelmi Egyetemen folyó ,,NAT)

orientációs,, logisaikai
törzstisái tanfolyamok utolsó hetében mindig levezetésre kerill egy
gyakorlat melynek röviden az a célja, hogy egy többnemzetiségű dandár
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Nem kijzösen hasznúIt anyagok (Non- Conmon USer Itens -

NCal:

- Harci élelmiszer (első osztály);
- Ruházat, fegyverzet, alkatrészek (az

egész' második osztály):

- Speciális hajtó és kenőanyagok (hannadik osztáIy);
- Lószer ós r'obbanóanyagok (teljes ötödik

osztály).

Ez a törekvés egyenlóre csak Brüsszelben található meg, az országok,
érthetó módon megpróbáInak mrndent saját maguk gyátani és előállítani.
(Ebben a tekintetben a VSZ elóbbre járt és ott megvalósu] ez a szemlélet,
llost pefsze nem poIitikai oldalról vizsgálva a kérdést, hanem pusztán a
logisztikai támogatás területétéról). Egy közös akcióban vagy a most ol}
divatos szóval "fellépésen"kényelmetlen' hogy nem tudják a résztverő
NATo országok logisztikailag megsegíteni egymás1, mert nincs két köZös
hadifelszerelésük. A többnemzetiségi köteléken belül. amely mondjuk

nern békefenntartást végez' hanem béketeremtést Vagy béke-kikénvszeritést. egy esetleges anyagi _iavak pusztulása (szabotázs, vélet|en baleset). egy résztv'evő országot pánikhelvzetbe hozhat. nrert senki sem tud

adni neki. például lőszen!? Nyilván nem r'életien, hogy az MC 319ll
szerint a logisztikai tárnogatás nemzeti felelősség kell, hogy legyen'

De mos1 a 2l. század küszöbén, amikor a világban eg1're nehezebben
adnak pénzt fegyverekre, missziókra, a nagy békeszerv ezetek az ENSZ-el

az élen anyagi gondokkal küzdenek' ha tetszik' ha nem törekedni kell
olran fegyverrendszerek kifej lesztésére, amelyek már a tervezőasáalon
többnernzetiségűek és mikor hadrendbe fognak állni ne csak egy ol szágban. hanem esetlegesen egy unión Qllyugat Európai Unió -Eurofighter
2000-). egy szervezeten belül (NA]o) rendszeresítsék.
Visszatérve a "pécsi" példára elgondolkodtató' hogy a hárorn skarrdinár állam nem képes egy közösjavító szervezetet műkódtetni, n]eú a technikáik kiilönbözóek, és a szakjavító áIlomány nincs rá kiképezve, nincsen
nee a megfeleló alkatrészbázis, illetve a szaktechnikák.

Röviden összefoglalva, a jövő évezrednek le kell velnie a pillanatnyi
egyéni és önös érdekeket, és be kell látni, hogy mint minden a világon a
hadseregek is majd csak úgy tudruIk míiködni, ha legalúbb a tönbökön
belüI megvaltisul majd az interoperabilitás. (Elképzelni is nehéz, ha a
saÍmíttistechnikában nem egl elfogadott szabvány alapján glúrtandk a
hardyereket, illetve készítenékel ű szoÍtvereket).

osszrraoBRoNtur
HARCI KoTELÉK

A TOBBNEMZETISÉGŰ

Logisztikai szervezete
(I. szárnú vázlat)

HQ SPT

GROUP

3'7

AZ MILC JAVASoLT FELÉPÍTÉSE
(

2' számú ábra )

ACOS FELEPTESE
(3'számú ábra)
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MOBIL MJLC SZERVE.ZF.TE.
(5. számú vózIat)

Alkotóelemek
FND.;aT

-',tffi-l
FFm.
-_{sÉs.',' -1

I

ffil

I

EgyÜttmÍjkódés

VAZLAToK Az MJLC ALKALMAZÁSÁRA A
sZÁZADBAN

21.

(6'számú ábra)

Lcc
MC

AC

-

Lánd component command
Meritime Component
Air Component

MNLC

-

Multlnatlonal Logistics

_

-

MILU

NSE - NationalSupport
Elemenl
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l.sZÁMÚ v^LTozAT Á MEGERÓSÍTÉS
(7.számú vázlat)

CJTF HQ

2.3. SZAMU YAZLATOK
INTEGRÁLÁS - ÖNÁI-lÓsÁc
(8'szómú vózlat)

Co-ordination Centre
(integrált)

Co-ordination Centre
(önálló)

4l

4'

szÁMÚ LEIm,TÓSÉG MoGoTTES UTÁNPÓTLÁS
BIZToSÍTÓ SZERVEZET
(9'számú vazlat)

LoGIsZTIKAI vEZETÉs ÉsrnÁNyÍrÁs a ,pÉ'csr.
Észaru_r,BNcynr, rÁvroclrÓ csopoRrxÁl
(10'szómú vazlat)
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NE'MZETI TÁMoGATÓ ELEMEK
Elhelyezkedés

(I1' számú vdzlat)

(I2. szómú vazlat)

Fíom
IIPCOY/NPBDE

5

614

1

co.dln.lion
r^ccoN

A VÁZLAToKBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK

VÁZLAToNKÉNTI MEGosZLÁSBAN
Parancsnoki funkció
KoordináIó / végrehajtó funkció
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Támogatás
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Logisztikai Együttműködés
Karbantartás

Közlekedés Koordináló Központ
Hadműveleti Irányítás
Hacműveleti Logisztika

VÁZLAT

ACOS

Törzsfőnök

segítő

THEATRE SURGEON (GRoUP) Hadszíntériorvos(csoport)
4v

^7,t,AT
COMSFOR
N'ÍEDAD
CoS
ACOS

SFOR Parancsnok
Egészségügyi Tanácsadó
Törzsfőnök
Törzsfőnök

segítő

THEAIRE SURGEoN (GRoUP) Hadszíntériorvos(csoport)

ADMIN
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Egyesített Hadszintéri Közlekedési Törzs

Egészségügyi Koordináló Központ

Szállítási KK
Egyesített Logisztikai
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HadszíntériEgyesített Szerződésköto lroda

Miiszaki KK

sVAZLA"T

CJTF

Tobbnemzetiségű Összhaderőnemi Harci

MJLC

Többnemzetiségű Egyesített Logisztikai

Kötelék
Központ
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THEATRE SURGEON (GROUP) Hadszíntéri orvos(csoport)

JTCC

MEDCC
TMCC
JLCC
TACO
ECC
MNLC

Eg1iesített Közlekedési Koordináló

Központ

Egészségügyi Koordináló Központ
Szállítási

KK
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Műszaki
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M: haditengerészet)
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6-7-8-9
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(L:szírazÍöldi; A: légierő;
M: haditengerészet)

ACC; LCC; MCC Többnemzetiségű Parancsnokságok (L: $7árazftjldi; A: légieró;

MILU
NsE

.46

M: haditengerészet)
Többnemzetiségű Egyesített LogisztikaiTámogató
Csapat

Nemzeti Trírnogató Elem (ek)

JRACC

Egyesített Mögöttes

Staff

Törzs
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Terület Parancsnokság

VÁZLAT

TCN

Küldő ország

NCG

ÉszakiKoordináló Csoport

NSG

ÉszakiTámogató Csoport

NSE

Nemzeti Támogató Elem (-ek)

NORDPOL BDE

Északi-Lengyel Dandar

MND-N

Többnemzetiségri Hadosztíly - Északi

SFOR HQ

SFoR Parancsnokság

12V4.'I1,LAT

CO

Parancsnok

COS

Törzsfőnök

Personnel

Személyügy

Finance

Pénzüry

Logistics/operations Logisztikai Hadművelet

HQ COY

Törzs század

TPT Plat

Szállító szakasz

CAMP Plat

Táborüzemeltető szakasz

MP

Katonai Rendész

Water

Yíz'

CARGO

Ált. tehe.

FUEL

Üzemanyag

5 from MPCoY/NPBDE 5 fó katonai rendész az Északi-Lengyel
Dandárból.

4'7

A KAToNAI LOGISZTIKÁI FoLYAMAToK

TÉRINF'oRMATIKAI TÁMoGATÁsA, KÜLÖNÖs
TEKINTETTEL A BEFoGADÓ NBuzBu rÁuocarÁsnl
Zsinkó JózsefI

Az utóbbi években a honvédségen belijl is ÍeIéékelődölt a térinformatika jelentősége. A haderfueÍorm egyik kiemelt feladata a Mag1lar
Honvédség logisztikai rendszerének korszeríÍsílése.A netaetgazdasdgi
forrásoknak a korábbiakhoz képest nagyobb mértékííigénybevétele és a
NATo-hoz való csatlakoztis eglaránÍ előtérbe helyezte a hazai logisztikai
háttér Iehetőségeinek, képességeinekfelmérését'Az integrációt előkészítő rendelvények, gyakoÍlatok tapasztalatai űzt igazoljdk, hogy a NAT}környezetben kialakítotíÍejle technológiák előnlei hazai relációban,
jelenleg nem éményesüInének.

A

Magyar Köáársaság

a NATO védelmi képességeihezvaló hoz_
zájárulás érdekébenelfogadta a Befogadó Nemzeti Támogatás (BNT)
követelményeit és kötelezettséget vállalt arra, hogy az ezzel kapcsolatos
szabályokat és eljárásokat beépítia haderő fejlesaési és alkalmazási terveibe' Ennek értelmében készen keIl állni a BNT feladatainak ellátására, a
megerősítő erők fogadására, azok bevetése Végrehajtásának biáosításara.

A BNT keretében:
. Biztosítani kell az erők

fogadásához és további mozgásuk meg_
szewezéséhez számba vehető kirakó légibrízisokat, vasúti ki- ós
átrakó állomásoka| a Iogisztikai támogatástl

. Át kell adni

a szükséges közlekedési és száIlítási információkat.
beleértve a kÖzúti hidak minősítéseit és jeIöIéseit is;

. Rendelkezésre kell

bocsátani a szükséges műszaki tároló létesítményeket 1polgári létesítményeketis);

Dr Zsinkó 'lózsefaIezredes' egyetemidocens.

ZMNE Loeiszikai
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tanszók

a hadtudomány

kandidátusa, !érinformatikai szakmérnÖk

'

'

Meg kell szervemi a folyami átkelő és komp biztosíLísát (moz_

'

szabványosított szoftverek alkalmazísával olyan adatbrízist kell
kifejlesáeni, amely az összes infrastukturális és egyéb létesítmények adatait lartalmazza és amelyeket a NATo logisáikai
jelentó rendszeren keresztÍil a Szövetség rendelkezésére kell

gasbizto sítás);

bocsátani;

. Biztosítani kell

a

NATO szabvrínyok szerinti térképeket'

magas fokon inte$ált'
a felmerülő sziikségletek kielégítését
egymással kommunikálni és együttműködni képes szervezetek-tevékeny_
térben és időben változó szükségletek komplexitása' a

A BNT

sjgére épiil. A
.igoraáaa fehdatok bonyolultsága új módszerek és' eszközök
zásétt igényli a vezetés és a végrehajtrís szintjén egyariínt'

alkalma-

Tanulmányomban az összet€tt problémák megotdását tamogató
térinfonnatikai etjárások lényegével,tartalmával és távlataival
kivánok foglalkozni, az alábbiak szerint:

'A

térinformatika' mint inte$áló technológia;

. A katonai térinformatikai rendszer építésénekfilozófiája;

'A

katonai logisztikai térinformációs modell célja' rendeltetése'

kaPcsolatai;
téÍinnemzetgazdasági források katonai célúigénybevételének
formatikai asPektusai;

'A

'A

szakirányú térinformatikai képzéscélkitűzései'

A térinformatika, mint integráló technológia

,

A tórsadalmi és az egléni infonruúcióigény ugrásszeríí növekedése'
priiía*n* globaliailítilísa, ialanint a szómítristechnika fejliídése
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villigszefte Íelkekette az érdeklűtést a térinÍormatikairánt. Segitségével
közelebb kerültek egymáshoz a technológiai kérdések és a hagyományos
tudományágak. A térinformatika szolgáltató technológiájává vált a térbeli
adatokkal foglalkozó tudományágaknak, a kapcsol8dó szakterületek például a logisztika - módszerekkel, technikákkal bővítik annak lehetóségeit. Ezek közül kiemelt szerepet játszanak az adatintegrálás, a modellezés és az elemzés, mivel ezek jól támogatják az összetett problémák

megoldását.

A katonai szervezetek vezetésében és működésében kiemelt szerepet
játszanak a térképi információk, hiszen a csapatok a tevékenységükei
a
\ér" minden lehetséges megjelenési formájában folytatják. Á csapatok
el|átását, kiszolgálásált végző katonai és civil logisztikai szervezetek ezer
szállal kötődnek egymáshoz és az őket körülvevő Ítildrajzi kömyezethez'
a nagy mennyiségíj anyag mozgatása, a sokszereplős, bonyolult feladatrendszer komplex probléma megközelítést igényel.
A térinformatikai rendszerek adatszerkezetei - a hagyományos (papír_
alapú) nyilvántartásokkal szemben - lehetóvé teszik
adatol egyiJejű
kezelését, a felhasználók sziíLrnának korlátozása néiktil. További előnyként
vehető száÍnításba' hogy a ftildrajzilag elkülönülve tfuolt dokumentumok
(adatok) ellenére, nagy mértókben megkönnyítik az adatnyerést' az adatok
eIlenórzését és azok aktualizálását. Segítségükkel az adatok felhasználása
nemcsak az eredeti gyűjtési célra korlátozódik, ezért - az adatvédelmi
törvény előírásainak betartásával - azokat nagy hatékonysággal lehet más
szempontok szerint felhasználni.

i

-

hagyomanyos térképekesetében az alakzatok (geometriai adatok)
'A
tiírolása és megielenítéseszorosan összekapcsolódik. Á aigitati. te.tep"_

zésnéIa geometria és a grafika' továbbá az adatok tárolása és megielení_

tése elválnak egymástól' Ez teszi lehetővé, hogy a tematikának
megfelelően kialakított térképirétegek önállóan tezettriiot, azok egymással integrálhatók és műveletek végezhetők velük. (I.' 2. sz. ábra).

A katonai térinformatikai rendszer építésénekÍilozófiája
A katonai Jöldrajzi infotmációs rendszer felépítéseés kapcsolatai a7l

fekételezi, hogy az orslÍ?védelemben é ntett valamennJ,i szeivezet azonos

5C

felfogtÍs ban létrehozott adatre ndszere kkel, eglmással harmonizdlo hardver és szoftver környezeÍben mííködik. A csapatok vezetése, a logisaikai
törzsek és a kijelölt ellátási fonások közötti adatcs€re azonos vonatkozási

felületet, azonos adatszerkezetet igényelnek a NATo-val és a hazai
nemzetgazd'aságí szervezetekkel fenntartandó interoperabilitás fenn-

tartásának érdekében. (3.' 4. sz. ábra).

A

térinformatikai rendszerek kialakításakor a Nemzeti Informatikai
MH Informatikai Stratégiája mellett, a Magyar Topográfiai
Programot' valamint a Strukturált Rendszerelemzési és Tervezési Módszer
(Structured Systems Analysis and Design Method, SSADMf ajánlásait
célszeni alapul venni.
Stratégia és a

A Magyar Honvédségtérinformatikai

rendszerét a Honvéd Vezérkar,
a haderőnemi vezérkarok' a Logisztikai Főigazgatóság és a hadoszLíly,

dandár vezetési szinteket figyelembe véve, felülrőI lefelé célszerű
kiépíteni. A digitális térképialapok (digitílis vrááérképek) rendelkezésre
ál|nak, "csak'' a szakadatok struktúrált adatbáuisát kell kialakítani. A
haderőnemek, fegyvememek és a szakcsapatok adatbazisainak kialaki
Lísanál közös adatokként a hadrendek, az állomríLrry.táblak, az anyagi-technikai készletek, az alakulatok diszlokációja és az adott vezetési szint infor-

mációs rendszerének koordinálását segító állományok jöhetnek számításba.

A katonai térinformációs rendszemek nemcsak a békében,hanem
minosített időszakban is működnie kell' ezért biaosítaníakell a teÍyezett
hadműveleti_harcászati feladatok képi megjelenítését,lehetővé kell tennie
a harci okmányok (grafikus és szöveges) elkészítését.
Ezen elemek megfelelő mélységigtörténő általános alkalmazísa mellett, a speciális igények kielégítésétszolgáló adatbázisok a szakterületenként kialakított funkcionális modellekből épülnek fel.

2. Biztosítani kell a nyílt rcndszeÍ elv érvényesitését'a minőségjavitó módszeÍ€k bevez€tésél a biztonsági és adatvédelmi követ€Imények érvényÍejuttatfuát' a haÍdYer-szoftver termékek b€szerzésének
m€galapozottságát.
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A katonai logisztikai térinformációs modell célja' rendeltetése,
kaPcsolatai

Á togisztika

lényege folyamat-optimalizóltÍs, ti)bb téry'ező

A

epi{lejíí

csapatok, a kijelölt nemzetgazdasógi és kaÍonai
Jiglelembevételével.
ellátási Íorfások egtmáshoz rendelése térben és időben, valaminl az

anyagi folyamatok optiru izlikÍsa bonyolull, sokrétííkapcsolatrend'

szerre épüL

A

logisztikai térinformációs rendszer céljának, rendeltetésénekés
kapcsolatainak definiálása során abból célszerű kiindulni, hogy a logisz-

tikai szervezetek felépítésének,csoportosításának és manovereinek lehetővé
kell tenni a csapatok béke, illetve minősített időszakban felmerüló szükség_
leteinek kielégítését.

A katonai logisztikai térinformációs rendszer
. LétrehouÍsának eélja az ellátandők (csapatok), az ellátók (katonai és polgári logisaikai szervezetek), valamint az ellátási források közös rendszerben történ<j értelmezése;

' Rendeltetése az eryes logisáikai funkciókhoz köthetó, valamint
a logisaikai folyamatokban érintett objektumok térbeli elhe_
lyezkedésére és a közttik lévő kapcsolatoka vonatkozó adatok
gyűjtése, trírolasa' kezelése, elemzése és megjelenítése;

'A

katonai logisaikai térinformációs modell kapcsolatait az össz_

fegyvernemi-, fegyvernemi és szakcsapatokat kiszolgáló
logisáikai szervezetek közötti, valamint az egyes vezetési szintek közötti

adatmozgások reprezentálják.

A logisÍikai térinformációs

rendszer létrehozásakor a vektoros modell alkalmazása célszerű, mivel adatai metrikusak és topológiát is tartalmaznak. Az objektumok közötti kapcsolatok a térbeli és a leíró jellemzok
szerint csoportosíthatók' amelyekkel a felhasználás céljanak megfelelő
szoftver segítségévelhatékony térbeli elemzést végezhetünk.

A szakadatokra épü!ő funkcÍonális kapcsolatok igen sokféléklehetnek.
Ezek alapja az objektumok leíró jellemzóinek összehasonlítása, egymáshoz

i'.

való viszonyuk m eghatározása. Megfelelő logikai fiiggvények alkalmazár
sával az egyes objektumok között összetett kapcsolatok is létrehozhatók,
amelyek jól Límogatják az operatív, a taktikai és a stratégiai szinhi dön_
tések kialakírását.

A nemzetgazdasági források katonai célúigénybevételének
térinformatikai aspektusai

létrehozásával mar békeidószakban ki ieli alakítani azokat a strukturált adatbázis-rendszereket, amelyek
segítségévelbrírmely időszakban meg lehet határozni a logisztikai támo-

A polgari

és a katonai törzsadattárak

gulas üh"tséges és szükséges mértékét,szeÍkezatét, valamint a feladat
végrehajtásába bevonható erőket és eszközÖket.

Megfeleló műszaki és jogi háttér megÍeremtésévela katonai térinformatikai iendszernek a (tervezett és részben megvalósult) logisztikai szolgáltató központok informatikai háIőzatához tiirténő csatlakozása révén
ő|yrrrt "viraális logisztikai központ" működtetésére nyílna'lehetőség'
aÁely egyesítenéaz egymástól elszigetelten működő erófonások előnyeit'
logÍsztikai funkcilik szerinti felosztásnak megfelelően a
alkalmazható'
" civil,, törzsadattlir a védelem szempontjtÍbó! közvaknül
(5
6' 7
taftalműaa
ddataÍt
csereszabatos kapacitlisok és szolgáltűIlisok
' ' ''
8' sz. ábra):

A katonai

'

'

Elllitás-elosztús.' a nemzetgazdas i4 báuisán (a csővezeték-rendszerek, tárolók, állomások is) tírolt anyagi készletek fajtája'
memyisége, minősége; az ipar, a mezőgazdasátg és az eróőgazdaság termelési, szolgáltatási kapacit'ísa;

'

ÚzemÍenntartós.' ipari javítóbrázisok' szerviziíllomiisok kapacitása;

.

Egészségü|J|: lélekszám, népsűrűség, a lakosság egészségügyi
helyzete; az egészségúgyiintézmények típusa, kórházi ágyak
száma' az ellátás struktúrája; vér, vérpótló szer, gyógyszer, gyó_
gyászati segédeszközök mennyisége, összetétele; egészségügyi
szakállomány létszáma, összetétele;
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. Közlekedés:

az

országos közlekedési hálózat műszaki és forga_
lomtechrrikai adatai; közlekedési alágazatonkénti bontásban a
jrírműállomány kapacitása; pályaudvarok, kikötők, repülőterek
személy- és áruforgalmi, valamint rakodási lehetőségei; a rombolások helyreállítására kijelölt anyagok, technikai eszközök és
szeÍVezetek adatai;

. Elhelyelés, objektumak iizemeltetése: víz-,
csatoma-, gaz-, hő-,
villamos_energiaháIózat fe1építése,csatlakozási lehetőségei,
azok kapacitása.

A makro szintti gazdasági, infrastrukturális adatokat a szakminisztéri_
umok és az országos hatiískörű szervezetek, aZ egyes településeke

vonatkozó adatokat pedig az önkormányzatok kezelik. AZ adatok gyűjtését
és naprakészen tartiísát interdiszciplináris módon, a különbözó szakterületek művelőinek együttműködésével lehet elvégezni.

Az

adatmodellek kialakítása a rendelkezésre álló kapacitások"

i|letve a prognosztizált szükségletek bázisán, kétfélemódon lehetséges:

. Az

eIlátási, szolgáltatási kapacitások teIepülésenkénti modelljének kialakítása, tekintet néIkijl a szükségletekre;

.A

szükségletek alapján igénybevételre tervezett (Védelmi Terv)
kapacitasok modelljének kiaIakítása, településenkénti bontásban.

Úgl ítéljükneg, hogl az első változat szerinti modelt létrehozósához
nagl kapacittisú adattárakra van szükség' Az adatok összegyűjtése és kar_
bantartása rendkívül idoigényes, több közreműködő íolyamatos, Összehangolt tevékenységétigényli. A reálisan kezelendő információ mennyiségét
tekintve a kapacitás-bázisú modell kialakítása és fenntartása a katonai
logisáikai térinformatikai rendszer működtetése szempontjából nem indokolt.
A második változat szerinti modell rövidebb idő alatt, kevesebb köl!
séggel hozható létre. A védelmi tervezési folyamat sorrí,n kialakult döntéseknek megfeleloen az egyes funkcionális modulok közvetlenül levezethetők, s ezzel lehetővé válik az "azonnali,, alkalmazásuk is.
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A 9., 10., I l ' sz. ábrák egy ZHCS Szállítási útvonalának, egészségügyi
és ellátáSi körzetének tematikus térképeités szakadatbázisát tartalmazzák.

A törzsek

és a szolgálatiág-főnökök

valós időben tudják nyomon követni
a kijelölt térségbentevékenykedó alegységek helyzetében beállt változátsokat, altematívákat tudnak kidolgozni az ellátási-utaltsági rend kialakítására, módosítására.

A szakirányú térinformatikai képzéscélkitűzései

A tanszékünkön folyó képzésta űlmi és módszertani megújítása
nemzetközileg is elismert, konvertálható ismeretek átadÍsdl igénflL Ezért
- összhangban a szak fejlesztési és m inoségbiztosítási stratégiájával _ a
hallgatók szakirányú térinformatikai képzéséttűÍük ki célul' valamennyi
képzésiformában (alapképzés,szakiranyú továbbképzés, felsószintű katonai
vezeÍői képzésés PhD alprogram).

A műszaki háttér me5eremtése céljából FEFA pályazatot nyújtottunk
be egy térinformatikai laboratórium létrehozására, hogy új alapokra tudjuk

helyezni a logisztikai folyamatok kutatását és oktatását. A térinformatikai
fejlesaés eredményei közvetlenül hozzájrírulhatnak a Brit Királyi Logisztikai
Iskolával négy éve tartó, angliai és magyarotszági helyszíneken levezetett
"MAGLITE" logisztikai gyakorlat és a NATO törzstiszti tanfolyamokon
folyó felkészítésinfrastrukturális hátterének javításához.

A hallgatók bevonásával - ttidományos diákköri pályázatok, illetve
szakdolgozatok révén- reális lehetőségünk nyílik ana, hogy résa vegyünk
a Magyar Topográfi ai Program katonafoldrajzi információs rendszerének
1ogisztikai feladatainak kidolgozásában is.
Meggyőződésem, hogy a térinformatika eszközrendszerének és módszereinek növekvő szerepe vitathatatlan a stratégiai és az operatív döntések előkészítésénél'Segítségévelsikeresen oldható meg a különbözo
vezetési rendszerek kooperációja, a logisÍikai folyamatok térinformatikai
támogatása lehetővé teszi az ellátásí fonások, valamint az ellátandók
közötti kapcsoIatok feladatorientált kezelésé! amely végső soron a csapatok tevékenységétpozitív módon befolyásolja.
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LoGISZTIKAI BIZToSITÁS - INTEGRÁCIÓ
MAGYARoRSZÁG BEKAPcsoLÓDÁsA
AZ IFoR LoGISZTIKAI TÁMoGATÓ
TEVÉKENYsÉGÉBE
Jóvor Endre ]

l.) Bevezetés
elkép'
daytoni békemegáIlapodtÍs kijvetkeztében egt, a koróbbi
elő a
z"ni*taí, temektől és iáraioztÍsoktlíl teljesen eltérő' új helyzet'tillt
hagyomtÍa
szó
eg!'
hog)
katonai ievékenységben. Az egyérlelmíívolt,
van szó' Ez azt
nyos értelmébeiűtt "békepn,ta'tó" hadmííveletriÍl
nrg| a konfliktusbán érinteÍtíetek kölcsönösen elfogadják az
iitnrti,
"ENSZ
orszti'
BTíözvetítését,illetve eg))etéÍtenek a mííveletbenrésztvevő
zok felkérésével,cz akcióban vdló részvételévelés saját fennhaíóstígi
"iroínlo|ro" brténiíjetenlétével. Ami azonban eltéró volt' az mindenekfelek
r'"gy á daytoni béke_megállapodás nem a szembenálló
erótel"roo "' ",e"y,
alapvetően
éi akarata következében, hanem
tolcsonos
"iy"taier"
nyomására jött létre' Mint ilyen' különösen a
USA
1", ttitro uJtotyas, az
'r."'J"ii p*ioa"'tan' de a késóbbiek folyamán is - mind a mai napig -

A

lehetóségét' A
rn"gau"í t'"ra""a a fegyveres konfliktus újra feléledésének
részekértt
tonTiitturuun részwevB feleket a békefenntartó hadművelet
való fenyegetés
"show power" el1áLrás, az erő alkalmazásával
járt'
hogy összeha_
"it"rÁ"^n
azza|
F'z
taltotta vissza u, újubb f"gy'o"'"s akcióktól'
és a
.""ii*" ,'a. egyel bekeiénntartó akciókkal, a hadművelet sikere
a kezdeÍi
;r;";á ".ot ii'ton.aganuk fenntartása érdekében' különösenfegyverzetri
hatékonyabb
és
ijá''"-tu"", jelentősen-nagyobb létszámú
állomríLrr;'t' mely
iatonai eroÁott szükség' Azt a fegyverzetet és személyi
volt'
;i"gy';;". konfl iktus ujrakezdéseiól való elrettentéshez szükséges
use tudta rendelkezésre bocsátani' Az akció különlegességeihez
".ut'á'
,*o'.o' hogy bár a békefenntartó feladat végrehajtásával az ENSZ
űá""u u NATo_t bízta meg, a NAIo eá a felkéréstkiter-

ei'i-rági
jesztette a

Pff orságokra is'

alprogram" doktorandusz hallgató
l. Jávor Endre, ZMNE Logisztikai tanszék' "logisztikai
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Az

újdonság a katonai tevékenységben Íehát
az volt, hogl az
Egyesiilt Nenzetek Íethatalmazasaua tJ a
nn1tiitűirrí|*ze, 1et"*
egJ,etéfiéséveltevékenJ,kedő katonai'szöuetség
;;k-;i, ellenséges
erő kglőzése érdekében tevé*enykedett,
nrr"^ ";;
,tíríi,})'gyr"ra trnw
ÍIiktus kÍtijrésétvolt hivatva.katonai eszközökíet'-"[iiiáatyrrri

k:ri|!iakjó!

e

eltérően nagy volt a résztvevá
rajzi kiterjedtség-e és különIeges feladatot.;"lentett "irl"rv""'["j*ének Ítilda ia.i"g"iJi""et"'y.eg
megszervezése. Ugyanakkor természetesen
megma.adtaia hagyomiírryos
békefenntartó feladatok is, mint a s'emuenaIto?eiet
vermentes övezetek létrehozása, a közélet
'x*lr"Jia.", r"gy-

"-t

demokratikus működési feltéte_
leinek megteremtése, humanitárius segítségnyújLís,

il.'*"-

..

.Magyarország kezdettőI fogva érdekelt volt a balkáni válság megolaz alapvetően polgárháboru jell"g,i i.oininu. ,ot'u
n.rn

dásában. Habár

;

h oc},' áÍerj ea-het t'*in'á.u
;;;; fe g;.veres
:e^?.",9:-:"_n- ?1'"''
KonTlll(fus
ténye, az abból eredő bizonyalanság"]*"'
és kisálmíthatatlanság
t

hátnínJosan befolyásolta biaonságpolitií<ai r'.ry'"ttl"t"[^te..eg
u;aon-

mecítllését,és jeIentői

gazdasági'*".'Jg"iJ"'"n

:19fo'i:ik:'.
gunknak.
Ugyanakkor azt sem lehetert figyelmen kívul
"^a_
hagyni. hogy
az
egész konfliktus _ n€mzetiségi jellegébtrl
eáően - u.r'Jiy.o?n. u ,nugy".
nemzeti kisebbség létét,helyzetét és jövőjét
is.
Tekintettel

hazínk katonaftildrajzi adottságaila és a konfl iktusmegoldiíshan való órdekeltségére, a NATo meghívrlsa
az'lrot m,iu"úil." uuro .e.'vételre a magyar politikai ós katonai veietés
teljes egyeiJnerJ".ii"rart*"n'

Magyar Yonatkozásban a feladat különlegességei
közül elsőként
azt kell említeni, hogy a töÉénelem során eküor
rJrauli elo elősztir,
NATO ország egy volt VSZ orszag teriiletén L,"""'
Pg':ry
.t""letet hajt végre. Magyarország alapvetó rlr"a"t"
uoit
r,"a..i:."'..,i területen tevékenykedő USi erők .o""e""
"gv, "
,"rik"?"e".
uüín_
pótlási' logisztikai bázis működésén€k biztosítása.
a *e.'ji. nira"_
Iegesseg a feladat megkezdésének sürgősség",
iJoi"ta-iio" totott
korlátozottsága, a minimálisnál is tevÁetb-telke."ilo.ii
idő volt. Á harmadik említésremóltó tényező
u"lt, ioó "loL.'iil",i
-"g L"ll"tt
találni a két együttműkiid,ő fél egymásiót j"l".tőJ;-;i:;;Lton"i,
""
Iogisztikai és jogi rendszerei összehangolásának,
együttes m-űködtetésének módját.
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Magyarország részéreaz IFoR feladat és az abban való részvétel ket_
tős kihívást jelentett. Egyrésá szinte minden előzetes felkészülés nélkül
nemzetközi feladatrendszemek, ahol a hel}táuás
részesévéuáltunk
"gy
nemcsak hozzájarulás a konfliktus helyzet rendezéséhez, hanem a ryakorlati bizonyítéka annak, hogy hazánk képes és alkalmas a nemzetközi
feladatokban egyenrangú partnerként résztvenni. Egy további, igen fontos
aspektus, hogy a nemzetközi együttműködés eredményeképpen nagy_
mennyiségű hasznosítható tapasáalatot szeleáünk, melyek magyar viszonyokhoz iorténó adaptálása, és felhasználása a MH korszerűsítésének,
fejlesztésének egyik alapvetó feltétele.
2.)

Az IFOR feladat beindulásának politikai körülményei

hóborúk jellege az elmítlt neglven évben alapvető vtÍItoaÍsokon
ment keresztüL A hideghóború idején a nukledris csapdsmérő etőkre
alapozott kötcsöl'ös ebettentés hatékony voIL Lz, amitől mindenki a
legiobban félt, az egymással szembenálló nagyhatalmak közötti- nuklearis
háIoru nem tört ki. A legnagyobb és legjelentosebb feg1veres konfliktusok egy zrírt területen belÍil maradtak, nem államok között törtek ki, hanem
o..-!on vagy térségen belüli erók köza'tt, és megmaradtak ebben a dimen-

A

ziobai meg alkor is, ha abba ktilso nagyhatalom közvetve vas/ közvetlenül
hogy csak
beavatkozo=tt. Ez egyarant érvényes Vietnamra vag] Afganisztánr4
jellegű
konflik_
polgárháboru
a legismertebb péüríkat említsuk. Ezeknek a
elsősornem
tuso'knak egyik kozos .}ellem zője, hogy a szembenálló felek
ban egymái katonai erói, hanem polgári lakossága ellen indítanak fegyve_
res akciókat.

ettől a balkáni konlliktus sern' Jugoszlávia
szétesésénekfolyamata Tito halálával kezdődött, majd az 1989_1990_
es keleteurópai rendszerváltások eredményeképpen és azokkal
Nem különbözött

párhuzamosan teljesedett ki. Végleg eltűnt az az ideológiai összetartó
erő, melyet Tito személyesített meg' Ami visszaniaradt és megkísérelte
hatalmat birtok_
ezt az ös;zehÍtó erőt fenntartani, az nem volt más, mint a
ló szerb nacionalizmus. Az egyre é|eződő belpolitikai feszültség és az
és a volt
egyre kiterjedtebb fegyveres konfliktus a szerb nacionalizmus
volt'
összecsapása
jígoszláv ágkoxársaságokban feléledő nacionalizmus
'eÁ
az
esetleBes
ki
a "nau*" nem elsősorban az jellemzi, hog1 ki kezdte,
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agresszor' vagy áldozat. Ebben a háborúban nem az egymás elleni fegyveres küzdelem és a megtervezett hadműveletek domináltak, hanem a szembenálló fél polgári lakossága ellen terrorhadjáratot folytató bandák garÍudálkodása. Erre a háborura és a benne résztvevő felekre az volt jellemzó,
hogy egyik fél sem akarta igazán a békésrendezést. egyik félnek sem

voltak tárgyalások és kompromisszumok útján elérhető céljai, csak és
kizárólag a másik fél megsemmisítése.

A NATO vezetése és irányítása alatt álló erők telepítésea volt Jugoszlávia területén annak az évek óta fol1.tatott nemzetközi akaratnak, szándéknak és tárgyalássorozatnak volt az eredménye, mely a szembenálló feleket

volt hivatva tárgyalóasztalhoz ültetni, és megkezdeni a térségújraélesztésének' az élet normalizálásának folyamatát' A Dayton_i béketárgyalások
és a "Boszniai Békeszerződéstt l995. december l4.-én Párizsban történt
aláírása után az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1995. december l5.-i l03l sz.
haÍározatában megbíaa és feihatalmaza a N ATO-Í a ,,Boszniai Békeszerződés" katonai vonatkozásainak végrehajtására. A NATO áItal Vezetett
nemzetközi erők - Implementation Forces; IFOR _ 1995. decem-ber 16.-án
kezdték meg a "Joint Endeavoy',, fedőnevíj, hadműveletet.

Az IFOR erók rendeltetése volt, hogy segítséget nyújtsanak a szem_
benálló feleknek az egyetértésminimumát tartalmazó békeszerződés
végrehajtásához. Az IFOR nem harcoló félkéntjelent meg Boszniában,

hanem, hogy megakadáIyozza a harcok folytatását, újraéIedését.Ezen cé|
eléréseérdekébena katonai tevékenységentulmenően, de azzal egyenértékű,fontos feladat volt a polgári lakosság békés,demokratikus élet_
feltételeinek biztosítása és a gazdasági tevékenység újraélesaése'

Az IFoR eredetileg 12 hónap időtartamra kapott mandátumot a
Biáonsági Tanácstól. Mivel azonban a boszniai helyzet nem a békeszerzodésben megfogalmazott elvárásoknak megfelelóen fejlódött, változott,
mely az [FoR erók végleges távozását lehetőVé tette volna, az Észak_atlanti
Tanács (NIAC)3 l996.ilecember l0.-én kiadott állásfoglalrásában kijelentette,
hogy a NATO kész továbbra is a térségbenmaradni, és feladatainak végrehaj-

tását folytatni.

A

Biztonsági Tanács 1996' december l2._én kelt 1088. sz.
határozatában további l8 hónapra szóló felhatalmazást adott a NATo_nak.
1996. december 20.-án az IFoR feladatait és szerepét a Joint Guarda

fedőnevű hadművelet keretében az SFoR - Stabilization Forces - vette át.
2' Joint Endeavour| Közös

EÍőfeszités

3. NAC: North Atlantic Council
4. Joint GuaÍd: Kőzös védelem

66

3') Az

IFoR erők katonai feladatai' parancsnoki struktúrája,
létszánviszonyai (operation Joint Endeavor)

A ''Boszniai Békeszerződés', a|apján az IFOR erőknek

katonai feladatokat kellett elsődlegesen végrehajtani:

. A tűzszüneti

az alábbi

megállapodás folyamatos betartásának biaosítása;

. A szembenálló

erők széwálasaása;

r A szembenálló erőknek

a megállapodás szerinti tűzszüneti zóná-

ból a saját kÜelö|t területre történő visszavonásának biztosítása;

.

Anehézfegyverzet katonai raktárakba és laktanyiá'kba történo összegyűjtésének, és a fennmaradó erók leszerelésének biaosíkísa;

. Az IFoR

alárendeltségébe nem kerüló ENSZ erők biaonságos,
rendezett és gyors kivonásához szükséges feltételek megtelemtése.

A 'lBékeszerződés '' érte|mébenaz IFoR erők a NATo politikai és
katonai Vezetése alapján működtek. A politikai irányítást és ellenőrzést az
Eszak_at|anti Tanács (NAC) végezte, a legfelscibb katonai parancsnok
pedig a NATo Európai Egyesített Erőinek Parancsnoka (SACEUR)5

volt. Az általa kinevezett IFOR hadszíntéri parancsnok (coilIIFoR)6
a NATO Déli Parancsnokságának Parancsnoka (CINCSOUTIT)7 volt.

Az lFoR erők az ENSZ Alapokmány VII. fejezete8 alapján tevékeny_
A harcérintkezés szabályai a feladatok végrehajlisa, és önvédelmi
célbóI szükség esetén lehetővé tették a fegyveres erő masszív alkalmakedtek'

zását. Azonban ilyen esetben is fegyveres ero használatának összhangban
kellett lenni a "Békeszerződés '' előírásaival, továbbá a nemzetközi jog
normáival, az arányos és méltányos, a cél eléréséhezszükséges legkisebb
erőfelhasználás elveivel' Fontos követelmény volt az esetlegesen bekövet-

kező károk lehető legalacsonyabb szinten taÍása. A kijelölt hadszíntértehát Bosznia területe - három "Íöbbnemzetiségíi hadoszttÍly,, (MND)9 -

5.

6'

SACEUR: Supreme Allied Commander, Europe

coMIFoR:

commandeÍ

oflFoR

7 cINCsoUTH: commander in chieÍsouthem command
t' Áz ENsz Alapokmliny VIl' fejezete szabáIyozza abéke veszélyezíeiése esetében klvet€ndő

eljá'ásokat és a bék€fenntartó müveleteket'
9 MliD: Mulrinational Division

6',1

A legnagyobb, és USA vezetés alatt működő Északi o0 MND alárendeltségébe tartozolÍ az USA erókön kívtil egy török,
körletre lett felosztva.

egy orosz valamint a vegyes összetételű, finn, svéd, norvég, lengyel és dán
zászlóaljakből álló NORDPOL dandár. A Délkeleti (sE) MND francia, a

Délnyugati (Sw) MND pedig brit vezetés alatt állt.

A Joint

Endeavour

hadműveletben résztvevo nemzetközi ertik összlétszáma 60 000 Íö volt.

Magyar vonatkozásban az MND-N játszott kiemelt szerepet, mert az
itt állomasozó USA erők - 18 000 íó - "Nemzeti Támogató filszleg''_e (NsE)l0
és a NoRDPOL dandrír - 3.657 fő - "Nemzeti Támogató Csoport"-ja (NS6;tt
országunk területén telepÜlt.

4.)

Áz IFOR feladat Magyarországon

A NATO 1995 szeptemberben kezdte meg annak a hadmííveleti tennek a kidolgoztÍstÍt, melynek rcndeltetése a balkóni válslÍg katonai eszközökkel történő rendezése volt. Ennek szemes része volt ax a koncepció,
hogy a f;)Idrajzilag közeli, nem NATO orsztigokkal - köztük Magtarorsaíggal - mint akÍív résztvevővel számolt. A tervezési periódus soriin
ugyanis figyelembe kellett venni aá a tény! hogy Bosznia a többéves rombolás követkeaében nem rendelkezett a csapatok ellátÁsához és támogatiísához szükséges infrastrukturális feltételekkel. Ugyancsak tervezési
tényező volt, hogy a hadműveleti helyzetre tekintettel a harcos erőkön
kívtil csak a legszükségesebb támogató erő legyen a helyszínen. Ugyanakkor
a harcos erók nagysága, technikai felszereltsége jelentős logisztikai támo_
gat|ást igényelt.

A logisaikai

tómogatás megtervezése során éppen ezért a fiildrajzi
közelségen túI az elsődleges feltétel a biztonságos körnJ)ezet volt. Kiemelt

Íontossógú Íehael volt a megfelelő kapacítlisúrepülőtér eS a nagy átereszÍő kepességíi út- és vasúthálózat is. Szükség volt tovtibbá meghatóro-

zott nagyságlehdíí elhelyezési és raknÍrkapacitásla, közníihálózatra,
valamint fejlett kereskedelmi és smlgáItatási rendszerre.

10.
I

NSE: National Supprt Element

L NSG: National Support Croup

Az előzetes felmérésekés vizsgálatok alapján bebizonyosodott, hogy
a környező országok közül Magyarorság felel meg leginkább ezeknek a
feltételeknek. A kiválaszt'ísi folyamat során fontos szempont volt az
orság kiegyensúlyozott, demokatikus belső rendje, a piacgazdaság fejlesztése terén elért eredmények, és az atény, hogy kinyilvánította csatlakozási
szándékát a nyugat-európai integrációs szery ezetkehez-

A fentiek figyelembe vételével Magyarország, mint nem NATo tag, az
elsők közÓtt volt, akik felkéréstkaptak az IFoR íeladatban való részvételre.
A' helyzeÍ és az adottságok pontos felmérése,a feladatok, feltételek és

igények egyeaetése céljából 1995. novemberében az USA Európai
Szárazftldi Erők (USAREUR)I2 kiildöttsége tárgyalásokat kezdett a
Honvédelmi Minisáérium és a Magyar Honvédség képviselóivel.

A tárgyalások során a NATO az alábbi fő feladatok

végrehaj_

tásához kért támogatást és közreműködést:

'

Mintegy 25 000 fős állomány átszál|ítása, áthaladása a Magyar
Köáársaság területén;

'

Logisztikai kcizpont telepítéseKaposvár-Taszár_Dombóvár
térségében,mely alkalmas egyidejűleg 2500_4000 fő elhelye_
zésére,napi 10 katonai vasúti szállítmány fogadására 60 napon
keresáül, harcoló alakulatok felkészítéséreés útbaindítására,

valamint a szükséges anyagi-technikai biáosítas feltételeinek
megteremtésére.

.

Hatarátkelőhelyek, vámkezelés és egyéb civil szolgáltatasok
igénybevételének biztosítísa;

Tekintettel a NATo által megfogalmazott igényekre' valamint attól a
szándéktól vezérelve, hogy országunk aktívan is kivegye részéta balkáni
konfliktus rendezéséből, a Parlament feladata volt az ehhez szükséges

12.

USAREUR: United states Ármy Europe
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poiitikai feltételek megteremtése. A magyar Alkotmány értelmébena
Parlamentnek három kérdésben kellett döntést hozni:
. Lehetővé tenni aZ ország területének
és légterénekigénybevételét
áthaladás vagy ideiglenes állomásozatás céljáből az IFoR feladattran résztvevő országok részére;

. M€gteremteni

a befogadó nemzeti támogatás (HNS)l3 feltételeit

az ideiglenesen Magyarországon állomásozó erók részére;

.

Engedélyezni egy műszaki kontingens részvéteiéta közvetlen
hadszíntérifeladatok megoldásában'

5') Idegen csapaÍok áthaladása és ideiglenes állomásoztatása

A magyar
'hat.iÍozatol

onaÍgglíÍIés1995. november 28.-ún megtartott iilésén
Íogadott et az IF)R feladatban résztvevő mlis orsuigok
efőinek
MaqyafofszlÍg területén tijrténő zithaladásóróI, ittene
fegyveres
ideiglenes áIlomósoxtatásáróI, és ennek keretében az orsztig légterének
és repüIőtereinek igénybevételérőI. Az 1995' december 2. h;fuíIlJ,al éIetbelépetÍhíitározat az ENSZ Alapokmtíny szellemében szüleíett.

A fenti országgyűlési határozat alapján összesen tizenhárom ország
fegyveres erői haladtak át az ország területén, beleértve a légteret és
igénybe véve a közúti és vasúti szállítási lehetőségeket is.

A magyar közlekedési infrastÍuktúra megnövekedett igénybevétele
mellett a hadműveIeti szükségleteknek megfelelóen ktittinúciző
1armÍivezetésigyakorlatokra, légitevékenységre,nagymennyiségű nem
katonai anyag szállítására' országon beltili csapatmozgásolra' továbbá

csapat- és lőgyakorlatokra került sor. Jelentósen megnöVekedett a ktilön
engedélyezési eljráráshoz nem kötött

átrepülések száma is.

Tekintettel ana, hogy akÖz(lti- és vasúti forgalom legnagyobb része a
Hegyeshalom _ Budapest - Kaposvár _ Taszár - Barcs úwonal és annak
13.

HNS. Host Nation Support
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közvetlen közelében haladt keresztül, különcis figyelmet ketlett szentelni a
közlekedési koordinációrrak. Az ezen igények kie|égítésérehivatott
Koz]ekedési Koordinációs Központl4 Budapesten a MÁV épületében került
elhelyezésre' Személyi állománya alapvetően USA katonai, illetve magyar
katonai és civil szállítási szakértőkből ievodött össze. Kirendeltségei voltak
Taszáron és a határátlépő állomásokon, együttműködésüket pedig kiter_
jesztették a szállítások lebonyolításában érdekelt szomszédos orságokra,
Ausztriára' Szlovákiára és Horvátországra.
A-forgalom, külcinösen a közúti forgalom megntivekedése nemcsak a
járművek _ konvojok _ számának, hanem a nehéz szállító járműnek súlyának a helyi viszonyokhoz képest jelentós megnövekedését is jelentett.
Ennek köZvetlen következménye volt az útvonalak és műtárgyak túlter_
helése. illewe helyenkénti meghibásodása. A forgalom fenntartása és biztosítása il1-en körülmények között már több vott, mint forgalomirányítás.
Szükségessé vált egy átfogó közlekedési koncepció kidolgozása, mely a
kÖn'etlen közlekedési koordináción túlmenően kiterjedt az úthálózat karbantartására. a nehézjárművek közlekedése által okozott károk elháritására- az esetlegesen szükséges terelőútvonalak kiépítésére'speciális
járműi ek közlekedésének biztosítáSára' a konvojkíséretrendjére, az USA
erők sámára szükséges forgalomirányító jelzések elhelyezésére, stb.
Ennek a koncepciónak egyik fontos eleme volt a polgári lakosság folyama_
tos tájékoztatása az esetlegesen bekövetkező forgalomkorlátoásokról,
terelőúwonalakról, korlátozásokról.

ó.) Befogadó nemzeti támogatás (HNS)

A befogadó nemzeti t.ÍmogűtlÍs fendeltetése NATO értelmezésszerinl
szervezetszeríÍ logisztikai túmogűtlis heb)ettesítése, Jeltételeinek
megteremÍése hadmííveleti feladat végrehajtrÍsa során, ítteiglenes elhelyezési köriilmények közöít, helyi erőforrások igénybevételével. A befogaúi
nemzeÍi támogatás lehetővé teszi d szervezettszeríí támogani erők Iétszámának a lehető legszükségesebb szinÍen tflrtrisát.

a

.4 befogadó nemzeti támogatás keretében Magyarország különbözo
katonai objektumokat _ laktanyákat, repülőteret, raktárkapacitást, lő- és
g; akor|ótereket. stb. _ bocsátott részlegesen Vagy teljesen

l4 TCC

-lratlic

az IFoR ertjk

Coordinatron ('enrer
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Íendelkezésére,anyagi - elhelyezési, ruhazati, raktározási - és egyéb - légtér
és rádiófrekvenciák rendelkezésre bocsátása, egészségügyi ellálás _ szolgál-

tatások nyújtására vállalt kÖtelezettséget, hozzájárulva ezzel
műveletekben résztvevő erők feladatvégrehajtásríhoz.

a

had,-

A logisáikai és egyéb támogató feladatok ktjzvetlen elősegítese érdekében az USAREUR Taszárra telepítette a 21. Hadszíntéri Támogató
Parancsnokságls előretolt _ (FWD)I6 _ elemeit és más katonai szervezeteket.
A Kaposvár és Taszár körzetében települt erők 3 laktanyában mintegy fél
millió légköbméter épületet, valamint 40.000 hektár kiterjedésű teÍületet
vettek igénybe.

Az igy létrehozott logisztikai központ
össze:

^z

alábbiakból tevődött

. USAREUR,/FWD;

. Az IFoR

feladatban résztvevó

USA erók logisztikai

trímogató

bánisai'

. A hadszíntérre telepítendő' illetve onnan kivonásra kerülő alakulatok befogadó és felkészítő, illewe rehabilitációs bázisa;

.A

NORDPOL

dandá,r (BDE)I7

logisaikai támogató bázisa

PécseÍt;

'

Helikopter-bazis Kaposúj lakon;

'US

tábori kórhaz Taszáron (1997. márciusig).

A magyar katonai objektumok teljes, illetve részleges átadása az US
erők részére különböző átszewezési intézkedésekettett szükségessé a
Magyar Honvédségenbelül. Ennek keretében teljes kiürítésre kerüIt egy
laktanya, két másik pedig köZös hasmálatba. Ideiglenesen közös használatba került a taszári repülőtér is, ugyanakkor a Magyar Honvédségen
beliili átszervezésekkel összhangban feloszlatásra került az ott állomásozó
repülóezred.

l5. 2l. Theatrc supPoÍt command
16.

17.

FWD: Forward
BDE: BÍigadc
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A befogadó nemzeti támogatás egyik legfontosabb' szo|gáltatás
jellegű megnyilvánulása volt a Táborfalva-Tatárszentgyörgyi Kiképző
Bázis ideiglenes rendelkezésre bocsátása az US erők részére. Ezt az
objektumot az US erők a Boszniában állomásozó csapatok időszakos
lőgyakorlatainak végrehajtására vette igénybe. Összehasonl ító gazdaságossági sámítások alapján ugyanis bebizonyosodott, hogy a csapatok
Boszniából németországi gyakorlóterekre történő szállításának költségei
az itteni kiadásokat jelentősen megh_aladtak volna.
Az Északi Dandár (NORDPoL Brigade) Pécsett rendezte be logisztikai ellátó bázisát Az objektumot nem a Magyar Honvédség,hanem a
városi önkormányzat bocsátotta rendelkezésre. Ugyanakkor a bázis részét
képező lőszenaktár a helyi tüzérdandár objektumában volt. Az itt álIomáSoZó
ötnemzetiségű alakulat - Nemzeti Támogató Csopoit (NSG) - létszáma
nem ha]adta meg a 200-250 fót.

7') Az e&vüttműködés feltételeinek megt€remtésére irányuló
kezdeti lépésekés intézkedések

Az orsaÍggyíÍIést995. november 28.-i 112/199518 saimú hatáÍozata
megtefeníette a politÍkai és jogi alapfeltételeket Maqyarurczágnak az
IFqR feladatba történő bekapcsolódtistÍhoz Ezen haláfozat alapjdn a
Korruiny (2350/1995. Korm- határozat)Ig 1ethatalmazla a honvédelmi minisztert és a külüg)minisztert, hog! az érintet! mÍnísztériumokkal egyi)tt
hozzanak létre eg) tlbcaközi bkottsógot (TKB) a Íeladaíok végrehajtds dnak koordinóIására

A honvédelmi miniszter az 57l|995. (HK 3 1.)20 HM utasít-risban
intézkedésthozott az IFOR erok átvonulásáról és ideiglenes tartóz_
kodására vonatkozó országgyűlési és kormányhatározatok végrehajtásáról.
A honvédelmi miniszter a HM-en belül a TKB támogatására egy szakmai munkacsoport felállítasát rendelte el. Ez a munkacsoport volt felelós

l8' M€yaÍ Közlöny

l995/l05' szám 6l l8. o|d
19 Harajoatok Tára 1995/5]' száÍn 476' old'
20' Honvédelmi Közlöny 1995/31. saíÍn 1098. o|d'
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a TKB hatáskörébe tartozó anyagok előzetes feldolgoásáért és tárcaközi
koordinálrásáért. A TKB vezetóje a HM katonai ügyekkel foglalkozó helyettes államtitkára vo|t.

Az IFOR feladat sordn felmerülő gazdasógi kihatással, illetve
térítésiigénnyel járó, polgári és katonai sulgáltatás szerződesek alapjdn
történő rendezése céIjtÍblil,az egycsatornás ellóttÍsi rend bktosítása érdekében, a HM Elektroníkaí IgazgatóslÍg Rt keretében létrehoaÍsra került
a LogisztíkaÍlga7gatóság. Ez a szervezet volt Íelhatalmazva, hogl a HM
nevében tárgyalásokat folytasson az IFoR erőket képvisekíamerikaiJéIIel, fogadja az igényeket, meghatározza az igények kielegítésének
Ieghatékonyabb módjrÍt' ajánlarot Íeg1len az ameríkaiféI részére,szerződéseket kössön a megrendelővel és a kivitelezővel, ellenőriue a végrehajtás Íolyamat.it, és elvégeae a saÍmlázúst es a pénzügri elslímolást.
A katonai vonatkoású feladatok Végrehajtásának elősegítése érdekében a honvédelmi miniszter utasítása alapján a Magyar Honvédség
Parancsnoka elrendelte egy operatíV csoport (MHoCS) feláIlítasát. Az
MHocS rendeltetése volt az IFoR erők áwonulásával, ideiglenes állomá_

soáatásával, az oÍszág légterenek és repülótereinek igénybevételével kap_
csolatos, a Magyar Honvédséget érintő feladatok tervezése, szervezése,
koordinálása. Az MHOCS szorosan egyiittműködött az illetékes amerikai
szakértőkkel, a Határórség, a Vám_ és Pénziigyórség országos Parancsnokság,
az országos Rendórfőkapirány ság, a Konnányzzti Frekvenciagazdálkodási
Hivatal, a Logisaikai Igazgatóság iltetékes szakembereivel. Az operativi_
tíás biáosíüísa és a közvetlen helyi kapcsolattarLís érdekében az MHOCS
összekötő csoportokat hozott létre az IFOR bázisokon és az egyes IFOR
szervek mellett.

Amerikai részről az együttműködés feltételeinek megteremtése

céljából a budapesti USA Nagykövetség Védelmi Attasé Hivatalrárrak alárendeltségében létrehoáak egy Összekötő Irodát (LNo)2l. Az LNo állo_
mányába a katonai szakértőkön tul az egyes, várhatóan igénybevételre
kerülő szolgáltaüísok szakemberei, tovétbbá az US Hadsereg Európai
Szerzódéskötő Parancsnokságának (USACCE)22 képviselői tartoztak.

2|. LNo| Liasonoffic€
22' UsAccE: Us Army contlactiÍlg commarrd, EuroP

'!4

8.)

A feladatok végrehajtásának köriilményei

és feltételei

Amikor az IFDR/ képviselő amerikai katonák és szakértők és a
magyar féI képviselői tdrgya!óasztalhoz ijlrek, egy dolog volt nindkét ÍéI
részére közös. Az a szilárd elhatárouÍs és tudat, hogJ) mínden erejükkel
hoaójtÍrulnak a balkáni konJliktus békésrendezéséheL Hog! e7 hogyan
yolt'
megy végbe, arróI a magyar fél képviselőinek nag1on kevés ismerete
A tórgygllisok teh(it nemcsak az IFOR felatlat végrehajtástihoz kötődő
irányultak, hanem ez egyúftal egy megismerési, taígén\ek kielégítésére
nultísi folyamat is voIL A nÍrgyalások első Íeladata a hosszútlivúeg,üttmííködés megalapozó szerződésrendszer kialakítása volt.

Miurán a magyar Országgyűlés határozata megteremtette a magyaÍ
jogi feltételeket az idegen fegyveres erók áthaladására, illetve ideiglenes
álÉmásoaatásara, meg kellet teremteni ennek nemzetközi jogi alapjait is'
Ennek szellemébe n az országgyúlés az 1995. évi CII. törvényben23 ratifikálta a NATO-PfP szerződést az éÍinÍettországok fegyveres erőinek
jogállásríról CNATO-PfP SOFA)24.

A NATO SoFA egy

1951_ben aláirt szerződés, melyben a

NATo

tagállamok az egymás területén állomásozó erők jogállását határozzák
meg. A SOFA részletesen foglakozik a fogadó és a küldő állam viszonyájog_
nak tisaazrísával, a hatrírátlépés,az egyenruha- és fegyverviselés, a
hatóság. a kártéÍítés,a szolgáltatások telj€sítése, a mentességek és kiváltúgok. r,alamint a viták és nézeteltérésekrendezésénekkérdéseivel'A
\-Áto a sopa érvényességét1995-ben kiterjesÍette a PfP országokra is'
A NATO-PÍP SoFA ratifikálása volt az egyik alapfeltétele annak, hogy az
lFoR erők belépjenek az ország teriil€tére, és itt feladataik ellátrísa érdekében szolgáltatásokat vegyenek igénybe.

alapján 1995. december ó._án Brüsszelben a Magyar
KÖáársaság kormrínya és a NATO megkötötte az IFOR erok átvonulá-

A soFA

saról, il1ewe az átvonulással kapcsolatos ideiglenes tartózkodásról szóló un. tranzit - megállapodást'
1996. januar 14._én a Magyar Köztársaság kormánya és a NATO
Si{APE képviselót a|áírtÍú.az Magyarország területén állomásoző vagy
áthaladó erók logisaikai tamogaíását szabáyozó Eryetértési Memorandumot

(MoU)25. Az

MoU

23. Mag}'aÍ KÓzlöny
24'
25'

NATGPíP soFA:

meghatÍtozza a fogadó és a küldó ország feladatait, a

l995/105' szám 6105. old.
slatus ofFoÍces AgÍ€ement

MoU: MemoÍandum of Unders1anding
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szerződéskötések és pénzügyi kérdésekalapelveit, valamint a vitás kér-

dések rendezésének módját.

Bár ddtum szerint kordbban született, de minteg) az MoU-nak szer-

yesen aüÍrendeIt szerződésként a Magtar Köztársoság

kormánya nevében a

honvédelmí minisfler, az USA kormánla neyében pedig IlSAREIJR
parancsnokhelyettese áltul 1995. december 4.-én aldírta a Beszerzési
MegáIlapodtÍst. A Beszerzési MegtillapodtÍs szabályozta elsiÍ
fokon a szo!gáltatások, a szerződéskötések, az árképzés, a sztimláztÍs és elsztÍmoltís rendlzerét. Ezt a szerződést, csakúgl, mint a későbbiek folyamtin az ennek
aldrendelt szolgákatási, végrehajtói szintíÍ szerződéseket, az amerikai
Íé!
képviselőivel közösen, az euel a Íeladattal kormányszinten megbízott
Logisztikai Igazgatóstíg dolgozta kL A Beszerzési Megtillapodás mellékIeteként a két íéIközösen elkészített egl szabvány megrend'elésiformátumot.

A

Beszerzési Megállapodás aláírása volt amerikai részről a szolgál-

tatások igénybevételének alapfeltétele' Ez képezte ugyanis alapját, keretét
a végrehajtási szerződések rendszerének. HatískÖre kiterjedt az ingatlanok
bérbevételére,a közműszolgáltatások, személy- és áruszállítás, repülőtéri
szolgáltatások igénylésére,épület- és építményfelújítási munkák megren-

delésére'ló- és gyakorlótér huzná),atra, műszaki-technikai eszközök
lavítására' karbantartrísára, berendezések és esZközök kölcsönzésére, üzemanyag,
fiitőanyag beszerzésére, de nem teljedt ki az éie]miszerek szállítására.

A

Beszerzési Megállapodás aláírása utiíni első hetek tapasztalatai

alapján amerikai kezdeményezésre, de a magyar fél teljes egyetértésével
kidolgozásra és 1996. marcius 13._án aláírásra került a Beszerzési Megállapodás Módosítása.

A Módosítás felülvizsgálta és a reális, valós, a napi gyakorlat igényeinek és szükségleteinek megfelelóen megváltoztatta és kiegészített a
Beszerzési Megállapodás előírásait. Szabályozta a megrendelések rendjét,
meghatározta az aláíriásrajogosult személyek körét' részletesen leírja a pénzügyi eljárásokat, a számlázási eljárásokat, fizetési módokat és határidóket.

A Módosílás külön foglalkozik a Lo gisztikai lgazgatőság működési és
adminisárációs költségeihez történó mél&ínyosamerikai hozzájárulás

kérdésével,illefue az adó-visszatérítés problematikájával.

i6

9.) Tapasztalatok és tanulságok

Az amerikaifél a7 első percétőI kezdve igen hatórozottan kiÍejezesre
juxatta, hogl az egtiittmííködés alapja és tartalma egl szigotúan megtervezett kaíonai feladat, Ennek megfelelően pontosan deÍÍnÍdlt,szoros
haÍáridőkhöz köttjft igényeket terjeszteít elő. Ebben a periódusban szdmukra a legfontosabb nem annyira a válasz pozitív tartalma, hanem
annak glors megadása volt, ami szükség esetén lehetővé tette a7 inté7kedések módosítrÍsát is.

Az amerikai fél által elóterjesztett kérésektartalmát vizsgálva viláUSA logisáikai rendszerének természetes eleme, a
katonai igények civil eszközökkel és módszerekkel tt'rténő kielégítése.
gossá vált' hogy az

Amenn},iben eÍTe nem Volt mód, akkor a megoldás természetesen a rendszeresíteÍt katonai szervezet feladata volt. A katonai igények civil szférábol töÍténő kielégítéséreaz USA Hadsereg hosszú távú szerzódéseket
kötön civ il szolgáltató cégekkel.

Új és a .ugya. Íé1szÁmára ebben a dimenzióban megtanulandó fela_
dat volt a szerződéskötések rendszeréhez történő alkalmazkodás. A rendkít'ül szigoru amerikai elszámolási rendszer szerint az USA Hadsereg csak

szerződés alapján teljesített szolgáltatás ellenértékétfizetheti ki. A
szerződéskötéshez tartoző funkciók és jogkörök pontosan meg vannak
határon,a.

A szerzódéskötési folyamat első eleme a katonai parancsnok, aki a
feladat végrehajtásához sztikséges igényeket megfogalmazza, és felettes
szerve felé jelenti. Az előljáró parancsnok az igények kiértékeléseés

jóváhagyása után továbbítja az anyagot a Szerzódéskötő Palancsnokságnak.
Az USA Hadseregben szerződéskötésre kizárólag az illetékes parancsnoknak - jelen esetben az USA Európai Sárazft'ldi Erők parancsnokának közvetlenüI alárendelt Szerződéskötő Parancsnokság képviseIői jogosul_
tak. AZ ő feladatuk a beterjesáett igény technikai-műszaki részleteinek a
tis^áZÁsa, a költségvetési feltételek biztosítása, a vonatkozó jogszabályok
betartásának felügyelete, az amerikai érdekek védelme, a szerződések
szövegének elrlkészítése,belső ellenőrzése és jóváhagyás utani aláírása.
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A szerződések aláírása után a szerződéskötők feladata a végrehajtás
ellenőrzése, a teljesítésigazolása, a számlák jóváhagyása.
A

szerződéskötés tehát az

parancsnoknak közvetlenül
funkció.

USA

rendszerben egy <inálló, az e|őljátő
ő nevében végrehajtandó

alárendelt és az

Mivel az ameríkuí féI a szerződéskötésre vonutkozó igéqleÍt a
Beszerzési MegáIlapodrÍs értelmébena Logisztikai lgazgatósdgnak terjesztetle eIő, így elsősorban ennek a szemezeínek volt a Íeladata az
amerikai eljdrósok megtcnulása, illetve a houtÍjuk törlénő alkalműzkotlis' Áz alkalmazkodás leglényegesebb eleme az volt' hogy az
amerikai féllel köíiitt szerződések végrehajtásának feltételeil ót kellett
emelni a mlgjlar alvállalkoujkkal kötött szerződésekbe.

Az IFoR

feladatba történt bekapcsolódrás első időszakának tehát az
egyik legfontosabb logisztikai vonatkozású szakmai kérdéseaz volt, hogy
lehet-e és ha igen, milyen módszerekkel helyettesíteni a katonai strukturába szervesen beépítettlogisáikai rendszert általánosságban, de különösen
hadműveleti körülmények között.

A váIasz keresése során abból a ténybőI keII kiindulni, hogl a
takarékosstÍgés az ésszeríÍsítésikényszerek kijvetkeztében a hadseregek
szinte az egész világon megkezdték a logiszÍÍkai szenezeteh leépítésétés
eleinte kisebb, később azonban egtre naglobb feladatokat végeztettek eI
civil szerződéses partnerekkel Ennek a folyamatnak egtik kísérőjelensége volt, hogt a cÍvil sxférában megnövekedeít az igény és kercslet a
katonai logisztikai ismereÍekkel rendelkező szakemberek iránt Uglanakkor eael a megnövekedett kereslettel párhuzamosan a hadseregekbőI
eltóvozotl szeméIyi tÍIlomdny kivitte a szaktudtisát a civil éIetbe, Létreji)ít
tehrit eg) olyan szakmai-technikai bdzis, amelyre a hadseregek truir
építenitudtak,
Ennek a folyamatnak egy további eleme, hogy azok a cégek' melyek
szolgáltatasaik rendszeres felajánlása és teljesítése útján egyre szorosabb
kapcsolatba kerültek a hadseregekkel, eryüttrnűködésüket hosszúüívú
szerződések megkötésével biztosítotLíkbe. A togisztikai szolgáltatasok
tekintetében egy erős kínálati piac alakult ki' mely lehetővé tette a megren-
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delők - hadseregek - részérea magas igényekhez való ragaszkodást és az
árversenyt.

A második fontos aspektus az, hogy hogyan lehet az előljáró parancsnok által kiadolt "parancsoí" civllr viszonyok között érvényrejuttatni,
érvényesítenitudja-e az elóljáró parancsnok elhatarozását, " hatalmóf',
végrehajtható-e egy katonai feladat civil eszközökkel, módszerekkel?

Az IRoR feladat végrehajtása során szerzett tapasáalatok szerint a
katonai és a katonai ismeretekkel rendelkezó civil szféra együttrnűködéSe
hatékonynak bizonyult. Bebizonyosodott, hogy a piacgazdasági körülmények köZött a teljesítményés az ahhoz fűződő anyagi haszon hajtóereje,
felét estenként
illewe a szerződésekben foglalt biztosítékok
tu lszírnyalj a a " p arancs " kényszerító erejével' hatalmi fu nkciójával.
Amikor a Maglar Honvédség eg|ik elsődleges céIkitíízéseés feladata moderniaÍIás és fejlÍÍdes, a NATO líltal trÍmasztott követelmények
teljesítése, akkor nagyon fontos és szükséges a közös feladat-végrehajtás
során szerzetí tapasztak tok tÍtvétele,a tanulstÍgok feldolgozása és
aIkaImaaÍsa

,19

A HADERÓ FEJLESZTÉSÉIIEZKAPCsoLÓDi
BERUHÁZÁSoK ÉsBESZERZÉSEK
EGY KICSIT MÁSKÉPPEN
Eszenyi Imret

l,) A hazai haderő fejlesztés irányai
A honvédség közep és hosszú távú áÍalakítás!Ívalkapcsotatban eglte
inkább a Íókuszba kerülnek azok az rÍtalakítlishoz sziikséges új infrastrukturdlís ber uháaisok, és haditec hnikai fej lesztések, amelye k hosszútávon fogják meghatározni a Mag)M Honvédségalkalmazási tehetőségeit és űrculatát.

A NATo-ban elvárt interoperabilitrís megteremtésére szükségesek
ezeknek a képességcsomagoknak a megvalósítása, amelyek egy modemizációs folyamat eredményeképpen minőségi megújulást fognak eredményezni. A NATo-hoz történó csatlakozási tárgyalásokon aZ íwnevezett
Védelmi Tervezési Kérdőívek (DPQ) alapján lettek meghatározva azok a

követelmények, amelyek teljesítésévelhazánk _mint aZ Észak-Atlanti
Szerződés Szervezet teljes jogű tagja- aktívan képes lesz hozzájánslni a
NATo közös védelmi képessége|hez' A közel 50 cétkitíÍzésnemcsak a
Magyar Honvédség,hanem az orsztig egésze számára (potitikai!ag, nemzetgazdaságilag) jelent köveíelményeket A képességcsomagok megvalósításának döntő hányada katonai területet ölel fel, azonban nem szabad
elfelejtkezni arról a tényről sem, hogy bizonyos területei (például az infrastrukfura fejlesztése, a gépjarmű-technikai eszközök beszerzése) civil
teftileteket is érintenek. Ezért sem szabad elfelejtkezni azokról a polgári,
fóként a nemzetgazdaság logisaikai hátterét érintó fejlesáésekről, amelyek a 2002-re remélt EU csatlakozással egyre inkább felgyorsulnak.

A követelmények teljesítéséheznemcsak saját erőforrásokat vehetiink
igénybe, azok megvalósításához a NATo is hozzájárul' Ennek egyik leg-

markánsabb példája a NATO Biztonsági Beruhazási Programja Q.{SIP).
Ennek a programnak a keretében finanszirozzák azok az infrastrukturális
l' Eszenyi
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Imre mk- százados,

ZMNE Logisáikai tanszék dokorandusz

fejlesztési projecteket, amelyek a Szövetség egészének érdekében kerül_
n"k ."guuló.irárra hazánkban. Csak ezek a fejlesztések az elmúll évtimeghazedek iatonai infrastrukturáIis fejlesztéseit nagysdgrendekkel
projecíet
öIelnek
fel' Az
ladó több 10 mitiirÍrd ÍoÍintotkitevő három nagt
első a híradólnÍormatÍkai kommunÍkációs projectekeí tartalmazza' a
masodik radar iépességcsomaghoz taríozó hóromdÍmenziós radarúIlohárom
mások megvalósíttisát fogtalja magdban, mlg a harmadik projecl
hazai

rep ii!őtér fejlesztés eit furtalmazza^

Például a biztonsági beruhazások
vonatkoásáúm' magukúan hordozzák nemcsak az adott infrastruktura
beszerépítésikivitelezését,hanem az azok izemeléséhezkapcsolódó
gyáÍtáSát'
ziseket- haditechnikai eszközök és fe]szerelések fejlesztését és
üzemel_
fejlesáéseket,
szoftver
az iizeáeltetó és működtető informatikai
tetó munkaeró biztosílását, stb.
Ezek

a fejlesztések igen összetettek.

Belátható, hogy ezek a haderőfejlesaéshez kapcsolódó.beruházások
akár
és beszerzések - iegyen"t azok akér infrastrukturális rendszerek'
kommunikár"gn"-"i e. a tectnikai rendszerek, akár logisztikai vagy
igen
t"'ogu,o rendszerek - komoly, törvényi hátténel biztosított és
jelentenek'.
Csakúgy'
"iá,
feladatot
döntéseket igénylő, összetett
."gr"i
"rT
beruházások, a technikai és az egyéb kiemelt

*i,i,

- inri^,*kturális
b".r"oe."k is igen összetettek'

és több alrendszert is érintenek'

kell lenAzon tul, hogy ezeknek a fejlesztéseknek integrálhatóaknak
(például
polgari
niük a NATo renás zerébe, az seÁ mellékes, hogy hazánk
terÍiletein) modernizá_
a logisztikai infrastruktura, az anyagazonosítás' stb'
ciós fejlesaéseihez, hogyan illeszkednek'
pL a NATO közponÍi logiszíiTaIón nem mindenkÍ előtt ismert, hogy
l""-,"r"t"t és üglnökségei a hosszíl ttÍvúfejlesztési strfltégilíjuk

*oi
'
beépí{urts;"aró"tt, akííannÍmaszkoilnak, és teneikben tevékenyen
'iír"r\'iasdk
_
a
szűkös
iasari fejlesztéseit és kutatósait Számunkra

.l"'ii*ir".a."t

l;il;"J";;i"-á*'

- talan még fontosabb ezeknek 'az erőfonások_
katonaiak 'iutt
iejlesztéseink - legyenek azok polgríLriak vagy

l,

összehangolása.

meg'
Ezek az új infrastrukturólis és technikai rendszerek fogjók
ezért sem mindeg!' hog!hot,Íiizni az Mu jirőbení képességeit, arculatót,
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hogy zajlanak ezek afejlesztések. Csak úg1l, mint az oktatás és képzés,az

infrastruktúra vag1l technikai beruháaÍsok és beszeralsek is stratégiai
kérdésekExek a7ok a teriilctek, amelyek eredményeÍ (vagy kudarcai) csak
hosszú évek-évtizedek múlvafognak jelentkezni, gyakran már egl másik
generáció mozgtÍsterétmeghatározva
Ismert tény, hogy az elmúlt néhány hónapban mely területeken történ_
tek meg azok a fejlesxések, amelyeket a NATo{agságból adódó új típusú
feladatok és kihívások jelentenek. A képességcsomagokban megfogalma_
zott igényeknek és elvrírásoknak megfelelóen a végrehajtott és folyamatban
lévó beruházásokat és beszerzéseket (új típusúradarállomások telepítése,a
MISTRÁL légvédelmi rakéta fegyverrendszer rendszerbeállítása, a kommunikációs _ telefonközpontok cseréje, stb.) több más érintett szervezet
mellett, a HM Biztonsági Beruházási Fóosztíly és a Haditechnikai Fejlesz_
tési és Beszerzési Foosztály koordinálrásával a Beszerzési Hivatal bonyolítja le.

2.)

Á fejlesztésekhez kapcsolódó kiizponti beruházások
és beszerzések rendszere Kanadában2

Cikkemben szeretném bemutatni, hogl Kanadában a fejlesztésekhe7
ber uháztisi-beszenési folyamato k hoglan zajtanak Ie. Taldn
közelebbrőI megismeme egl NATo-orszóg ityen Írónyú fejlesztési rendszerét, hauÍnk érintett szervezeteí b tudnak beldle proJitáIní

kapcsolóúi

Kanadában a haderő fejlesztésének vonatkoásában - mind az új rendszerek és felszerelések beruhrázásával és beszerzésével'mind azok a had-

sereg teljes rendszerén belüli (nem csak bizonyos rész alrendszerek
vonatkozásában) egész rendszer-életcikluson áttartó üzembenn tartÁsáv al,
javításával kapcsolatban - a leg1fonÍosabb elv az adófizetőket a leggazdeságosabban, az optimúlísláÍordítósokkal, a legjobb minőségge! szolgálnL

A haderő fejlesztéséhez és működtetéséhez kapcsolódó beruházísoknak és beszerzéseknek azon tul menően, hogy a szükséges katonai képes_
ségeket létrehozza és/vagy azokat megbízhatóan fenntartsa, harrgsúlyozottan
az adőftzetőket, a lakosság döntő részét,és nemcsak annak egy kis szeletét
a hadsereget kell szolgálnia.
Kanadában a "Demokatikus civil_katonai kapcsolatok .. keÍeÉb€n lehetóségem nyilt
közelebről megismemi a PaÍalamen! a védelmi Minisáérium, az ottawai Egyetem' vatarÍlint több
más kormányzati miíisztéÍiumés hivatal' valanint nem koÍmányzati szervezetek képviselóinek
elöadfu sorozatából a katonai-civil kapcsolatok íendszerét, többek között a haderófejlesáés

2' l998_ban

vonatkozásában is'

8:

Amellett, hogy a fejlesztéseknek (legyenek azok akár polgáriak, akár
katonaiak) az adőfizeÍők egészétkell szolgálniuk, átláthatónak is kell
lenniük az adófizetók számára. csak az átláthatóság képes biztosítani a tervezhetóséget, a gyakran több kormányzati ciklust is felölelő megvalósítást.

védelmi beruhiízások és beszerzések vonatkozásában is bármely
adófizető állampolgámak (a gyakorlatban általában a parlamenti képviselóiken keresztül) jogában áll tudnia, minden egyes cent felhasználását'
Ez a katonai alkalmazás (pl. békefenntartás Boszniában vagy humanitárius
akció Afrikában, hazai árvíz katasztrófa elhárítás Vagy kutatas_mentés, a
napi kiképzés' stb.) pénzügyi bekerülésének a pontos sámszaki adatokon
nyugvó ismeretét és mindenki számára való megismerhetőségét jelenti'

A

Á kormányzati szférán belül több teriilet is közvetve vag) közvetlenüI
részÍvesz az dllami, kijztük a honvédelmi beruhtÍztÍsokban és beszerzésekben.

Mind a megválasztott parlamentn€k, mind a küldött szenátoroknak

(Kanada két kamarás parlamenttel rendelkezik) megvannak azok a 6izol1-

ságai, amelyek ellenőrzik-feliigyelik a minisztériumok tevékenységét,
beleérwe azok beruházási-b eszerzési eljarásait is'

A

nagy összegű (a 100 millió kanadai dollárt /CAD_t/ meghaladó)

kiemelt úeruházásokat és beszerzéseket, a miniszterelnöki hivatalt
ellenőrzo parlamenti bizottság ellenórzi. A beruházási-beszerzési

jóvríhagyások a parlamenti bizottság döntéseitól fuggenek. Emellett a döntéshoást jóVahagyó (ellenőrző és felügyelő) bizottság mellett, a kormányon belül működik a kincstári tanács, amely a pénzúgyi-gazdasági miniszterek koordináló tanácsa, és a 30 millió CAD-I meghaladó projekteket
irányítja és hangolja össze.

Véttelmi Minisztériutnak nem titl jogkiirében a kö4lonti beruhózósi'
beszerzési, sulgtíltatdsi szenődések megkötése. Szerepe "csupdn" a sziik-

A

ségleuinek a pintos, katonai-míísuki "civÍl n1elvezetíí " megfogalnuzására
korIátozódik.

A Közmunkák és Kormányzati szolgáItatások Minisztériuma' az
to..7nvzati szervezet. ameli az összei tárca (köaiik a védelmi is)

^
vonatkozáában jogosult bármi_nemű döntés meghozására. il]etve az
követő szerz<jdések megkötésére.
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A döntés előkészítéssorán, a kanadai Védelmi Minisáérium felelős_
sége meghatározni azokat az általuk szükségesnek vélt központi beruháá-

sokat és beszerzéseket (inf|astruktura, valamint hadiipari fejlesztéseket,
beszerzésre kerülő eszközöket, árucikkeket, stb.), amelyeket szükségesnek
ítélneka haderő fejlesáéséhez, a hadsereg fenntartására és működtetésére.

A kormány a széles jogkörökkel felruházott Közmunkák és Kormányzati Szolgáltatások Minisáériuma mellett létrehozott olyan régÍó-teriiletí
iig1lnökségeket, amelyek feladata egy -egy gazdasági-ftlldrajzi régió szocio-gazdasági fejlesztése, illewe aZ adott régiók fejlesztéseinek összehangolása.

A három ügynökség, a nyugati tLrtoruinyokat feIöIeIő Nyugati Gazdasági Testiilet (l|ED), a keleli terüIeteken ,nííkijdő Atlaníi Kanadai
Lehetőségek
.Üg,nöksége (AC)A), valaminl Quebeci Régió Központi
Fejlesztési Uglnökség (FoRDq a quebeci szövelségi állam teúIetén
rendelkezik döníési jogkörökkel. Ezek ajogkörök aztjelentik, hogy mind
a három terüIeti fejlesztési ügynökség résá vesz a döntések meghozatalában, lehetőségük van (a 100 millió CAD+ meghaladó fejlesztési,
beszerzési projektekben is) a fejlesáési (köÍtik a védelmi beruháási_
beszerzési) stratégiák kialakíLísában és az azok lebonyolításában való

részvételre.

A Védelmi Minisaériumon belül, az anyagi (nem csupán a pénzügyi
alrendszert jelentő, hanem a minisztérium teljes anyagi-technikai verti_

kumát átfogó) ügyekkel foglalkozó helyettes áIlamtitkáÍ felügyeli a
központosított fejlesztési projektek támogatiísát mind vezetés-irányírís,
mind anyagi-technikai vonatkozásban. A helyettes áIlamtitkár vezetése
alatt áll az a három környezeti főigazgatóság_tenger' ftild, levegő harásköri

vonatkozásában (nem tisáán haderónemi, hanem inkább a fejlesaések
környezetükre gyakorolt hatásai alapján), - amelyek a beruháások_be_

szerzések katonai-műszaki (anyagi-technikai_technológiai)
ményeinek a megfogalmaásával foglalkoznak.

követel_

A három főigazgatoság fejlesaési döntéshozatali előkészítésimunkájában
a védelmi képességekhez szükséges stratégiai
fejlesáések katonai-műszaki leírásátjelenti a döntéshozó polgári bizottsá-

(amely

gok, a KÖzmunkák és Kormányzati Szolgáltatások Minisztériuma,
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Valamint a régió-teriileti fejlesztési ügynökségek számára) résá vesznek a
Logisztikai, az Informatikai-Technológiai, a Pénzügyi valamint a
Minőségbiztosítást Ellenőrző főigazgatóságok.

A fejlesztések folyamatába - attól fiiggetlenül, hogy azok például
|ltÍsztán védelmiek - a többi minisáériumok is bekapcsolódnak. A mi_
nisztériumok közötti koordináló kapocsként elsősorban a BeruházásiBeszerzési Eljárásokat Felügyelő Bizottság szolgál. Ez a bizottság a már
em]ített Közmunkák és Kormányzati szolgáltatások Minisaériumában
ülésezik. A munkájában az adott beruhiízás-beszerzés (eljárás) fiigg_
vényébenvesmek részt az érintelt minisztériumok képviselői, a már
említett regionális fejlesztési ügynökségek képviselőivel kiegészülve. Az
összes (fiiggetlentil attól' hogy melyik minisÍériumotérinti) fejlesztési
project, amelyik m eghaladja a2 millió CAD{' ez €lé a bizottság elé kerül.
A bizottság döntéshozatali hatásköre a 2 millió és 20 millió dollár közötti
eljárásokra terjed ki.

A gtakorlat

űzt mutűtjtt, hogy a döntések meghozatala előtt keményen összecsapnak a kiilönböző érdekek és lobbik. Ezeknek a különböző
érdekeknek _ gazdasági, ipari' régió' stb. - a közös álláspontra való hozása
idó és kompromisszum készségeket,valamint kellően kidolgozott és szakmailag megindokolt (a védelmi fejlesztések esetében a három kömyezeti
főigazgatóság által aprólékosan előkészített hatástanulmányokkal,
valamint civil-katonai tudományos műhelyek szakvéleményeivelalátámasztoÍÍ) project teneket kíván a felektől.

A beruhrízási-beszerzési döntési stratégiák egyetlen

eIőre meghatáro-

zott elve, a hazai erőforrásokra, a kanadai ipari és szolgáltató bázisra való
minél nagyobb üímaszkodás elve.

A

döntések magukban foglalják mind a központi kincstári Jinanszíroaíst (glakran ti)bb aÍrca költségvetését Ís érintve), mind a konkrét
szerződés kijusi és lebonyo lítás i- megvalósítási eljárási rend kérdéseit

A

i

tervezések vonatkozásában a Védelmi '
Minisaérium szÁÍRáÍa' - csak úgy' mint a többi NATo tagország majd
mindegyikében - eróteljes kihívásnak számít a folyamatosan (gyakran
kisámíthatatlanul) változó - és általában csökkenó - védelmi költségvetés.
fej lesztés i_beruházás
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Sok más országhoz hasonlóan Kanadát is az álIamiköltségvetés hiányának
mérséklésiigénye jellemzi. Ennek a szigorú pénzügy politikának az eredménye a védelmi kiadások áIlandóan csökkeno pénzügyi fedezete' Ez a

hiány maga után vonja a hiányző védelmi szükségletek kielégítéséhez
kapcsolódó beruházási és beszerzési stratégiák állandó kontrolját, és az
időnkénti konekcióit.

A védelmi költségvetés az előző
egy l0 milliárd CAD tett ki. Ebből az

(1996-97_es) pénzügyi évben mintösszegbőI mintegy 3 milliárd dollárt
tettek ki a fejlesztésre és fenntartásra fordított tételek. Ez a költségvetési
tétel két nagy alíételóől tevődik össze. AZ első terüIet mintegy l,5 milliárd

dollárt foglal magában. Ebből fedezik az alakulatok, a bázisok a napi

működésükhöz szükséges kiadásokat, a helyi kis összegű beszerzéseket. A
második terület a kb. l,5 milliard CAD_ot magában foglaló előirarryzat,
amely a modernizáciőra, az elöregedett technikai eszközök, és beren_
dezések fejlesáéseire és felújítására, valamint kutatás-fejlesztésre szolgál.

A védelmi fejlesztési stralég ia ber uháais i-beszerzési eljánis i rendjének ismertetéshez sziikséges, hog) Íöviden ártekintsiik azokat az irányelve ket' eljárási szempontokat, gazdas ágpolitikai tényezőket, amelye k az
óIlami központi fejlesztésekhez kapcsolótló beruházásokat és beszerzéseka szabóIyouák,
A jelenleg is irányadó törvényeket l98S-ban fogadta el a parlament.
Az ezekben a szabáIyzőkban lefektetett - a minisztériumok és a regionális
ügynökségek közös fejlesaési-beszerzési stratégiához kapcsolódó legoptimálisabb beruházásra-beszerzésre fordított értékarány kialakítása irányelvek az alsóbb szintű területi szabályzőkban, szocio-gazdasági célki_
tiizésekben szintén nyomon követhetőek 3.

A kormany, az á|tala (a piaci élet egyéb szereplőinek, az ipari-gazdasági multinacionális cégek, a kis és közepes nagyságú vállalatok szövetsége, a kamará&, stb. bevonásával) koordinált beruhazások és beszerzések
eljárásának mindenki számára nyilvános politikájával működik közre a
kanadai cégek versenyképességéhez.
3' Az l994-es white Paper megerősllette á védelmi MinisztéÍiumnak a haderő fejlesztéséhez kap_
csolódó beÍuházások és b€szerzések politikájának az ilyen irányú elkÖt€lezettségét'
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Mind a hazai, mind a nemzetközi piacokon, összekötő

kapocsként
és szol_
a
termelő
valamint
működik a kormányzati beszerzési eljarások,
gáltató vállalatok között.

A kormányzati beszerzéseknek mindenki által történő elérhetősége és
nyitottsága érdekében, a Közmunkák és Kormiínyzati Szolgáltatrások Minisztériuma idoszakonként felülvizsgálja és elvégezi a szükséges korrekciókat
a szabályzőkban' Például a védelmi szektort érintő zártságnál (az elmúlt
időszakban, Kanadában is egyfajta a ''r'7líoJ '' misztikum övezte a védelmi
fejlesaéseket) sok esetben erősebb érvként állítva a fejlesztések átláthatóságát, a beruházások és beszerzések nyitottságát. Ezzel is biztosítva
egyÍészt a civil kontrol gyakorlati alkalmaását, másrészt a védelmi fej_
lesaések optimális illeszkedéséta hadsereg rendszerén túlnyúlóan az
állam és a régiók fejlesxéseihez, harmadrészt a hazai vállalatok minél na_
gyobb részvételilehetőségét a védelmi beruhiázási-beszerzési folyamatokban.

A kormány elkötelezett,

és mindig

biáos kíván lenni

a

fejlesaésekhez

kapcsolódó beruhrízások és beszerzések vonatkozásában, hogy a legoptimálisabb' a legjobb a létrejött új érték(vagy fenntartott régi) és az ana
ráfordított kiadások közötti arány' A gyakorlatban ez aá jelenti, hogy a
beruházásokat és beszerzések (köztÍik a védelmiek is) az egyes kivételes
körüIményeket kivéve (pl. katasztrófa helyzet), mindig Versenyeztetési
eljárás elózi meg.

A

versenyeztetési elvek következetesen érvényesülnek mindegyik
minisztérium vonatkozásában.

A

beruházási-beszerzési eljárásokra jelentkezőktől ajánlataikban
megkövetelik' hogy térjenek ki azoknak az ipari-gazdasági; valamint
regionális elónyöknek a részletes ismertetésére is, amelyeket sikeres
pi|yázatlk esetén mintegy "mellékesen" nyűjtani tudnak' Ennek a politikának is köszönhetően (a szolgáltaások és a termelés széleskörű és
magas fokú minőségbiztosításával kiegészülve) alakulhattak ki a magas
fejlettségű és technológiájú ipari és szolgáltató központok és teriiletek"

A l00

millió CAD+ meghaladó kiemelt nagy összegű fejlesÍések

esetében követelmény' hogy a pályázó és alvállalkozói - a részterületeket
teljesen felölelő, kisebb összegű atszerződések vonatkozásában is - mind a
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szerződési' mind az állami és regionális fejlesztési előnyöket felölelő

kötelezettségeket csatoljanak a pályínaÁlkhoz'

A vonatkozó törvények szellemében, abban az esetben, amikor a ver_
senyeztetési eljárásban a hazai (minden Kanadában bejegyzett és ott adót
fizető vállalkozás, amelynek tulajdonosa lehet akár ktilft'idi is) termelés_
szolgáltatás is megfelelt, úgy azt előnyben részesítika,,külfi)ldi,, céggel
szemben. A kis volumenű beruhrázások és beszerzések esetében a Irangstily

a hazai erőforráson és háttér bázisra való támaszkodáson van, míg az
ország és a régiók fejlődési elonyei csak másodlagos szerepet játszanak.

A védelmi szektor vonatkoásában

a beruházásra_beszerzésre kerülő

érték- ráfordított kiadások közti optimalizálás' arra a felismerésre vezetett'
bogy továbbra is fenn kell tartani - sőt fejlesaeni szükséges - a stratégiai

hazai hadiipart. Elfogadottá váltak azok az előnyök - mind a Védelmi
Minisztérium, mind az eBész oÍszág vonatkozásában - amelyek a
beruháások-beszerzések kapcsán a régiók fejiődéséhez, a társadalmiipari_gazdasági fejlődéshez kapcsolhatók. Ennek egyfajta eredményeképpen keret-előszerződésekkel támogatják (a Közmunkák és Kormányzati
Szolgáltatások Minisaériuma a Védelmi Minisaériumot biztosítja) a
hazai erőforrások és tartalékok minél szélesebb köni felhasználását.

Á kiadások - tehát a beruháuÍsok és beszerzések Összegszeríi bekerülésének - fiiggvényébekerüIt kialakíttisra egl teljes köri, az össles
részterüIetet leJ|edő rendszer, amely a védelmi tárcdhoz tgrtozó
Íejlesztésibeszerzés i programokat koordinálja és Írány ítja

Ezt a re dszert Védelmi Program lrtÍnyító Rendszernek nevezik. A
haderő fejlesaések kapcsán ez az IrányítlÍsi Rendszer lehetővé teszi,
hogy a sziikséges de még hiányzó képességek és kgpaciÍlisok vonatkouísóban, meghatórozlisfa kerüIjenek azok a beruhtíztísokés beszerzések,
amefuek mind mííszaki-technoIógiai mind pénzüg!i
Íedezeti oldatról kellőképpen alrÍtdmasztotíak és sikerrel megindokothalóak a polgóri döntéshoaik felé.

Ez az aprólékos döntés előkészítésimechanizmus teszi lehetővé a
megalapozott stratégiai fejlesztéseknek a teljes védelmi rendszert felölelo
optimálishoz közeli végigvitelét. A Védelmi Program Irányítói Rendszer
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szerves lészeként működnek azok a munkabizottságok, amelyek felelóségi
körébe tartozik, hogy az összes szükséges eljárási lépés,teljes mértékben

minden oldalról meg legyen vizsgálva (különböző hatástanulmányokkal
alátámasztva' szakterületi civil-katonai tanácsadók, tudományos műhelyek
véleményeztetésével,stb.).

Ez a teljes köni (a rendszerszemléletet nemcsak hirdető, hanem azt a
legmagasabb stratégiai döntéshozataltól a gyakorlati megvalósításig
következetesen végig is vivő) áttekinthetőség vezet el a szükséges
egyetértésheza beruhazói-beszerzési döntés meghozatalában, amely a
szükséges de még hiányzó Vagy nem megfelelő szintű képességeket
átláthatóan és sikeresen, egyúttal költségkímélően meg tudja valósítani.

A már ismertetett nagy összegű fejlesáések

és az ezekhez kapcsolódó

beruháztísok-beszerzések szükségességét(a közvetlen katasztrófa elhár!
táshoz kapcsolódókat kivéve) a Kincstári Tanács hagyja jóvá. Csak a
jóvríhagyfu utiín kezdődhet el a versenyeztetésí és szerzódéskötési folya_

mat' A Védelmi Minisztérium által kidolgozott (és kell<iképpen alátá_
masáott) fejlesztési stratégiákat, a kormány minden esetben összeveti a
többi nagy volumenű kíemelt "civil" fejlesztési stratégiával' AZ ösSZevetés magában foglalja a versenyeztetés területétől kezdve, a tiszta és
"civil fü!'' számára is értheto kiválasztási eljárási tervek leírásán át, a
régiók és az iparl-gazdasági előnyök tanulmányozását, a hadiipari bazis
felkészültségétés armak fenntarthatóságát, valamint az egyéb nemzeti és
nemzetközi hatasát a döntésnek' Mindezek az információk és adatok fontos
segítségetj elentenek a döntés meghozatalában, és az aá követó ploject megvalósítási fazisaiban.
A döntés előkészítésimechanizmus eredményeképpen _ amellett,
hogy a fejlesaések költség ráfordításai a védelmi szükségl€teket teljes
mértékben kielégítő új (vagy a régit fenntartó és működtető) beruházások_
beszerzések értéke közötti arány nemcsak a védelmi szektor, hanem régiók
és az ország egészéneka rendszerében közeli az optimálishoz - lettek
lefektetve á kiemelt központi hadi beruházásokra és beszerzésekre
vonatkozó "bekóí" irányeÍvek és szabáIyozók. A fejlesaések (közttik a
kutatások is) kapcsan amellett, hogy a célkitűzésekben körültekintően
meghatározásra lierülnek a minimálisan kielégítendó képességek, a rész és
az összegző végértékelésekbenfel kell tárni a képességbeli hiányosságokon tíl' a ';mellék termékeit" azoknak más területen történő fel_
használási lehetőségeit.
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A

szabályzó elvekben kiemelt helyet foglal el a több (közös polgári_
katonai) rendeltetésű eszközök és felszerelések fejlesáésének a üímogatása. A kettősrendeltetésű több célt kielégíteni képes fe.ilesaések által' a
magasnak tartott raktdri készletek erőteljesen csökkeníhetővé váItak a.

Az

útmutatókban és szabályzókban mindezek mellett még kiemelt

területet jelentenek a meglévó (főként haditechnikai) eszközök fenn_
tartásához és üzemeltetéséhez szükséges pótlások biztosírísa a polgári
életben használt eszközök anyag brázisán.

E

célok megvalósításhoz szükséges tovább fejlesztéseket támo_

gatandónak ítélik,azonban a magas költségű önálló nemzeti hadi kutatás-

fejlesáési programok helyett, a nemzetközi (NATO ill. USA kétoldalú)
projectek részprogramjaihoz való kapcsolódást helyezik előtérbe.

A hazai polgári és hadiipar elkötelezett és igen aktívan vesz részt
ezekben a nemzetközi projectekben' A Védelmi Minisaériumnak is
érdekében áll trámogatni a résztvevók minél nagyobb körből való bekapcsolódását. A hadsereg napi ellátási-fenntartáSi folyamataiban megbízhatóan résztvevóket ösáönzi az adott teri'ileten való fejlesztésekbe való
bekapcsolódásokba is'

4. Ez nem csak a hadfuzati készletek számottevő csökkenlését eredményezte' hanem emelleft a

f€lesleges Íaktárak számiínak a megszüntetesét is. Ma _ a lószer é5 robbanó anyag. va]amint a kenő és
i]zemanyag áÍuosztály készleteket nem számolva - kettő nagy hadiiszati veg]e5 any€ ralairozó_javíló
logisztikaiszolgáltatói depó látj a e] központilag mind harom haderőnemet A hazai- terülelileg a világ
miisodik legnagyobb országán belüli hatalmas ellátasi távolságok '. Yalamlnt az ENsz iIlewe a NATo
feladatokat ellálÓ alakulatok megbízható logisztikai !ámogalisE Ínlnd a két d€po vonalkozísiíban
magától értetődőnek veszi a közös Polgári_katonai logisaikai infiaslruktúra kialakí!ísát és haszláatá.
Ez a gyakoÍlatban aájelenti, hogy az Iso 9002 minőségbiztositi{si tanusitvifunyal .endetkezó katonai
lo8isáikai depó f|zik1ilac a pol}áÍi logisztikai kÖzpont Íészétalkolja, annak lerülelén tá'láható. A
b€érkeó igény€ket az időprioritások elsódleg€s figyelembe vételével_ legyenek azok Boszniábol,
Afrikából, va8y az oÍszág másik sz€gletéből érkezők; csak néhány kilo8rammos csomag súlyt vagy
esetleg több konténernyi súlytjelentőek _ a több korszerú Íaktár épületet magába.n fogla]ó kÖzponti
hadászati szintü ''minimáis'' katonai készlet€k, valamint a beszállítói polgárlhadiipaji háttér máshol
Iévó (gyakran ugyanabban a logisztikai szolgáltató kózpontnak valamely polgári raklaÍában) készlet
állományából, a polgári szállítrniínyozó-logisztikai vállalkozísok b€vonásával hajtj& végre' Ezen tút
menően miv€l a logisztikai problémak zöme _ anyagazonositás, veszélyes áruk kezelése, relematikai
t€chnológiai r€ndszeÍek iovábbf€jlesztése, stb' _ megegyezik a polgári cégekkel' ezért általában 5_6
havonta ÖsszejÖvelelt s&rveznek a |ogisztikai központ valaÍnint polgári ipari háttér képviselőivel'
megvilaíli azokat' A napi gyakorlatban ez biz-tosítja a végrehajtás szintjén a',kettős rendeltetésii',
igényekel kielégító megoldlisokat'
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A

védelmi költségvetés csökkenésével, egyre inkább beszííküIt a
hazai felvevő kereslet a hadiipari termékek bdnL Ez azonban ' a negaíív
hatásokon túI - minteg! katalizlitorként is segítette a hadiipar még fokoZottabb export orientáltsliglit, a vállalatok magas fokú versenyképességét
a nemzetközi piacokon, azok specializáIódástit a küIönböző nagy proj e cÍe k a lren ds zere ire.

A kanadai ipari-gazdasági kapacitások maximális részvételi törekvése
ezekbe a nagy fejlesztésekbe, gyakran eredményezi a projectekben
érdekelt hazai és külfoldi vállalatok alkalmi vegyes szövetségi konzorciumai közötti versenyhelyzet kialakulását. A hazaí beruháuások és beszerzések kapcsán szintén fellelhető egyfajta hazai-külftildi (nem vállalati,
hisz az ismertetett eljarási irányelvek miatt hátrányba kerülne a tisaán
"hazaival" szemben) technológiai kooperáció (licence , franchise).

Gyakorlatilag a főszerzódő kanadai vállalatokon keresztül - amennyiben a
hazai és általában világszínvonalú technológia nem' vagy csak részben
képes kielégíteniaXXI század áital támasztott katonai igényeket

_

űgy azt

vagy nemzetközi kutarís-fejlesaési projectekben való részvétellel vagy
technológiai transzferrel oldják meg'
3.)

A fejlesztések eredményeinek fenntartása

és üzemeltetése

kiemelt központi beruháztÍsi-beszerzési eljdrások rendjétőI egl
és fenntartásához megszabott
kissé eltérnek a napi éIet mííköúaéséhez
tervezhető különböző áru_
és
előre
eltérés
a
nagÍételű
követelmények Az
jelentkezik.
Ezeknek az időszakosan visszaosáályú anyagok pótlásában

A

térő pótlás igényeknek a tervezését egy számítógépes anyagnyilvántartófelügyeló rendszer automatikusan végzi. Ez az automata e|őrejelző,
figyelő és egyben vásarló rendszer a kanadai hadsereg ellátási rendszerének a központi idegrendszere.

elltitdsí rendszer adalbázís lÍIlomónya ma mintegy 1,3 millió
küIönböző NATO anyagazonosító raktóÍozlisi kódoÍ tarlalmaz Az anyagnyilvántartó-raktíLrozási kódokból több más fontos adat mellett kiolvas'
hatóak az adott anyag, árucikk felhasználási alkalmazási területe, ara'
rendszerbe kerülési ideje, stb. Mindezek az információk, a fogyás pótlások
automatikus rendszerében nyilvánosan kizzéÍételrekeriilnek, az eljárási
rend stratégiája által meghatározott beruházói_beszállítói körben.

Az
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A számítógépes adatfeldolgoást és nyilvántartást (készlet szint változások
figyelését, a kritikus szintek eléréseelőttí feltÖltéssel) kiegészítika
logisaikai törzsek összegzett jelentései, amelyek legföképpen a beszállítási -felhasználói helyre való eljuttatási- idő prioritások meghatározását
je1enti. Az ellátási igények a rakÍározási anyag kidjuk alapján - a

Iogisztikai Íörzsek által jelzett idő prioritások Jiglelembevételével - elekíÍonikus úton kerülnek tovtÍbbíaisra az egledüli szelződéskötési joggal
felruhózou Közmunkák es Kormán|lzati Szolgtiltatások Minisztériumon
(KKSZM keresztüI közvetlenüI az ipar és ű szolgáItatók mindegíkéhez
(köztiik a keretszerződésekkel rendelkezők részére is). Általában egy_
szerre több, keretszerzódéssel rendelkező cég is jelentkezik az adott anyag
vagy arucikk beszállítasára, (az idóprioritásokat figyelembe Véve) köztük
automatikusan egyedül az ajánlott ár dönt. Mindez a fogyások jelentkezésétől az azokat pótló fizikai besállítrísiga logisaikai törzsek idópri_
oritásaín belül zajlik'

A Közmunkák és Kormányzati Szolgáltatlísok Minisaériuma - a
beruháások és beszerzések átláthatóságrínak és mindenki szrímáról való
elérhetóségének érdekében - a projectekhez kapcsolódó követelményeket
és feltételeket, csakúgy mint a készlet változísok ö sszegzésének és időprioritásainak meghatározásai utríni ajánlati felhívrásait, az ipari és a szolgáltatói szektorhoz (a hivatalos nyomtatott közlönyöket megelőzően,
közvetlenül a stratégiai döntést követően, a bekövetkezó esetleges változtatiísok folyamatos módosításaival együtt' az eljrírasi rend teljes részletességével egyetemben), az ugynevezetÍ "nyitott ajánlat meghívó,, rendszeren juttatja el. Ez az informatikai hálőzat' mintegy 30 000 cégéveljelent
informatikai hálózati kapcsolatot. Ez a kétirányúinformatikai kommunikációt lehetővé tevő kapcsolat biztosítja a vevó (a KKSZM-on kereszÍiil
a hadsereg) számátra a szerződések "részletkérdéseiben,,rejlő ,,egl hullámhossua" való hangolást. A konkrét szerződésekől lemaradókat tajékoaatja versenytrírsaik rírajánlatairóI, és amennyíben ú gy énikhogy ők az
adott stratégiai eljrírási rendnek maradéktalanul eleget téve, a konkrét alkal_
mi szerzódési ajánlaton tuljobb ajánlatot képesek hosszabb távon biaosítani,
űgy az akeret szerződés megkötésére inspirálja óket.

Ez eg! teljes mértékbennyitott és mindenki szrÍmóra ótlátható
szenődéskötési folyamatot eredményező rendszen Attól fiiggetlenül,
hogy előzetesen a stratégiai eljárási követelményi rendszernek megfelelő
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céggel már egy egy_forrású keretszerzódést kötöttek

( amit, az adott anyag

vagy szolgáltatás várható éves, esetleg több éves fogyásanak - igénybevételének mindkét fél számara történő biztonságos biáosítása jelent), ez
nem aa jelenti, hogy mások ne ismerhetnék és ne kapcsolódhatniínak be

ezekbe a folyamatokba' A szolgáltatási-beszállí&ísi felhívások, a fogyásokatjelZő automata informatikai iendszerből a logisztikai törzsek összegzése után, a KKSZM hálózatán keresztül gyakorlatilag még a fogyás
napján (az időprioritások meghatározása utín max'3 nap) eljut az ipar és a
szolgáltatók körébe. Mindez ösztönzi a vállalkozásokat (fóként a kis és
közepes vállalatokat, a rugalmassági és specializálódottság előnyeiket
kihasználva) a stratégiai eljárási rend kritériumainak való megfelelésre, és
ezáltal az előszerzodések kereteit kitöltő konkrét szerződések elnyerésére.

A

rendszernek köszijnhetően a védelmi beruhúztÍsi-beszerzési kökségvetésbenszereplő, és az eglik legnaglobb összeget felemésztő javítási
kapacittisok (munkaerő, bázis, raktórozói lekötésének a csökkenése jóI
nyomon követhető.

A technikai képességekműködtetését, - a fenntartáshoz szükséges
egyre csökkenő raktári kószletek csökkentésével - a teljes életciklust felölelő és nyomon követő automata anyag nyilvántartási rendszer segítségével' figyelemmel kísérhető minden anyag a rendszerbe való bekerülésétól egészen a kivonása utáni hulladék feldolgoásáig.

A javítási szolgáltatói-szotgáltatási kapacitás adatokkal kiegészülve
mindez azonban nem feltétlenül jeIenti automatikusan a konkrét szerzódéskötés megindítását. Jelenleg is még néhány területen (Íöként repiilő
eszközök vonatkozásában)' a kézi manuális nyilvántartás párhu-zamossága él (pl. a repült óra vonatkozásában).
A jövőbeli cél, hogy ez a rendszer teljesen automatává váljon, hogy az
átlagnál még magasabban megszabott kÖvetelmények minőség biztosítási
stratégiájával teljes mértékben elérjék ennek a célnak a megvalósulását.

Az ezektől az irányelvektől és szabályzóktól valő elÍéréshárom
teriileÍen lehetséges. A helyi nem központi beruházások és beszerzések
során amennyiben a versenyhelyzet' - a beruháás vagy beszerzés különlegesen kis és speciális volta miatt - nem jöhet létre,( a tétel kis Volta miatt
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elláíísifonás jelentkezik a kiírásra) úgy egyedül ebben az
indokolt esetben kerülhet sor a Védelmi Minisztérium közvetlen irányítására a szerződés vagy megállapodás kótések területén. Ezek a szerződések azonban hangsúlyozottan helyi jellegűek tehát nem központiak, és
csak kis összegtíek.
tehát csak egy

A nemzetközi kapcsolatokat érintő beruházások és beszerzések fóként csak a speciáIis és csak a védelmi szektorban használható fegyverzeti rendszerek, és azok tartalék alkatrészei vonatkozásában -le kell szögezni, hogy azok a szokásos eljárási rendtől, valamint a kereskedelmi

eltéróen másképp kerülnek, bonyolódnak le. Az eljárási
stratégia eredményessége ezekben az esetekben lehet, hogy csak a külftldi
érdekeltek versenyeztetését foglalja magában. Ebból adódik, hogy időnmegállapodásoktól

ként, a csak a nemzetközi foniis rendelkezésre állása miatt, sziikséges
mind a hazai ipari és szolgáltatói, mind a régiók fejlesaési érdekeit hátrább
sorolni.
Szintén egyfajta eltérést jelenthetnek az általános eljárási rendhez
képest azok, az időszakos tiltó korlátoások. amelyek megtiltjrík egy-egy
ország vonatkozásában a kereskedést' illewe bizonyos korlátozásokat
léptetnek életbe. Ez például az országtól távol szolgáló békefenntartó,
békekikényszerítővagy humanitárius feladatokat ellátó csapatok biáonságos ellátását nehezítheti meg.

A harmadik t€riilet a környezetvédelm€t, valamint a

termész€tvédelmi területeket ós az ott élő őslakosokat érinti. Mint már említettem
a három fijigazgatóság nem a haderőnemeket jelentik, hanem a fejlesztések kömyezetre gyakorolt hatását. A helyi őslakosság vonatkoásában,
napjainkbarr mintegy tíz olyan szerzódési köte1ezetLségeket j elentő megállapodással rendelkezik a Védelmi Minisáérium (az elkövetkező évek fejlesaéseiben több szerepel) amely a versenyeáetési eljáÍási szabályok alóli
felmentéssel, pozitívan diszkriminálja azok vállalkozásait. A kömyezetvédelmi irányelveknek és előírásoknak megfelelően pedig évről évre egyre
növekvő előnyöket élveznek azok a vál|aIkozások, amelyek kömyezetbarát technológiát alkalmaznak. A kömyezeti áLrtalmak csökkentésének az
igénye, a beruhazások és fejlesztések teljes életciklusát átölelően, egyre
íokozottabban nyomon követhetóek. A közel azonos ajánlatok esetén, min_
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den esetben a környezetbarát és újrafelhasználható anyagokat és technológiát részesítikelőnyben.

Összegzés
Összefog lalva, a fej lesztésekhez kapcsoüjúi beruhdztisÍ és beszerzési
eljárásokat, megáIlapítható hogl azok a védelmi alkalmazás széIes mííveleti igényeinek teljes mértékííés mínden körülmények közötti megbízhaló kielégítését,csak a jó értelembe vett és titllitható piaci versenyezlelésseI érhelő el.

Csak a versenyhelyzet és a mindennapi megmérettetésképes
kielegíteni a XXI. század veszélyeire rugalmasan reagálni képes
kanadai haderők változó igényeit.

Mind az ipari és szolgáltatói szektor résztvevői, mind a Védelmi Minisztérium számára ez egy nyitott' mindenki sámára közérthetö és átlátható
objektív rendszert kíván és eredményez, amelynek a szabáIyai már az
eljárások megindítása előtt ismertek és csak a legjobbat kínáló ajánlat
gyózhet.

Ez a fajta kormányzati szerepvállalás - anélkül, hogy beavatkozna a
piaci versenyhelyzetbe _ képes arra, hogy kielégítsea védelmi ágazat pontosan megfogalmazott magas követelményű (gyakran, közvetlenül a

harchelyzetben a katonák életben maradási esélyeihez kapcsolható) igényeit, egyúttal e\érje a "legjobb érték"és a ráfordított kiadások közötti
optimális arlín}'t.

Az ipari

és szolgáltatói háttérben való megbízás, annak minél nagy-

obb fokú alkalmazása .ielenti a hadsereg számára a hétköznapok civil
kontrolját.

Amennyiben valami nincs összhangban az ismertetett politikával tehát vagy a katonák által a civil döntéshozók felé megfogalmazott katonai_műszaki követelmények nem teljesülnek' vagy pedig a katonák a civil
dóntéshozókat megkerülve próbálnak eredményeket elémi - úgy nem csak
a tön'ények bÍintetnek igen szigoruan, hanem a közvélemény, vagyis adófizetök is.
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A Védelmi Minisztérium számára az egyik leg]fontosabb feladat'
meghatórozni a jövő kihívásainak a katonai anyagi-technikai köveÍelményeit Ehhez a feladalhoz a kutatds-Íejlesztésen íúI,elsősorban a
jelenleg is folyó katonai és humanitárius műveletek jelentéseit és tapasztalatait is Íelh as zn óIják.
A katonai vezetési rendszer csúcsain lévő vezető beosztású és rangú
szakemberek, a napi munkafeladatok döntéshozatali mechanizmusaiban
szinte nem is vesmek résá (ana ott vannak a helyettesek, illetve az alsóbb
szintek), hanem ezeknek a tapasáalatoknak a birtokában, a hosszú távú
stratégiai fejlesaések szakterül€tiikÍe vonatkozó követelményeinek a megfogalmazísát végzik.
Bár a két ország helyzete _ mind fiildrajzi, mind gazdasági és szociológiai é*elemben - igen eltérő, azért megtalálhatjuk azokat a kapcso_
lódási pontokat, amelyek a haderőfejlesztéshez kapcsolódó beruháások és
beszerzések vonatkozásában megegyeznek'

Kanaddban a nyolcvanas évek közepénfelismeruk, hogl a sok közigazgatÍÍsi és terüIeti alrendszer (köztük a honvédelmi is) fejlesztésétössze
kell hangolni, hogl azok cz orsaÍg, üz adrjrtzeűk mindegtike suÍmára
váIjanak opÍimúIÍssliés ez által oksóbbá
Emellett átértékelődött az adófizetőket szo1gál6: az állam és kormány szerepe.
Rengeteg elfecsérelt pénzébe és félbehag1'ott fejlesaé#be kerÍiIt az
zetőknek az ez1 Ínegelőzó fej lesaési részmatégiá\ összehango|ar
lansága, a politikának a szakmai kérdésekben r'aló ter'ékenr szerepe'
adófi

Ennek a felismerésnek az eredmén1'eképpen születtek meg ezek a tön'én}'ek
is, és szorultak ki a nagypolitikának a r'élt r'agr r'alós érdekej a fejlesaések
előkészítésénekés végrehajtásának porondjairól.

Ma már a fejlesztésekben az emberekiez közelebb eső helyi és regionális politika jobban tudja képviselni a területi érdekeket.
Ezzel ewiJtt átéÍtékelésrekerültek a civil_katonai kapcsolatok is, és ez
(a fejlesztési stratégiai döntéseket csak előkészíÍó) a katonai szerep egy
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szakmai öntisztul áshoz is hozzájásult. Az addig olyannyira jellemző pénzügyi és politikai érdekek és lobbik összefonódó kuszasága, a dön_
téshozatali jogoknak a köZpontosított de mindenki számára nyitott és
átlátható KKSZM-be helyezéséveloka fogyottá tették azokat.

oda vezetett, hogy példáut a Védélmi
Minisaériumból - a civil-katonai, döntéshozó-döntéselőkészítési mecha_
nizmus eredményeképpen - egy eseteleges kormányválLíst követően, csak
nem több mint 8-10 ember (ebbe már a miniszter is beleértendő) távozik.
Ugyanez igaz a többi minisztériumra is, közttik a döntést követő végrehajtást (a szerzodést kötó) maradéktalanul végig vivó KKSZM apparátusára is.

Ma már ez az

öntiszh-tlás

Nem vitatom, hogt náIunk is mííködnek azok a tönények, @éIdtiul
tönény) amelyek jól vagy rosszul, de szabáIyozzók ezeket
kijzbeszerzési
a
a kérdéseket A glakorlat viszonl azt mutatja, hog) ezzel a döntés
etőkésútésiés döntés hozóí, valamint döntést végrehajtói mechanizmussal nem mindig a kívánt cétokat élíükeI. A rendszewáltás utiín mintegy
tíz évvel még mindig nem jutotfunk el arra a felismerésre, hogy érdemes
lenne nemcsak bizonyos részrendszereket drágán rendszerbe állítva vagy
adoptáIva optimális megoldásokról beszélni, hanem stratégiailag is át kellene énékelni fejlesztési politikánkat.

Véleményem, hogy csak úgy, mint Kanadában hazánkban is a
haderőfejlesztéséhez kapcsolódó beruhrízások és beszerzések véghezl'itelének egyedüti sikeres és járható útja, azok mindenki számára való
átláthatósága, valamint a többi civil moderniációs fejlesztésse| való
összehangolása.
Csak ez lehet a garanciája afejlesztések sikerének'

Vajon mintegy tíz éwel a rendszerváltás után - annyi "sikeres" és
jutalmazott fejlesztést követően - nem érett-e meg az idó minőségileg
magasabb szintre emelni az adőflzetői kontlolt? Vajon nem jött-e el még
az idó, hogy a katonai szakma specifikus voltát körtil bástyáző minősített
és titkos döntésekben, megtaláljuk azokat a mindenki számára megismerhető mechanizmusokat, amelyek tisztan és átláthatóan, szigorúan csak a
döntés előkészítésifolyamatokban (a XXL szánad kihívásaira válaszolni
képes katonai képességek, katonai-műszaki, anyagi-technikai követel_
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ményeinek szakmailag kellőképpen alátámasáott, a civilek számára érthető részletekig terjedő megfogalmazását jelentve) vesznek részt?
Erre válaszolhatnánk azt is, hogy de hát mi most is ilyen rendszerrel
rendelkeziink. Ez a résáerÍiletek vonatkozásában igaz is, de az egész' a
végeredmény vonatkoásában az adőfizetők sőt a katonai felhasználók és
alkalmazók sem mondhatják el az esetek túlnyomó részében,hogy teljes
mértékigelégedettek a fejlesáésekre fordított pénzük és a kapott értékek

közti arr{.nnyal.

A felújílott'majd leszervezett laktanyák, a be nem fejezett ínfra-

strukturólis fejlesztések és korház rekonstrukciók, a meg]felelő alkaíféSz
utónpótlris néIküIi haditechnikai beszerzések, vagy akdr a pénxiigyi részte iletnek az inÍormatikai fejlesz|ése, amely nem integráIhaÍó a rendszer egészébehisz nincs hova illeszteni (a houti kapcsottidó többi alrendszer együtíes fejlesztésénekhiánydban, jelenleg kíviilrtíl úgl néz ki a
Iogisztikai terüIet, mint egl vtillalat aho! " meglepő mődon,, a könyvelési-pénzügyi részleg fejlesztése uÍán sem képesek magasabb termelékenységet elétni a termelést végzők, az az} kiszolgtÍ!ó htÍttérelavuttsága miatt), mind-mind az eredményei ennek a rendszernek.
Ugye még tudnánk a sort folytatni, hisz az ezekhez a fejlesaésekhez
kapcsolódó, pénzügyi fedezeteknek a jó hozámú " átmenetí,, befektetései
kapcsán mindenki szÁmára ismerősen csenghet a Lupis Brókerház, vagy a

Globex Holding neve.

Tévedésne essék, én nem az ezekben a fejlesÍésekben résztvevők

szakmai hozzáértésétvagy tisáességétkérdőjelezem meg' Csak ana kívá_
nok rávilágítani, hogy a fejlesztések által megkövetelt átláthatóság és a
rendszerszemléleti (amely nem csupán a hadsereget, hanem az orság

egészéttekinti főrendszemek) hiányosságok milyen eredményeket szülhetnek.

A fejlesztési stratégiák és a megvalósításukhoz kapcsolódó beruházások és beszerzések nem megfelelő összehangolása (a prioritások hiánya a

hadseregen belüli részterületek egymáshoz való kapcsolódásának

hiányá-

val kiegészülve), a nagyobb civil országos vagy regioná|is fejlesaések
rendszeréhez, elsősorban az állami logisztika hídn1ád a7 dllam - tárctíkon

és régÍókon átnyúIó
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koordintí!ó szerepének átértéketésétkívánja.

Másodsorban az a tény, hogy az igények, a képességek eléréséhezszükséges kapacitások szakmai katonai-műszaki megfogalmazása, valamint a
szerződéskötések elókészítése és lebonydlítísa,a pénzügyi fedezeti oldal-

Ial kiegészülve mind ''htizon beIüI" (annak ellenére, hogy ezek jól
elkülönülve, belülről nézve átláthatóan, szigoru ellenőrzéssel működ-

nek)vannak, a külső adófizetői szemlélő számara nem teszik lehetővé a teljes köni betekintést, a mindenki számára elérhető átláthatóságot. Az elvárI
kapacitások aprólékos megfogalmazása nem ugyanÍ|z mint a szerzódéskötések minden törvényi feltételnek való megfelelésének előkészítése.
Mivel azonban mindkét folyamat "htizon belüI" zajlik, ezért azok összemosódhatnak, kényelmessé tehetik az elVárt kapacitások meg-fogalmazóit,
hiszen a későbbi konkrét szerződés előkészítésimechaniz-musbarr még
van lehetóség a pontosításokra.

Az isnaftetett fejlesztési eredmények kapcsán felvetődik, taldn
lehetne egy kicsit másképpen is végrehajtani ezeket a haderőJejlesztéséhez kapcsolóúj beruházásokat és beszerzésekeL TaIón nemcslk a
döntéshozaÍalt kellene civil kézbe adni, és csak !énylegesen a döntés
előkészítéséhezta ozó katonai-míí;szaki követelmények civilek szátruba
érthető leírásóra koncentróIni, hanem - az áIlami logiszlikán belüIi

koordinációva! optimalizálni - tnagÍnak a szerződéskötésnek az előkészítésétés lebonyolítóslit, vnlaminí pénzüg,Í Íinűnszírozáslit szintén,

Véleményemszerint nemcsak az eddigi eredmények, hanem a tervezett nagyarányú fejlesztések milliárdos nagyságrendje szintén indokolhatja, hogy újra átgondoljuk (és eá érdemes a többi üírcával együtt tenni,
hisz náluk is jelentkeztek a hasonló jellegű eredmények, és ók is nagyarányú modernizációs fejlesztések előtt állnak) a fejlesztésekben
résávevők _ a döntést elókészítők, a döntést meghozók, és a szerződéskötók - szerepét.

A jövőbeni Európai Uniós tagságunk kapcsán át fog értékelődni az

adófizetők és az őket szolgáló állam viszonya, valamint a területi régiók
szerepe.

Márciusi NÁTo tagságunkkal talán a védelmi szektor az a t€rület'
amelynek a hétköznapjaiban a leghamarabb érvényesülhetnek a nyugati társadalmakra jellemző, magas fokú adóÍizetői civil kontrol.
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EZ, mint a kanadai példából is láttuk nem zár1a ki a katonai követelmények magas fokű és megbízható kielégítését,
sőt erősíti is aá' számon
kérhetővé téve azokat a döntést hozók és a szerződéskötéseket lebony-

olítók irányába. Talán a haderőfejlesztéSe kapcsán a védelmi tárca válhatna az állami logisztika átértékeléséneka kezdeményezője.

A haderő fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások

és beszerzések sike-

rére vagy sikertelenségére valószínűleg a válasá majd csak a most induló

nagyarányú fejlesaéseket követően több évvel-évtizeddel, az akkori kor
katonai parancsnokaitóI fogjuk majd megtudni'

A jövő kűtonai parancsnokainak parancsnoki dijntéshozatali mozgtisterének alapjai most alakulnak ki- Azok minden irdnyú kielégítése
vagl szííkössége fogja meghatárolni, hogy a jövő parancsnokai bátran
nézhetnek-e mind katonáik, mind az adóJizetők szemébe.

Kívánom, hogl ígl leglen,

FeIhasznált irodalom:
1

.) White Papex DND Canada 1991.

2.)

Az

1998-as kanadai ,,Demokratikus

c

i!-*atonai kapcsolatok

íanfo lyam|' keretében elhangzott eloadások r-ázIatai.

tc0

A PíP _ ToL A NATo FELÉ
Farkas Zsolt

I

Az 1999, március 12.-i NATO csatlakozás kiilönös jelentőséget ad e
témának, Az erők közös tevékerylségénekegyik logisztikai alapelvét
tanulmánloztam két alapvető és több kiegészítő tlokumentum alapján.
Ez az alapelv a Befogadó Nemzeti Támogrttás (BNT)' a dokumentumok
pedig a PfP SOFA egjlezmény, ami már foglalkozott ezen elem sajátságos, békepartnerségirendszerével, a másik okmdny pedig a NATO
LOGISZTIKAI DOKTRtNA. Ez utóbbi már konkréÍ Íeladatokat és
elveket taftűIműz a tagorczágok vonatkoztisában. Fontos okmónyok még
ebben a sorban az ALP-12 és AJP-4, ame\)ek a Íenezésrendszerében és
feladatainak meghatdrozásában foglal el fontos szerepet.
A

témának számomra az adja még a különieges aktualitását, hogy a
Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és lhgvonkezelő
Rt (IIM EI Rt) Logisztikai lgazgatóság szervezetében kózel három évet
dolgoáam eg1' ol.van rendszerben, amely már valamil; en szinten közel álJ
a Befogadó Nemzeti Támogatáshoz' Ez a szervezet _ amel1 ttlig katonai
(HM Rt). félig civil - kezdte el és a mai napig fol1ratja az amerikai IFoR.
illen e SFoR erók ellátását igényeik alapján, jelentós támogatását n1újt az

\SG

(Északi Ellátó Dandár)-nak, valamint a

|vIagr

ar Kciaársaság

terü]etén' gyakorló- és loterein térítéseIlenében végrehajtott bérlö\ ésZetek
és gya-korlatok logisztikai biztoSításának szen'ezését. ellátását hajtja

végre. A szervezés természetesen a Magyar Köztársaság Kormán1át kép_
viselő HM szervezetekkel együtt és azokkal teljes összhangban történik'

Ezen terijleten Szerzett tapgsztalataim, yalamint megfig,'eléseim
figlelembevételével szeretnék egy púr gondolatol feltetni a fent említett
dokumenlumo k néhány ÍanulstÍgos összefüggésével hapcsoIaÍban.

A

Befogadó Nemzeti Támogatís - a N.\To logisnika eir eknek
megfelelóen - szerződések sorozalán keresaii1 raleisul meq' Ahog; nag}on találóan fogalmaz Gic:i Gt Órgt ntk. e:redes rir'A szabálrozandó
terület eg} háromszöghöz hasonlitható. mel1nek három csücsán a ''tlldo
1

Farkas Zsoit

mk jzizados. Z\NE Logl]züka] ',a"sz.L dokÍolandlrszn

i0l

nemzeí'|' a "beíOgadó nemzet,' és az illetékes NAT) parancsnok á1l E
'
három résztvevő erőterében alakulnak ki azok az egyezmények, amelyek
biztosítják a " kíjldő nemzetet ', csapatai számára a helyi fonások igénybevételét.A Befogadó Nemzeti Támogatásra vonatkozó szerződések
megkötése kormányzati szintű feladat.

Az eddigi

szabályzás során ezen kormányszintű szerződések

megkötésének alapja a NATO PfP soFA egyezmény volt, amit parlamen_
tünk 1995 évi CII - es törvényként fogadott el. Tehát kihangsúlyozva a
NATO PfP SoFA a Magyar KöZtáIsaság területén törvény volt.

Ezen a téren vetődik fel számomra az első, jelentős probléma, a
jogharmoniaÍció és a mindenki áItat egsformán való érteimezésprobIémája. Csak reméIni lehet és elvdrni minden sxervtőI, szervezettőI,
felelősségteljesen, nem kibúvókat keresve tetjesítÍk a mindenki által
jtivdhagyott és várt NATO tagsdg áItaI előírl követelméry)eket.
Erről azért beszélek ilyen borulátóan - és itt van az alapprobléma mivel sok rossz tapasáalat volt a Pff SoFA_r'aI kapcsolatban, elsődlegesen az adók (ÁFA, jövedéki adó. vÁV stb') fizetését' nemfizetését illetve
visszatérítésétilletően. Ezen dokumentum általános értelmezéseket és
irányelveket tartalmaz a békepartnerséei raeországokra r'onatkozóan. Nem
szabad elfelejteni, sem a békepannerségitagsággal. fóIeg nem a NATO
tagsággal kapcsolatban, hogy az eg1'es tasorsásoknak eg)mástól eltérő
jogi, illetve pénzúgyirendszere van' EZért mindenképpen szükséeessé
válik a Befogadó Nemzeti Támogatás aIapjainak letétele érdekében minden résztvevó országga\ egy keretszerzódés megkötése. amelr konkrétan
leszabályozza a jogi és pénzüg1 i r iszonl okat. r e'ereha.;tási szerzódések
(technikai megállapodások) megkötésének rendjét. igén1 ber ételek
elszámolását, ami kiemelten és mindenkire köteIezően tartalmazn a különböző
Iehetséges kedvezményeket - elsősorban adó és VÁM-, ezek érvényesítésimódját. Ezen keret_megállapodásokat eIsősorban kormányzati szin_
ttijogi és pénzügyi szakemberek keIl' hogy kidolgozzák, megvalósítsák.

-.

Ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a fontos és speci-

ális szempontot sem, hogy a Befogadó Nemzeti Támogatás elemzése'
szükségletének megszervezése, állapotának nyilvántartása, a kapcsolódó
üg1 ek bonyolítása és koordinácjók kezd,emény ezése elsósorban katonai

feladat. A katonáknak a keretszerződésnél a saját, speciális feladatokból
adódó körülményekre kell a figyelmet felhívni, hogy a jogi és pénzügyi
szakemberek ezt figyelembe tudjrák venni'

Ha mindezen szempontokat érvényesíteniakarjuk - és véleményem

szerint érvényesítenikell - a keretszerzódésekben, ezek megalkotására kiválóan felkészült és alkalmas emberek kellenek a HM jogászai és pénzügyesei
közül, természetesen megfeleló kormányzati szintíi felhatalmazas birtokában.

A

keret-megállapodások képezik aZ egyes konkrét esetekre történő
szerződés, illetve technikai megállapodás alapjait. Itt szükség van egy
olyan szervezetÍe, amely gyorsan, hatékonyan, rugalmasan, felelősség1eljesen és gazdaságosan meg tudja szervezni a Beíogadó Nemzeti Támo-

gatással kapcsolatos feladatok végrehajtását. Ez lehet katonai, félkatonai
szervez€t is, de mindenképpen katonai irányítás mellett.
Itt l(i Íérnékkét következő, véIeményemszerint igenfontos kérdésre.

A Befogadó Nemzeti Támogatás, mint több tanulmány is említi'

elsősorban nem a meglévő katonai lehetőségekre épül' de természetesen
nem zárja ki azok felhasználását. E zzel összefuggésben megállapítható legalább is tudomásom szerint _ hogy a katonai vezetés kezében |évő adat_
tárak használata igen bonyolult , sok embert igénylő feladat.

Ez elsősorban abból adódik, hogy a Magyar Honvédségen belül szakági adattárak vannak. Minden szakági vezető sajnos csak a saját területének adataival, lehetóségeivel rendelkezik.
Meg1fontotandó egt központi, egl esííettlog iszti kai adar bázis létr ehoztÍsának khetősége. Ez egy feladat kidolgozása során lerövidíti az
időtényezőt, bizíosítja az operativitlÍst,

Ebben az esetben még meg sem említettem. hog1' sajnálatos modon
eléggékevésséismerjük az ország polgári (civil) cégeinek' szen'ezeteinek
lehéiőségeitsem a mennyiségi, sem a minóségi vonatkozásban'
Befogadó Nemzeti Támogaítis esetében ezek döntő fontosságúak Iehetnek' ennek igazoltistira tekintsük át a főbb lerüIetekeÍ, uÍa[ya tartalmukra:

'

Közlekedési infrastruktura - fóleg polgríri tertilet (utak, kikötők,
repteIek. \'asút stb.):
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'Terület és objektumok, épületek igénybevétele: - aZ üres katonai

objektumokat részesítenémelónyben, de nem kizárva a polgári
objektumok igénybevételétsem. ( pl. szerelőcsamokok' raktárak, sportcentrumok stb.);

. Anyagi készletek beszerzése; - a Magyar Honvédségszűkös készleteit és az értékesítés(pl. üzemanyag) nehézségeit figyelembe
véve sokkal előnyösebb a polgári források igénybevétele;

'

Szolgáltatások; - egy - két terület kivételével, a kapacitásokat:
figyelembe véve szintén polgári szervezetek igénybevételelár
szik reálisnak:

'

Egészségügyi szolgáltatások: - igen speciális, kettós megítélésű
telület' AZ MH egészségüg}iintézményeiben (katonai kór_
házak, alakulatok segél1 hel; ei. stb') biZtoSítható a küldő nemzet
állományának ellátása. 1\'Iegeg1ezés kérdése)'A polgári kór_
házakat viszont csak térítésellenében vehetik igénybe, ha ezt
más, országok közötti eg) eZmén) nem szabáiyozza. Uta|va arra.
hogy a szerzódések - az én gondolataim Szerint keretszel_
ződések - megkötése kormán1szinni feladat' az egészségügyi
ellátás térítésénektertjletén igen fontos része kelI hogy legyen
az alapdokumentumoknak. Ezen a téÍenlén)'eges kérdésmég a
nyelvi akadályok lekiizdése. Sokan nem adnak keIlő jelentősséget ennek a problémának. pedig több pé1da is alátámasaja
fontosságát'

A többi kérdésre,amely a Befogadó \emzeti Támogarás Iészet kép€nem kívánok ilyen részletességgel kitérni. mirel azok már nem a
logisztikai biáosítás tárgyát képezik' Hozzá keli tennem azonbal. hog1 a

zi

támogatás rendszerébe tartozó feladatok telsoroiásánál nem tanom teljesnek

a Giczi

mk ezredes úr által közzétetteket. mir'el nem említ meg
véleményen szerinti - fontos terüIeteket :
. katonai rendészet,

. polgári rendvédeImi szervekkel

'
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környezetvédelem.

vaIó együttműködés'

-

leírtak alapján azt hiszem teljességgel belótható, hogt akb az
anyagi javak, akór a szolgtiltatások bizíosír.isa terüIetét viugtÍIjuk, első'
sorban a polgÍri szférára keII támaszkodnL

A

Itt vetődik fel a második, komoly probléma. A Befogadó Nemzeti
Támogatás egyik alapelve a gazdaságosság. Ez az a\apellv aa feltételezi _
ami le is van írva akár a PíP SOFA -ban, akár a NATO LOGISZTIKÁI

noxrnÍNÁ - ban - hogy

a beíogadó nemzet minden anyagi és nem anya-

jellegű szolgáltatást a lehető legalacsonyabb áron biztosít a küldő nemzet sÁmára. Ez az e|y addig megvalósítható, amíg tisáán katonai szolgál_
tatáslól Van szó.
gi

Sainos a polgári vállalatoknál - úgy a magánkereskedelemben, mint az
állami szektorban - megfigyelhetó, hogy a külftildinek, fóleg a "nyugati"
áron akarunk értékesíteni.Ez a tendencia
országoknak mindent többszörös
nem vet jó fény,t az orsÁgra, negatív megítélésteredményezhet' valamint
bizonyos esetekben veszélyeztetheti feladatok végrehajtását, nem beszélve
az alapelvek betarlásáról.

Erre aZ esetre szükségesnek tartanám egy törvényi szabályozás

lehetőségének felmérésétis. Természetesen ez nem aztjelenti, hogy " ingten "
keIl adni mindent, de a térítésiköltségek reálisak kell, hogy legyenek.

Anyagi oszttilyokróI a teljesség igénye nélkül szeretnék néhány gondolaÍoÍ felvetni.
anyagokat. A
olyan részek,
vannak
tartalmukat nem kívánom külön - külön elemezni, de
amelyek különös figyelmet igényelnek. Ilyen kiemelten fontos elv a szab-

A NATO Logisaikai Doktrína öt csoportba sorolja az

ványosság elve.

Azí az eddigi tapaszíalatokat Jíglelembe véve meg lehet áIlapítani,
hog1l pL az élelmiszereink íöbbsége, a vizünk meg1fekl a NATO orsaigokban érvényes szabwinyo,knak. Természetesen tovább kell dolgozni
azon' hogy minél szélesebb skála legyen "NATo kompatibilis".

Ezen a palettán komoly problémát jelenthet az eg''mástól jelentősen
eltéró technikai eszközök javítása, alkatrészellátása. A meglévó polgári
alkatrészraktárak és javítókapacitások valószínűleg nem elégségesek egy
estlegesen beerkező nagyobb menrry iségű technika eIláüísrára és javítasara.

tzenanyagaínk jelentős része meg;felel a nenuetközi előírásoknak.
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Problémás teriilet lehet a különleges technika ellátása különböző szintén
speciális kenő_ és karbantartó anyagokkal. Sajnos a kiszolgáló (katonai)
rendszerek

j

elentósen el vannak maradva attól a szinttől ami elvárható lenne

akiír a Magyar Honvédségviszonylatában is.

Külön tanulmányt érdemelne a közlekedési biaosítás, ami a Befogadó
Nemzeti Támogatás egyik legielentősebb eleme. Itt sok más mellett a
nehéztechnika szállításá! a vasúti kocsik áIlapotát, utak, hidak teherbírását
emelném ki. Ezen a területen jelentős változásoknak kell bekövetkezniük.
mint azt az IFoR erők áttelepülése is bizonyította.

Ezek azok a talán némileg fésületlen gondolatok - kihangsúlyozom,
hogy a teljesség igénye nélkül _ amik a bevezetőben említett okmányok
tanulmányozása köZben felvetődtek bennem.
Úgy gondolom több éves munkám tapasztalatai, mindennapos szembesülései a társulás, integráció, majd tagság hétköznapi problémáival
feljogosítanak arra, hogy megfogalmazzam
a legfontosabb terü^zokat
leteket, amelyek ég€tően fontosak a Befogadó
Nemzeti Tárnogatás
jövőbeni megszervezése szempontjából:

.

Jogi szabáIyozás nemzetközi szinten.

. Belső jogharmoniáció

megteremtése.

. Szabványosítás.
. Megfelelő központi adatbázis létrehozása.

. Szemléletváltozás.
Amennyiben ezeken a telükíeken sikerül nyugati mércevet is etfogadható körüIményeket teremteni, véIeményemszerint újfent egl tépéssel közelebb keriiliink a NATo-hoz, attóI Íüggetleniil, hog) ,ruár a ta&iai
vaglunk. A teljes ta4ság eléúsénekfeltételenem csak a ,, papíron ,, meghozott döntés' hanem a szellemi és anyagi körülmények megeremaise b.
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A NATO KOZPONTI SZERVEZETEI
II. RÉSZ
Csabai Györgl

-

Eszenyi Imre

l

A

szerzők a Kúonai Logisztika Anyagi-technikai biztosíttís 1998.2.
sztímtíban az Észak-űtlanti Szöveíség szervezeíénekkét központi logisztikai Szervezetét mutatták be. A sorozűÍ íolJtatásaként ezen alkalommal a
Légi Vezetési és Irdnyíttisi Rentlszer Igazgatdsi Úglnökség és a HAWK
Gyártási és Logisztikűi Szeflezete kerül részletes taglalásra'
(Szerkesztőség)

A szövetsógi légtérközös védelme
A NATO közös légtérvédelmirendszerének a korai - közvetlenül az
otven évvel ezelotti megalakulást követő - sikere. péidaértékűmodellként
szolgál a NATO szövetségén belüli különbözó (mind nemzeti' mind had_
erőnemi értelembe) védelmi erőknek a más területeket is magába foglaló
integrác iójára.

Annak e]lenére, hogy a közös légtérvédelem- mind a felderítő' mind
az oltalmazó' valamint az elhárító és támadó rendszerek közös integrált
\ ezetés-irányítást megvalósító rendszerének - megvalósítása rendkívül költség igényes még ma is elsódleges prioritást élvez a

A

N-{ro

fe.jlesaéseiben.

finanszírozású pénzügyi alapok eg1ik legnag1'obb kiadását
légivezetésiés irányítási rendszerek múködésének koortovább
fejlesaése.
dinálása és

jelentik

közös

aZ integlált

Hazánk jelenlegi speciális NATo "perent' sőt s:igel-ors:ág jellegű'' a sZöVetSég többi tagországával való szárazÍtjldi kapcsolat hiányából
adódó - geopolitikai h.elyzeÍe is. rávilágít az integrált légtérvédelemvezetési és irányítási rendszerének fontosságára.

integrált légvédelem Szö\'etségen belüli fontosságát is jelzi, a
néhány hónappal ezelőtl'i hazaí 1ezetési és ináLrry ítasi rendszer központjá-

Az

] Dr Csabai o) Örg} alezredes. a hadfudoman\ok ka'dldánrsE_ Z\NE sFaréglaI és védelmi Kutató
In1ézet íömünkaláÍsa- Esz.n! i Imre mk szrzados Z\NE Loglsz1l\ar Tanszék dokorandusza
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nak (a veszprémi "szíklának)

'

a haza|Légtérszuverenitási

Hadműveleti

Központnak a szövetségi rendszerbe történő bekapcso|ása (az azt
megelőzó fejlesaési munkiík elvégzéseután), valamint a NATO Biaon_

sági Beruhazási Programjának a keretében _ szövetségi finanszírozásból
megvalósuló - három "új típusú"háromdimenziós radarállomás telepítése.
Ezekben a hazai - csak úgy, mint a Cseh Köztírsaságban és Lengyelországban folyó - légi vezetés és irányítás rendszerek átalakítási, és szövetségi rendszerekhez töÍténő összekapcsolási munkákban több más NATo
központi logisztikai ügynökség mellett oroszlán része van a NATo Légi
Vezetési és lrányítási Rendszer lgazgatási Ügynökségnek is.

r.)..A NATO Légi Vezetési és lrányítási Rendszer lgazgatási
Ugyniiksége (NATO Air Command and Control system

Management Ágency

A NATo

központi szervezetei között

=

NACMA)

a legfiatalabb, a NATo Légi

Vezetési és lrányítási Rendszer Igazgatási Üg nökség Q{ATo Air Command
and Control System Management Agenc).' : NACMA) híVatott a közös
légtérvédelemvezetés irányításáh oz tartaző 1ogisaikai feladatok ellátására.

Az ügynökség működését, a NATO Legi Vezetési és Irónyítási
Rendszer lgazgatási Szervezet (NATo Air Command and Control
System Manag'ement Organization = NAC}íO) felü5eli.
Maga a NACMA Belgiumban' Brüsszelben székel. és bár csak 1991'
januárjában lett létre hozva, igen tartalmas múltra tekinthet r issza.

A NACMA ügynökséget, mint a NACMo által koordinált sZö\'etségi
integrált légtérvédelmivezetés és irányírísi rendszer, központi \.églehajtó
és eljárási szervezeteként kell, hogy értelmezzük'
A NACMA megalakíídsa
Az Észak-atlanti Tanács (NAC) l99o-ben határoaa el,hogy a hatalmas és széles arzenálű, igen bonyolult, több fegyverzeti, infrastrukturális
és egyéb alrendszereket magába foglaló integrált szövetségi légi vezetési

.::3

és irányítási rendszer logisztikai tímogatására és fejlesztésére létre hozza,
a

NACMO-t.

A NAcMo

alapító-okiratában célként határozták meg' egy erős
tudományos fejlesztési és ipari megvalósíLísi bazissal - minden szöveségi
tagország képviselójét kötelezően magába foglaló - rendelkező központi
NATo logi saikai szerv ezet IéÍrehozását, ame ly az integrált légtérvédelem
fenntartása és fejlesÍésekapcsán tartozik teljes (a fejlesztés tervezési fázisaitól a megvalósításig) felelősséggel.

A NAcMo irányítási szempontból az lgazgató Tanácshoz (BoD)
taÍozik, amely az Észak-atlanti Tanács konszenzuson alapuló határozatainú megfeIelően, a különböző bizottságain keresztiil alakítja a NACMo
poIitikáját.

Az

Észak-atlanti Tanácsnak a köós légtérvédelméneklogisáikai
támogatását érintő határozatai a legmagasabb jogkörökkel felruhrízott
NATO Felsőbb Szintű Erőforrás Bizottság (SRB)' NATO Légvédelmi
Bizottság (ADC) valamint több más, köztük a Katonai Költségvetési

Bizottság (MBC) és az Infrastrukturális Bizottság (Ic) döntésein
keresztiil szabályozzák a NACMo, és ez által a NACMA működését.

A

közös légtérvédelemirányítás-vezetési rendszerének utolsó hűsz
évétleginkább az NACMA vezérigazgatőjának a szavai fejezik ki a legta_
lálóbban, aki a 'folyamatosan változó helyzet és köruyezeÍ" viszonyával
jellemzi az ügynökség a mára kialakult arculatát'
Mindez elsősorban a szövetség közös pénzüryi finanszíroású alap_
jainak a változásai alapjan követhetó nyomon.
Mintegy húsz éw e\ ezelőtt, 1980-ban az Észak-atlanti Tanács döntése
alapján nagyarányú fejlesztések kezdődtek el a NATo közös finanszírozású integrált legtérvédelméneka fiildi tímogató rendszereiben

(NADGE).

Ezekbe a fejlesztési elképzelésekbeilleszkedett a NAC azon dtjntése,
amellyel létrehozta - a légtérvédelemeltéró nemzeti gyakorlati megvaIósításainak összehangolására - eg} úg} ne\'ezett' a NATo Légi Vezetési
es Irán-vítísi Rendszerrel foglalkozó Csoportot

(AccST).
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Az ACCST feIadaíai felöIelték:

l.) A szövetségi légtéryédelemvezetési és irányítási rendszerének a
köZCisen meghatározott tervezési-üZemeltetési követelményeinek kialakítását' és azok alapján történő fejlesztését;
2.)

haladó

A pénzügyi finanszírozáshoz kapcsolódó
_

- gyakran tíz évet is meg_
szövetségi és nemzeti hozzájárulás terveZéSét;

3') Négy éves átmeneti és egyben lelkésziilési idót adva a nemzeti hadi-

ipari váIlalkozások számára, l984-től kezdódóen az azt követő öt ér,
vonatkozásában a szövetségi légtén'édelmirezetési és irányítási rend_

szerek műszaki fejlesaéseihez kapcsolódó nentzeti. illetve hadiipari speciaIizációnak a meghatározása;

4.) l984-től kezdődően (szintén né5 éres felkészülésiidot adva)

kü|önböző

nemzeti légtérvédeimirezetési és irán1,ítási rendszerek közötti
átmenetek (adat átviteli összekapcsolás) iejlesaéseinek terVeZését.

a

l987 novemberében a NATo légr'édelmiBizottsága (NADC) úg1
hatáIozott, hogy a közös légténédelmi\ezetési és irányítási rendszerek
fejlesaései számára meghatározásra kerriló elérendő képességeknek, a
fejlesztések teljes NATO rendszerén belüli nromon kö\,etéséIe szükséges
egy olyan állandó szervezet létrehozása- amelr már a kezdeti tervezési
fázisaitő|' a megvalósításig bezáróIag régig riszi a szöretség légtén'édelméhez kapcsolódó vezetési és iránr ítási rendszerek te_tlesaéseit.

A Nemzetközi IrányÍtói Csoport (I}IG) létrehczásáral egr
keretben, ugyanakkor egymástól különrálra tbl1r a légi rezetési és
ilányítási rendszerek fejlesztése valamint megr'alósírása' Az I\íG eg1ik

részIege csupán a légi vezetési és irányítási rendszerekhez kapcsoIódó szük-

ségorientált kapacitásoknak a kidolgozásával foglalkozott' míg' a másik

részleg a projectek (közben a csakföldi kornyezet támogató eszközeí kibővültek a repülőeszközökre telepített felderítési, vezetési-irányítási rendszerekke) telepítéseivel kapcsolatos beruházási, illetve beszerzési kérdésekben rendelkezetl jogkörökkel.

lt0

A ma működo NACMA alapjátjelenti

eZ a köZpontosított tervezési és
és beszerzések inberuházások
fejlesztési rendszer a hozzájuk kapcsolódó
tegrált logisztikai támogatásáVal kiegészülve' amely a szövetség közös
légtérvédelmiirányítrási és vezetési rendszerének az érdekeit a nemzeti
(például hadiipari) érdekek folé növő .jogkörökkel (mind kutatás_fej lesztés,
mind a hozzájuk kapcsolódó megvalósítiások vonatkozásában) ruháuza Íel.

A NATO Légi Vezetési és Irányítási Rendszerrel foglalkozó Csoport
(AccsT) l989-ben szűnt meg, amikor két vállalkozói alapon műkcidő
hadiipari konzorcium (a nemzeti specializációk szövetségeként), az ACC-

AMS

vette át a kutatás és fejlesztési, illetve a beruhazói_kivitelezói tevékenységek megvalósítását.

SCo

és az

Az ACCST "hagtatékát'' jelentette az a több mint 20'000 oldalt kitevó
központi fejlesaések leírása - valamint az ezekhez a fejlesztésekhez kapcsolódó pénzügyi finanszírozási tervek -, amelyek a szövetségi légtérvédelmi vezetési és irányítási nemzeti rendszerek adatáNiteli és összekapcsolási rendszerének az új alapokra történo helyezését, aZ űgynevezett
Master Plan fejlesaési telTeit tartalmaáák'

A Mastel Plan, amely egy tizennyolc éves (!) fejlesaési projectet rilelt
fel, összesen 6900 millió NAU2 költséggel - amiból 5200 millió NAl] a
NATo kozponti pénzügyi alapokból került volna fejlesztésre - , végül is a
hidegháború véget érésével,a keleti blokk széthullásával oka fogyottá vált,
ezért a szövetség még a fejlesáési tervek elsó fazisában leállította azt'

Az lMG és a megszűntetett ACCS Csoport bázisán jött létre a NACMA
ma funkcionáló szervezete.

Az ügynökség maÍ arculata
a mai - szintén változó' csakűgy mind a NATO szerve_
zetek majd mindegyike - arculatát az l994_95_Ös átszervezések u!án nyerte el'

Az ügynökség

négy fóosztríly szintű szervezetből, valamint az
adminisztrációval és személyüggyel foglalkozó osztályból (illetve az osztály
működését biztosító részlegbő|) á|| (lásd L számú ábra).

Jelenleg

a

NACMA

2 NAU=NATo Accounting Unit - NAIo Elszámolási

Egység

l

Á NACMA szenezeti struktúrájrinak összetevői:

. A Rendszer Tervező

és Elemző

Főosztály foglalkozik a NATo

szövetségi légvédelem vezetési és irányítási rendszerek jövő_
beni fejlesaésével, építésévelkapcsolatos képességek és köve-

telmények meghatiíroásával, valamint a jóváhagyott fejlesztések eljárásainak a meglévő és működő vezetésiés irrínvíLísi
rendszerekhez (rendszerekbe) való ilIesáésével.

. A Program

Tervezési Iroda felügyeli a légvédelmi vezetési és
irányítrísi rendszer fejlesztési projektek általános tervezését, a
programmá formálás során kidolgozza a szövetség és a nemzeti

pénzúgyifinalszírozás terveit (avaslatot tesz a szövetség -

nemzeti hozzájáruliás részarríny megoszirísiíról, kidolgozza a több
pénzügyi évet felölelő ütemterveket).

.A

Rendszer Támogató Főosztály felelős a NATo közös

Iég-

védelmi vezetési és irányítási rendszerének fejlesxéséhez kapcsolódó beruházásoknak és beszerzéseknek a rendszerbe állí_
tásával kapcsolatos m inóségb iaosítási fe ladatokért, az integr ált
logisztikai tiímogatásért, a beruházások és beszerzések eljárásainak koordinálásáért.

.A

Pryiect Kivitelező Fóosztíly - mint befogadó

nemzet(!)-

koordinálja az ügynökség általjóvríhagr on projectek kir itelezését a megvalósítiís helyszínének a tagorsága_ és a többi fioosztály és NATO szervezet közötti munkában' Felelóssege klterjed
a légvédelmivezetési és irányirási rendszerek}iel s]zemben a
(nemzeti) üzemeItetési szinten történő fejlesaési projectek
követelményeinek megszabására.

. .al 9yrqlai bixonság-politikai kömyezet váltoásaként _ az l990_es
l:"d:"iTfl9 stratégia szellemében - áiértékelésrekerültek a wövetségi
Iégtérvédelmivezetési
és irányítási rendszerek fejlesáési

amelyeket ma is tökélesítenek.

programja_i,

- A Master Plan megszűntetésével a fejlesztési projectekhez kapcsolódó pénzügyi fedezetek mintegy egyharmadára csötientek, ae meg
igy is
hatalmas összegeket foglalnak magukba.
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Mdra lényegében csak 2 project, a NATO Repiilőgep-fedéIzeti Korai
Előrejelző Rendszer (NAE|Y), valamint a Felvonuldsi-képességeket
Támogató Légvédelmi Vezetési és IrányíltÍsi Komponens (ACCS DAC)
maradt meg a korábbi naglarányú fejlesztési elképzelésekbőL

A

megmaradt projectek fejlesáése és megvalósítása mellett, új feladatként jelentkezett a Közép és Ke]et - európai térség- eltérő technológíájú légi vezetési és irányíüísi rendszerek jövőbeni (előbb mint PfP
országok' majd mint hazrínk, valamint a Cseh Köztársaság és Lengyelország példája mutalja teljes jogú NATO tagként történő) összekapcsolására
történő felkészülés igénye a meglévo, valamint a folyamatosarr a NAEW
és a DAC projectek keretében fejlődó és átalakuló NATo rendszeréhez.

A NATO Légi Vezetési és Irányítísi Rendszer lgazgauísi Ügynökség
személyi lélszÍnnát a megalakulásakor mintegy 40 főben hatfuoztÁk meg,
amely alig egy év elteltével a feladatok összetettségének növekedése kapcsán, a NAC döntése alapján 60 fő ftlé nőtt.

A NATO Légi Vezetési és lrányítási Rendszer Igazgatrísi
Ügynökségének (NACMA) a szervezete
1

' számú ábra

NACMA
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TÁMoGATó oszTÁLY

l,.bonyolitó

osztí|y

Az Eszak-atlanti Tanács a kilencvenes évek közepén hozott éves
je|entéseiben a szövetség légi vezetési és irányítási rendszerével kapcsolatban hozta azokat a haÍározatait, amelyek megfogalmazása alapján a
NATo légi vezetési és irányítási rendszerek fejlesztését először emelte át
a tisztán katonai jellegű fejlesztések szintjéről politikai szintre.
A jelentésekben

l

NAC kifejezésre jutÍrrttű, hogy:

1.) a fejlesztési projectek megvalósítási öSszegét - beszámítva mind
szövetségi, mind a tisztán nernzeti ráfordításokat - finanszírozás tervezés

tekjntetében jóváhagyja, és rninteg1'

a 2000 milIió NAU-I

meghaladó

összegben hatátozza meg aZ elkövetkező érek fejlesztéseire forditható
össZegeket;

2.) a Szövetséges Hata]mak Európai Legfelsőbb Parancsnoka áltaI
igényelt nyolcéves fejlesztésekhez szükséges mlntegy 400 rnilIió NAU_I
jóváhagyja és biztosítja:

3') egyetért a NACMO Iqazsató Tanácsának azon irányú elkép_
zelésével,hogy a tervezéstől a mesr al,'''sításie eq\ szervezet felügyelje a
NATO közös légi vezetési és irán1írási rendszer fejlesztéseit;
4') felhatalmazza a NACMo-t eg) a kilzlls i1zemeltetéSt tánrogató
szoftvercsomag elkészítéséreés tesztelésere'
A projectek megvalósításű

A NATO közös légi vezetési és irán1ítási

renciszer :ei]esaéseihez a
feladalorientált m es.'']iiásoi:a speljalizálódott - megvalósítási_beruházási szerzcjdesekkel biztr-',sítiáI a pro_
jectek végigvitelét.
szovetség hadiipari bázisára épülő

A

_

kezdetekben Belgium _ mint aZ üg}nökséget befogadó nemzet rendelkezett azokkal a szerződési j ogosu ltságokkal. ame]r'ek az ACCSCo
és az AMS konzorciumok (a korábbi specializálódások eredményeképpen
létrejött hadiipari időszakos szövetségek) bázisán létrejött A3M beszál|ítói
cégen keresztül gyakorolt.

1i4

A

nagyarányú fejlesztések leállításával - a már létrejött szerzódések

10 o%-ra csökkentett értékeivel- végül is az ügynökség maga lépett a belga

cég helyére, és már mint ''befogcldó nemzet J'' köZvetlenül áll kapcsolatban
a már ernlített két konzorciummal, amelyek bár kelletlenü], de a jcivőben
üzletek reményében kénytelenek voltak beleegyezni a meglévő szerződéseik módosításába.

A

végrehajtás (telepítés, illetve hadlendbe állítás) lépcsőfokaiként
szolgálnak azok az úgynevezett működtetési képességszintek, amelyeket
a NACMo Igazgató Tanácsa ír elő. A működtetési képességszintek elérése több hosszú távú terv'ezési project egymást követő megvalósítási
időszakát' valamint a kapcsolódó rendszertervezéseket és építéseket,a
technikai megr'alósítási akadál1ok leküzdését és a pénzügyi fonások biz_
tosítását foglalja magában.

A működtetési képességek szintjeihez kapcsoIódnak azok az elérendó
kapacitások. amelrek az adon légi rezetési és irán1ítási rendszer szintjének megfeleló - a kör etkező magasabb fok kor etelmén1'ejhez az átmenetet biaosítani képes. de nem felesleges tulterhelésr okozó _ teljesír
mén1 ekkel képesek támogatni a kielégítendő katonai kö\'etelményeket'

Mindez azt jelenti, hog! az első szint a már meglévő és mííködő légi
l'ezetési és irányíttisi technológiai rendszer üzemeltetési hibáinak
elhárításóra és kiküszöbölésére irúnyuI.
EZen a szinten a követelmények vonatkozásában a legnagyobb kihívást a vezetési és iranyítási rendszerek modul elemenkénti' egymáshoz
kapcsolható és a késóbbiek Során nyitott építésejelenti.

Az

Igazgató Tanács műszaki követelményeinek meghatározrását követi

az azokkal összhangban lévó úgynevezett összekapcsolási tervek elkészi
tése, amelyet a Végső megvalósítási - kivitelezési terv követ'

3

Szeeődéskótési szempontból befogadó nemzetként nemcsak országok, hanem egyes központi

\ATo

szeiv'ezet€k

is - mint például

a

NACMA

- felléphetnek.
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Az integrált légi vezetési és irányítási fejlesztési
projectek erodményei

A kilencvenes évek Iégtérvédelmivezetési és irányítási rendszereinek
fejlesáési eredményeképpen mára mintegy negyedére csökkenthetővé Vált
a NATo légtérvédelméttámogató kötött telepítésű radar állomások száma,
eme]lett a válságkezelésekhez kapcsolódó felvonulásokat támogató új
típusű mobil radarok is megbízhatóan kapcsolhatók az állandó üzemű légi
vezetési és irányítási (mind ftldi, mind Iégi) rendszerekhez.
A NATo bővítése kapcsán megváltoztak

_a

három új tag megbíZható

légtérvédelmekapcsán - a szövetségi légi vezetési és irányítási rendszert
érintő közös képességcsomagok tartalma.

Az Észak_atlanti Tanács határozatai alapján a megváltozott tartalmú _
kibővült a NATo védelmi emyő alá került terület és légtérnagysága,

amely a "védelmi ernyő" nagyságának megnövekedését (a légi vezetéSi és
irányítási rendszerek kibővülését) eredményeáe - a legnagyobb prioritií_

sokat élvező légtérvédelmiképességcsomagok programjainak meg-

valósítására, újabb pénzügyi alapok kerültek hozzá rendelésre.

A NACMA jelenleg - a hazánkban (és a másík két új NATO tag
területén) folyó - a mi szempontunkból igen nag-varáayú fejlesáéseivel
párhuzamosan, négy nagy konkrét területen fol)tat erófeszítéseket, hogy
biztonságosan képes legyen kezelni a 2l . szÁzad légi r ezetéssel és irányítással kapcsolatos biaonságpolitikai kihívrísokat'
Ide tartoznak a légvédelmi elhárító eszközok (például Patriot

rakétarendszer), a ft'ldi felderítő-felügyeló légi \'ezetési és irán1rtási rendszerek, a polgári légi eszköZök azonosításának rendszere. ralamint a
beszállítói háttér a hadiipar kutatás-fej lesztés i és szerzódéskötési - megvalósítási rendszerének az átláthatóbbá tétele.

A

megváltozott körülmények

a személyi állomány

létszímának

növekedését eredményeáék, amely jelenleg a nyolcvan 1ót kÖzelíti meg.

Az iigtnökség szefepének jelentősége nemcsak g Íeladatainak és a
szeméIyi tillományának növekedése kapcsán követhető nyomon, hanem

a

tijbbi közponíi NATO logisztÍkai szemezettel való kapcsolatainak

megv dltozott

l'r

jellegében is.

Az elmúlt évek légi vezetési és irányííási fejlesztési munkái kapcsán
a NATo központi szervezetei közül kiemelkedik a NATO Integrált
Kommunikációs Rendszer Ügynökséggel (NAcIsA)' a NATO FenntaÉási és Ellátási Ügynökséggel (NAMSA), valamint a SHÁPE
Technikai Központjával (STC)' illetve az említett ügynökségek területi
szerveivel folytatott egyiittműködés.

A

washin5oni csúcstalálkozón jóváhagyott, a NATO jövőbeni
bővítésének"nyitott ajtó politilaija" mindenképpen új kihívások - mind a
NATo meglévő légi vezetési és irányítrísirendszerébe való illeszthetőség

tervezése, mínd a pénzügyi finanszírozás vonatkoásában - elé állítják a

NACMA-t.

Magyarország számára minderiképpen hasznos lenne képviseltetni
NACMA szervezetében, nemcsak olyan meggondolásból, hogy az
ügynökség jelenlegi tevékenységének zöme a hazai (illetve a Cseh és a
Lengyel) telepíIésekhez és fejlesaésekhez köthető' hanem mint a hazai ez
irányú kutatás-fej lesztés és vállalkozói ipar bekapcsolására (a már
kialakult specialízálódásokat figyelembe véve) a tagorságok hadiipari
konzorciumainak munkájában.
magát a

2.)

A NATO IIÁWK Gyártási és Logisztikai Szervezete
(NHPLO)

Mint már említettiik, már a NATo 50 éwel ezelőtti megalakulásakor
az egyik legelsó és legsikeresebb szövetségen belüli integráció a légtérvédelem területén következett be. Mindez azonban nemcsak a különbözó
légi vezetési és irányítási rendszerek összevonását, hanem a hozrájuk
kapcsolódó fegyterzeti (a szövetség védelmi jellegéből adódóan tulnyomórésá elhárító) rendszereknek a közös alapú, integrált fej lesztésétés
előállítását

is jelentette.

A termelési logisaika területén is bekövetkezeü integníció kiterjedt a
légvédelmi fegyverek arzenáljára is.
ot európai NÁTo szövetséges közös fegnenetglórtási

kooperóciója

l959-ben, Belgiumban, Öt NATO tzgorsÁg - Franciaorság, Német
Szövetségi Közrársasig, OlaszrrszÁg, Belgium és Hollandia - képviselői

1t'l

aláírásukkal erosítették meg, hogy a közös fegyvergyártás - elsősorban a
kis és közepes hatótávoIságú ftild - levegó rakéták elóállítáSa - területén.
európai kutatás-fej lesáési és az azt kóvető gyártási bázison alapuló integ_
rált fejlesztési programot kíván megvalósítani.

A Szovjetunió és a Varsói Szerzódés tagországainak' egyre növekvő
számú támadó jellegű fegyverzeti rendszereinek aNATO határaihoz közeli
te|epítése jelentette azt az eurőpd fenyegetettséget, amely tíz évvel a

NAIo

szövetségének megalakulása után. az európai szövetségesek elsó

integrált fegyverzet előállítási programját eIindította'

Az öt ország képviseltÍielsődlegesen megvalósítandó cétkénttíizték
ki annak elérését,hogy a komplex és bonyolult fegverzeti rcndszerek

közös fejlesxtésével és termelésével erőSítsék az Észak-atlanti Szerződés
Szeryezelének az európai közös légtérvédeImét'

A fegyverzetgyártási integráció elsó lépcsőben azoknak a hadiipari
vállalatoknak a SZövetségét jelentette. amelveket a programban résztvevó
nemzetek saját hadiipari válIalat arzenáljukbói választottak ki'
Az így létrejött konzorciumnak a kezdetekben az volt a feladata hogy.
a már meglévő és kipróbált amerikai kis és közepes hatótávolságú ftildlevegő rakéták - az amerikai fejlesaésű rakéta elnevezésének mozaik
szavaiból " Homing-AII-The-Way-KiIIer,, = HAWK - európai összeszere_
lésétés telepítéséthajtsa végre'

A NATO HAIYK Irányítói Irodc (NHMO)
AZ Egyesült Államok hathatós technikai és technológiai segítségével.
NATO HAWK Irányítói Iroda (NATo IIAWK Management
office: NHMO), mely feladata a konzorciumok. _ az európai nemzetek
tudományos és ipari eredményeinek sokszínűségét.szé]es köni mémöki
potenciálját, eltérő szellemi metodikáját ötvöZ!'e egy a történelem során
még sosem látott egységes keretbe - brázisán megvalósítandó kis és
közepes hatósugarú Ítild-levegő rakéták hosszú ávú kutatás-fej lesaése és
előállítása volt.
létrejött a

Negyven éwel az NHMO megalakítása után' ma is helyénvalóak
azok az előnyök, amelyeket az integrált fegyverzetgyártást biáosító szervezet képes nyújtani a NATo_nak'

I

l8

A negyven évvel ezelőtti európai fegyverzetgyártási (csak úgy, mint a
hozzá kapcsolódó kutatás-fej lesztés) együttműködés vált Sok nemZetköZi a katonai felhasználás területéról kilépő, a nyugat-európai piacgazdasági
viszonyok közötti civi| _ gazdasági kooperáció (majd a napjainkat jellemző
fttziók) motorjává.

A NATO HAWK Gyártási és Logisáikai Szervezetének 1959 júniusi
megalakulását követően, még három ország csatlakozott a NATo-nak
ehhez a központi, elóál lítással fo glalkozó szerv ezeÍéhez'
Görögország 1972-es csatlakozását Dánia követte 1974-ben, majd
l986-ban Norvégia döntött úgy, hogy részt vesz a szervezet (csakÚgy. mint
a hozzá tarÍoző hadiipari konzorciumok szövetségének) munkájában.

A NHPLO műktidésének eredményei
Hosszú kutatási és 'feilesztési eredményként1974-ben jelent meg üz
első igazán jelentős project megvűlósítrÍsi te e, az ú$)nevezett HELIP (a
HAWK European Limited Improvement Programme ./HAWK Európai
Korlátoztkti Fejlesztési Program/ mozaikszavakénl) rakéta program

A NATo szövetségesek NATo HAWK Gyártási és Logisztikai Szer\'ezetének tagolszágaiban - valamint Belgiumban - ma hadrendben lévő
légvédelmi fold-levegó kis és közepes hatótávolságú rakétái ennek a
HELIP programnak a keretében (azőta már több átalakítás i-fej lesztési
modernizációt megélve) születtek meg. (Lásd 2.számú ábrát)'

A HELIP project megvalósításában a Raytheon hadiipari konzorcium
koordinálása mellett a résztvevő országok nemzeti hadiipari vállalatai is
részt vettek. A projecthez taftozó telepítések és beruházások megvalósítása több rnint egymilliárd dollarba került és kilenc évet vett igénybe.
A HELIP-e| követő úgynevezetl Gyártási Fejlesztési Progrum (PIP)
indulásakor lefektetett elvek szerint, I980-tóI a ftsztveyő országok
nemzeti hadÍipari megrendelései, a NHPLO irányíltÍsának és vezetésének koordináItisávaI foIyó kutttttÍs-fejlesztésre-megvalósításra fordított
összegeiknek az arányóban részesülhetnek'

I

t9

A szervezet

azért is tölt be nagy jelentőséget a NATo európai orsá_
gainak a légtérvédelméheztartoző fegyverzeti (elsősorban rakéta) gyártása
területén, mivel csak a már említett két project több mint hárommilliard
dollárba került. Ennek' és a többi modemizációs programhoz tartozó hatal_
mas összegnek a felhasználását és kezelésétbízták a résztvevők a NHPLO
kezébe. Mindez nemcsak a szeryezet átlátható működését kívánta, hanem
az üzleti kapcsolatok _ a hadiipari szövetségek, nemzeti hadiipari beszállítások, stb. - nemzetközi értelemben Vett, és a többi résztvev ő orsúg álta].
állandóan ellenőrzött tisztaságát is.

A rakétagyártrísi együttműködés eredményeit nemcsak a kapott fegyverzeti rendszerek korszerűsége jelzi, hanem a kooperáció kapcsán meghonosodott technológiai transzfer is.

A

fejlesáési projectek eredményeképpena n1.ugat-európai rakéta_
gyártásnak az amerikai ipartól való fuggósége megszűnt' amit mi sem
bizonyítjobban, minthogy a katonai együttműködésből kinövó civil közös
nyugat-európai űrkutatási programok is enő] az azonos európai bázisról
indultak hódító útjukra.

A NATO IIAWK Gyártási és Logisaikai SzervezeÍének az Igazgató
Tűn.icsa, mint a szeryezetÍejlesztési és mííködési döntéseit hoaj - minden
résztvevő nemzet képviselőjébőT áIIó - tanácsként funkciondt. Általában
évente háromszor ülésezik' és a tanácsadó bizottságainak eloterjesaésein
keresáül dönt a stratégiai műszaki-technikai, a kapcsolódó szoftver,
pénzügyi valamint a szerződéskcitési ügy-ekben'

a

A NHPLO

szervezetének végrehajtó része a NHMo, amely a dö'rrmindegyik részwevő tagorság érdekeit szem előtt tartva
végzi koordináló tevékenységé1.A NHMO felel a NATo keretein belüli
téseket követóen

[{AWK feryverzeti rendszerhez kapcsolódó fejlesaés irányításáért, a
gyártási együttműködéséért, és kapcsolódó képességek ellenőrzéséért.

Jelenleg kilenc egymáshoz kapcsolódó HAWK sikeres fejlesztési
project fejeződött be, és jelenleg is folyamatban van egy olyan több éve
kezdődött program (HAWK Viability Programme), amely a már meglévő
kis és közepes hatótávolságű fiild-levegő rakéták továbbfejlesztésére
irányul.

120

Az NIIPLO legfontosabb befejezett IIAWK programjai
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A

további fejlesztési és gyárLísi együttműködésre a pénzügyi finan_
szirozás - elsősorban a hadiipari kutatiísra és fejlesáésre fordított nemzeti
összege! csökkenő aránya - valamint az európai biztonságpolitikai vál_
tozások hatnak a leginkább.

Jelenleg a íagotsztÍgok csökkenteni iglekearck a szemezetre fordított kiadás dikat, azonban a legmoder ne b b fegyverzetg1lártási egJ) üttmíiködés megszünteteséről nincs szó, hisz a kutatáSi és g1tártási kooperdcióban hosszú évek alatt Íelhalftozott lapaszíalat nuÍs glártási területek (mind
katonai, mind polgtiri vonatkoztÍsban) szilórd alapj aiként szolgálhatnak.
F'elhasznált Irodalom:
1.)

NATO Logisaikai Kézikonyv. HVK Logisztikai Főcsoportfőnök_

ség, Budapest, l998.
2.) Dobó Péter: Gondolatok a ''Befogadó Nemzeti Támogató" feladat_

rendszeréról. Katonai

Logisaika' 1998/l.sz. fuzet.

3.) Dr Csabai Györgl: Az együttműködés alfája
Logisztika, |998.2.szétrn'
4') Dr. Csabai GyÓrgl -Eszeny-i Imre: Központi

tek a

a

NATo-ban. Katonai
logisztikai szeÍyeze-

NATo_ban. Katonai Logisaika. l998. 2' sám.

5.) Cdr Finn Lage szőbelt előadása a ''srtAPE logisaikai szeÍvezetéről", 1999. februrí,rj ában Monsban'
6.) Eszenyi Imre; Civil-military logistics connection relating to the
hungarian Aeronautical

APoD. The challenge oí next millenium on
Scieces, Budapest, eR-GROUP, 1999.

7') Fleischhacker Ferenc.' A sálliuisten'ezés. szen ezés és végrehajtás elvi kérdései a NATo szállítási logisztika ttikében. Tanulmán1'. ZMNE
Tudományos Kön)'Vtár 5 85 /2402.
8') Prof. Dx Báthy Sándor - Fleíschhacker Ferenc'' Lépéseka Nemzetvédelmi Egyetem logisztikai képzésébena NATO kompatibilitás felé.
Katonai Logisaika, 199'7. 4' szÁm '

KIKÉPZÉS- FELKÉSZITES
NÁTo LoGISZTIKAI ToRZSTISZTI TÁNFoLYAM
A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN
Bátlry Sóndor

]

A

NATo-cscttltlkozlis küSzöbén égetően szükségessé vlilt, hogy a
NATo-ban űlkalmazott elvekkel és eljdrásokkal' a vexetés, ű törzskari
munka szövetségben aIkaImazott módszereivel megismerkedjenek azok a
ÍiszÍekis, lkik nem yetÍek részÍkülhoni tatlfulyamokon, nem voltak
részesei a hgzüi t)'akorlatok NATo'orientációs felkészítéseÍnek,illetve
a hazűi Íanin'
valamil1'en forruiban nem kaptak ezirán!ú Íelkészííésl
FőcsoportLogisztikai
a
ismerte
Ennek
szükségességét
Íézetekben.
fel
vezetése,
amikor
felkérÍe a
főnökség és a Logisztikai Főigazgatósdg
Nemzenédelmi Egl'etemet, hog; a saját lehetőségein belül készítsen egt
eg1,hónapos fetkészítésiprogramot Iogkaikai lörakari ismereÍekből, a
Magl' ar H o nv édség lo g iszti k ui t is ztj e i számára

A \emzenédelmi

Eg1'etem

Logisaikai tanszéke az eg)etem többi

tanszékéneka \ -{Totörzstiszti képzéSben elért tapasztalataira és ered-

mén1'eire rámaszkodva készségesen és cirömmel tett eleget a felkérésnek,

annak a szakmai kihívásnak, amelyet egy olyan képzésmegvalósílása
jelent' amit maga a részrvevó tanári kar is csak néhány év óta sajátít el
külloldi és hazai tanfolyamok keretében.

Azért tartom lényegesnek - és ez indított jelen cikk megírására is _
elemezni és értékelni a megtartott tanfolyamok tapasztalatait' hogy a
jövőre vonatkozó, hasznosítható tapasztalatok közreadásával, esetleg
megvitatásával a jövőtlen, ha lehet, még hatékonyabb felkészítéstYaIósithassunk meg e tanfolyam jellegű képzésterüIetén.

A tanfolyam

e|é azt

a

célt tűZtük ki, hogy a logisaika valamely terü-

letén képzettséget szerzett (fóiskolai vagy akadémiai) tisaek megismerked-

jenek a NATo-ban alkalmazott törzskari eljárasokkal, a logisaikai (34' G4)
törzsrészlegek feladataival, együttmiiködésük rendjével, munkamódszerével, lehetóséget biaosítva ezzel számuba, hogy ismereteiket önképzés for-

l
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májában tovább mélyítve, képesek legyenek közös munkavégzésretöbb
nemzetiségű torzsekben, illetve együttműködésre más NATo hadseregek

törzseivel.

A kitűzött céI eléréseérdekében egy 134 órás képzésiprogramot
ál|ítottunk össze, rnelynek közel 80 oÁ-át logisztikai és törzsszolgálati
^
ismeretek alkották" de helyet kaptak benne
a szárazftildi csapatok
harcászatával, idegen hadseregekkel, katonaftildrajzzal, katonai jog_
gal' PR munkíval kapcsolatos tantárgyak is.
A harcászat tantárgy keretében a válságkezelés, a trímadó és védelmi
harc, valamint a nem háborus műveletek alapjait dolgoauk íel, arra helyezve
a hangsúlyt, hogy a hallgatók viszonylag kevés zászlóalj' és dandárszintLí

ismeletet kapjanak, de ezen keresztÍil megértséka NATo harcászati szintű gondolkodását és a problémák kezelésének metodikáját.

A logisztikai támogatás tantárgy keretében a NATo logisztika alap_
fogalmaival, elveivel, az ellátási osztályokkal ismerkedtek meg a hallgatók' majd a harcászati logisztikai problémák feldolgozásával alapozták
meg ismereteiket és jutottak el a békeműveletek logisztikai támogatásának megszervezésével összefiiggő G4 törzs feladatrendszeréhez.
Annak érdekében, hogy tudásukat a töIzstevékenységek során is kamatoztatni tudják, megismerkedtek a NATo-törzsek szervezeti felépí_
tésével'munkarendjével, együttműködéséveI, a törzsmunka tartalmi, formai
és módszertani eszközeivel és elemeivel, a számítástechnikai támogatás
lehetóségeivel, továbbá lehetóséget kaptak elgondolásuk kialakításának és
jelentésének power point segítségévelvaló úmogatisára' Ennek során
néhány nagyonjól szemléltetett és kifejező megoldrís is született: ]-2 abra.
Végü1, de nem utolsó sorban megismerkedtek az Intemet alkalmazási
lehetóségével, a katonai logisztikai adatbrLisok elérhetőségénekl'izsgálata és a 1ogisáikai intézkedések továbbítrísi lehetőségének tárg1alása soran.

Némileg kiegészítő, de a NATo_ismeretek szempontjábóJ mégis nélkü_
i"lzhetet]en ismereteket kaptak a NATo-ban rendszeresített térképek
] e: lemzóiról, jelkulcsairól,
az ábnízolási módokról, a katonai és polgári szer_
'':zetek közötti kommunikációról, a PR munka eIvi és gyakorlati kérdései:: i. r alamint a SoFA_szerzódés elokészítésénekés megkötésének jogi szabá-

-t..zlsríról'

Vűs

úti kirako dó tillonuÍso k
].számú ábra

o ''

A '' Bonyhád VA.

o '' B '' Pécsvarad

VA.

o '' C '' Bátaszék VA.

o"D"HirdVA.

VWAEGÜH

o '' E '' Pécs VA.
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2. számú ábra

Légi sztÍIlíttis

.Taszári repülotér igén1bel éielélel
.Taszár - Sásd - Pécs (

\SG'

)

A tanfolyam képzésébenzáróakkordot és egr'ben csúcspontot
jelentett egy béketámogató művelet logiszrikai feladatainak feldolgoása, metynek megoldásához a hallgatók ci_{TGmintára) szindili:itusokat alakítottak ki' ahol a G4 vezetésér'ela saját maguk által meg_
jelölt beosztásokat funkcionáltatva jutottak eIhatároásra és t€tték
meg jelentéseiket.
Ennek

a mozzanatnak kü lönös

je lentőségét aZ

adt4 hogy nemcsak

tár_

91'i tudásukat demonshálták a Íésztvevók' hanem - és ez taIán még fontosabb
a NATo-ban jellemző törxmunka stílusát és szellemiségét is érzékeltet_

-
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niük kellett. Ez abban nyilvánult meg, hogy a szaktisaek nem pusztán aiátámasztották a G4 elgondolását, hanem szuverén. saját Szakterületiiket legmagasabb szinten művelő személyiségekkéntis reprezentállák az á|taluk
elvégzett munkát. Talár jellemzó erre a helyzetre, hog1.' a plenáris meehallgatáson az összfegyvernemi hallgatók és tanáraik elismerésétis az a
nem olvos képzettségű hallgató vívta ki' aki vezető on'osi szerepkörben
jelentette az egészségügyi biztosítás feladatait'

Külön figyelmet érdemel a tanfolyamokon részt Yettek sáma és
A vizsgált időszakban az 199811999
tanévben összesen 4logisztikai törzstiszti tanfolyamot vezettünk le a
előképzettsége' illetve beosztása.

Nemzetvédelmi Egyetemen összesen 51 fő részére,melyből az első tanfolyamon 8 fő, a másodikon 17 fő' a harmadikon 8 fő' a neg1'ediken pedig
18 fő vett részt. A csoportok létszáma valamennyi esetben szen,ezett munkát
tett lehetóvé, ugyanakkor talán eredményesebben lehetett vo]na doigozri. ha a

létszám a 12 főt nem haladta volna meg. Nagyobb létszám esetén a jölőben
lehetőséget kell telemtenünk két pfuhuzamos osztály indítására.

A

csoportok belsó összetétele rendkívül heterogén volt mind rendfokozati, mind beosztási, és ezekből következően természetesen előképzettség vonatkoásában is. Nem lehet elvárni, hogy teljesen homogén csoportok jöjjenek léÍre,az azonban célszerű, hogy a bizonyos fudáSszintet
már elértek külön magasabb szintű felkészülésben részesüljenek. Nem
várható el ugyanis, hogy egy hadosztály logisaikai fónök fol1''amatosan
érdeklődést tanúsítson azon az eloadáson' ahol több hadnagyot keIl megis-

mertetni a NATo-jelekkel és jelzésekkel. Ezzel kapcsolatban idézni
szeletném Bíró János mk. ezredes urat, aki tanfolyamunkat értékelve
megállapította, hogy''célszerűbbnek látom a pályázat meghirdetésekor
már tisztázni a beiskolázandókkal szemben támasztott követelményeket' Így nem fordulna elő az' hogy különböző beosztású, tapasztalatú, ismeretű személyek kerüljenek egy tanulócsopoÍba. A közel
azonos ismeretszint hatékonyabbá tehetné a képzést.A tanfolyam
tapasztalatai alapján célszerűnek látnám lépcsőzetes képzésirendszer
kialakítását. Ez egyik változatban állhatna egy alapszintű tanfolyamból, ahol az alapokat és a zászlóalj szintű (zászlóalj harccsoport)
logisztikai ismereteket oktatnák. Erre alapozva következne egy középszintű (dandár-hadosztály)' majd egy felsőszintű tanfolyam' Ezeknél a
tanfolyamoknál követelményként kellene kitűzni a lépcsőzetességet,
tehát lépcsőfok nem hagyható ki.''

12',7

A

Logisztikai Főigazgatóság illetékeseivel történt egyeztetés során
hogy nincs elvi akadálya többszinten szervezett NATo
logisaikai törzstisái tanfolyam megtartásanak, és szóbeli megbízást kap_
tunk egy ezt biáosító tematikai program kidolgozásara'
körvonalazódott,

A tanfolyam levezetése során a viszonylag szűk időkeretek között is
megtalálfuk annak a lehetőségét, hogy a hallgatókat megismertessük egy
funkcionáló NATO logisaikai törzzsel, amire a taszári amerikai bázisnál
jóval alkalmasabbnak találtuk a pécsi töb{:remzetiségű támogató csoportosítást. Ennek elsősorban az az oka - és erre maguk a hallgatók hívták fel
a figyelmet -, hogy az amerikai logisztikai támogató brízis feladatai
speciálisan amerikaiak, azaz méretébel ós a logisztikai támogatás meg_
szervezésében természetszerűleg az amerikai világhatalom szerepváIlalásának és gazdasági erejónek megfelelő problémáik és megoldásaik
vannak. Ugyanakkor a pécsi, öt nemzet e|látását szervező logisztikai
támogató elem méreteiben, és ennél fogva a problémák kezelésébenis,
közelebb áll a magyar valósághoz és sokkal jobban demonstrálja a
többnemzetiségű harci kötelékek logisztikai támogatásának meg_
szervezését'

A tanfolyam vezetése, a hallgatói igényekre is trírnaszkodva a.jövőben

is fontosnak tartja az elméletben elsajátítottak gyakorlati megvizsgálását,
esetleg más NATo_ba kijelölt magyar harcászati kötelékek megtekintését
is. Kívánatosnak tartjuk, és a tanfolyam megszervezése során kísérletet is

tetttink arra, hogy a törzstiszti tanfolyam egr'es elemeit a Brit Királyi
Logisaikai Iskolával közösen szen'ezett "MÁGLITE' logisaikai infor_
mációs programmal ötvözzÍik.

Ennek keretében célszerűnek tartanánk, ha a Logisaikai Főigazgatóság a beiskolázást itgy idiizítené' hogy az találkozzon a brit féI mag) aÍor-

sági gyakorlásával,

szemrevételezési programjával' illetve az elhatároás
meghozatalának Íörzskari feladataival. Ez megteremtené annak elófeltéte_
lét' hogy a törzstiszti tanfolyam hallgatói, illewe egy részük könetlenül is
kapcsolatba keriilhessen az angol szindikátusokkal és személyes élmények
út1án is tapasáalhassa a törzsmunka NATo-béli annoszféráját. E mellett
nem tartjuk elhanyagolhatónak aá sem, hogy módjuk nyílik személyes
kapcsolatteremtésre egy szakmai képzettségben velük közel azonos felkészúltségű szövetséges hadsereg tisájeivel.
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osszessegében a négy tanfolyam tapasztalatai alapján, messzemenőea rjmaszkodva a hallgatókkal folytatott értékelő eszmecserére' úgy ítél_
betó meg' hogi' a tanfolyamok a j€lzett szervezési problémák ellenére is
elerték céljukat' a hallgatók egy részénélmegteremtették a NATo' és első_
sorban a liAToJogisztikai ismeretek alapját' néhányuknál pedig hozájárultak ismeretek elmélyítéséhez,esetenként a számítógépes, Inter_
netes adaffeldolgozási és elemzési lehetőségek tökéletesítéséhez.Itt ismét a
hallgatói közösség véleményétmegfogalmazó Bíró János mk' ezredes urat
kell idémem, aki a kari dékínÚmak küldött értékelésébenfogalmaáa meg a
hallgatói vélemény,t: ''ig€n jó ötletnek tartom az Internet használat és a
sámítógépes támogatású szemléltetésbeiktatását a tanfolyam anyagába.
Annak ellenére, hogy csapatszinten ilyennel még nem mindenhol találkozhatnak, előremutató jellegű' tehát hasznosi fontosnak és jónak taÉom,
hogy a tanfolyam során a NÁTO-ban használt rövidítések ango|- és ma_
gyar nyelven kibontásra kerültek Ez jól szolgálja egyrészt az angolul nem,
vagy csak gyengén beszélőknek az eligazodását' illetve a nyelvtanulást is.''

Az elmondottakbóI tip ítéIhető meg, hogl céIszeríífolytatni ezeket a
céltanfolyamokat, melyek elősegítik a ztikkenőmentes bekapcsoltídtÍst abba
a vexetési-, Írányítási rendbe és stíIusba, amelyet ma a NATo-dokumentumok haíáfoznak neg, és amire a belépéspillanatát automatikusan
nem leftek képesek a logisztíkai tísztek sem- Fontosngk érezzük, hogy
megvalósítsuk g többszintíí képzést, eredményesen iityöuük az elméIeti
órák és glakorlati foglalkozások an}lagót' mindeuel houtijórulva egy még
h

ató kony abb

felkészítésmegvalósításához
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SzolgáItatás: Á szállító és a vásárló
kapcsolódási pontjain íolytatott Íevékenységekből, valamint a száIIító belső
tevékenységeibőI kepződő eredmények
a vásárlói igények kielégítésére.

(MSZ rSO 9004-2)

Bevezetés

A rendsaerváItás, illetve a Varsói Szerzőtlés Íelbomlósa utáni gazdasági körüImények, valamint a Magyar Honvédséglétszám és szemezeti
vriltozásai megkövetelték a mííködéshez szükséges ellátási módszerek
me gv á lt o zt at ás át, k o r s ze r íísítés ét.

l990 előtt a Magyar Néphadsereg és a gazdasági szféra közön foleg a
védelmi termékek elóállítására alakult ki közr'et]en kapcsolat. A honvéd_
ségi megrendeIéseket az ipar teljesítette. a honr édségminőségbiaosítási
szakemberei (KÜM-ök) az elkészült termékeket minosítenék.ezután a telmék bekerült a honvédséghez felhasználásra' Szolgáltatrísi ter'ékenységek

iránti igény minimális volt (elektromos áram. r'iz. ipari javítások), a
tevékenységek jelentős részéta honr édségsaját szen,ezetével biaosította
(avítások, mosás, étkeÍetés'objektum fennlart'ási munkák stb')
l990 után a védelmi iparunk piacai beszííkültek és ez a helyzet a védelmi Ípar leépüléséteredményezte. Termékek beszerzésénéla közvetlen glártó
- vevő kapcsolat mellett glakran megjeIenik a kereskedő szervezet, minÍ szolgdltaű. A honvédség szenezeti vtiltozdsai utún megszííntek, illetve megszíinnek az eddigi szolgáltatdsi tevékenységet eIIátó szervezeti elemek, a technikai
tevékenlségeÍvégzők (javító búzisok), mint iindlló Rt-k mííködnek tot'tibb.

l' caá] Lajos közalkalmazott a HM Beszerzési Hivatal Minősé8biáosítási lgazgatóság'
Rendszertanúsító osztáIy föelőadója
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'\ honr'édséga tevékenységéhezszükséges egyéb feltételeket (mosás,

étlieaetés. objektum fenntartási munkák stb.) a |étszám csökkentés miatt
e5're na5'obb mértékbenveszi igénybe különböző szolgáltatást nyújtó
szert ezetek tevékenységét.

N apj ain

kb

an a korszer ííminőségbÍztosításifolyamat

fo kozatosan

tittér a termékek szétesköríí, költséges ellenőrzésériÍl a gyártó, illene szolgáttató minőségbiztosítási rendszerének, valamint képességeinek ellenőrzéséreés ennek eredményeképpen a teÍmlikeken illetye a szolgóItaíás
teljesítéseknétcsflk a minitruilis elknőrzés vtilik szükségessé.

A

terméket elóállító szervezetek minőségbiztosítasi rendszerével,
már korábbi cikkeink foglalkoáak' így erre legfeljebb
annak éÍtékelésével
hivatkozásként térek ki.

A szolgáltató szervezetek minőségbiztosítására az ISo szabványok is
csak útmutatást adnak (MSZ ISo 9004-2), a rendszer értékelése,illetve
tanúsíLísaMSZ ISo 9001 vagy MSZ ISo 9002 szabványok alapján törté-

nik és ezek összeegyeztetése jelentós problémát jelent a szervezetnek, de
gyakran az értékeléstvégzőknek is' A íovábbiakban ehhez az eg)eztetéshez iglekszem se7ítséget nyrijtani, kíléme,ahol sziikséges, a honvédség mint megbizó kockázatdra is.

A vevő célja igen sokféle lehet

a megrendelt áruval kapcsolatban' a

száIlítő számÍrra gyakran nem ísmert az áru végső rendeltetése és felhasználása. A vevő abban érdekelt, hogy a megállapodott vételiírérta
szerződésben meghatáfozott minőségű árut kapja meg. Érdekelt abban,
hogy az áru megfelelőségének biztosítása folyamatos és megbízható legyen'

Hatósági engedélyezés

Az élet, vagyon, egészség és kÖmyezetvédelmi kategóriájába tartozó

területen évtizedekkel ezelótt kialakult a hatósági követelmények rendszere.

A hatóságilag szabályozott területeken az

áru forgalombahozaÍa|ának

előfeltétele, hogy megfeleljen a vonatkozó jogszabályokban megfogalmazott követelményeknek és az áru forgalmazója ezt a feljogosított intézetek

l3l

tanúsításával igazolja. Amennyiben az áru megfelel a vonatkozó
nemzeti
előírásainak az iíru minden további néIkül forgálomba hozható.

Hatósági tanúsítási rendszer működik ma Magyarországon a
megfelelő minisáériumok, főhatóságok és intézmények kezelésében,
de
szerepüket fokozatosan átveszik a különböző notifikáli intézmények.
Ilyen
tanúsíltÍsoksziikségesek pI. (a teljesség igénye nélkül):
. az élelmiszerekre,
. a kozmetikai készíményeke,

. villamosipari termékekre,
. gyógyszerekre,

'

. nyomástartó edényekre,
. hegesztett termékekre,

. építóipari anyagokra

és termékekre,

. járművekre, stb.

Az

egyes szakteriiletekre vonatkozó követelményeket, valamint

eljaráSokat miniszteri rendeletek írjríkelő, amelyek kijelölik
ill"ték".
inté?eteket is (iellemzően egy területre egy intézetet flljogosíwa,
amit a
hazai és a külft'ldi érdekek egyaránt kifogásolnak).

-

PL a nagyértékííhíradástechnikai termékek, saÍmítústechnikaieszköcsak
zök
akkor hozhatók kereskedetmí forgalomba, ha rendelkeznek:

'

éIet_, egészség_,testi épség,üzem-,

vagyonbiztonsági és vil_
lamossági szabványossági szempontból történő ellenórzés
és minősítésalapján kiállított Minősík! Irattal;

. Hírközlési Főfelügyelet
v
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zavaremisszió és zavarérzékeny ség

izsgálata alapján kiadott forgalombahozatali engedéIyéve1;

. a forgalombahozatal előtti előzetes minőségvizsgálatra kijelölt intéZetek szakvéleményével;

. magyar nyelvű használati-kezelési útrnutatóval és minoségtanúsítással;
. jótállási jeggyel.

A jogszabályokban meghatározott szolgáltatási tevékenységek
végzésehatósági engedélyekhez kötött, ilyen esetekben nem elegendő a
cégbíróságon bejegyzett tevékenységmegléte, szükségesek az érvényes
hatósági engedélyek is.
kell:

A szolgtÍltató kivúlasztásdnál az egléb sztillílóhoz hasonllian értékelni
. a vállalt tevékenység jogosságát (cégbejegyzés, TEÁOR);

.

a gazdasági stabilitását;

.

a szükséges eróforrások meglétét;

.

a Szükséges hatósági engedélyek meglétét;

. referenciákat;

'

a minőségbiÍosítási rendszerét'

(Esetenként, ha a szolgáIatteljesítés megkívánja, nemzetbiztonsági
szempontok szerint is vizsgilni kell a szolgáItatót (pl. ha objektumokba
való belépésezt megkívánja).

Szolgáltatás és szolgáltatás teljesítésjellemzői

A minoség eléréseszükségessé teszi a szeÍvezet minden szintjén a
minőségi elvekkel szembeni teljes elkötelezettséget, a rendszer folyamatos
v izsgá|atát, jav ítását, a vevői reakciók értékelését,
visszacsatolását.
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A minőségirányítás sikeres alkalmazása
' ajobb

lehetőséget nyújt:

szolgáltatási teljesítőképességre és a vevői megelége-

dettségre;

. a jobb termelékenységre, hatékonyságra és költségcsökkentésre;

. a jobb piaci részesedésre.

SZOLGALTATAS MINOSEGE

Szolgáltatásteljesités minősége

A szállitó

összes tevékenysége,

beleértve a személyzetet és a
létesítményeketis.

A

követelményeket úgy kell meghatározni, hogy megfigyelhetók
legyenek és összhangban legyenek a vásárlók által igényelt jellemzőkkel.
A jellemzők lehetnek:

. kvantitatíV (mérhető)
. kvalitatív (összehasonlító)
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Példák a jellemzőkre:

. eszközök,

létsám, anyagmennyiség;

. várakozási idő, szállíüísi idő, szolgáltatas időszükséglete;

'

higiénia' biztonság, m-egbízhatóság;

'

készség, Ltozzáférhetőség, udvariasság, rugalmasság stb.

A

szolgáltatrís teljesítésfolyamatrínak jellege a teljesen gépiestól
(telefonhívás, üdítő automata) a teljesen személyesig (orvos, tanácsadás)
terjedhet.

A minőségügyi rendszer fő összetevői
A vezetóség
felelőssége

Kapcsolódlís a
fogyasztókkal

lyi

Minóségiigyi

Személyi és

rendszer
struktúrája

állomány

anyag

A vásárlói elégedettségfeltétele a vezetóség felelósségének, a szeméés anyagállománynak és a minóségügyi rendszer felépítésénekjó

Ósszhangja.
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Á szolgáltató szew

ezet minőségbiztosítási rendszerével
kapcsolatos követelmények

(MsZ EN Iso 9002 és az MSZ ISo 9004-2 alapján)

A felső vezetőség felelőssége

A

vezetóség felelős

a

szolgáltatás minőségére és a fogyasaói

elégedettségre vonatkozó politika kialakításáért, Áelynek sikerJs megvalósítása a vezetőség elkötelezettségétől fugg.

MinőségpoIitika

A

szolgáItató szervezet minőségpolitikájáért viselt felelősség és
elkötelezettség a vezetőség legfelső szintjére tartozik. A minőségpoíitika
lérjen ki:

.
.

.
.

.

a teljesítendő szolgáltatás fokozatára;
a szolgáltató szewezet arculaÍára és minőségügyi hímevérel

a szolgáltatás minőség céljaira;
a minőségi célok megvalósításríLrrak elfogadott útjaira;

a minőségpolitik4 megvalósításáért felelős vállalati
é|yzet szerepére '

-A

sze_

vezelőségnek biÍosítanikell, hogy a minőségpolitiká közzéte_

gyék, megértsék, bevezessék és megtartsák.
Szo lgákatós i ny ilatko zat

Ha el&intötték, hogy egy szolgáttatás ajrfulanak, a piackutatiísi ered_
ményeket, az e|emzést és a szállítói kötelezettségeket egy szállítói nyiIatkozatba kell rögzíterri.
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Ez a nyilatkozal meghatólozza:
.a vásrírlók igényeit;

.

a szolgáltató szervezet képességét;

. a követelmények és utasíüísokryűjteményét.

A minőségérl viselt Íelelősség és hatáskijl
A

vezetőség hozzon létre egy minőségügyi rendszer struktúrát, hogy
hatékonyan szabályozza, értékelje és fejlessze a szolgáltatiísteljesítés minden szakaszábarr a szolgáltatás minóségét.

Minden személy részére,akinek a tevékenysége befolyásolja a szo)gáltatrís minőségét, meg kell határozni a felelősségét és hatáskörét. Ez
legyen összhangban a szolgáltatrís minőségének eléréséhezszükséges eszközökkel

és módszerekkel.

A felsó

vezetóség felelós a minőségügyi rendszerre vonatkozó követelmények kialakításáért. Vállaljon felelősséget vagy jelöljön ki egy yeze-

tóségi megbízottat, aki felelős a minőségügyi rendszer létrehoásáért,
felülvizsgálaüíért és folyamatos átv izsgáiásáért'

A

minőségügyi rendszer magában foglalja az öSSZes feladatkört és
megkívánja az egész személyzet bevonását, elkötelezettségét és hatásos
együttműködését a folyamatos fejlesáés érdekében.
SzeméIyzet

Minden szervezetben a legíontosabb erőfonás a részfvevo szeméa szolgáltató szewezeÍ\en, ahol az egyén magatartása és
teljesítőképessége közvetlenül befolyásolja a szolgáltatás minóségét.
Iyzet, különösen

A vezetőség:

'

a személyzet kiválaszLísanál figyelje, hogy a meghatározott

munkaköri leírásnak hogyan képes megfelelni;
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. olyan munkakömyezetet teremtsen, amely

a kiváló teljesít_

ményt és a biztos munkakapcsolatokat elősegíti;

.a

szervezet minden tagjrínak biaosítsa az állandó. kreatív
munkamódszerek lehetóségét, érdekeltségét;

.biztosítsa, hogy a személyzet a
feladatokat, célokat megértsék, lássák a minőségre gyakorolt hatrísukat;

. gondoskodjon róla, hogy mindenki
tatIís minőségére befolyással bír;

.

érezze, hogy

a szolgál-

a minóséget elósegítő részvételtbátorítsa megfelelő elis_
meréssel;

. idószakonként értékeljea személyzetet motiváló
tényezóket;

.

vezessen be előmenetel tervezést, fejlesáést a szeméIyzet
részéte1'

.

biáosítsa

a

szerűsítését.

A

v ezetős

égi ótv

személyzet szakképzettségi szintjének kor-

iug tÍlás

A

vezetőségnek biztosítani kell a mintlségügyi rendszer hivatalos,
ismétlődő és ftggetlen átvizsgálását, hogy megáltapítsa annak folyamatos
alkalmasságát és hatékonyságát a minőségpolitika megvalósíüísa érde_
kében. Az átvizsgálást a vezetőség megfelelő tagjai vagy megh atalmazott
ftiggetlen szeméIyzet végezze, amely közvetlenüi a felJ6 veáőségnek
ad

jelentést.

A

vezetőségi dtvizsgáIások és értékelések
foglaljtik magukba:
. a szolgáltatás teljesítőképesség
elemzésének megállapításait
a hatékonyságról és eredményességről;
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.

a belső felülvizsgálati

'

új technológiák, min<iségügyi elképzelések, piaci stratégiák

eredményeket;

és a társadalmi vagy kömyezeti

feltételek által okozott vál-

tozásokat.
és értékeléstapasáalatait, következtetéseit dokumentálni
kell és szükség esetén programot kell kószíteni a minőség megiavítására.

A vizsgálat

Á minőségügyi rendszer felépítése

A

szolgáltató szeÍvezet teÍvezzel és működtessen egy olyan

minőségiigyi rendszert, mellyel a szolgáltatrísi minoség kinyilvánított poli_
tikáját meg lehet valósítani. A rendszer nyújtson kielégít<!szabályozást és
biztosítást minden minőséget befolyásoló folyamat sorárr . (Lásd az ábrát')

szol gá,ltaiÁsi szerve?'t

o
E

szol gáLlt'rási

i

geíy/íedrneoy

szoiclá!í'i folyaÍlat

f_J

Q

s,,l6na*i

tolyamat dokÜmeohma

s-lsaott *etae,"
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A minőségiigyi rendszer eljárásait létre kell hozni, hogy előírjrík a teljesítőképességikövetelményeket az összes szolgáltatrási folyamatra, beleérwe a fó intézkedésifolyamatokat' marketing, tervezés, szolgálatatrís teljesítés.

A vásárló szemszögéből nézxe a szolgáItatás minőségét közvetlenül
befolyásolják ezek a folyamatok, valamint azok a beavatkozások, amelyek
a minőségjavíttíshozhozzÍjóruló visszacsatolási intézkedésektől sairmaznak:
.

adott szolgáltaüis sállítójának vizsgálata;

.

a kapott szolgátatrís vrisárlójának

.

a minőségügyi rendszer felülvizsgálata.

vizsgálata;

A szolgáltaüísi elemeket, követelményeket és intézkedéseke! amelyek a minőségügyi rendszerbe vannak épíwe,meg kell hatírozni és dokumentálni kell.
A

minős égügl i dok ume ntóc ió :

Minőségügyi kézikönyv: ez a minőségügyi rendszer naprakész

leírását adja meg.

Tartalmazti kell:

. minőségpolitikát;

'

minőségügyi célokat;

.

a szervezet felépítését,felelősségeket;

'

a minőségügyi rendszer leírrisát, az összes elemet, mely a
Íészétképezi;

. a szervezet minőségiigyi gyakorlatrít;

.

a minőségügyi
osztását.

rendszerdokumentáció

felépítését,
szét-

A szolgáltatás minőségügyi tervezése. A szabvány minőségügyi tervezéssel kapcsolatos elóírásait a szolgáltatás teÍvezéséreis lehet alkal_
mazni, kiegészíwea vevőkkel való közvetlen kapcsolatból adódó szervezési szempontokkal.

A

tervezési folyamatba beépítendo döntési pontokon vizsgálandó
szempontokat a vállalat vezetőségnek kell kijelölni, és ezek dokumentált
végrehajüásríról gondoskodni.

A szolgáltatás bevezetésénélsok esetben szükség van a tevékenység
fol1.tatásához hatósági engedélyekre, a tervezés során a végső döntés ezen
szervek kezében van.

Az űj és a módosított szolgáltaLísokat és szolgáltatasteljesítési folya_

matokat jóvá kell hagyatni, hogy biztosítva legyen teljes kifejlesztésük, és
a szolgáltaüís kielégítsea vrásrárlók igényeit a feltételezett és az attól eltérő
feltételek mellett is. Az eredményeket dokumentálni kell.

Egy smlgóItatás kezdeti teljesítése előtt meg kell glőződni arróI, hogy:

'

a szolgáltaLís megfelel a felhasználói igényeknek;

.

a szolgáltatásteljesítési folyamat teljes;

'

a teljesítéshezszükséges eszközök,

'

a vonatkoztatható jogszabályok, irányelvek, szabványok,
rajzok és előírások ki vannak elégítve;

'

a szolgáltatás használata sonín a vásárlók számára az infor_

anyagok és személyzet

rendelkezésre áll;

máció hozáférhető.

Minőségiigyi terv: ennek kell leími a konkrét minőségiigyi gyakorlatot, eszközöket és tevékenységeket egy konkrét szolgáltatiísra.

Eljárások: előírjak a szolgáltatrísi szervezetben folyó tevékenységek

célját, Íárgyát, meghatározzák, hogy a tevékenységeket hogyan kell végezni,

l.1t

szabályozni, feljegyezni, hogy kielégítséka felhasználó igényelt. Az eljárások a személyzet részére hozzáférhetőek és érthetőek legyenek.

Szolgáltatási előírás meghatiározza a teljesítendő szolgáltaüís teljes

és pontos megh atiírozását.

Szolgáltatásteljesítési előírás meghatározza

jesítéséhezszükséges módszereket, beleértve :

.

a

szolgáltatás tel-

a szolgáltaLís teljesítőképességétköZvetlenül befolyásoló
szolgáltatásteljesítési jellemzők pontos leírását;

o

.

minden szolgáltaüísteljesítési jellemzti elfogadrísi szintjét;

eszközkövetelményeket, amelyek részletesen leírják a
berendezesek, készülékektípusát és mennyiségé! amelyek
szükségesek a szolgáltatási előírások teljesítéséhez;

.

a szükséges személyzet szÁmát és szakképzettségét;

.

a beszerzett termékek és szolgáltaüísok alvállalkozóiban
való bizalmat.

A

szolgáltatásteljesítési előírás vegye számításban

a

szolgáltató

szeÍvezet céljait' politikáját és képességét,valamint minden egészségügyi,
biaonsági, kömyezewédelmi vagy más jogi követelmén}t.

Minőségszabályozási előírás meghatározza a szo|gáÍtatás és szolgáltatásteljesítés értékelésére
és szabá|yozására szolgálő eljárásokat és
jellemzőket' Célszerű az összes tevékenységet folyamaüíbrában bemutat_
ni, mert a kapcsolatok, összefiiggések szemléletesen láthatók'

A szerződés átvizsgálása
Az ajrínlat elküldése, illetve a szerződés vagy megrendelés elfogadása
előtt a szállítónak át kell vizsgálni az aján\atot, a szerződést, vagy megrendelést, hogl bizusítsa:

A követelrnények megfelelő meghatáfozását és dokumentálását, (szóban
érkező megrendeléseknél a követelményekben azok elfogadása elótt egyezzenek meg).
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A szolgáltatás}ran szereplő termék minőség meghatámzásának
módszerei
Minta szetinti sztillíttis: a szerződő felek kölcsönösen

elfogadott és
meghatározott minta alapján határozzák meg az áru minőségét. A szá|litás
során az áru megfelelőségét a mintríhoz mérik. Szükséges meghatározni a
mintától való eltérés mértékét,a minta állagjellegét, a minta megőrzésének
idejét és helyét, valamint hitelesítésénekmódját.

Részlaes speciJikdció: az áru jellegétől fiiggően a partnerek a szer_
ződésben - általában annak mellékleteként_ részletesen meghatározzáú< a
minőségi paramétereket, rögzitve az eltéréslehetőségét vagy limitaljak a
me gen

gedett tÍiréshatárokat.

Szabvány szerinti minőség: az áru pontos minőségének meghatározása meglehetősen összetett és terjedelmes feladat ezért célszerű egy adott
szabványra hivatkozva egyértelművé tenni a szállítandó á'ru minőségét. A
szabvány általában önkéntes jellegű, kötelezővé azáIÍal válik, ha a felek
ezt szerzódésben elóírjrík, illetve ha valamely törvény erejénélfogva teszik
alkalmazísát és betartását kötelezővé' A szabvríny szerinti minőség előírrísánál a partnerek választísától fi.igg' hogy mely ország szabványát veszik alapul. Ez egyaránÍ lehet a szállító vagy vevő országának, illetve egy
harmadik országnak a szabványa, nemzetközi vagy integrációs szabvány.
A honosított szabvány szerinti minőség meghatározása előnyös a gyártó és
száIIíÍő száLrnár a, mert termelésének racionalizálásánál csökkent}reti a
nemzeti előírások különbözőségébőI származő hátrányokat, ugyanakkor
értékesítésénél
bóvíti a piaci lehetőségeket.

Egléb előírások: amelyek lehetnek a gyártő vagy szállító, illetve harmadik fél belsó előírásai' a gyártásnál vagy a beszállítók kivá1asztásánál
alkalmazott követelményrendszer.
RÓgzíthetik:

. aZ ajánlat

és a szerződés vagy megrendelés közötti

eltérések

tisúátzását;

.

a szállító rendelkezzen a szelzÁdés vagy megrendelés köve-

telményeinek teljesítéséhezszükséges képességgel, tudja-e
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haüíridőre' vállalt minőségben, a vállalási aron teljesíteni,
rendelkezik-e a szolgáltatás teljesítéséhezszükséges enge_
délyekkel;
. tendereken való részvétel esetén az ajanlat elkészítésejelen-

ti a szerződés átvizsgálását.
(A szerződés átvizsgtiltÍsánil feljeglzést

ke lI készíteni).

Dokumentumok és adatok szabályozása

A szolgáltató vállalatoknak ugyanúgy gondoskodni kell a folyamatok
dokumentálásiíLról, mint a termelő vállalatnak' A nehezen dokumentálható
szubjektív folyamatokon kívül minden technikai és szervezési folyamatot
dokumentálni kell a szabályozott, megbízható működéshez' Igen jelen_
tósek a vevők tájékozíatására szolgáló dokumentumok, amelyeket célszeni
a legfelső Vezetóséggel jöváhagyatni.

Minden dokumentíció legyen világos, olvasható változat, számmal és
dátummal ellátott, könnyen azonosítható és jóvríhagyott.
Eljarásokat kell kidolgozni a dokumentumok kibocsátiísára, elosaására, felülvizsgálatára és módosítására.

Beszerzés

Egy szolgáltató szeÍy ezeÍ által teljesített szolgáltatások minősége,
költsége, hatékonysága és biztonsága szempontjából kritikusak lehetnek a
beszerzett termékek és szolgáltatások' A beszerzésre ugyanolyan szintű
tervezéS, szabáIyozás és igazolás kell, mint a többi tevékenységhez.A
folyamatos minóségiavítás érdekében a szolgáltató szeÍvezet tartson fenn
munkakapcsolatot az alvállalkozóival, beleértve a szükséges visszacsatolásokat is.

A beszerzési kijvetelmény e k minimdlisan a következőket tartalmautÍk

.

beszerzés-megrendelések, leírások vagy elóírások formájában;

. minőSített alvállalkozók kiválasztása;
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:

.

megállapodás a minőségi, minőségbiáosítási követelményekre;

.

megállapodás a minőségbiaosítási és igazolási módszerekre;

.

intézkedés a minőségi viLík rendezésére;

.

a beérkező áru és a szolgáltatás ellenőrzése;

.

a beérkező áru és a szolgáltatás minóségügyi bizonylatai.

Az

alváIlalkozók kiválasztásakor
Jígelembe a következőket:

a

szolgáltató szefvezel vegye

.

az a|válld'koző képességének,minóségbiztosítísirendszerének (elemeknek) a helyszíni minősítése és értékelése;

'

az alváIl'a|kozói mintadarabok (áruminták) értékelése;

.

a kiválasáott alvállalkozó minőségteljesítésimúltja;

'

hasonló alvállalkozók vizsgálati eredményei;

'

más felhasználók tapasáalata.

Vevő által beszállítolt termék szabályozása
szabvány ezen pontjában célszerűbb a vevő helyett a "megbízó"
fogalom használata, mert a szolgáltató számára a terméket átadót (gyártó'
bizományba átadó, javításra átadott, stb.) egyaránt érinti' ók ugyanis adott
szolgáltatás nyújtásával bízzák meg a szolgáltatót.

A

Bizományban adás esetén a bizományba adót terheli a termék eset_
leges hibáiért a felelősség.

A szolgáltató lészéreátadott termékekérta szolgáItató felelősséggel
tartozik, gondoskodni kell anól, hogy a termék ne károsodjon, ne vesszen
el, csak az igényelt szolgáltatást Végezzékel rajta és ne kerülhessen i1leték-

telen kezekbe.
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Azonosítás és nyomonkövethetőség
Indokolt esetben a szolgáltató szeryezet azonosítsa és rögzítse egy
adott szolgáltatás részeit képező termékek vagy szolgáltatások szár_
mazásá| ezen belül a szolgáltatás teljesítése során végzett tevékenysége_
kért felelős személyek nevét, annak érdekében,hogy meg nem felelőség,
vásarlói panasz vagy egyéb felelosség kérdésétfelvető esetekben a nyomon
követhetőség biáosítva legyen.

A szolgáltatónak

ezt a követelményt két terijleten kell énényesíteni:

1.) A szolgáltatás tárgyára vonatkozóan, hogy annak útja' az
elvégzendő műveletek pontosan megállapíthatóak legyenek minden
munkaflízisban, illetve a szolgáltatís különbözó helyszínein. (pl' átvételi,
megrendelési adatok rögzítése stb.)

2.) A szo|gáÍtAtást végző, illetve abban közreműködő személyeke
vonatkozóan fontos, hogy pontosan megállapítható legyen a szolgáltaüís
időpontj4 és a szolgáltatast végrehajtó személy neve. Ennek módja az
adott műveletek regisztrálása, vagy szám|ázásnál a szolgáltató nevének
rögzítése. (pl. időbeoszrís nyilvántartísa, név kitíízők stb.)

A nyomonkövethetőség követelménye azt jelenti, hogy adott esetben
meg lehessen állapítani a szolgáltaüís tárgyának űtját" az azon elvégzett
műveleteket' azok végrehajtójá! és végső soron meg lehessen találni a tárgyat, illetve az eltűnés helyét.
Folyamatszabályozás

A szervezetnek azonosítani és tervezni kell azokat a folyamatokat,
amelyek közvetlenül befolyrísolják a minőséget, és biztosítani kell, hogy
ezek a folyamatokat szabályozoItan hajtsák végre.
A vezetőség jelölje ki azokat a felelósségeket, akik a szolgáltatás teljesítésébenrészt vesznek. ,4 szolgtíltalás teljesítése magában foglalja:
. a szolgáltatás teljesítésérevonatkozó eloírások megtartását;
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'

annak Íigyelemmel kisérését,hogy a szolgáltatasi előírást

'

a folyamat helyesbítését,ha eltérésekfordulnak elő.

kielégítették;

folyamat kialakítása feleljen meg a jogszabályi, hatósági és szabvány követelményeknek, minőségügyi terveknek.

A

A

szabáIyozollkörülményeknek tartalmazni kell a szükséges mély_
ségű dokumentált eljárásokat a szolgáltatiís végrehajtásának módjaról' a
megíeleló eszközök és szolgáltatasi kömyezet meghatánozásiLt, az előirt
szolgáltarísteljesítésijellemzők figyelésétés szabátllyozását, a kivitelezésre vonatkozó kritériumok meghatározÁsát, a berendezések megfelelő mű_
szaki állapotának megőrzésére vonatkoző szabá|yozást.
Sziikség esetén külön szabályozni kel1 a beszerzendó eszközök,

beren_

dezések beszerzésének jóváhagyását.

Ellenőrzés és vizsgálat
1.) szolgóItaíás míníÍségéneksztÍllítói mínősítése

Ez a következőket tartalmazza.

'

a fő folyamati tevékenységek mérésétés igazoliísát, a nem
kívánatos tendenciiík illetve a vásárlói elégedetlenség el_
kerülése miatt;

2.)

'

a szolgáltatást teljesítri személyzet á|tal végzett önellenőr_

'

a

zést, mint a folyamatrnérés szerves részét;

szállító szolgáltatási végminősítéséta vrásárlói kapcsolódási

pontokon, hogy a szolgáltatris minőségéról összképet adjon'

A szotgáIíatús minőségének vtistÍ óí minősítése

vásrírlói minősítes aZ utolsó szolgáltatrásminőségi mérószám' A
vissszahatás lehet azonnali, későbbi és visszatekintő. A vásárlók gyakran

A

14'7

nem közlik maguktól a szolgáltatás értékelését,
hanem az elégedetlen
vásárlók abbahagyják a szolgáltatiís igénybevételétanélkül, hogy értesítést
adnának, ami lehetrjvé tenné a helyesbítő beavatkozást' A szolgáltató
szeryezet vezesse be a vásrírlói elégedettség folyamatos vizsgálatát és
mérését.Keressék mind a pozitív, mind a negatív visszahatásokat és azok
várható hatását a további üzletmenehe.

A saját és a vásárlói minősítés eredményeit értékelni, összehasonlítani
kell, a szükséges helyesbítő intézkedéseket meg kell hozni.
Ellenőrző-' méró- és vizsgáló berendezések

A szolgáltatrís mérésérehasmált rendszer figyelésére és fenntartására
A szabályozáshoz tartozik a gyakorlott személy-

eljárásrendet kell kialakítani.

zet, a mérésieljárások és a méréshez, illewe vizsgálathoz hasznáit valamennyi elemzési modell és szoftver. Minden méréstés vizsgálatot,
beleérrve a vásárlók elégedettségénekvizsgálatát és kérdőíveit vizsgálni
kell érvényességés megbízhatóság szempontjából. A szolgáltatatás tetjesítésbenvagy a minősítésben alkalmazott összes mérő- és vizsgáló_
berendezés haszná|atáÍ, hitelesítését'kalibrálását és karbantartását szabályozni kell, hogy a mérésiadatokra alapozott döntésekben vagy beavat-

koásokban bizalmat keltsen'

A

mérésihibát össze kell hasonlítani a

követelményekkel, eltérésesetén be kell avatkozni.

A szolgáltaíási szferában is szükség van mérőeszközökre (mérleg'
hosszmérő stb.), amelyeken a hitelesítési/kalibráltsági időszakot fel kell

tiintetni.

A legfontosabb mérésekközé t?-|ÍÍozik az idómérés és a vevői elégedettség mérése.A szolgáltatiís időszükségletét szervezési intézkedésekkel lehet csökkenteni, illewe időbeli alakulását különböző akciókkal.
d íjkedvezményekkel lehet alakitani.
Az elégedettség mérésérekiadott kérdöíveket jóv;ihagyottan, érvényességi idő feltüntetésével kell alkalmazni.
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Ellenőrzött

és vizsgált

állapot megielölése

A

szolgáltatás teljesítésénekfolyamatában rögzíteni kell az egyes
fazisokban elvégzeÍtmunka jellemzőit annak meghatározására' hogy
mennyire sikerült kielégíteni a szolgáltatás előírásait.

Nem megfelelő termék kezelése

A nem megfelelő szolgáltatások megállapítása és jelentése a szolgáltató szervezetben lévő minden egyén kötelessége és felelőssége. Mindent
meg kell teruri, hogy a szolgáltalási nem megfelelőségeket megállapítsák,

mielőtt az a vásarlókat érintené.A minőségügyi rendszerben meg kell
határozni a hibakiigazító tevékenységekértviselt felelősségeket és
hatasköröket.

A nem megfelelő,

krírosodott, eladhatatlanná vált árukat, termékeket

meg kell jelölni és elkülönítve kell tárolni, kizárva a véletlenszerű
értékesítés
lehetőségét. Az illetékes szeméIyek döníenek az áru tovtibbi
sorsáról, mely lehet:
. jav ítás, konigálás;

'

tárolási idő meghosszabbítása (a szükséges vizsgálatok

'

értékcsökkentéssel forgalmaás;

elvégzése utiín)l

. forgalomból kivonás;

. az ügyfél kártalanítása.
Helyesbítő intézkedesek és hibamegelőzés

A szolgáltaüási folyamatok működésének folyamatos értékelésétel kell
végezni, hogy megállapítsák és hatékonyan kövessék a szolgáltatásminóség
javítrásának lehetóségeit. Ennek érdekébena vezetőséghozzon létre és tart_

son fenn egy információs rendszert, hogy az adatokat minden vonatkozó
fonásból összegyűjtsék, illetve szétküldjék. A vezetóség az információs
rendszene és a minóségjavításra vonatkozó felelősségeket jelölje ki.
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Ha nem megfelelőséget állapítanak meg, be kell avatkozni, hogy ezt
feljegyezzék, elemezzék és kijavítsak. Gyakran kél szakasza van:

. először egy közvetlen beavatkoás az igények kielégítésére;

.

másodszor a hiba ismétlődósének megakadályozIísa.

Programot

kell kidolgozni a teljes

sZolgáltatási tevékenység

hatékonyságának és hatrísosságának állandó javítására.

Kezelés, tárolás, csomagotás, állagmegőrzés, szállitás

A szolgáltató szervezsthozzon létre hatékony szabályozást a megbízó
azon tulajdonrínak kezelésére,raktározÁsára, csomagolására' szállitására
és védelmére, amelyért a szolgáltató szeryezet felelos vagy amellyel kapcsolatba kerüI a szolgáltatás teljesítése során.

Minőségügyi feljegyzések

A minőségügyí rendszer fejlesztése során jelentósen megnő

a szolgál_

tatónál a minőségügyi feljegyzések száma, mert megnő a bizonylatolási
követelmény.

A minőségügti bizoryIatok leglene k:
. hitelesítettek;
. könnyen visszakereshetők;
. kljelölt idotartamon

át megőrizve;

. üírolás közben védve krírosodástól, elveszéstől és romIástó1.

A vezetőség szabályozza

a minőségügyi feljegyzések hozáférését.

Belső minóségiigyi feliilvizsgálatok

Belső minőségügyi felülvizsgálatot kell végezrri időszakosan, hogy
igazoljak a minőségügyi rendszer megvalósítiását, hatékonyságát és
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megfelelőségét a szolgáltaüísi előírás, a szolgáltatasteljesítési előírás és a
minóségszabályozási előírása szerint.

A

belső mínóségügyi felülvizsgálatokat dokumentílt eljrírásokkal
összhangban kell megtervezni, elvégezni és feljegyezrri a kijelölt személyeknek. A felülvizsgálatot végző szemé|yzet legyen fiiggetlen a felülvizs_
gált tevékenységtól vagy területtől.

A felülvizsgálat megállapíüísait dokumentálni kell,

és a felső vezető-

séghez fel kell terjesneni. A felülvizsgált területért felelős vezetőség gondoskodjon anól, hogy a felülvizsgálat megállapítrísai alapján szÜkséges és
megfelelő helyesbítő intézkedéseket vezessenek be. Minősíteni kell a
korábbi felülvizsgálatokból eredő helyesbítő intézkedések megvalósítását
és hatékonyságát.

Képzés
Szolgáltató szervezeteknél a képzésnekmég nagyobb jelentősége van,
mint a termelésben, mert a fogyasztói divatok, a vásárlási szokások és az

aruválaszték olyan gyorsan változik, hogy követésük csak rendszeres
képzéssellehetséges. A képzésnekrészben szakmai ismereteke, részben
pedig a vevok kezelésévelkapcsolatos ismereteke kell irányulni.

A

vezetőség alakítson ki eljárásokat annak előírására és igazolásríra,
hogy a szemé|yzet megfelelő oktatasban részesült'

A vezetőség gondosan mérje fel

a személyzettel kapcsolatos hivatalos

minősítési követelményeket'

Vevőszolgálat
szolgáltató szewezeteknél sokszor gondot jelent az alaptevékeny_
ségük és a vevőszolgálati tevékenység különválaszüísa. A választóvonalat
ott lehet meghúzni, hogy a szolgáltatasi fótevékenység mindig szerződéses keretek köá zajlik, ide tartozik a vevő kiszolgálása' és a vételhez kapc_
solódó szolgáltaLísok nyújtísa, míg a vevőszolgálati tevékenység a vevők
előzetes tiíjékoztatása, kötelezettségként nem vállalt tanácsadás és infor_
mációnyrijLís.

A

l5l

A vezetőség hozzon létre hatékony együttműködést a vásarlók és a
szolgáltató szervezetközött. Ez a|apvető fontosságú a vásárló által érzékelt
szolgáltatási minőség szempontjából.
statisztikai módszerek

A különféle célúadatgyűjtés és feldolgozás során a legtöbb esetben a
statisáikai módszerek nyújthatnak Segítséget, legyen a cél akár vásarlói
igények feltrárása akar egy döntés előkészítésea folyamatszab áIyozás, a
minőségképesség vizsgel'

't

az elórejelzés, a minóségmérés területén'

Szolgáltató szervezetek esetén a Statisztikai módszerek terúletei''
Várakozási idők becslése, reklamációs okok elemzése, vevóköI összetételének elemzése, vásárlási gyakoriság stb.
Következtetések

Egyjól működő minőségbiztosít ísi rendszer garanciát

ad arr4 hogy a

megrendelt termék vagy szolgáltatás az elvárt minőségben teljesül.

Célszeríiaz ajánlatkérésekben meghatározni, hogy az fiánhttevő űz
ajánlatúhoz egy minőségtervet készítsen, amelyben rögzíti' hogJ) az aján-

Iat tdrgydban konkrétan mil1en minőségbiztosítdsi

eljárdsokat'
ellenőrzéseket foganatosíÍ. Ez ű minőségterv segítséget nyújt az cjánlatt ev ők k iv áIas zt tis án áI.
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KAToNAI MINÓSÉGÜGY ÉsvrnlÓsÉcpoLITIKA
Kelemen Györgl]

Sokan és sokJéIe ruidon - írósban és szóban - megfogalmaztók, hogl
a Maglar Honvédségnek a koróbbi mennyiségi megközelítésről ót hell
térnie a minőségi szemléIetre. A Honvédelem címííkiadványokú lapozgaÍva megá]lapíthatjuk, hogl tíz év alalt lényeges mennyiségi vóItoaÍsok
követkexek be az MH létszámának alakultisában. De mindenki saimára
nagl kérdés,hogl a mennyiségi vlilíozlÍssal egJültjlÍlí-e a minőségi váItoztÍs, azaz a mennyiség csökkenésével egyidejíÍIeg javult-e a minőség?

A

fenti kérdéstjobban szemügyre véve, egyre hatrírozottabban érezzük, hogy sem határozott igent, sem pedig határozott nemet nem tudunk
válaszolni. A válasz megadásakor már az is gondotjelent, hogy mit értünk
a "minőség" alatt' Egyszerű termékek esetén ís elófordul, hogy a vevők
mást és mást értenek ajó minőség fogalma alatt' De mit jelent egy szervezet működésében a rninőségi jelző? Mit is jelent maga a minőség?

A minőségügyi tankönyvek szerint a minőség a szolgáltatrís olyan
tulajdonságainak és jellemzóinek összessége, amelyek hatással vannak a
szolgáltatásnak ana a képességére,hogy a kifejezett yagy az elváÍhatő
igény'eket kielégítse. Minóség ott alakul ki, ahol a szolgáltatást végzik, de a
szervezet minóségpolitikája és az általa végzett munka hatékonysága attól a
jogi. társadalmi és kulturális kömyezeüól is fiigg' amelyben a szervezet
működik. A minőségpolitika a szeryezetnek a minóségre Vonatkozó, a
vezetéS által hivatalosan megfogalmazott éS kinyiIvánított á1talános szándéka és irányvonala.

A

leírás alapján mindenki szrímára világos, hogy a minóséget, a
minóségügyet tanulni kell. Egy kézikönyv mottója szerint: "A minőség
tanuldsát az óvodtiban kell elkezdeni, de még mosí sem késő. '' A minóségszemlélet kialakítrásában az oktatiísi rendszene igen nagy feladat hárul.

Az

intézményekneka megfelelő szem1élet kialakítása mellett gondoskodniuk
kelI a szükséges ismeretek átadásaról is.

l

Kelemen G}'örgy köza'lkaimazott'

ZMNE Haditechnikai tanszék, tudományos fijelóadó
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Az elmúlt időszakban az oktatasi intézmények fokozott érdeklődéssel
fordultak a minőségbiztosítás felé. A katonai tanintézetek is megkezdték a
saját minőségbiztosítási rendszerük kiépítésétés a minőségüry oktatását.

A ktjvetkezőkben vizsgáljuk meg, hogl a kntonai tanintézetek mit tettek és mit tehetnek a minőségi szemléIet kialakításában és a minőségügl
oktatásában.
1.)

A minőségüry maryarországi helyzete

A mÍnőségügl gyökerei Japánban és az USA-ban erednek, ahol kialakultak az ekő minőségi iskoltik, amelyek ma mlÍr a piacgazdasdgú
országokban általdnossli vlíItak. A minőségügyre vonatkozó ISo 9000-es
szabványcsalád (asd. ). számú melléklet) a ha*anas években az amerikai
hadseregben alakult ki és a hetvenes években a NATo-ban is elterjedt.
Angliában polgIíri szabvánl formáltak belőle, l987-ben pedig világszabvánnyá vált. A minőségügy és a minőségbiaosítás szektorsemle ges' azÁz
a társadalom minden részébenmegtalálható és egyre szélesebb körben
alkalmazzák. Egyes tertileteken megrendeléshez jutni csak minőségbiztosítási rendszer működtetésével, illewe annak tanűsítása ulin lehetséges.

A

kilencvenes években Magyarorságon is egyre inkább terjed a
minőségüry. Kiatakult a minőségügy jogszabályi háttere és létrejöttek
azok a szervezetek, amelyek a minőségüggyel kapcsolatos teendőket ellátják. Ezek köziil néhány: Magyar Szabványügyi Testület (MSZT)' Katonai
Szabvrínyügyi Koordinációs bizottság (KSZKB), Nemzeti Akkreditáló
Testület (NAT), Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti
Bizottsága (EOQ-MNB), Magyar Mintiség Trírsaság (MMT), amely ebben
az évben - november 8-12. között - az MHMH-ban rendezi meg a VIII.
Minőségügyi Konferenciát. A VIII' Minóségügyi Hét keretében a ZMNE
rendezi meg "A Minőségügti Ísmefetek oktatása és az oktatós minősége"
című előadássorozatot.
A NATO és tagorszéEai által azMH részéreátadott egységesítésidokumentumok kezelésévelés feldolgoásának rendjével az 55/l996.(HK 22.)
HM utasítás foglalkozik' A minőségüggyel kapcsolatos szabványosítási
egyezmények (STANAG_ek) és szövetséges kiadványok (AP-k) jegyzékét
az ].számú melléklet tartalmazza.
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2.)

A minőségügy oktatása, az oktatás minőségbiztosítása

oktatdsóban jelentős vtílloztisok
kötelező ,ananyag letÍ a
iníézméry)ben
kövelkezhek be: ti)bb okÍatósi
minőségügy, a felsőfokú alapképzésbenelterjedtek a minőségüg1ti szakirónyok, a tovtibbképzés. keretében öntilló mínőségiigti szakok jelentek
meg, az országos KépzésiJeglzékben új minőségiigli szakképesítésekis
taláIhatók, Elkészítésalatt dll az egtetemi szintííminőségügli menedzser szak képesítésikövetelményrendszere'

Az elmillt években a minőségügl

A

íelsőoktatísban a minőségbiáosítás számos eszköze már ma is
létezik. így elsősorban ezek színvonalas működtetésére helyezík az
intézményeka hangsúl1.t. Ilyenek a kimenet szabáIyozás jegyében jogszabálli al kiadott képesítésikövetelmények, valamint a felsőoktatásról szóló
tör'''én.v ( 1 993 :LXXX.) előírásai alapján végrehajtott akkreditációs
értékelés.A felsőoktatrisi intézmény minősítési rendszerét a 2.szómú mel'
léklet tartalmaz:za. A minósítés tényezőit pedig a MAB akkreditációs útmutatója taÍtl|Ínazza' Az akkeditációs eljárás középpontjában a hatékony önértékelés áll, amelynek legfontosabb célkitűzése,hogy felkészítse
az intézrnén1t a külső értékelésre;továbbá arra késztesse az íntézményt,
hog1' szembenézzen a problémákkal.

Az

okÍatási MÍnisztérium -

a

kormányprogramban foglaltaknak

meg[etelően - orsaigos értékelési,ellenőrzési és minőségbiztosíttÍsirendszer
kiépítését
tenezi a közoktatásban és a szahképzésben. A jogszabályi háttér
megteremtésétkövetően az országos Közoktatási Értékelésiés Vizsgaközpont
\'égzi az értékelésselés ellenőrzéssel összefiiggó hatósági feladatok ellátását,
valamint a minőségbiztosítással összefiiggó szolgáltatásokat.

A szakképzésben az ]So 9000-es szabványcsalád alkalmazása mellett
te{ed a TQM (Total Qualiti Management : teljesköni minőségiranyíüís)
minóségmodell (3.számú nelléklet) használata is. A TQM önértékelésen
alapuló módszer. A TQM azonban nem nyújt olyan követelményrendszert,
amelv az intézrrrényszámára tanúsítást eredményeáetne. Ezért nem célszeni a két irányzatot egymással szembeállítani; adott esetben mindkettónek - külön-külön, vagy együtt - megvan a létjogosultsága. Az ISo és a
TQM együttes alkalmazás esetén a szervezet tanúsítható.
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A ZMNE helye

3.)

A felsőoktatásról

és szerepe a minőségüry oktatásában

smló 1993. évi DOO{. törvény előírósai értelmében

a katonai felsőoktanÍsi intézményeka honvédelmí miniszter közvetkn

felühonvédelmi minÍszter töményességi feliig1teleti
jogkörében vÍzsgtÍlja, hogl az Íntézményszervezete' mííködése, dönteshozÍtali eljólósa, illeoe döntesei megfelelnek-e a jogsubólyoknak
gyelete alá kerültek

A

A katonai felsőoktatási intézményekbenfolyó képzésszintjei:
. Akkeditált iskolai rendszeni felsófokú szakképzés (oKJ

szerin_

ti szintje:5.5);

. Főiskolai szintii képzés:
_ alapképzes;

- szakirrínyú továbbképzes;

. Eryetemi szintű alapképzés;
. Poságraduális képzés:
- szakirárryú továbbképzes;
- doktori képzés.

A felsófokú képzésváz|atát a 4.szómú melléHet tartalmazza. A katonai felsőoktatás alapképzésiszakjainak képesítésikövetelményeit a
28/1999. (II.l2.) Korm. rendelet hatrírozza meg.

Főiskolai szintű szakok:

.

építőmémöki szak,

.

gépészmérnökiszak,

. közlekedésmémöki szak'
. vegyészmérnöki

'-ro

szak,

. villamosmémöki

szak,

. műszaki informatikai

szak,

.

biaonságtechnikai szak,

.

gazdálkodási szak,

'

pénzügyi szak.

Azonos elnevezésű egyetemi és főiskolai szintű szakok:

.

katonai vezetői szak,

. halínendészetiés - védelmi vezetői

szak.

Egyetemi szintű szakok:

'

biÍonság- és védelempolitikai szak,

. katonai logisaikai
. haditechnikai

szak,

menedzser szak,

. védelmi igazgatási szak.
A felsoroIt szakok szakirányait a szakleírások és a tanteryek tartalmazzák.

A ZMNE a " hadludomány '' című tudományágban és az akkreditált
"katonai biztonsóg, a védelmi integráció és afeglveres küzdelem" címij
tudományszakon folytat doktori képzést és adományozhat doktori (PhD)
fokozatot.

Az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szaWépzés, valamint a
szakirányú továbbképzés szakjai követelményeinek kidolgoása megkezdődött' Az akkreditációs és az államigazgatási eljárás időigényes volta
miatt az ilyen képzésekazonban legkorábban csak 2000 szeptemberében
indulhatnak.

1S'7

A

műszaki felsőoktatás alapképzési szakjaira vonatkozó képesítési
követelmények 1157 l |996.(X.z2.)Korm.rendelet] ma mar kötelezővé
teszik a mérnökhallgatók szrá,rnara a minőségügyi ismeretek oktatását
egyetemen és főiskolan egyaránt. Ennek alapján - az előzőekben felsorolt
szakok többségén - a ZMNE és a BJKMF is megkezdte a minriségügyi
ismeretek oktaüísát. A katonai szakokon kiemelt fontossága van a NATO
szabvrírryosítási egyezmények (STANAG-ek) és a szövetséges minőségbiztosítási kiadvanyok (AQAP-k) megismerésének'Fó célkitűzésünk az,
hogy a végzett hallgatók a leendő beosaásaikban képesek legyenek alkalmazni a minőségbiztosítással kapcsolatos ismereteket.

A minőségügyi isnreretek fontosabb témakörei
. A minőségügy kialakulása

'

:

és története.

Minriségügyi alapfogalmak.

. Az ISo 9000-es' l0000-es és l4000-es szabviínycsalád.
. Az MSZ EN ISo nemzeti szabványok.

' A NATO
'A

egységesítésidokumentumok.

minóségügyi rendszerelemek.

. A szolgáltátás minőségbiztosítása'
. A magyar szabványosítás új rendszere és testtiletei.

. Magyar

' A

és nemzeti minóségügyi szervezetek'

minőségügyi kézikönynl és egyéb minőségbiáosítrísi

dokumentumok.

. A minóségügy fejlesztésének Íóbb feladatai.
. A minőségügy szakirodalma.
A minőségügyi ismeretek oktatására általában 30 tanórát fordítunk, a
haditechnikai menedzser szak általános haditechnikai szakirányán azon-
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ban a tantárgy oktatására 90 tanórát biztosítunk. A szakirányon végzett
hallgatók a ZMNE és a TÜV R}reinland Akadémia köZötti megállapodas
alapjrín megkaphatj ák a'' minőségügyi rendszerfejlesztő'' megnevezésű
német és magyar nyelvű oklevelet. A minőségügyi ismereteket egyetemet
végzett és mintíségügyi szakirányú továbbképzési oklevéllel rendelkező
oktató tanítja. Az oktatásban jók hasznosíthatók a Phare TDQM projekt
keretében kidolgozott minőségiigyi éS technológia menedzsment tananyagai, valamint a HM HTI által biáosított NATo kiadványok.
4.)

A Vezetés- és Szervezéstudományi Kar minőségbiztosítása

A kar

kiildetésének tekinti az egyeÍem más szerveivel, valamint
külső oktatásÍ és kutatási intézménlekkel eg)üttmíikijdve - J'igtelemmel
a Maglar Honvédségigényeire, a Honvéd Vezérkar kövaelnényeire'
valamint a 28/1999. (II.12.) Korrn rendelettel kiadott képesítési
követelményekre - olyan szakemberek képzését,akik korszeríí elméleti
és glakorlati ismereteik, az erre épülő adaptív és inrovatív képesség
birto kában alkalmasak mííködési te r üI eí ük Íeladatainak megoldtÍsúra.

A kar küldetése továbbá a posÍgraduális képzés'a megrendelőket
kielégító szakmai át- és továbbképzés, valamint a hadtudományi kutatás, a
tudományos továbbképzés tervezéSe, szervezése és végrehajtiísa.
A belső és a külső megrendelők igényeinek mind teljesebb kielégítése
érdekében a Kari Tanács határozott anól, hory az egyetem minőségbiztosításának részeként meg kell alkotni a VSZTK minőségügyi rendszerét'
határozűt éríelmébena minőségbiztosíttísi rendszer az MSZ EN
ISo 900l:1996, nemzeti szabványon alapul, de a rendszer tűftalmi elemeinek kimunkó!ása során figyelembe kell venni a Mag1lar Akkreditációs
Bízottslig tiltal alkalmazott minősítési rendet, valamÍnt az AQAP-110:1993.
NATO kiatlvány minőségbiztosítlissal kapcsolatos követelménJeit is.

A

A kari minőségbiztosíüísi rendszer kiépítése,bevezetése és folyama_
tos fejlesztése érdekébena VSZTK dékánja a20ll998.számú intézkedésével létrehozta a Kari Minőségügyi Bizottságot, amely a fudományos
dékánhelyettes vezetésével működik. A bizottság munkájában szakonként
1-l fó vesz résÍa szak felelős oktatojának képviseletében, akik egyidejűleg ellátjrík a szakok minőségügyi vezetői feladatköret is.
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A fenti intézkedés értelmébena bizottságjavaslatot dolgozott ki a kari
minóségpolitikára és a minőségbiáosítási irányelveke. A javaslatokat a
Kari Tanács megtárgyalta és a VSZTK dékanja a l4ll999.szárnú intézke_

désévelkiadta. AZ egyetemi és a kari minőségügyi kéziköny'll elkészítésére
a ZMNE rektora pályilzaÍoÍ íÍtkí.A beadott pályiízatok elbírálását követően a bizottság folytatja a kari minőségügyi rendszer kiépítésétés bevezeté-

sét. A minőségbiztosítás dokumentációs rendszerének felépítésétaz

5.számú mellékler szemlélteti. A minőségügyi kézikönyv szerkezeti felépítéséta 6'számú melléklet tartalmazza.

Összefoglalva: a mögöttünk

hagyott évtizedben bekövetkezett poli-

tikai és gazdasági átalakulások paradigmaváltást er€dményeztek. A
gyors változásokhoz csak úgy tud alkalmazkodni az oktatási intéz-

mény' ha rendszeresen elemzi a környezeti hatásokat, a megrendelői
igényeket és folyamatosan javítja működését. A fenti cél elérésének
egyik nagyon fontos eszköze lehet a minőségrendszer kiépítéseés
működtetése. Ebben az összefiiggésben a minőségrendszer a minőségbiztosítás megvalósításához szükséges szervezeti felépítést,valamint
az eljárások, folyamatok és erőforrások összességét jelenti.
Neves oktatási szakemberek szerint a maglar oktatósi rendszer minden szintjén általánossti keII tenni a minőségí szemléIet elterjeszlését és

a

minőségügyi alapismereíek elsajátíltÍsdÍ.A

ZMNE, annak karui'

intézetei és tanszékei felkészüItek a minőségi szetnlélet kialakít!ÍsrÍraés a
minőségiig1li ismeretek széIesköríí elterjesztésére, íg1l remény van arra'
hogy az egyetemen végzettek megfelelő színvonalú minőségügyi tudtÍsanyaggaI lesznek felvértezve. A ZMNE minőségiigli rendszere egyide-

jíílegpéldául is szolgtilhat az MH szervezeÍei minőségbiztosítrÍsdnak
megval.jsítlÍslÍhoL
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1

' szómú melléklet

MINoSÉGIRÁNYITÁS MD ÉsMINÓSÉGBIZTISITÁS
(MB) AZ oKTATÁSBAN
Fsz

l.

A szabvánv címe
lvíI és MB száklzóÍár

N€mz€iközi

rso

8402':1994
2,

MB

és az

Altalános
irányelv€k rz Iso 900l-9003
alk!lÍntzásához

4

Ml

cs

és N{B

2.

]' liínyelvek

9001 alkalmazasiihoz
feilesztés terén

5

6.

Ml

és MB 4.

a

a2

Iso

szoftver-

lníny€lv€k

ISO 9000l:1994

8

9

a telepítés és a

vevöszolgalat minóségbiztosítiísi
modellie
A vég€llenörzés és a vizsgiilat
minóségbiztosítá6i modellje

A minöségiigyi (MU) Íendszer
elemelre vonatkozó iÍányelvek

MU r€ndsz€Íelemak
(RE)1' lÍányelvek

]\ÍI €s

1l

}íl .s }ru

12

MI és MU RE 3' Irányelv€k

4108

AOAP-I00
STANAG
4108

AoÁP-I19

ISO 9000-

MSZ ISO

1:199'1

9000-3

AQAP-150
AQAP-159

MSZ EN

AQAP-110

ISO 9000-

a

10.

NATO

EN STANAG

ISO 9000-r

2t1997

megbizhatósági program
4:1993
iÍlínvitásahoz
A tervezés' r íejlesztés' r gyártás' ISO
a t€l€pítés és r v€vőszolgÁlrt
9001:1994

A gyártas'

MSZ

EN

ISO 9000-

minőséphi7Íosítísimod€lli€

7

ISO 8402

Ii.ÍSZ 211

MI és MB l. A kivál.sztás
.lkrlmeás i.ány€lvei

l. }lI

NcmzcÍi

MSZ

R.E 2. A smlgdltatás

irÁnyclYei

a

feldolgozott anyagokhoz
13.

MI .s MU RE 4. Iríny.lv€k s
minó5ég jlvításhoz (TQM)

14.

A mmöségerve2es irányelvei

rso

9001

ISO

MSZ EN ISO AQAP-120

9O02:1994

9002

ISO

MSZ EN ISO AQAP-130

9003:1994

9003

ISO

MSZ EN

9004:1987
rso 90041:1994
ISO 9004-

29004

2t1991
ISO 9004-

MSZ EN
rso 9004-r
MSZ ISO
9004-2

AOAP-l3l

3:1993
ISO 90044:1993

rso

10005:1995

l5 A pÍojekiÍányitas €lvei
l6 A konígurációirányítás elvei

ISO 10006
ISO
10007:1995

t'7.

A minóségiranyítás alapelvei

l8 A

í€ltilvizsgálat

irányelvei

ISO 10008
ISO 10011l:1990

MSZ EN
3001 l-1

lól

19.

A MÜ rendsz€r€k
felülvizsgálóinák

20

2t

minősítési

Á felülvizsgálati progranrok

ISO r0011

MSZ EN

MérőbeÍendezésekmetrológiai
ióváhagyási ÍendszeÍe

ISO 10012-

rendszeíe

A mlnóségkl'ltség iÍanyeivei

25. Az oktetás iíányelvei

A Kormányok minőségbiztosítá-

MSZ EN
3001 t-2

3: 1991

23. A minőségügyi kézikönyv
kidolgozásánák irány€lv€i

2.6.

l-

211991

irlányít:íLsa

)2. A mérésieljá(ások ellenőrzésének

z4

ISO t00t

3001l-l
MSZ EN

I:1992

tso

30012-l

10012-

2:1991

ISO

10013: t 995

ISO 10014
ISO 10015

MSZ ISO
t00r3

STANAG

sának kölcsÖnÖs elfo8adása és a
szÖvetségi minósé8biztositasi

27
2E.

29
30

410',1

AQAP-170

kiadvánvok hásznáhatósáea
szÖvetséges minőségbiztositlisi
kiadványok (ÁQAP-k)

STANAG
MMS
ARMP.5

4108

Utmutrtó s kiképzés
mesbízh{tósásíÍól

ARMP-7

Megbízhatósági fogalom
meghatarozasok
A megbízhatósággal és a fenntartással kaPcsolatos közös

STANAG
41'74

3t. A sz'bványos ny.lvjórt$ság

STANAG

leíráse

32

A személyzeti politika

6001

STANAG

és €ljárlísok

6005

Megiegyzés:

STANAG

:standardization agrement= egységesítésiAQAP:

allied quality assurance publication = szövetséges minőségbiz
tosítási kiadvány

ARMP:allied reliability and maintanability publication

=

szövetséges megbíZhatósági és karbantartási kiadvány

ISO: Intemational Standard Organization
NemZetköziSzabványosítrísi Szervezet

TQM: total quality management

:

MSZ: Magyar Szabvány
EN: Euronorm: Európai Szabvány
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teljeskörű minőségirányíLís

2.szómú dbra

Felsőoktatási intézményrendszene
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6. számú melléklet

Minőségiigyi kézikön1v szerkezeti felépítése
FejezeÍ
clme

szama

Kiadás
szama

I

Tartalomj egyzék

0.

II

A ZMNE VSZTK minőségpolitikája

0.

III

A ZMNE VSZTK küldetése

0.

IV

A kézikönyv felépítése'kezelése, a módosítások rendje

0.

Meghatározások

0.

l.

A vezetőség felelőssége

0.

2.

A minőségügyi rendszer

0.

3.

A szerződések kezelése

0.

4.

A tervezés szabáIyozása

0.

5.

A dokumentumok

0.

6.

Beszerzés és felvétel

7.

A beszállított termék kezelése' a hallgatók beiratkozása 0'

8.

A termék azonosítása, a hallgatók nyilvántartása és

és adatok kezelése

0.

nyomon követhetősége
9.

Folyamatszabályozás

10.

Ellenőrzés és vizsgálat

11.

Vizsgáló berendezések, v izsgáztatás i eljárások

t2.

Ellenőrzött és vizsgált állapot megjelölése

13.

Nem megfelelő termék és eredmény kezelése

14.

Helyesbítő és megelóző tevékenység

15.

Anyagkezelés, hallgatói elhelyezés

16.

A minóségügyi feljegyzések kezelése

16',7

szama

Fejezet

Kiadás

clme

szama

17.

Belső minőségügyi felülvizsgálatok

0.

18.

Az alkalmazottak képzése

0.

19.

Vevőszolgálati tevékenység

0.

20.

Statisztikai módszerek

0.

Me]1ékletek

l.

A ZMNE VSZTK szervezeti felépítése

0.

2.

A minőségügyi vezető felelossége

0.

3.

A minőségügyi eljárások jegyzéke

4.
5.

4.
5.
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és hatiísköre

0.

A ZMNE VSZTK Minőségügyi Bizottságiínak Működési
Szabálvzata

0.

Az kar minősítési ténvezói

0.

A ZMNE VSZTK Minőségügyi Bizottságának Működési
Szabálvzata

0.

Az kar minősítési ténvezői

0.

99E'ÉuRUHÁZATI KoZBESZERZÉSEK
\-EGREIL{JTÁSÁNAK KERESKEDELEMTECHNIKAI
\íni ÓSÉGBIZTOSÍTÁSI TAPASZTALATAI
l

É,s

Bittner István]

Elózmények

A beszerzések központi szabá|yozására hivatott Közbeszerzési
Tón'ény' (továbbiakban Kbt') 1995. novémber 01-i életbe lépésévelaz
úg1'nevezett hadtáp anyagi és szolgáltatási közbeszerzések lebonyolítása a
lLM Beszerzési Hivatal kereskedelmi igazgatóságának alrírendeltségébe
szen'ezett 3.sz.Beszerzési osztály feladatkörébe tartozik.
,Az elmúlt években a hadtápszolgálatokon kívül az osztály részére
jelentós megrendeléseket adtak a HM főosaályok, az egészségügyi csoporrfőnök, valamint az alárendeltségébe taftoző intézetek, az anyagi-technikai fócsoportfőnök és a logisaikai főigazgaÍő környezetvédelmi és
órzés-védelmi szolgáltatiísokat érintően. Az elozóekben említett megbízások szerint a közbeszerzési eljárások lefolytatása során tanúsítottszakszeni, precíz tevékenységévela hivatal tanújelétadta annak, hogy más, az
alapító okiratban meg nem határozot|területeken is képes a beszerzések
szakszeni lebonyolításiíra'

A

honvédelmi miniszter 9/1998' (HK 4.) utasításában szabá|yozta a
Magyar Honvédségteljes vertikum ára a közbeszerzések végrehajtásának
rendjét. Központosított beszerzést a HM BH és a központosított ellátast
biztosító szervek végezhetnek. A HM BH részére közös megállapodás
alapján megbízást adhatnak a központi gazdálkodási jogkönel rendelkező
anyagnem felelős szolgálatfőnökök'

]

}

Blfui€.

lsNán alezredes,

aEazl\' oszá}Yezelq

a hadfudományok kandidátusa' a

HM Beszerzési Hivatal 3' Beszerzési

e
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1.) Közbeszerzési eljárás kezdeményezése

Az I\/IÍI rul'Lázatíszolgálat - főnöke 1998.évi ruházati ellátiíssal kapcsolatos beszerzéseket a Kbt. hatálya alatt terveáe végÍehajtani. Ennek kere_
tében megbízást adott a HM BH részéreközbeszerzési eljárás lefolytatásiíra
372 db különböző ruházati cikket érintően. Megbízásában meghatározta a
közbeszerzési eljarás végrehajtásában résztvevő szakállományának körét,

akik a Szolgálatfőnökség, valamint az MH Ruházati Ellátó KöZpont különböző beosáásű szolgálati személyei közül kerültek kijelölésre.
1'1. Kiizbeszerzési eljárást befolyásoló körülrnények

A

megbízás Vétele után a

HM BH

vezérigazgatőia a közbeszerzés

végrehajtásríra szakbizottságot jelölt ki, melybe szakértóket delegált a hivatal

Kereskedelmi Igazgatóság, Közgazdasági

Lgazgatőság, Minóségbiáosítrási

Igazgatóság és a Ruhrázati Szolgálatfonökség, valamit a Ruházati Ellátó Köz_

pont állományából, míg a jogtanácsost a vezérigazgatóság állományából
jeliilte ki.
1, I.

I. Közbeszerzési eljdrás ütemezése

A szakbizottság l998' április 29-én történt első üléséna különböző
állománycsoportok beöltöztetésével kapcsolatos ellátási kötelezettség
figyelembevételével került sor a beszerzések ütemezésér€.
Ennek meghatározása során a szakértői bizottság (továbbiakban
szb.) a Kbt. előírásai által kijelölt kényszerp áIy án végezte feladatát és ke_
reste a megoldást az adott feladat végrehajtasára. A szb. a beszerzési meg-

bízáS teljesítésévelkapcsolatos különbözó haLíridóket alapul véve hozta
meg javaslatát. Így l998. június 30-i teljesítési véghatáriáővel 117 cikk

vonatkozásában a Kbt. 70. $ d'l pontja alapján közzétéÍel nélküli trí,rgyalásos közbeszerzési eljárást kezdeményezett, míg december 05-i sállítási

határidővel 255 cikk közbeszerzésére nyílt közbeszerzési eljárás
megindíüísára tett javaslatot.

I.1.2. A kiadásra kerüIő ajánlati felhívás és dokumentócitíval szemben támasztott főbb követelminyek

'

,-]Ű

aZ szb. az ajánlatok értékelésénekszempont-

_:.. !-':':\]ásáral. amely keretében az szb' tagtrai hosszas viták után
.:
-: _:: :.:::.' .z enékelésiszempontokat fontossági sorrend szerint. igy első
_- .:: :.:3pelt a műszaki követelményeknek való megfeleIőség,
'.. Li: : \ .3i\ en az ajánlatt ár, majd ea köVette a termékekro vonatkozó
garanciái.
' ____' :i:s .s megadott szállítási határidő teljesítési
''

.' -'.-''

'{ kiadásra kerülő dokumentáció összeállítása

.\ biZottság további munkájában meghatározó Szerepet játszott a Kbt'
.z..n előírása. amely a beszerzés táÍgyáv al kapcsolatban konkrét műszaki
ierras. dokumentáció kiadását írja elő az esélyegyenloség biztosítása
érdekében az ajánlatkérők részére.A közbeszerzéssel kapcsolatos dokumentáció összeállításahoz a különböző termékek műszaki leírását az MH
RSZF intézkedése alap1án az MH REK bocsátotta rendelkezésre'

Az elókészítésezt követó időszakában

a bizottságban résztvevő szak-

relerensek tevékenysége ketté vált, ugyanis egyszerre' egy idoben készült
az ajánlati felhívás és meghívó a közzététel nélküli tárgyalásos eljárásra,
r alamint az ajánlati felhívás nyílt közbeszerzési eljárásra.

A szakbizottság tagjai az első komoly problémával ebben az időszakban találkoáak, mivel az ajánlati felhívások és a meghívók elkészítése
nem ütköZött különösebb nehézségbe.A beszerzésekkel kapcsolatos
dokumentációk összeállítása során kiderült. hogy a rendelkezésünkre bocsátott műszaki leírások a beszerezni kívánt termékek mintegy 40 %o-ára
r

onatkoznak.

További egyeztetések után az MH Ruházati Ellátó Kozpont szakreferenseir'el olyan álláspont kialakítása történt, mely következtében az aján]ati felhívásban rögZítéSIe keriilt az a tény, hogy'a mintadarabok elkészítése
a pál1rízók részéról történhet műszaki leírás' vagy mintadarab alapján'

A

műszaki leírások tartalmának ellenőrzése során számos termék
r onarkozásában kiderült, hogy a műszaki leírások elavultak, pontatlanok,
azok elóírásai szerint kérdésesaz adott termék legyártásának lehetősége.

't'11

A ruházatiszolgálat - főnök felé ez

a problémajelezve lett, aki elrendelte a

műszaki leírások pontosítását a szakközegei részére.

A

tárgyalásos közbeszerzési eljárásra kiadásra kerüló dokumentáció
összeállításával kapcsolatban felmerült problémák miatt a szb. javaslatára
a HM BH vezérigazgatőja olyan döntéSt hozott, hogy a dokumentációt
térítésnélkül bocsátja az ajánlattevők részére.Ugyanakkor feladatul szabta, hogy a nyílt közbeszerzési eljárással kapcsolatban kiadásra kerüló
dokumentációt az aján|ati felhívás meg|elenéséig a szakbizottság állítsa
össze, illewe határozza meg annak ellenértékét'

A szb, efehdatnak eleget téve, Íigyelemmel a termékek széles körére
és a mííszakileírdsok tartalmóra, térítésidíjat a következőkben hatórozta meg:

'

alapdokumentáció, amely minden ajánlattevő részére
kötelezóen megvásárlásra kell hogy kerüljön, taÍÍal.maz.A
az ajánlatta| kapcsolatos szerződéses feltételeket, valamint
a minóségterv követelményeit, 5'000 Ft'

.

a műszaki leírás 10 termékig cikkenként 5.000 Ft'

.

a műszaki leírás l0 terméket meghaladóan cikkenként
3.000 Ft.

1.2.

A tárgyalásos közbeszerzési eljárás résztvevőinek kiválasztása

Mivel a korábbi években a HM BH ruhrizati beszerzéseket nem eszközölt belftldi piacon, így központi cégnyilvántarüísában ruhazati cikke-

ket gyrírtó és forgalmazó cégek nem kerültek felvételre. Igy a meghívottak

körének meghatározásakor mindenek elótt az

céglistiíra hagyatkozott

MH REK által

az szb. Ugyanakkor a

megadott

beszerzési megbízás

kézhezvét€létől folyamatos piackutatást végeáek a hivatal munkatársai és
különböző cégnyilvántartásokból kiválasáották az adott termékek potenciális gyártóit, sállítóit' Az így kapott céglista pontosítása után a tétrgyalásos közbeszerzési eljrírásra 49 cég került meghívásra, melybtíl 29 vette át
a dokumentációt térítésnélkül a megadott határidón belül.

l7z

1.3. Következtetések

l.) Az ajánlati dokumenLíció összeállítása során derült ki, hogy az
MH REK által rendelkezésre bocsátott dokumentáció a megbízasban megadott termékek viszonylatában rendkívül hiányos'
További pontosítrísokat kellett eszközölnie az szb_nek a cikkeket
érintó műszaki leírások rendelkezésére bocsátásával kapcsolatban. Mindez felveti a megbízó tészéről a megbízás tartalmának
nag-robb figyelemmel történó elókészítését,összeállíüísát, a
szükséglet felmérésénekidószakában.

2') '{ műszaki leírások tartalmi vizsgálatínáL derült ki, hogy szá_
mos leírás elavult, korszerűtlen' helytelen terminológiát tartal-

maz. az utóbbi években pontosításukra nem került sor'
.A'menn1iben átdolgozásuk megttjrtént, úgy jóváhagyásuk
maradt el. a MH RSZF által. Mindemellett műszaki tartalmuk

alapján a kúlönbözó termékek elkészítése,legyártása rendkívtil
kéáéses'új, eddig ilyen terméket nem készítő gyártó által, amel}'et sajnos a leíoly'tatott eljárások bizonyítottak'

j.) A

mintadarab megvásárlásának kikötése helyesnek bizonyult,
ug;'anis a műszaki leírások pontatlansága miatt a mintadarabok
rJlrodukálására került sor a gyártás során' Ugyanakkor kiderült,
hógy a kiadott mintadarabok sámos részletben eltértek a

műizaki leírástól. Mindez felveti az elókészítésfolyamaúíbanaz
operatívabb egytittműködést az aján\ati felhívás kidolgozói és
az

4.)

MH REK között.

Az

el1árás előkészítésénekidőszakában nyilvríLnvalóvá

vál!

hogy a tírgyévielláLísokkal kapcsolatos köZbeszerzési eljárást a

szolgálatfőnöknek januar-február hónapban, vagy azt megebÁen el kell juttatnia a HM BH-hoz az eljárási folyamat idő_
igénye és a gyártáshoz szükséges idősziikséglet miatt' Ellenkező

esetben az első félévben tényleges elláttís az újonnan besz'eÍzeÍt

termékekből vagylagos.

l't3

2.

A kőzbeszerzési eljárás lefolytatása

2.1. Tárgyalásos közbeszerzési eljárás
2. I.

I' FelkészüIés a tárg,al!Ísos

közbeszerzési eljárásra

A meghívóban meghatározásra kerüIt, hogy az ajánlattevők tárgyalási

alapként nyújtsanak be előzetes ajánlatot, valamint az ajrínlott termékből
3 mintadarabot a BH-hoz.

A

szb' munkájanak támogatására szakértők kerültek kijelölésre az
MH Ruhazati Ellátó Központ részéról lábbeli, felső ruhríaat, bőrárú' textil

és kötöttárút érintő szakterületek vonatkoásában. A szakértők szerepe a
beérkezésre kerüIt mintadarabok vizsgálatában volt, ugyanakkor bizonyos
termékek minőségi vizsgálatát azMH Ruházati Ellátó KöZpont laboratóriuma, illetve a KERMI hajtotta végre'

A

szakértők részére megha!írozásra került, hogy az általuk vizsgált
termékről nyilatkozniuk kellett, mely szerint a kiírás műszaki követelményeinek megfelelőek-e, illetve miben haladják meg a kiírás műszaki
követelményeit. Amennyiben e^ az alapkövetelményt egy termék nem
telj€sítette, úgy a továbbiakban a szakértői bizottság nem foglalkozott az
ajánlattevő ajánlatának arra vonatkozó részével.
2. 1. 1' 1.

Felkészülés a közvetlen tárglalasra

A tárgyalásra történtj felkészülés során a szb. tagjai vizsgáltrík a tárgyalási alapként benyújtott előzetes ajánlatok tartalmát' a törvényi

megfelelőség szempontjából' A Kbt. által kötelezően becsatolandó dokumentumok hiénya a tárgyalás megkezdését nem akadályoáa. Ugyanis a
végső ajánlattételig van lehetőség az ajánlattevők részérea hiányzó dokumentumok becsatolására' A szb. felkészülése során nyilvánv alóvá vált,
hogy a bizottság tevékenységéthríLrom irányban egyszeÍTe kell végezni és
összehangoIni. Nevezetesen :

.
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első részleg a termékek műszaki vizsgálatát, ellenőrzését
végzi,

.
.

második részleg a termékekkel kapcsolatos minóségbiztosítási kérdéseket vizsgálja,

harmadik részleg az ajánlati anyagok alapján felkészül a
közvetlen tárgyalásra, amelynek fő iránya a céggel kapcso_
latos általános ismeÍetek, a termékke] kapcsolatos műszaki
ismertetés, a minóségterv megismertetése, _ minőségbiztosítási csoport' termékkel kapcsolatos szavatosság - szállíüísi hatíridő, szerződéses ár.

A közvetlen targyalások lefol1'tatására titemtervet készített a szb.,
mel}'et a termékek jellege szerint hatiírozott meg.
Az általános kereskedelemben beszerezheÍő termékek viszonylatában
az ajánlattevőkkel történő egyidejű tírgyalási metodika mellett döntött, a
meghalározott katonai termékek, (pld. egyenruházat) beszerzésévelkapcsolatban a2 ajánlattevőkkel kiilön_külön lefolytatott tárgyalás mellett határozoÍt M szb'
2.

L

2

Közvetlen tárglaldsok

üte mezés e,

Iefolytatása

A

tárgyalások tényleges végrehajtrísát három ütemben folytatta le a
szb'' nevezetesen az ajánlattevók által felajánlott termékek szakmai vizsgálata a kiírásnak megfelelő műszaki követelményeknek megfeleloen,
amely kiterjed a termék minőségének, konfekcionálásának és külső megjelenési, esaétikai képénekvizsgálatára. Ezt követően a szakértók által
jelentett véleményfigyelembevételével az szb. állást foglalt az ajánlat elfogadásával, vagy érvénytelenítésévelkapcsolatban.

\íásodik ütemben az ajánlattevő dokumentációjának ellenőrzése a
Kbt-ben rögzítettekkel összhangban. Teljes dokumentáció ellenorzése,
hián1 ok megállapítása, hiánypótlásra hataridő szabással. Amennyiben az
ajánlaner'ó termelő' a minóségi terv vizsgálata. Ha az ajánlattevő forgalmazó. úg1 forgalomba-hozatali engedély a gyártótól, és az ehhez kapcsoIódó n1 ilatkozatok vizsgálata.

Az első és második iitem atdn az érvényes ajánlatlal rendelkező
cágekkel az riltaldnos kereskedelemben beszerezhető termékekkel kapcs o lat ban kizveÍ len, egidej íítálual.Ís lefolytatdsa:
. Nyilatkozat kérésea dokumentációban kiadott szerződéses
feltételek elfogadására, (igen-nem) aki nem fogadta el,

l',75

azzal atirÍwal.ás megszakítiísa, ilyen a targyalás során nem
volt. Valamennyi cég elfogadta a szerződéses feltételeket;

. Nyilatkozat a teljesítésihataridőre vonatkozóan;

.

Teljesítéssel kapcsolatos garanciák a termékeket illetóen;

' Ajánlati

ár, első nyilvános árajánlat.

A tárgyalás eá követó szakaszában a bizottság valamennyi ajánlattevő részérevégső ajánlattételi lapot adott ki, amelyen az ajánlaÍ1evők
megtették végső ajánlataikat a szállítási határido, az ár és a termékkel
kapcsolatos szavatosság vonatkozásában'
Katonai termékek beszerzésévelkapcsolatban az ajánlattevőkkel
egymás utiírr, külön-külön került sor targyalásra az elózóekben ismertetett
szempontokkal összhangban. Végső ajánlattételüket a cégek egy időben,
egy helyen' abizoltság által kiadott végső ajánlati lapon tehették meg.

Az értékelésidőszakában a szb'

a

úrgyalási alapként benyújtott elóze-

tes ajanlatok a lefolytatott tárgyalások, az

aí követoen

tett végsó ajánlatok

és benyújtott mintadarabok figyelembevételével alakította ki állásfoglalasát.

Így megállapításra került, hogy a megszólított 49 cégból a meghívás
ellenére jelentkezési szándékát a megadott határidőig nem jelezte vissza
22 cég' 4 cég termékmintít nem tudott bemutatni, ezért az eljáráson való
részvételiszándékukat visszavonták'

Kettó cég által bemutatott mintadarabok a műszaki leírás követelményeinek nem feleltek meg, így velük az eljárást a szb. a továbbiakban
nem folytatta le.
2.1.3' Következtetés

1.) Huszonegy cég tett ajánlatot 97 termékre, 20 termékre nem
érkezetl ajánlat. A trá'Lrgyalások közvetlen tapasztalataként rögzíteni kell,
hogy a megszólításra került, illetve a rírgyaláson megjelent cégek a Kbt.
vonatkozó előírásait az aján|at elkészítésénekmegtételében nem kellő
körültekintéssel vették fi gyelembe.
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Ezért a tárgyaláson a tervezettnél jóVal több időt kellett arra fordítani,
hogy az ajánlattevőkkel megértesse az szb. a Kbt. előírásainak fontosságát
és annak betartásának szükségességét.

2.) További problémaként jelentkezett, hogy a minőségterv taÍtalmát,
szerepét nem pontosan értelmeúékaZ ajánlattevők. Ezért elkerülhetetlenné vált. aZ ajánlattevőkkel történó részletekig kiterjedő megbeszélés, hogy
a termékre szolgáló minőségterv nem uwanaz' mint a minőségbiaosítási
rendszer.

Sok idot vett el a bizottságtól, mire megértettette az ajánlattevőkkel,
hog1' külön-külön minden termékre minőségtervet kell készíteniük, a
kiadott dokumentációban lévő követelményrends zer alap1án. A tárgy alások folyamán kiemelt figyelmet fordított az szb. e kérdéskörnek.
Feltételeáe, hogy az eljáráson részvevők nagy valószínűséggel résá fognak venni a nyílt eljárásban lefolytatásra kerülő közbeszerzésben is, ahol a
minóséglerv becsatolása az adott termékekre kötelezően előírt dokumentum. E feladat végrehajtásában a hivatal minőségbiztosítási igazgatóság
szakreferensei kiemelkedo munkát végeztek'
3') A tárgyalásos eljárás sonín a kiemelt kérdésekre fordított idő és az
akkor szerzett tapasztalat felbecsülhetetlen értékűsegítséget nyújtott az
szb_nek a nyí|t közbeszerzési eljárás és az azt követő taÍgyalásos köZbeszerzési eljariísok időszakában.

A tárgyalásos közbeszerzési eljárás értékelésénekszakaszában a
vonatkozó eljarási szabályok betartásával a nyílt közbeszerzési eljárás közZététele KöZbeszerzési Értesítőbenmegindításra került.
2.2.

Nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása

A megielentetéssel kapcsolatban felmerült kérdések, a dokumentáció

összeál1ítása, az abban szereplő műszaki leírások pontosítása mindvégig a
szb. tevékenységének fő feladatát képeÍe.Itt utalok viSsza már az előzőekben
említettekÍe, melyekben a HM BH vezérigazgatója feladatul szabta az szb.

A dokumentáció
részérea szakszerű, pontos dokumentáció elkészítését.
összeállíúsrínak problémái késleltettéka nyílt közbeszerzési eljárási feihí\'íí5közzétételét, mert a Kbt. vonatkozó pontja meghatározza, hcgy .t

t'7'7

a megjelenés napjan rendelkezésre kell, hory álljon az ajánlatkérő részére. A műszaki leírások pontosítása és a dokumentáció összeál_
lítása miatt a közbeszerzési eljárás indítása mintegy 40-50 napot késeft a
tervezett határidőhöz viszonyítva. Mindez maga után vonta, hogy az egész
beszerzési folyamat eltolódik éS a teljesítésekreténylegesen a harmadik
negyedév utolsó hónapjától lehet számolni. Mindez előre vetítette ellátási
feszültségek kialakulásának lehetőségét,amely be is következett.

dokumentáció

A nyílt közbeszerzési eljárási felhívás a I998/28' KÉ-ben jelent meg
255 cíkk vonatkoásában. A kiírás szerint a dokumentáció vásárlási határideje 1998 július 29-én járt le, az ajánlati dokumentációt 12 cég vásárolta
meg. A dokumentáció értékesítésóbőll.948.000 Ft bevételt realizált a HM
BH, amely összeg megosáásra került a hivatal és az MH REK között. 24

terméke nem vásároltak ajánlati dokumentációt a jelentkező cégek. Az
ajánlattételi határidő l998.augusztus 25-én 10.00 órakor jrírt le.

2.2.1 NyíIt közbeszeruési eljárásra ajánlaÍok megtétele, értékelése

Az ajánlati hatíridő lejártríra 53 ajánlattevő nyújtotta be aján|atáÍ, az
ajánlatok bontásán megjelent 36 cég képviselóje' Az beérkezett ajánlatok
értékelését
az szb. három jóI elkülönített fázisban hajtotta végre. Első
fríaisban a Kbt. által meghatározott érvényességmegállapítására került sor
a tartalmi, formai követelmények szerint. Megállapításra került' hogy 40
ajanlattevő a Vonatkozó törvényi előírásokat nem teljesítette, pld. hatósági
igazolások, nyilatkozatok becsatolását nem hajtották végre, így ajanlatuk
érvénytelenségénekkimondására tettjavaslatot az szb. a vezérigazgaÍő ÍeIé'

Ebben a helyzetben felmerült annak lehetősége, hogy hiánypótlására
biaosítson lehetőséget a hivatal az adott cégeknek, de kikérve a KÖzbeszerzési Döntőbizottság, különbözi3 közbeszerzést lefolÍató köZponti
szervezetek véleményét,állásfoglalását. A HM BH vezérigazgatója űgy
döntött, hogy hiánypótlásra nem ad lehetőséget senkinek. A továbbiakban
a szb. a 13 érvényesajánlat és a hozzá benyújtott mintadarabok értékelését
végezte el' Az értékeléstevékenységétaz szb. hasonlóan szerveáe, mint a
mege\őzi5 tárgyalásos eljárás időszakában, azzal az eltéréssel'hogy nem
három' hanem csak két részlegben foly'tatta a munkát. Az elsti részleg az
ajánlatok tartalmí értékelésétvégezte, míg a másik részleg a benyújtott
mintadarabok vizsgálatát hajtotta végre és a szakértői véleményeketállí-

l?8

totta össze. Mindezek megtörténte után a szb. megállapította, hogy egy
ajrínlattevó által benyújtott mintadarab és minőségterv nem felel meg a
kiírás műszaki és tartalmi követelményeinek, így az ajánlat érvénytelenségéretettjavaslatot. Az szb' állásfoglalása ésjavaslata alapján a HM BH
vezérigazgatója a kozbeszerzést 89 termék viszonylatában eredménnyel
lezárÍt és 1 l céggel kötött szállítzsi szerzódést, l66 termék viszonylatában
a közbeszerzést eredménytelennek nyilvánította'
2.2.2.

A n}ílÍközbeszerzési eljdrás eredményének hatása

.\ kialakult helyzetben a HM BH vezérigazgatíja meghozta döntését,
hog1'kozzétételnéIküli tárgyalásos eljárás keretében közbeszerzést kezde_
ménrez ] Ól termék beszerzésével kapcsolatban.
A tárg1alásos eljárásra meghívásra került 58 cég, meghívásra kerültek
mindazok aliik a dokumentációt megvásárolták, illewe ajánlattevőként ezt
megelózóen hivatalunknál előfordultak. A meghívottak közül 55 cég tett
ajanlatot 15 l terméke. A tárgyalás lefolytatása hasonló metodika alapjan
történt. mint az ezt mege|őző tárgyalásos eljárás' Itt utalok vissza arra,
hogr talasszal szerzet| tapasztalaÍokat rendkívül jól tudta hasznosítani a
szb. sót kimerem jelenteni, hogy a tavasszal szerzel|tapaszta|atok nélkül
nem tudta r'olna a szb. a közbeszerzési eljárást mintegy egy hónap alatt
r'égrehajmni. Iezámi. Az 55 ajánlattevó cégből mindössze csak kettő cég
ajánlata volt érvénlelen a tárgyalások befejezése után, mivel a végső aján_
IattételheZ nem csatolták be ahíányző dokumentumokat'

A

benyújtott elózetes ajánlatok, termékek a tárgyalásokon tett végső
Az
ajánlatok eredményekénta szb. elvégezie az ajánLatok értékelését.
értékelésvégrehajtasa urán 38 cég ajánlatának elfogadására tett javaslatot
az szb' l5 1 termék vonatkozásában.

Szállítási szerződést a HM BH 38 céggel kötött
te lj esítésivéghatáridóvel.

l998.december 15-i

179

3.) osszegzett következt€tések

A

leÍolyÍatottközbeszetzési eljárdsok bÍzonyítotttik, hogy leheíséges
! ruhúzati beszerzések végrekajtása a közbeszerzési eljártísokkal.Ugyanakkor e Íeladal megoldása suÍmos problém.ira villÍgítottrá, mind az ajánmind az ajánlattevők oldaláról:
1.) A ruhrázati beszerzések érdekébenlefolytatott közb eszerzési eljárások _ tárgyalásos, nyílt közbeszerzési eljárás - rrírnutattak alTa a nem

elhanyagolható tényre, hogy a tárgyalásos közbeszerzési eljárás alkalmazása a költségek szempontjábóI előnyösebb, mint a nyílt eljárás. Ugyanis
az ajánlattevők által kiajrirrlott ajánlati ár a tárgyalásos eljárás során, a
végső ajánlattételig eltérő mértékben, de mintegy tO-l5 %-ig csökkenhet

cikkenként. Ezzel jelentős anyagi megtakarításokat lehet blaosítani' A
nyílt közbeszerzési eljárás végrehajtiísakoraz ajánlattevők által kiajánlott
ár végleges. Azt az eljárás során módosítani, változtatni nem lehet, mivel
a Kbt. vonatkozó pontjai alapján úgy az ajánlatkérő, mint az ajánlattevő
kötve van ajánlatához, aú tarÍalmá'an nem változtathatja meg.

Mindezek a tapasáalatok felvetik annak kérdését,hogy az elkövetkezőkben érdemes megvizsgálni _ a törvény adta kereteken belüI _ a
Magyar Honvédség érdekeit szem előtt tartva' milyen arányban lenne célszerű a tiírgyalásos és a nyílt eljrírásban beszerzésre kerülo termékek

felosztása.

2.) A lefol}tatott beszerzések bizonyítotLík' hogy törekedni kell a
közvetítő cégek kiszűrésére,mivel több kereskedó cég jelentkezett aján_
lattételre olyan termékkörben, amelyre gyártók is áJtak a.jrínlatot. A
gyártói ajánlatok eltérő mértékben IO-20 %o-kal voltak kedvezőbbek,
illewe szavatolták a gyáLÍtás során az' állandó minóségellenőrzést és a termékcsere lehetőségét minőségi reklamáció esetén'
3.) Megállapításra került, hogy a gyártók és a forgalmazók kis hányada rendelkezik csak tanúsítottminőségbiaosíLísirendszerekkel. A meghatároző gyántőkÁl bevezetésre került, illetve bevezetés alatt van a tanúsított

minőségbiztosítási rendszer kiépítése'A lefolÍatott eljárás ösztönzőleg
hatott e területen is az ajánlattevők részére,mivel a tanú;ított minőségbiz-

tosítási rendszer eltínyként került m eghaÍározásra az értékeléssoriín.

4''1 Az elvégzett munka rámutatott a megbíző és az eljárást lefolytató
kcizött meglévő kommunikációs hiányosságokra, amely számos esetben
akadályoaa a munkavégzést'sőt egy_két esetben veszélyeztette az eljárás
lefol;ratását. lásd' műszaki leírások minósége, tartalma. Az eljárás során a
feladat megoIdás érdekében lefolytatott folyamatos egyeáetések hatására
az eljárási idószak r'égére majd minden területen sikerült felszámolni a
kommunikációs problémákat. Mindez bizonyította, hogy lehetséges a
kÍjlönböző terüIetek képViselőiből szervezett szakbizottsággal, határozoÍt
r ezetés mellen a közbeszerzések eredményes lefolytatása.

j. ) .{ közbeszerzés végrehajtásakor felmerülo különbözó, rendszeren
be1üli és kírüli minóségi vizsgálatok rámutattak arra, hogy a közbeszerzések ten ezésénélelengedhetetlen azok lefolytakísával kapcsolatos költ_
ségek tenezése a minőségi vizsgálatok és egyéb dokumentációs kiadásokat érintően'
Összességébena feladatszabás minósége az azzal kapcsolatos adat'
dokumentum szoJgáltatás korrektsége alapjaiban határozza meg a lefoJytatásra kertjló közbeszerzési eljárás eredményességét és törvényességét.
6. )

Felhasznált irodalom:

i.) 48/1996. (HK l./1997') Honvédelmi miniszteri határozat költségretési szerv alakításáról. - Budapest 1997.
2') 8l1997. (HK 5.) HM utasítás a közbeszerzések HM költségvetési
fejezeten belüli eljárási rendjéről' - Budapest 1997.
3 ') 9/l998. (HK 4.) HM utasítáS a Honvédelmi Minisztériumi fejezet
központi és intézményigazdálkodásának rendjéról. Budapest l998.

'1')

HM Beszerzési Hivatal Szervezeti és Működési Szabá|yzata

Budapest 1997.
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A HM HADITECHNIKAI

rxtÉznr rBvÉxnxysÉcÉnBN

Kend.e GYarg,,! -

Magtar GYuld

A cikk célja, hog1l reólÍs képet adjon a hazaí haditechník í kutattisfejlesztés (K+F) mínőségbiztosíttisónak hellzeÍértíI,a NATO rendszeréhez
való kapcsolódtÍsának lehetőségeírtíI és felvesse azokat a problémákal,
amelyek akadályozzÍk a számunkra eglre inkdbb kövelendő NATO minőségbiaosítúsigahorlatot, FelvdzoÜuk melyek a legközvetknebb feladatok
annak érdekében,hogy a minőségellenőrzés jelenleg alkalmazott modelljeiből felépüIhessen egl korszeríÍ, a NATO elveÍvel eglező, minőségtechnikákat alkalmazó h aditech nikai (K+F) tevékenységrendszen
A NATO minőségbiztosítási struktúrája jól működő' évtizedes
tapasztalatokon alapuló rendszer.
Miért Íontos illeszkedni a NATO minőségstruktúrájához? A csatlakozlís diktáIta követeln ények intlokoljtik vagl van mlis ésszeríímasglarázaí is?

Az illeszkedés elengedhetetlen feltétele, hogy a haditechnikai K+F
jelenleg működő rendszerét a NATo minőségbiaosítrísielveivel kiegészíwe kell alkalmaznunk. Az új elvek és módszerek bevezetését az teszi
szükségessé, hogy résa tudjunk venni a szövetség által meghiÍdetett K+F
témákban, illetve €gyiitt tudjunk működni a tagországokkal. A kor műszaki tudományainak eredményeire épüIó K+F színvonala megköveteli, hogy
intézetiinknél,az eredményességés gazdaságosság érdekében,a fejlesaési
tevékenységet és a megvalósítási folyamatokat kiegészítsük az új
minőségtechniká'k és módszerek alkalmazásával.
Ahol a minőségbiztosítrís jól bevezetett és működtetett rendszerként

funkcionál, ott jelentkeznek költségmegtakarító haüísai is. Azonban úgy
tűnhet' öncélú költekezés a rendszer kiépítése,és aki még nem látott ilyen
működő rendszert aá hiheti' hogy felesleges pénzkidobás az egész.

l ' Dr Kende György mk. ezÍedes' a HM Haditechnikai Intézet tudományos lgazgatój4
2. MagyÜ Gyu|a mk' alezredes, minóségÜgyi szakénő, a HM Haditechlikai Intézet minóségügyi

a|osztál''vezetője.
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A jelenlegi gyakorlat
lntézetiinkléla jelenleg folyó K+F tevékenység folyamatát, eljarás_
rendjét és módszereit az l980-as években jóváhagyott, Egységes Kutatási
Fejlesaési N{etodika haÍározza meg, melyberr a minőségbiáosítás csak
alapr'etóen a r ége llenőrzésben nyilvánul meg. Ezen elvek hatékonyságát
és gazdaságosságát megkérdójelezi a haditechnikai eszközök technológiai

bon1olulsága' A minóségbiaosítás a korszerű fejlesáési elveket valló
fo11amatokban aZ ötlettől a megvalósulásig végig kiséri az öSSZeS
te\éken)séget' A jelen cikkben felviíaolt fejlesztési és beszerzési folyamatokat /l'. abra| Iehetséges altematívaként kezeljük. Tekintsük át a

fo11'

amat eIemeihez tarÍozrj tevékenységeket a következőkben'

Elr ek és fol1'amatok
.\ K-F fol}'amatnak a fej lesztés-bes zerzés fo|yamatába kell szervesen
illeszkednie. A haditechnikai eszközfejlesztés vagy beszerzés - a kor hadműreleti és harcászati követelményeinek figyelembevételével- a felhasználó igén1étkie1égítő, korszerűbb paraméterekkel rendelkező eszköz,
rendszer megjelenését eredményezze a Magyar Honvédségen belül' Az
igén1ek teljestilésénekérdekében mérlegelni kell, hogy a megvalósulás

fejlesnés r'agy beszerzés útján történjen.
Ennek a kívánalomnak megfelelően szükséges a folyamatokat felépíteni. amelyhez figyelembe kell venni a NATO CNAD (Nemzeti Hadfelszerelési Igazgatók Tanácsa) küldöttei által jóváhagyott AAP-20 (Szövet-

ségi Adminisztratív Kiadványok) dokumentumban lefektetett PAPS

(fázisokra bontott hadfelszerelési tervező rendszer) ajánlásait.

A technikai fejlesztés ahór K+F-el, akár

beszerzéssel valósul meg, a

foIyamathoz mindkét esetben szükséges alkalmazni ezeket a NATo-ajánIásokat.

fejlesztés minőségbiztosítási követelményeit már az igénybejelentés idószakában meg kell tervezní és dokumentálni. Az igénybejelentés
alapján megvalósíthatósági tanulmánytkell készíteni, melyhez hatékonyan
kell felhasználni a rendelkezésre álló információs forrásokat (például
Intemet), a kiilft'ldi haditechnikai eszközökről és berendezésekől a szak-

A
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sajtóban és egyéb szakirodalmi forrásokban meg|elent ismertetők€t és
műszaki leírásokat. A döntés előkészítéséhezműszaki és gazdasági érveken alapuló elemzést, értékeléstkell benyújtani.

A korszerííhaditechnikai K+F megköveíeli' hog)

én ény es ü Ij e ne

k a fo

ly

amato k b an :

a következő

elvek

. a teljes életciklusban való gondolkodás;
. kockázati tényezők kezelése
. berendezés, rend,szer szintíi kapcsolódási készség (interope_
rabilitás);

.

a fejlesztés tervezésével párhuzam osan minőSég tervezéS.

A

fejlesáési témák megoldását aZ Egységes Kutatási Fejlesaési
Metodika jelenleg alapvetően témafelelősi rendszerben kezeli. A NATotagországokban team munkában valósul meg a bonyolult haditechnikai
eszköZök fejlesztése. A fejlesaendó haditechnikai eszközök több szakterület€t ölelnek fel, és ezért a fejlesztés megvalósulásának eredményessége és hatékonysága érdekébenaz adott szakterületben jártas

fejlesztő szakemberek működnek közre a csoporton belül. A fenti elvek
alkalmazásának érdekébena fejlesaésben résztvevó állomány részéről
szemléletváltásra van szükség' A fejlesaési témákat felügyelő csoporton

belül minóségügyi tapasÍalattal bíró szakember felügyelje a projekt
minőségbiaosítási folyamatát. Kísérletijelleggel egy több szakterületet
felölelő témánál kellene alkalmazni az új elveket. és az alapján helyesbíteni a haditechnikai kutatási-fejlesÍési metodikát. Tekintettel arra, hogy
a fejlesÍésteljes spektruma nemcsak az Intézetnél, hanem jelentős része
polgári fejlesaő cégeknélvalósul meg, ezért szükséges ezeket a cégeket is
felkészítenia NATo álta1 kiadott minőségbiaosítási dokumentumok
követelményei szerint. Ennek érdekében a fej lesáő szervezeteket el kell
Iátnl az Intézet bírtokában levő NATo nyílt minőségbiztosítási dokumentumokkal. Ez a felkészítésakkor válik eredményessé,ha a fejlesaó
szeÍvezet MsZ EN Iso 9001 tanúsítással rendelkezik. Az elkövetkezo
időben ana kell törekednünk, hogy csak olyan fejlesaő szervezetÍel
kössünk szerződést amely rendelkezik MSZ EN ISo 9001 szerinti
tanúsítvánnyal. Az AQAP-110 (NATo minőségbiztosítási követelmények
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a teÍyezéshez, fejlesaéshez, gyrírtáshoz) követelményeinek való megfelelés
tanúsítását, a helyszínen Végrehajtott audit után, a HTI adja ki.

A NATO AQAP dokumentumok (Szövetséges Minőségbiáosítási
Kiadr án1'ok) az ISo 9000 szabvány sorozatokon alapulnak. Fzért az ISo
900.1- l alapján értelmezett életciklus rendszerelemei vonatkoznak a hadi
technikai K-F esetére is. (2'számú ábra)'A működő jogszabályi háttémek
ea a bizon1ítottarr működő rendszert kellene alátámasáania.
Ami hiónyzik:

a hazai minőségüg,et szabályozó löruény, az e törvény

felhatalmazott kormányzati minóségbiztosítási szeÍvezet, az ezen
az alapon kidolgozott minőségügti kézikönyu amely a vezetés deklarált
minosegpoJitikájától elinduIva megteremti a kutatás-fej lesaés legalsó, de
legtbntosabb szintjén alkalmazott eljárások fenti elvekhez illeszkedő rendszerét és strukturáját' Megítélésünkszerint a működés rendjét szabályozó
eg1séges kutatási és fejlesztési metodika jelenleg eltér a NATO elvárásaitól és nem teszi lehetóvé adott szervezeteivel való együttműködést.
Azonban a NATo AC/250 minőségügli bizottságban folytatott munka
eredményeképpen ismertek azok a követelmények és eljrírások, amelyekrrek aIapján a haditechnikai termékek, berendezések fejlesztése, gyártiása és átvétele a NATo minőségbiztosítási köVetelményeit tartalmazó, az ISo
9000 szabványsorozatra épülő AQAP előírásai alapján valósulnak meg.
alapjáLrr

A fejlesztési folyamat modellje
A j. abra alapján a katonai felhasználású termékek fejlesztése, a fegyrememi, felhasználói igénybejelentésalapján a HTI fejlesztési tervében
jelenik meg.

A felhasználó elsódleges felelóssége, hogy a fejlesztendő termék minősége érdekében az igényeit a lehetó legnagyobb pontossággal és teljességgel
harározza meg úgy, hogy ezen jellemzők ateL1es életciklusra vonatkozzanak.
'1 -felhas:nalónak

minöségre

r

a termékkel szemben támasztott követelmélryeit,

a

onatkozó igényeinek műszaki követelményekké való átalakí-

úsát. a harcászati műszaki feladatban (IIMF)' illetve a harcászati
műszaki követe|ményben QIMK) kell megfogalmazrri.
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A HMF a megfogalmazott fejlesaési feladat bemenő adatainak
összessége (input), amelyben a felhasználó igényei és elvrírásai tüköződ_
nek, hogl a megvalósítandó eszköz (output):
. eleget tegyen

a rá vonatkozó törvényi előírásoknak és szab'

ványoknak,

. kielégítsea felhasználó meghatírozott és elvrí,rt igényeit,
. és gazdaságosan előállítható legyen (kockazar, költség-,
és
funkcióelemzés).

A HMK

a fejlesáeni kívánl eszköz paramétereit, köyetelményeinek
konkré t me gvalósulás i folyamatát, kömyeze ti hatasokkal szemb eni el lenálló képességét,elvárható megbízhatóságát (AIIMP l '.8 _ megbízhatósági és
karbantarthatósági követelmények), jal'lítási és karbantartási igényeit és

Iogisztikai biztosítósat tartalmazza.

Tartalmazza tov ábbá a köv etelményekrte k y aI ó me gfe l e Iés v izs gálat ai
és a vizsgilatok k)rülményeit a műszaki dokumentációk mennyiségét és

terjedelmét, a kezelési utasítások lartalmát (|'\'ATo
Konfi guráció management NATo-követelmén1'ei)

A HMK-ban

ACMP 17

=

megfogalmazott műszaki és minóségi követelménreket

a Tudományos Műszaki Tanácsülésen (TMT) kell elfogadtatrri.

L) A

venni:

tender értékeléseés a szenődéskötés előtt figelembe keII

. a

pályázó rendelkezik-e minóségbiztosítási rendszer
tanúsítassal (ISo 9001, AQAP- l l0)'

.

a HTI minóségiigyi auditálásának eredményét (képes_e a
terméket kifej leszt eni),

'
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a pá|yáuőnak a fejlesaési folyamahól készített minőségter_

vét (Quality Plan

ISo l0005

szerint).

A haditechnikai eszközök hazai fejlesztéssel megvalósuló folyamatat
a 1. ábra szemlélteti.
2.) Szenődés (minta, ptototíptls elkészítésére):

A

szerződéshez minőségügyi terv mellékletet szükséges csatolni,
amelynek rendelkeznie kell:

' a fejlesaó

.

minóségügyi rendszerének szervezeti felépítéséról;

folyamatokól és erőfonásokról a minóségügyi folyamat
megvalósításáhoZ;

'

a minóségügyi tevékenységek sorrendjéről;

'

a minőségért viselt felelősségről és hatískörökől;

'

a felhasználható

'

a termékvizsgálatok és mérésekeljrírásrendjéről, módsze_
re

.

anyagokról és technológiakról;

iról;

a mérőeszközök

kalibráltságáról és konfirmációjáról

(MSZ

rSo 30012-l);
. az elfogadási

és visszautasítási kritériumokról;

. a nem megfelelóség értékeléséről(hibamód és hataselemzés);

(ARMP l ...8);

.

a meghibásodási lehetőségek elemzéséről

.

a használatra való alkalmasság vizsgálatairól (csapatpróba);

'

nem-megfelelőség (nonconformity) esetén a hibak kija_
víLísríról;

.

a fej lesztett termék végső tervének elfogadásríról;

.

az elkészítendó dokumentációk fajtáiról és mennyiségéről.

t8'7

3.) " 0', sorozaí minőségbizíosítlisű:

A

mintadokumentáció

gálása), me

Iy n e k

helyességének vizsgálata (tervezés átvizs_

fő b b e l e me i :

. a felhaszná|ói igények
és megelégedettség vizsgálata;

.

a termékkoncepció heIyessége:

. gyártási' vizsgálati
.

és beszá]iítói folyamatok elemzése;

a tervezés igazolása (r erifikáció. r alidálás);

. a ''0'' sorozat darabszámának
meghatározása:
. a ''0'' sorozatban legvánon
terrnékek énékeiéseés Vizsgá]ata;

.

.

a teljesítmény. tartósság. biaonság és
megbíáatóság éné-

kelése az elvárt ríroláSi és működési körülmén1ek
közön:

ellenőrzések annak igazolására- hog1' minden
tenezesi
jellemző megfeIeI a kör etelmén1'eknek:

.a

''0,' sorozatu termékek r izsgálati ten einek
elkészitése.a
gyártási és vizsgálati utasíúsban (TL'):

.

.

a

TU szerinti vizsgálatok

ell'é_ezése és dokumentálása:

megfelelőség, illetve nem megfelelóség
ígazolása;

. csapatpróba-vizsgálatok:

. az esetleges hibák jar,ítrísára
tetÍ intézkedések eredménveinek dokumenuilása:

. típusvizsgálatok

elvégzése, megfelelőség esetén típusjóváhagyás igazolásának kiadása;

. sorozatgyártási dokumentíció
elkészítése,jóváhagyása.

!
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4.) Rendszeresítésre törÍénő Íelűjárrlás :

A rendszeresítésre felajánlott haditechnikai eszköz rendszerbe állítása
csak típus-megfelelőségi igazolás mellett történhet, melyet a HTI állít ki.
Á rendszeresítési folyamatban részt kell venniük a felhasználó (alkalmazó) szen ezeteknek' az anyagnem-felelős főnökségeknek, valamint a
fejlesaést irán1 ító és VégIehajtó szervezeteknek'

A problémák

Ha a problémam ego\dás Kaoru Ishikawa nevével fémjelzett htlls:álkadiagramját a 7 M módszerrel kombináljuk (5. ábra)' amely általá_
nosan alkalmazott minóségtechnika a fejlesaések számos terúletén, akkor
az aIábbi tényezők adják a diagram fő problémakör-halszáIkáit (az eInevezés a hét "M" kezdőbetíí alapján):
o Man (emberi tényezók),

'

Milieu (kömyezet),

'

Módszerek,

. Mit

(kell tenni),

. Mivel

tesszük,

. Motivációk,
.

Management (vezetés).

Az emberi tényezők

A

kutatás_fejlesáés teriiletén jelenleg alkalmazott témafelelősi rend_

SZer nem harmonizál a NATo-projekt megvalósíLísi szemléletével. A
fejlesaendő témák általában több szakterületet ölelnek fel. A projekten
belül az egyes szakterületek képviselői megfelelő minóségügyi képzett_
ségű szakemberekkel együtt alkotnakjó1 működo fej leszto teamet. A team
tagjainak egymáshoz való viszonyát a munka eredményessége szempont_
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jából kívánatos megvizsgálni' és egymás keze alá dolgozó, együtÍnűködni képes szakembereket kell egy csoporton belül alkalmazni. A team munkájában alkalmazott minőségtechnikrí& elsajátíLísa nemcsak a minőségügyi szakember feladata, erre a csoport valamennyi tagját fel kell készíteni
(alapfokú minőségügyi képzés- minőségtechnikák megismerése, alkal_
mazása).

A környezeti feltételek
Az elstj számú kérdés,hogy átlátható-e a haditechnikai K*F szervezeti és működési strukturája. Hiányosság egyfelól' hogy a működési struktúrát nem alapozza meg a NATo rendszerében alapvetrien szükséges állami szintri minőségbiáosítási rendszer'

A NATo minőségbiztosítasi rendszeréhez tÖrténő illeszkedés feltétele
a tagországban működó Kormanyzati Minőségbiztosítási Szervezet. A
NATo-tagországok minőségbiztosításának kölcsönös elfogadását a
STANAG-4107' A kormányzati minőségbiztosítrískölcsönös elfogadása
címii szabványosiüísi megállapodás lépteti életbe. Ennek működtetését az

AQAP_170, Útmutató a kormrínyzati minőségbiaosítrísképviseletére
című szövetséges kiadvany szabály ozzz.

Az

AQAP_sorozat (Szövetséges Minőségbiáosítási Kiadványok)

alkalmazását a NATO minóségügyi rendszerében a STANAG-4108 szabványosítási megállapodás rögziti.

A kormányzati minőségbiaosítrás az az e|járás, amelynek során a
megfelelő nemzeti hatóságok biztonsággal megállapítjrík' hogy a védelmi
termékkel vagy szolgáltatassal kapcsolatos minóségügyi köv€telmények
megvalósultak_e' Ezek a követelmények és előírások áItalában a vevő és
szállító országok közötti, kormrítryközi szerződésekben jelennek meg.

A

beszerzett termékekre vonatkozó,

a minőség megfelelőségét

tanúsító igazoló okmányokat is ez a szervezet állítja ki, melyet a szövetsé_
gi útÍnutató (STANAG 4107) alapján a NATo-tagorságok kölcsönösen

elfogadnak.

A Magyar

'

Köztiírsaságban jelenleg nincs olyan kormányzati szintű
minőségbiztosítr{si szervezet amely a fent felsorolt tevékenységeket elvégezné' A NATo-orságokban a Kormanyzati MinóségbixosítísiSzervezétek
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. a fejlesztéshez minoségügyi tervet kell készíteni,amely rögzíti a
specifikus minőségügyi fogásokat' forrásokat és a tevékeny-

ségek sorrendjét egy adott fejlesáendő termék vonatkozásában'
A minőségügyi terv részleteiben tartalmazza a fejlesztést végre_
hajtó szervezetek struktúrájának azon szervezeti elemeit, ame_

lyek résa vesznek a fejlesztésben, beleértve az alváIIalkozók

szervezeti egységeit is' Utasításokban kell szabályozni a fejlesztés. terve7és eljárásait:

.A

kockáZatok korai felismerésérehiba-hatás elemzést, kö|tségés funkcióelemzést kell végezni.

Mit kell tenni?
A jelenlegi Harcászati Műszaki Követelmények (HMK-k) többségére
nem 1ellemző az eszköz teljes é]etciklusában való gondolkodás, ami sem a
NATo_elveknek sem az általános ISo minóségbiaosítási előírásoknak
nem felel meg' Ennek megváltoaatrísríra a NATO ÁCMP 1.'7 (Szövetséges
Konfi guráció lrányítási Kiadvrínyok) útmutatásait szükséges alkalmazni.

A berendezések és eszkcjzök teijes életciklusa alan a]kalmazandó
minőSégbiztosítási követe]mén!'eket aZ AI!\IP 1..8 kiadr ánr'sorozat (a

NATO megbízhatósági és karbantanhatósági köreteImén1ei) írja eIő'
A szövetséges tagállamok részéretönénő alka]mazásukról a
STANAG 4174 rendelkezik '(6'számú ábra'1.

A haditechnikai eszközök környezetállósági vizsgáIatát az AECTP100..600-as kiadványsorozat (Ellenőrzések a környeZeti feltételekre
vonatkozóan) határozza meg' A szövetséges tagállamok részérea
STANAG 4370 szabviínyosítási megállapodás írja eló alkalmazásukat. A
jelenleg alkalmazásban lévő MSZ K 06s..072 (Szabványsorozat a
kömyezetállóságról) követelmény rendszerét a fenti kiadvánvsorozattal
összevetve kellene módosítani.
Mivel tesszük?

A HTl alapító okiratának 17' pontja leírja, hogy az Intézet végzi a
haditechnikai termékminóségi vizsgálatokat, de a megfelelóség igazolására
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Management

A csatlakozás előkészítéseérdekében létre kell hozni - az MSZ EN
ISo 9001-re épülő AQAP-ll0-nek megfelelően - az |ntézet minőségbiz_

tosítrísi rendszerét.

A vizsgáló

laboratóriumokat az 1995. évj XXIX. törvény szerint a
Nemzeti Akkreditáló Testütet Q.{AT) által akkreditálni kell. A vizsgáló

laboratóriumok szervezeti felépítése'általános működési rendje éS
a az líSZ EN 45000 szabványsorozatban rögzített
ktivetelményekhez kell igazodjon' Az MSZ EN 45001, a termékvizsgáló
laboratóriumokra vonatkozó szabván; akkreditálási feltételeiben előírja,
hogy a vizsgáló laboratóriumnak éS szemé]}'zeténekpártatlannak és
ftggetlennek kell lennie, ami aa jelenti. hogy' kiáró okként jelentkezik a
minőségbiztosítás

vizsgálandó termék fejlesáésében l'a|ó részr'étel (etikai összeférhetetlenség). Ezért az Intézet szervezeti strukturájában r'ilágosan és egyértelműen
el kell választani a termék fejlesÍésétés r izsgálarát.

Ezen követelményeknek való megfelelés csak úg''- valósítható meg.

hogy a termékvizsgálatokat végzó laboratórjumokat ee1 uj szen,ezeti eIem
irányítrísa alá rendeljük, amely szen könet]enti] a Fóigazgató (Fóigazgató-

helyettes) alárendeltségébe tanozik' \Íesnelezéselehet \tzsgáló és
Terméktanúsítóosáály' mely a vixgáló laboratóriumok eredménr eit a termékre vonatkozó követelmények alapjárr énékelnéés a termék-megfe_
lelőség tanúsításáról szóló okilatot a Fóigazealóna}i j.ir áhae1ásra feúer_
jesztené. A létrehozandó osztály működési rendjét es szen ezeti felépítését
a terméktanúsítószervezetekre r'onatkozó }ÍSZ E\ .{50l1 szabvánvban
előírtak szerint kel l meghatározni'

A HM

gazdasági ügyeket felúgl'eIő hel;'ettes áItamÍitktirának

7/1997. (HK 8.) intézkedésébena haditechnikai fejtesztés terüIetén az
Intézetet - minőségügsli rendszerek megfe !eIőség-tanúsítására- katonai
minőségiigyi hatóságként jelölte kL A kijeIölt kaÍonai minőségügli hatóságnak a fejlesxtő szervezetek minőségüg,i rendszerére vonatkozóan az

időben az AQAP-110 (NATO minőségbiztosítlisi követelmények a tervezéshez, fejlesztéshez, gydrtáshoz) kiadvtÍnyt keII
érvényesítenimÍnt katonai minőségbiztosíttisi dokumentumoL
elkövetkezendő
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9.) Kerekes Z: Minőségellenőrzés - minóségbiáosítás _ minőségirányítás (HM HTI előadás anyag).

l0') Kerekes Z'.. A HTI minőségbiztosítási rendszerének nemzeÍközi
integrációja (HM HTI elóadás anyag).
11
r

') Kerekes L.:

997- 1998).

NATO AC 250 B albizottság útijelentések (HM HTl,

l2') AAP-20 Kézikönyv a

fázisokra bontott NATO fegyverzet ter-

vező rcndszeréhez. '

13.) STANAG 4l07 Szabván1,osítási megállapodás a kormányzati

minóségbiztosítás kölcsönös

elfogadására'

l4.) STANAG-4l08 Szabvánr,osítási megállapodás az AQAP sorozat

alkalmazására.
15.)

AQAP-l00 Általános utmutató \ATo

m

inőségbiztosításhoz.

l6.) AQAP-l10 NATo minóségbiztosítási köretelménrek a

vezéshez. fejIesztéshez.

91

ánáshoz.

ter_

7') AQAP- 1 l9 NATO útmutató az AQAP_ 1 l0. - 1]0 és - l30_hoz'
18.) AQAP-150 NATO minőségbiztosítási kö\ete]ménrek a solilr are
l

fejlesáéshez.

l9.) AQAP_ 1 59 NATo útmutató az AQ_{P_ l 50-hez'
20.) AQAP_l30

ellenőrzéshez.

2l')

NATo minőségbiÍosításikö\'etelmén}'ek az áí'ételi

AQAP-131 NATo

végátvételi elIenőrzéshez.
22.) AQAP-170

gramiához.

23.) ARMP-I
követelményei.

NATo

m

inóségb

iztosítási követelmények

a

útmutató a Kormány minóségbiztosítási pro-

...8 A NATo

megbízhatósági és karbantarthatósági

24') AECTP-100...600 Vizsgálatok és ellenőrzések a kÖrnvezeti

feltéteIekre vonatkozóan.
25.) ACMP_1..7
.kezelés).
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NATO anyagi eszközök

összeállítása (konfiguráció
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A fejleszíésmetodikdján k pékltuáru ábrázoIjuk

kapcsolódva az I. ábrához

a

fejlesztés folyamattít

l{MI:' v!8y rlMK kidol8oála'
n] inóséglcfv clkészllésc
(l1TI. all8ln.zÓ)

TMT üló3.jnvdlht
llMtr, v.ay lll\'lK
cllog!dísórl' vs8y nódÓsItási'i
L

lM ]I-l'I.l}lJo. olt.l ta7ó.l

l)ó,1y'nli iblhÍvós kildüsl,

ho a kozbcszcÍz,lsi lÖNÚny
hJtilya alá !sik (Il'l'I)

I'ályázutok órlékclósc
ényhirdc!ós 0lTI)

crcJ

A lulcsZlós iudl{l'tó!ltlk cldÖl)lú$.'
tr nlií7:tki' 8Íl7r1ulá8 i
ncl1llél.:s trlllIÚin

lIdrÁi ic]lcsztés

l0iloldi bcs7'Íls

rÚsz.kétrL
IllccDcc ós Inow how is)

llülfóldi k@pcrí.iÓ5

3. ábra. Á fejIesztés intításának folyamala

A hdtiteclr,rikdi

eszközök

hazai fejlesztésse! megva!ós
alábbi ábra szen léltetl

ult1

folyamaltÍt az

A fcJ lcs7t-óst vóg7ó
s7!rvcZct minŐsó8biaosjLá5i

rcndszcrviz58ílalá'
ryárlóképcssó8 viz58álata
(HTr)

Á N,íINTÁ

clkész.1tlsc' dokunlcnLá] ása

(fcjlcsaö' HTi)

vi7sgálalok. csapatpróba
(fcjIcsZó. HTI' alkalmaá)

ció

clkcsltGc

HTI)

viÁgálata' konplcx

csctén mcgfclclósa8i

és tlpusjóvíÍas/áJi

i[á/.lá5 kisdása

lÓftnó fclajánlás

4. ábrq.
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A hazai fejlesztés folyamata
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\[\osÉGÜGYI KÖZLEMÉNYEK
.{ \Íagr ar Szabványügyi Testület Megfelelőségtanúsítási

\Iűszaki Kollégiumának megalakulása
Szűcs Barna]

A \ía5 ar Szabványügyi Testi.ilet (MSZT) Megfelelőségtanúsitási
Műszaki Kollegiuma (MMIQ 1998 november 26-án tartotta alakuló
ülését.
_.\z

MMK

rnűködésének fő célja:

Az MSZT vállalatirányítási (minóségügyi, kömyezetirányítási stb.) rendszer_. termék-ésszemélyzettanúsításitevékenységeáttekinthetőségének biz_
t..sírÁa_ a fontosabb kérdések megvitatása és fejlesztésének elósegítése.

Az MMK jogállása:
_{z

\ÍSZT ügyvezető

:ryazgarója á|Íal létrehozott vélem ényező,Íanács-

aJc. jai aslanevö igazgatótestü le(.

'1Z \Í\íKa tanúsítási tevékenységegyes szakterületei speciális problé:::ána]i a megvitatására és az ezze| kapcsolatos állásfoglalások kialakítására
szeici.ikat hoz létre.

Enneh megfelelően az alábbi szekciók mííködnek:

. Vállalatirányítási Rendszerek Szekciója;

l e:e rőj

e

'

Terméktanúsítási Szekció;

'

SzemélyzettanúsításiSzekció.

'-

.{z \{SZT iigyvezetó tgazgatója.

l

Dr

Szucs BaÍna mk ezredes. HM Beszerzési Hivatal MinőségbiztositÍsi |gazEató
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Tagjai:

A megfelelőségtanúsításban érdekelt alábbi szerYezetek képviselői,
akik kiegyensúlyozott arányban vesznek résá a tevékenységben, igy biztosítva aá, hog1l eg1;etlen érdek se vóljon ualkoúívá:
. A Gazdasági Minisztérium;
. A Környezetvédelmi Minisztérium;
. A Földművelésügyi

'A

és Vidékfej lesztési

Minisáérium]

Honvédelmi Minisáérium Beszerzési Hivatala:

. Az oktatási Minisáérium;
. A Magyar Bányászati Hivatal;

'A

Magyar KereskedeImi és lparkamara;

. A Budapesti Kereskedelmi és Íparkamara;
. A Magyar Agrárkamara;

.A Magyar Kézműves Kamara;
. Az ISo 9000 Fórum;
. A Magyar Hegesáéstechnikai Egyesülés;
. Az Iso
o

14000 Fórum;

A Nemzeti SzakképzésiIntézet;

. A Környezettudatos Vállalatirányítrísi Egyesület;
.Az orságos Munkabiaonsági

'A

204

és Munkaügyi Fófelügyelóség;

Fogyasaóvédelmi Főfelü5'előség.

'4z I{IIK íontosabb feladatai:

. AZ \{SZT tanűsítási politikájának meghatározása;

. .{z \íSZT minóségügyi politikája megvalósulásának

rend-

szeres áttekintése;

. Az MSZT tanúsítási tevékenysége pénzügyi helyzetének áttekintése;

.

Szükség szerint adhoc bizottságok létrehozása és ezek meghatározott feladatta| való megbíziísa;

. Az MSZT Ügyintéző Szervezete tanúsítasi tevékenységet
végző, illetőleg abban közreműködő szervezetei munkájának figyelemmel kisérése,értékeléseés támogatása;

. Az

MSZT tanúsítási tevékenységénekmegvitatiísa és a

fejlesztéssel kapcsolatos állásfoglalás kialakítása;

. Az MIZT

Tanúsítási Titkárság munkájával kapcsolatban be-

nyújtott észrevételekesetében szakmai tanácsadás az MSZT
ügyvezetó i gazgatójának;

. Az M9ZT

TanúsításiTitkárság által kiadott megfelelőségi
tanúsíwányokkal kapcsolatosan érkező bejelentések, panaszok megvizsgáláSa és a tanúsítási okirat érvényben tartására, feIfiiggesaésérevagy visszavonására vonatkozó döntések elókészítése;

.

Más szervezet€k

tanűsítással kapcsolatos véleményének

megismerése;

'A

tanúsírísitevékenységgel összefiiggő eljarási szabályok,

javaslatok megvitaüísa;

. A maÍketing tevékenység áttekintése és tanácsadás.
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Az MMK megalakulása és mííhödése több teÍiileíekapcsolódik a
B es zerzés i Hiv at al tevéke ny s ég éh ez

l.) A két szervezet
értelmében közösen
szereket.

köZött

létrejött Együttműködési Megállapodrís
auditálják a polgári és katonai minőségügyi rend-

2.) A polgári és katonai minóség rendszerek integrálása jelentős
előnyökkeljár' mind a HM és MH sállítók, mind a beszerző szervezetek részére'

3.) A minóségügyi rendszereket műkÖdtető szervezetek lényegesen
nagyobb garanciát adnak a katonai követelményeket kielégítő termékek szállítrisríra'
4.)

A MMK három szekciójából különösen a VállalatirányíLísi Rendszerek és Terméktanúsítrísiszekcióban való részvételeredményez
elméleti és gyakorlati fejlódést a HM BH Minóségbiaosítasi lgazgatóság munkájában.

(A Hivatal képvbeletéta minőségbiztosítási iga1gató látja eL)
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NATo Nemzeti Minősógbiztosítási Igazgatók
ACl250 főbizottsága alá tartozó ''Adhoc szoftver''
munkacsoport 8. értekezlete Madridban
Reízinger Zoltón

1999.

1

febrafu 01-05, került megrendezésre, Madridban a NATO

AC/250 "Ad hoc szofner" munkacsoport (AHSWP) 8. értekezlete, amelynek a témája szoftver minőségbiztosítás, Ez a munkacsopoÍt a NATO
egik minőségbiztosíttisi publikációt előkészítő szakmaí bízottsúga,amelynek feladata a NATO új szabványosítási elveivel összhangban, nemzetközi polgári szabványok széIesköríí alkalmaaisával a NATO igényeit
kie I égitő p

u b

l iktic ió

k készítése.

A jelen munkaértekezlet témáját AQAP- l50/l59 szövetségi publiká_
ciók III. kiadása alkotja, amely a szoftverfej lesáési és a minőségbiáoSítáSi
módszereket egyesíti egy dokumentumban. Az AQAP-I50 egy szerződéses publikáció, az AQAP-159' az AQAP-150 értelmezési, alkalmazási,
testleszabási dokumentációjának útmutatója.

Az AQAP-l50il59 II.

kiadást az AQAP-110 szoftver projekt
kell
alkalmazni,
amennyiben az AQAP- l l0 alkalmazása
kiegészítéseként
során szoftverfejlesztésre került sor. Az AQAP-150/I59 II. kiadása a
nemzetközi polgári minőségbiztosítási szabványokat (mint pl. ISo 9000
szabványsorozat) nem vette figyelembe. Az önálló szoftver fejlesztések
esetén' amikor nincs hardver része a szerzódésnek, tehát az AQAP-I10
nem kerül hivatkozásra, nem követelmény a szabványos minőségbiztosítási rendszer. Az AQAP-I50/159 III. kiadásába az ISo 9001: 1994
szabvány minóségbiztosítási rendszer követelményei kerülnek beillesztésre. AZ |SolIEC 12207: 1995 Szoftver életciklus folyamatok - szabványból a szoftverfej lesztés, üZemeltetés és karbantartás szervezethez
illeszkedő folyamatainak és a támogató folyamatok figyelembe vétele történik meg. A NATO speciális követelményei az AQAP l l0 dokumentumból kerüInek beépítésre.

I.Rezinger zoltán mk' alezÍedes a HM BeszeÍzési Hivatal, Minősé8biáositliLsi lgazgatóság' GyáíasfelÜgyelő osztály osztál}'vezeti!.j€
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Ez a munka úttörő je egíí,mivel ez az első ilyen komplex, rendszer
szemléleíííés az alkalmazás sonÍn csoport munkót igénylő dokumentum-

Az AC/250 lehetővé tette a kidolgozói munkába való bekapcsolódást
még a csatlakozás előtt, amely alkalmat ad a saját módszereink továbbfejIesáéséreés a hazai követelmények átdolgozására'

A mostani értekezlet során az AQAP-I50 III. kiadás l-2 munkaváI_
tozatát készítettúkel, amely az előző változathoz képest csak értelmező
változtatásokat tartalmazott. Az AQAP-159 II]. kiadás összeállíkísi folya_
mata az ismeÍető útmutató elókészítésévelkezdődött, amely az AQAP150 követelmény€it és a publikáció felépítésétmagyarázza meg.
(Az érdeklődők részérea
t

lL)

HM BH-náI, iIL

a

HM ETI-néI rendelkezésre

Az alkalmazási útmutató összeállításáVal folytatódoÍ a munka értekezlet. Az alkalmaási útmutató egy bonyolult komplex szoftverfej lesztési
alapesetet dolgoz fel, amely során az AQAP-l50 testreszabása történik
meg' Az alkalmazási útmutató az AQAP- l 59 egyik fejezete amely csak
irányelveket tartalmaz a testreszabás végrehajtására, nem teljesen kimerítő
tartalmú és az adott projektre, minden alka]mazónak a saját körülményeit
figyelembe véve kell használnia. Az alkalmazr{si útmutató kialakítása még

nem fejeződdtt be, a következő értekezleten folyatódik a munka. Az
AQAP_I59 III. kiadása eltjre láthatóan 1999. szeptemberére készül el.
Mindkét publikáció jóvdhaglósdra 1999. végénvagl 2000. elején

keriil sor.
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HM Részvénytársaságok
felü gyeleti vizsgálatának eredményei
Solténs:x,a László

]

1997-98 években a HM BH u lanúsítványaibln hivűtkozotÍ rcferencia
dokumentumok - tl ltonvédelmi miniszter 9/] 996 sz rendeletével kijtelező
aIkaImazdstit,ó tett katonüi nemzeÍíszabván1ok jegyxékében spreplő MS7
K 065-066-067-068-069-070-071-072 jelzetíísofozat, valamint a HM IpM 00543/198I sL Eg)üttes Utasítása a haditechnikai eszközök gyártúsi
dokumentációjdnak eIkészítésérőIés kezeléséről - alapjdn a HM alapítású
rés7t' é nyársas á go kat Íe lü IvizsgúIta és tanú sította,

A H\{ CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai Rt. kérelmérea katonai minóségüg1'i rendszerét a HM BH l998 decemberében felülvizsgálta.
A felülrizsgáIat eredményeképpen a 005l199'l' számú tanúsítási okirata
érrénrességer áltozatlan illetékességi terti]ettel 1999. december l8-ig
határozatban meghosszabbításra került.

g;i

A H\t ARMCOM Részvén1'társaság kérelmérea katonai minőségürendszerét a HM BH I999 januárban feIülvizsgálta' A felülvizsgálat

eredménreképpen a 004lMlI991' számú tanúsítási okirata érvényessége
r áltozatlan illetékességiterületteI 2000. február 0l-ig határozatban

meghosszabbításra keriilt.

A HM BH a tanúsítványaiban hivatkozot1 referencia dokumentumok
alapján továbbiakban tanúSítást és felügyeleti vizsgálatot nem végez'
Az elmúlt két éVben a HM alapítású részvénytársaságok. a számukra
meghatáÍozott feladatok végrehajtása során, nemZetköZileg elismert modelleknek megfeleIő, tanúsított minőségrendszereket hoztak létre'
1998 évben a HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai Rt. az lSo
9001 modell követelményei szerint kiépítettés működtetett minoségbiztosítási rendszere az SGS, illetve a HM ARMCOM Részvénytársaság az

1 solténszl!1 Liiszló őrnagy a HM BeszeÍzési Hivatal' Minóségbiztositási

lgazgatóság'

Rendszer-

tanúsitó oszlál\ ftielőadója
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MSZ EN ISo 9002 modell követelményei szerint kiépítettés működtetett
minrlségbiztosítási rendszere az MSZT által kiadott tanúsít-vánnyal elis_
merésre került.

Ez a tény, valamint a NATo-hoz vahí csatlakoztÍsunkbót fakadó
jövőbeni Íeladatok túlmutatnak a korábbi követelményeken, ebbőI
következően, a jövőben A HM BH ókal kiadott tanúsítvónyóban hivatkozott referencia követelmények helyett az AQAP l00-as (II0, I20' 130)
NATO normatív dokumenlumsorozat követelményei képezik a HM BH
áItali minősítés és tanusítás alapját.

2Í0

A TÜVATI Varyonvéde|mi Rt. minőségügyi rendszerének
NATO AQAP-130 szerinti tanúsítása
]vánka Istvón

I

A TÚVATI Vagtonvédelmi Rt. (1119 Budapest' Major u. 61) vezérigazggíója, Móló Lgjos, l998 november &ón kelt levelében kérelemmel fordull
a Ho nt' éde Imi MiniszíériumB eszerzési Hivatal vezérigazgatój ához, amelJ ben az AQÁP 130 "NATO mínőségbÍztosítási követelmények az ellenőrzésre" be|'e|.eÍett minőségügyi rendszerének ídnúsítdsátkérte.
'{ TÜ\rATI Vagyonvédelmi Rt. vagyonvédelmi és biztonságtechnikai
műszaki rendszerek tervezésével és kivitelezésével foglalkozik. AZ Rt. teljes teréken1ségr körére vonatkozóan kiépítette az MSZ EN ISo 900l
szabránrnal megfelelo minőSégbiáosítási rendszerét, amelynek sikeres
működtetéSe rér'én1996. júliusában a Magyar Szabván1'üg1'i Testület
tanűsítását eln1erte'
Ennek eredményeként döntött

a Rt. a továbblépésról. amell1el a

NATo

eknek is megfeIeló minőségbiZtoSítási rendszer kiepítését
célozta meg' A felkészülést a Honvédelmi Minisztérium Eleknonikai
kö\ ete]mén}

1gazgatóság TanúsításiIrodája segítette.

A tanúsítási eljárást a Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hir
\1inoségbiztosítási Igazgatóságának
ban tbl1ranák le'

atal
szakemberei 1998. december hónap_

A tanúsítási eljárás lefolytatása során a Rt. bizony'ította. hog1 a kiépÍtett minőségügyi rendszere megfelel az AQAP 130 normatír dokumenrum
kör etelményeinek és annak működtetésére képes és alkalmas'

A lantlsílási eljárás eredményei alapjrin a Honvedelmi }Íini.nériunl
Beszerzési Hivarála a Rt 'réizéreliiadta a 008 lqq8\l )oIiZamÚ
TanúSítványt magyar és angol nyelven'

A

Tanúsítvtinyt]998. december 18-án Kopasz Jenő mérnök
danr1rirtábornok, a HonvédeImi Minisztérium Beszerzési Hit'ataI
t'ezérigazgatója adta tít Móró Lajosnak a TÜVATI Yaglonvédelmi Rt'
t'ezérigazgatójának.

1

I\anka lsN'án örnagy' MH

BH

Minőségbiztositási lgazga!óság. RendszertaIu5ilasl

osz!ál\

loe loadola.
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SZAKTÖRTÉNET
Az 18 48 / 49 -Es SZABADSÁGHARC
HADFELsZERELÉsI FÓFELÜcyolÓrB
I/qsyári Vilnos

A Mag,,ar

1

Hadtttdotnónyi I.ársasag Lóhner Gyorg1'

Haditechnikaí Klubja ebben az évben tölÍi be működéSének iuhíleumí ]0' esztendejét' Láhner Gy-örg1 néllatasa qz évforduíó aL
kalnab,jl iródott ' és a: ug'ane:en alkalonból a: lv,l H Logis:rt'.ai
Főígazgatósóg tánogatásat'al kiadasra teryezelt évkanyv eglik
részét Jogja képe:nt

Dr. Vasvdri Lllmos n1,í eiredes alapos kutató munkóva! áIlította Óssze és adja ko:re Láhner Gvorg,katonai pólyartlúsat' Á.
írrismííeg,,úttal azt is bem1rtatJa' nti[,en neghatáro:ó s:erepe
volt aforradalorn és s:abadstigharc irlején a haclfelszerelésnek' a

fegl,erg,ártásnak,l: akkort haditechnikai-1ogis:rikai'' bí:tosítdsnak

Áz itl ol|ash.]tó publtcti:ttkui alkotas informac oga--dagsógct,
stílusa, olvasmary)ossaga nnd ol.lan énékek'anell,ek kozkinccsé
lélele a Kalo ai Log$:!ika r Jal.\oil'a!b.ln ir k1t'47q195, tidvözlendő'

Dr' Turcsónyi Kóroly, mk' ezredes

MHTT Láhner Gyarg: Haditechnikai Klub
elnöke

A XVIII. század

végéna Túröcz Íob,ó széIes vöIgle, nlagaÍúIa
Rajeczi hegységgel, keletrőt a Nagy-Fátra vonulatával Iehatáiolva, mintegy I000 m-rel a tenger szintje felett, csak a zab és burgonya szeféq) termesztéséIlezart feltételeket, Ebben a környezeÍben telepedett meg az
osztrdk eretletíí Lahner nemzetség Márfu krézia uratkodtísa idején.

A Lahner család középnemesi életvitelébenjelentős csa|ádi esemény
^
György megszületése 1795. októbel 22-én, a hagyományokat ápoló kúriában a Túrócz vármegyei Neczpálon. A kisgyermekkort követóen a iamaszkori

l

Dr Vasv&i vilmos nyá' ezredes
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iskolaér'ek Besztercebányálroz kötik a fiataIembert, akinek a jövőre goridolr'a nagr'on kevés az esélye a vármegyénél hivatalt elnyernie a számos
pál1'ázó közül. A papírpénz 60 %_os leértékelésel8ló_ban érzékenyen
érinti a Lahner családot, így György is sok más társához hasonlóan abban
az ér ben hadfi szolgálatra jelentkezett és hadapródként kezdte csapatszol_
gálatát a 33' Gyalogezred állományában. A tiszti rendfokozatot megszerezr e illeszkedett bele a gyalogezred felkészülési rendjébe és vett részt
különféle feladatok végrehajtásában.
januárjában a Szent Szövetség rendszerében a laibachi kongressíuson az osztrák-magyar haderót bízták meg, hogy Nápolyban rendet
teremtsen' Frintont János lovassági tábornok alá rendelt 50'000 fós csoportoSítáSba tartozott a 33' Gyalogezred is' Március hónapban fegyveres
összecsapások vo|tak' majd április közepéig maradt a 33. Gyalogezred itt
a rendfenntartás végett. Az l83S_as év őszén az ezred Galíciában felkészülten tekint a lengyel nemesek cár elleni harcba indulására. Az északmagr arországi parasztfelkelésre az ezred zászlőal1ai már széttelepülve
reagálnak' A BirodaIom soknyeIvű haderejével, többfele országgaI rnegismerkedve' a szolgálati helyek változásával j utott el Lahner György l844ben az őrnagyi rendfokozatba. Zászlóaljparancsnoki beosztása széleskórű további ismeretek megszerzését tette lehetóvé számára, parancsnoki
tulajdonságainak erősödése me]lett. Mindeközben a reformkori eszmék
hatással Voltak a birodalmi tisztikar magyar rétegéreis, a vá|tozás lehetó1

811 '

'<égeinek különféle megfogalmazásával a polgári átalakulás igényével'

-\ polgári forradalom hatásaként az l848 április 11-én szel']tesítelt
t|inénlek alapján Magyarországon és Erdélyben lévő császári_királyi

katonaság a magyar Hadügymirriszter fennhatósága alá került. Ebból a
hel1zetből adódóan a Pesti Vasöntő és Gépgyár kötelezettséget vállalt'
miszerint novernber 15_én napi 500 darabos mennyiséggel beindítja a

l'egr r erg\ ártást. amelyet addig gépek és szakemberek hiányában végrehaj-

tani nem tudofi.
Ósszességében a hadfeiszerelési igény szempontjából számításba vételre
érdemes magyar csapatok réSzei Voltak: a 2., 34.' 39.' 60.' 62. sorgyalogezredek. raiamint a|9''32..33.' 37.' 48.' 52., 6l. sorgyalogezredek egy-egy zász-

lóalja és még az l ',2., 3., 4., 6.,9. Hllszárezred, az Erdélyben állomásozó

213

l. és 2. zászlóalja nem utol_
só sorban az 1 . és 2. székely hatánőrezred a székely hatarőr huszrírokkal. A
felsorolásból is látható, hogy mekkora erő állt át a Honvéd seregbe, amely51. sorgyalogezred, a 31. és 62' sor_gyalogezred

nek Lahner Györgt által vezényelt zászÍőalja a 33. Sorgyalog_ezred harci

állományábatartozotl.

A közeljövőben jelentkezó ellátási, felszerelési feladatok szempontjából
gondoskodrísi igényt jelentett tehát 6 gyalogezred és mrás enedek 13 zászlóalja, 6 huszIírezred,2 székely htjrőrezred, a székely hatrírőr husárokkal.
Mindemellett - a vegyes felszerelés és vegyes fegyverzet adta állapotban - a Magyar Szent Korona országainak teríiletén elhelyezett idegen
nemzetiségű csapatok közúl az olasz állományú 16. (Zanini), a 23'
(Ceccopieri) sorgyalogezredek nagyobb részükben a magyarokhoz átrílltak, valamint a Szintén olasz kiegészítésű7. könnyű lovasezred mintegy 50
fós osztaga. A cseh nemzetiségű 5. (Berwaldo) lijzérezred több tisztje és
nagy számú legénységeugyancsak a magyar sereg kötelékébe lépett. A
hazarendelt magyar csapatok közül csak a l0. huszárezred felének sikerült
megérkeznie, de ahol nem kaptak engedélyt a hazatérésre,ott kisebb-nagyobb csoportok szökve igyekeztek hazajutni.

Az osztrák hcdilobogtik szolgáIatóbóI I818 tavaszán Lahner GyörgJ)
gyalogsági őrnagl a Honvédségkötelékébe lépeÍtaz ri]íala vezényelt aisz-

lóalj áIlományával eglütt A korruiny Lahner Györgl őrnaglot ztiszlóaljával - a tavasz végével- a déIi harctéfre rendebe, ahol a harcvezetésben mutatoít kivtíIóstiga alapján aleztedessé lépefr eIÍí.Sajnos

szííkebbcsalád nélkiil Íisztnirsai körében ünnepelhette - 53 évesen,32.
szolgálati évében- az alezredesi előIéptetését
Mindeközben - az els<j időszakban - a magyar Hadügyminisaérium
28 zász|őalj,65 lovasszázad, néhány l00 fó tiizérból álló sorhadbeli kato_
naság felett rendelkezett. A kialakuló szabadságharc folyamán a csonka
ezredeket teljes létszámra igyekeaek kiegészíteni.

A kezdetben léhehozott erók azonban elégtelenek voltak a be]só rend
fenntartása és az országra töró ellenség megfékezésére.Ezért került sor
Kiss Károly ezredes közreműködésével polgfuőnég szervezésére, 10 zászJ'óalj
és egy üteg toborzás útján való felállítiísával, ami a "rendes nemzetőrcég" ere-
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jét adta. Ezen kívül az ország 4 kerületében gyalogságból és lovasságból
egy_egy szabad ezred került megalakítiísra, mint "mozgó nemzetőrség".

A véderő szervezése során
fonöke Kiss Károly,

a

a Nemzetőrségi orságos Tanács osztalytevékenységetértékelőtanácsülésen a véderő nemzeti

megnevezését keresó vita soÍán idéúeKisíaludi Károly szép sorait'.
"Midőn hazáj át rabb ilincs fenyíti,
BőszüIt érzésselhcrcmezőre szállt . . .
Nem csügged, s honvéd tisztét teljesíti
Míg g,,őz, vagl testhalmok közt sírt talál"

és ajanlotta a honvéd megnevezést. A Magyar Kormány május 15-én
hatiíroz önkéntes katonai er<í felállítrísáról' amelynek első erejét a l0 honvéd zÁszIőaIj adja. Az indító szervezést követően november 27 -én az
orságos Honvédelmi Bizottmány bejelentette az egységes " Maglar Honvédsereg" létrejőttét. |gy az l848-as magyar fegyveres eró a nemzetorséggel
a későbbiekben és a köáudatban

honvédség megnevezéssel szerepelt.

A további haderő-szervezési munkajárulékos eredményeként - természetesen szintén felszerelési igénnyel - sámos önkéntes csapat is létesült,
amelyek nagy részétkésőbb a honvéd zászlőaljak megalakuliísiínál használtík fel, de egy részükbol később (l849-ben) 4 vadászezredet szerveztek.
Említésreérdemes a lőszerrel, ruhálzzttal, eryéb felszereléssel való
ellátiis soran, hogy a Honvédséghez idegen orságbeli szeméIyi állománnyal
légiók is tartoztak. Közülük a legnagyobb a lengyel légió vol! amely egy
dzsidás ezredből, 4 önálló zászlóaljból, egy tüzér ütegből és egy utász osztagbol állott. A német légió és a tiroli vadászok csapata egy-ew zász'
lóaljnyi erejű, míg a bécsi és török légió egy-egy század erejű volt. Az
olasz légió 1849-re érte el a másfél zászlóaljnyi erejét.

Az

egész orságot átfogó - a Hadügyminisztérium ráhaLisával rnegvalósuló _ haderószervezés folyamataban, a körülmények haLlsára l848
ószén a táborkar (vezérkar) is megalakult. A birodalmi hadmémök kar
ma5,ar része pedig a nemzeti igényeknek megfelelően végeae munkáját,
néhányan - GÓrgei, TörÖk lgruic, Tóth Ágoston, Bayer József, Asbóth Sandor'
parancsnoki, vezérkari fónöki íeladatot vállalva a harcoló csapatokat vezették
eredményesen.
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A forradalom idószakában a fegyverzet és felszere]és részben a császári
és királyi katonai raktárak készletébőlkerüIt ki, részben mihamarabb külföldről kellett nagy nehézségek árán behozni' majd részben itthon ke|lett
legyártani. A szabadságharc megvívásának idoszakában elegendó készletmennyiség volt, és a 1őszer hiánya - fóleg a szállításbiztosítrísgyengesége
miatt - több alkalommal' de nem meghatározóan, akadályozta a harci siker
kifejlesztését.

Nem véIetlen a harci sikerek említése,hiszen a császári és kiráQi
haderőbőI a Honvédség csüputainak hafcvezetői jelentős saá.mban a
legjobb csásuÍri és kiráIyi tÍsztképző intézetekben kaptűk csűtaÍércn
hrcznosítható ismeretekeí, eg)ben huzamosabb időn rit szolgriltak kiilÖnféle népcsoportok tefiiletén a csapatoknáI. A tiszÍek közüI számosan
nemcsak egy, hanem több császriri és kiráIyi fegyvernemnéI szolgáItak.
Ebbe az európai látásmódú' egyben felkészültségű honvédtiszti rétegbe
tartozott az 5O-es éveit átlépó Lahner György alezredes, akit Kossuth is
tisztelt

éS becsült,

kiegyensúlyozott gondolkodásmódja mellett az alárendelG

jeiről való gondoskodás egyik elismert megvaIósítójaként.

A kezdeti harci sikerekltez kapcsolódik a ma{!-ar tüzérségmegteremtése, ami kezdetben sok gondoÍ oko4,ott, de az őszi időszak végéremdr
32 iiteget számolí' majd 1849-re már 80 ütege volt a g,alogsdg és lovűssdg harcának tüzérségi túmogatástihoz Figyelemre méltó a korábbi tisai
felkészültségre alapozottan a lövésbeli szabatosság. \'alamint a mozgé_
konyság, amelyet a szintén újonnan szervezett - érdekükben velük jól együtt_
működó utászoknak köszönhettek' A halctámogató műszaki szervezetek
ugyancsak teljesen újonnan kerültek felállításra a manőverek t^mogatására, az építő, helyreállító, robbantó-romboló. akadályelhárító feladatok

végrehajtására.

A már említett első tíz ("rendes nemzetőrségi"1 ászlóalj folszerelése
alkalmából gr. Batthyányi Lajos miniszterelnök Sztankó Samut késobb honvéd ómagy _ küldte Belgiumba és Angliába, aki onnan 24.355 db
lófegyvert szállított Magyaro rszágra. A fegyverszükséglet többi része - a
kevés szertári zsákmányanyag mellett - a lefegyverzett ellenséges csapatok_

tól származott. Viszonylag kevés fegyver átvétele vo]t lehetséges a
fegyverraktarakból, mert a császárhű katonai elöljárók (pl': Lederer
táborszernagt) a forrada]om kezdeti napjaitól intézkedtek a fegyver_
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készlet elrejtésérevagy biztonságosabb helyre SZállítására, kellő közelbiz_
tosítás mellett'

A fegl verbeszerzéshez is kapcsolódóan említeni kell, hogy a forrada_
lom Mag}'arország számára nem hozott külpoIitikai fuggetlenséget' pedig

a l0 honréd zriszlóalj felállítás ához ÍaÍtoző feJfegyverzés a magyar Hadügyminisaérium parancsnoklása alá kerü]és okán követelményként jelentkezett.

18-l8 n1'arán az elsó felelős magyar kormányt óvatosságra intette az

európai radikális mozgalmak jövőjének bizonytalansága, így inkább

'{nglia és néhány németalÍiildiország rokonszenvét igyekezett megn1emi'
Ez a loly amat is nehezen indult, pedig itthon rnár fegyveres harc is fol1't.
_
és eközben a ktilképviseleti munkát - létfontosságú eszközök beszerzését
a
hel1'
Ebből
még mindig a Habsburg kormányzat diplomatái végezték.
Zetbol adódott. hogy Battlryányiék csak a király személye körüli minisaer
- a mag'var hg. Esterháy - údán remélhettek a külügyekre valami11en befol1 ásolást gy'akoroIni.

I848 őszén a Honvédelmi Bizottmány a szabadságharc politikai.
katonai. tegyverzeti' felszerelési és erkölcsi feltételeinek megteremtésérl
fáradozott' Ebben a helyzetben Kossuth egyik legszerencsésebb r ála-lztása
r olt a hosszú és sokirányű katonatisai tapasztalatokkal rendelkező Lahner
G1'örgl ale7edest,"- kiben afelszerelési tehetség, ajó induIat' a: ölretielt
htl:afiság öNoződötl'' (3., 8.oldal) - a HadügyminisztéIium Feg)\erte]ürr eleti osztályának élérekinevezni.

körü

Lahner György munkatársai megalapozott kiválaszrásál al. nag1
ltek intésse l kezdett a szervezőmunkához' amit megkö\ etelt a tol1a-

matos haderőszervezés' hiszen az osz végéretobozással és köteleZLr ujoncozással a honvédzászlóaljak számát 35-ról 64_re. a huszárezredekét'1-ról
10_re' a tüzérségiütegekét 4'ről 32're emelték. A csapatok harcmegvívásáriak műszaki támogatásához 3 utász zászlóalj került szen ezésre és
mindezen kívül Péterváradra. valamint Komáromba a r'árakba 1_1 erodíto
századot szerveztek.
1848. októberében Lahner György ezredesi rendfokozatba eJólép
és felszerelési főfelügyeló beosztásba kerül. ahol (10.. K-L_125'old) '' e.zr
a kényes' az akkori viszonyok közt oly nehezen teljesithető. kötelessé-
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gekkel járó tisztét utolérhetetlen eredménnyel látta el, S eg)szer sem esett
meg, hogl a Honvédség zavaró hitinyt szenvedett volna fegnerzetben vagl

ruházatban."

Lahner György a növekvő igényeknek megfelelően igyekezett a hadfelszereléssel való ellátást szervezni, de a nehézségekűjszerű' nagyléptékű

elhatározást követeltek. Az elrendelt vízsgálata alapján kiderült, hogy a
Pesti Vasöntő és Gépgyár az áprilisban vállalt kötelezettséget teljesíteni
nem képes. -l'eftr Wlmos igazgatő még november elején is tárgyalt Bécsben

gépek beszerzése és szakemberek szerződtetése céljából, de nem sok ered_
ménnyel.

1848. november |4-én az országos Honvédelmi BizottmríLrry államosítja a Pesti Vasöntő és Gépgyár Társaság fegyvergyárát és ezen a napon
Kossuth Lajos írta aIá az alábbi rendelkezésL amellyel elnöki hatás_
köréből adódóan bidosítani, valamint álIami parmerként tiímogatni kívánta a fegy-vergyár folyamatos működését.

''Ezennel kjzhírrététetik, hogl a pesti
feg,verglár az eddigi magán
tulajdonos társasógtól az ország számára ánétetik, s a nemzet hadszer-

tarai közé soroltatván Lahner Györgl ezredes főfelüglelő alatt közátIományilag fog kezelteÍni.'' (]. 212.oId.)

Ettől az időtől vált lehetségessé a megfelelő minóségű és mennyiségű
gyalogsági, lovassági fegyver elóállításának központi felügyelő szerv általi
ellenőrzóse, egyben irányíüísa, de nem kevésbémeghatározó jelentóséggel
az elszáIlítása, harcolókhoz való eljuttatiísa' szétoszlása'

Kossuth az általa aláírt rendelkezés további részébenfeladaful szabta
Lahner ezredes részére, hogy Pest, Esáergom, Gyór, Pozsony, Sopron,Pécs,
Sákesfehérvár, Szabadka, Szeged, Arad, Gyöngyös, Egeq Kecskemét írja
össze a fegyvergyárríshoz értő mesterek, legények (segédek), tanoncok név_
sorát, majd a személyi mentesítések előkészítéséhezazt terjessze fel az
OHB-hoz.

összességében Kossuth rendelkezése a haderő szervezése és mííködőképességénekfenntafuisa érdekében tett Íontos !épésvol| a spmélyi ment e s ítése k e lőrev etítéséve L

2lE

Lahner ezredes a hadfelszereléssel való elláüís műszaki háttérfeltételeinek értékelhetőségéhezelkészíteÍtea főfelügyelőségen a vas- és
gépgyárakban, a kapcsolódó bányákban dolgozók, valamint a hadikurrens
szakmákhoz értők névjegyzékét.Ez a felmérésa szabadságharc idején a
még kevésséiparosodott országban nem annyira a létszám, hanem a távolságok leküzdése miatt volt időigényes.
Az intézkedésjelentőségét indokolta, hogy

a harcoló erő akkor a leg_
szükségesebb létszámban fegyvermesterekkel, hozzá szaklegénységi
állomrínnyal rendelkezett, de innen egy főt sem lehetett nélkülözni a fegyvergr,ártás erősítése érdekében.A szervező, irrínryító szakfelügyelői munkát nehezítette az is, hogy a hadmérnökképzés a XIX. szrízad elején-

közepén még csak térképészetre,lőpor és ágyúgyártásra, erődítések (várak)
tervezésére, az építés-fenntartásfelügyeletére terjed ki. A gépészet, a fémmegmunkálás a mesterek által volt művelt a gyakorlatra alapozottan és az
ipari termelés-szervezés éppen csak kialakulóban volt.

Lahner György követelményei alapján az országos Fegyvergyárban
megindult a kézi lofegyverek gyártása. A gyárban szigorú szabályok szerint

folf

a munka, amelyeket mindenkinek be kellett tartania és a vétkesekkel

szemben katonai törvények szerint jártak el.

Az önként jelentkezés lehe'

tósége mellett a felvetteknek esküt is kellett tenni és bűntettek minden

feg}'elemsértést(kését,hiányzást, károkozást, de a beszélgetést is). A másodszori visszaesés után már elbocsátrís járt. A legszigorubban az izgatást,
illeNe a munkavezet<ík elleni vétséget büntették. A munkások viszont bármrl1en ügyben éIhettek panasszal, de csak egyenként saját személyüket
érintó tigyben. A szigorúság ellenére Lahner személyét - igazságossága és
gondoskodása elismeréseként - tisztelet és az ilyen időszakban kialakuló
íeltétlenbizalom Vette körül.

Lahner ezredes felügyeletével a lofegyverek gyorsan készültek. a
honléd zászlóaljak egymás utiin kerültek felfegyverzésre, a harci alkal_
mazáshoz kiszállításra.

A

hadi-termelőmunka átmeneti megakadályozását jelentette hg.
l'L'indischgrr)tz Pestre történt meglepetésszerű bevonulása 1848. december
végén.Sajnos az időzavarból adódóan olyan gyors volt a városból való kimenekülés, hogy alig jutott idó a legszükségesebb gépek, gyári ra1zok,
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technológiai leírások, a nyersanyagkészlet, a fé]készés kész fegyverzet
összegyűjtésére, pályaudvarra szállítására, vasúti kocsikba v a|ő mál'házására, majd Szolnokra való elszállítására.

Lahner ezredes hadszíntér értékelő szemlélete alapján a hadműveleti
területté váló országrészek számításba véte|ével a nyersanyagszállítást,
feIdolgozást (bánya' kohó)' a kész felszere]és elszállításának lehetőségeit
is éltékelve_ Vetter Ántal tábomokkal, helyettes hadügyminiszterrel egyetértve - a fegyvergyárat NagyváradÍa a várba tervezte áttelepíteni. A javaslatot Kossuth még Pesten elfogadta.

Való igaz, hogy több akadály került abban az időszakban Lahner
György hadfelszerelési fófelügyeló intézkedő munkája elé, nevezetesen a
vasúti lerakodás és átmálházás nehézségei,a rendkívüli hideg' gyakran
hóviharos téli napok, a rossz utak' a kevés fogat Szolnoktól Nagyváradig.
Mindezért a Pestről áttelepülés _ mai szemmel - hosszú idót vett igénybe.
és a gépek felszerelései megérkezésük után sem kerülhettek azonnal a
helyükre az intézkedések eIlenére kiürítetlen hel1ségek hiányában'
Az áttelepített eszközök és anyagok fo]\'amatosan érkeztek és a várban való berendezéshez Lahner a várostól l00 fó rakodómunkást és 50
szekeÍet kért' de csak 20 embert és 6 szekeret kapott. íg1 lassan kezdődött
a letelepülés, a berendezkedés.

Lahner ezredes 1849. január 13-án g_v-orsfutánal jelentést ktildött
Kossuth részére Nagyváradról, beszámolva tapaszÍalataiIól, elsó intézkedéseirol, az alapanyagok eloállításának. a fegyvergy'ártas, a gyutacs_gyártáS, a
lóporgyártás megindításának kilátásairól'
Kossuth január l4-én a következő választ küldte Lahnernek:
(O.L. OHB. 1849. 338.s2.)
"Ezredes Úr!
A folyó hó ]3-án 2. szám alatt kelt jelentést s illetőle8 intézkedéseit
helybenhaglással yeltem, csupán azon pontnáI ütköztem meg, mely szeriní
erélyes fellépése után sem kezdődhetnék meg előbb, nint 12 nap múIva a

fe gyvere k kiigazítás a.
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Szent lsten, az

illy lassú kezdetben bár ne legyen meg a szomorú

végzet is!

Meg lagyok glőződve Ezredes Úr erélyes intézkedéseiről és buzgalmaról, csak azok ts, kikkel rendelkeznie köréhez tartozik tudják meg, miként
a 12 napnak 12 éjjele van s neh)nk az éjet is nappallá kell tennünk, ha sikerhez akarunk jutni.
Még ennél;fontosabb teendő pedig a lőkupakok és gyutacs készítése,
melly hog,,minél előbb meginditassék köyessen el Ön mindent s legyen
szives engem gyakran tudósítani'
Kossuth Lajos" (6., 521 .old.)

A

levél megérkezésétkövetően Nagyvárad várában 43 helységet

berendeÍek műhelynek 124 nagy munkaasáallal és a szükséges gépekkel,
amelyek közül sajnos sokat javítani kellett a szállítási viszontagságok
miatt' Berendezésre kerültek 840 fó részérehálókörletek, valamint a tiSái
szobák közül l3-at átvettek a gyár igazgatősága részére.Lahner igérrye
szerint a fegyver- és lószergyártás az igazgatősággal a vár fuldszintjén,
míg a hálókörletek az emeletre kerültek.

Lahner Bihar megye kormánybiztosával - Hodossy Miklóssal

-

egyezette, a vár parancsnokával - Leitner Ferdinánd őmaggtal - pontosította a vár megerósített órzés-védelméta fegyver és nyersanyag sállítás
rendórbiztosokkal való kisérését,fogadását a városban. A szállítmányok
kÓzelbiztosítását a Honvédség kijelölt erői végeztékés ehhez a legmeg_
bízhatóbb állományból a legjobb fegyverekkel ellátva került a közelbiz_
tosító eró kijelölésre, összekovácsolásra' alkaImazásra.

A várban katonai kórház is működött, amit szintén át kellett a váron
beliil telepíteni' Így a helység kiürítések' áttelepülések, új helységek berendezési munkái sajnos a téli körülmények és a kiszolgáló személyzet hiánya
miatt időigényessé váltak'
Végül is január 26-án beindulhatott a hadianyaggyártás és naponta
300 lofegper málházhatő, szállítható volt. Érdemeként említhető Lahner
szigorú és folyamatos felügyelete, a Honvédségfegyverrel és ruházattal Való

jó ellátlisa érdekében (11., 4089.old.)' ami a fófelügyelónek a beosztásához
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kapcsoIódóan ugyan szolgálati kötelme volt a kialakuló körtilmények
között, de a három műszak és a több településen végzett munka átfogása
nem kis fizikai igénybevételt jelentett a felelóség mellett.

Főfelügyelői tevékenységével nemcsak Kossuth és a kormány, de a
csapatokat harcba vezénylő tábornokok is elégedettek voltak, így megérdemelten rendfokozatban is emelkedett, tábornokká kinevezték

A

hadianyagok, felszerelések gyártásánál kiemelkedóen követelmény_

támaszÍő, szakmailag jól felkészült művezetóket, a szorgalmas és minőségi
munkát végzó mestereket, de még a legények közül is az arra érdemeseket a

fiZetésükön felüI díjazta, így összességében a növekvő igényeket
elégítenia feszített munkatempóval.

ki tudta

Mondható, hogy Lahner tábornok a maga helyét úgy töltötte

mint tábornok_társai köZül egyik sem jobban és pontosabban a sajátját.

be,

A fegyverletétel közeledtével ez a minden tekintetben jeles hazafi idejében ki nem menekülhetett, mint azon társai' akik az észak-dél elleni háborúban az északiak oldalán oly sok dicsőséget, máig maradó em]éket hoaak
Eszak_Amerikában a polgríri szabadság megvalósítasáért'

Nem harcolt kÍvont karddal, nem teryezett manővert, nem vezénlell
hűdtestet, azonbűn sokkal többet .irtott az ellenségnek mint sok társa.
Több érdemet vívoítki a szabadságharc győzelmeihez, mint igen sokan
mások, akik a4 kivívni képzelték,hiszen a naglvlíladi Íegyvergyár az
ulolsó napig dolgozott.

A fegyverletétel után Lahner tábornok hadifogságba esett éS augusZtus 26_án Aradon a császári és királyi rendkívüli hadbíróság megkezdi több bajtársával, tábornoktársával

égyütt - perének tárgyalását.

A haIáIos ítéIetmeghozataldra szeptember l6-án Aradon kerüIt sor:
kötéI líltali haIáI. Lahner Györg1s császári, királyi őrnagy bitórű ítéltetett!
1849. okttjber 6-án az új Aradi út 2. hídjáttil balra Iévő térsé-gen 9 bitó-

Ía állt Aulich,
PöItenberg, Török'

Damjanich, Knezich, Lahner, Leininger, Nagy,

Vécsey tábornokok kivégzéséhez,Az ítélet2 óra alatt
végrehajtatott és a kivégzettek jeltelen sírokba kerüItek.
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Másnap 4 sír üresen Íilt. Damjanich, Lahner, Leininger' Vécsey
holtestét tisaelőik, szeretteík még az éjszaka megváltották a hóhértól és
így kerülhettek végső nyughelyükre.

A Haditeehnikai klub szemezésében a I50. éuforduló kapcsán teÍtijk
koszorúnkat elhelyezve,
tisztelerünket az Aradi Vértanuk emlékmíívénél
is
Lahner Györgl honvéd ttÍbornokra, névadónkra kegteletíel enlékezve.
Felhasznált irodalom
l ')

Az l848-49. évi forradalom

és szabadságharc története.

Videopont Kiadó Bp. l996. Szerk.'. Hermann Róbert'

2') Magyar nemzet története (l848_l896).
Atheneaum Nyomda Bp. l898. Szerk:' Márki Sándor
3.)

magyar szabadságharc vértanúinak emlékkönyve.
Pest' l873' Szerk.: Halász Isnán.

Az l848-l849-i

4.) Franklin társulat kézi lexikona.
Magyar Irodalmi Intézet és Nyomda Bp' 1912.
5.)

A magyar katona II.
Franklin Társulat Bp. 1933. Berkó-GyalókatMarkó-Pilch'

6.) Válogatás a magyar hadügy írásaiból.

ZKK. Bp.

1986.

7.) Hadtudományi

lexikon Bp. l995. MHTT'

''Kiss Károlv'' Hadtudományi Klub l5 éve.
'A
HM.OTF kiadíany Bp. l998. Szerk.: Vasvári Vilmos'

8.)

9.) Magyarország töÍténete.
MTA Tört.tud.Int. Gondolat Könyvkiadó
( B erend-RánkiHanák-Szabad-Varga

Bp. l964.

).

10.) Révai Nagylexikon.

Révai Irodalmi Intézet Bp. 1915.

1

idök lexikona.
' ÚiSinger
és Wolfner

1-)

Irodalmi Intézet Bp' l939.
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A BUNDESwEHR

szÁnazrÖr-ol ganBRÓNBuÉNÉL
Radli Tibor

I.

I

Az általános környezet főbb mutatói

Németország hatlerejének létszáma békébenjelenleg több minÍ
263.000főt tesz kL Ez hátom hcderőnemben 32.470fő tiszíet' 100.770Íő
tiszthelyelÍest és 129,984 Íő szerződéses, illetve hadkötelezettség alapján
szolgálatot teljesítő személyíje lent.

Az összlétszámon belül a szárazloldi haderónem l8.200 f<j tiszttel,
60.900 fo tiszthelyettessel és 104.800 fő szerzódéses, illetve hadkötelezettség alapján szolgálatot teljesítő személlyel részesedik. Mindezek
alapján megállap1tható' hogy a szárazÍöldi haderőnem összlétszáma l83.9000

fó, ami a viszonyszámot tekinfve 70%-os nagyságrendet je lent2

A német szárazftildi haderő ellátó csapatainak rnobil része békében 25 zászlóaljból és 31 önáIló aleg.vségből áll' amely összesen 19.674
katonával l0 logisztikai ezredbe került szervezésre. Ehhez jiin még az
53 logisztikai bázison szolgáló,l57 fő katona. A mindösszesen 20.13l
katonából álló eltátó csapatok a szárazftildi haderő legnagyobb szakcsapatát képviselik. f,bből ó.899 fő tartozik a gyorsreagálású erőkhiiz,
azaz minden 3. katona a gyorsreagálású erőknél teljesíti szolgálatát.
(összehasonlításképpen a teljes szárazftildi haderőben minden 6.
katona).

A

mozgósítás után is az ellátó csapatok képviselik a legnagyobb
köteléket 78.350 katonával (ebből kb. 73.200 fó mobil alakulatoknál, míg
5.280 fó a stacioner bázisokon szolgál). A zászlőaljak száma 52-re (az
önálló századoké 48-ra) egészül ki, a helyhez kötött létesítményekszáma
változatlan marad, csupán a polgári személyzetet cserélik le katonaira.

1 DÍ. Rád1i Tibor ezredes: a BJKMF hadtáp- és pénzügyi 1anszék docense' oktatiiEi és tudományos
fóigazgató helyettes
2 Áz adatok az ''Adanti dosszié" dokumentum alapján (l997 Zrinyi Kiadó) szerepelnek az irasban
]69 oldal) (szeÍző)

A szárazftildi haderőnél az ellátó csapatok állománya

és szervezeti

feIépítéseaz a|ábbi feladatrendszernek megfelelően került kialakításra:

t A kibővített feladatkört teljeSító gyorsreagálású erók támogatása;

. A szárazÍtjldi haderő béke - és kiképzési feladatainak biztosítása
a hátországban - a gyorsreagálású erók

alkalmazásának időtartama alatt is, - az ''M''_készség,valamint a harckészültség kialakításának és fenntaftásának biztosítása a saját és szövetségi
r,édelem érdekében;

.A

g1.'orsreagálású erők hadrafoghatóságának

biztosítása.

A Bundeswehrben az ellátő csapatok szervezeti felépítésénekkialakításakor a következő lényeges keretfeltételeket és előírásokat vették
figyelembe:
o

A

szárazfoldi haderő alkalmazási lehetóségei a kibővített felada_
toknak megfelelően;

. A szárazfoldi haderő felépítése;

'A

szükségletek előrejelzése, mint álIandó napi szükséelet:

' A

háromlépcsós támogatási rendszer; (Megeg1zés: : -' .:
logisztikai csapatokkal nem rendelkezó hadtesteker es .:-:.:_-: .:1
a mindenkori szárazfoldt haderőszintű. i]letr e haj:s;_..: -''
Iogisztikai erók támogatják);

. A kiszállítás elve;

' Az

ellátő és javító csapatok egrségeinek ---:=l_r-: ::::::<
történő szen ezése;

'A

feladat teljesítése során áthidalarrdui na_gr

'A

HNS3 és a polgári szolgálatok aránr

3' HNs: Host National suppont (a b€fogadó

nemzel

-'. :.se:.:''.

a:

linogatAal
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. A gyorsreagálású erők alkalmazása során aktív rakodó erők létrehozása, küIönös tekintettel a kikötói rakodás támogatására;

'Konténer rakodási és szállítrísi képesség;

. A gyorsreagálású erők magas

'A

aránya;

korlátozott mértékben rendelkezésre álló személyi állomány'

Az

ellátő csapatok teljes felépítéseés az egyes fegyvernemek ellátó szolgálatainak alapfelépítése,valamint az egyes szervezeli egységek belstí
felépítéseegyaránt a hon- és közép- európai szövetségi védelem elsődleges feladatának ellátására került kialakítrísra'

A TryVÁBBIÁKBAN NÉZZÜK MEG, HoGy EZ IMIT Is JELENT:

'Az

ellátó csapatok úgy épülnek fel. hog7'a háromlépcsős támogaÍási rendszerben.'

-a

harmadik lépcsóben a hátorsági brázis működőképes
legyen, nagy távolságra lévő alkalmazrísi területen előretoIt, ellátó létesítmén;,ekkelfelszerelt bázisok kialakíthatóak és működtethetőek ]es\ enek. valamint biztosítsák a
folyamatos ellátiíst.

- a második lépcsóben a hadoszrály közvetlen alkalmazási
helyén az ut,ánpótlas biaosíwa leg1.'en.

A

hátországi bázistól nag-l távolságra torténő alkalmazáskor az
ellátó csapatokba olyan szen ezeti elemek kerülnek beépítésre,
amelyek az alkalmazás közr etlen kcizelében képesek a korláto-

zott készletfenntartásra'

Az

ellátószolgálatok az egres fegyvernemek mindenkori

követelményeinek megfelelően ú91' kerülnek kialakításra, hogy
a háromlépcsős támogatási rendszerben az első lépcső feladata,
a csapatok önellátása megvalósítható legyen.
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Az ellátó csapatok békeidőszakra vonatkozó szervezeti felépítéseúgy
kerü] kialakításra' hogy a bevezetőben felsorolt feladatok - tekintettel a
gyors reagálási képességre,a béke_ és kiképzési feladatok elláiísát támogató képesSégle és az ''M"-készségÍe- végrehajthatóak leglenek,

kivüli gyorsreagálási
a 91'orsreagálású erők biztosÍtják:
a) a központi területen

..{

és védelmi képességet

két dandárból és hadosztály közvetlenekból

ál1ó hadosztály-

erők támogatásához az alkalmazásl területen egy bázis és adott
esetben egy előretolt (számos ellátó létesítménnyelellátott)
bázis létrehozását és működtetését, valamint a hadosztály alkalmaziísi helyén aZ utánpótlást k€ll biáosítani. Az ellátő csapatok

g1orsreagálású erői éppen ezért űgy épíilnek fel. hog1'
mozgósitás néIkiil is 6 zász|őal1 - 3 ellátó és 3 szállító - felállitható és alkalmazható legyen; ehhez jön még tor'ábbá: a
\émet-Francia Dandár ellátózászlóalj német része. mint a
g1orsreagá}risú erők csapatainak része. A logisaikai ezredenként
: törzzsel,itöIZSszázaddal és az l légimozgékonyságúellátószázaddal együtt összesen 4l gyorsreagáIású alegység tevéken1'kedik az
el látó csapatok állományában'

'Bármilyen fajta ellátási anyag átrakását - külonösen az eltéró
szállítóeszközök köZött - a különbözó típusúrakodó - századok.
köZöttük 2 kikötoi rakodő század (gyorsreagálású erókl biztosítják'

szárazftildi haderő békében és kiképzési idószakban teinenei
::i..désénektámogatását a fő védelmi eÍők kis létszámú csapatat. a lo
ieiejmi erók és a gyorsreagálású erők alegységeinek közös eg1segekbe
:i':ijnc szen ezése (panelszerű összeillesztése), valamint a g1orsreagálásÚ
;s:patrészek ber'onása a területi ellátásba egy adott aikalmaz'ásra biaosíiiák'
b)

_{

c) .{z ''M''_készség,Yalamint a honi és szövetségi védelem miatti
harckészültség kialakítása és f€nntartása érdekébenminden eg1es
]..gi5aikai ezredben az egyes keretalakulatok részéreúg1''ner ezen béke és
keret á]]ománr áll rendelkezésre, valamint logisáikai ezredenként eg1 kiképzésilétesítménya végrehaitásra kerülő gyakorlatok támogatására.

II. Az ellátó csapatok felépitése

A

továbbiakban részletesebben szeretném az ellÍltő csapatok

felépítésétbemutatni.

Az ELLÁTÓ C9APATuK MqBIL RÉSZÉNEKFCíBB SZERVE-

ZETI ELEME

S zárazJö ldi

h

ade rőn

e

mi

s zÍnte

n

A szárazfiildi

a)

haderő három|épcsős támogatási rendszerében a 3
logisztikai dandár logisztikai erői képezik a 3. lépcsót, a bázist'

Egy logisztikai dandár alárendeltségétre tartozik:

. 2 logisztikai ezred ellátó

és szállító - zászlóaljakkal;

. számos, parancsnoki hatrískörbe utalt raktárbázis.

A logisztikai

dandár logisaikai ezredei képezik a ellátó csapatok
mobil erőit és eszközeit, amelyek folyamatosan biáosítják az ellátást a
logisztikai dandár alkalmazási sávjában'

b)

Az

ellátő csapatok részétképező
alapvetően a következőképpen épül fel:

.

1

''B'' típusúlogisztikai

ezred

törzs és tórzsszázad ellátó csapat része,

. 2 ''B''

típusútábori javító szÁzad ellát6 csapat része (',M',

alakulat),

. l ''B'' típusú ellátóászlóalj,
. l ''B" típusúszá|lítőzászlőal1,
.

1 ''E'' típusúszállítőzászlóalj

''B'' típusúlogisztikai

.l
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ezred

törzs és törzsszázad

(''M" alakulat).

(''M'' alakulat)
("M" alakulat)

_

ellátó csapat része,

.l

''B'' típusútábori javító század ellátócsapat része (,'Mi'

alakulat),

. l "B"

típuSúellátózászlóalj

.

1

.

1 ''D'' típusúszállitőzászlőalj

.l

("M,'alakulat)'

''C'' tipusú szállítőzászloalj'

("M'' alakulat),

''E" típusú szál\ítőzászlőalj (''M'' alakulat)'

.{ ''B'' típusúellátózászlóalj tagozódása és feladatai: a 4 átrakő

"B"l típusúkeret szállítózászlóalj biaosítani tudja az
összes ellátási anyag átrakását, be|eérwe a folyékony üzemanyagét is.
Békeidószakban a fenti ellátózászlóalj alárendeltségébe tartozik még
tot ábbi ]_j ellátó _ kiképzó század.
p!-'nt eszköZeivel a

A ''B'' típusúszá|litőz^szlőali tagozódása

és feladatai: a ,'B,' típusú

zászlóal1 különfé|eképpen felszerelt szál\ítőszázadai szállítanak mindenfajta ellátási anvagot, beleértve a raklapon készletezett |őszert' a folyékony
üZeman\agot. repülő _ hajtóanyagot és a nagyméretű eszköZöket is' A
nagrteherbírásű szállítő száZad esetén a|apvetően ugyanaz érr,'ényesül'

mint hadosztálys ZinÍen' a három nagyteherbírású szállító_s zázadből
szárazttjldi haderószinten kettő rendelkezik gyorsreagálású század-vezetési
ra.jj

al.

.{z ellátási anyagok szállitására a következő gépjárművek állnak

rendelkezésre:

MULTI (integrált, többcélú szállíÍő - átrakó rendszer). Az ',A',
típusúszállítószáZad _ ó0 db l4_l5 tonna teherbírású gépjármű
(l998 februárjában kezdődött meg a feltöltés);
l0 tonnás tehergépjármű, melyet

a késóbbiekben egy konténer-

szállításra alkalmas nyergesvontatóva| egészítenek ki;

5 tonnás tehergépjármű (üzemanyag szállítására alkalmas tar_

állyal

is felszerelve);
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. l8

000/30 000 literes tartálykocsik, melyeket 8x8 plus nagyteherszállítd pótkocsival egészítenek ki;

.

50/56 tonnás nag1'teherbírású tehergépjármű _ a nagyteherbírásű

szállító sázadokban.

Az''E''

típusű szállítószázaddal rendelkezik

Az "E"

típusúszállítózászlóalj (''M'' alakulat) mindenfajta ellátási'
anyag szállítását v égző 6 "C" típusú szállítószazaddal rendelkezik.

A logisztikai dandár
lító zászlóaljakból áll:

''M'' alakulat) tagozódása és feladatai: a ''B''10 típusúellátózászlóalj (''M" alakulat) egy rakodó
századon és egy üzemanyag rakodó szÁzadon kívÍila két
tömegesen fogyó anyaga el|átószÍuAdáva| képes arra, hogy
tömegesen fogyó anyagból korlátozott készletet taÍtson fenn. A
rakodáshoz a jövőben konténereke lesz szükség, amelyeket
integrált többcélú szállító - Íakodó rendszerrel lehet szállítani. A
nem fogyó anyaglegyenként fogyó anyag5 ellátószázad (''M''
alakulat), mint új egység segítségévela nem fogyó anyagból/egyenként fogyó anyagból is lehet készletet fenntartani, ha
az a|kalmazási körülmények azt megkövetelik, pl. helyhez
kötött létesítményektól távol - szövetségi védelem esetén'

' A ''B''l0

.

2. logisztikai ezrede ugyancsak ellátó és szál-

típusúe ||átózátszlőal1(

.A

''C" típusú szál|ítőzászlóa|j (''M'' alaku|at) tagozódása és feladatai: a ''C'' típusúszállítózászlóalj (''M'' alakulat) az anyagszá|lításhoz rendelkezik 2 "B'' típusúszállítőszázadda|, l "C"
típusúszállítószazaddal, l üzemanyag-száll ító századda|, v a|amint l vízszállító századdal. Ezen kívül rendelkezik még l kiképző szá|lítőszézaddal is, amely békeidőszakban a tartalékosok
csoportos és egyéni kiképzésénektámogaüisát biztosítja.

lőszer' üzemanyag' víz stb.
4' Tömegesen folyó alyag (Mvc-M€ng€nveÍbrauchsgut):
5. Nem fogyó anyag (Nvc-Nichtverbrauchsgut): fegyverzet' Íuházat' gép'jáművek; egyenként fogyó
a'yag (EVG_EinzelveÍbrauchsgut)| alkalrészek' tartozékok, műhe|y felszer€lési anyagok
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.A

''D" típusúzászlóalj ("M'' alakulat) szállítja a raklapon készIetezett lószert a nagy felhasználók számríra' E feladat ellátásához ó ''A" típusúsátlítószrázaddal és 1 nagyteherbírású szállítósz zzadda.l rendelkezik.

.A7 "E'' típusúszá|Iítőzászlóaljről már volt szó.
Hadosz}ály

szinten

'

Eg1 hadosaály ellátó erőit és eszközeit az "A" típusű logisaikai ezred
fo91a össze.

Az ellátó csapatok részétképező
következőképpen tagozódik:
. 3 ellátóZászlóalj (ebben az

.

''A'' típusúlogisztikai ezred

a

esetben az ''A'', ''A'' 10 és "C" típus);

''A',' típusúszállíÍőzászlőalj'

, 3 1avítőzászlőalj;

. Egy tórzs és törzsszázad

- ellátó csapat része;

. Ellátó csapatkiképző központ;

. 1 ''A''
a

típusútábori kiegészítő szizad - ellátő csapat része - (''M''

Iaku lat ).

A továbbiakban egy kikötői átrakó század feladatait tekintsük át'
melyek az alábbiak lehetnek:
. Egy kikötői átrakó pont berendezése és működtetése;

.

Mindenfele ellátási anyag, konténer és nagymérehi eszköz
átrakása a vízi és szarazfoldi/vasúti csomópontokban.

A szazad felszerelése"

' 6 konténer rakodó
.2 közepes daru;

eszköz;

23t

.

6 tábori rakodógép:

.

1

'

6 nyerges Vontató.

vontató harckocsi:

Ebből két század találhato, melyek Karow-ban és Regensburgban
állomásoznak' Ú1
u szervezeti felépítésbenaz "A'' típusútömeges
"l".
fogyó anyag - ellátőszáZad
("M'' alakuiat)' amely a hadosztály számára
Iehetővé teszi, hogy a hátországi bázis helyhez kötött ellátó létesít-

ményeitől távol történő alkalmazás esetén az alkalmazási területen korlátozott tömeg€S€n
fogyó anyag-készletet tartson fenn.

Az ''A'' típusúszállítózászlóalj tagozódása

és feladatai:

Az "A'' típusúszá|litőzászlőalj a töIzs/ellátó század mellett számos
különféle rendeltetésű szállitőszázaddal rende lkezik' amelyek lehetőVé

teszik a feladatok ellátását és a szállítási kapacitás biztoSítását.
Ezek a kÓvetkezők:

''A'' típusú szállÍtőszázad - MULTI többcélú integrált szá|lító-rakodó
rendszerrel, ''C'' típusúszállítőszázad 10 tonnás tehergépkocs ival,
valamint ''F'' típusúszállitőszii;,ad l0 tonnás tehergépkocsival, és 5 tonnás
tartállyal ellátott tehergépkocsival felszerelve. Ezáltal a szállítózászlőalj
képes mindenféle anyag, beleérrve a raklapon készletezett lőszeq a folyékony üzemanyag, avíz és a nagyméretű eszközök szállítására iS.

A szárazfoldi haderóben 13 logisaikai ezredben találhatók gyorsreagálású erókhöz tarloZó egysegek.
Kato ruli kerü

I etp a

ra nc s n o ks tig

Minden katonai kerüIetparancsnokság mozgósítás után a támogatás
biztosítása céljából rendelkezik még egy ellátóZásZlóaljjal is, amely békében egy "A'' típusúlogisaikai ezrednek van alárendelve.

Az 1. logisztikai ezred állomáshelyei (Alsó Szászország és Mecklenburg-Vorpommen tartományok).

^:r

Dandár szinten
a) EllátószÁzad

A dandríroknak alapvetóen nincsenek logisztikai csapatok alárendelve.
KivéteI:

A légimozgékonyságúdandárok támogatását az ellátó ésjavító csapatokhoz taÍtozó állomríLrrnyal rendelkező önálló századok bíaosítják, amelyek az adott darrdár közvetlen alárendeltségébe tartoznak.
Ezek a következők:

' l

légimozgékonyságú ellátószázad a 31. légimozgékonyságú
dandríLr alárendeltségében (ryorsreagálású erők részére);

. l

légimozgékonyságú ellátószazad

a 26. légimozgékonyságú

dandár alarendeltségében;

b)

,

1 el\átoszázad a 31. vadászdandár alá rendelve és

'

l

ellátószázad ("M'' alakulat) a 23. hegyivadász dandIír alárende]ve.

A Német/Francia dandár

alárendeltségébe tartozó német ellátó-

zászlóal1.

A Német/Francia

dandrín német részének tiírnogatásához német ellátó -

zászlőal11al rendelkezik, amely a következő eglségekből álI:

' l német törzs/el\áLtő
.l

száLzad;

német ellátószáZad;

' l német javítósázad;
, I sá|lítószirzad (''M''

'

1

alakulat);

német egészségigyi század;
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o

1

tábori kiegészítő század (''M'' alakulat)

. minden ''éló" egység a gyorsreagálású erőkhöz tartozik.
Ellátó csapatok stacioner egységei, illetve a raktárbázisok szervezete

AZ el|átő csapatok stacioner részénekfelépítése,a raktárbázis hálőzat
2005-ig fokozatosan átalakításra kerÍil' A bevezetóben említett volumen
lényegesen lecsökken: a raktárbázisokat teriileti szempontok szerint az l ',
2.. és a 4' logisztikai dandárok alárendeltségébe utalják.

A lőszer_, üZemanyag-, technikai eszköz' és egészségügyi raktárbázisok, valamint tábori kórhrizak a szöl,etségi köaársaság területén elosztva helyezkednek el.
A Iegfelső vezetési szintet képezik a központi raktárbázisok' ameIyek
a logisztikai dandároknak közvetlenül vannak alárendelve' Az ellátandó
feladatok szerint megkülönböZtetünk:
. KöZponti technikai eszköz raktárbázisokat:
. KöZponti lószer raktárbázisokat:
. Kózponti egészségügyi raktárbázisokat.

A

központi raktárbáZisok irán1'ítják a foldrajzi elhelyezkedés szerint

aIarende ltségükbe tartoző raktárb iuisokat és an;'age

A

I

l

átó pontokat.

központi raktárbiizisok parancsnokai a zászlőaljparancsnokokkal

megegyező jogkörrel rendelkeznek'

Kiképzési szervezet

(1)

A

sorkatonai szolgálatot teljesítők magas szintű kiképzése

nagy jelentőséggel bír.

' Az

ellátő csapatok kéthavonta feltöltendó egységeinél(ide tartozik minden gyorsreagáIású erőkhöz tartozó alakulat) szolgáló
űjoncok alapkiképzéseaz"A" és ''B'' típusúlogisáikai ezredek

logisztikai zászJóaljainak ''ElA'' egységeinéltörténik, míg a szakkiképzésa küicjnböző eIlátószázadoknál folyik;

.

a fo r'édelmi erők szállitószázadai' mjnt egységenkéntfeltöltendó ún'M1 egységek újoncaik alap és szakkiképzésétmaguk
hajtják végre.

(2) AZ ellátószolgálatok csapatai szakkiképzésénekszakmai részét
minden feg1r'ernem részérezz el|átő csapatok végzik' Ez a kiképzésa
logisztikai dandárok ''B'' típusúlogisztikai ezredeinek ''B'' típusú
logisaikai zászlőaljai alárendeltségébe taÍÍoző ellátó - kiképzési századc'kná] íol} ik.

(3)

A szükséges támogatás biztosítása miatt nagy jelentősége van

a tartalékosok kiképzésének.

A

harckészülrség miatt létreliozott keretalakulatok számára fontos
l0 eg}'séget ten'eztek be: minden
''B'' típusúlogisztikai ezredhez egy MA szállítószázad (összesen 3). a
hadosaál1'ok minden ''A'' típusúlogisaikai ezredéhez egy ellátó csapatkiképzo központ (összesen 7).

c

sapatgl akorlatok támogatása céljából

-{z ellátószolgálatok és €llátó csapatok kiizponti kiképzési
|étesítménrea Szárazföldi Csapatok Ellátó lskoIája Brémában, amely
(-{)

]

999 r éeétól Garlstedtben található.

III. Az ellátószolgálatok felépítése

Az el|átószolgálatok tagozódáSa, kialakítása' valamint személyi és
an\asi óssZetétele az egységekben/önálló aIegységekben aZ adott
tegrremem íeladatától és a szükséglettől fiigg' Az ellátószolgálatok az
eg1ségek:c!nálló alegységek szerves részei és az utánpótlás rendszerében
az alakulatok és az e|látó csapatok köZötti összeköttetést biztosíÜák.
Felépítésea mindenkori fegyvernemnek rnegfelelő'

'{z ellátószolgálatok alapelemei:

. Logisztikai fónök részlege;
. Anyagnyilvántartó részleg;

'

.

Anyagellátó részleg;

Élelmezésiellátó raj; + élelmezési anyag ellátó részleg; +
mozgókonyha részleg;

. Lószerellátó részleg;
. Üzemanyag-ellátó részleg.
IV. osszefoglalás

A

differenciáltan és a szükségleteknek megfelelóen kialakított

felépítésbólkövetkezően az ellátó csapatok és az alapvetően hasonló ele_
rendeltetése a következő jelmondatban
f"lépít"tt
"llátószolgálatok
'n"kből
foglalhatók össze:

''Mindent a megfelelő időben és a megfelelő helyen.''
Jelen ínÍsatapját Búmliban, az EIlátó Csapatok Iskoltíjában tex
Iátogatáson elhdngzott előadós képezte, Az iskola parancsnoka egyben a
szárazJöldi harterií elláÍó csapatainak főszenlélője' ezért rendelkezik egy
munhÍban
Íejlesztést kídolgozli, ajánlósokat Íevő részleggel A fordít.isi
segítségemrevolt Semsógné Kádár Márta, és dr. PohI Arpád alezredes,
aki elsősorban a rövidítések maglarázatában adott iránymutatást'
közreműködesiiket'
Ezúton is megköszönöm
Felhasznált irodalom jegyzéke:
1') Atlanti Dosszié: l997.

Zrínyi Kiadó, Budapest

A Brémában l998-ban elhangzott előadás anyaga: Die Nachschubtruppe im Aufgabenspektrum ''ly'ezes Heer für neue Aufgaben".
2.)

(Eredetiben BJKMF-án megtálálható).
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ÖxolÓctl. És.q. nuNoosgpnR
Lits Gábor

I

AuszÍrig naglsdgút, hadseregéÍ lekintve hazdnkkql
azonos nag)sdgrendíi ors&ig. Fellehettíen a körn))ezetvédelem problémúiis hasonlgtosak minÍ nrilunk, Lehet,

hog

elobb jórnak ezen a téren? Á cikk ug/an eg)| szomszédos olszdg Ausztria hadseregének a Bundesheer és

az iikoltigio viszonyóról szól, lig)/ gondolom azonban
semmi esetfe sem dríhgÍ,tal1rn, hasznos is leheÍ u httdsereg és tt1, ökológia kijzötíi viszonJ, eI!Íajlg összevetése AuszÍria és hgzdnk közöít. Ha mdsé nem, hdlha
akad benne eg)-két gondolati elem, amely sajdí hgdsereqünk és az ökoltigia közötti helles viszony kialakítdsóru llasznos Iehel.
Á

fordíló ajdnldsa

Minden ember fob)űmaÍosűn taldIko1ik' tillandó kapcsolatban van a
természettel, Iegkevesebb és egyben a legfontosabb legakibbis az, hogy
lélegeznie keII, (ha ezt nem is minden ember teszi bizonyos körqlezeti
Íe ltételek kiizött tűttós an, s xív es e n).
Már azzal, hogy levegót és azon belül jó levegőt akar _ és szüksége is
van rá - mindenki egy életber'ágóan komoIy kapcsolatban van a természettel, anit manapság g: akran "ököIógiának''
neveznek és ez mindenki
számára, így a hadseregek számára is igeri jelentós. Egy külön dimenziója
az ökölógiának, ami a honr,édelemmel való együttműködését jelenti. A
napi szolgálati tevéken}'Ség, a természeti katasárófák elleni védekezés, a
segítségnyújttísr'ag1' a részben lebecsüIt biztonságpolitika terén a Bundesheemek az ökológiár al messze több dolga van, sokkal szorosabb kapcsoIata r'an. m int aho g.s' az az első pillantásra látszik, mint ahogy azt az ember
gondolná' A honvédelem és az ökológia közötti kapcsolat a mindenki

l Dr l-l!s Gábor n}á aIezredes
(Forrás 'TRUPPENDIEN'ST" osztrák katonai szakfolyóirat, l998 januaJ-február
katonal szakemberek és kómyezetvédelmi szakemberek által

sziilrnaiban osztrák

íÍtudományos szakcikk')
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számára elvárható normális mértékentul legalább három szinten
valósul meg, ugymint:
l.) a napi szolgálati tevékenység szintjén,

2.) a Bundesheemek természeti és egyéb katasárófák elhárítása,
megeIőző védelmi tevékenység és segitségnyújtás szintjén,
3.) a részben lebecsült biáonságpolitika szintjén'

Nézzük meg kicsit közelebbről'
csolatok?
l.)

Nlpi szolgáIati

hogy mit is jelentenek ezek a kap.

tevékenyégés az ökológia

Ha üzemi szinten vizsgáljuk az oszlrák szövetségi hadsereget, a
Bundesheert, kereken 20 Mrd. Schilling évi forgalmával nagyüzemnek
számít Ausztriában.
Napi Íolyamatos tevékenysége, sze^)ezeti éIete ökológiai szempont-

ból is igen lényeges.

Tevékenységénekökológiával összefiiggo tartományába tartozik, ezen
belül egyebek között a nagy szállítási kapacitás és tevékenység,a repülőgépek, harckocsik üzemeltetése, a különbözó területeken, térségekben
végrehajtott lövészetek,gyakorlatok' a laktanyrík, bázisok fűtése, azok fiitési
rerdszere és még sok egyéb más' Ezen területek közül számosra általános,mindenki számára kötelező kömyezetvédelmi törvények érvényesek, igy azok vonatkoznak a Bundescheerre is - gondoljunk csak a jármüvek olajcseréjére-melynéIa fáradtolaj kezelésére'(megsemmisítésére)
általános érvényü szabályok vonatkoznak. Más területeken is, mint pl. a
lőszer gondos kezelése,lőszermaradékok, (hüvelyek.; összeszedése vagy a
harckocsik és egyéb katonai jármművek ökológiai és poltikai feltételektől
fiiggő, felelőségÍeljes alkalmazása, ami abban is megnyilvánul, hogy ezek
használatát a poltikai, illetve közigazgatási vezetéstől kell kérni'

Ausztria védelmi erejének minimaliztÍIósa alapjón, valamint a

Bundesheer felé, de a Bundesheernek sajót maga elé is áIlítotl magas
ökológiai követelmények és normák alapján a Bundesheer által okozott

tJa

i)ho!ógiai megíerhelés - összehasonlitva nás haderőkkel - Iényegesen
Alseáá. Hog1 aztán ebben- az ököiógia és a hadseregek napi tevéken1sége
kiizaini - kétoldalújátékban megtanják-e mindenütt és mindenkor a hel1es
nlertéket. az nrár egy teljesen más kérdés.

Ahoz azonban kétségnem fér' lrogy az oszIrák csapatgyakollóterek
elismerten ökológiai mintaszigetek' EzÍ igazolják, bizonyitják a katonai
gyakorlatok során a természet ökológiai védelmre Vonatkozó. azzal kapcsolatos szerzodések is' Némely gazdasági" naglüzem sokkal tijbb rosszal
Íemel" a természet számára mint a Bundesheer a gyakorlatai során é'
sokkal tartósabb, utólagosao ható károkat is okoz' mint a hadsereg' Eg1
rnás példa a Bundesheer ökológiailag helyes magatartására pl. "a szemét
Íajta szerinti szétvtilogatása elsztillitlis előtt" is Í1Lúatjaa "Bundeslteer
VálI alat" ököIógiailag magasszinű állapotát.
Ez nemcsak ebból a szempontból fontos' hanern példát mutat.eg1fajta elóképzést ad a Bundesheerben szolgáló sorkatonáknak a kön]} ezetvédelem feladataival kapcsolatbarr.(pI. kiképzési és nevelési feladatok rt
környezetvédelekmel kapcsolatbln oktatdsi célkitüzések)'

4

0kológiai védelem és segítségnyujttis

A

Szövetségi Alkotmány (79' cikke|y, 2. Íejezet,2. pont) alapján a
Bundesheer igénybevételétrendkívüli esetekben polgári hatóságok kérhetik. pJ. elemi csapások és katasárófák elhárítására.
Ezen tulmenóen nemzetkcizijog és nemzetközi szerzódések alapján a
r ilág valamennyi országa felé, valamint az ENSZ és a NATO partnerség
a békéértviszonylatában kérhetó a Szövetségi Kormány nemzetközi
segítségnyújtásra, és ezt teljesíti is Ausztria.

Külftjldön történő katonai alkalmazás, esetleges bevetés Ausztria

semlegessége és a Bundesheer teljesitőképessége alapján kevésbévárható
el. azonban a fentebb emlitelt "bevetésel<'' amelyek itthon is igen haték-

n1nak bizonyulnak annáI inkább, mert ezekhez taÍtoznak éppen a
katasztrófa elháritás és az elemi csapások esetén nyújtott segitség'

Níivel az elemi csapások és szerencsétlenségek már hosszu évtizedek
óta az emberiség egyik fó problémájaként jelentkeznek, az cikológiai
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anzonban csak a köZelmut óta jelentkezik mintegy újként'felfedezett" probléma, ezért a téma megvizsgálasa igen alapos és gondos tevékenységet igényel.

Ökológia 1g<irog szó) oikos=Haus (haz), logos:Zehre (tanítás) a hriatartás vezetésének tanítása, ez nálunk! a mi esetünkben a "nagy íermészeti
háztartás" a természeti környezet kiméIésétés megóvlislit jelenti. Nyilvánvaló, hogy a rossz' a rosszul kezelt terméSzeti kömyezet veszélyes
következményekkel jarhat és jár is, ha nern is mindjárt rögtön' azonnal.
Jóllehet a természet emberi beavatkozás nélktil is menti, ami és amíg
menthető,főként a "természetes veszéIyeket", amelyek - ha ezek a veszélyek a többszörösére nőnének is - gyakran emberi beavatkozással még elkerülhetők.

Az ökológiai és az ember kapcsolatát legjobban a mitológiából
vett idézettel lehetne jellemezni: A természet nem ellensége az

embernek, amit mindig és mindenkor le kell küzdeni, le kell győzni, de a
természet sem "egy szerető anya'', aki mindent megbocsájt, inkább olyan,
mint egy jószívű, de érzékeny ember, aki sokat ad, ha ót helyesen kezelik,
megbecsülik, azonban mindent megtagad, ha durván bánnak vele.

A Bundesheer többmillió munkaórát fordít a természette| szembeni
hibás emberi tevékenységsorán elkövetett károk felszámolására. Ide tar_
tozik a savas esók hatására kipusztult erdők ujratelepításe, nÖvényvédelme
és ezek következtében kialakuló lavinaomlások, árvizek és egyéb természeti károk elhárítása' helytelen útépítési
elgondolások miatt bekövet_
kezett földcsuszamlások következményének felszámolása stb'
Az

iparban elhúzodik' Vontatottan az un. ökológiai védelemmel kap_
csolatos biztonsági rendszabályok kidolgozása, azok foganatosítása,
melyek iránya sokszor katasztrófához Vezet. Ilyen esetekben is mint pl.egy
vegyigyárban bekövetkezett t[iz esetén a Bundesheer igen eredményesen
bevethető. Napjainkban a forgalomban lévő vegyianyagok hatalmas
tömegei különösen nagy veszélyforrást jelentenek. Igy minden pillanatban
több vegyianyag van (fut) Ausária útjain, mint amennyit az I.és II. VH-

ban harci anyagként összesen alkalmaztak. Ez egyben a tenoristák

jövőbeni elsőszámú fegyvere is lehet' amelyhez például egy vegyianyag
tároló elleni szabotÁzs esetén egy csavarhúzóval is hozzájuthatnak.

A katonák alkalmazási legetőségeinek sokféleségébőlkövetkezik a
kiképzésszükségessége ezen feladatokra is. A jelenlegí harckiképzés
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rendszere nem tesZi alkalmassá a katonákat valamennyi lehetséges feladat
megoldására, miután minden alkalmazás résztevékenységéneksokaságából, sikrétegűségéből áll' Igy veszély esetén a nagy volumenű infrastruklúflÍlisÍeladatok jelentős része is, mint pL

'

Út és hidépítés;

. Információs hálózatok (távközlési rendszerek) kíépítése;

' Sállíuísok és -'
Egészségügyi ellátás' gyakorlatilag mindig a hadseregre hárul. Csak
szakfeladatokhoz kell speciális szakembereket kivúllól bizto_
a különbözo
sítani a tömeget, gép€ket, a fiZikai munka zömét a hadsereg adja' Egyébként
nap.jainakban már az ABV - fegyverek elleni védelem iskolán és a míiszaki
csapatiskolán is képeznek o]yan kömyezetvédelmi szakembereket, akik a
Bundesheeren kívül nem vagy alig találhatók.

'

3.)okológfut, mint a biztonsligpolitika része

Az eddigiektól különbözően

a biztonságpolitika, nincs szó szerint

értelmezve, szabály om a a törvényekben. A biztonságpolitika működése
azonban egyértelműen következik az általános politikai és talsadalmi
rendszerből, mely szerint: a biztonságpolitika a külpolitikai intézkedések
eredménye, a belsó stabilitás megtartása és védelmepolitika.

MÍnt ahogt a tüzoltóstÍg tanricsot ad, eglüttmííködik a tüanegelőzésben, igy kelkne a Bundesheernek is, amelyet a természeti katasztróflÍk utdn
a kár felszámoldstíban bevetnek, egl íanácsadó funkciót teljesítenie a
megelőzésben,

Ha igy vizsgáljuk a dolgot a legfelsőbb katonai, a tábornoki szintnek
kell az általa képviselt, működtetett feladathelyeket általánosan, összevontan kezelni. A tábornoki szintnek lehet és kell tehát egészbeni gondolatokat követelni, amelyeket ő már előzetesen magáévá tett. Ehez jön egy
olyan stratégia, amely valamennyi eszköz koordinált alkalmazásával és
valamennyi lehetőség felhasználásával a biztonságpolitaikai célkitűzések
megvédésétlehetové teszi minden fenyegetés ellen.
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A

stratégia (stategos : görög sZó - generalra) nemcsak a katonai
szóhasználatban fordul eIő, a politikai életben is gyakori kifejezés.
fejődés folyamatában a biztonságpolitika terén tehát a
" veszéIy megelőzésére'' mindig fontosabb' Ebbol és abból a ténybol is,
hogy anemzetvédelmi akadémián kutatókat és tanárokat, katonagazdasági
szakembereket is képeznek, adódik a politikai akarat, hogy a Bundesheert
ne csupán a veszélyhelyzetek elhárítására alkalmazzák, hanem átfogó
méretű biztonságpolitikára kell törekedni.

A politikai

(Az ökológia tehát a terméSzet kíméIéseés megóvása),

Dx Franz Vranitzlq szövetségi kancellár fogalmazta meg ezt a prob_
lémát egy zürichi egyetemen tartott elóadásában, melyben a védelmi
képességszükségességétis hangsúlyoÍa: " Az európai biztonstÍgpolitiktit
tiszttÍn ajővő katonai fetadataibó! és eszközeibeóÍl kiindalva kell definiáIni, át keII fognia a szocitilis, ökológiai' demokratikus elemeket és minIlent, amit a mai polkitikai paletÍdn kellő bizÍonságként jellemeznek. Az
Európai Unió sztimtira kifejlesztett biztonsági viszonyoknak egl, u eddigieknéI sokkal erősebb probléma-megoltló potenciáIlal kell reruIelkeznie."

Ha az ember ezen kijelentések fényébenszeméli a Világ helyzetét
megilyerr az ideális és a realitás közötti külömbségektól: a gazdasági, a
szociális és ökológiai állapotok, amelyek a biztonság érzésétközvetítették
még igen távol állnak ettól. Mindenek előtt azok a tények, hogy a
rablógazdálkodás és ezzel kapcsolatos "viltígfogtasztása" és az élet alap'
vető feltételeinek rombolása továbbra is magátol érthetődő, joggal teremti
rrreg ettól az éIetforátől való elhatárolódás érzésétés kitermeli az aggodalmat a vég előtt, ami sajnos csak nagyon nehezen és csak jelszavakkal

nyomul, hatol be a köztudatba'

Ha azonban a biztonság a cél, akkor szükség van stratégiákra azért,
hogy a célirányos stratégiát fejlesszenek ki. Mivel, hogy a gazdasági,
ökológiai és szociális összeomlás (mindez, ha nem vetünk ennek véget,
arra végzódik)' szinte elkerülhetetlenül' erőszakos kitörés formájában
következik, vagy köVetkezhet be, a katonai kutató, fejlesztó intézeteket,
berendezéséeket is a megelőzó stratégiák keresésére,a progbléma megoldására kel| alkalmazni, ezért a katonai döntéshozóknak idejében kell
töródni a társadalmi feladatokkal és azok érzékelésével.
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)Íegőt,tis, megtarÍás, védelem mosl és a jővőben
\'Iindhárom síkon' melyeket a Bundesheer az ökológiával találkozik fon_
tos és elkerü]hetetlen feladatok adódnak a jelenben és a jővóben egyaránt.

Napi üzemi szinten és a védelmi feladatok területén az eddigi és feltehetően ajcivő teljesítményeket is nagyban és egészben kielégítőnek lehet
tekinetni.

A biztonságpolitika részén a Bundesheer és az ökológia kapcsolatát
még mindig gátolja, kor'látozza valami' A párok közül a "zöldek'' (egyébként a jellemző szük látókörük rniatt is ) zászlajlkta írták a Bundesheerel
való szembenállást és az ellenségeskedést' Ökológiai vonatkozásban azon_
ban az igazság se nem "bttl", se nem "jobb" téma, hanem az emberi élet
alapproblémája'

Pillantsunk csak röviden egl kicsit visszafelé:
Elósször a tudósok ismerték fel az ökológiailag felelőségteljes cselekvés szükségességét.Miután enrrek alapján (a 70-es években) az ökológia politikailag is aktuálissá Vált, extrém, szélsőséges jobb és baloldali
erők veszekedtek' vitatkoztak a téma lefoglalásáért. hogy ez mégsenl
nekik jutott, egyrészt a véletlenen mú|t, másrészt viszont mindenekelőtt a
szélsóséges párok megtagadásán, a témát komoly erők karolták fel'
Időközben az ökológiailag hel1 es magatartás szükségességétlegalább
elveiben, szinte valamennyi tárasalmi erő akceptálta, és a "zijldek'' és a
Bundesheer közötti IátszóIag szembenáIlás már csak széljegyzet fontosságúra csökkent.

Az ökológiai probléma minóségi leküzdéséhez, megoldásához szük-

ség van valamennyi nemzeti és nemZetköZi társadalmi eróre. Ausztriára is
érvényes,magától érthetődo' hogy a leküzdéshez a legmagasabb szintű
tudomány alaján, a demokrácia és humanitás szintjén kell elindulni'

A Bundesheer feladatrendszerébe a nemzeti és nemzetközijog alapján
az ökológiai megóvás, és védelem feladatai varrat nélkül illetszednek be.
Ezt mutűtják és bizonyítják a Bunseheernek ezen a téren eddig nyújtott teljesííményei,valamint az, hogy már eddig is számos' ajővőben még
tovtÍbbi ökoltigiai Jeladatrendszert konkftían átvettek és titvesznek.
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rendszere, korszerűségének lehetőségei I.rész
(4.szám 103.o.)

Lénárt

Ferenc

A

magyar védelmi szektor ipari bázisa: a hadipar'
(4.szám 124.o.)

Kiképzés- felkészítés
Farkas

Zoltán

Hautzinger
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Gondolatok a logisztikai tisztek jövőbeni képzésé_
ről (l.szám 78.o.)

Gyula A

főiskola szintű gazdálkodási tisztképzéslehet_
séges továbbfejlesáése (1.szám 9l.o.)

Rádli Tibor

Tóth András
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Gyarntati Sándor
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Feryt'esi Károly
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(3.szám 194.o.)

Bóthy Sándor

Fleischhacker
Ferenc
Jeney Géza

Rádli Tibor

Lépéseka .Nemzetvédelmi Egyetem logisztikai
képzésébena NATO kompatibilitás felé (4.szám
141.o.)

A

katonai tizemgazdaságtanok sziikségességéről.
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Államok szárazfoldi haderóneménéI (4. sám l 69' o. )

Szakági biztosítás
Németh Isnán,
Németh Ernő

A veszélyes áruk szállításávaI kapcsolatos helyzetelemzés a Magyar Honvédségnélés a NATo tagor-

Vasvári Tibor

A valós

szágokban (1'szám l36.o.)

anyagi-technikai biáosítás végrehajtásának tapasztalatai a COPERATIVE CHANE-96
NATo PfP légierő gyakorlaton ll.rész (l.szám
161.o.)

Hajsrekker Károly
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mérőeszköz hitelesítő-kalibráló rendszehelyzete,
korszenisítésénekfeladatai (1.szám
rének
184.o.)
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Lz ESZKÖZ-rendszer

(1.szám 206.o.)
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Szűcs

László

Barna

Lakatos
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Lászlóné

LászIó

Minoségügyi közlemények (3 'szám 173.o')
Polgári és katonai minóségiigy integrációja a rendszertanúsítási eljárásokban (4.szám l77 'o.)
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ElIenőrzési osztály
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Lőriltcl

A villamos balesetek (Z.szám

Gvörgy

221 'o')

Lőrinczy GyÓrgy

A

KeSenyt Lors

Összefoglaló, a Magyar Honvédség l997. I. féléri
baleseti helyzetéről (4.szám 74l 'o')

villamosbalesetek megelozésénekemberi ténr ezői, a sérültek ellátása (3.szám 198.o.)

Szakellenőrzés
Varga László

Anyagnyilvántartási fegyelem a számitástechnikai
eszközök

Furka Zsigmond

és anyagok vonatkozásában (Z.szárn 229.o.)

Káreljárások során tapasztalható hiányosságok
(4

.szám 224

.o

.)

Szaktörténelem
Suba János

A

Zimonyi Isnán

Szakgyűjtemény létesült (1.szám 237.o.)

Gáspár Tibor

Mozó javítóműhely (Tüzér szeroszlop)

Horváth Attila

A

TérképészetIntézet foldrajzi (országleíró) osztílyának működése (Lsám 223.o.)

( 2 'szám 239.o

')

Magyar Királyi Honvédség szállító szolgálatának

megteÍemtése, szelvezetei keretei l.rés z (2.szám 246 'o.)
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Horyáth

Attila

A Magyar Királyi Honvédség szállító szolgálatának
meteremtése, szewezeti keretei II.rész (3.szám
205.o.)

István

Balló

Tervek és tények Magyarország közlekedési ágazatainak honvéde]mi igények szerinti fejlesztésére l9491953 között (4'szám 289.o.)

Információ
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NATo gyakorlat-

Farkasné Zádeclq A humán munka tapasáalatai azMH Hadüíp Szol-

Ibolya

gáltató KöZpontban

Szerkesztőség

Összesített tartalonjegyzék az |996'1- 4 számokról
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Hautzinger

(1.sám
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199714. szátm 3.

fíizet

Németh Emő

Baranyi Ferenc,
Farkas Zoltián,
Szilá5li Tibor

A NATo kompatibilis logisÍikai rendszer kérdései
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NATo

ben (3.szám

Jriroscsák

Csabai

Stigi

Miklós

György

László
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Műszaki_technikai biztosítás helyzete
lakoás küszöbén (4'szám 5 5 'o')

a

NATo csat-

Turcsányi Károly, A vegyes légvédelmirakétaezred rakétatechnikai
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133.o.)
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Kiképzés- felkészités
Németh Ernő,

Baráth Isnán

Zsiborás János

Duhaj Isnán,
Dudás József

"TzuLoG-g8" többnemzetiségű, háromoldalú két_
fokozatú logisztikai törzsvezetési gyakorlat tapasz_
talatai ( 2.szám l30.o.)
Bevezetés a NATO béketámogató műveletek logisZtikájába, az LMI rövid jellemzése (2.szám 140.o.)

A jővő közlekedési tisztképzésévelkapcsolatos el-

gondolás (3.szám l23.o.)

Turcsányi Károly,
Vasvári Ferenc

Biztonságtudomány oktatása a ZMNE-en a korszerű
menedzser szemlélet kialakításának szolgálatában
(3'szám 140'o.)

Lenglel Jónos

A Befogadó Nem zeti Támogatás az V Britt-Magyar
logisztikai gyakorlat kapcsán (3.szám l49.o.)

Turcsányi Károly

Haditechnikai menedzserképzés -egy tlj szak- a Zrínyj
Miklós Nemzetvéde|mi Egyetemen (4.szám l37 'o.')

Felischhacker
Ferenc

Partnerünk az ()|asz "Julia'' alpesi dandár logiszti_
kai zászlőalja (4.szám 160.o.\

Dudás József

Logisaikai.hadjáték tapasztalatai (4.szám 173.o')

Katonai minőségügy
Mikula LászIó

Minőség a NATo szemszögéből, Kanadai kormányzati minőségbiztosítás (1.szám l23.o.)

Füredi László

A

tanusítás jövőie (ISo_9000: ISo-l4.000 és BS8800- ISo_20.000 szabványsorozatok tükrében)
(1

Bittner lstván

.szám 137'o.)

Szállítójelőltek kiválasaásának általános elvei a MH
Beszerzési Hivatal gyakorlatában ( 1.szím l 46.o')
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EmiI

Pálos

Minőségrendszerek tanúsítása (2.szám 155'o')

Füredi

László

Minőségirányítás és minóségbiztosítáS témájú szabványsorozat továbbfejlesztésének konceopciója az
ezredfordulóig (2.szám l 68.o.)

Mikula

László

A

Francia Védelmi Minisztérium Általános Fegy-

verzeti Bizottsága kormányzati minőségbiztosítás tevé_

kenysége (2.szám 178.o ')
Szűcs Barna,

Daróczi Nándor
Gaál Lajos
Lakatos

Rusz

Laszlóné

József
László

Füredi

Minőségügyi Közlemények (2.szám 190.o.)

Közbeszerzési törvény és a katonai minóségbiztosí_
tás (3.szám 169.o.)

A

haditechnikai eszközök minőségének megóvása
céljából bevezetett hosszú időtartamú tárolás térnyerésénektapasztalatai (3 'szám 187.o.)
Néhány gondolat

a szakértói tevékenységról (3.szám

200.o.)

Rezinger
Szűcs

Zoltán

Barna

Rusz

József

Pálos

Emil

Mikula
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László

Minóségügyi közlemények (3.szám 2l5'o.)
Nemzeti Akreditáló
Testület Tanácsának üléséról (4 'szám |76'o.)
Elemzések és következtetések

a

A

hosszúidőtartamú talolás minóségre ható vizsgálatának eredményei (4.szám l 85.o.)

A VII.

Magyar Minőség Hét és kapcsolódó ren-

dezvényei (4.szám 199.o.)

Minőségügyi közlemények (4.szám 2|2'o.)

Biztonságtechnika - munkavédelem
Soós Tamás

Tájékoztató a honvédelmi ágazat 1997-évi btz-

Soós Tamás

Nincs javulás a ZajáÍtalom megelőzésében

tonságtechnikai és munkavédelmi helyzetéról
( 1.szám l5 7'o')

(

Soós Tamás

1.szám 185.o'

)

Amit a védőeszkcjzökrőI tudni kell (2.szám
102. o. )

Puskás Ernő

Vunkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Hivatal
(3

'szám 217.o.)

Szaktörténet
sárko:i sániiar

Két évtized a győgyítás szolgálatában (1.szám

H.tr,;th -lnila

A háborus anyagelláüís, utánpótlás elve

t is,rir Tibor

Adalékok a magyar hadiipar törtónetéhez (1948-

218.o.)

szere a két világháborű között

|997)

(2

.szám 221

és rend-

(2'szám 2|0.o.)

'o .)

Gaspár Tibor

A

Horváth ÁttiIa

Baross Gábor munkássága jelentősége hazarrk
közlekedési fejlődésében és annak katonai hatá-

fegyver és lőszerbiztosítás kérdéseiaz 1'848-

49_es szabadságh arcban (3 .szám 221.o.)

sai (3.szám 237.o.)

Csabai Károly

A

Gyarmati József

Katonai tehergépkocsi és harckocsi gyártók Magyarországon a 30-as és 40-es években (4.sám

Magyar Honvédség szervezeteinek történe-

te( 1945- 1990) (4.szám 214.o.)

228.o.)
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Tájékoztató - információ
|uncsek

Tibor

!,its

Gábor

Lits

Gábor

,Iaflery M.

Kobolka

James

Isntin

Élménybeszámoló egy amerikai védelmi menedzsment tanfolyamról (l. szám 194.o.)

Változások, űj feladatok a Német hadsereg logisztikai szolgálatánál (l.sám l98.o.)

Korszerű csomagolás, korszerű
(l.szám. 205.o.)

hadsere

g

részére

A Polgármesteri Hivatal (l'szám.2l0.o')
Katonai bűncselekmények alakulása az összbűnö_

zés tükrében (I.szán'n' 234 'o.)

Gáspór
Wncze

Lits

Tibor
Gyula

Gábor

Haditechnikai konferencia (2'szám 242.o.)

Földi mozgékonyság és a Bundesw er szállítő jármúvei (Zszám 246.o.)
Új generációjú alegységsátor

a

Bundeswerben (2.szám

265.o.)

Wncze

Lits

Gyula

Gitbor

Az

információs hadviselés stratégiai dimenziói
(3.szim 247.o.)
Harci_technikai eszközök

javí!ísakülönleges

tekben a Bundeswehrben (3.szám 257.o.)

Gáspár

Lirs

Tibor

Gábor

Német - Magyar logisztikai együttműködés (4.szám
238.o.)
Kömyezetbalát
244.o.)
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ese-

gyakorló és kiképző lőszerek (4.szám

1998/1. szám 1. filzet
Dobó

Péter

Gondolatok a "Befogadó Nemzeti Trámogató,' feladatrendszerről

Komondi

Aúárton A "Trilóg

(l

-9.o.)

- 98'' logisztikai törzsvezetési gyakorlat

összegzett értékeléseés tapasztalatai (l0-30.o.)
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Miklós
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Fleischhacker
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József
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Endre

Jávor

Eszenyi

Imre
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Eszenyi Imre
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63
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Sándor
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123

KATONAI MINÓSÉGÜGY
Gaál

Lajos

Kelemen
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György

Szolgáltatások

minóségbiztosítása

130

Katonai minóségügy és minőségpolitika l53

Bittner

Isr\'án

Az 1998-évi ruházati közbeszerzések végre_
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minőségbiztosítási tapasztalatai

G}'Órg,'.
Magt'ar Glula
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