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LOGISZTIKUSOK NAPJA

Az 1999'-évi "Logisztikusok napja'' központi rendezvényére
KaposváÍott kerüIt sor. Az ünnepí megenlé kezes díszvendége Dr' Kárász
János (vezérőrnagy) a HM gazdasági íigyekért felelős helyettes
államtitkár volt.

Á

Kajztliőasdgí Elnők Katonai Irodájának vezeíője

képviselte a MH Főparuncsnokát' Megjelentek a HVK vezető ltÍbornokaÍ, a haderőnemi vezérkarokat képviselő túbornokok, Íőtisztek, a budűpesti hel!őrségpuancsnok' a csapatokal és logisztikusokat képvíselő vezető áIlomány, a MH LogisztikaÍ Főigazgatóslig vezetői, nyugáIlomlÍnyú
volt logisztikai vezetők és természetesen az elismerésben részesült katonai
és polgári állomány.Az ünnepéIyen felolvasósra kerüIt a Mag1lar
Közlórsaság Elnökének levele és a Maglar HonvédségParancsnokónak
köszöntése.

Az ünnepi beszédet Süíő Tamás vezérőrnagl a MH 2. gépesílell
hadoszttily parancsnoka furtofta, melyeít szószerint adunk köue.

Szerkesztőség

A''logisztikusok napjalI Központi Rendezvény

tlNxnpr nrszÉo
(I999' l 2.01. Kaposvár)

Ttsztelt ÁIlománygl ülés !

Hölgeim és araim!
A mai napon egy kerek évfordulót ünnepelünk és az évforduló mögött
a Magyar Honvédség ery közel 10'000 főt számláló minden szinten és
mindennap "élesben" dolgozó állomanyát' a logisztikai szolgalatok munkatársait köszöntjük, akik immríron 10. éve december elsején állnak meg egy

rövid időre visszatekinteni az elmúlt év tevékenységéreés tisztelegnek a szolgálat múltjanak, illetve ismerik el az év szalrlnai legjobbjait.

A

Magyar Honvédség Parancsnoka 1999. december Ol-jét az MH
Anyagi-Technikai Főcsoportfőnökség és ezze| párhuzamosan a csapatok
napjává nyilintegrált szolgálatai megalakulásának napját az
vánította.

EzÍ a hagyományt követve 1998. december 01-én modemizálfuk

ünnepünk nevét, így az elmúlt évtől ery átfogóbb, nemzetközileg érthetőbb megnevezéssel LoGISZTUSoK NAPJÁT köszöntjük.

Megtisáeltetésnek tartom, hogy ezen a kerek évfordulón egy olyan
helyőrség ad otthont az ÖnÖk ünnepének, ahol logisaikai szakcsapat díszlokál, ahol az első lépéseklettek megfogalmazva, késóbb megtéve a
nemzetközi misszióban részwevő magyar kontingensek ellátás4 a nemzeti
támogatrís érdekében.

Mint ennek a helyőrségnek a parancsnoka és mint olyan katonai
vezető, aki pályafutása sorrín mindig is igyekezett a feladatok és feitételek
összhangjrának biaosítísára, ezen belül is az anyagi-technikai feltételek
megteremtésére' különösen megtisáelőnek tartom, hogy ezen aZ ünnepen
én szólhatok Önökhöz és a Magyar Honvédség nagy családja nevében
köszönthetem Önöket és Önökön keresztiil azokat a tiszteket, zászlósokat,
tisáhelyetteseket, honvédségi közalkalmazottakat, szerződéses és sorál_
lomrínyt' akik a mindennapi elláüíssal, a technikai feltételek megterem_
tésévelés fenntartiísával, a minősített időszak anyagi-technikai feltéte'
leinek biáosíúísával,a szükséges készletek beszerzésével, triLrolásával,
elosztásával, szá|lításával, a működéshez és felkészítésheznélkülözhetet_
len ingatlanállomány kezelésévelfoglalkoznak, hogy csak néhríLrryat emeljek ki abból a szerteágazó, de céljaiban teljesen közös és egyirányú tevékenységhalmazból, melyek teljesitése az Önök kötelezettsége.
Tíz év! Ebben a rohanó világban talán egy pillanat és mégis mennyimennyi történt.
Hányszor történt, hogy a hadsereg átalakítrísával, sokszor a kényszerszülte csökkentésével párhuzamosan módosuljon az e|Iátás szervezeti és
működési rendje'

l989' még csak a folyamat kezdete. Az akkori integrálódas, a fegyverzettechnika csapatpróbái kialakított szervezeti kereteit alapnak tekintve, az
ágazati működést alapvetően nem befolyásolva fejlődött anyagi_technikai
szolgálattá a hadtáp szervezeti egyesítésével.

A törzsek integrációját' a szakcsapatok és alegységek közös szervezeti
rendben történő egyesítése követte. A repülőműszaki szo|gálat, majd az
elhelyezési szolgálat is integrálódott az el\átők nagy családjához. A
lendület később az egészségügyi szolgálat békébenönállóvá válásával
megtört. A pénzügyi szervezetek átalakításával a számviteli rendszer is
gyökeresen átalakult, de ide lehet sorolni az ideiglenes tárolók és inkurrencia raktárak kialakítasát, részei újbóli felszámolását, a kiképzés rend_
szerének teljes átalakítását, valamint a nagy hagyományokkal rendelkező
és még ma is hiányzó szsrvezetek kényszerű megszüntetését.De úgy gon_
dolom, hogy ez az ünnepi pillanat nem a következmények felsorolásáé,
hanem a köszöneté, Mé a tiszteleté, hogy ilyen körülmények köZött is a
Magyar Honvédség megőrizte míiködőképességét és ebben meghatároző
az Önök' a logisztikusok tevékenysége.

HöIpeim és Uraim!
Kedves Vendégeink!
a Magyar Honvédség logisaikai szakállománya,
mind a tervező-szervező törzseknél, mind a végrehajtó tagozatban egy sor
kihívással került szembe. A feltételek folyamatos romlása, értem alatta a

Az elmúlt évek során

költségvetés elégtelenségét,az öregedo, műszaki-technikai szampontból
elavult haditechnikai eszközök túlüzemeltetését,a honvédségi objektumok
áIlagának rohamos romlását, a folyamatos átalakítások és az ezt követő
inkurrencia növekedés ellenére elmondhatjuk, hogy ha nem is a kívánt' de
a feltételek adta maximális szinten tudtunk eleget tenni a követelményeknek.

A

hadsereg működik, a kijelölt katonai szervezetek nagy nemzetközi

elismerést kiváltva teljesítik most már szövetségi kötelezettségeiket az
országhatáron kívül. Sikeresen birkóztunk meg számtalan nemzetkrjzi
gyakorlat támasáotta nehézségekkel.Folyamatosan, sokszor erőnkön felül is
vállalunk újabb és újabb terheket a nyelvképzés,az új szöVetségi €gytitt-

működési követelmények elsajátítása nem kis felelősségével és ez nemcsak a logisztikai szolgálat sajátossága, ezért használom a többes szám
első személyt.

Napjainkban indítottuk a Nemzeti Támogató Elem 400' utánszállító
konvoját okucaniba. De igazságtalan |ennék, ha nem szólnék azokról a
nem várt, de megvalósu|t feladatokróI' amelyek idén a rendkívüIi idójárás
okozta ár- és belvíz, a hó helyzet, a VIZESES feladat következtében
nehezíteuékhelyzetünket.

Az Önök szolgálata - talán úgy érezhetik - az egyik olyan szolgálat,
amelyre általában a parancsnokok és a katonai vezetők csak akkor figyelnek fel, ha valami nincs rendben, ha a feltéte]ek akadoznak, ha az alaprendeltetés csorbu].

Hajlamosak vagyunk természetesnek venni, hogy a feladatok mögött
mindig és mindenkor ott van a sztikséglet kielégítéSeis. Pedig ez ktilönö_
sen az elműlt 10 évben nem Volt annyira természetes'

A parancsnokaink nem csak az Íinnep miatt, ellenkezőleg a dolgos
hétköznapokon nyújtott szakszerű, leleményes, nemegvsZer a valószín[it_
lenség korlátait is átlépó áldozatvállalásuk miatt megtanulták tisztelni a
logisztikai szolgálat munkatársait. Azt hiszen eá plasztikusan mutatja a
jeIenlegi rendezvény is.
Miközben ezt tették, tettük magunk is szinte napi résztvevői letttink
ennek a folyamatnak. Megtanultunk szembenézni az elégtelenségekkel'
ugyanakkor a Inegfelelő sűlyképzésselszámolva eleget tenni a követelményeknek.

Amikor az tinnep apropójaként terméSzetesen a hel}'tá]Iásrol. a ló
szól a köszöntő. nen szabad Irleettledkez;:i]rtl lirlói 'ie;]l. i:,:cr 'neg szános eIégtelcnség r an lelen ]i ]]aa ]_]: ]'oeie
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és újra meg kell küzdeni a jelentkező kihívásokkal. Ez azonban már nem
megy önállóan. A parancsnokoknak és a szolgálatok vezetőinek, beosztott_
jainak, valamennyi vezető szintnek egyformrín kell gondolkodnia és a
maga területén gondoskodni a működés feltételeinek megteremtéséről.
Ismert Önök előtt, hogy befejeződött a Magyar Honvédségstratégiai
felülvizsgálata, amelynek reményeink szerint a következménye egy finanszírozható, a szövetségi kötelezettségeknek képességeiben megfelelő, kisebb,
de ütoképesebb haderó lesz.

Természetes, hogy ezzel az átalakulással együtt jár egy újabb kihívás
az Önök részére,nevezetesen biÍosítanunk kell a hadsereg új szervezeti
rendre való áttérésétés ugyanakkor át is kell alakítani a logisztikai ellátás
rendszerét is.

Ebben az átalakulásban már nem érvényesülhetnek a begyakorolt
sémák, már nincs mögötttink olyan tartalék anyagban, eszközben és szak_
állományban, hogy át lehessen kódolni néhány baklövést, rossz döntést.

Most már az új, minőségében a jelenlegitől lényegesen eltérő, a nemzetközi szintéren a NATo szövetségesi rendből adódó követelményeknek
is minden területen megfelelni képes haderő logisztikai ellátását kell
megszervezni. Ahol brír ma még nem elegendő, de azért mégis nagyobb
költségvetési feltétel fog rendelkezésre állni. Ahol újra kell gondolni az
eddigi prioritásokat, új alapokra kell helyezni a működés feltételeit, a XXI.
század szintjére kell emelni természetesen csak fokozatosan azokat.
Mindezzel párhuzamosan gondoskodni kell önmaguk és a következő
generációk szakmai felkészítésének
az új kihívásokhoz való igazitásárő|.

Hölgleim és Uraim!
Ma az ünnepi megemlékezés bevezető gondolataiban a l0 éves múltról és helytállásról szóltam, most újra ezen gondolatok}roz kell visszatérni,
mert úgy érzem, hogy a jövő sikerét és nemcsak szakmai téren, hanem
általában az MH működésére kihatóan is meghatározza majd az Önök
tevékenysége.

Biztos vagyok abban, hogy ez aZ elhivatottság elegendő biztosítékaz
előtttink álló időszak feladatai megvalósításiítroz. Ez a testiileti szemlélet'

amely megmutatkozik a mai ünnepi állománygyülésen megjelentek
összetéletében is át fogja segíteni a logisaikai szolgálatot a nehézségeken
és képesek lesznek megfelelni az új kihívásoknak is.

Mai ünnepségünk fényéta jöVőbe vetett hittink mellett a múltról való
méltó megemlékezés is emeli. KöSzöntöm
a szakma nagy öregjei közül az
itt jeleniér'őket. azokat az elódókel akik tanítómesterei voltak a maiaknak,
azokat akik oh an alapot fudtak tén1 1eges szolgálatuk időszakában lerakni,
melr elegendó r'olt a r'áltozások és nehézségek okozta feszültségek enyhítésére.azokat a}iik tanácsaikla] és aggódó eg}ijttérzésükkel még nap_
jainkban is hatni tudnal
Mint ahogy a bevezetómben is említetem ez a szolgálat a nap minden
percében "éIesben" dolgozik. Ezen az ünnepi állomán1'gr'ülésen mindarrnyiunk nevében szeretném köszönteni azokat a kollégákat, akik most is
itthon, illetve külÍi'ldön végzik feladataikat. Egr pillanatra megállva' de
soha nem késlekedve gondoskodnak az ellátandókról'Az ünneplés nemcsak a múltban végzett tevékenység elismerését szolgálja' hanem az erőgyűjtését'a hit megerősítését'az elsúÍllsás.fokozását is, amely a jövő
érdekében koncentrálódik.

Most mikor gyakorló parancsnokként újból tisaelgek a Magyar
Honvédség logisztikai szakállomán1'a elótt szeretném abbéli reményem_
nek is hangot adni, hogy a következő években nagyobb és jobb lehetőségek lesznek az Önök körében a hadsereg fejlesaés és fenntartiís érdekében.
Kívánom, hogy érjenek el minél több szakmai sikert, mert ez csak a
katonák ellátását, a működés javulását szolgálhatja.
Személy szerint jó erőt, egészséget' a magánéletben sok boldogságot
kívánok a logisaikai szakállomány egészének.

Köszönöm

megtisztelő

fi

gyelmüket.

Az ünnepi beszéd után minisxíeri, állűmíitkdlÍ, helyettes áIlamtitkári ,
vezérkar főnöki, Logisztikai

a Honvéd Vezérkar Főnöki, Haderőnemi

Főcsoportfőnöki , ME Logisztikai Főigazgafuii és mds elismerések ( kitiintetések' előIépletések' jutalnuk' stb.) ótaúÍsdra kefiilt sor' Ezt követően a

MH Közponli

MíÍvészegtüttesénekkatonakórusa és szólistói szórakoz-

tat ák ű rélztvevőkel. Az ünnepÍ megemlékezés ebéddel zórult.

l-

LOGISZTIKAI ELMELET
r'ÓKUSZBAN A ]'J.I. sZ^Z ADI LoGISZTII(A
Csabdi Gyarp.,l

Motlo: "IIerl minden ami yan, valahogl:an
csírdja annaI;, ami belóle lesz
Te

pedig úg' képzeled, hog) csak

sz s mag, amit a fi)ldbe vogs az
aNgméhbe vemek? llÍicsoda fondk

Íelfogds!''
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szerző a katonai szakiroda]omban új és újszerííhullámelmé-

letet mutülja be. Az egyes hullámok tartalmának megbmerése után rdÍér

a soronkövetkező hullóm kihívásaira, áItalónos katonai

képesség a

meglfelelőség és egik fontos szakmai lelüIet szemponljábóI. Ezek a kérdések a magyar katonaÍ erő modernizúlásának elméleti alapjait képezik,
természeíesen tovtibbgondolva és Íovób byí:.'e mris szolgálatokrg is.

Az Öböl_hábolúban aá lapasaa]tuk. hog1 az Amerikai Egyesült
Államok képes volt arra, hogy_ a kaionai energiártá egYetIen másodi_k hullám erőire Összpontosítsa mindössze eg1'etlen hadszíntéren' A koszovói
légihadjárat (légihadművelet vagy légi és rakéta háború) arra hívta fel a
szakemberek figyelmét, hogy a NATo által \,ezetett "légi akcióban', az
USA és az Egyesült Királyság fegyveres erőinél (főképp a légierónél és a
haditengerészetnél) megjelentek a harmadik hul1ám új katonai képességei
úgy hadműveleti, mint logisaikai vonatkozásban e5}-alánt' A jövóben
pedig aZ egyidejű' többszintéren folyó hadműveletek hadmrlveleti technológiái eltérő időpontban kerülnek kifejlesztésre és aIkalmaásra' A XXI.
század elején egyszerre lesz jelen az első, a második és a harmadik
hullám katonai technológiája' infrastruktúníja és logisztikíja. Emiatt
a kérdóskör az átlagosnál is izgalmasabb. Hiszen segít bennünket a
kérdéskör elsőízbeni feldolgozása abban, hogy e1 tudjuk helyezni katonai

l'

Dr' csabai GyöÍgy a]ezredes,

tudományos fiimunkatÍlírsa

1ir

a hadfudomány kandidáfirs4

stratégiai és Védelmi Kulaló Intézet

erőnket a nemzetközi Sorrendben' a feladat és fejlesztés, sőt az új haderő
kiépítésében
és néhány kérdésmegvilágosításában. Ez új katonai gondolkozásmód alfája ós omegája' Ezi a gyakor|atot megiárt, majd elméleti
kérdésekkel foglalkozók kötelessége és felelőssége. Nem elég a változásokat óhajtani' azokért tenni ís kell.

Kutatói munkám eredményei alapján leírhatom, hory a harmadik
évezredfordulón a magyar hadügy elméletében és gyakorlatában paradigma váltás megy végbe' Sok más tényező mellett egyik meghatrírozó

az, hogy a háború megváitozását is ugyanabban a felfogásban tanulmányozhatjuk mint a gazdaságét és a szociológiáét. Felfogásom szerint az a
mód, ahogyan a háborűt megvívják' visszatükrözi azt a módot, ahogyan a
gazdaságot teremtjiik. A háborúval kapcsolatos elméletet összekapcsolhatom a társadalomról alkotott elméletekkel. Ezek szerint a civilizáció
változása a társadalmi struktúra nagyobb hullámai (más kifejezést
használva a ciklusai) révéntörténik.

A témában elvégzett sok éves kutatásaim szerint a mintegy 10.000
évvel ezelőtt lezajlott ún' mezőgazdasági forradalom elindította az
emberiség történetének első átalakító változásának hullámát. A kb. 300

évvel ezelotti ipari forradalom előídéúea második vállÍozási hullámot.
Ésmost. azaz a nap'jainkban látom kialakulni, azaz kibontakozni a har_
madik bullámot. Ugy értékelem, hogy mindegyik hullrím egy újfajta ci_
vilizációt hozott és hozni fog és megteremti ajövőbeni siker mérésénekúj
módjait.

Az első hullám
E szeÍint a mezőgazdaság gerjesaefte a nagy tlíÍsadalmiváltozásokat.
jól közismert, hogy a mezőgazdaság előtti tiírsadalom az erőszak
-egánnyi.jelét uiselte magán, de a konfliktusai nem hordoáák magukban
az igazi hadviselés jegyeit. A mezőgazdaság által megIermelt és megszerzett élelmiszer többlet egyrésa előidézte az á1lam létrejöttét' másrészt
kitermelte a hadviselés okát és eszközeit. A háborúk keletkezésénekálta_
lános jellegét a mezógazdasági társadalom technológiája, szerv ezete,
összeköttetése, adminisárációja alakította ki és egyúttal felforgatta a korábbi

Az

igen

struktúrákat.

Az első hullám háborúit általában úgy időzítették, hogy azok egybeestek a szezonális (évszakos) gazdálkodási követelményekkel. Amiként
a gazdaságok esközei, úgy általában a fegyverek sem voltak szabványosak.

ll

A harc a kézitusak formájában zaJlotÍ, a katonai szervezet (kötelék)
szegényes volt, aZ összeköttetés primitív éS a parancsnokok szokás szerint
parancsaikat szóban adták ki. A katonák fizettsége élelem és fold volt. Úgy
tűnik, hogy kevés kivétellel az első hullám (értsd társadalmi változási hullám) hadviselése az akkori gazdasági motomak a mezogazdaságnak a viszSzatükröződése volt.
Á második hullám
Azt feltételezem, hogy az ipari forradalom indította
történelmi változás második hullámát

el

a

A második hullám trírsadalmát jellemeae a tömeg(es) termelés' a
tomeglájékoztatás, a tömegfogyasztás és nevelés, és minden összekapcsolódott, sőt ezeket külön specializálódott intézmények szolgálták ki,
továbbá jelentósen javították a közlekedési és hírösszeköttetési hálózatokat. Az ún. második hullám trírsadalomban a kulcsfontossági célt a megkívánt gazdasági mérték eléréseképezte. Ezen hullám katonai inírastruktúrái közé sorolom a hatalmas katonai_ipari komplexumokat, a tömeghad_
s€regeket, a fegyverzet és felszerelés bizonyos mérvű szabványosított
voltát, a kiképzést, a strukturát és a doktrinát' Az említett hullámban a
katonai fejlesaés kulcsfontosságú célkitűZése az állandő növekedés
elérése:

a') A távolság;
b.)

A

sebesség és a

c.) Fegyverek (rendszerek) pusztító erejét illetően.

Kimondhatom azt, how
pusztítás jellemzi.

a második hullám

hadvisetéséta tömeges

A harmadik hullám
Úgy látom, hogy a harmadik hullám társadalmijegyei magukban
foglalják a tudást, a központi forrást, a termelés a piacok_ és a munkahelyek tömegtelenítését, specializálódását, továbbá a megnövekedett szakmai követelményeket, az állandó innovációt, az aktuális rendszerek
innovációját és integrációját, végezetül a műveletek és tevékenységek
felgyorsulását. Az információra alapozott harmadik hullám társadalmá_

nak célkitűzéseszerint a sebesség (gyorsaság) révénlegyen elérhető a
A harmadik hullámban létező katonai struktúra kisebb
lesz, kevesebb szervezeti rétegződéssel, decentralizáltabb döntéshozatallal, továbbá (ami az előzőekkel egyenértékű) a fegyverek infor_
máción alapulnak és nem túzerőre.
gazdaságosság.

^

Kihangsúlyozom azt, hogy a modern technológia szinte teljea katonai fejlesztés második hullámbeli elemeit, így a
hatótávolság, a sebesség ós a pusztÍtó erő vonatkozásában' A techno1ógiák újonnan megjelenő integrációja a katonai erő (képesség) és
sen kiküszöbölte

hatékonyság alkalmazásának és mérésénekúj módjait teremtette meg. A
harmadik hullám célja a katonai erő (képesség)terén az' hogy jelentősen
nagyobb pontosságot és nagyobb szelektivitást (kiválasztó képességet)

érjenek el annak érdekében, hogy maximalizálják a katonai haté_
konyságot azáltal, hogy pontosan tudják (tudjuk)' hogy mi, mikor és
hol jelent fenyegetést, és ennek ismeretében a legmegfelelőbben pontos
választ legyenek képesek adni azza| a céll.al,, hogy a pontosan
megkívánt eredményeket érjékel. A harmadik hullám szinte bizonyos,
hogy majd
a történelmen és néhány évtized alatlkiteljesedik
- de nem minden országban azonos módon és idó alatt.

Az általános kihívásokról

és a megfelelésrőI

A mai magyar katonai vezetés számára igen nagy kihívás az, hogy
felismerjék az új hullám változásait és hogy lépésttudjanak tartani azok_
kal. A katonai vezetőinknek meg kell érteni azt, hogy a jelentkező, avagy
az
harmadik hullám az egyes hullám frontok ütkö_
zéséveljár együtt, és ez az itközés magától értetődően konfliktusokat
teremt. A hullám kihívásait és kockázatait biZtonságpolitikai szempontból
csoportosítva aZ ]. számú mellékleler sorolom fel.

ablakon

A társadalmi feszültségek netán növekedhetnek majd, ha például az
iparban dolgozó munkaerő a munkanélküliségben találja magát és úgy
látja, hogy nincs kellően felkészülve a magasszintű technológia által
megkívánt munkakör ellátására. Ennek a feszült helyzetnek a helytelen
értelmezése vagy a megkívánt megoldások tekintetében felmerülő kudarcok konfliktusokat eredményezhetnek. Az államférfiaknak és a katonai
vezetőknek azt is meg kell érteniük, hogy a világon küIönböző szek_
torokban történik majd a "munkavégzés". Három civilizációs szinten párhuzamosan. Mellette a hazai, űn. belső kérdések is akuttá váltak. A veze_
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tésnek gyorsan kell cselekednie, hogy felkészítsekatonai' erónket arra'
hogy vóisenyképesek legyenek a hazai, a szöVetséges és nemzetközi
felááatok vonatkozásában. Amíg az első hullám több ezer éven át tartott a
kimerülésig, a második hullám mintegy háromszáz évig tartott' addig a
harmadik íhunikán" gyorsaságú lesz. Vagy bekapcsolódunk és tovább
megyünk, vagy 424-eJiel utazunk az események után. Ezért katonai
voriatkozásbai' az átmenet megköveteli az elfogadásra kerülrj katonai
stratégia későbbi ígazítását' a hadműveleti doktrínák, a szervezés, a felsze_
relés |benne a fegynlerzet) és az erőstruktura számos aspektusának megválbúatását. Amennyiben ezeken a területeken nem sikerül javulásokat és
eredményeket elémi és azokat szinkronizálni, az a katonai képességtekintetébin hadműveleti elégtelenséghez vezethet, ami viszont szükséges helyzetben és átlapotban akadálya lehet a lehetsé^ges katonai
té_pessegók teljes kihasználásának. A katonai képességek felosztását (a
logisztik"a helyét) a 2. sz' melléklet mutatja' igy a szinkronizáIást megköveielő tertileték egyike, amely a legnagyobb változást éli majd meg - a

logisztika lesz' Ezért áltérek erre a kérdésre.

Logisztikai asPektusok

Az vitathatatlan, hogy a
gyakorol a társadalom minden

harmadik hullám meghatározó hatást
aspektusára. A társadalom. védelmi
iiervezetének fel kell ismemie minden olyan hatást, amit az új kömyezet
gyakorol majd a logisáikara' annak érdekében,hogy elősegítse a hariiaclik hullám révénlelentkező képességek teljes érvényű érvényesülését'
Ugyanis az információs korszakbin a katonai siker ettől fiigg majd' A har,nááit t'utta. meghatározó hatríst fog gyakorolni a társadalmunk összes
aspektusiíra. A kaionai-védelmi szervezetnek elemi igénye lesz az, hogy
feiismerjen minden olyan hatást, amit az álÍalam ún' definiált. harmadik
hullám kömyezete fóg gyakorolni a logisztikára, mégpedig annak
érdekében, hógy elősegitsé ezen hullám révénjelentkező képességek telUeyanis az információs korszakban a katonai
ies értékűérvéívesüléJét.
iiker főként a l;gisÍikától fugg majd' A harmadik hullám logisaikáját
azok a kedvező feJlemények segitik majd' amelyek közé sorolom az infor_
mációt, az összeköttetési vagy kommunikációt, továbbá a szállítást' Ene
jellemáő lesz az integráció, a specializáció, a 'konszolidáltság, a csök"kenés,
a mozgékonyiág és az ágilitás vagy élénkség'Az információs
korszák vo''at[ozásíban elsődlegesnek tartom az információs vonatkozá_
sokat' Ebból is látható az, hogy á harmadik hullám katonai kömyezetének
alapjait az információ és a tudás fogja képezni' F'z_a kettós a kibontakozó
uufr rnugu.un fejlett új technológia integrációján fog alapulni' Ugyanis a
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technológirík és az adatbankok integrációja megiavítja az információ pontosságát, megnöveli a láthatóságot és hozzájárul a katonai erők fela_
datainak pontossáqáúloz, továbbá konszolidálásához. Ugyanakkor úgy
vélem, hogy ezek a technológiai integrációk bonyolíthatják a vezetési és
kezelési követelményeket' A logisztikai erő struktúra specialistái kitartóan
kutatják és számon kérik az erők sikeres tevékenységét,továbbá ana

lesznek (vagy vannak) utalva' hogy konszolidáljak a feladatokat és

következetesen csökkentség a sturkturákat. Törekszenek a kedvező adottságok avagy lehetőségek közötti egyensúlyok megtalálásár4 ami a technikai gyakorlottságból fakadhat. Ebből azt a következtetést vonom Ie,
hogt a harmadik hullóm szakembereinek készen kell állniuk a következő

három kihívósra:

első: az új rendszerek és küldetések által megkövetelt szakosodásra;

második: arra az általánosításra, amit a régi feladatok egyszenisége
és megmaradása tesz lehetővé, továbbá ana a szükséges és mély és rugalmas reagálásra, amely megköveteli az egyes hullámok válságaira történő
válaszadást;

harmailik: ehhez jön még az, hogy a szakembereknek meg kell
állapítaniuk azt, milyen legyen a logisztika és a logisztikusok aránya a
többi harcosokhoz képest.
a munka területén változik a közvetlen és
követkeáében az egyes tagozatokban
aminek
közvetett munkaerő aránya,

A gazdaságnak megfelelően

eltolódik az arány a tamogató és harcos erók vonatkozásában. Vagyis
megemeli majd a támogató csoportok létszámát, benne a logisáikusokat és
infórmációs harcosokat, aminek következtében nő a fegyveres harcosok
hatékonysága és ennél az evidenciánál fogva csökkenteni fogják a
"ravaszi ethúzókat". M|ndazonáltal a szerény véleményem szerint a lényegnek nem aZ arán}'nak kell majd lenni, hanem a katonai erők végső
hátékonyságának' A kisebb erő jobb is lehet, mivel az kevesebb surlódást
idéz elő és mozgékonysága magasabb fokra emelkedhet.

A javulások az információ terén nagyobb hatással

lesznek
A
erő
sturktúrájára.
mint
az
logisztikájára,
majd a haimadik hullám
job6 információ pontosabb erő kötelékek kialakítását teszik majd lehetővé
á fenyegetések elhárítására és megválaszolására. Ugyancsak a minőségileg
jobb iniormáció és a nagy pontosságú lőszerek lehetővé teszik azt, hogy
tevesebb lőszenel elérjék a kívánt hatást. Ugyanís a kevesebb erő és
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fegyver kevesebb támogatás és szállítást igényel. Ez maga után vonja
uÁ, n gy a csökkentett szállítási és támogató infrastruktúra nagyon lecsokkenii a mélységilépcsók erőinek sebezhetőségét azzal, hogy kisebb a
célpont, és ezze\ a Íámogató erőket a harci küldetéstől mentesítik. Sőt,
azial, hogy elégséges információ áll majd rendelkezésre a várható fenye_
getést illetően, iovábbá, hogy mit tartalékoljanak, a támogató raktári készletek is csökkenthetők lesznek'

Az információ kulcsfontosságú, hiszen a harmadik hullám által

nyújtott előnyök eddig is segítettéka raktári készletek csökkentését és
megszabadították a katonákat a korábbi fiiggőségüktől az előretolt
bázisok, lópcsők, az előre elhelyezett támogató eszközök és a hatal_
mas logisztikai tömegesség tekintetében.

A

gyorsaság (sebesség), a Szállító és hírközlő eszköztik megbíz_
hatóságá is elősógíti a támogató eszközök csökkentését, valamint a hadművelóti teriilete; kívül történő tartását. A rendelkezésre á|Ió, a tranzítá|ó
és a forrásnál lévó anyagok és eszközök nyilvántartásának (az átláthatóságnak) javulásával lehetóvé válik az olyan készletek megrendelése,
amely&re válóban szükség van, ezáltal mentesülni lehet a felesleges készletek megrendelésétől. Az új technológiák, új tárgyak, objektumok segítik

a hazátó| nagytávol ságra kiküldött kötelékek " g azdas ág o s " támogatását'
Mindezen tenyezok eio ro6at segíteni a logisztikai irányitás és elle_
nőrzés deceniralizálását, iilewe a felesleges bázisok és raktárak fenn_

tartását.
a logisztikai infrastruk_
is. Ennek a hul_
mozgósítását
túrát és készlettervezést is, beleértve az ipar
mégpedig
igényel,
lámnak a logisztikája igen tevékeny infrastruktúrát

A harmadik hullám változásai érinteni fogják

olyat, amely képes a gyors (és részleges) mozgósítás hatékony támo_
Az átmenet idősza_
gátására és'a gyórsan változó igények kielégítésére.
katonai követelmé_
és
a
[aban kihívasijelent a kereskedelmi képességek
az_integrációs
tökéletesítsék
hogy
nyek közötti réiek megszűntetése azért,
információval
a
szükség
tóchnológiákat és eljarásokat. Nagy lesz
1z
egyetemÜen a műholáas és távközlési hálózatra. A légieró vonatkozásában
alionfliktus színtere a foldről az űrre, sőt annak a felső határára tevódik át'
A harcot az ellenséggel nagy magasságból vagy nagy távolságról lesznek
képesek megvívni, zéró veszteség mellett.

harmadik hullám logisztikájának képesnek kell lenni ana' hogy
támogatást nyújtson aZ egyidejűleg többszinten folyó hadműveletekhez, a
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konfliktus teljes spektrumában. Ehhez pedig a NATo Stratégiai Koncepciója és a Nemzeti Katonai Stratégia adja az alapot. A katonai stratégiai
alapelveket a 3. számú mellékleten szemléItetem.
Hazai vonatkozásban az USA, azután a NATO katonai és nem kato_
nai műveletekben Való részvétel kerülhet sorra. A katonai erővel, főként a

társadalommal és a gazdasággal adekvált katonai logisztika kiépítése
folyamán a logisztikusoknak fe1 kell ismerni és felhasználni a hadügyben,
az uzleti-pénzigyi életben és a kereskedelmi ügyekben végbemenő Változásokat, ahogyan most nevezem: forradalmakat.

Az áItalam eddig leírtak a katonai erőink vonatkoztÍsdban a hulldmvtíIttist, annak elméIeti megalapozotíságát kívánták segíteni. A hullrimváIíással a modern katonai erők közé keriilnénk.
Felhasznált irodalom:
l.) Alvin H. Bernstein: Alternative Future íor 2025. Washington, DC,
1991
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2.) John
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1.számú melléklet

Kihívások

és kockázatok

l.) Súlyos gazdasági, rírsadalmi és politikai nehézségekEurópában és
a periférikus területeken.
2.) Etnikai és vallási rivalizáció.
3.) Területi vitrík.

4.) Elégtelen vagy sikertelen reformtörekvések.
5.) Emberi jogok megsértése.

6.) Államok szétesésére(regionális instabilitáshoz vezethet)'(Ezek
eredményei a válságok és fegyveres konfliktusok átterjedtek lehet
nek..)
7.)

ABV

8.)

Nemzetközi terrorizmus'

és hordozóeszközeik

elterjedése'

9.) Létszükségletű források elapadása.
1

0.) Információs rendszerek szétesése.

l 1 .)
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Menekültek szabá|yzatlul mozgása.

2.) Szabotrázs akciók.

A katonai képességégekösszatevői és fejlesztési irányai
az ezredfordulón
2. szómú melléklet
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Az ezredforduló katonai konfliktusainak spektruma
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A BEFoGADÓ NEMZETI TÁMoGATÁS JoGI KERETEI,
rr;irrEnn ÉsrBnvnzÉsr
Fleischhacker Ferenc

!

Befogadó Nemzeti Támogatás jogi háttere
Mint közladott, a NATO létrehoztÍsónak elsődleges céIja az országok
közötli kalonai, politikai eg1lüttmííködés megteren Íése'mely lehetővé
tesz egy eglüttes Íellépéstbármely országot ért külsőJenlegetés eseÍére'
Ennek követkeaében a Felek külön_külön
kö]csönös

és együttesen önsegély és

segítség útján fenntartják és kifejlesaik egyéni és kollektív védel_

mi képességüket fegyveres tárnadással szemben.2

Megerősítik, hogy egyikük ellen intézett támadást, valamennyiük
ellen indított támadásnak tekintik, és az ENSZ Alapokmányokban biz_
tosított önsegély3 alapján támogatni fogják a megtIímadott Felet, ideértve
a fegyveres erő alkalmazását is.

Ennek követkeaében megvalósították a közös védelemben szükséges
összehangolt tervek kialakítását, a fegyveres erők működéséhez infrastruktura létrehozását, a közös kiképző programok és gyakorlatok végre_
hajtásának a feltételeit.

Ezek nemcsak technikai, de jogi feltételek megteremtését is jelentik'
így 1951_ben a NATO országok elfogadták a fegyveres erőik jogállását
rendezó, Megegyezés az Erők Jogállásáról (Status of Forces Agreement
= SOFA) Egyezményt, melynek célja: fendezze a tagországok fegyvers
eróinek jogállását a másik ország területén való tartózkodás idejére (ez
r'onatkozik egy-egy gyakorlatra, de az állomásoztatásra is)a.

: :leischhacker Ferenc ómagy, ZMNE Logisztikai tanszék doktorandusz'
'-{2 Eszak_atlanti
szerződés" v cikkely (hatáyba lépett 1949. augusáus 24_én)
'{z EgyesüIt Nemzetek Alapokmányának 5t' cikke által elismertjogos €8yéni vagy ko]lektív véde_

:
j

:.1loga

-. {

nemzetkÖzi jog egyik alapelve' hogy békeidőben baÍmely oÍszág igazságot szolgáltathat bárki
:::.tL ali a területén tártózkodik, kivéve azon kevesek felett, akik diplomáciai mentességet élv€znek'
:_ iig}veres erók jogállásáÍóI szóló egyezményeket (soFA) úgy alkották meg, hogy ez€k€t
az
kérdéseket kétoldalú szerződés formájában lehessen me8oldani' Az igazsá9szolegyéb szerződéseki az ENSZ előjogról és mentelmijogokól szóló e8yezménye
és személyi állományanak-biztonságaról
szóló egyezmény.

a'5ágszolgáltatasi

:..3!Ásal kapcsolatos

.j :z E\SZ
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Az F'gyezmény azonban megerősíti, hogy továbbra is az érintett
felek közötti külön megállapodás tárgyát képezi a fegyveres erők küldése
és fogadása feltéte1einek meghatározása.

Az

egyezmény többek között rendezi a büntető joghatóság, a kárrendezés, a fegyverviselés, az egyenruha viselés, a vámok, az adók kérdését,
a határátkelés feltételeit, adott fegyveles eró logisztikai támogatását.

Az Egyezmény lehetóvé tesz

kétoldalú vagy többoldalú kiegészítő
megállapodások megkötését, azEgyezmény rendelkezéseinek a végrehajtására (illetve értelmezésére).

ANATo a

PÍP programjának meghirdetését követoen ajogállást ren-

dező jogi feltételek megtefemtésére kezdeményeÍe a PfP programban
résztvevő országok számára is a NATO SoFA-hoz való csatlakozás lehetőségét,a PíP NATo SOFA-n keresztül.

Ez a megállapodás az Észak-at|anti Szerződés részes államai és a

Békepartnerségmás részes államai között fegyveres eróik jogállását rendezi. A megállapodás a NATo részes államainak fegyveres erőijogállásáról szóló 195l. június l9-i londoni megállapodásán alapul. Célja a

NATO és PfP partner országok fegyveres erőijogi státuszának rendezése,
egymás országaiban végrehajtott gyakorlatok, illewe állomásoztatás
(például IFOR) idejére.
Maga az Egyezmény lehetővé teszi annak módosítását, illeWe kiegészítő megállapodás megkötését. Az utóbbi lehetőség azért is különösen
fontos, hiszen ilyen nagyszámú részes állam esetében gyakorlatilag igen
csekély az esély a módosításra, ugyanakkor be kell látni, hogy az egyezménynek is vannak hiányosságai, nem szabályoz minden területet, továbbá a
résávevó országok belso joga olyan eltérő, hogy sziikséges értelmezo, végrehajtó, két vagy többoldalú megállapodások megkötése (maga az egyezmény
is előírja a fogadó ország belsó jogának tisáeletben tartását).

Ennek értelmében tehát a

PíP NATo soFA Egyezmény kiegészítő,

végrehajtó megál1apodásokkal kerül alkalmazásra.

Az Egyetértési Emlékeáetők (Memorandum of Understanding
MotD két szuverén állam között a kapcsolataikat érintő egyezmények.
A MoU-k
on összetettektől
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=

a kérdések nagyon széles körével foglalkozhatnak a nagy_
a

naryon szűk terjedelműig.

Annak ellenére, hogy tárgyukat gy akran ,,jelentéktelen,,-nek tartják a
MoU-k kötelező jogi erővel bíró megállapodások, kivéve' ha kifejezetten
politikai természetűnek határozzák meg őket.

A MoU-kat arra lehet használni, hogyjogi és műveleti keretethozzanak létre csaknem míndenfajta tevékenységszámára. A jellegzetes MoU_k
olyan kérdésekkelfoglalkoznak, mint a légtérenkeresáüI töÍénő átrepülés, kikötői vagy repülőtéri létesítményekhasználata, helyi munkaerő
alkalmazása vagy segítségnyújtástermészeti katasztrófa esetén.

A Befogadó Nemzeti Támogatás igényével kapcsolatos következo
okmány a Követelmények Előirányzata (Statement of Requirements =
SoR). Ez rendszerint ÍaÍtalmazza a katonai és civil személyek jogállását
és az általános logisáikai köVetelményeket. NéhrínySoR pont mindig
kapcsolódik a NATO SoFA_hoz.
A Befogadó Nemzeti Támogatáshoz

kapcsoIódó dokumentumokat

és az azokban szabályozásra kerülő tedleteket a ] ' számú ábra tartalmazza'
1.szdmú óbra

Kapcsolódó tlokumenlumo k

5

_----l\)

SOFA

5' commandeÍ Luca de stefano olasz haditeng€részet a SHAPE opeÍations a.nd Logistics Division Logistics s€ction - l999. 02' 24_ei Mons-i előadása alapján
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Befogadó Nemzeti Támogatás teriiletei
Befogadó Nemzeti Támogatás tervezóse az elózőekben ismertetett
alapelvek figyelembevételével az alábbi területekre terjedhet ki (figye|embe véve a tagországok különböző doktrínális kiadványait' valamint
az Szövetséges Összhaderőnemi Logisztikai doktrínát AJP-4):

' Az

orszáLg légterének,a polgríri és katonai repülés infrastrukturá-

jának igénybevételére:

. A közút, vasúthálőzat

és avízi közlekedés eszközparkjának

igény-

bevételére;

. Hír és villamos energia hálózat igénybevételére;

.

Igénybe veheto ellátó, szállító és szolgáltató kapacitások igénybevételére;

'

Elhelyezkedésre alkalmas területek igénybevételére;

'

Gyakorlóterek, kiképzési objektumok igénybevételére;

. Egyéb ingatlanok, raktárak igénybevételére;
. Egészségügyi infrastruktúra igénybevételére;
. Foglalkoáatásra alkalmas munkaerő igénybevételére;
o

Különböző alap, hajtó, kenőanyagok, illetve egyéb más anyagok
biáosítására, illetve igénybevétele.

Befogadó Nemzeti Támogatás tervezése

A Befogadó Nemzeti Támogatás

(HoSt Nation Support = HNS) tervezése az átfogó hadműveleti tervezés részfolyamatát képezi' Ez a Íervezési és végrehajtási folyamat 5 fázisból áll, melyet a 2. számú ábra szemléltet.
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2.szómú óbra
B eÍogadó

Nemzeti Trimogalós

ÍtiziJaf

Á Befogadó Nemzeti Támogatás többnemzetiségű erők részéretörté_
nő biztosítási mechanizmusai érvényesekbékeidőben, a válság és
konfliktus
esetén véglehajtásra kerülő katonai tevékenységek során, il1etve alkalmazható akkor is , amikor a Befogadó Nemzeti Támogatást kétoldalúan
közvetlenül a két ország között kötik meg.
A tervezési és végrehajtási folyamat az 3' számú ábrán láthato.
3.szúnui óbra
Befogadó Nemzeti Tdmogalós tervezés folyamata

7

ó Comma'nder Luca de stefano olasz haditengerészet a SHAPE operations and Logistics
Division Logistics section _ l999' 02' 24_€i Mons_i elóadfua atapján.
_
commander Luca de stefano olasz haditengerészet a SHAPE opeÍations aJld Loglstics
Division _
Lo8istics section - 1999. 02' 24_€i Mons-i előadása a]apján.

1.Flízis:

A Szövetségesek hadműveleti tervein alapulva a NATO parancs_
nokok a kÍildő nemzetek igényeinek (ahol ezeket meg lehet állapítani)
figyelembevételéve| meghatátrozzák a Befogadó Nemzeti Támogatásra
vonatkozó sztikségleteiket, melyek a iogisáikai sztikségleteiket kielégítik.
Altalrínos jellegű tervezés esetén a megfelelő főbb NATO parancsnok
(MNc = Major NATO Command) képviselők és a fogadó ország
képviselői nem hivatalos forrrrában megbeszélik az előtervezés során
felmeriilő háttér irrínyelveket és követelményeket, illetve korlátokat. Az
MNC felvázolja az első egyeztetési nyilatkozatot (MoL),
orság a vendég orságok részérebiÍosít.

melyet a fogadó

A nemzeti ho"zájrírulások és a Befogadó Nemzeti hozzájárulások
kihatrak a logisáikai követelményekre, ezért ez az e|játás több nekifutással valósrrl meg, melyrek végére azonban mrír kialakul egy hivatalos MoU
váz]at.
2. Fázis:

A második fáais cétja az általános m€gegyezés kialakítása, amit elsőNATo pétwiigy|bizottságai, majd a Főbb NATO Parancsnokság
(MNC) és a befogadó nemzet kormiínyzati szintjén hag5znak jővá. Az á,ltaként a

lrínos megegyezés során meghatrírozásra keri'il az érintett felek felelősségei
és a pénziigyi szempontok.

3, FtÍzis:

A kijelölt Alárendelt Területi Főparancsnokság (Major Subordin-

ate command =

Msc)'

valamint a befogadó nemzet Vezérkari Főnöke

a Védelrni Minisztérium) felállít egy Egyesített Tervező
Bizottságot. Ez elkésáti a Technikai Intézkedéseket, anely tartalmazza
az igénybe vett ellátási teriiletek merrnyiségét, minőségét,működési
teri.iletek felosáísát, polgríri és katonai tiírnogatási igényeket, jogi és
pénzügyi alapokat.
(vagy

1. FtÍzis:

A NATO parancsnok és a befogadó nemzet kialakít és aláír egy
Egyesített Befogadó Nemzeti Támogatási Tervet, amelyben részletesen

'2í

meghatározásra kerül, hogy a befogadó nemzet hogyan fogja teljesíteni az
igényeket. Ez azonban még csak egy általános terv, amely egy végső fázisban válik végrehajtási tervvé.
5. FózÍs:

Ene az időpontra elkészül a hadműveleti tervek végleges változaÍa,
valamint a küldó nemzetek is felajánljak erőiket.
Az Egyesített Végrehajtási Bizottságok végrehajtják a részletes ter-

vezést és elkészítik az Összhaderőnemi Megvalósítási Tervnek (Joint
Impl€mentation Plan = JIP) nevezett speciális terveket. A JIP-ek részletes tervek, amelyek elegendó információt biztosítanak a HNS végrehajLísának lehetővé tételéhez békeidőszakban, válsághelyzetben és háborus viszonyok alatt. A végrehajtást megelőzóen a NATo parancsnok, a
befogadó nemzet és a küldő nemzet a terveket aláírja.
F'elhasznált irodalom

l.) Mc 3l9l1 A NATO logisáikai

alap- és irányelvei
Logisztikai Főcsoportfónökség Kiadványa l998).

(A HVK

z.) MC 334ll A Befogadó Nemzeti Támogatiís (HNS) tervezésének
NATO alapelvei és módszerei (A HVK Logisztikai Főcsoportfőnökség
Magyar nyelvű fordít,ása l997).
3.) AJP-4 Szövetséges összhaderőnemi logisztikai doktrína (A

HVK

Logisztikai Főcsoportfőnökség Kiadvanya 1999).

4.) ALP-1Z Útmutató a Befogadó Nemzeti Támogatás egyezmények,
megállapodások (HNSA) tervezéséhez és elókészítéséhez(Honvéd
Vezérkar Euro-atlanti Integrációs Munkacsoport Kiadványa l997).
5.) l995. évi CII. törvény Az Észak-atlanti Szerződés részes államai
és a "Békepartnerség" más résztvevó államai közötti, fegyveres eróik
jogállásáról szóló Megállapodás és annak Kiegészítő Jegyzőkönyve
megerősítésérő1 és kihirdetéséről.

6.) 1996/3. Nemzetközi Szerződés a külüryminisztertől: Megállapo_
dás a Magyar Köztarsaság Kormrírrya és az Észak-atlanti Szerzodés Szerve_
zete közöl1az IFOR átvonulrísáról és átmeneti állomásoáatásáról'
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7.) 112lir996. (x]I.2.) oGY határozat: A délszláv válság békésrendezésénekvégrehajtását biztosító erők (IFoR) Magyarországon tórténő
átvonulásáról és átmeneti állomásozásáról.
8.) Csabai Györg,,:
Logisáika 1998D szám.

Az együttműködés alfája

9') Csabai Györgl:
Szem|e, 1997 /4 szán'

A NATo

1o) Csabai György:

a

NATo-ban' Katonai

többnemzetiségű erői. Új Honvédségi

A NATo

multinacionális hadosztály' Új

Honvédségi Szemle, l998/8 sám.

|l.) Dobó Péter: Gondolatok a "Befogadó Nemzeti Támogató'' feladatrendszerről. Katonai Logisáika 1998/i sám. 1. fiizet'
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A HADsZINTÉR-ELŐKÉszÍTÉsÉsl

nnroc.q.oÓ NEMZETI

'

rÁuocarÁs xÖlcsÖNlurÁsl
Lovász Zoltón

A Maglar Köztársasóg 1999 tavasuÍn a NATO teljes jogti ,agia letí
Tagjaivá váItunk annak a politikai és katonai szervezeínek, amely közös
érdekíífüggetlen orszdgok szöve*égeként atakuk meg l949.-ben aual a
céIlal, hogt fenntartsa a béké,és védelmeue a tagdllamok szabadsdgát.

A NATO

alapokmáryla az Észak-attanti Szerződés S.Cikkhe$e - a7
51. Cikkhelyében szereplő, a jogos egléni és kollektív védelemre vonatkozó lételt megerősítve - megdttapítja:

ENSZ alapokruÍny

"azok az orszógok amelyek aláírták az Észak-atlanti Szerződést'

megállapodtak abban, hogl a szövetség eg), yag) több tagillama ellen
Európáb an vagl Észak-Amerikaban indított fegneres támadáit valamenny iiik ellen indított támadásnak tekintik"'

Az alapokmríny ezen

tételébe bele van kódolva az a tény is, hogy a
tagorságok tertiletei, az ott működő nemzeti és szövetséges erők tevékenysége folycín' mind potenciális hadszínterek}é válhatnak egy külső
támadás ellen folytatott védelmi művelet során. Az Észak-atlanti Szerződés
értelmében a megtrímadott, szuverinitásában megsértett ország területén politikai, katonai helyzettől fiiggóen _ az adotÍ orság nemzeti haderején
kívül, szövetséges országok haderői is működhetnek' azzal a cél!a|,ltogy
segítségetnyújtsan ak az agressziő áIdozatává vált, fiiggetlenségében meg_
sértett országnak.
a

Mindebből az is következik, hogy az adott ország területének védelmi
célúfelkészítésénél,
a nemzeti célkitűzéseken, a nemzeti haderő működési
feltételeinek megteremtését szolgáló követelményeken túl, a NATo szövet_

segi tagságból adódó követelményeket' kötelezettségeket is figyelembe
kell venni. A hadszíntér előkészítesét, olyan egyeztetett követelményrendszer szerint kell megtervezni és végrehajtani' hogy az mind a nemzeti
haderőnek, mind pedíg a szövetségesek segítséget nyújtó haderőinek sikeres működéséhez, a szükséges hadszíntérifeltételrendszert biáosítsa.
'-

Dt' Loyász Zoll^i

^lezÍedes'

ZMNE logisztikai tanszék' egyet€mi adjunkls'
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A hadszíntér-előkészítésvalamennyi szakterületén figyelembe kell
venni ezeket a szövetségi tagságból fakadó követelményeket, kötelezettségeket' Az orság közlekedési infrastrukturájának, kommunikációs hálózatának kialakításánál, a stratégiai jelentőségű anyagi készletek (általanos
fogyasztási anyagok, energia hordozók, hadianyagok) felhalmozásánál és
követraktározásáná|, az ország egészségtigyihálőzatának kiépítésénél,
Ebben
az
érte_
többletterhekkel.
adódó
kezetesen számolni kell a tagságból
lemben a NATo tagságból nem csak elónyök, hanem többletterhek' kötelezettségek is adódnak. Reálisan számításba kell venni aá is' hogy a nemzeti haderő működési feltételrendszerének biztosításán túl, bizonyos terü_
leteken többlet kapacitrásokat kell kialakítani és szükség esetén aktivizálni.
A NATo tagországok katonai szervezetei, csapatai részére,a honi területeken kívül történő működése esetére, az érintett országgal (országok_
kal) történő egyeztetés értelmében, a megkötött kormányközi megállapodások alapján a befogadó országok biaosítjak a szükséges támogatást,
megteremtik a sikeres működés feltételrendSzerét.

A NATo MC 334. számú dokumentuma, amely a " Befogadó nemzeti
támogatás temezésénekalapelvei és eljárásai" címet viseli, részletesen
szabáiyozza a honi terÍileteken kívül működő NATo haderők - a fentiekben már körvonalazott - támogatási rendszerének tervezési, szervezési és
irányítási kérdéseit'Mint alapvető NATo dokumentum, hatálya kiterjed
valamennyi szövetséges országra. Ezen tul elvi alapját képezi a szövet_
séghez nem tartozó _ de a különböző NATO (ENSZ. EBESZ) műveletektevékenykedő - országokkal folyó tárnél befogadó nemzeti sz€r€pkörben
gyalásoknál, a katonai szervezetek lámogatása tárgyában kötendo kormányközi megállapodásoknak, a szerződéseknek.

A befogadó nemzeti támogatást szabályozó dokumentumban lefek_
tetett alapelveket és módszereket, a NATo tagországok egyaránt alkal_
mazzák békeidőszakban a különböző béketámogató katonai műveletek_

nél, regionális válsághelyzetben, fegyveres konfliktuskezelés idején. A
dokumentumban foglaltak hatá|ya, az alapokmány 5. Cikkely értelmében
kiterjed a háborus alkalmazás esetére is. A befogadó nemzeti támogatást
szabályozó dokumentum megfeleló rugalmassága folytán, lehetőséget biz_

tosít az ENSZ-el' a Nyugat Európai Unióval, az Európai Biztonsági és
Együttműködési Szervezettel, valamint NATo-n kívüli egyéb partner orságokkal való eryüttrnűködéshez'
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Az MC 334-es dokumentum a következőképpen hatámzza meg a
Befogadó Nemzeti Támogatás fogalmát:

"A Befogaúi Nemzeíi Támogütásnak (Host National Suport) nevez-

ziik a befogadó nenwelek óItcI békeidőszakban, válság vagl konJliktus
esetén a befogadó nemzet teliiletén elhelyezkedő' illetve ótvonuló, a
NATO vezetés és irányítás alatt mííködő etők és szemezetek számára
nyújtott polgriri és kaÍonai segítségeL Az ilyen segítségnyújtásalapja a

befogadó nemzetek' a küldő nemzetek és /vagl NATO parancsnokstígok
között megkötötl eg,ezméry,e kbőI származó kötelezettségvállalás. "

Ebből a meghaLírozásból egyértelműen kitiinik, hogy a válságövezetbe vagy a hadszíntérrebeérkező és az ott tevékenykedó szöVetséges
csapatok, szervezetek, a küldő nemzetek által biztosított nemzeti támogatáson túl, helyi erőforrásokat, szolgáltatásokat, közlekedési és kommunikációs infrastruktúrát veszik igénybe.

A feladat tartalmából és végrehajtásának módjából adódik, hogy a
befogadó nemzeti támogatás tekintetében a szövetségen belül is változhatnak a szerepek. Az adott katonai műveletek végrehajtásának a helyétől, a
bevont erők nemzeti hovatartozásától fiiggóen a "beÍogaúi"és a "küldő"

szerepkörök változatosan alakulhatnak. Valamennyi NATo tagorságnak
fel kell készülnie a "bpÍogadó" szerepkörre, és valamennyi szövetséges
részéremegfelelő beíogadó nemzeti támogatást kell tudnia nyújtani,
illetve más helyzetben mint "küIdő" ('elfogatló") élvezheti a szövetségesek támogatását.

A befogadó nemzeti támogatás magába foglalja a különbözó közlekedési, informatikai (kommunikációs) létesítményekhasználaÍát, a bíz'
tosított erók és eszközök igénybevételét,a rendelkezésre bocsátott anyagi
készletek felhasználását, egyéb jellegű szolgáltatások (egészségügyi
ellátás, energia- és vízellátás, hulladékkezelés,stb.) igénybevételét.A biztosítandó erőforrások döntő része nem katonai' hanem polgári szferába tartozík. igy például a közlekedési infrastruktura (közutak, vasutak, pályaudvarok, repülőterek) igénybevételénekengedélyezése, az illetékes kormányzati szervek kompetenciakörébe tartozik. A befogadó nemzeti támo_
gatás feltételrendszerének teljes mélységűkidolgozása az ország védelmi
célúfelkésztésénekszerves része, azon belül pedig több területen a hadszintér _ előkészítésrészfeladatait foglalja magába.
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A hadszíntér-előkészítésés a befogadó nemzeti támogatás összefiiggésénekelmélyült targyalásahoz elkerülhetetlen magának a hadszíntérelőkészítésfogalmának a rövid definiálása:
A hadszíníér-előkészítés
az orsuÍg védelmi felkeszítésénekintegrdns
része. A nemzetgazdasóg felkészítésevelés mozgósíttÍsával, a legfelső
szintíítÍllami- és a helyi közigargatds felkészítésével,a haderő és truis
fegyveres, illetve rendvédelmi szemezetek háborús mííködésÍeürténő
Jelkészílésévelés mozgósításával eg)üft alkotja azt a preventív jellegű

Jeladatrendszert, amelynek célja az orsaig védelmi céIti felkészítése.

A hadszíntér-előkészítésaz orsaig teriiletének, mint potenc ÍIis hadszíntérneka h ábor us követelméry,e knek meg1felelő előkészítését je leníi.
Az ezt szotgóló Íeladatok és rendszabáIyok titfogjtik ű nemzetgazdaság,
ax, infrastruktúra mozgósíttÍstÍt,a hadviselés igényeÍhez történő igazítását. A hadszínrér-előkészílésmagába foglalja azokat a szakfeladatokat

és rendszabályokat, amelyek az ország területének, Iakosstigónak védelhreí, az .illami- es a kaíonai vezetés Íolyamatos Íennlartását, a lakosstÍg
és a feglveres erők ellátlis.it, a haderő sikeres alkalmauÍsát biztosítjtík'

A Hadtudományi Lexikon (Magyar Hadtudomanyi Társaság kiadványa |995) a hadszíntér-előkészítéSta következőképpen határozza
meg:

a

A hailszíntér-előkészítésaz o rszág honvédelmi felkészítésének résxe,
hadászűtÍ biztosítás eglik fajtája A a1 ország egész területére kiterjedő

békébenés háborúban megvalósítandó oly an re ndszabáIyok összessége,
űmely ek megterenúik a feg1veres erők sikeres al kalmazásának feltételeit'

küliin erre a feladatra
Az orszóg teriiletén a hadszíntér-előkészííést
kijelölt tÍIlami szenek végzik, d'e az előkészílésep része a feglveres erők
közvetlen feladatrendszerébe tartozik.

A

hadszíntér-előkészítessellétrejönnek a feltételek a haderőnemek
alkalmauÍsára, a Íolyamatos ulán- és hdlraszáIlíílisokra, az eredményes
áIlami és kűtonai vezetésre, az éleíhez és az elldtóShoz szijkséges anyagok
tárolásóra és az ellenséges csapatok elleni védelemre'
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feladatA Hadfudományi Lexikon felsorolja a hadszíntér-előkészítés
rendszerén belül, a különböző szakterületeken végrehajtandó leg-

fontosabb feladatokat és rendszabályokat is, arnelyek a következők:

. megerősített körletek kiépítésea v eszé|y ezteÍelí irányokban,
. a köZúti és a vasúti közlekedési hálózat kiépítese és fejlesztése,
. a repülőtér hálózat kialakítása, üzemkészségének fenntartása,

. az állami

és katonai vezetési pontok rendszerének kialakítása,

. a légvédelmieszközök

.

és csapatok álláskörleteinek

berendezése,

a kommunikációs rendszerek előkészítése és működtetése,

. az

anyagi készletek felhalmozása, a raktái rendszerek kialakítas4

. aZ egészségügyi hálózat kialakítása, fejIesaése, felkészítése,
. hidrográfi ai, meteorológiai, topogeodéziai rendszerek felkészítése.
feladatok jel'
legiik szerint, a végrehajló és irányító szemezetek alapjón két csoportba
sorolhptók. A Jeladatok egl része a civil szféra, ü nemzetgazdasóq, a
közigazgatás, ű területi- és a helyi önkormónyzatok kompetenciójába tar'
tozik, A feladatok egl másik jelentős hányadút a katonai szakÍelűdaÍok
alkotjtÍk' Ezeket a Honvédelmi Minisztérium, illelve a Honvéd Vezérkar
irányíttÍsával a Maglar Honvédség csapaíai, t.ímogató intéunényei és a
különböző hlittér intezményei temezik, szemezik, illetve hajtják végre.
A Íelailatsorí tanulmónyozva megóIlapílhatjuk' hogt

a

A

katonai szakfeladatok további három alrendszerre, három szakterÍiletre csoportosíthatók' A megerősített kÖrletek kialakítása, a légvédelmi álláskörletek előkészítése és részben a vezetési rendszerek kiépi
tése elsősorban műszaki jellegű szakfeladatok. A kommunikációs rend-

szerek kiépítéseés felkészítése,illetve a vezetési pontok híradásának
megszervezése elektronikai (hiradó) szakfeladat' A közlekedési áqazaü'
rendszerek felkészítése,az anyagi készletek felhalmozása, lépcsőzése, a

helyreállító_javító kapacitások kialakítása, az egészségügyi el|átő há\ózaÍ
háborús igényeknek megfelelő felkészítéseviszont logisztikai szakfeladat.

Az ország területének védelmi célúfelkészítéSénéla nemzeti haderő
szükségletein felül a szövetségesek igényeivel is számolni kell. Az első
lépésezen a területen a NATO igények megfogalmazása. Így például meg
kell határozni a nemzeti haderő szükségletein felül adódó Vasúti szállítási
szükségleteket, a repülőterek igénybevételének várható alakulását, a
közúti csapat_ és anyagszáIlítások volumenét, végrehajtásuk időbeni paramétereit. A beérkezett adatokat a Honvédelmi Minisztérium koordinálása
mellett, a területileg illetékes kormányzati szerveknek kell feldolgozni és
az így megismert követelményeket, igényeket a hadszíntér-előkészítés
során érvényrejuttatják.

Összegezve a kütönbijző

terüIeteken a hadszíntér-előkészítéssel
kapcsolatos sziikségleÍeket éS többletigénleket, azokbóI az aldbbi feladatsor
adódik az ország íefülete védelmi célúfelkészítésénektemezésénéIés

végrehajtásánúl:

Anyagi biztosítás terül€tén:

. Tisztázni kell

a nemzeti támogatási rendszerben, illetve a befogadó nemzeti támogatás rendszerében biztosítandó anyagok körét,
mennyiségét;

.A

nemzeti haderő igényein tul, a szövetséges csapatok várható
igényeinek megfelelő anyagi készletek Íelhalmozása azokből az
anyagféleségekbol, amelyek a befogadó nemzeti támogatás

nomenklatúújába tartoznak (élelmiszer, víz, esetleg üzemanyag);

. Kialakítani azokat a polgári és katonai ellátó szervezeteket, amelyek feladata lesz mind a nemzet1 mind a szövetségesi igények
kielégítése;

. Létrehozni azokat

a tárlntézményeket, amelyek egyrészt a befogadó nemzeti támogató szervezetek anyagi készleteit, máSrészt
a szövetséges erők ellátó szerveinek anyagi készleteit tárolják;
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. A polgári

szféra részérőlmegvalósuló anyagellátáshoz, a szük-

séges nemzetgazdasági kapacitásokat le keIl kötni' szükség esetén azokat aktivizáln i kell.

Technikai biztosítás területén

.

:

Egyeztetni kell a technikai biztosítás feladatrendszerén belül
azokat a feiadatokat, amelyek a befogadó nemzeti támogatás
keretében kerülnek végrehajtásra;

. A fenti kapacitásigényeknek megfelelően' ki kell alakitani azokat
a technikai kiszolgáló-, Vontató-, jaVító szervezeteket, amelyek
a szovetséges erók részérenyújtanak technikai támogatást;

. Ki kell jelölni

azokat a helyreállító_szereló objektumokat, gyári
kapacitásokat, ahol a nemzeti igényeken túl a szövetségesek
haditechnikai eszközeinek helyreállítását is végre lehet hajtani;

. A nemzeti hadelő javítási szükségletétől eltérő speciális (típusra
orientált) javító kapacitásokat kell kialakítani a NATo követelmények és a küldó nemzet elvárásai alapján, amelyekhez a
speciális technikai eszközöket
kell biztosítania'

és anyagokat, a küldő nemzetnek

Közlekedési biztositás területén:

. A

szövetségesek várható igényeinek megfelelően

a

vasúti

gcirdülóanyagot és vonóerőt a Magyar Államvasutakkal történő
eByezleléssel le kell biaositan i;

.A

szövetségesek haditechnikai eszközeinek technikai paraméterei alapján fel kell készülni a vasúti szállítáSoknál adódó speciá-

lis követelményeke (nagy tömegű harcjárművek'

szállítmányok, rögzítési szabványok, stb.)

rakmintás

. Fel kell

készíteni a repülőtereket, a szövetségesek légi szállító
eszköZeinek és harci repülőgépeinek fogadására, a repülőgépek
feltöltésére, foldí kiszolgálására;
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' A

légiirányítási rendszerek elektronikai felszereléseinek

íejlesztésévela NATo kompatibilitás követelményeit teljesíteni
kell.

Egészségügyiellátás teriiletén:

'

AZ egészségügyi ellátás nemzeti vagy befogadó nemzeti keretekben történó Végrehajtásának figgvényébena szükségletek és a
lehetőségek összhangját meg kell teremteni;

.A

katonai műveletekben várhatóan résztvevő szövetséges erők
létszámának és a veszteségi mutatóknak megfelelóen' a szük_
séges sebestiltszállító erőket és eszközöket, győgyítő kapacitásokat ki kell alakítani és fel kell készíteni;
illetve a központi egészségügyi hálóZatot fel kell készíteni a nemzeti igényeket meghaladó, szövetségesi igények tel'

' A területi,

jeSítéSéIe'

Ezek azok ű legifontosabb többletfetadctok, amelyeket az ország

mint a szöve*égi tagsúgbóI
védelmi feladatokra iörténő felkészítésénél,
teeredő kötelezettséget teljesíteni kell. Ezek az igények, Volumenüket
kintve rendkívül iáltozőak lehetnek. Nagyságukat a katonai mííveletek
és időmérete és jellege' a bevont erok mennyisége, a végrehajtás térbeli
beli alakulása iatározzák meg. Az ország területén működó szövetséges
erók nagyságától fuggoen, ezek az igények a nemzeti szüksegietek szintje
A
alatt miadh-atnak, azt megkozelíthetik, esetleg aÍ meg is haladhatják'

kellőinformációkhiányábanerrőlmostpontosabbprognózistkialakítani
nem lehet.

többletterhek elviselésére való felkészülésnél,rendkívül fontos a
várható plusz igények nagyságrendjének' minóségi mutatóinak megfelelő
pontoSságú előiejelzése. Ebben a vonatkozásban nagr'jelentóséggel bír a
alkalszövetsétesekkei való hatékony együttműködés' a szÓr etséges erők
a
zoI1sága'
mazásáűI kapcsolatos Íewező-szervező munka meealapo
prognózisok megfelelő pontossága' A katonai műveletek színteréül szo|_
tertileteket csak akior lehet megfelelóen elókészíteni'.ha minc a poli-

A

ialá
iikui' .ind

1:\

u kutonai felső vezetés megfelelci

intbnnációkkal rendelkezik

a nemzeti'

il]etve a szöVetséges haderők várható alkalmazásáról, ha
megfeleló adatokkal rendelkezik a katonai műveletek célját, végrehajtásának módját illetoen, ha ismeri a műveletbe bevont erők mennyiségét,
minóségét, a katonai tevékenységektérbeli és idóbeni terjedelmét, határait'

A

hadszíntér - előkészítéscsak akkor lehet eredményes, ha a polilikai vezető szervek, illetve az érÍntett kaíonai ve7elés, ű Íeladaíotés ű
sziikségleteket illetően kellő előreláttÍssaI, a Iehetőségekre vonatkozócn
pedig megfelelő isrnerete kke l re ndelkezik. A h adszíntér-e lőkészítéséta
haderő dtszervezésével összhangban, a nemrytbiztonsági és védelmi
alapel-veknek, ü katonai doktrínű tételeinek, űz alkalmazrisi, támogatási
és biztosíttÍsi elveknek meg]feleIően, szövetségesi kötelezetlségeinket

Jiglelembe véve keII meglenezni és megszervezni.

Ez nemzeti

és szövetségi érdek.
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Y2000
Horváth Sándor

l

Az elmúIt hónapokban kevés dolog volt' ami jobban foglalkoztütta
volna az ínformatikai társadalműhaÍ, minl a 2000. év tltitumváIttistival
kapcsolatos problémc, A vtillalkozói és tl bank saférában a probléma
mego ldására ber uh ázott Íej lesztések befej eződtek, Az rillam igazgauisban, illetve a Mug!űr Honvétlségbenezen problémák felkutatúsa és
megoldása jelenleg folyamutbűÍt vannak, de űnnak hűtáStit I00 saizaIékig előre jelezni nem tudjak. E cikk célja, hogy a végrehajtotÍ faladatok közben szerzett tapasztűlatokal elemezze.

Az Y2000 összetevői'
Először is nézzük meg melyek is a 2000. év a dátumváltásáva| kapcsolatos gondok, illetve annak összetevői' lz Y2000 3 fő összetevőbőI tÍII:
l ') A számítógép (mint hardver) műszaki felépítésébőladódó pnlbléna: a számitőgép programoáató órája nem képes kezelni a dátumváltást.

2.) A számítógépet működtető
helyesen a dátumot.
3

')

operációs rendszer nem képes kezelni

A felhasználó által alkalmazott szoftver nem képes kezelni helye-

sen a dátumot.

A három probléma sajnos nem fiiggetlen egymástól' A szoftverek leggyakrabban az operációs rendszertol veszik át a dátum, illetve idő ada_
tokat, ritkább esetben a számítógépet működtető BIoS (Basic Inputoutput System) segítségévelközvetlenül a programozható óra aktuális

adataihoz fémek hozzá. Az operációs rendszer szintén a programozható
óra adatait nyeri ki. Tehát ha a 2000.év dátumváltási probléma a számítőgép hardverétől fordul elő, akkor azt sem az operációs rendszer, sem az
alkalmazott szoftver kezelni nem képes' Viszont szintén probléma adódik,
ha a számítógép ugyan Y2000 kompatíbilis, de az operációs rendszer azÍ

mégsem képes korrekten követni. Súlyosbító körülmények, hogy a
: HoNáth Sándor óma8y, MH LogisÍikai Főigázgatóság,

Informatikai osztály' oszúlyvezetőJe'
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hálőzatba kötött valamely számítógép rendszerideje a hálózatot vezérlő
szerver rendszeridejéhez szinkronizálódik, így annak helytelen vise|kedése esetén, rá kapcsolt, esetleg hibátlan működó számítógépek szintén
nem fogják kezelni a problémát. Ez főIeg Novell x.x típusú hálóZatokban
fordul elő. Sajnos munkánk során kellett rájónni' hogy a Novell termékek
közül az MH Logisaikai Fóigazgatóság és alárendeltjei alkalmazott
szoftverei közül egyik sem kezeli rendszerdátumként a 2000. évet' Ezt a
problémát az említett cég nem deklará|ta, s kérdésünkre iizletei ajániataival bombázta kollegáinkat. A számítógép parkból összesen 4'7 darab
Számítógépet találtunk' amely nem kezelte helyesen a 2000' év dátumvá|tást. Az eszközök jelentós része elavult, de elofordult néhány hónapos
beszerzésű számítógépen is, hogy valamilyen dátumkezelési probléma

felmerült. Az alkalmazott szoftverek közüI főleg a Clipper program
nye|vén írt alkalmazásoknál fordult elő probléma. a régebbi a|kalmazá.óknál, hu az aóalbázis dátumrekordot taftalmaz, akkor a dátumszerinti
rendezésben adódhat probléma, illetve abban az esetben, lra program
kimenete fontos információként dátumot tartalmaz, pl.: számlázás esetén'

Az Y2000 köv'etkezményei
Az Y2000 az alábbi területekén jelent gondot:
1.) Automatikus riasztási és értesítésirendszerek;

2.) Analitikai nyilvántartásuk;
3.) Üzleti adatbiízisok;

4') Be- és kileptető rendszerek;
5.) Információ feldolgozó rendszerek, ahol az információ minőséget a
dátum határozza meg1'
6.)

Biáonsági rendszerek.

Kiivetkezmények:

a)

Üzemeltetői oWalról

1.) Hálózatok biztonsági rendszerek iizemképtelenné válhatnak;

Á2

2.) Hálőzati adminisztráció helytelen adatokat tartalmaz;

3.) Néhány számítógépmárka esetén a számítogép el sem indul

hanem

BIoS beállításra vár;

,

4.) Számítógép vezérelt eszkciz nem működikhelyesen'
b.) FelhasznáIói oldalróI

l.) Alkalmazott adatbázisok helytelen dátumot hasznáInok;
2.) Alkalmazott adatbázisok helyes dátumot használnok ugyan, de a
dátum szerinti adatrendezés nem lehetséges;

3.) Eszközök nyilvántartásánál
információk keletkezhetnek;
4.) Problémák számliízásnál

..

a dátum helytelensége miatt

rossz

'stb.

A lehetőségek
Az Y2000 megoldására az a|ábbi eszközök

adódnak

:

I.) Fejlesztés: új Y2000 problémamentes számítógépek, operációs
rendszerek beszerzése, alkalmazói szoftV€rek fejlesáése. Finanszírozási
gondok miatt, erre csak a kiemelt feladatoknál volt lehetőség.
2) Átcsoportosíttis: Azok az eszköZök, melyek gondot jelenthetnek
a]kalmazásban (pl. adatbázisok kezelése) hasznosok lehetnek egy másik_
ban (pl. gépírói munkahely).
3.)

Pűích-ek használata: a számítógép park, amely nem kezeli helyeHOLMES FX és a YEAR2000 programokkal

sen a 2000. évi dátumot, a
kompatíbilissá tehetók.

4,)

Á

NoveII htÍIózatok operáciris rendszerek (}.Jovell 3'12, Novell

1'X) az IntemetrőI letölthetó patch-eléssel tehetó véglegesen kompatíbilissá.
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5.) Crackelés: Alkalmazói szoftverek áÍilása a fonáskód megléte
esetén.

6.) Hackelés: Alkalmazó szoftverek átírása a fonáskód megléte
nélküi különböZő visszafordító példák segítségével'Nagyon kockázatos'
csak végszükségesetén.

kiadott HM helyettes államtitkár intézkedés
szerve_
alapján felmértiik a MH Logisztikai Főigazgatóság és alárendelt
zetel számítástechnikai eszközei és szoftverei 2000' évi kompatibilitását'
A felmérésaá mutatta' hogy a meglévő eszközök kb' 40%o'a nem képes
és Koorvégrehajtani a dátumváltást helyesen, illewe a HM Tervezési
diíációs Főosztálya két alárendelt esetében ítéltmeg fejlesztési támo_
IRTELJ
gatást. A MH VAÉK_nélaz AMAR, míg a MH PCGTEK-néI az
csoinformatikai
a
HVK
irog.urnok kerültek fejlesztésre' Augusztusban
HoLMES
és
port"fontlk kezdeményezésérekiadásra kerültek a YEAR2000
i X p.og.umok, melyek az önálló számítógépeknéI fennálló kompatibilia
tási prolblémák mlntegy 99%o-át megoldofiák' Valószínűleg elkerülte
operációs
alapú
a
Novell
hogy
figyelmét' a projektet v;Zető SZemélyeknek,
hogy DoS partícióról indulnak nem képesek
."i'dr'"."t unnák
"ll"né'.,
főigazgatő
meg a rendszeridőt sem kezelni' A javaslatunkra a logis"tikai
az
amelyhez
patchelésére'
űr intézkedett a meglévő Novell rendszerek

Az ez éy áprilisban

intemet Segítségéveljutattunk hozzá.

próbálko zások a^ mutatják, hogy a publikált- javító kitek
anyagi
megoldják u .""*er"k 2000. év problémáját, s valószínűleg .kevés
katasztrófa
eIó
,aríait ls.ut a központi logisztikai szervezeteknél nem áll
alapján ez a
helyzet 2000. január 1_én, vagy késóbb' Az elozetes felmérések

Az első

kovetkenetésmárláthatóvolt,deamunkánkattöbbtényezőiSnehezítette:
eltúlozták a problémát, mert abban bíztak hogy
javulhat a jeJenlegi
további Számítástáchnikai eszközöket kapnak, s így
ellátottsági helyzetük.

Az

e|Iát6 központok

Az ellátó központoknál nem minden esetben található felkésziilt inforr olna adni
matikai szakembe1 aki ajelenlegi helyzetről Va|ós képet tudott

A rendelkezésre álló idók
hozaÍalÍtra'

.14

nem elegendóek megfontolt döntések meg-

A

beszerzés bürokratikus rendszere miatt az előkészítés(archiválá-

sok.; nehézkessé, lassúvá váltak'

Novell hálózatokat megfelelő szinten ismeró szakember kevés talál_
ható a logisáikában, s a parancsnokok nem gondoskodnak a kiképzésükről
sem. Igy a feladatokat központilag kellett megoldani.
Több éve vagy évtized,e fejlesáette szoftverek fonás kódjai nincse_
nek archiválva, így a javítást néhány esetben új szoftver fejlesaésével
lehetett megoldani.

Az

e|láÍő központok napi problémái mellett nem tudnak kellő kapacitást lekötni az informatikai feladatokra.

Az információ áramlás hiánya a projektet irányító szerv és a honvédA közös tapasztalatok átadásának még a

ség végrehajtó állománya között.
lehetősége sem volt meg.

Összegezve, c logÍsztikán beIüI nem mííködnek olyan nagy jelentőségíírendszetek mellnek kiesése eg) szeryezet tehetetlenségét efedménjezné. Í8! valós 2000. évi problémának csak kisebb jeteÍ mutatkoznak.

Nem nevezhetó dátumváltási problémának, ha a számítógépet csak
vagy dátumot nem kezelő alkalmazásra használjrí{<.
gond
ott sem
az Y2000' ahol 2000. január első munkanapján a bekapcsolás után a rendszer idő manuálisan átállítható és a továbbiakban már
szövegszerkesztésre,

helyesen kezeli a dátumot.

Néhány felelős beosztású kollégával nem értünk egyet a feladat végre_
hajtásának eszközeiben, aZ útemezett haladás, illewe a takarékosabb
megoldás tekintetében'

Természelesen köszönet illetí azokat u parancsnokoknűk és kollégdknak, akik munkánkban a probléma megoldtÍsúra koncentrdltak és
azt öt

laei k ke l s egítették.
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LOGISZTIKAI BIZTOSITAS
ADALÉKoK

A NEMZETKÖzI rÉiÁonroíBANnÉszrvnvÓ
MAGYAR ERqK,
LoGISZTIKÁI BIZToSITASAHoZ
Jaroscsak Miklósl

tényként értékeli' hogy rendszererégiókb9n felarlasen jelennek meg publikticiók a küIliildön, különböző

A szakmai közvélemény örömteli

iégrchajtó máglar kontingensek logisztikai bizíosítástiróI' EzÍ a témál
nemcsak a törakikepzéseken, de a tünintézeti oktatósban is időről-időre
tudomáry)os igénnyel feldolgouák és a tapasztalatok beépítésévelegyre
gazdagítják suk(tilg;zailival több vezérkari tanfolyamon tanult kollégdnk
bddigí ismereteink rendszerezéséhez járult houtí
tot

Az elmúlt 3-4 év során birtokába jutottunk az 1995-től intenzívvévált
"paftnefiégi Íollamal" révéna különböző műveletek elveit, eljárásait
siabályozó-NATb dokumentumoknak' amelyeket adaptálva terveÍük és
készítéttükelő a NATo kötelékben feladatot végrehajtó magyar erók
logisztikai biztosítását. Mára már - saját értékelésemszerint - e témában
csipatszintig bezárólag tuljutottunk a megismerés és alkalmazás első

fázisán, tudjuk mit jelentenek az egységes követelmények és módszerek'
Az elméleti megalápozottságon tul a gyakorlati tapasztalatok tárháza is
napról-napra gyirapszik és a tapasztalatok összegzésére, - értékelésére,
vaiamint á követkeaetések levonására folyamatosan szükség van. Ez az
igény teszi csak lehetővé az élet, vagy ha úgy tetszik a gyakorlat által meg_
fógaimazott kérdésekszakszerű megválaszolását, ezáltal juthatunk csak
eg}re közelebb a külfi'Idön feladatot teljesítő erőink mind szakszerűbb és
megbízhatóbb logisztikai biztosításáhoZ.

Jelen írásommal szeretném ráirányítani a figlelmet azon leglé-

nyegesebb körülményekre ' Iehetőségekre-, amelyek hatáss-al vannak a
speóiáIisnak nevezhelóí kiildetésekben résztvevők biztosítósóra

A logisztikai felkészítésés a műveleti területen történő logisztikai bizkötódó kategóriát jelentenek, ugyanakkor
tosítás siorosan egymáshoz
-megvannak
mindkét idoszaknak

a maga sajátosságai' igy amikor a nemzetközi

l. JáÍoscsák Miklos czredes' MH LogisÍikai Fóigazgatóság, hadmiiveleti Íijnrk'
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béketeremtő, békefenntartó, illetve humanitáriusi feladatokban részrvevő
magyar erók logisztikai biztosításának témakörét vizsgáljuk mind a felkészítés, mind az alkalmazás logisztikai hátterét célszerű feltárni'

Hazai és nemzetköZi körökben is jól ismert, hogy az lFoR, majd
SFoR, az AFOR és a KFoR, valamint a különböző békemissziókban
tevékenykedő szervezeteink logisztikai biáosítása NATO alapelvekre

építvetervezett éS szervezett, az érintett szervezetek irányába kiépített
logisztikai rendszer működése zavaÍalan. Ez a tény különleges eredmény, mivel az adott logisztikai lehetóségeken belül - tárca szintű és
nemzetgazdasági összefogással - mind ez ideig slÍeresen valtisult meg:
. A feladatokban résztveVő személyi állományjó minőségű és korszerű hadiruházattal történő ellátáSa, illetve személyi védőeszközökkel, felszerelésekkel történó útba indítása;

. A szervezetbe állított technikai eszközök kiválogatása' hadrafoghatósági szintjének emelése, iizembiztonságának fokozása;

.A

szükséges készletek beszerzése, helyszíni (külhoni) biztosi

tásának, utánpótlásának megszervezése;

. Az

elhe|yezési feltételek hazai és a műveleti terület adott energetikai rendszerére épített kialakítása.

Tárgyilagosan el kelI ismerni azonban, hogy a Magyar Honvédség
lehetóségei, valamint eróforrásai nem voltak és ma sem elegendőek ahhoz,

hogy a különböző nenrzetközi feladatokra kijelölt erők felszerelése' biztonságos működésének előkészítéseSaját eróból' rövid idó alatt minden
nehézség nélkül megvalósulhasson ' A sztikséges felszerelések beszerzése
(legyártatása)' a legiobb állapotű technikai eszközök csapatoktól, illetve
köZponti tagozatból történő átcsoportosítáSa' valamint feladatra történő

felkészítéseLrgyanűgy feladat volt az lFoR' SFOR kötelékbe átadott
Magyar Műszaki Kontingens létrehozásánál, rnint az AFoR és a KFOR
erők részétképező szervezetek megalakításánál.

Az éves költségvetés tervezése időszakában még nem lehetett látni a
feladatok kontúrjait sem, így a jóváhagyott elóirányzatok természetszerűleg nem is tartalmazhatták az időközben meghozott döntések költségvonzatait.
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A személyi állomány ellátásához, felszerelésének biztosításához, a
technikai eszktjzök felkésZítéséhez(beszerzéséhez) szükséges pénzforrásokat a betervezett feladatok terhére, illetve továbbra is a haditechnikai
ágazatok rovására kellett elóteremteni' Ez a folyamat rendkívül károsan
hatott a gazdálkodás egészére, mivel a sorozatos áttervezések mind felsőszinten' mind a csapattagozatban érzékenyen érintettéka biztosítás egy
adott időszakra kiépítettfeladatrendszerének stabilitását'
A Magyar Honvédségegészéhezviszonyítva a SFoR erők részeként
tevékenykedő Magyar Műszaki Kontingens jelenleg 242 fős-, az AFOR
köteIékbe tartozott Magyar Orvos Csoport 35 fős, valamint a I(FoR-ban
alkalmazott Magyar Or- és Biztositó Zászlőalj közel 330 fős létszáma
nem jelentos, mégis ezen szervezetek létrehozása és alkalmazásra történő
felkészítéseminden esetben felső szintű beavatkozásokat igényelt'
(A szeryezetek struktúraját a cikkhez csatolt vázlatok szemléltetik)
Erófonásaink nagyságrendjéból eredő korlátokat elsősorban a felajánlott szervezetek kialakításánál kellett figyelembe venni. Ebből adódóan
az adott feladat megoldására nem szerv€zetszerű elemek kerültek kiemelésre egy magasabb szintli kotelékből, hanem alkalmi erők létrehozására került sor. Gyakorlatilag az említett feladatok kapcsán minden esetben
az alapoktól kellett elindulni. A logisztika által bejárt út szakaszai' vagy
ha úgy tetszik a folyamat elemei z következők voltrrk:
1.) Részvétel a szeÍvezeti Struktúrák, azokon belül

szervezetek kialakításában'

a

logisztikai

2.) A.ióváhagyott szervezet megalakítása logisztikai feltételeinek biztosítása.

A

szervezet logisztikai felkészítéseés alkalmazási területen történő logisztikai biztosításának megszervezése.
3.)

4.) Az adott kötelék alkalmazási területre történó

kijuttatásának

logisztikai biáosítása'
5

') Az alkalmazás logisaikai biztosítáSának végrehajtása.

Az öt kulcsfontosságú tefüIet átfogó feladatrentlszeréből csak az
áItalam leglényegesebbnek ítéltösszetevőkre szeretném róirdn1ítani a
Jigtelmet,
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l') A

szervezetek kialakítása az érintett NATO Parancsnoksággal
megadott igényekkel összhangban történt. A kontingensek
részétképező logisztikai alegységek minden esetben a kötelék összetételének, az alkalmazási (műveleti) területen végzendó feladatnak
megfelelően és a logisztikai biztosításra kialakított elgondolással össz_
hangban kerültek szervezésre. Ene eklatáns példa az AFoR részétképező
orvos Csoport, amely állományában a 15 fős szakszemélyzetet 20 fős
logisztikai ál1omány biztosította.

ewezte e' a

Természetesen a szervezetek kia|akításánál döntő szempontot képe-

zett a saját m€gléYő_' illetve potenciálisan számba Yehető lehetőségeink értékelése.A szervezési tevékenység megalapozottságát támasztja
alá, hogy szervezeÍi korrekció ez ideig csak a feladat módosulása esetén
vált szükségessé, leginkább a IFoR/SFOR erők esetében.
2.) Legkritikusabb f€ladatot a jóváhagyott szewezet megalakításához szükséges logisztikai feltételek biztosítása képezte. Mint azt
bevezető gondolataim között aláhúáam plusz erőforrások, illetve az alkalmazási feladathoz megfelelő tartalékok rendszerünkben igen korlátozott
mértékben_ több ágazat vonatkozásában egyáltalán nem - álltak rendelkezésre.

A logisztilcínak ebben az időszakban kellett elvégezni:
. A költségvetések elkészítését,a hiányzó eszközök,

felszerelések

beszerzésének előkéSzítését,a megrendelések feladását, illetve a
beszerzések végrehajtását (a beszerzések időintervallumát j elentősen megnöVelte a Közbeszerzési Törvény mechanikus alkalmazása),

.A

technikai eszközök kiválasáását, átcsoportosítását, az ipari
javítások' bevizsgálások megtervezését;

. A

készletek megalakítását, lépcsőzését,szállításra történő

előkészítését;

. A szakállomány kiválasztását, felkészítésénekelőkészítését;

.A

Nemzeti Támogató Elem funkciót betöltő katonai szervezet
kijelölését és megerősítését.
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Példakéntemlíthetem, hogy az IFoR/SFoR erók részekénttevékenykedő Magyar Műszaki Kontingens logisztikai szervezetei kialakításáná|, majd az irányába mriködó logisztikai rendszer kiépítésénél
meghatározó szempont Volt az alkalmazási (műveleti) helyszín viszonylagos foldrajzi kcizelsége, szárazfoldi megközelítési lehetősége és infrastruktúrájának helyzete. Ezek a tényezők motiválták, hogy a Kaposvár
helyőrségben egy Logisztikai Ezred szervezetébe kerüIjiin beépitésre
az a Támogató Század, amely rendeltetéséta nemzeti ellátási szférába
tartozó feladatok ellátáSa képezi. A Támogató Század l20 fős létszámmal
jelenleg is folytatja az SFoR magyar erői részére szükséges hazai készletek képzését,szállítáShoz történő előkészítésétés utánsZállítáSának (hetikétheti gyakorisággal) végrehajtását'

A KFOR

kontingensünk Nemzeti Támogató Elemének kialakítása

_

szintén Kaposvár bázisán - jelenleg folyamatban van, a szervezet kész, de
a felttlltés nehézkesen halad.

A kialakított szervezetek NATO STANAG_eket alapul vett feltöltése érdekében a szakmai vezetés valamennyi logisztikai erőforrást
mozgósított, mely eredményeként megoldást nyert.

'A

személyi állomány lövedék - és repeszálló mellénnyel, négy
színnyomásos hadigyakorló ruházattal, vegyivédelmi védőesz_
közökkel, új típusúpisaollyal és kézigránátokkal, valamint más
szükséges felszerelésekkel történő ellátása;

. A leromlott állapotu technikai eszközpark új beszerzésű különleges, illewe száIlító eszközökkel tcirténó kiegészítése(3 év alatt
e célra közel 1,3 Mrd Ft-ot fordítottunk);

.A

hiányző híradó berendezések (nagÍeljesítményűRH_URH
rádiók, digirális hírközpontok) beszerzése' valamint beépítésea
technikai eszközökbe;

' Az

éJszakai firyelő műszerekkel, éjszakai távcsóvel, helymeghatározó berendezésekkel történő ellátás;

. A szükséges számítás- és ügyvitel technikai eszközök

biztosítása'

3.) A kijelölt szervezetek hazai felkészítéselogisaikai rendszerünkben speciális feladatot jelentett. A felkészítéShezszükséges eroforrások

úgynevezett ''Bázis Laktanyáral' koncentrálódtak. A bázis laktanya lehe-

tóséget biztosított a készletek felhalmozására, azok szállításhoz történó
előkészítéSéIe,a technikai eszközök felkészítésére,a szakállomány gyako_

roltatására.

E téren legnagyobb kihívást a technikai eszközök felkészítésejelentette, mely érdekében a központi javító kapacitások bevonására is sor
keriilt. (A HM javító Rt-k a helyszínen mozgó- javító csoportokat üzemeltettek).
Az elrendelt csapatkészletek helyett új típusúés nagyságrendű készletek kerültek létrehozásra és lépcsőzésre abból a célból, hogy a kötelék
NATO készletképzésie]vek szerinti önállósága folyamatosan biztosított
Iegyen. (Műveleti területen legalább 7 nap| hazai bazisokon 23 napi kész_
letet biztosítunk az érintett kötelékek részére).
A felkészítésalatt már felszínre került egy sor olyan tapasztalat, amelyek hasznosítása aZ aIkalmazás során kamatozott.
állapota volt aggasztő, mivel az
jelentős része központi
javításra szorult. Ezen túlmenóen pótolni kellett az indító akkumulátorok
Különcjsen a haditechnikai eszközök

érintett katonai szervezetek technikai eszközeinek
és az elöregedett alkatrészek hiányát.

Meg kellett oldani aZ újonnan beszerzett _ NATO követelményeknek
megfelelő - technikai eszkcizcik kezelésére, a\kalmazására az érintett szakállomány felkészítését'

Ebben az időszakban j€lentkez€tt
a kontingensek teljeskörű
logisztikai biztosítása megtervezésének, megszervezésénekfeladata,
mely során:

. Fel kellett térképezni a helyszíni beszerzósi lehetóségeit (logisztikai felderítés);

. Meg kellett tervezni az állomány (személyi állomány, technikai
eszközök)

elhelyezését;

. Ki kellett alakítani az eIlákís és utánszállítás

rendjét;

5l

l,

. Résá kellett vállalni

a helyszíni szolgáltatókkal

történő szerző-

déskötések előkészítésében;

'Ki

kellett dolgozni a logisztikai biztosítás vezetésének rendjét.

Elvi alapot képezett, hogy hazai utánszállítással kizárólag azon nem-

zeti ellátási felelősségi körbe tartozó cikkek kerüljenek biaosításra,

melyek helyszíni beszerzése nem oldható meg. Helyszíni beszerzési for_
rásként az adott ország kapacitásait' illetve a működési körzetben lévő
NATo Parancsnokság alárendelt szeryezetek szabad kapacitáSait lehetett
igénybe venni.

A kijelölt erők logisztikai

biztosítása a műveleti (alkalmazási) terükövetelményét érvényesítvekerült
megtervezésre. A szervezetszerű logisztikai alegységekbe a helyszíni
ellátást biáosító elemek épültek be, ugyanakkor a helyszíni javítások
végzésehelyett az alkatrész-' illetve eszközcserés megoldások kerültek
előtérbe. Kiemelten kezelt volt a személyi állomány elhelyezési körülményeinek mind komfortosabb kialakítása, az ivóvíz és ipari vízellátrís
folyamatossága, a technikai hadrafoghatóság fenntartása, az utánszállítások gazdaságossága, valamínt a kömyezetvédelmi és biztonságtechnikai
leten fenntartandó teljes körű önállóság

ÍendsZabályok betartása.

4.) Alapos elemzést és széleskörű együttműködést követelt meg a
közlekedési szolgálattól a kijelölt erók műveleti (alkalmazási) területre
történő kijuttatására vonatkozó döntések előkészítése.Közismert,
lrogy a kontingensek _ a klasszikus rend szerint _ több ütemben és a szál_
lítási ágazatok kombinált alkalmazásával telepüItek ki a műveletek
helyszÍnére:

' IFoR

előkészítő részleg közúton, fóerók vasúton;

. AFoR előkészítő részleg és főerők egyaránt légi úton;
. KFoR elókészító részleg és fóerók egyalánt vasúton települtek ki'

Még a kitelepülést megeltízően kötelezően végrehajtást nyert a
személyi állomany vasúti, rakodási gyakoroltatása, megÍörtént a szállíl
mányok (katona Vonatok) összeállítása, az útvonal engedéIyek és VÁtra
ügyek rendezése.
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A szállítmá,nyok képzésénéljellemzően a konténeres szállítási mód
került előtérbe, mely alkalmazását az egységrakományok képzése,a
helyszíni továbbhasznosítás 1elretősége kétségkívülelónyössé tette.

Ugyanakkor ezen a téren is meg kellett küzdeni a szükséges fonások elég_
telensége (kevés konténer, csekély számú konténer rakodó és konténer
szállító eszköz) köVetkeztében fellépő nehézségekkeI.

A több napos vasúti szállítások időszakára külön logisztikai biztosi
tási terv kéSzült, melyben hangsúlyozottan kapott szerepet a személyi
állomány meleg élelemmel, ivővízzel történő ellátáSa, a tisÍálkodás és
pihentetés, valamint a kommunális hulladékkezeléskérdésköre.

A vasúti szállítások logisztikai biztosítása "nagy rdtartással" a váratlan események bekövetkezési lehetőségével számolva került megszer-

r'ezésre, így a személyi állomány részéremegnövelt élelmezési-,ruházati
készIetek, valamint az élet- és vagyonbiztonságot nöVelő felSzerelések áll_
tak rendelkezésre.

A közúti, vasúti és a légi szállítások gyors- és pontos előkészítéSét
nagyban megkönnyítette a polgári szállítmányozási (szállító) szervezetekkel kialakított konstruktív kapcsolat.
Bár az MH légi szállítási kapacitása nem számottevő' bérelt légi járművekkel mégis célszerű volt az AFOR orvos Csoport kiszállítása' iÖszszességébenez 112'000 USD-t jelentett).
5.) Az alkalmazás logisztikai biztositása a NATO elvek alapján, az
adott körülmények és a nemzeti érdekek messzemenő figyelembevételél el került megvalósításra.

A valós biztosítás megbízható rendszerének kiépítésétés hatékony
működtetését jelentősen elősegítette a NATo tapasztalatok adaptálása, a
Parancsnokságokon belüli tiszta vezetési profilok érvényesülése, a helyi
rbrrások igénybevételéreirányuló szerződések jogtiszta és jogszerű meg_
kötéSe mellett az IFoR/SFoR erók logisztikai biztosítása teÍénszerzelÍ
eazdag tapasztalatok hasznosítása.

Az MC-334 és az ALP-12 Befogadó Nemzeti Támogatás elveit, módszereit, illetve konkrét eljárási Szabályait tartalmazó NATo alapdokumen:umok vezérfonalat jelentettek a magyar fél - mint küldő nemzeti - számára az igények megfogalmazása, dokumentálása, a szerzódéskötések elő_
sesítéseterén.
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A helyi

nemzeti, illetve NATO erőforrások lekötése elsósorban az

üZemanyag biZtosítás, a romlandó élelmiszer beszerzés, valamint néhány
nem nemzeti ellátási körbe tartozó egyéb cikk esetében vált gyakorivá.
Mivel a gazdaságossági számítások a helyi beszerzések indokoltságát
támasztották alá, lényegesen Iecsökkenhetett az utánszállítandó anyagok
vállfaja és aZ utánszállíiások gyakorisága' Így kizárólag a nemzeti ellátás

körébe tartozó anyagok pótlását, a mosatást és a komplett technikai
eszközcseréket szükséges utánszállításokkal, hazai fonásból biztosítani'

Az eddigi gyakorlat a^ igazolta, hogy a kijelölt kontingensek
szervezetszerű logisztikai elemei képesek a biaosítás foIyamatos végzésére és az ellátás-javítás kialakított rendjének megfelelő utánszállítások a
felhasznált anyagokat (nreghibásodott eszközöket) pótolni tudják.
Tapasztalat továbbá, hogy a szerződések alapján lekötÓtt helyi fonásokra - a konekt beszállítási és fizetési köte1ezettségek teIjesülése esetén biztosan és hosszabb távon számítani lehet.

Következtetésként levonható még, hogy a végrehajtás időszakában működő logisztikai rendszer összetevőit:

'

Központl készletek, nerrrzetgazdasági tartalékok;

. Nemzeti Támogató Elem készletei és lehetőségei;

' A SZervezetszelű logisztikai elemek kapacitása;
. A helyszíni biztosítási források (fogadó ország

és a multinaci_

onális logisaikai szervezetek lehetóségei) egl egsségben' fontosstigi sorrendfelállíttísa nélkiil szükséges kezelni, miveI bármelyik "Iáncszem" hiánya biztosíttisi elégtelenséghez vezethet.

Az eddig szelzelt tapas^alatok birtokában további köVetkeztetésként
vonható Ie, hogy az MH logisztikai rendszerének rendkívtil nagy rugal_

massággal sikertilt eredményesen megvalósítani a külft'ldön feladatot végrehajtó kontingenseink biáosítását. A pozitív végeredményig azonban minden
eseÍben "rögös itt'' vezetett, mivel az információk hiánya, majd gyakori vál_
tozása és a szakmai lehetóségek feltérképezéséneknehézségei,valamint a
fonáshiányok hátráltatták a tervszerűen megalapozott végrehajtást.
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..'

Tqbb újszerű megoldási módsze-rt maga a gyakorlat hívott
életre,

ilIetve igazolt a későbbiekben. Az elmúlt iatií'ur. .Jian
irrnJttáaoien.;etent_
kezö feladatokhoz egyre jobban és jobban irre.'r<eJá'rogü;'tl]
."norr".
alaKu|1 kl. amely a lo8isáikai vezetó szervezetek
1csapat Ésközponti-; konslrukliV együttmtiködesének eredmenye'
Jogiszt ikai

(megler\

ezés-megszervezes.;
.-,_,L
lelelos |!:lol-::9,|
'bzrosításáeí a napi műlödés valamennyi
szenezetek vezetésének.lötelesseg-e
szakmai-tapasáalatának értéke|és"e. rána''náIas"_u""u[
áa"reu"",
hogy a. külloldön szoIgálatot teljesítő magyai
i"i"a"i Jita,a.anut

lo8lsztll(al hanere folyamatosan binosított legyen."iát*

A npasztalatok ÍelhasznáIása melleít elengedhetetlen azok megism:rte!^e a legszélesebb szakmai körökkel, teietat tavi
i- rat"-íryaIkotást és ax együttes tovlÍbbgondolkodást.
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A KAToNAI KÖZLEKEDÉSI SZÜKSÉGLETEKRŐL
(rr.

REsz)

Szűcs Laszló

Bevezető:

A kcto nai közle ke dés i szükségletek Számsze ríÍmeg h dtároz.is űkol
sok bizonyÍalűnsúggal kell megbirkizni Első és taltÍn legfontosabb

bizonllalanság a1, hogy milyen és me*kora lesz a magyar haderő.
Hivatdsos vag) sorozott hatlsereg legten-e. Ez a kérdésegy sor nyugati
haderőben is napirenden vcn: a spanyol, olasz, francia és német
haderőben na1yon jelentőS a sorozott óItomdny aránya, ugyanckkor az
utóbbi években előtérbe kerüIt békefenntaríási feladctok (orsuÍghatárokon kívüI) többnyire önkéntes (hivattisos, szerződéses, prort)
tillományt igényelnek. A globtilis szembenállás megszíínéseis a kisebb és
mozgékonyabb, csticstechnikával fekzerelt katonai erő kialakíttísát
motivrÍljtl,

A

koszovói események kapcsán azonban tapasáalhatfuk, menn5,ire

sérülékeny a "barátsag'' egy konkrét regionális érdekeket érintő probléma

az államok, amelyek számolnak regionáIis konfliktus
lehetőségével, (Törökország vagy Görögország) nem szándékoznak
]emondani a soÍozÖtt haderőról' sem pedig a mozgósítható tartalékról. A

esetében. Azok

másik kategóriát a NATo_n belÍil azon országok köre képezi, amelyeket
szdvetséges államok vesznek körül. Ezek vannak a legkényelmesebb
helyzetben (Belgium, Hollandia' stb.). A harmadik kategóriába a gazdasági és katonai tekintetben vezető államok tartoznak, amelyek globális
szerepvállalása elkerülhetetlen (USA, Nagy-Britannia, Franciaország,
\SZK). A semleges országokról nem kívánok elmélkedni.

:

Hazánk stratégiai helyzetét is ezen aspektusok szerint kell vizsgálni és
haderőre vonatkozóan politikai következtetéseket levonni, megfogal-

fr

Szúcs lfuzló nyá. ezredes a hadtumomány kandidálusa'

ZMNE e8yetemi docens
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r
mazva a^ a képesség-igén1t, amely most már a NATo tagjaként megbízható védelmet bizÍosít az országnak. Vélhetően a most bejelentett
stratégiai felülvizsgálat néhány kérdésbenelórelépést hoz, elsősorban a
haderő költségvetéshez igaziÍásában.
Néhány alapelv megfogalmazható erÍe a "taknróhoz'' való igazodásra:

. minél nagyobb

létszám legyen fegyverforgató, mindarra, ami a

civil szférában, elsósorban a béke_ idószaki ellátás terén megoldható' nem célszeÍű katonai létszámot lekötni;

'csökkenteni kell a vezetési szintek (hierarchia) számát, összenyomni a piramist' ugyarrakkor a mai szétaprózott vezetési
potenciáIt úgy koncentrálni (elfelejtve a víZfejező demagógiát),
hogy az új vezető szervek képesek legyenek arra a nagymérvű
kidolgozó- és szervezőmunkáfa, amelyet NATo felvételünk
magával hozott;

.

a logisaikai szemléletmódnak jelen kell lennie a szervezetek
kialakításában;

. nem téveszthető szem elől haditechnikánk származása, rendszer_
ben tartásának még várható idótartama;

.

értelmezni és a társadalommal tudatosítani kell, mit is jelent a
NATO kollektív védelme. mi az elvárás a nemzeti haderókkel
szemben;

.

az oÍszág kötelezettségeinek

meghatározása

a szükség esetén

védelmünkre beérkezó NATo_erők fogadásával kapcsolatban
(befogadó nemzeti lámogatás keretében) tudatosítva, hogy a
katonai igények a Magyar Honvédség és az említett NATo-erók
összigényéből állnak össze.
Nézetem szerint a fö kérdés(a haderó mérete és jellege) mellett a
logisztikai támogatás rendszerének racionalizálása képezheti a korszerűsítéskiemelt kérdéskörét. A logisztikai támogatás rendszerének áta_
lakításához elméleti (egy sor területen gyakorlati - eljárási és szervezeti)

alapként rendelkezésre áll a NATo Összhaderőnemi Logisztikai Doktrína.
Ennek értelmezése, adaptációja már elkezdődött, azonban eléggébátorta]anul halad' főként a meglévő logisztikai szervezettel való összevetése
(következtetések levonása és konkrétjavaslatok kidolgozása) tekintetében.

I. A katonai közlekedést befogadó logisztika alapjai

A logisztika a racionalitás tudománya, olyan szemlélet és g,,akorlaÍ,
:mely pontos sziimvetéseken (értékelemzésen)alapuló értékarányok alkalnazásával lehetővé teszi a rendelkezésre álló lehetőségek hatékony
.lhasználását, a profit (győzelem) eléréseérdekében.Az értékarány tulaj_
jonképpen egyfajta hatékonysági mutatószám, amely a befektetett és a
:ler1 értékviszonyát mutatja. Példaként a Magyal Honvédséggépjár::úbeszerzésielképzeléseihez szükséges elemZést említem. Két alaphely:etet kell megvizsgálni. Egyik egy nemzetközi tender (amelyre egyébként
:emmi sem kötelezi a magyar államot, mert állami többségi tulajdonú jár:ugyáraink vannak, és a Bundeswehr sem ír ki nemzetközi tendert pl. harc:..rcsi beszerzésre). Egy nenzetközi tendert nagy valószínűséggel nem a
1ába és az Ikarus nyerne meg, hanem valamely külftildi cég. Ebben az
:setben a profit kikerülne az országból, egyszerű kereskedelmi folyamat
.:lszódik le. Ezzel szemben egy jelentős állami megrendelés egy hazai
.:"i.1mi Íulajdonúcégtől több előnnyel járna:
. a profit itthon realizálódna,

. munkahely megtartó (fejlesztő)

hatása lenne, (tehát hozzájárulna

egy térségszociális helyzetének javításához),

. azMH

megrendelései referenciát jelentenének külftildi megren_

delésekhez,

.

Stratégiai szempontból kiemelkedó jelentőséggel bir az
alkatrészellátás biaonsága és az ipari javítiíslehetősége.

Mindez természetesen akkor helytálló, ha

a magyar gyártmányú

.:zel azonos képességekkel rendelkezik, mint a külft'ldi

jármű

gyártmányok,
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árfekvése is azokhoz hasonló. Összességében a hazai beszerzés több m::
kélszeres hatekon) sáBot eredményezne.

A katonai Iogisztikát többféleképpen tagolják. Egyik ilyen csopc:_
tosítása a termelői (előállítői) vagy akvizíciós, a másik a foglasztói (fe .
használói) logisztika. A magyar vaIóság sajnos nagymértékben eltér azoL_
tól a nyugati modellektől' amelytől ezt a csopoÍtosítást árvették, fóként a,
elóállítói logisztika tekintetében (arnely magába foglalja

a K-F

tevékenységetés a kereskedelmet is)' rnert haditechnikánk 80-90%-bar
külföldről (volt szovjet relációbóI) származik' Ebből következően az ún'
életciklus eredeti tartalma sem teljesen helytálló. Mivel a jovőbeni
haditechnikai beszerzésünk is alapvetóen importra tánraszkodhat, arra ke]]
törekedni, lrogy a magyar ipar is részt Vegyen az előállításban. Jó példa
volt erre még a VSZ idején a Csehszlovák hadsereg egyik megoldása;
megvették a SzovjetuniótóI a BM-21 solozatvetőt, de nem URAL alvazzal, hanem a sokkal jobb minőségű Tátra alvázra szerelték fel' Nálunk ezt
a megoldást nem alkalmazták, holott a magyar ipar abban az időben is
képes volt megfeIe|ő katonai gépjárművek gyártására. A jelenleg érvényben lévő (sokat kritizáIt) Közbeszerzési Törvény (és főként annak esetenkénti sajátos értelmezése) lerontja az cjsszehasontító próbákat is magába foglaló rendszeresítési eljárás hatékonyságát. mert egy-egy harcjármű

ára messze meghaladja

a

közbeszerzési eIjárás

alóli

mentesSég

éfiékhatáIát. (Konkrétan: ma nem tehetjük meg, hogy veszünk egy_egy
USA, német, angol és francia harckocsit és összelrasonIító próbákat
végzünk. Majdhogynem prospektus alapján kell választanunk!)

A katonai szervezetek rendelkezésére bocsájtott, többnyire azok szükségleteit biztosító eszköZök, anyagok és szoIgáltatások kórére afogyasztói
bgisztika alapjaiban helytál|ó, de nevezhetjük ezt rendeltetése alapján
fe nntar tás

i logisztikának is'

Lehetőség van egy olyan csoportosítáSra is, amely költségvetés tekintetében elkülönítve kezeli a katonai szervezetek (normatívákon alapuló)

fenntartási - azaz béke időszaki _ igényeit a hadiszükségletektől' Ez a
"nornális " kÓltségvetési szerkezettel rendelkezo országokban nem képezi

parlamenti vita táÍgyát.

A

hadiszükségletek (közttik

a

fe1lesztes:1 költ

2AfejlesztéstaÍtalmasemegyérte]mű'mertvagyaK+F.vagy/éseg\Úrf:qlr::::-::::-l::r
anyagi készlet beszerzése is ide soÍolható, a hjár},pótliás a7onban ncn fe ]e.z:::
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Ségvetéseviszont kemény Viták tárgya. Nálunk, mivel alig vannak el|ogadott normák és a katonai költésvetés összege mélyen alatta van a haderő

valós fenntaItási kciltségeinek' semmi nem bizonyítható, minden megkérdójelezhető, a rendkívüli kiadásokat (hő, arviz, belvíz, Bosznia,
Koszovó' stb.) nem a fejlesztések elhagyásával' hanem az amúgy is szűkos
fenntartási költségek terhére kell biztosítani, amely a kiképzéselsat
ny'ulásához, a technika hadrafoghatóságának leépüléséhez,az objektumok
állagveszteségéhez, nyomott bérekhez, összességében a hadsereg eIlehetetlenüléséheZ veZet.

A

katonai szervezetek fenntartását (békeidőszaki működését) biz-

tosító logisztika költségvetési háttere egyrésá normásítható, ennek alapján
pontosan számvethető, másrészt a hadirendeltetésű logisztikai eszközrend-

szertól és műkt'dési körülményekben való eltérő volta, továbbá a civil
szférával való nagymérvű "csereszabaÍossága" miatt polgári bázisra
:elepíthetó. Ennek bizonyíttisára elegendő az alábbi kérdésreválaszt
adni:

.

Katonák végezzék-e békeidóben az építményeküZemeltetéSét,
karbantartását és az elszállásolást, a gépkocsijavítást és karbanÍartá$, az anyagszállítást, üzemanyag-feltöltést, összességében
teljes kciríien a laktanya, mint befogadó objektum üZemeltetését?Nem szükségszerű
!

F'zzel szemben katonai ;feladat lepen békeidőben is a Jeguerzet,
:::ircilechnika jcnítása. Az előző területeken felszabaduló létszám egy
_:szét erre a feladatkörre kell átcsoportosítani (elsősorban
importból
az

,:.rrmazó haditechnika esetében)' A rnásik terület a logisztika mostohán
,.zelÍ ágazata a katonai közlekedés, amelyre a fe|szabaduló létszám egy

'-széÍyissza kellene csoportosítani, létrehozva a hadi rendeltetésű
. :z]ekedési és szállító szervezetek békébenélő alapjait' amelyek nél'kül
.;: egy válságkezelési, sem egy V cikkely szerinti feladat nem oldható

:l

.

a megfelelő biztonsággaI'

.1 hadi

rendeItetésű logisztika volumenében, intenzitásában,

:üLményeiben, igélrystluktúrája, fonásai tekintetében, az alkalmazott
.;:rözökben és folyamatszervezésében nagyrnéftékben eltéÍa béke: ' -laki fenntartási logisaikától.
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A NAIO Logisztikai Doktrína szerint:

gatásának

és fennÍartásának tet

,,A

togisztika az erők moz-

vezési és végrehajtási tudománya.',

Forrásait tekintve( 1 ) a honvédségköltségvetéséből beszerzett kész_
letekre (anyagok, eszközök) a honvédségszeryezetébe tartozó kapacitásoka, (2) a nemzeÍgazdaságból mozgósítás útján igénybevett erőforrásokra (3) a nemzetgazdaságban tárolt anyagkészletekre és célirányosan
felkészítettkapacitásokra (4) esetleg a szövetségesek által adott logisztikai

trímogatásra (segítségnyújtrísra)osaható fel' Ha a hadsereg igénystruktúráját a források szerint rendezzük, látható, hogy vannak olyan anyagok,
eszközök és kapacitások, amelyek nem léteznek a nemzetgazdaságban, (a
katonai költségvetést ezekre kell koncentrálni)vannak olyanok, amelyeket

katonai támogatással és célirányos felkészítésselalkalmazni lehet (a
felkészítésés a katonai táÍnogatás költsége azonban csak töredéke az adoft
kapacitás értékének)vannak olyan anyagféleségekés kapacitások (szol-

gáltatások), amelyek különösebb előkészítésnélkül igénybevehetők
(csereszabatosak). Levonható következtetés: a katonai költségvetést ne
használjuk fel olyan anyagok, készletek és kapacitások létr;hozáSára'
működtetésére, amelyek megvannak a nemzetgazdaságban ! F,z már az
állami logisztika kérdéskörébetartozó feladat: a különfóle á|lami rendszerek összehangolása a kettős rendeltetés elve és logisztikai módszerek

alapj án.

Ezzel a szemlélettel és gyakorlattal óriási költségek takaríthatók meg.

Az állami logisztika főbb területei a köYetkezők lehetnek:
.

a különféle objektumok és irányító rendszerek közös

(katonai és

polgríri) használata (repülőterek, logisztikai központok, iparvágányok, rakodók, kikötők, raktárak, kórháaak' hírközlési
berendezések, légiforgalomirrínyítás,stb.),

.

kettős rendeltetésű járművek, amelyek általában ésszerű tech_
nikai kompromisszumok és kiegészítő konstrukciós megoldások
eredményeként alkalmasak mind a polgríri, mind a katonai szál-

lításokra a magasabb tagozatokban: repülőgépek, hajók,
úszóhídnak is alkalmas uszályok, sebesültsállításra berendeáető autóbuszok, öszkerékhajtású (nem extra terepjríró) szál_
líto gépjárművek, trélerek, stb.,
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. járműjavító és más szolgáltató vállalatok,

. különféle rakománykezelő berendezések és eszközök.
Néhiiny ógazat (egészségüg,,, közlekedéS, hírközlés) nagl haglomanyok-

kal rendelkezik a nemzetgazdaságra épülésterén, más ágazatok

kezdetí

lépéseknéltartanak, összességében azonban az állami logisztika meg!,elelő
s:ínÍűfelismerés hiányában alig nűkodik'

A felismeréshez nagymértékben hozzájá,ruIhatna a szinergia elvének
ismerete, amely több tényezó (összetevő) egymást erősítő hatása' ennek

eredményeként a véghatás nagyobb, mint

az

öSszetevők

egyenkénti

hatásának összege.

Kitűnó példa lehet(ne) az általam több év óta szorgalmazott

'.\'emzetgazda'sággal integráIt katonai szállító gépjármíÍfenntartás', eI-

s

il
,I-

)k

revezésű program megvalósítása (aZ MH gópjárműprogramjához kap:soiódva)' amelynek aZ a lényege, hogy kihasználva a honvédség
reghatározott szintű szállítóalegységei (amelyeknél nem indokolt extra
::repjáró járművek alkalmazása és azok katonai telephelyeken való
.' landó készenlétben taltása) és bizonyos nemzetgazdasági ágazatok' első._.rban a mezőgazdaság magasabb mozgásképességű (öszkerékhajtású)
finanszírozású állami
' :nrűigényeinek egyezőségét, HM-MVM közös
'-:Togatással létrehozni a mezőgazdaságban azt a járműparkot, amely
:t^ében a gazdaságot, regionális (hő, áwíz, belvíz, stb.) katasztrófák
: .tén azok elhrírítását és a mentést, a legnagyobb katasztrófa, egy háború
_.:tén pedig a honvédelmet szolgáIná. Ugyanezen elv alapján kellene egy
_:-r teljesítményű szállítórepü|ő _ egység is (belga mintara) a honvédség
' ::elékében, amely azonban nem üresen röpködne, hanem mezőgazdasági
: 11ékeket szállítana, amikor nincs éppen katonai feladat. (A belga légierő
.-:l itórepülő Wingje C- 1 30 Herkules gépekkel nemcsak önfi nanszírozó,
".'.m jelentős mértékben hozzá1árul a légieró fenntartási költségeihez.)

rl-

k.
n1l-
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II. Akatonai közlekedés helye a
funkcionálisan integrált logisztikában
a
katonai logisztika összességében egy rendszerhalmaz' amelyet
működtetéSét
hoz'z'áÍartoző (hoáárendelt) ágazati rendszerek alkotnak'
vezeto szerv
létrehozott
célirányosan
egységes elvek és tervek alapján eg5
Ósszhaderőnemi
,-é'gri| Á, egységes elveket ma a NATo SzÓvetséges
ez a Doktrína
Lo'gisztika p"oktrina testesíti meg' Látni kell azonban, hogy
J.B.o.bun egy hadműveleti tagozatban elhelyezkedő Többnemzetiségű
és módó.srr,ud".onJmi Harci Kötelék logisztikai támogatásának elveit
talloZatban'
áeit foglalja magába. A hadászati (stratégiai vagy központi)
vannak
n"* ,rllni"n t"tlnfetben követhetó' meú a nemzeti haderóknek
NATo_parancsnokság
amelyek nem kerülnek valamelv
o(un
"t.''-r"l,
általános vagy
alárendeltségébe' A logisztikai renclszerhalmazt működtető
tervezés
csúcslogiszikai yezető szerv főbb feladatait a hadműveleti
tererőÍo.rr.dsok
támogatási
)irrnrc1rt a logísztikaítervezés, a logisztikai
rendszer
irányítási
,rrirr, o, ngirirr*űkar]é, és koordináció, Nalamint az

A

működtetése képezik.

aá a
korábban említett általános vagy csúcslogisztika biztosítja
mtíködtethetővé
k"r"t"t, u..ly a hadi rendeltetésű logisztikai szervezetet
a Zrínyi
képzést
Vezetői
logisztikai
J, ,rritn"tare rcszi. Az általános
bizhsítási
A
végzi'
Tanszéke
Nemzewédelmi Egyetem Logisztikai

A

Miklós

a rendeI-

agJ-.ina"gylt " sajátos- szaklogisztikat mlvel' amelynek'az
t"ies"' rlogy biztosítsa u, uáott ág (ágazat) domináns szakmai
,"'et""y.e!É""t anyagi-technikai hátterét' Az egészségügyiszolgálat
szaklop"l. doninini tevékenység a gyógyítás' A szolgálat
"r",eu""'
giátará adja a gyógyító munkához szükséges műszereket' kötsZert' gyógy'
A
ír".t e, inliu.t.utt,iiat. ugy-.' jellemzó a többi biztosítási ágra is'
(tehát a szaklogisztikusi
iogisztikai tisztképzésrendszerének ezt az igényt
képzést) is ki kell elégítenie.

tekinBéke-idószakban az ellátási ágak az ellátási folyamatszervezés
esetén
Haditevék'enység
tetében viszonylagos cinállósággal rendelkeznek'
a
eÉngedhetetlen
.funkcionális 'integráció'
ez káoszhoz iezetne, ezért
egvséges
urnlty u nur"oto csapatok szerÍeágaző igényeinek biztosjtását
komplex
például
r"rv":.*a szervezi' (A tizenvalaúány anyagféleséget

l,(,

szállítmányba rendezi és egyszeri ráközelítéssel adja át a harco|ó csapat
logisztikai alegységének, a sérült harcjármű kivontatását összekapcsolja a
járműben lévó sérültek ellátásával' mentésével.)

Mindezek alapján a funkcionálisan tagolt (integrált) logisztika íti
területei a következők:

Anyagi biztosítás, amelynek alaprendeItetése a katonai szervezetek
harchoz és élethez szükséges ariyagi szükségleteinek biaosítása (az előín
készletek fenntartása, tárolása, ellátmányi egységekké történő rendezése.
szállításhoz való előkészítése, kradása, eIszámolása)' Az anyagi biztosítás
fontos integráló eleme a tárolás (raktár, bázis' depó), amelyet az együtt
tárolhatóság szabályainak figyelembevételévcl egységes tároló szervezet
és objektum valósít meg.
Az anyagi biztosításhoz kapcsolódik egy máSik

ágazaÍ, a közlekedési
biZtosítás egyik ''terméke", a szállítás' együttes tevékenységük eredmén}'e

el|átás. Az ágazati anyagi biáosítást az anyagszá|litás integrálja
egységes ellátási folyamattá. Ebben a folyarnatban az anyagi készletek
konstans tényeZónek, a SZállítáSt pedig változó tényezőnek kell tekinteni.
nrert tole 1'iigg a végeredmény: aZ anyag időben a fogyasztóhoz keriil-e.
ezáltal biztosítva annak alaprendeltetését' Ha ragaszkodr:nk hozzá, hog1'

az

xZ

any

agi biztosítáS magába foglalja az anyagszállítást is' akkor

következésképperr az anyagi ágazatok rnindegyikéhez száIlító kapacitást
ie1lene szervezni' ez pedig többszöröse lenne a szükségesnek, e mellett a
szállítási Íblyamat ilányíthatatianná váIna. Ezt az elképzelést- a szállító
:szközök anyagnemekhez való leosztását az egyik hadosztály logisztikai

i

L-

n
i,
,S

x

landárnál kísérleti céllal állornánytáblában rögzítve egyszer már meg'' alósították a szállítószolgálat véleményénekfigyelmen kívül hagyásával.
lett így lőszerellátó, technikai anyagellátó, ruházati anyagellátó, stb' al:g1'ség. A szakmai megfontolások (pl. a szállítóeszközök centraliZált alkallazása) félresöprése mellett azt az alapvető logisztikai szabályt is
:egsértették, hogy egy integrált szervezeten belüI tisztaprofilú, a szakmai
_.\ atartozás tekintetében egyéftelmű elemek (alegységek) legyenek' A
.''sérlet elméleti síkon egyértelnűen megbukott, valós helyzetben szeren::ere nem kellett kipróbálni. A tragikum abban áll, hogy egy i|yen
_-egoldás még egy nagyméretű szakharcászati gyakorlaton (amire az
:'múit 5_ó évben és a követk ező 2-3 évben sem kerülíkeÍül sor pénzhiány
.

miatt) sem lehet megbízhatóan kipróbálni és kiértékelni,a nagy bukás
"éles" helyzetben következne be. Ezt pedig nem vállalhatjuk fel.

Megállapítható, hogy az anyagi biaosítás elhanyagolt területe az
egységrakományképzés,illewe az ellátmányi egységek összeállítása, al_
kalmazása, amelyek ugyancsak az anyagáramlás gyorsítását, a szál]itóeszkö/ero hatékony felhasználását eredményezné. Alapvető, és a

szervezeti felépítéstis rneghatározó kérdésaz, hogy hol történjék aZ ellá!
mányi egységek összeállítása. A jelenlegi helyzet adott: ágazati
an1'agtárolási rendszer van, ahonnan a készletek széttelepítésekor

alapvetoen "ömlesztve" kerülne vasúti kocsikba (konténerekbe' gépko_
csikla) az anyag. Lehetőség Van arra, hogy az anyag táÍo|ó-kirakó
körzetekben, dandár vagy hadtest (hadosztály) e]látmányi egységeket ren_
dezzenek össze és küldjenek a kÜelölt Vasúti kirakó állomásokra (központi gépkocs iszállítás esetén átrakó körletekbe). EzekbőI az anyagokból a
hadosztály ellátóegységnek kell (céIszerű) zászlóal.j ellátmányi egységeket
kialakítani, úgy szervezve a szállítást, hogy a hadosztáIy és a dandár
a:onos típusúés teherbírású szállíki járnűyei kÓzöÍt újabb áÍrakásra már
ne kerüljön sor, a hadosztály jánnűvei is a zászlóaljakig (harccsoportokig)
szál]ítsák ki az anyagot.

Technikai biztosítás rendeltetése a katonai szervezetek technikai
eszkÖz szükségletének biztosítása' hadrafoghatóságuk fenntartása'
Dornináns tevékenységea fenntartás (karbantartás, javítás)' amelyet aZ
a 1katrésze llátást és műhelyt magába fogia|ó szaklogisztikai háttérrel
r

alósít meg.

Katonai infrastruktúra mindazorr objektumok biztosítását foglalja
magába' ame|yek a haderó fenntartásához és alkalmazásához szükségesek.
A NATo_ban elfogadott elvek szerint ide sorolják, a kiilönféle épíhnények
melJett például a radarberendezéseket, a stacioner hírközlési hálózatot'
|]Zemanyag termékvezetékeket, repülőtereket (azok teljeS berendezésével)
is' Kiépítéstiketa NATO Biztonsági Beruházási Programja támogatja az
egr'es tagországok részérejóváhagyott ún. képesség-csomagok alapján.
A védelem polgári támogatása nagy hangsúlyt kap a NATo-ban és ara
iránr'uJ. hogy a polgári szférában (gazdaságban) meglévo lehetőségeket
rninéi nagyobb mértékbenfelhasználhassák védelmi célokra. A polgári

támogatás kiemelt területei a közlekedés (a Stlatégiai mozgékonyság biztt-'sítása érdekében) a StIatégiai anyagkészletezésés a kettősrendeltetésű
közös használatú infrastruktúra elemek feilesztése'

Közlekedési biztosítás nemcsak a logisztika egyik alkotója elsőso:an az anyagok (technikai eszközök, esetenként sebesültek) szrÍl//trÍsa és a
szakcsapatok manővereihez szükséges katonai űthálózat biztosítása révét-t.
:nem a hadműveleti (csapat; mozgósítási; hadkiegészítési) szállítáSokkal
:e.ze a hadműveleti biztosításnak is. Az erók mozgatása NATo értelmeZés

.zerint logisztikai feladat, így a kijzlekedésr biztosítást teljes körűen a
'_.gisztikához kell sorolni. EZ terméSzetesen nem változtat azon a tényen.
:gr'aZ erők mozgatásának mindenkori fő felelőse és szervezője a had::úl'eleti szerv. A közlekedés irányító központja adatbázisával, auto:atikus járműkövetó rendszerével forgalomirányító (diszpécser) pont.lr aI stb., Valamint köZlekedéstervezői Szakértelmével azt a szakmai hát.
:::et biztosítja, amely lehetóvé teszi a hadműveleti elgondolás (terv) meg.:l.isÍtását.

'{ NAIo-ban - éppen a várható haderócstjkkentések miatt - előtérbe
':rilt a mozgékonyság, ezáltal a közlekedési biztosítás felértékelodik' A
'. \To a stratégiai mozgékonyságot a következok szerint definiálja: '7
_.lrjgiaí mozgékonyság űlatl azt a képességetértjük, amely az erőket és
.. ::,l::t\juk tartozó logisztikai lámogatáSt időben és a leghatékonyabb
' .i,ln jttltatja el konlinentáIis és interkontinentáIis ttivolságokra".

Katonai szállítókapacitás

\
-:_:'er

']

szá|lítás a katonai logisztikai folyamatok aktív része, mert a valahol

ő (biztosított) konstcns alryagot egy létesítmény(közlekedési

]Zat) _ ember-gép-energia-információ-rendszer működése által, a
,::.;:ási távolság arárryában értékétnövelve eljuttat1a a felhasználóhoz'
::..jben' de méginkább a Számtalan akadá|yozó tényezőt felvonultató
_.
'. körtllmények között a száIlítas önmagában nem műkadik, csak a
zIekedési biztositás kereteiben, annak részekéntés támogatásával.
":

f. katonai szállításokat a szállítási alágazatok komplex alkalmazásá. ':ltennodális lánc a|kalmazásával kell végezni' A komplexittis elsősor:-_ : sebezhetőség csökkentését, a biztonság növelését szol'gáIja az
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l"

alágazatok köZötti átterelhetőSéggel , a gazdaságosság pedig a Szállítási
kapacitás centralizált alkalmazásáva| biztosítható. Ez adja egyben a száI_
lítás rendszert alkotó' integrálő képességétis, amely elengedhetetlen az
ellátási folyamatok irányíthatóságának biztosítása szempontjából. A cent
raljzált a\kalmazás egyben a szállítási sorrenddel és a meglévő kapacitásokkal való manóverezés alapfeltétele is, amely a logisztikai főnök
kezében az egyik legfontosabb eszkciz az ellátási folyamat befolyá_
solására'

A komplexitás ma az MH_ban igencsak alacsony szinten van'
Egyrésá elkülcjnülnek tisztán szál|ítási jellegű folyamatok: tábori posta,
személyszállítás-utaztatáS, másrész elkülönülnek alágazatok: a légi szállítás (a katonai légiszállító eszkozök aIkalmazása). Mindezek nagyrnérték'
ben lerontják a hatékonyságot és áttekinthetetlenné, szétesővé teszik a
folyamatokat. Sajátos probléma az MH-ban a szállítógépjármű aIkalmazói
jogkörének nem megfelelő kezelése, hovatartozása is. Jó példa lehet a
kompIexitásra a belga hadsereg közlekedési szervezete, amelyben együtt
van minden Szállítási tevékenység' a forgalomszer.yezés és ilányítás a
közílti eIlenőrzéssel együtt, az utazÍaIás és a légi szállítás' továbbá a légi
határnyitás és a katonai vámügyek intézése is. KompJex szá|lítóegységek
vannak az amerikai, a német' spanyol és az izraelt és más korszerű hadseregekben' állományukban közepes és nehéz szállítóeszközökkel. A harckocsikat és más nehéz harceszközoket még a nagyobb harcászati
manővereknél is szállítják (szálIítási problémakéntkezelik) és nem
meneteltetik.

A katonai szállító gépjárműVek új generációja, a csereJblépítményes
járműpark egyre jobban terjed a korszerű haderőkben (csakúgy, mint a
civilszférában,) és a korábbi egy feladatos járművekkel szemben sokkal
magasabb járműkihasználást eredményez.

A NATO

(és tagországainak haderői) a logisztikát stratégiai
kérdéskéntkezelik' ennek eredményeként egyenszilárdság van a szíik
értelemben vett harcképesség és a logisztikai támogatási képességközött'
A logisztikán belül is egyenszilárdság van (szemben az \{H-ban jellemző
raktár és javítás centrikus szem|élettel) a szállitási képességsehol sem
elhanyagoJt' Eá a szemléletet és gyakorlatot kell án ennünk. \ alamint aZ

értékelemzésen,értékarányokon alapuló logrsaikal d.\ntési mechaniz-
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Á HADITEcHNIKAI BIZToSÍTÁs MEGHATÁnozÓ
rÉNrozÓI Á yEGYEs lÉqvÉnnlvrI

RAKETAEZREDNEL

Turcsányi Károly' Labancz Sándor, Rócz Jónos

1.)

1

Á Vegyes Légvéde|mi Rakétaezred rövid története

A

rendszemáltás után megkezdőtlött az orszlig érdekeinek jobban
megfelelő haderő kialakítdsa. A honvédség méreteit tekintve lényegesen
kisebb lett. szefvezetei, technikai eszközei jelentős mértékben csi)kkentek.

Az

Légierő Vezérkar strukturája már megfelel
a NATo országok légierejét irányító vezérkarok felépítésének.A vezérkar
két harcászati repülőezreddel, egy harcihelikopter ezred,del, egy vegyes
sállító repülőosáállyal, egy stabil telepítésűlégvédelmi rakétaezreddel'
egy mobil légvédelmirakétaezreddel, egy radar ezreddel és egy logisztikai
ezreddel otdja meg a Magyar Köztársaság légtere szuverenitásának biz1997 -ben létrehozott

tosíüísát és légvédelmét.

A

11.

DUNA Vegyes Légvédelmi rakétaezred jogelődjei
kialakulása napj ainkra

és

A jogelóíd - a Honi Légvédelmi Tüzér Vegles ezred - 1951. november
1.-n aiakult meg Veszprém hetyőrségben. Az eltelt 47 év sorrín a légvédel_

mi rakétacsapatok folyamatos korszenisítésenmentek keresztül. A
DVINA komplexumokat felváltották a korszerűbb VoLHoY illetve
NYEVA légvédelmirakétakomplexumokkal, és automatizált vezetési
rendszereket telepítettek.

A

80-as évek végénmegkezdett haderőreform a légvédelmi rakétafeglvernem karcsúsíttistit is jelentette. Először felszámolták a miskolci

l'

ProfesszoÍ, DÍ' TuÍosányi Káoly mk' ezÍ€des,

ZMNE Haditechnikai Tanszékvezetö egyetemi la'lár'

Labancz sándoÍ mk. őmagy ZMNE, Haditechnikai Tanszék, egyetemi dékán helyettes'
Rácz János aleaedes' ZMNE' Haditechnikai Tanszék,egyetemi adjunktus'
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légvédelmirakétaezredet, majd a 90_es évek elején megszűnt a sárbogárdi
légvédelmirakélaezred is . de ezzel egy idóben a 1I. Iégvédelmirakétadanúir bővn|t a sárbogrírdi eaedparancsnokságtól átvett VEGA típusú'
nagy hatótávolságú légvédelmi rakétarendszerrel és másik két VoLHov
légvédelmi rakétaosáállyal.
1987-94 között a dandár szenezetébe a dandór parancsnoksóga és
I7 zószlóaljszemezet ( Iégvédelmi rakétaosztóIy, osztlilycsopo technikai
'
osztlrly, híradli zászlóalj ) la ozott Ezek a katonai szervezetek a Duna két
oldalán északról déli iranyban, Pilisszentlászlótól DunaÍtildvárig, nyugatról kelet felé, Börgöndtől Kerepestarcsáig terjedő sávban l4 helyorségben 14 laktanyában diszlokáltak. A légvédelmirakétadandár komoly harci
erót képviselt, az összefiiggo légvédelmirakéta tűzrendszer többszörös
átfedéssel rendelkezett, és 25 métertől 35 km tartományban volt képes az
ellenséges légi célok megsemmisítésére.

A h derő átalakítris először l991-ben érintette a dandórt:

a létszámgyömrői
technikai
szüntetni
a
csökkentés és leszervezés miatt meg kellett
rakétaosaály
megszünt€
téséosúályl. |994. őszétől, az unyi légvédelmi
vell, az átszervezés több lépcsős' igen intenzív időszaka következett. l996ban az osztálycsoportok kialakítása történt meg, mely során a dandár 72
légvédelmirakétaosztálya mint békeszervezet megszűnt. l997-ben fel kellett gyorsítani és be kellett fejezni a megkezdett átalakításokat, az erőkoncentrációt' illetve a katonai szervezetek számának csökkentését. Mindez

már a NATO követelményeknek megfelelő strukturális átalakítást,
valamint az alkalmazási elvek érvényrejuttatását szolgálta. A nagf ható_
távolságú VEGA légvédelmirakétarendszert kivonták a hadrendból3l-

re befejeződött a dünd!Íf átűlakítása a I1.
Ve g; es L égv éde lmi Ra kétaezr eddé.

1997. december

2.)

A

11.

DUNA

Duna Veryes LégvédemiRakétaezred
rendeltetése és feladatai

A vegyes légvédelmirakétaezred fegyvememi harcászati egység,
amel1' képes nagykiterjedésű objektum, objektumcsoport, körzet, légi
oltalmaásríra' illewe meghatiíro zot1 irány, terepszakasz lezírasára, önállóan. r ag'.l más légvédelmiegységekkel együttműködve.
Rendeltetés€: egytittrnűködve

a légvédelemmrás eróivel az ellenség

légi hadviselési eszközeinek levegőben történó pusáíLása, az orszitg
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kijelölt legfontosabb objektumainak, különbözó

központjainak, körze-

teinek, csapatok csoportosításainak oltalmazása'

A

légvédelmi hadmííveletben váIó részvételénekfőbb közvetlen

készítésifeladatai a következők:

. készültségi szolgálat folyamatos

fel-

fenntartása,

. kijelölés esetén részvétela veszélyeztetett körzetben lévő kiemelt
fontosságú objektumok zonális oltalmazásában,

. részvétela

\

eszél}'eztetett körzetbe elorevont szárazÍöldi csapa-

tok fó csoportosításának közvetlen légi oltalmazásában,

. repülóterek közr etlen Iégvédelmi oltalmazása.

A

légvédeImÍhadmíiyeletben való részvételÍeladatai:

. hadászati SZempontból legfontosabb objektumok oltalmazása
hírközlési centrumok, vasútifontosabb repülőterek, stb.),

(nagy_ r'árosok- ipari - energetikai -

köáti csomóponlok.

.
.

erőinek eg; részéreIrészvétela veszélyeztetett körzetek oltalmazásában. irán1 ok leárásában,
a tűzzónájában

lér ó csapatok, illetve azok hadműveleti szétbon-

takozásának oltaImazása.

.

hadműr'eleti második lépcsó, tartalék és logisztikai csapatok,
objektumok. ellencsapást végrehajtó erők oltalmazása,

,
.

nvzőnájábaa a iégi hadriselési eszközök
ken1'ségénekajiadálr oása.

átrepülésének, tevé-

repülőterek köZ\etlen légr édelmi oltalmazása kikülönített légvédelmi alee\'séeeklel.

3.)

A Ve5res Légvédelmi Rakétaezred szervezeti felépítése,
harci alka|mazása, harcrendje

3.1. Szervezeti felépítés

A

vegyes légvédelmi rakétaezred parancsnokságból,

két légvédelmi

.u]<étezászIóaljból és egy vegyes légvédelmi rakétatechnikai zászlóaljból áll.

Az ezred parancsnokság a vezetó szerveket,
logisáikai zászlóaljat foglal magába.

a

harcbiztosító alegységet

és eg;'

A két Iégvédelmi rakétazászlóaljba hat, illetve hét differenciált reagáIóképességű rakétaüteg tartozik.

Az

ezred, három laktanyában és há:om helyőrségben

diszlokál.

Az ezred szervezeti felépítésétaz ]. sz' óbra tartalmazza,

( lásd a

cikk

végén')
3.2.

A

Harci alkalmazás alapkérdései

vegyes légvédelmi rakétaezred harci alkalmazása alatt alegy-

ségeinek olyan tervszerű, szervezett felhasználását értjük a harcban, amely
során a megszabott harcfeladatokat az alegységek önállóan vagy más
eg1 ségekkel, alegységekkel együttműködésben hajtják végre'

Harcfeladataik végrehajtásához meghatrírozott harcrendet foglalnak
e\. melynek legfontosabb elemei a

kövakezők:

. harcálláspont, tartalék harcálláspont,

. légvédelmirakétaütegek

fó_, tartalék- és színlelt álláskörletei,

. kiszolgáló szervezetek települési körletei.

Az ezred, harcrendje a vrírható légi támadó eszközök harcászati-technikai jellemzőitől, alkalmazási módjától' a megszabott harcfeladattól és
létrehozandó tr.izrendszertől, védendő objektumok jellegétől' fontosságá_
tó]. a harctevékenységi körlet sajátosságaitól fiiggően felépülhet az objekfumok köriil körkörösen, illetve adott sávban vagy szektorban'
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3.3.

A légvédelmirakétazrlszlóaljak rendeltetése

A légvédelmi rakétazÁszlőaljak alapvető rendeltetése a kijelölt objektumok légvédelmirakéta oltalmazása. Béke állapotban a Vegyes légvédelmi rakétaezred parancsnokság alárendeltségében folyamatosan biztosítja a
magasabb harckészültségbe helyezés és mozgósítás feltételeit' Biztosítja a
készültségi (készenléti)szolgálatba lépésés ellátás feltételeit.
VáIságkezeléskor vagy magasabb harckészÍiltség során a légvédelmi
rakétazászlóaljak állományába tartozó légvédelmirakétaütegek az eloljátró
parancsának megfelelően elóre kijelölt, vagy a feladat meghatározásakor
kijelölésre kerülő tüzelőállást fog1alnak el, esetleg átalárendelésre kerülnek meghatározott objektum közvetlen oltalmazására'

A légvédelmirakétazászlóalj

aIapvető

feladala békeáIlapotbűn:

a') A zászlőalj békeállapotban folyamatosan biaosítja a magasabb
harckészültségbe helyezés és mozgósítiís feltételeit mozgósítási és készenléti idejének megfelelően;
b.) Biztosítja a készültségi (készenléti)szolgálatba lépésfeltételeit;

c.) Külön parancsra a szervezetében lévő előre kijelölt légvédelmi

rakétaütegekkel készenlétivagy készültségi szolgálatot lát el;
d.) Végzi a haditechnikai eszközök

3.4.

rendszeres technikai kiszolgálását.

A légvédelmirakétaütegek rendeItetése, harcrendje

3.4.l. A közepes hatótávolságú SZ-75M3 légvédelmi rakétakomplex-

umma l felszere lt ra k éta üte g :

Rendeltetése: a légi támadó eszközök

megsemmisítése kis_ közepes

és nagy magasságokon, kis- és közepes távolságokon.

A

légvédelmi rakétaüteg

Az

üteg harcrendj ét a 2' sz. ábra tartalmazza.

a harcfeladat

végrehajtása érdekében a

részérekijelölt álláskörletben harcrendet foglal el.

t(.

A rakétaüteg harcrendje három részre osztható fel:
A

légvédetmi rakétaüteg harcrendje( egyszeríísített vtízlat )
2. sz' ábra

'

a.)

"A'' Zóna, 25 m sugarú köÍ, itt találhatók:
- a Íakétarárvezető állomás

(SZNR)'

- az illesaő kabin ( szerepe az automatizált vezetési rendszer

harcálláspontjának illesztése a légvédelmi rakétakomplexumhoz ),

- az energiaellátó berendezések

. b') ''B'' zónában található a

6 db indító átlvóny

(IÁ)

'7',|

.

c.)

''C'
-

zőnában taláIhatók.'

FCL

- a felderítő és célmeg|elölő lokátor (P_18)'

- a személyi állomány fedezékei,
- a gépjárművek fedezékei.

A légvédelmirakétaüteg harcrendjének biztosítani kell:
- az úteg harci lehetőségeinek maximális kihasználását a harcfeladat
végrehajtása során,
_

az erőkifejtés összpontosítását a légitámadás legvalószínűbb irányá_

ba és magasságain,

- az ljte9 magas életképességét,illetve a tLiz_, a felderítésiés vezetési
rendszer zavarál lóságát,
- az elektronikai eszközök

elektromágneses összeferhetőségét,

- az egyszerii és megbízható vezetést'

A légvédelmi rakétaütegek harcrendje felépiilhet az objehum kórüI
körköröSen, illetye adoÍt sáyban (amit elteriedten yonalas harcrendnek is
neve znek),

vagt

s ze

ktorb an.

Az adott változatú harcrendben aZ ütegeket egy vagy több Iépcsóben,
lépcsőnként egy Vagy több terepszakaszon helyezik el'
SZ-75M3 légvédelmi rckétakomple:rum az aldbbi részekből tíIl:

. Rakéta távezető áIlomás

(

SZNR 7583 )

- adó-vevő, antenna kabin (
- harcvezetési kabin (

Pv

),

UV )'

- műszer kabin ( AV ).
. Indító rendszer:

- irányítható légvédelmirakéták ( ZDDSZU
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'

5J

Az3 ),

_

6 db egysínes indítóállvány ( SZM-90 típusú),

- indításvezérlő rendsze1
- rakéta sállító-töltó

gépjármű ( PR-

1

lBM

).

. Energia ellátó rendszer,
. Kiegészítő eszközök:
- saját felderítő és célmegielölő lokátor ( P- 18 ),

- az avÍomatizáJlÍ vezetési rendszerhez csatlakozást biaosító
eszköZök

3.4.2.

A

( 5F20, vagy 5F24

).

kis hatóttÍvolságű SZ-125M légvédelmi rakétakomplexum-

ma I fe Is zer e lt rak éta üteg :

Az üteg rendeltetése.' a légi támadó eszköZök megsemmisítéseft)ldközeli-, kis- közepes magasságokon, közeli-, illetve kis távolságokon.
Harcrendje felépítésében,annak elemeiben, telepítésiköVetelményei-

ben alapvetően megegyezik a SZ-? 5M3 komplexum telepítési szisz-

témájával.

SZ-125M légvédelmirakétakomplexum a kÖvetkező elemekbőI áII:
. Rakéta ráyezető állomás

(

SZNR 125M ).'

- antennaállvány ( r'NV ), rajta az antennarendszer és adóvevő rendszer,
- irányító kabin (L]NK_M), egyben az üteg harcvezetéSi pontja.

. Indító rendszer és indításvezérlő rendszer:
- kétlépcsős, szilárd hajtóműves rakéta (

5Yz1E),

- 4 db négysines indítóállvány ( 5P73 )'

- indításvezérlő rendszer,
- rakéta szállító-töltő

gépjármű ( PR_14AM

).
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'

Energia ellátó rendszer.

'

Kiegészítő eszközijk:
- saját felderítő és célmegjelölő lokátor ( P-18 )'

- az altomaÍizá!|t vezetési rendszerhez csatlakozást biztosító
eszköz ( 5F24 ).

4.) Azsz-75u3 Éssz-rzsu tégvédelmi
rakétakomplexumok, harcászat - technikai adatai
4.l. Az sZ-75.l||'3 légvédelmirakétakomplexum

Az SZ-? 5M3 légvédelmirakétakomplexum egyidejűleg egy cél meg_
semmisítéséreképes, egy célra egy idóben maximum három rakéta
rávezetésével. A liomplexum átlagosan 1,5 percenként képes egy-egy cél
leküzdésére.

A rakéták irónyítása szempontjából a komplexum parancs távirdnyítósú.
Mobilitása korlátozott. A komplexum elemeit vontatható utánfutókon,
illetve speciális a|vázakon helyezték el.
rakéta rávezető állomás biztosítja a bármely irányból közeledó cél
felderítését,felismerésé!kézi vagy automatikus köVetését, a tiizelés kezdőelemeinek kidolgoÁsát, a cé|ra egy időben három rakéta rávezetését'

A

cm-es, impulzus üzemíí, hdrom koordinátás céIkövető loktÍtor és
rakéta rtívezetÍítillomós ep pár tíinyalábú parabola és/vagl eg pór kés'
nyalóbú parabolaszelet antennával méri a céI koordináttíit (utóhbi a
iakéttik vdlnzjeleit is veszi), valamint egl parabolaantennával sugórozza ki a rakéta kérdtíjekketés irdnyító parancsokol.

A

A

nagyobb nyereségű tűnyaláb antennák alkalmazása nagyobb

célfelderítésitávolságot és jobb zavarvédelmet eredményez. Utóbbi fokozására az állomást felszerelték TV-optikai rendszenel is.

A tíizvezetési lokátor célfelderítésitávolsága 75_l45 km. Jó látasi viszo-

nyok mellett a TV-optikával maximum 25 km_en lehetséges a célfelderítesés

célkövetés.
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Az 5JA23 típusúilányítható légvédelmirakéta két fokozatú, soros
eIrendezésű, normál aerodinamikai felépítésű.Indító hajtóműve szilárd,
utazó hajtóműve íolyékonyüzemanyagú.
Az indíló és indításvezérlő rendszer haí db eg)sines, oldal- és helyszögben vezérelhető indítótillvtinybóI tÍIL A harcvezetési kabin és az á|lr ánr ok között
a kapcsolatot 60-100 m_es kábelek biztosítják. A rakéták
fel}iészítésrekapcsolását és indítását a harcvezetési kabinból vezérlik. A
ra}iétíL}iindítóállványra töltése ZlL nyerges vontatóVal Vontatott szállítótöltő utánfutóról történtk. Egy áIlvány újratöIlési ideje 2 perc.

A

komplexum főbb harcászat-technikai adatait az ]. sz' táblázat tar-

Íalmazza.
4.2. Aa

sz-l2sl-lI légvédelmi rakétakomplexum

Az SZ-125M légvédelmirakétakomplexum egyidejűleg egy cél megsemmisítéséreképes, egy célra egy időben maximum ketto rakéta rávezetésével' A komplexum átlagosan egy percenként képes egy-egy cél leküzdésére.

A

rakéták irányítása szempontjábó] a komplexum parancs távirá-

nyítású.

Mobilitása korlátozott. A komplexum elemeit vontatható utánfutókon, illetve speciális alvrízakon helyezték el.

A rakéta rávezetó állomás biztosítja a bármely irányból közeledő cél
felderítését,felismerését,kézi' vagy automatikus követését, a tiizelés
kezdőelemeinek kidolgozását, a célra egyi dőben maximum kettő rakéta
rávezetésót.

A cm-es, impulzus üzemíi, hórom koordinátós céIkövető lokátor és
rakéta rávezető óIlomós egt tíínyalúbúparabola és egl pár 450-ban elheIyezett késnyalóbú paraboloid-szelet antenndval méri a cél koordinátáit
(utóbbi a rakéttik válaszjeleit is veszí), valamint egl parabolaanÍennávaI
sugórozza ki a rakéla kérrlőjeleket és irányító paraacsokaL
A zavarvédelem és az állomás lehetőségeinek növelésére felszerelték
TV-optikai rendszerrel is.
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A tűzvezetési lokátor célfelderítésitávolsága maximálisan l l0 km. Jó
látási viszonyok mellett a TV-optikával maximum 25 km-en lehetséges a
célfelderítésés célkövetés.

Az 5Y27E típusúirányítható légvédelmi rakéta két fokozatu' soros
elrendezésű ''kacsa" típusít aerodinamikai felépítésti'Indító és utazó
hajtóműve szilárd üzemanyagú.

A hagyományos repeszhatású harci rész felrobbantása aktív üzemű
rádiógyújtóval vagy közvetlenül foldi rádióparanccsal történik.
Az indító és indíttísvezérlő rendszer 4 db néglsínes oldal- és heQszögben vezérelhető indító.illványbóI áII. A harcvezetési kabin és az
állványok kÖzött a kapcsolatot 60- 100 m-es kábelek biztosítják. A rakéták
felkészítésrekapcsolását és indítását a harcvezetési kabinból vezérlik. A
rakéták indítóállványra töltése két töltőpályás szállító-töltő gépjárműről
történik. Egr, tíIlvóny újratöItési ideje I perc.
A komplexum fobb harcászat-technikai adatait az alábbi tábltizat tarÍalmazza.

A komplexumok főbb harcászattechníkai adatai

sz-t2s\t

sz-75M3
Paramét€rek
cél sebessóg

cél magasság
cél távolság

Aktív szakasz

Passzív
szzkzsz

1000 m/sec

300 m/sec

700 m/sec

( 420 m/sec

(

utoléréss€l )

utoléréssel)

l00m-30km
7-43 km
(12-43km

300 m/sec

2-25km

20m-25km

5ó km-ig

3,5 - 25 km

utoléréssel)

célcsatorna

I

I

3

2

száma

rakétacsatorna
száma

Összességébenmegállapítható:

A NATo

kcivetelményeknek megfelelő strukturáliS átalakítás
Dunl Vegyes LégvédelmÍRakétaezred szervezeti
fe lép ítésej elentosen megváltozott. A vegyes légvédelmirakétaezred - rendeitetése és íeIadatai következtében - harcrendje nagy területi kiterjedésű,
Útegei egymástól elkülönülten, széttagoltan, kis területen kiépített
üZelóál lásokban telepiilve működnek.

kovetkeztében a 1].

Haditechnikai biáosításának legfontosabb tertiletei a légvédelmirakétabiaosítás és a légvédelmi rakétakomplexumok technikai kiszolgálása.

A szervezeti változások követkeaében megváltozott a légvédelmi
rakétabiztosítás és a légvédelmirakétakomplexumok technikai kiszolgálási rendszere is.
Ez a cikk a l l. Duna Vegyes LégvédelmiRakétaezred haditechnikai
biZtoSítását meghatározó alapvető tényezőket mutatja be. A cikk folytatása
az ezred HTB-nak B és M sajátosságainak ismertetésével fog foglalkozni.
Felbasznált irodalom:

1') Honi légvédelmi rakétacsapatok harcászaÍa, 1982 Magyar

\éphadsereg Légvédelmi és Rakéta Tüzérfónökség.
2') Légvédelmi rakéta és tüzérfegyverek l989.

A ''Duna'' szabályozása, Kapcsándi István alezredes, Magyar Honvéd
lX. évf. 1' szám.
3

')

4.)

Minszki Légvédelmi Rakétamémöki Fóiskola, főiskolai jegyzetek'

5.) Dr. Morvai Józsel'

A légvédelmirakéta-éslégtér-ellenőrző csapa-

tok harctevékenysége anyagi-technikai biztosításának

sajátosságait

meghatározó és befolyásoló tényezők értékelése'
6.)

Dx

Turcsányi Károly mk. ezredes: Az anyagi-technikai biztosítás
ZMKA' 1993.I. és IV fejezet'

a|apjai' IegyzeÍ'

7.) Dr. Turcsányi Károly, Rácz János, Labancz Sándor.' A Yegyes
légvédelmi rakétaezred rakétatechnikai biztosítása. Katonai logisztika 6.
évfolyam 1998. 4. szám.
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A TÜZÉRSÉGILoVEGEK FEJLESZTÉSE
(KoRszERÚsÍrÉst; utcvar-ÓsÍrÁsÁN.q'x ÚrrÁ.I

KULFOLDON
Nagl István]

A tüzérségieszközök

fejlesztése nem egy egyszerű folyamat, amely
sponlán módon működik, hanem egy előre tervezett, meghatározott célok

(harcászati, technikai, gazdaságossági) eléréseérdekébenelindított ter_
r'ezési és kivitelezési ciklusból áIló folyamat, amelynek a végénegy olyan
modem eszkőz kerül kialakításra, amely a kor, illewe azt kissé meghaladó'

követelményeknek tesz eleget.

E

folyamatnak vannak bizonyos elvei,

amelyeket minden fejlesztő szem elott tart.

A fejlesztés (korszerűsítés) általános elvei
Mint azt a korábbiakban láthattuk, a külfoldi országok szárazftildi
eróinek tüzércsapatainál is zömében nem teljesen új fejlesztésű tüzérségi
lör,egek' hanem modernizálíkorszerűsített lövegek állnak szolgálatban.
Ezek közüI jó néhány eszköz alaptípusát az l960-as években hoáák létre
(lásd amerikai M109' M110).

Ahhoz, hogy a korszerű tüzérségi lövegek mintegy 20-30 éven
keresaül - hadrafogható állapotban - szolgálatban tarthatóak legyenek,
rendszeres időközönként korszerűsíteni kell azokat. Egyetlen ország sem
engedheti meg magának, hogy folyamatosan a legújabb fejlesztésű, leg_
korszenibb ttizérségilövegeket állítsa szolgálatba, a felújításraés korszenisítésre szorulókat pedig kiselejtezze. Ez eddig sem volt így, és ezután
sem e^ az utat fogják választani még a leggazdagabb országok sem.
Másrészt egy teljesen új tüzérségi harceszköz kifejlesztése, a prototípusok
e1készítése,a csapatpróbák elvégzése, a gyártás előkészítéseés a sorozat_
gyártás beindítása nem csak költséges, hanem idóigényes is. Általában a
fej lett országokban is 5- l0 év telik el a fejlesztés előtt á1ló új harceszközzel
szemben támasztott igények megfogalmazása és a sorozatgyártás bein1'Na5 lst\an'mL' ómaBy. Fe8yverzenechnlkai szolgáIat Fóndkség. mémök töLisn'
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dítása között. Ennek ellenére vannak új fejlesztések is, amelyek során
igyekeznek felhasználni a már kész, kifejlesztett rendszereket is.

A ttizérségi eszközök generációváltásai közötti időszakban a kutatókfejlesáők és tervezők egy része az éppen szolgálatban álló ttizérségi
lövegek időszakos, soron következo korszerűsítési lehetóségeinek kidolgozásával, azaz a múszaki-Íechnikai fejlesztéssel a harceszközök har_
cászati lehetőségeinek szintentartásán vagy növelésén munkálkodik.

Egy adott tüzérségi harceszköz korszenísítése a 25_30 évnyi szolgálati
időszakot figyelembe véve általában 6- l 0 évenként következik be. Ez aú
je|enti, hogy 2_3 alkalommal hajtanak végre jelentósebb korszerűsítésta
Iövegeken' Ezen természetesen nem azt kell érteni, hogy egy-egy löveget
az elriírt futásteljesítmény, lövésszám stb. után alaposan átvizsgálnak és
felújítanak'hanem a feg1verrendszer típus valamennyi tagját (vagy
legalábbis a többségét) 'űj, az előzőnél korszenibb fődarabokkal, részegy_
ségekkel, fegyverzettel és kiegészítő berendezésekkel szerelnek fel' Az úi
berendezések beépítéseköVetkeztében javulnak az adott tüZérségi
eszköZök műszaki paraméterei és harcászati lehetőségei.

A

lövegek korszerűsítéséhezhasonlóan végzik a tiizérségilőszerek
korszerűsítését,illetve újabb és újabb hagyományos rendeltetésű lószertípusok kifejlesáésétis.

A fejlesáések során a megvalósítás útja többféle lehet, attól fuggően'
hogy az adott típusúeszközból már van elkészült fejlesáés vagy nincs,
illetve önállóan akarják a fejlesztést megvalósítani vagy közösen más
fejlesaőkkel.

Az önálló

fejlesztések (egy ország) során is több vállalat közösen
fejlesai ki az adolt eszközt, mivel olyan vállalattal egyetlen egy ország
sem rendelkezik, amely képes a lövegcsőtól az alvázíg, minden fődarab
gyárÍására.

A fejlesztések zöme kooperációban zajlik, tehát a fejlesáéssel járó
költségeket a résztvevők megosztják egymás köZött. Ez lehet konkrétan a
ftnanszírozás megosztása, de lehet olyan típusú szerződés keretében is,
am€lynek során az egyes fődarabok, szerkezeti egységek fejlesztését más_
más ország végzi el.
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A korszerűsítések során lehetséges olyan megoldás, hogy a korszenisító ország egy másik országtól vásárolja meg a neki szükséges fődaIabot (löveget' alvazat) és azt épít|beaz álta|a fejlesztel1eszközbe.
Lehetséges megoldásként jelenÍkezik az is, amikor más ország rendelkezik olyan korszerűsítési technológiával, amellyel az adott ország
eszközparkja is korszerűsíthetó. Ilyenkor lehetséges a részegységek koo_
perációs g;,ártása.
Összességében a felsorolt módokon (utakon) kivül még nagyon
sokféle lehetséges, de az alapvető elvet kell kiivetni, nem érdemes
annak a fejlesztésével foglalkozni' és abba pénzt fektetni, amit már
mások kifejlesztettek. Sokkal gazdaságosabb azt átvenni.

A külftldi fejlesztések és megvalósulásuk útjai

A

fejlesztésének útját, néhány konkrét példan
keresÍiil bemutawa, meggyózódhetiink, hogy nincs kizárólagos érvénnyel
biró módszer. Mindenegyes, fejlesztésben résztvevo ország más-más
oldalról közelíti meg a problémát, és más-más módon oldja meg.
tüZérségi eszközök

.-Lz

Ericson Radar Electronics a Nordic Electronics Systemmel

eg.r-ütt kezdte meg l988-ban a svéd és a norvég fegyveres erők részéreaz

ARTHUR (ARTillery Hunting Radar) tüzérségi lokátor fejlesztési

munkáit. Ez a lokátor a megfelelő hatótávolságú, tűZgyorsaságú és
mozgékonyságú lövegek mélységi tuzvezető rendszere. A kísérletiminta
r izsgálatai 1992 őta sikeresen folynak és a gyártás tervezett időpontja
1991

.

A tüzéIségi lokátor rendszert egy lánctalpas jármű különleges változataiba építik'ami megfelelo mozgékonyságot kölcsönöz
minden
terep\'iszony között. A rendszer lokátor részébentöbb egység közös lesz a
GIRA.FFE 50 AT felderítő lokátorral. Ez a megoldás az árat jelentősen
csökkenteni fogja. Az ARTHUR tüzérségi lokátor hatótávolsága 20-30
km, ami megfelel a mélységicsapás feladatainak, az alkalmazott lcive_
geklek (Bofors 17 A' 7'7B tarackok) és lövedékeknek (közelségi gyújtóval
szerelt kazettás és végfázis-irányítású lövedékek).
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Az ARTHLR

_le]]e::z:: k:z:' a iee:-]s\ eiem remé ltóbb. h.._E} a
tűzvezetési feIadat.-'ka: a sa-]3t tüz.rs.g számára képes önmúkrrdóen
megoldani. ami automatikus inditast. detektálást. SZámíúSt. a tiize]óál]á_
sok települési hel;enek meghatároását. ralamint az adatok továbbítását
jelerrti a méIrségi csapásméró löregekhez' A becsapódási hel1'ek
meghatározása is igen g}'ors fol1'amat.

A német-tlrit-olasz kooperációban gyártott FH-70 típusúl55 mm_
es vontatott tarack korszerűSítésétl995-ben kezdték meg Németországban. A Rheinmetall cé-e által g} ártoft FH-70R Változatot L/46-os űrmérethosszúságú csől'el szerelték fel a L/39_es helyett, melynek köVetkeztében
a maximális lőtávolság eléri a 3 6 000 m-t. További lőszer-korszerűsítéssel,
amely a DM 652-es növelt hatótávolságú lószert jelenti, elérték a 40 000
m-es maximális lótál'olságot' Minden fejlesztést úgy végeztek el' hogy az
megfeleljen az USA. UK. olaszország és Németország köZött 1986-ban
létrejött négyoldalú ballisztikai egyezménynek olBMR 39). IJgyanez a
lövegcso kerül beépítésreaz új fejlesztésű PzH 2000 önjáró tarackba, csak
L/52-es űrmérethosszal. A tarackkal a NATo-ban rendszeresített valamennyi szabványos 155 mm-es lószer kilőhető, az amerikaí lézerirányítású Cooperhead CLGP lőszer, továbbá a DM Art. 155-ös, szenzoros
gyújtású rés az APGM hóvezérelt, nagy pontosságú önrávezető ]ószer is'
A

hagyomrínyos tciltetek felváltására és a lövés műveleteinek gyorsí-

tására a német Rheinmetall cég kifejlesztett egy moduláris töltetrendszert,

az MTLS{ (Modulares Treiblandungs System). A töltetrendszerhez _ ame_
lyet 8 zónára osztottak fel_ 3 bázisú lóport használnak. A rendszer három
kiilönálló részből tevődik össze ( 1-2, 3-7 és 8-as zóna).

Az amerikai Allied Bendix Aerospace és a nérnet Rheinmetall
GmbH hadiipari vállalatok fejlesaették ki a l55 mm-es tiizérségi löve-

gekből kilőhető, kumulatív töltetti páncéltöró' végfázis-irányítású gránátot. A kooperáció során a németek a gránáttestet (ballisztikai kúpot és
kumulatív robbanótöltet), míg az amerikaiak a milliméteres hullámtartományban működó irányítórendszert éS annak tartozékait fejlesztették ki.

A

közös

fejlesaés nyoman egy olyan "intelligens" lőszer került
kialakításra, amely a ttizérségi lövegek teljes lótávoIságán egy méteren
belüli találati pontossággal tovább bővíti a tábori tiizérségpáncélelhrírító
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feladatokra történo bevonásának a lehetőségét, és a lézerirIínyításúCooperhead gránátok mellett lehetővé teszi a távoli páncélozott pontcélokra
való tüzelést.

A gránát ballisztikai kúpjában helyezték el a végfázis-irányíüísúrobbanótestet, a gránát lefékezését,a ballisáikai kűp leválasztását biztosító
ejtőem)'őt és az e folyamatokat biztosító idószerkezetet. A robbanótöltet a
röppál1'a legmagasabb pontjának elhagyása után válik el a ballisztikai kúptól'

A gránát robbanóteste lényegében egy kisméretíi,a milliméteres rádióhullám-tartományban működő lokátor adóból és vevőból (keresőfej),
elektronikus vezérlőrendszerből, robotpilótából, mozgatható kormánysi
kokból (stabilizátorok), tápegységből, a kumulatív töltetből és a gyújtószerkezetból áll.
A glánát legfontosabb része a milliméteres rádióhullám-tartományban

működo irányító rendszeq amely a célterületet lokátorként tapogatja le és

a

céIfelderítésre,illetve

az irányításra a visszaverődött hullámokat

használja fe|' ami egy hátránya is, mert megfelelő zavaró-berendezésekkel
jó hauisfokkal lehet zavarni.

Kanadai, brit és arnerikai cégek fejlesztették ki a l20 mm-es AMS
önjriró aknavetőt. Korábban ilyen tűzeszközök

kialakításakor az aknavetőt

aklan a hordozójármű küzdőterében, vagy az a|váz hátsó részén
hel1'eaék e|' Ezzel szemben napjainkban egyre inkább megfigyelhető
ol1'an fejlesaési irány is' amely az aknavettj páncéltoronyban való elhel1ezését tartja szükségesnek, mint az AMS esetében is. Így az aknavető
képes lapos röppályával - tehát közvetlen irányzással - pusztítani célokat
és többcélű fegyvertípusnak számít. A páncéltoronyba beépített 120 mmes simacsövű aknavető lőtávolsága 9000 m, tűzgyorsasága pedig 8
|övés,/pelc. A Royal ordnance brit cég volt felelős a kifej lesáéséért.
gr

A lőelemek

pontos meghatáro ását az ametikai Delco cég által kifejlesaett túzvezető rendszer teszi lehetővé, mely nappali és éjszakai irányzékot' lézertávmérőt, meteorológiai viszonyokat érzékelő és mérő berendezést, és ballisztíkai lóelemképzőt foglal magába. Ehhez kapcsolódik a

GPS rendszer, mellyel az önjáró aknavető helyzetének meghaLíroása
mellett a harcjármű hossáengely-irányszöget

is meg lehet állapítani.
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Az amerikai Martin Marietta cég által

kifejlesztett 120 mm-es

önjáró aknavető, amely a TMUAS típusjelzéstkapta, modul-tervezésben
készült. Ez lehetővé teszi, hogy a felhasználó követelményei szerint alakítsak ki. A páncéltoronyba beépített aknavetőt mind lrínctalpas, mind
kerekes alvázra lehet telepíteni. Az egyik verzió szerint feg}rr'eÍzetként a
német Mauser cóg MMT l20 mm-es aknavetőjét, a másik szerint a francia
Thomson Brandt l20 mm-es 120 2R 2M típusúaknavetőjét építenékbe.
Az aknavetőhöz itt is a megosztott irányzásil tűzfeladatok végrehajtását
biztosító luzvezető rendszer kapcsolódik. Az aknavetó minimális lőtávol_
sága 300 m, a maximális pedig 10 000 méterig terjed.

Olaszország az Egyesült Államoktól olyan Ml09-es önjáró ttizérsélövegeket vásárolt, amelyekkel nem rendelt lövegcsöVet. Az eszközökJlöz a lövegcsövek€t
az oTo Melara cég fejlesáette ki és építettebe.
A lövegcső 155 mm-es L/39 űrmérethosszúságúés ballisztikai tulajdon_
ságai megegyeznek az FH-70 vontató lövegével, ezért annak lőszerével és
az Ml07-es lőszerével is tud tiizelni' AZ Ll5 típusúlövedékkel az M109L
típusjellel ellátott önjáró löveg 24 000 m_ig, rakéta póthajtás esetén 30 000
m-ig tüzel.

gi

Az ameríkai M109Aó ki fej lesztéséért a BMY (Bowem_MeLaughlin-York) Combat System volt felelős. Az Ml09A'6 tornyát a B]VIY,
az alvéa fejlesztését a Letterkenny Army Depot cég végezte. Ezen kívül a
BMY az Ml09A6 fejlesáési program során együttműködött az izraeli
Alliant Techsystems (tűzvezető rendszer), GE (fedélzeti diagnosáika,
prognosztika), a német Sondertechnik (loszertároló és töltőberendezés),
ECC (kiképzési anyagok) és a Carrier céggel az ABV_rendszer kialakítása
érdekében.
Összességében megrillűpítható, hogl a kiilfi)Idi fejlesztések a minél
haíékoq,abb íiizélségkialakíttÍstÍtszolgáIják. Ez azt jelenti, hogl növekszik a tíízvezaésautomaÍizáItsága' a lövegek maximáIis lőtávolsága (a
Iőszerek fejlesztésével) és nem elhanyagolható, hog1l olyan eszközöket
fejlesztenek ki, amelyek többcélúak (önjáró aknavetők) és már meglévő
eszközöket használnak fel ene a céIra. Minden fejlesztés kooperációban
késaiil, Iehet a7 hazai, vagy m!Ís orszliggal eglütt,

A felhasznált irodalom

'
'

L) Jane's Armour and Artillery. 1993-1994.
2.) Hamar Sándor Korszerűsített tüzérségiharceszközök.Haditechnika,

t990t2.

A tiizérségirendszerek alkalmazása mélységi
tűzcsapásnál. (Fordítás). Haditechnika' l99512.

3.) Erik Albertsson:
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Lénórt Sóndorl

Napjainkban eg)fe íöbbet ludunk a technikai fejlőtlés környezetkárosííó hatdsairóI, de emelleít igen keveset hallunk a haditechnika
ugy anily en á almairó l,
Ma már a ''civil kontrol" hatására - a hadseregen belül - mindinkább

felszínre kerülnek azok a kömyezetbiaonsági problémák, amelyek megoldását nehezíti a polgári szektorral egységes, hatékony együttműködési,
problémakezelési és megoldási lehetőségek hiánya. Ennek ellenére a
Magyar Honvédségrevonatkozó információk még mindig gyérek. A hadsereg részéről nem publikálják, hogy milyen kömyezetbiztonsági problémákat okoz a haditechnika béke üzemeltetése és üzemfenntartása, illetve
milyen szükségszerű lépésektöÍténnek a haditechnika kömyezetkárosító
hatásainak megelőzésére, csökkentésére.

Személyes tapasáalataink szerint a ''civil" szférában sokan úgy gondolják, hogy mindennek oka a haditechnika esetleges titkosságában keresendő. Mindezek a katonai és polgári szektor számára egyaránt megnehezítik a kömyezeti problémák hatékony és komplex kezelését'

E cÍkkben célom a Maglar Honvédségben rendszerben lévő egyes
haditechnikai eszközök béke üzemeltetés e, üzembe ntartrisa során kel etkező veszélyes hulladékok, ezen beliil is a kenő-, karbantartó-, hidraulika-, manka-, híítőfolyadékok' egtéb anycgok környezetvédelmi probIémáit az olvasó elé tárni, a végénjavaslatoÍ lenni, hog) mit is lehel eg!
haditechnikai menedzser - mint míÍszaki szakember - a kömlezeí megóvása érdekében.

Ma a világ mintegy 40 millió tonna kenőanyagot használ fel az iparban' közlekedésben és a hadseregeiben, döntő hányadában ásványolajter-

l'

Lénárt SiiLndoÍ százados,

:ll

ZMNE Haditechnikai tanszék nappa]i

tagozat hallgatqa, doktoÍandusz

mékeket. Ezen beli-il is a legjelentősebb a motorolajok fogyasztiísa, amelyet a hidraulikaolajok íelhasználása követ. Sajnos ezeknek az anyagoknak
egy része az alkalmazásuk során a kcimyezetbe jut.

Zárt és veszteséges kenési rendszerek körnJ)ezetle kdros
a ny ag k i boc s lítás ti n a k Ie h ets ég es mó dj ai

Zárt (cirkulációs) kenési

rendszerek

Kenőanvas kibocsátás:
Üzemszerűen igen kis menyryiségben (szivárgás. elégésutáni
:misszió)
'

Karbantartás, műszaki hiba
(övetkeáében
Fáradt olaj keletkezése számot-

veszteséges (zárt és nyitott)
kenési rendszerek
Kenőanvag kibocsátas:
Üzemszerűen nem e
veszteség 100 %-os is lehet

Műszaki hiba következtében
Fáradt olaj keletkezése nem
lemző

A kenőanyagok nem elhanyagolhatő részétún. veszteséges kenési
módban használják. Az Európai Uniós országokban a kenóanyagoknak
átlagosan 14 %-át, míg Németországban 4 %o-át, addighazánkban l5 %-át
használják fel ilyen veszteséges helyeken.
A zárt rendszerekből is - meghibásodás és balesetek folytán - egyszerre nagyobb mennyiségű kenőanyag kifolyhat. Becslések szerint Euró-

pában mintegy 600 000 t ásványolaj termék kerül ily módon a kömyezetbe. További szennyező forrást jelentenek a használt olajok és zsírok, ha
azokat szakszerűtlenül kezelik és ártalmatlanítják.

A haditechnika üZemeltetése, fenntartása, szabványos karbantartási,
technikai kiszolgálási eljárásai kóolajszármazékok széles körét, különféIe
kenó-' karbantartó-, üzemanyagok, hidraulika-, munka-, hűtőfolyadékok
és eg1'éb anyagok alkalmazását igényli.
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A felsorolt anyagok a veszélyes anyagok kÖzé, a belőlük származő
hulladékok a veszélyes hulladékok közé tartomak.
1997. évben MH szinten összességében kb' 1 650 t veszélyes hulladék
keletkezéséről van tudomásom. Ebbtjl: 54 t használt kőolaj alapú zsiradék,
44 t selejt akkumulátor,28 t vegyes galvániszap, 20 t hulladék sav, 60 t
hulladék lúg' 324 t fáradt, vagy szennyezett olaj' 236 t használt fagyálló
folyadék (etilén-glikol), a fennmaradó mennyiség betegellátáSi hulladék.

Mint ezekből az qdatokbóI is llÍtható' c katonai szektor számára az
egyik legnagyobb környezetbiztonsági problémát a címben meghaldrozott veszéIyes anyagok hasznáIata, és az ezekbőI keletkező veszéb)es hulIatlékok kezelése okozza Ezért a hatlsereg haditechnikai szolg.ÍIataináI
mindent eI keII köveÍni, hog), az üzemeltetési, üzemfenntattósi folyamaÍokban ÍelhasznáIt veszéIyes anyagok, illetve a keletkező hulladékok
mennyiségét a lehaő legkisebbre csökkentsék, euel korlátozva a katonai feladatok végrehajtósa közben keleíkező szennyező anyag kibocstÍtást.
A kenő_, karbantartó_, üZemanyag, hidraulika-, munka-, hűtőfolyadék
és egyéb anyag felhasználók csakis keIlő információk birtokában dönthetnek a kömyezetkímélő megoldás megválasáásában, ezért a haditechnikai

menedzsmentnek

_

mint üzemeltetőnek és üzembentartónak - tájékozott-

nak kell lennie az alkalmazott anyagok kömyezeti veszélyességéről,a
kÖrnyezetterhelés csökkentésének lehetőségeiről technológiai, jogi és
szervezési oldalról egyaránt.

l995_ben az országgyűIés elfogadta a környezet védelmének általános

szabályairól szóló 1995 évi LIII. törvénf. l996-ban megszületett a
10zll996 (vII. 12) kormányrendelet a veszélyes hulladékok kezelésének
szabályairól, amely 1996. szeptember l.től érvényes.Ezeket követően
1997 decemberében a Honvédelmi Miniszter kladta 'I1l199'7 (HK. 24.)
HM utasítását, amely a Honvédségenbelül szabályozza a veszélyes hul_
ladékokkal kapcsolatos egyes feladatok Végrehajtását. Az itt felsorolt - a
kömyezet védelmét cé|ző - 1ogszabályok, rendeletek és utasítások közül
egyértelműen kitrinik ajogalkotói szándék, miszerint a legfóbb hangsúly a
megelőzésen (prevención!), a kialakult károk mérséklésén,
illewe a
megelőző állapot helyreállításán van' ami a tapasztalataim szerint a gyakorlatban nem tud maradéktalanul megvalósulni. Vannak jogszabályaink,
rendeleteink' utasításaink, de specifikusan a hadsereg számára releváns
végrehajt'ísi feltételekől ez idáig még nem gondoskodtak, hiányoznak az
egységes végrehajtáshoz szükséges feltételrendszerek, műszaki, technológiai eljárrísok. Jelenleg még az útkeresésidőszakát éljük.
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Az eddigi

tapasztalatim szerint

a

hatlitechnika iizemÍenníartási

rendszerében jelenleg nincsenek meg az a ű vonatkozó koncepcíonáIis
megfonloltbok, hog1t hol, mennyi veszéIyes hulladéh keletkezését lehetne

megelőzni, illetve csijkkentenL Ennek megvalósítása érdekében - első

lépésként- fel keII tárni, hogt a hatlitechniha üzemeltetésében, üzemfenntartásában milyen és mennyi veszélyes hulladék keletkezik, ezek kezelése
milyen problémákat okoz a hadiíechnikai menedzsme í saÍmóra.

Egyes haditechnikai eszközök üzemfenntartása során
keletkező veszélyes hulladékok

A belsőégésű motorral üzemeló járművek már önmagukban is jelentős kömyezetkárosító tényezók. Itt nem csupán a motor által a levegőbe
kibocsátott nitrogénoxidokra, szén-dioxidra, szén-monoxidra, kéndioxidra
és ólomra kell gondolnunk, hanem az egyéb környezetkárosító anyagokra
is. Például még az egyszeru fékezésis szennyezéssel, azbesztpor légtérbe
való jutásával jár. Nem is beszélve a technika üzemeltetése és üzembentartása, javítása (karbantartása) során keletkezó veszélyes hulladékokról,
ezen belül is a kenő-' karbantartó-, üzemanyagokról, hidraulika-, munka_
és hűtőfolyadékokról.

Az itt

felsorolt anyagokat azonban nemcsak

a

gépjárművek

üzemeltetésében és üzembentartásában alkalmazzák' hanem más haditechnikai eszközöknél is. Gondolok itt a íizeszközökre, repülő technikára, műszaki gépekre és még más kiszolgáló berendezésekre.

Mivel az ittfelsorolt technikai eszközók szortimentje igen nagl, és ezek
íkemeltetéseis naglban a rendszerben lévő - sajnos már elavulnak
számító - gépjórmű parlaól valamilyen módon függ, ezért a továbbiakban
elsősorban a belsőégésű motorral üzemelő haditechnik{li eszközÖk technikai kiszolgálása, jnítasa és karbantartása során keletkező veszélyes
hu I l ad éko

kkal fo gI al koz om.

A ÍenntartásÍ Íolyamatban keletkező j ellemzőbb veszéIyes hu IIadéko k
1.)

Fáradt olaj (azonosító szrím: V 54l02; veszélyességioszlály: II.)

A

fáradt olaj az egyik legiellemzőbb veszélyes hulladék, ami a

haditechnika működtetése során keletkezik. A gépjrírművek'il]etve harcjárművek Íizemeltetése során felhasznált motor-, hidraulika-, hajtómű- és
egyéb olajok nagy része' 50-70 aÁ-a fáradt ola1kéntjelenik meg. A motor,-
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hajtóműolaj felhasználás tulajd onképpen két részbtÍIíevődik öSsze: kisebb
felhasználási hányad az üzemeltetés során elégett mennyiség pótlásából, a
nagyobb felhasználási hányad az elhasználódott olaj cseréjéból szfumazik.
Megfelelő üzemfenntartásí technológia esetén a felhasznáIt olaj mennyiség legalább '7 0-80 %o-a faradt olajként visszanyerhető és újrahasznosítható.

A munka-, illetve hidraulika olajok felhasználása a veszteségek, vagy
a meghibásodás miatti pótlás és az elóírt ciklusos olajcserék miatt szükséges. Mivel a felhasznált mennyiség legnagyobb része műszaki meghibá_
sodás miatt szükséges, így itt a felhasznált mennyiségnek általában csak
kb. 20-30 %-a nyerhető vissza fáradt olajként. A fentiek csak az ;j,zemeltetés esetén igazak, javítő tevékenység során sok az utántöltésre használt
mennyiség.

A

legtöbb helyen a fáradt olajok €yűjtése ftildalatti olajtartályokba,

vagy 200 l_es hordókba történik. Atmeneti tárolásuknak mínimdlis
követelménye: szilárd betonfelülettel, elIenőrző szivárgókkal ellátott,

fedett helység, ami nem minden estben van meg. A már összegyűlt fáradt
olajat a MoL értéknélkül összegyűjti, annak fejében' hogy a honvédség
mindennemű kenőanyag beszerzése rajta keresáül valósul meg.

2.) Ilasznált olajfelszívó anyagok (szennyezett texlilanyag' olajos
rongy) (azonosító szám: Y 5410207; veszélyességiosztály: iI.).

Gépjárművek' harcjárművek, fegyverek stb' karbantartása,

1av

ítása

során keletkező veszélyes hulladék' A legtöbb helyen polietilén zsákokba,
hordókba vagy konténerekben gyűjtik. Ideiglenes tárolásuk - a fáradt olaj_
hoz hasonlóan - esetenként nem megnyugtató korii]mények között valósul meg.

3') Fahulladékok (olajjal szennyezett fűrészpor, faforgács)

(azonosító szám: V5410201; Veszélyességi osztály: II').

Gépjárművek, harcjárművek, fegyverek stb. karbantaÍása, javítása
során keletkező veszélyes hulladék. A legtöbb helyen polietilén zsákokba
gyűjtötték. Jelenleg hordókba vagy kontén€rekben gyűjtik. Ideiglenes
tarolásuk - a fáradt olajhoz' és az olajos textíliakhoz hasonlóan - eseten_
ként nem megnyugtató körülmények között valósul meg.
4.) olajjal sz€nnyezett' e|használt szűrő_ és itatómasszák' felitató
anyagok (pl.: kovafilld, snirőftild' homok, perlit), egyéb szennyezett ásványi
anyagok (azonosító sám: V 54|0209; veszélyességiosáály: II.)
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Mintazl.pont.
5.) olajos papírszűrők (azonosító szám:
osáály: Il.)

V

5410203; veszélyességi

Mint a 3. pont.
6.) Homokfogóban leválasztott ásványolaj- ós más szénhidrogén
maradékok (azonosító szám: Y 541011' veszélyességiosztály: II.)
7.)

olaj-

és benzinleválasztás maradékai (azonosító szám: Y547021'

r'eszélyességiosztály: II')
E.)

olajleválasztó berendezések iszapjai (pl: olajos szenn1víziszap'

telephely gépjármű mosóiszapja) (azonosító szÁm:
gi oszLíly: II.)

Y

54703; veszélyessé-

Az olajos

iszapot kömyezetvédelmi minősítés után _ külön többlet
költség ráfordítassal - más-más ártalmatlanítással foglalkozó cégek tele_
phelyére sállítják, illetve g,vűjtik komposzLílás céljából. Az átmeneti
uírolrísuk, szikkasztásuk, komposaálásuk (lebontásuk) Magyar Honvéd_
ség szinten nem megoldott.

Haditechnikai eszközök' gépjárművek' repülogépek mosása és kar_
bantarlása a legvízigényesebbtevékenység. Kb.200-800 l is lehet a vízfelhasználás' A mosáskor keletkező szennyező, főleg lebegri anyag és magas
olajtartalmú ipari szennyvíz. A szennyvíztisztítás technológiájának
megválasaásánál meghatIírozó, hogy a víz közcsatomába vagy élővízbe
kerü]. Ajánlott technológia - közcsatomába való engedés esetén - a három_
Iépcsos mechanikai és fizikai tisáítás, amely durva homok (kavics),
e5'esített ülepítő (olajfogó)' szűrés útján valósul meg.
9.) Petróleum - közegű iszapok (azonosító szám: Y54707; veszé-

I1'ességi osaály: 1I.)

10.) Szennyezett üzernanyagok (azonosító
l1'ességi osztály: II.)

Minta az

sám: V54103; veszé-

1. pont.

11.) Szennyezett mosóbenzin (azonosító szám: V54l03; veszé-

Iyességi osáály; II.)

9'1

Felületkezelés, zsírtalanítás technológiai menete folyaman keletkezik.
a fáradt olajhoz hasonlóan
történik.

Gyűjtése, átmeneti tárolása, eIszállítása

12.) Kompresszor kondenzátum (azonosító szÁm:

lyességi osztály II.)

Y

54404; veszé-

Sűrített levegőellátás esetén, a levegő hálózatban keletkező olajos víz.
Kömyezetvédelmi felügyelőség áItal ajánlott kezelési mód: tjlepiÍés,majd
az o|ajrész leftilözése útján a faradt olajhoz önthető, a maradék rész olaj_
fogóval ellátott gépkocsi mosóba, ülepítőbe engedhető' vagy olajmentesítés után, _ ha kielégítia határértéket _ közcsatornába vezethető.
13.) Forgácsoláshoz (fúróshoz, esztergáláshoz, maráshoz), vágáshoz,

csíszoláshoz használt emulziók (azonosító szám: Y 54402; veszélyességi
osáály: II.)

A különböző forgácsolási műveletekhez, Íirráshoz, maráshoz, esztergáláshoz ásvanyolaj termékekból. emulgeáló szerekbol és adalékokból
1-20 o/o arányban vizes hűtő-kenő emulziókat kell üzemszerűen alkal^IIő
mazni. A forgácsoló és felületmegmunkáló gépek egyedi tartÁIyaIba ezt a
hígított emulziót töltik a fogyásnak megfelelő ütemben. A forgácsoló

gépek rendszeres karbantartásánál ezek az egyedi géptartályok is leürítésre

kerülnek. Az emulziók egy része az územszerúgéphasználat során, a
szűrőkön keresáül visszakerül a gépbe, másik része elpárolog, elfröcsög,
a forgáccsal együtt kikerül a műhelyból. Géptisztítások során kiszedett
emulzió belekerülhet a szennyvízcsatomába. Ez a mennyiség az összes
használt mennyiségnek mintegy 5-10 %-a lehet.

A

firró emulziók cseréje során keletkezik a nagyobb mennyiségű

használt emulzió. A vesáeség összességében elérheti a 80-90 %-ot'

14.) Ásványolaj- alapú zsírok (azonosító szám'.
lyességi osxály: III.)

Y

54202; veszé-

Zsírhulladékokelsősorban karbantartás, javítás, illetve fődarabok
Szétszedése-javítása'illetve cseréje közben keletkeznek. A hulladékot
fűrészponal keverve, zárÍ hordókba gyűjtik, majd átmenetileg az územ-

anyag raktár vagy az ún. hordós tároló területén tárolják. Ebben az esetben
sem valósul meg mindig a |0211996 (VII. 12.) Kormány rendelet által

előirt zárt, betonalapú, ellenőrző szivárgóVal ellátott raktárban, felcímkézettállapotban való elkülönített gyűjtés, illetve átmeneti tárolás.
Elszállítását' ártalmatlanítását szintén a MoL által oldják meg.

15.) Alkatrészmosó lúgos koncentrátumok

A

lúgos mosószereket alkatrészek mosására használják.

szennyezet víz bekerülhet
doskodnak.

.
.

a

A

lúggal

közcsato mákba ís. Külön gtűjtéséről nem gon-

Hulladék lúgok (erősen lúgos kémhatás pH>12,5 /azonosító
szám: V 52401; veszélyességiosztály: I.)
Hulladék lúgok (pH<12'5) (azonosító szétrn: Y 52402; veszélyességi osáály: II.)

1ó.)

Hulladék savak (pH<2) (azonosító sám: V 5210l; veszélyessé-

17.)

Hulladék savak (pH>2) (azonosító szám: Y 52702; veszélyessé-

gi osáály: I.)

gi osztály: II.)

18.) Glikoléter hulladék (elhasznált fagyálló folyadék) (azonosító
szám: V55303; veszélyességiosz!ály: I.)

Ez a hulladék a gépjáLrművek által használt fagyállókból származik.
Elsósorban a járműjavítás művelete sorrárr keletkezik.

A fagyálló folyadék igen erős méreg, etilén-glikol tartalmú hulladék.
Az elhasmált folyadékot is ennek megfelelően fokozott gondossággal kell
kezelni. Altalános gyakorlat, hogy 200 l.-es árt fémhordókban gyűjtik' és
az Üzemanyag raktár területén tarolják, nem ritkán nyílt téren, nem meg-

felelően kialakított körülmények között.

AZ összegyűjtött
19')

Lakk

osáály: II')

anyag központilag kerül begyűjtésre, regenerálásra.

és festékiszapok (azonosító szám:

V 55503; veszélyességi

Gyűjtését,ideiglenes tárolását, szintén fedett, árt, kömyezetvédelmi
előírásoknak megfelelően kell végrehajtani' A hulladékot külön szerződéssel (költségekkel) kömyezetvédelmi vállalkozások ártalmatlanítják.
20.)

olajos' zsíros dobozok, flakonok (azonosító sziím: V 5410205;

veszélyességiosáály: II')
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A

honvédség,mint nagyfogyasztó jelenik meg a piacon. A címben
meghatározott any agok beszerzésétlegtöbb esetben központilag hajtják
végre. Mivel aZ üZemeltetett eszközök mennyisége, minősége ismert és
évről-évre közel ugyanolyan igényekjelennek meg az alakulatok részéről,
így jól prognoszt iálható a felhasználás mértéke.Ezek figyelembe vételévelt, az anyag vrísárlásakor törekedni kell a nagy tételű, többször felhasználható, uttíntöltő eszközök vásiirlására. Ezzel szemben, a gyakorlat
ban általában a kis tételű, eldobható kiszerelésű tisÍító_ és karbantartó
anyagok kerülnek beszerzésre, amivel nagymértékben hozzájárulunk a
hulladék keletkezés ütemének növekedéséhez. Bár ezek a műanyag vagy
fém hulladékok önmagukban mérgező hatást nem fejtenek ki a környezetre, de emellett éltizedekig megmaradnak, nem bomlanak le. Ennek
következményeként ez oda vezethet' hogy a hulladék elhelyezése egyre
nagyobb problémát fog jelenteni.

személles tűpasztalalaim szerint a társadalomban és a hadseregben
egyaránt téves értelmezése van a kiijresedett veglszeres göngtökgeknek.
Sokan helytelenüI azí hiszik, hogl ezek az anyagok nem veszélyes hulIadékok, a veszélyes hulladék maga a benne levő anyag,
ezeket a
lelepülési hulladékkal együtt lehet kezelnL

íg

21.)

olajos fémforgácsok

A javító miihelyek tevékenységéből eredóen az egyik legjellemzőbb,
de nem a legnagyobb mennyíségűveszélyes hulladék. A szabad terü]etre
kitett hulladékról az időjárási viszonyok fuggvényébenaz olaj, emulzió
lemosódik és a vízárammal a talajba, a természetes vizeinkbe kerülhet.
Gyűjtésére,tárolására nagyobb gondot kell fordítani, hasonlóan kell
el|ámi, mint a fáradt olajok esetén.

22.) Elhasznált akkumulátorok, szárazelemek /akkumulátorok
azono_sító száma: V 3550l; veszélyességiosaály: |./ /szárazelemek
azonosító száma: Y 35502; veszélyességi osztály: I.l
Az akkumulátorok, mint veszélyes bulladékok nincsenek megemlítve
a 10211996 (VII. l2.) Kormríny rendeletben, de a bennük lévő
. ólomiszap (v 23-31639);
. ólomsó hulladék (V 5l-51520);

1tc

. elhasznált akkumulátorsav (V_5l-52l0l) mind az I. veszélyessé_
gi osztályú csoportba tartoznak. A kömyezetvédelmi hatóságok
igen szigorúan ellenórzik kezelésüket.
Az elhasznált akkumulátorok tárolása savval együtt történik, melyeket
alkalmanként az arra jogosult cég, ártalmatlanításra elszállít. Az akkumulátorok feltöltésekor elektrolitot taÍtAlmazó savas szennyvíz keletkezik.
Tilos a savat, a savas szennyvizet alcár a csatornába, akár a talajra
önteni!

A haditechnikai eszközökben különböző típusúakkumulátorok kerülnek felhasználásra, amelyek közül itt csak néhány fontosabbat kívánok
kiemelni.
1. Savas-ólom akkumulátorok

. t2 sz{M-2g,

12 ASZAM-Z3,12 SZAM-55

2. Lúgos ezüst_cink akkumulátorok

.
3.

15

SZCSZ-45B

Nikkel-kadmium akkumulátorok

.2ONKBN.25
Ezek az akkumulátorok igen szigorú és pontos kiszolgálási utasítás
alapjiín üzemeltethetők. A működő akkumulátorokat 30 (+ 3) naponként
(havonta) ellenőrző, formáló cíklusoknak vetik alá. Ezen kívül az alegységeknélmeghatrírozott időtartamonként _ általában előzetes előkészítés
keretében - ellenőrzik. Abban az esetben, ha a külső hőmérséklet +5 "C
alatt van, a tárolásuk nem az eszközben, berendezésben tÖrténik, hanem az
akkumulátortöltő állomásokon. A havi ellenőrzések alkalmával az akku_
mulátorokban kicserélik az elektrolitot, amelyet speciális ballonokban
gyűjtenek, ami szigoru előírások mellett kerül elszállíttatásra. Az akkumulátorok belső mosásakor a savas, lúgos vizet egy külön emésztőben

tárolják, amit mészhidráttal történő közömbösítés után a központi
csatomarendszerbe engednek.

A téli időjárási viszonyok között a reptereken naponta, nyáron havon_
ta kell szállítani az akkumulátorokat, ami nincs kellően szabályozva. A
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szállítások során előforduI az akkumulátorok sérülése. Ez igen költséges,
másrészt a sérülés következményeként sav-, lúgszivárgás jelentkezhet,
amely a kömyezetet károsan szennyezi. Továbbiakban, sérülés vagy
elhasmálódás után szintén problémát jelent az akkumulátorok kezelése
(ártalmatlanítása). Az utasítások eloírják a zárt térben való tárolást, amihez
kiépített,megfelelően zárhatő raktánal kell rende]kezni' Itt kerámiabetéttel burkolt tálcán vagy betonteknőbe kell tárolni az akkumulátorokat.
Sajnos ezek nem minden esetben így valósulnak meg.

A trírolás alatt törekedni kell arra, hogy az elhasználódott. nem
javítható akkumulátorok mielőbb ártalmatlanításra kerüljenek az erre szakosodott cégeknél.

A repülő csapatok

egy€s haditechnikai eszközeinek
üzemeltetése, üzemfenntartása során fellépő

környezetvédelmi problémák

Az előző fejezetben, az akkumuláÍorokkal kapcsolatban már érinlettem a repülő csapatok bizonyos környezetvédelmi problémáit Ezek melIeÍt' e fejezetben speciJikusan csak az itt üzemeltetett, üzembentűrtott
egtes haditechnikai eszközök környezeli gondjuit szeretném bemutatnL

A

repülőgépek üzembenntartása, illetve üzemeltetésekor a lehető
valamilyen szennyező .anyag
(veszélyes hulladék) kikerül|ön.
legtöbb alkalom van arra, hogy a kömyezetbe
Itt nég) eSetet szeretnék kiemelni''

.A

repülőgépek üzemanyalgal való feltöltését, Ieeresztését, illetve
az üzemanyagrendszer valamilyen mérvű meghibasodását.

. Az

olaj rendszer .javítását.

. A hajtóművek ki- és bekonzerválását.
. _{ repülógépek téli üzemeltetése során előírt jégtelenítést.
RepüIógép üzemanyaggal való feltöltése

:

.': -::;,|őgép üzenanyaggal való feltaltésének2 módozatát kíjlön-

,

-::'-i z:z

. !{aa\.nti feltöltést;

. Hag) ományos, kézzel történő feltöltést'
.{ központi feltöltés csak abban az esetben alkalmazható, amikor az
:;'-'n repü]ógép rendelkezik ilyen jellegű berendezéssel, illetve azokon a
::E'..i]otereken. ahol a központi feltöltés feltételei adottak. Ebben az esetben
:laosína \an az üZemanyag és a kömyezet kölcsönhatásának kizárása,
:_:.. e- ez a feltöltési rendszer teljesen zárt.
\ a:lnak ol1an repülési feladatok, amikor a repülőgépet maximálisan

::. \3]i töiteni' Ebben az esetben továbbra is a hagyományos kézi töltést
l::ii :'lkalmazni. mivel a központi feltöltésnél az íjzemanyag rendszerbe
...: t_t'o_ka] kevesebb üzemanyag tölthető, mert a szabályző elemek ezt
::sz:i iehetől'é.

\

kéZi töltéSénéla keze|őszemélyzeÍ hozzáértésén és tapasáalatán
üZemanyag kömyezetbe jutásának lehetósége. Ennek a való!Z::_sege sajnos elég nagy, annak ellenére, hogy a töltőpisáoly ren_
::.\.Zik a túltöltést megakadályozó rendszerrel.

:_':^ az

Az üzeman)'ag kornyezetbe jutásának másik lehetséges módozata :;'e.r az esetek többségében a legtöbb problémát okozza - a töltő gépko.s'\ :.m megfelelo műszaki állapota. Itt a meghibásodást a töltőcsövek
:.:::lelése. iIlen'e a nem megfelelően rcigzített állapota idézi elci' igy a
:s: rl -.más hatására vagy szétdurran, vagy a különböző csatlakozásainál
:..:.-.ll tb]r ás. csöpögés jelentkezik.
t'zemanvag repülőgépből történő leeresztése

'{Z üZemanyag leeresztése egyÍésztaz üzemanyagtartály meghibásiJásakor szűkséges, másrésá aZ tizemeltetési szabályzatban előírt
::::iési leladatok előtt. Az üzemanyagtartály meghibásodásakol aZ ÚZeman1ae leengedése a repülógépeken speciálisan kialakított leengedő
csLrmopontokon kereszti.il valósul meg. Ebben az esetben a repülőgéphez
csatlakozik az izemanyag feltöltő gépkocsi, amelybe a leengedés
megreinénik- A leeresztett iizemanyag egy meghatározott technológia

során - amely'nem más, mint kétszeres szűrési eljárás _ újrahasznosítható.
A fe lto ltés i- leeresztési technológia folyamán, legtöbbször a tömlő Ie- és
te ] c

satlakoaatásakor fordulhat eIő az izemany agnak környezetbe való

kikerü lése'
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Repülések, íllelve a szabályzatban meghatározott feladatok előtt a
repülőgépek tartályaiból üzemanyagmintát kell venni. Itt jelentkezhet
ismét az üzemanyag és a kömyezet kölcsönhatiisa. Bár ene a célra majdnem minden típushoz rendszeresíwe van egy speciális vödör vagy edény,
ennek ellenére ennél a tevékenységnélis szinte elkerülhetetlen az elfolyás.

A feleslegessé vált üZemanyagmintákat az alegységeknél megfelelően

kialakított tároló edényekben gyűjtik, majd az üzemanyag raktár területén
ideiglenesen tárolják, ahonnan regenerálás céljábő| Hetényeglházára szállítjrík.Mivel e tevékenységeknekkonkrét leszabályozott utasítása nincs,
így ennek végrehajtása egyÍés^az adott parancsnok köVetelménÍámasáásától, másrésá a végrehajtó állomány lelkiismeretességétől' úgymond kömyezetvédelmi kulturájától fugg. Ezért én, mint haditechnikai
menedzser a legnagyobb problémát - a kömyezetvédelem szemszögéből a haditechnika üzemfenntartásában tevékenykedő állomány kömyezettudatos szemléletének hirínyában látom'

Az üzemanyagrendszer meghíbásodásakor jelentkező környezet-

szennyezés

A

rendszer meghibásodásának jele maga az i:zemanyag szivárgás,
csöpögés, esetleges folyás. Ebben az esetben - amíg a meghibásodott
berendezés javítása vagy cseréje meg nem történik - gondoskodni kell a
megfelelő védelemről. A berendezés kivételekor a benne lévő üzemanyag
a tartá|y térbe folyik' és onnan speciálisan kiképzett túlfolyócsÖveken
keresztiil a kömyezetbe távozik. Mivel itt nagyobb mennyiségű üzemanyagról van sző, igy ennek összegyűjtése speciális felitató anyagokkal
nem valósítható meg' Jelen esetben az adott alegység parancsnokra van
bízva, hogy milyen eszközzel és módszerrel próbálja a kömyezetszenynyezést elkerülni. Legtöbbször az ilyen berendezések cseréjénekvégrehajtásakor (iavításkor), ha az alegységnél van egy tepsi vagy valamilyen más
edény, abba próbálják az üzemanyagot felfogni, ami sokszor csak részben
sikerül. Az így összegyűjtött üzemanyagot hordókba gyűjtik, amit a későbbiekben - regenerálás után - újrahasznositanak. Ez a tevékenység végül is

megfelelne a kömyezetvédelmi követelményeknek, ha az izemanyagot

teljes egészébefel tudnak fogni, illetve, ha követnék ezt a technológiát.

Kenőrendszer javítása

A

következő fő problémát a ken<jrendszerrel összefuggő berendezések cseréjénél,javíüísánál látom. Itt az olaj - leglöbbször igen nehezen
hozzáÍérhető helyeken - a repülőgép adott terébe, illetve az ott elhelyezett
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rongyra vagy egy meghatározott méretÍi edényekbe folyik. (Ezek az
edények a repülőgépek TASZT kéSzleteiben rendszeresítye vannak.) Az
edény - a repülőgép szűkös helykihasználása miatt - nem mindig alkalmazhatő, ezért előnyös lenne e területen valamilyen más, célszerűbb
megoldást találni. Napjainkban környezetvédelemmel foglalkozó cégek
nagy előszeretettel ajánljak nagy abszorpciós tulajdonságú' többször felhasználható termékeiket. Ezek az anyagok nedvszívó hatásuk, alakjuk és
méretiik miatt a szűkös helyeken is jól alkalmazhatők, ezért e célra alkalmasabbak lennének.

A repül<ígépektrírolása illetve állása közben - a különböző berendezések elöregedése miatt - tüzelőanyag, illetve olaj elfolyásokkal,
szivárgással kell számolnunk. A nyugati repülógépek táro|ásáná| - az ott
lévő szigorú kömyezetvédelmi elvárásoknak megfelelóen - a tulfolyócsöveken rendszeresítve van különböző méretű és alakú gyűjtőedény,
amellyel az állóhelyen történó kömyezetszennyezés megszüntethető.
Ennek megvalósítását a Magyar Honvédségben is szükségszeninek tartom, ami nem nagy anyagi ráfordítás mellett is igen nagy előrelépéstjelentene a kömyezet megóvása érdekében.
A hajtóművek ki-

és bekonzerválása

A

következő mélyen elgondolkodtató folyamat, a hajtómíivek ki- és
bekonzerválásakor jelentkező igen jelentős kömyezetszennyezés.

A repülőgépek Lírolása során, az utasítások alapján 3-6 havonta végre
kell hajtani a hajtóművek ki- és bekonzerválását. Ez aú jelenti, hogy a
hajtómű külső és belső rendszerét olajjal kell feltölteni és kezelni.
Konzerválásakor - a speciális csőcsonkokon keresáül 'a hajtóműbe
olajat .juttatnak. Ez az o|aj a kompresszor forgása és a levegő nyomása
révénporlasztva az égőtérbe, a turbinába, majd onnan a gtzelvezetőbe és
végül a légtérbejut. A technológia folyamán - egy-hajtóműves gép esetén

- átlagba 30-50 l. olaj kerül felhasználásra. Ennek az olajmennyiségnek
tulfolyó csöveken keresáül a környezetbe távozik, nern is

eg'v része már a

beszélve a kompresszor megforgatása utáni szennyezésről.

A technológia folyamán előbb a kikonzerválást, majd a beindítás utáni
kell végrehajtani A hajtóműpróba után aZ egyáltalán nem
üzemelt olajat a rendszerből le kell engedni - majd a rendszert újból
feltöltve - át kell mosni és friss olajjal kell feltölteni. Ez a tevékenység
egyrészt igen időigényes - ami több lehetőséget is megenged az olaj
hajtóműpróbát
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kömyezetbe jutására - másrészt igen nagy mennyiségű olajfelhasználást
eredményez. Ha egy egy-hajtóműves gépre ezt levetítjük, és ha csak
átlagosan 40 l. olaj felhasználását tételezünk is fel, ez a mennyiség
felévente kb. 120 liter olajat jelent. A példánál maradva egy AN26-os
repülőgép 3 havi átkonzerválásához durván 360 l. olaj szükséges, ami
csaknem akadálytalanul kerül ki a kömyezetbe.

Téli időjárási viszonyok közötti

előkészítéskörnyezeti hatása

A repülőgépek téli üzemeltetése folyamán az egyik legjelentősebb
környezetszennyezési technológia a gépek fagyállóval történő jégmentesítése.Ennek a tevékenységnek repüléstani szükségessége nem vitatott,
hiszen a repülőgép aerodinamikai tulajdonságait igen nagymértékben
megváltoztatja ajegesedés. Ezért a repülési leladat végrehajtása elótt, illewe ha szükséges _ közben is, erre a feladatra kialakított FM-67 típusújégtelenítő gépkocsira szerelt berendezéssel - meghatifuozott töménységű fagyállóval _ megtörténik a repülőgép jégtelenítése.A tevékenység során a fagyálló
folyadék egy rósze a repülőgép feltiletén marad, míg nagyobb része a ftildre kerül, majd onnan közvetlenül a csatomahálózatba' Ez egy AN-26-os
repülőgép jégtelenítéseesetén elérheti az 1000 literes mennyiséget is.

Mint látható a haditechnika üzemeltetése, technikai kiszolgálása (karbantartása), javítása rendkívül sokféle veszélyes hulladék keletkezését,
illetve a kömyezet Szennyezését eredményezi. Erdemes tehát a munkát
'ílgy szervezni, hogy a haditechnika üZemeltetés, Íizemfenntartás környezetkárosító hatásait a lehető legkisebbre csökkentsük.

Mit tehet egy műszaki szakember' ezen belül is a haditechnikai menedzser a kiirnyezet megóvása érdekében?
" A hatékony környezetvédelem valamenny Í emb ertőI meg követeli,
hogy a környezetre naglobb tekíntettel legten, és léliink alapjaival
felelősséggel bánjon, hog, az eljövendő nemzedékekre is olyan kijrnyezet
vúrjon, amelyben még lehet és érdemes éIni,"

A

társadalom legújabb elvárásai között szerepel Prof. Dr.
Michelberger Pdl akadémikus szavaival élve az ún. "mémöki környezetvédelem"' ami a következőt jelenti: ''a jÓvő mérnökeinek etikcilag is
felkészüInek kell lenniük, és váIlalniuk kell az emberiség jdvőjének felelősségét." Tehát a műszaki értelmiségnek, ezen belül a haditechnikai
menedzsmentnek a maga konkrét terliletén arra kell tc;rekednie, hogyan
lehet a kömyezet sérelmétenyhíteni vagy megszüntetni. Mindez a

1J6

haditechnikai szakemberektől jelentős többlet tevékenységet,magasabb
fokú szakmai felkészültséget és mérnöki szemléletváltást köVetel.
Mindemellett a kömyezetvédelem együtt jár új eljárások' technológiák,
anyagok, berendezések alkalmazásával, amik az adott pillanatban, nem
mindenesetben a "IegköltségkíméIőbb" megoldást jelentik, de a környezettink megóvása érdekében jelentős elóreIépést hoznak és a ráfordított kölr
ség hosszútávbn mindenképp megtérül.

Korunk - egy technikával, és emberekkel foglalkozó - vezetőjének

nem csak műszaki szakembemek kell lennie, hanem menedzsemek is' aki

műszaki, munkavédelmí, tÍízvédelmi,illetve biztonságtechnikai problémák mellett komoly környezetbiztonsági, környezetvédelmi problémakkal találja szembe magát.

Ezzel kapcsolatban a haditechnikai menedzser feladatait a követ_
kezőkben látom:
A haditechtikai menedzsernek ismemie kell:

.

Szakmai területén milyen veszélyes hulladékok keletkeznek,
mily€n kömyezeti, egészségiigyi kihatásai vannak, és ezeket
hogyan kell kezelni.

. A haditechnikai

menedzsemek nem szükséges tételesen tudni a
kömyezetvédelmijoganyagot, de ismemie kell, és be kell tartania, i]letve be kell tartatnia a beosztottakkal, akiknek ez irányú
felkészítése,szemlélet alakítása szintén a feladatai közzé tartozzon.

,4 haditechnikai menedzser feIelősséggeI Íartozik:

. AZért, hogy meg legyenek azok

a hulladékszegénytechnológiák,

amelyek a kömyezet kímélését,megóvását hivatottak szolgálni.

. Az előírt technológiai eljárások

betartásáért. Ennek érdekében a
haditechnikai eszközök technikai kiszolgálása (karbantartása),
javítása során ügyeljen a technológiai fegyelem betartására.

.
.

Alárendeltjei körében a kömyezetvédelmi szemlélet, illetve
tudatformálásért, az á|lomány megfelelo színvonalú felkészítéséért(oktatás, tá1ékoztatás, kiképzéskeretében).
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A hadi technikdi menedzser feladatai

;

. Speciálisan erre a feladatra kiképzett, és kijelölt hulladékfelelőssel együttműködve folyamatosan tartsa nyilván a keletkező
veszélyes hulladékokat. Dolgozzon be a háromévente előterjesáendo környezetgazdálkodási

tervbe'

. A hulladékfelelőssel együtt, az alakulat haditechnikai szolgálatánál folyamatosan ellenőrizze a veszélyes hulladék kezelés szabályainak betartását. Ezzel kapcsolatos feladat: egy hatékony
ellenőrzési rendszer megszervezése.

. A rábízott területen ügyeljen az

ésszeru anyag és energiagazdál_

kodásra.

'

Segítse elő új, korszerű kclmyezetvédelmi beruházások megvalósulását.

.A

vezetése alá tartoző raktárakban, telephelyeken, karbantartó'
javító helységekben a rend és tisztaság megvalósítiísa. A karbantartó, .iavíto műhelyekben, csakis a sona következó feladat
végrehajtására elegendó veszélyes anyag legyen tárolva. Ezen

anyagok óvatlan kezelése a biaonságos tírolás lehetőségeit
meghaladó készletek felhalmozásához vezethet, ami növeli a
tároló helyről való kikerülés, kirimlés, elfolyás, szivárgás, ezzel
a kÖmyezeti veszély kockázatát.

F

o cel;

'A

fajlagos anyagfelhasználás csökkentése, a hulladékok technológián belüli vagy más technológiában történó hasznosítása.

Fő feIadatok"

.A

haditechnikai eszköz te|es életutján (életciklusán) keresztiil
fellépő hulladékgazdálkodási probIémák megoldása, a keletkezó
veszélyes hulladékok mennyiségének csökkentése a rendszeresítéstól, a rendszerben tartáson, (üZemeltetésen, üzemfenntartáson, tiíroláson), a rendszerból történő kivonáson, a selejtítésen
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kereszttil az értékesítésig(újrahasznosításig).

' A NATO (AQAP, AAP-20' ARMR ACMP

stb.) előírások, az

EU

normák (ISo l4001) adaptálása a haditechnikai eszközök üzemfenntartási rendszerében, valamint az itt keletkező veszélyes
hulladékok gondozása, gazdálkodása területén.

. A haditechnika üzemfenntartási, valamint

a vele tisszefiiggő hul-

ladékgazdálkodási rendszer szervezési, és technológiai korszerűsítése.

'

A jövőben érvényesíteniekell egy nagyon lényeges szempontot:
soha nem szabad üzembe helyezni haditechnikai eszközt megfe_
lelő kömyezeti védőeszköz nélkül!

Összességébenmegúllapíthatjuk, hogt

a haditechnikai menedaer

egyik feladata kell legyen, hogy új utakat találjon az ökológiai helyzet
jnítdsához Mindehhez szerrr]életwiltlÍsra, egyre sokoldalúbb ismeretekre, valamint mások tapasztalatainak ónételére és hasznosííására van
szükség.
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Minőség és haderő

A

minőség a jövőben a haderő éS a koÍonai logisztika elsőrendű
kérdésévévúlik. Katondk számára a minőségüg1' tulajdonképpen mór
régóta nem új kérdés. A hadseregek minden korban óridsi felvevőpiacot
jelentettek. A hadsereg felszerelése csak részben történt sajdt erőboT'
többnyire a meghatározó szerepet a besztillítók íöhijÍíékbe' Csak példaként említem, hogy a Habsburg birodalmi beszállítójtivti vdlni kitüntető, megkülönböztető és a B!'ors meggazdagodrís lehetőségét megÍeremlő
cím volt. Az akkori "logisz(ikusok" éIes versen1ben nyerheíték eI ezt a
címet, hivtiló minőségííhaditechnika és ellálás bizÍosíítisdval.

!Ia

a minőség jelentósége sokszorosára nótt' a világpiacon és így az
EL -ban is a fejlódés' a jövő olyan erejű meghatározója, mint a g|obalizá-

.i.;. a tenntartható fejlődés, a világméretű és helyi (regionális) komplex
'ciz:..::ág kérdései.Ezért kell csatlakoznunk minél előbb a kibontakozó
:-:: s_: ",Jo--t'.i lnakhoz", a növekvó kovetelményekhe z az űj ISo
\.:':::..::: Szat'r án)'osítási Szervezet), a TQM (Teljeskörű Minóség: :]::i :. : \.\To -\Q'{P-ihoz (Szövetséges MinóSégbiztosítási Kiad:_1 . .: _: ST{\AG (Szabványosítási Egyezmény) előírásaihoz'
:

_._

_

_ :.r ik

.-'ldalon a

NATo

együttműködések meghatározott
úqa pedig a katonai felsóoktatás.
:: :: :: . :::i::zés korszerű minőségoktatásán és az oktatás minóség:: _:_:}.::-] 3t \ezet a NATO csatlakozás után aZ EU integrá: _: .-.: : -::': : rreettlelő szerep felvállalásának és sikeres te]-: .

-:-:!:::.::: :::sindultunk. a másik

::
-

.

A Magyar

Honvédség átalakítása a rendszen áltást köretóen szinte
megszakítás nélkül folyik. Ez cinmagában érthetó. természetes dolog.
hiszen a hadsereg az ország szerves része' ezér[ az ország egészétérintő
változások meg kell jelenjenek a hadsereg céljai, feladatai és szervezete
megváltoztatásában is. A mennyiségi változtatás mára már nagyrészt meg
is történt' Több lépésben, jelentősen csökkent a haderő. Létszáma
megközelítőleg a rendszerváltás előtti létszám harmadára csijkkent. Nem
kedvező ugyanakkor, hogy a leépítéseksorán előrejelzett kedvező minóségi változások - "kisebb, de ütőkepesebb haderő" ' mindeddig nem következtek be. Még kedvezőtlenebbnek tartom azt' hogy igazán még - reál'
értékbencsökkenó költségvetéstől alig fuggő - minóséggel kapcsolatos
szemléletváltás sem következett be'

Hol iS kel1 tehát a minőségügy szempontjából felgyülemlett 'bajaink'
megoldását elkezdeni? Egyértelműen az oktatásban, a jelen és a jövó generáció minőségszemléletének átalakításában. Ennek a hadsereg teljes
keresámetszetében be kel] következnie, azaz ki ke|I terjednie a harcoló
(kezeló), kiszolgáló katonától a vezető tábornokig, a teljes személyi állományra és a haditechnikai eszközeinkre (hadfelszerelésünkre)' annak
teljes élettartamára.

Az

ország politikai vezetése és a társadalom meghatározó része
minőségi hadsereget akar, amely képes arra, hogy az alkotmányban az
ország r'édelmére meghatározott feladatait - a NATo szövetségi rendszerének keretében - eredményesen ellássa.

Eh'árt képességekegy minőségi haderőnél
. harcképesség (önfenntartás),
. rugalmasság és reagálóképesség,
. r ezethetóség'
. mobilitás és mozgósítási képesség,
.korszerű logisztrkai támogatás.
. túléló képesség'
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Az, hogy milyen egy minőségi hadsereg' igen nehezen meghatározható, leírását általában a képességeimegfogalmazásán keresztül törekszünk
megadni. Ezek lényegüket illetóen a hadsereget alkotó haderőnemek, fegy-

vernemek, szakcsapatok és a logisztika megfelelő működőképességén'
harcértékénés harci készenléténmúlnak. Belátható, hogy mindezekben
legfontosabb szerepet a katona (a harcoló ember) felkészültsége, az alkalmazott haditechnika mennyisége és minósége és a katonaj VezetéS Valamennyi szintjének felkészültsége, vezetési képességeés készsége játssza.
]

'sz. ábra

A haditechnikai eszköz harci lehetőségének alapvető
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Ezen elvárások teljesítesének szolgálatába kell áIítani az általános és
szakma_specifikus minőségügyi oktatást és az oktatást végző rendszerek
megbízható működésének és folyamatosan jó minőségének bizosítását is'

A minőségügy oktatása egyetemünkön már jó

rÍton halad2

A

felsőoktatási intézmények- kiilönösen a katonai felstjoktatás - az
ismeretátadás mellett a nevelést, a szemléletformálást is alapfeladatának
kell, hogy tekintse. A minőségügyi képzéstehát az oktatók szemléletén,
szakmai felkészültségénés nevelő hatásán ugyanúgy múlik, mint a minő_
ségügy, mint tantargy megjelenésén.

A

minóségügyi szemléletformálást, a jó minőség iránti igény átfogó

érte|emben vett kialakíLísát - veszélyességük folytán - és ennek következ_
tében a katonai tevékenységekben' a katonai felsőoktatásban minden szak_
terület fontosnak tekintette. József Attila szavaival élve alapelv volt, hogy

"dolgozni csak pontosan, szépen, ahogl a csillag meg/ az égen, úgt
érdemes". Egy lövészetnél, egy aknaszedő gyakorlatnál pl. a "rossz
ninőség" eszköznél, emberi tevékenységné|egyaránt végzetes lehetett. Ez
azonban ma már közel sem elegendő, ha nem jelenne meg mellette a
minőségü91i ismeretek szervezett oktatása. Bár a szükségszerűség már
jelen r'olt' mégis a véletlen is nagy Szerepet játszott abban, hogy
eg1etemünkön tantervi javaslatban már 1995-ben' az oktatásunkban
pedig l997-ben megielent a Minőségiigy tantárgy. A véletlen abban
volt. hogy Veress Gábor professzor (ma a Magyar Akkeditációs Bizottság
minóségügyi szakérto testtiletének vezetője, a Veszprémi Egyetem egyete_
mi tanára), volt középiskolai iskolatrírsam már a 90-es évek közepe előtt
bevont a minőségügy hazai fejlesáésén dolgozó szűk, néhány fős kutatócsoportba. A foly.tatást a Phare TDQM program kidolgozása jelentette,
amelyben sajnos katonai okok miatt már csak rövidebb_hosszabb kihagyásokkal tudtam részt venni.

A több éves együttműködés eredménye lett az, hogy a ZMNE-n az
általam vezetett tanszéken alapított és államilag akkreditált egyetemi 5
éves alapkiképzésiés a 2 éves kiegészítő illetve ennek 3 éves levelező
2' Jelenleg a katonai felsöoktatás két intézményben' a zÍínyiMiklós Nemzetvédelmi Egyetemen
(ZMNE) és a Bólyai János Katonai Műszaki Főiskolán (BJKMF) folyik' A magyaÍ felsőoktatás integrációJáÍlak részekénta BJKMF 2000 január l-től az egyetem fijiskolai kara lesz. Mindkét intézmény
ezideig megf€lelő gyorsaság8al követte a minőségligy és minőségoktatas ma8yaIországi felfulísát' de
az információcserén túl a maguk útját jáfták' Én a továbbiakban elsősoÍban a ZMNE minőségÜgyi
képzésétés minőségügyi fendszerfeil€sztési törekvéseit mutatom be'
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formájában bevezetett Haditechnikai menedzser szakon minden szakirányon önálló tantárgy a Minőségügy' A szak négy szakiránya közül
három szakirányon 30 tanórában' a Általános haditechnikai szakirányon
pedig - amely a katonai logisztika részéreképez szakembeleket és amely_
nek felelőse a Haditechnikai tanszék - két szemeszteren át, öSSZesen 90
tanórában. Ezek a tárgyak a kötelező tantárgyak körébe tartoznak. Más
szakok és szakirányaik részére a választható tárgyak körében ajánljuk a
Minőségügy felvételét.
AZ oktatott minőségügyi ismeretek fő témakörei:

'

a minóségügy kialakulása éS története,

.

a minőségügy alapfogalmai'

. az ISo 9000-es, l0000-es és 14000-es szabványcsalád,
. az MSZ EN ISo nemzeti szabványok'
.

a

.

a minőségügyi rendszerek felépítése,elemei,

NAIo

egységesítésidokunrentumok'

. a szolgáltatások minóségbiztosítása,

.

a magyar szabványosítás új rendszere éS testületei,

. a

mag)'ar szabváriyosítás és a nemzetkclzi minőségügyi

szen ezetek,

'

: ninóségügyi kézikönyv és egyéb minóségbiaosítási dokumen-

.

:' :.i:.Jsésü_g) és a katonai minőségügy fejlesztésénekfő fela-

-.:i:-..k.

---:.
.:

- :-:...]i\

szakirodalma, a katonai minóségügy forrásanyagai.

(A nemzetktizi, nemzeti és a NATo

szabvríLrryok kapcsolatrendszerét

Kelemen GyÓrgt összeá|lítása alapján szeretném a cikk végénbemutatni,
közreadni).

A tanszék által oktatott más tantárgyakban, és egyre több tanszék
tananyagaiban is megjelennek a minőség egyes kérdései'Ezek kÖzíjl
kiemelésre érdemes, a Rendszerbentartás (üzemfenntartás) elmélet tantárgy' Ennek keretében a szakunk valamennyi hallgatoja (elenleg három,
jövóre négy tanszék tancsoportjai) kap egy 26 órás blokkot a haditechnikai
eszközök megbízhatósága elméleténekalapkérdéseiből. Ea a következő
SZemesztertól a mi szakirányrrnkon önálló tantárgyként kívánjuk szerepeltetni az új, jelenleg nyomdában lévő jegyzettink (elméleti rész és alkal_
mazások rész) alapján. Ebben az ismeretrendszerben helyet kap a
ralószínűségelmélet ismétlő áttekintése, a megbízhatóság_elméletben
alkalmazott nevezetes eloszlások' az elemek és a rendszerek megbízha_
tóságának a)apkérdései, a tömegkiszolgálás elmélet lényege, a tartalékalkatrész képzésnéhány eljárása és a matematikai statisztika egyes kérdé_
sei. _{z alkalmaások rész több számítógépes megoldási metodikát is rész]etesen bemutat. ezzel is támogatva a hallgatók minőSégbiztosítási felkészü]15égének erősítését'

.{ kÁtonai logisztika haditechnikai biztosításának tantárgyai
témáik sorában tarta.|mlzzák azokat a NATO előírásokat' egyes
ST.$_-1'G-€ket, amelyek az egységesülő NATo minőségbiztosítási
rendszer szempontjából, különösen csatlakozásunk, beilleszkedésünk
szempontjából játszanak meghatározó szerepet.
.{ Z]!í]{E akkreditált doktori programja, amely "A katonai biztonság'
et tédelnti itegráció és a feglveres kiizdelem" címet viseli, ma már szin_
tén kapcsolódik a minóségügy oktatásához. A nevezett doktori programunk 'F" alprogramjában szerepel az á|talam yezetetl _ röviden haditech_

nikai üzemfenntartásának megnevezhetó téma. E téma keretében önálló

tantáÍg}'ként vettem fel az lJzemfenntartás minőségbiztosítását, amelyben
r endégprofesszorként Veress Gábor is szerepet vállalt. A programban
jelenleg két doktorandusz is részt vesz. Egyikük témavezetésétfelvállal-

tam. másikéra javaslatomla a ZMNE Doktori Tanácsa Veress Gábor professzor urat kérte fel' A belső - katonai kérdéseketérintó - konzultációkat
az o esetében is személyesen látom el.
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Amit a minoségügy oktatása terén tettünk eddig, az már kézzel-

fogható. A kibocsátott hallgatóink tudásában és szemléletében megjelenik,

hasznosul. Ugyanakkor a továbblépés szükségessége nem kérdő_
jelezhető rneg, hiszen az igény erre vonatkozóan a megrendelői oldalról
már több évejelen van' Ezért kivánjuk 2000 őszétől a Minőségügyi szakot' mint szakirányri továbbképzést beindítani. A képzéselószc!r csak
levelező, késóbb táVoktatási fomában is megjelenne.

Tiirekvések minőségbiztosítási rendszer kiépítésére
a
Vezetés- és Szervezéstudományi Karon
A minőség a hadiiparban, általában a termelésben, de mára már a szolgáltatásban is óriási érték'aminek megfelelő garanciák kell a hátterében
álljanak. EzéÍalakultak a mirróségbiztosítás belső rendszereinek kiépítését követően olyan fiiggetlen szakértő szerlr'ezetek, amelyek tanúsídák a
minőségbiztosítási rendszerek meglététés elvárt működését.

A piacon az akkreditálások, rendszer_tanúsítások meghatározó
szerepet kezdenek játszani. Feltételeivéváltak az egyre komplexebb
gyártási' szolgáltatási folyamatok, logisztikai láncok, többszereplős
körébe történő bekerülésnek. Nem véletlen, hogy l999 ószén a tárcánkat
i1letően a vonatkozó kormányrendelet így fogalmaz:
"Á honvédeImi miniszter a minőség- (megfeIeIőség) Íanítsításrólés
az akkredittilősróI szóIó jogszabályokkal összhangban megItaÍározut a
Magycr Honvédség minőségi}gyi rendszerél és ttx, annak mííködíeíésére
vonat kozó köv ete Imény e kel "

Az oktatás, előzőekhez képest eltéro. sajátos terület. A piacoso<ló
működés csak részben és fokozatosan jelent' illetve jelenik meg. Az
oktatásban ma még új a minoségbiztosítási rendszer kiépítése,járatlari a
terület, kevés a tapasztalat. Az oktatás fejlódési tendenciát azonban azÍ
mutatják, hogy a jövő e felé halad. Mindezekhez igen fontos az' hogy a
megjelent állami támogatás jól szewezett' jól irányított, megfelelo nrérté_
kű és kellően hatékony legyen és ne marodjon el e mellett a katonai rnegrendelói támogatás sem.
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Vezetés- és Szervezéstudományi Karán (VSZTK) mint a
dékárr tudományos helyettese l997_ben vetettem íel először minőségbiztosítási rendszer kiépítésénekjavaslatát. A javaSlat megvitatása és elfogadása
után megbízást kaptam a feladat megfogalmazására és a Kari Tanácshoz a
rregt elelö elóterjesztés elkészí(ésére.

A rendszerjavaslct - mint elgondolás - elfogadástÍt követően ű
VSZTK dékán 20/I998. számú intézketlésébena kűri minőSégbiztoSítási
rendszer kiépítését'bevezetését és folylműtos fejlesztésétrendelte el. Az
i n t ézk

e

d és me7 h atrirozta :

- a feladatrendszel teljes hatáskörű tervezésére,szervezéséreés
irányítására a tudományos dékánhelyettes kapott rnegbízást;
- a feladatokat munkacsopofi végzi, arnelynek tagjai:

.

a szakok felelőseinek képviselói, akik egyúttal ellátják

a

szakok rninóségügyi vezetői feladatkörét is;

'

a tanulmányi osztály megbízottja, aki ellátja a tanulrnányi

osztályhoz és a dékáni hivatalhoz kapcsolódó minőségügyi
YeZetói (felelősi) feladatkört;

. adott kérdésesetében a kar állományából bármely személy'
akit erre érintettségefolytán a tudományos dékánhelyettes
felkér'

Az á1landó bizottsági tagoka ajavaslatokat aZ adott felelós vezetók a
irdomán\'oS dékánhelyettesseI egyetértésbentették meg.

A bizottság l998-ban feladatot kapott a kari minőségpoIitika meghaiáT!.ására (pontosítására), a kari rninőségbiztosítási irányelvek megfoga[nazása és a rendszer kiépítésének- egyenlore külső erőforrások és támosatás be\ onása nélküli _ megkezdésére.

{

kar minóségpolitikáját, minóSégbiztosítási irányelveit és l999-re
e.ijsziien munkatervét a Kari Tanács l998 végénmegtárgyalta és eltbea,ll-:'

Elkészült a karon aZ az organogÍam is, amely a tudományos kérdések
mellett a Kari Minőségügyi Bizottságot a tudományos dékrínhelyettes
irányítása a|á szerv ezte.
Kezdeményezésünk az egyetemen jó hatású volt és gyorsan viszhangra talált. Munkánk alapján a Hadtudomanyi Kar egy hónappa| később
ugyancsak intézkedést adott ki a kari minőségbiztosítási rendszerük kiépi
tésére.Erre náluk is a tudományos dékánhelyettes, hasonló összetételű
Eltenőrzési és Biztosíttisi Bizottstíg" felállításával és működ-

"Minőség

tetésével kapott feladatot.

A VSZTK büszke lehet arra, hogy

aZ Egyetemi Tanács l999 január 5-i

üléséna kar tudományos dékánhelyettesét kérte fel ana, hogy az egyetemi

és működtetésére a rektori
minőségbiztosítási rendszer kiépítésére
intézkedéStelkészítse. A rektori intézkedés- amint a kari intézkedések is -

módosított felsooktatási törvény 59. $-ának el<iírására, de
azon tullép éppen a rendszerépítéskonkrét igényeinek megfe|elóen'
Felhívja a figyelmet a magyar felsőoktatás minóségbiáosítási rendszer

építa többször

kezdeti tapasztalatai felhasználására és azoknak az ered_
kiépítésének
ményeknek a hasmosítására, amelyeket a két egyetemi kar - elsősorban a
VSZTK - az eddigiek során már elért. A rektori intézkedésmegvalósítandó
feladatokként hatálo^a meg elsőként a következií rendszerelemeket és
elv ár l lev éke ny s ég e ket :
- az egyetem minőségpolitikája és minőségbiaosítási irányelvei megÍogalmazását,
_

a minőségszemlélet fokozatos kialakítását az egyetem egészére,

- a minőségbiztosítási rendszer működő és újonnan létrehozandó ele_
mei és folyamatai meghatározásái,

-a

minőségelemzés és értékelésmódszereinek rendszerezését és
új módszerek és eljárások bevezetését,
kiegészítését'
- a minőségügyi oktatás erősítését,

- az egyetemi minóségiigyi szervezetek szintjeinek és rendszerének
meghatározását.
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Rentlelkezik a minőségbiztosítás helyzetének rendszeres értékelé_
séről és az éves minőségbiztosítási tájékoZtató Magyar Akkreditációs
Bizottság, illetre az éves minőségbiztosítási jelentés honvédelmi miniszter részéretörténő megküldéséről.
A VSZTK ezzel egyidejiileg már elkészítette1999' évre a Kari Minőségüg]i Bizottság feladattervét' A bizottság munkáját ennek megfelelóen
kezdte el. Később azonban ettól egy egyetemi belső pályázat megjelenlete<e miatt részben eltért'

.\Z emlitett pályázatot az egyetem l999. februárjában a kreditrend_
sZer eg\etemi bevezetésének megvalósítási tanuImányára, valamint a
Írin,__.sé.sbiztosítási kézikönyvek (kari és egyetemi) összeállítására írta ki'\ pálr ázat segíteni célozta a rendszerépítést,de kiírásánál nem vette kel-

l::n fier elembe a karok folyamatban lévő rendszerépíto munkálatait és azt
: :j.ziinkról jelzett, késóbb pedig igazolódott tényt, hogy a pályáZat a
:]..|i]e]!i kapacitásokat le fog|a kötrri, el fogja vonni.
.1 |'SZTK-ntil a Íervezettnek megfelelően februárban megjelent a
Jét,in 11 1999. sztintú intézketléseegyes kari minőSégbiztosítrisi dokuntertIunulk kiatlásriróI, nmely Kari Tanácsi elfogatlás alapján:

.

-

\::d13 a VSZTK alapképzési és szakirányű továbbképzési szak..'.' ::]in.iséspoiitikáját szerves egységbe foglaló kari minőségpolitikát'
- : \'SZTK
_

m

inőségbiztosítási irányelveit,

: \ SZTK \'Íinóségügyi Bizottságának Míiködési Szabá|yzatát'

- : iali \1inóségtigyi Bizottság névjegyzékét,ezzel a már nrűködó
] _ ]:::j: ;:gainak hir'atalos rriegerősítését'
:. 1;',.
]

].

j23ttlkkal párhuzamosan a kari munkák ezt követóen gyakor-

::'L.l\'

-I;!;utősnek ÍekintheÍő a kar munktijtűttak, a munka megerősíté,:r.i s:tntP,,nrjribtiI a februúrban negjelenÍ kéÍrendeleÍ:

!

.

'

-.rq9 r 1l' ]') o \'{ rendelet a rninőségtigyi (egy'etenri, fóiskolai)
i'rbkepzési SZak képesítéSikövetelményeiróJ'

:_-''
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A

28/1999 (II.12.) Korm. rendelet a katonai felsőoktatás alapképzésiszakjainak képesítésikövetelményeiről.

Ezek fontosságát bizonyára nem szükséges részleteznem.

Az oM rendelet alapján készítetteeI a VSZTK Haditechnikai
Tanszéke a Minőségügyi szak indítására irányuló javaslatát, amelyet a
Kari oktatási Bizottság megvizsgált, támogatott és ennek megfeleloen a
Kari Tanács elfogadott. A szak indítását előterjesáésemre a ZMNE Egye_
temi Tanácsa a 17l1999.(Yil.15.) számú határozata alapján az 1993. év|
LXXX. tv. módosítására vonatkozó l999.évi LII. tV' l3.s_ának (2) bekez_

dése figyelembevételével engedélyezte' Megállapította, hogy-' a szak meelelel a 8l l 999. 0l. l.) oM rendeletben előírt követelményeknek.

A minőségbiaosítási kézikönyv elkészítésérekiírt pályazat értékelése
és eredményhirdetése idoben jelentősen elhúzódott. Az értékelésrőlszóló
rektori intézkedésjúlius 13-án került aláírásra. Ez gyakorlatilag azt jelen-

tette, hogy a zárővizsgák és a kibocsátó miatt júliusban már effektív
munkát a pályaművek felhasználásával nem lehetett elkezdeni' eá pedig a
sZabadságolások követték.

A VSZTK a

minőségbiaosítási rendszer építésének,,kényszerszünetét" arra használta fel, hogy egyrésa dolgozott a minőségügyi szakirányú továbbképzési szak előkészítésén,másrészt az oMFB-nél a
Haditechnikai Tanszék megpályázta és elnyerte a Minőségoktatók Iv.
Országos Konferenciája támogatását. A bizottság márjúliusban elkezdte a
konferencia előkészítését'A konferencia megrendezésére a rektori
haÍározatot szeptember 2-án íraÍtllk alá. Ebben szerepel a rendezvény

célja, ideje, helye, t€rvezett

programja' a konferencia szervezőbizottsága,

a szer'vezési feladatok és az egyéb feladatok. Az előkészítő munka során és reméljük magán a konferencián is - sok olyan tapasztalatra, ismeretre'
kapcsolatra tettiink (tehettink) szert, amely meggyőződésem szerint nem
kis szerepet fog játszani a kari és az egyetemi minőségbíáosítrísirendszer

kiépítésében
sem.

Jelenleg folyamatban van a két katonai felsőoktatási intézmény(ZMNE
és BJKMF) integrációja, amely új heIyzetet" teremt mind az integrálódó
intézmények életében,mind az inÍegrált egzetem minőségbiáosítási rendszerének kiépítésében.
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A Szervezeti és Működési Szabályzatban (SZMSZ) újra kellett
definiálni az egyetemi minőségbiaosítási rendszer kiépítését,hiszen a
szervezetbe a két egyetemi kar mellé ''belép" a BJKMF, mint az egyeÍem
katonai műszaki fóiskolai kara. Az SZMSZ megfelelő paragrafusának
módosítására a javaslatot _ az Ideiglenes Intézményi Tanács (IIT) megbízása alapján - elkészítettem, amelyet az ]lT az 1999. novernber 3-i
ülésén elfogadott. Ennek alapján sziikség lesz a rektor részéről az egyeÍemi minóségbiztosítási rendszer kiépítésére'új határozat kiadására.
Célszerűnek látszik, hogy ez a határozat értelemszerííenveg;e liglelembe,
iIlet''e haÍározza ,neg az alábbiakat:

- a két jogelőd intézmény minóségügy kérdésében,minőségbiztosítási

rendszerépítésébeneddig meg1ett utat, elért eredményeket,

-

teg}'en javaslatot

a IIT részéreaz új szervezetnek

megfelelő

Ee\ etemi \{inóségügyi Bizottság felállítására,
- az egr etemi karok dékánjainak és BJKMF fóigazgatójának minőség::z:...íúsi rendszerépítésiintézkedéseit, elgondolásait és eddig elvégzett

- a minőségüg-vi kézikönyvek elkészítésére
kiírt pályázat eredménye
_ előzóekkel összhangban álló _ módját és feIadatait.
-:szr.^su]ásának

A konferencia elókészítése időszakában vettük fel a kapcsolatot a
Ti=\- Rheilan d magyarországi szery ezetév el is. A kapcso latfelvételnek
._._-;.: eredmén1'e a rendezvényünk támogatása, a másik egy konekt

i-:

:e:dszerkiépítéssel kapcsolatos egyeztetések megkezdése' Ez utóbbi
:51;::a1 annak is bizonyítéka, hogy szándékunk nem csupán minőségbiz::--lljs: rendszerek kiépítése,hanem egy célszerűnek látszó sorrendben a
re:jszerek belső és külső auditálásával együtt annak tanúsíttatása is'

A

\'ezetés és Szervezéstudományi Kar minoségbiáosítási rendszere
kiepi:esének története ma eddig tart. Talán jó ütemben haladunk, talán

u:::ai:ánk már előbbre is' EzÍ igazán azok tudják megítélni, akik egy

ilre: ra*

hasonló utat már bejártak, úgymond célba értek, illetve akik

l_.czzánji hasonló rendszerkiépítésendolgoznak. Mindnyájuktól szívesen
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vesztink át hasznos tapasztalatot, utunkat rövidítő, a tévutaktól megóvó
j

avas latokat.

-a

hadtörténelem tanúsága szerint is
alapvető - két szempontot mindenképpen szem előtt kívánunk tartani.
E tanúság és abban jelképszerűen megfogalmazott szempontjaink arról
szólnak, hogy a háború megnyerésének döntő tényezői:

Továbbí munMnk során

- a korszerűen és jó| felkészült és felszerelt önálló tevékenységre
képes katonák és
- a rájuk támaszkodó, mindig újszerűen, alkotó módon gondolkodó'
a helyzetnek leginMbb megfelelő megoldásokat megtalá|ni képes had-

vezér.

Mn{ÓsÉGRÁNYÍTÁs (MD Ésnrn{ÓsÉcnlzTosÍTÁs(MB)
AZ oKTATÁSBAN
(Összeállította: Kelemen Györgt nyá.alez tudomdnyos főmunkatórs)'
A szabvánv címe
MI és MB szakszótaÍ

Nemze(közi
ISO 8402: 1994

Nemzeti
ISO 8402

Ms7
2.
3.

4.

A kiváasztas és tso 9000-l
t994
az alkalmazrís iraavelvei
.MI és MB 2' Altalanos
ISO 9000-2:
irlínyelvek az Iso 900l-9003 1991

MI és MB

1.

ájkalma7ásaioz
MI és MB 3' Irányelvek az
Iso 900l alkalmazásahoz a

ISo

9000-31
199',l

NATO

MSZ EN
)',71

MSZ EN

ISO 9000-l

STANAG 4I08
AOAP-100
AQAP-l r 9

MSZ ISO

AQAP-r5o

9000-3

AQAP-159

szoíiver-

5.

6

feilesztés terén
MI és MB 4' IÍanyelvek a
megbízhatósági program
iÍánvitásáfioz
A tervezés, a fejlesztés' a
gyliÍlis, a telepités és a

ISO 9000-4:
1993

lso

MSZ EN

AQAP-I r0

1994

ISO 9001

iSO 90021

MSZ EN

AQAP-120

1994

ISO 9002

ISO 9003:

MSZ EN

AQAP-130

900 r

vevöszol8iíat

7.

8.

minósésbiztositasi modellie
A gyártlis, a telepítés és a
vevőszolgalat minőséghiztosítlisi modelIie
A végellenőrzés és a vizsgáat minóségbiztosíta5i

1994

rso

ISO 9004: 1987

MSZ EN

ISO 9004-l
t994

MSZ EN

modellie

9.

A minőségügyi (MU) rendszer elemeiÍe vonatkozó

iránve|vek

10.

MI és MU rendszerelemek

rRE\1

ÍÍanvelvek

9003

29004

tso 9004-l

AQAP- 131

Isz

I

iLNemzetiLNAT

A

ll MIésMÜRE2'A

ISO 9004-2:

t).

s7olsá1tatás iránvelvci
M] és MU RE 3 ]ráiyelvek

1SO 9004-31

rl

Ml

ISO 9004-4:

a feldolgozott aryagokloz
és N4U RE'1' Iranyelvek

minósés iavitá5hoz (ToM)

a

l'1

A minóségteÍVezés

l5
ló

lrán\'e]vc1
1 protel,riran\ rlas el\ci
A konfi surációlránvitá6 elvei
A n1inőségirá,ÍtyitáS alape]vei
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1991

rso 10005
Iso

t9

Á

Íso 100l

:

::

MSZ F,N
u001l-l

001

]-2:

N,ÍSZ EN

1001 r-3:

MSZ EN

N4 l-I rendszerek
felu]vizs8álóini]k n1lnősitési
kÓvetelnrén\ei
A íelÜlvizsgálati programok
irányilása
Méróbcrendezések
melrolóBlai ]óváhagyási

lSO

A nlérósieljarások

ISO 10012-2:

.\ lllinöségug!i kezikönyv
k ldo ls o zás an a}i iránYelvei
{ mrnoseekoltscq rran) elvci
'\7 ,]kI3líi lÍánYelvei
'_. K..mliin\ ok nlinóség-

ISO

l00lir

rso

10014

e1lcnórzésónek rendszcfe

l:.]

l

l35

jn.li

::::,rs.gb1ZIositá5i kiadvá-'.l]< hl1lznalhatósása

:- Szo\:li.g.sminósigbizto.:.ij l ]3l\ án\ ok l^()AP
:! -::r]ulaló a

1991

tso

300r r-2

30011-3

1991

MSZ EN

10012-1

i0012-

1992

1997

kö]csönös
'
j':.]_:3JJ5il
cs a szo\ ctségi

a:

-:

1

t990

rendszere

l:

1995

1SO 10008

rso

:]

1995

1000ó

IsO 10007:

A felülvizsgáiat lrányelvei

ll

9004-2

l993

18

20

MSZ ISO

t99l

ISO 1001

1995

I

MSZ ISO
100r3

STANAG

4I 07

AQAP,t70

STÁNAG 4108
}

1.1:.blzh3losag1 tbgalonr

MMS

ARMP-5

ARMP-7

j

-: rt.)rrrozarok
- :::_ii]zh3losággal

,

.':_.:.r]\nsn}cl\]án&sság

Sl'ANAG

ó00

- ,::::.l
: r:5I !:

STANAG

6t)O5

i

é5 a

..a. :=:.!sal kapcsolaios
!:_:r! ir:i\.r1\ok

l

zail !!)lltlka es

STANAG 4I74

]

t25

Megiegyzés:

STANAG: standardization agrement = egységesítésimegállapodás
vagy szabványosítási egyezmény
AQAP: allied quality assurance publication : szöVetséges minóségbiztosítási kiadvány
ARMP: allied reliability and maintanability publication = szövetséges
megbízhatósági és
karbantartási kiadvány
ISO: International Standard organization = Nemzetközi Szabl'ánr osítási
Szervezet
TQM: total quality management = teljesköni minóségirán1 ítiís
MSZ: Magyar Szabvány
EN: Euronorm = Európai Szabvány
Felhasznált irodalom:
l.) Magyar FelsőoktatáS 1999/8'
Veress Gábor: Minóségbiztosítás

2) Prof.

a

felsóoktatásban (kézirat,

1999).

3') NATO kézikönyv, SVKI, Budapest 1999.
4') Kelemen György: Katonai minőségüg1' és minőségpolitika (cikk meg-

jelenés aIatt).
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A MINoSÉGÜGYI oKTATÁS
A ZMNE HAD|TECHNlKÁl MENEDZSER SZAKÁN

Zupkó Tibor

I

A Zrín|i MikIós Nemzetvédelmi Egyetemen 1997. szeptemberében
indítotÍúj szak a haditechnikai menedzser szak, erre a szakra az egleteniinkijn először készüIt minőségpolitika, Jogosan mondhaíjuk eI, llogy a
szak vezetése úÍtörő munkát végzett ebből a szemponÍból. Nézzük, meg
hogyan is foghltuk össze a szak minőségpolitikriját:
A haditechnikai menedzser szak minőségpolitikája2

A haditechnikai menedzser szak minóségpolitikájának cé|kitűzese az
oktatás rninóségének a folyamatos emelése, a legújabb modem tudásarryag
átadása a hallgatók számára a Magyar Honvédség haditechnikai szak_
ierületei igényeinek megfelelóen. Nagyon fontos számunkra, hogy minden
'.ktat.í 1'elismerje a minőségbiztosítás szükségességét' közös érdektirrk a
:'r

ir.,ségi oktatás.

1 s:ak céIja: a Magyal Horrvédség és ezáltal a magyal társadalom
]]::-.:13 nlenedZSeri. vezetési képességekkelfeIvértezett katonai vezetók
ElköteIe:ettek vag1,rrzlr a szak felső vezetői szintjérr

a

minőségi szem-

: :: .:a]:kításáért. bevezetéSééfiés a folyamatos fejlesztéséért.

os:Iijnij-üh:

. ::']..dem
.

-

..

:iitatás színvonalának folyamatos fejlesztését és javítását,
:-_::'.:'.jsi szemIéletet az oktatásban.

]... - : - :_;
i

':_. _ '

jsnleretek és módszerek oktatását,

]'a.:

''.'z--tés é5 Szervezéstudományi kar, HaditechnlkaiTanszék, eg!eLeÍn]

:,;1-.- ':::::].:.k

és a

szal YezetőJének közös

munkájának credménY€

12'.7

'
I

a folyamatos kapcsolattartást a honvéd középiskolákkal és a
katonai szakképző iskolákkal,
a rendszeres kapcsolattartást a Honvédelmi Minisztériummal, a

Honvéd Vezérkarral, a Magyar Honvédséghaderőnemi vezetőivel, és a Magyar Honvédséglogisaikai szerveivel.

A

haditechnikai menedzser szak vezetójeként elkötelezem magam
minőségpolitikánk megvalósításáért és működtetéséért'

A

haditechnikai menedzser SZak tanterve már tartalmazta a
"Minőségügl I.'' című tantárgyat 30 tanórában (1.sz. táblázat) a szak min_
den szakiránya számára kötelező tantárgyként. Az általános haditechnikai
szakirány oktatásában további minőségügyi képzésis szerepel a
''Minőségiigl II." címu tantárgy keretében 60 tanórában (2.sz' táblazat) '
Ezen tarílirg)ak oktatási céIja: a minőségügyi szemléletmód megismertetése, minóségügyi rendszer bevezetésének elónyei, minoségügyi
eszközök felhasználása, minóségügy helye és szerepe a honvédségben a
tervezéstől a végrehajtáson keresztti1 a feladatok komplex befejezéséig.

A magasabb óraszám esetében mélyebb elméleti, gyakorlati alkal_
mazások bemutatására és gyakorlására is lehetoség van. A hallgatók elég
hamar felismerték a tantárgy aktualitáSát (IrJATo csatlakozás), szükségségét,felhasználási lehetőségeit és előnyeit.
A
o ktaÍ ás

tantárgy oktatása során a következő tényezők befolyásoljrÍk az
i a ny ag kial a kítás tűt :

A honvédségkiirnyezete
katonaÍ minőségbíztosítást két körülmény jellemzi és határouű
meg: ( lásd: a ]29.oldalon léyő ábrát).

A

l.) A Magyar Honvédség védelmi feladatainak ellátása során

nagy

értékű,biztonság tekintetében veszélyes, a felhasználás speciális jellege

miatt a polgáritól szigorubb minőségi követelményeket igénylő eszközöket,

termékeket üzemeltet és alkalmaz. (Miért szigorubbak a kcivetel_

mények? Élet'n"ntő funkciók' a meghibásodás Súlyos következményei'
szélsőséges igénybevételi viszonyok, bonyolult, veszélyt hordozó összetett berendezések az integritás különleges feltételei miatt')
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2.) A Magyar Honvédségnemzetgazdasági mértékben is jelentős
fogyasztó tömeget képvisel, ezáltal a piaci érdekszférak találkoásanak és
ütközésének színtere. Ez megköveteli a teljesítmények és ráfordítások
az életciklus költségek számítását, a versenyismeretét, az éÍlékeIemzésÍ,
helyzet figyelembe vételét,valamint a közbeszerzési törvény előírásainak
betartását.
NemzetkÖzi
köÍnyezet

Politikai

-wemz€lkÖzl

irányzatok

Technológj.i&
TÖNények'

szabályozók,
szabvánYok

\.mzeüiozl

Honvédelmi

Minisíérium

uon'.a.r'' -'-_-------r,|i.ÍÍll"t|,i

NATO

világ_
gazduág

NATO

elváÍísok

ajánlások

A honvédségkörnyez€te

A fentiekből adódóan a HM és MH vezetése felelőséggel tartozik
egyÍésziaz eszközt üzemeltető, a terméket alkalmazó állománnyal, más-

részt piacgazdasági viszonyok között

a

költségvetési előirányzatok

törvényes és hatékony felhasználásával szemben. A kettős kötelezettséget
hatóságijogkörök gyakorlásával, intézményrendszerén keresztiil teljesíti.

Ezek közül a katonai minőségbiztosíttÍs feladata: garantálni a MH
logisaikai folyamataiba bekerülésre ter.rezeli, beszerzeli, majd üzemel-
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tetett és felhasznáIt technikai eszkcizök és anyagijavak, valamint szolgá|_
tatások - a hatályos jogi szabályozásoknak és a normatív dokumentumok_

nak megfelelő

-

minőségét és megbízhatóság át,

az emberi

egészség

védelmét,az élet és vagyonbiztonságot, végül a kiadások és teljesítéSek
összhangját.

A katonai minőségügyi rendszer vezetési és irányítási feladatai:
.

a minoségüggyel kapcsoIatos törvények, jogszabályok érvényesülésének ellenórzése, hatásainak vizsgálata és értékeIés,

.

a minóségügy táÍcaszintű képviselete, ajogalkotásban való részvétel,

.

a nemzeti és nemzetkcizi együttműködés szervezése' koordinálása a

minóségügy katonai kérdéseiről, a területek öSsZehangolásáróI,

.

a minóségügy (műszaki) szabályozás, termékcsoportok hovatar-

tozásának megállapítása, ennek megfelelóen a felügyeló és
engedélyezó hatóságok kijelölése'

.

szállítók kcirében minőségbiZtosítási rendszer vizsgálat

és

tanúsilás szabá11 ozása.

.

méréstigy,mérőeszkciz hitelesítés katonai vonatkozású szabá-

lyozása'
. a nemzeti szabványosítással összhangban katonai szabványosítás
sZabályozása és feIügyelete,

.

a nemzeti meghatalmazási rendszerrel való együttműködés,

.

a nemZeti tanúsítási rendszerrel va|ó együttműködés,

.

.

a katonai minőségügyi oktatás- kutatáS- fejlesztés irányítáSa és
szervezése,

a beszállítók minőségbiztosítására vonatkozó követelmények
kialakítása, a szállítói rendszer működésének szabályozása.

Az intézményes feladatok végrehajtását

a

HM Beszerzési Hivatala

és

a Haditechnikai InÍézetevégzl,' amelyek a minőségszabályozási rendszer,
a termék megfelelóségének ellenőrző, vizsgáló és tanúsító szervezetei.

i3í)

A halIgatók kénléseiaIapjrÍn, vaIa inÍ ( vizsgák cIkalntával íapasz-

Íaltuk rrz aldbbiakat:
1.)

jól negértettéh:

A

huIlgatók

'
.

nrinóséeüg1 hel1ét és szerepét a Szervezeten belül,
a nlinosegüq\ eszközrendszerének

. :

felhasználási lehetóségeit'

:l incségbiaosítás \ATo szervezetében elfoglalt helyét és

sza:aPat.

)'l

.

: n::cseg|ig1 i fo]r arnatok szervezését és dokumentálását.

.1

halkatók kevésbééxettékmeg:

.

a statisztikai tblr arlatszabályozás kérdéseit,

'

a rrlesfelel.1sés és minőség közötti

:

'\Ílir,'tjg/'gl l

különbcizőséget.

kevés idő.1ut a sta_
és a mirrőségügyi eszközÓk részletes
':;'::_::::s:re. { lepzési idó kevés voltát nagy részben kiküszöbölhetj
ük
-:-' J'e: :gretenli jeg)'zet kibocsátásával, amely az elózóekben
S"_l:c.

" tantárgy oktatása során

:.>]::\.]] e.:3rJs.k tilhasználásának

]::.::...n problénák megoldását orvosolhatná.

\

gl akorló ibglaikozások során az esettanulmányok rnegbeszélése, a

.:.':l ntunkahelri problérnáik rnegoldása a rninőségügyi eszköztár segí!

.:::r:l'

i]letre a szerepg1'akorlatok egyre jobban elmélyítettékaZ anyag
j:etét és beq\ akoIlottságát' A hallgatók ezeken a gyakorló foglalkozá1 _ :] k ibL. ntakoZtathatták aZ edd ig elsaj átított ismereteiket és b izorryíthat-

s:::

:

__

iJa ]ZL.

h!-]g\ a]] értelmezik a rninőség iránti elkÓtelezettséget és a
ll:;:l: eqi]sri szenr ]é letmódot' Ne]rezebben valósítliató meg a Szerep:\:a]r]3t!]k során az "ezredes" hatás kiküSZöbölése, a csoporttagok

',e'elt:enrenek a fig1elembevéte|e és a kooperatíV munka végzése'

\ hallgatók nag1,mértékben segítik a tantárgy oktatóját kérdéseikkel,
lnleir ekbt ] 'ió] látható, irogy szeretnék felhasznáIni a gyakorlatban is az
e]l:_.eieiten

ili;i:n
:::

e lsaJ

átítoltakat. Számos építő javas]atuk van arra vonatkozóan,

látják a nl irl őségb iztos ítási rendszer bevezetésének lelretóségét a
.::.-::elr iikiin. Az elózetes felmérésekalapján az érdeklődés növekedését
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jól mutatja az ebben

a témában íródó szakdolgozatok számán. A hallgatók
nem egy újabb hóbortos divatnak tekintik a minóséget és a minőséggel
szorosan kapcsolódó témákat, mivel az életüket, társaik és beosztottaik
életét,továbbá a rájuk bízott nagy értékűanyagi eszközök élettartamát is
befolyásolhatja a minőség'

Az előadásokon egyre gyakrabban felmerülő kérdés,hogy a Magyar
Honvédséga jelenlegi helyzetében milyen mértékben hajlandó támogatni
a szervezetén belül a minőségügy kérdését,valamint a minőségügyi rendszerek bevezetését. A Magyar Honvédségen belül jelenleg két szervezet

a minőségüggyel a HM Beszerzési Hivatal és a HM
Haditechnikai Intézet' Felteheqük azt a kérdést,hogy nem kellene-e a
csapatjavítóknak, valamint más alegységeknek a minóségügyi rendszer
bevezetéssel foglalkozni?
foglalkozik

A jövőkép új szak indítása, amely a ''Mitőségügli szakirányú továbbképzésiszak". A szak indításával szeretnénk kielégíteni a megnövekedett
igényt katonai vonalon, valamint a katonai beszáIlító körében is.

A szak kötelező Íűntárgyai:
-M

in

óségb iztos ítás I'-II.-IlI'

- Vezetési ismeretek I._]I.
- Minőségügyi szabályozás

- Termelésmenedzsment
_

Gazdasági alapismeretek

- Minőségügyi statisZtika

- Szervezetfej lesztés
_

Információs rendszerek

_

Anyagvizsgálat

_

Minóségügyi eszközök

_

Megbízhatóság, kockázat

_

Tevékenységszervezés

- Minőséggazdaságtan

I'JI.

_

Humán erőforrás

- Minóségügyi auditálás
_

Kömyezetvédelem

- EU-ismeretek

'4 szak fakultatív (vdlaszthat) tantárgyai:

_'{ felsóoktatás minóségmenedzsmentje
- Szolgáltatások minóségbiztosíüísa

-'{ járműgyártás minőségbiaosítása
- oktatástechnológia

-

K-F

menedzsment

- Csoportmunka szervezése

- Szabr'án1'osítás
- \.{TO-ismeretek
- \ATo_szabványosítás
- \ATo-minőségbiztosítás

- \áTo-megbízhatóság
_

oktatási intézmények minőségbiztosítása

_

Katonai szakképzés

- Katonai műszaki menedzsment
- \Íenedzser-trén ing

2000Ósszefog!clva: a minőségüg1ti egyetemi jegyzet elkészítésével
ben úgzünk, amelyben már szerepelni fog a várhatóan a 2000, évben

kiadásra kerüIő új szabvány felépítése'valamint az abban Íaglolt
koveteImény rendszer is, A NATO minőségüggyel kapcsolatos kiadványa
b módosíttbra keriil, amelyet ű jegyzet elkészítésesorán Jigyelembe
vesaiink. A minőség oktatatására egyetemünkön egyre nagyobb Jigyelmet Íofdítunk,hiszen a Magyar Honvédségben is várható a minőségüg1'
irántí igény nÖvekedése,

I

l,:

A szak tantáfgyi kefetének tenezése során tijfekedtiink afra, hogJ' a
íanar'yag taríalma az igénJ,eket teljes egészébenlefedje, ReméIjük ebben

a formában is hozztíjárulunk a Magyar Honvédségmunkájdnak
jnítástÍhoz és az itt végzett szakemberek bevdltjtÍk a houtijuk fíÍzött
reményeket.

Felhasznált irodalom:
1.) Zupkó Tibor: Beszerzési projektek minőségbiztosítása a MH-ben

(szakdolgozat)

1

998 Veszprém.

2.)Szakindítási kérelem ZMNE VSZTK Haditechnikai Tanszék
elóterjesztése.
3.) Szakindítási engedély 17l1999. (VII.15.)
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KAToNAI MINoSEGÜGY
vÉDELMI IPARUNK LEHETÓSÉGEI ÉSMINosÉGÜGYI
FELADATAI A NATo tlcs_icuxx xnzoorÉN
SztTcs

Barnal

Bevezetés

A Magyar Ki)zítirsasdg I999. mdrcius ]2.-én teljes jogú tagja lett
Észlk-atlanti szövetségneh. A NATO kibővítésétkatonai yonatko:tisbdn ttibb miní Ía éúizedes munka előzte meg, amely elsősorban a
Partnerség a Békéértprogrant keretében a magyar szakemberek rés:véteIétés akÍívbekapcsolódtisát jeIenÍeíte a NATO bizottságok mun*ójába. Már az előkészítésiit]őszakban kiclakultak azok az új védelenryoliÍikai alapelvek, ameb)ek meghatározíák a tagságból eredő jogokat és
köíelezettségeket. Ennek értelmében az orszdg biztonságtÍt és katonai
védelmétszövetségi jogáIlásunkból adódóan nem kizáróIcg nemzeíi
0z

keretek közijtt keIl szavatoInunk, ug1,anis tagsdgunkkűl megszeÍeztiik a

szövetségi rendszeÍ íilt{rl nyújtoÍt védeImi gcranciákat is.

A szövetség tagjaként azonban kötelesek vagyunk a továbbiakban is
országunk fiiggetlenségének, területi épségénekmegvédése érdekében az
cinálló katonai képességeinket fej leszteni.
A NATO tagság új távlatokat nyitva hozzájárul a nemzeti értékekmeg-

őrzéséhez a nemzetközi gazdasági, pénzügyi, jogi, védelmi jellegű kapcsolatok kialakításához és kiszélesítéséhez.

A vitathatatlan politikai elónyök kristálytiszta megfogalnrazása mellett ugyanakkor a reálszférában, ezen belül is a védelrni iparban kevésbé
derűlátó vélemények hangzanak

el a csatlakozás

következnérryeinek

elemzése során. Az a hatalmas gazdasági potenciál, katonai erő, eszkciz és
felszereltség, akvizíciós és logisaikai színvonal, anrellyel a NATO renl Dr szűcs

t
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Barna mk' ezredes,

lIM BeszerzésiHivatal n1inőségbiztosítasi igazgató

delkezik bizonyos mértékig éúhetóvéteszi aggodalmukat, amikor saját
versenyképességüket állítjíik szembe a NATo szükségleteit kielégítő ismer1
ipari háttér kapacitásával és fejIettségével.

A kérdésekrendkívül egyszerűen

és világosan vetődnek fel

részükről.

A korábbi' vagy hasonló gyártás, szolgtíltatds folytatdsa relletÍ van-

e esélyük a fennmaradúsra?

Wtn-e igény és elegendő t{imogatás termékeik korszeríísítésére,új
te

r méke k k ifej le s zt és ér e ?

Melyek azok a követelmények, amelyeket a szállífujkkal szemben
támasztanük katonai megrendeIések előkészítésénekfoIyamatdban?

Milyen feltételeknek kell meg1felelniük a NATO beszerzési gyakorIatdban aIkalmazotl minősített Sz.íIÍtói cím megszerzéséért?

A cikk

az utóbbi két, reridkívül fontos kérdésmegválaszolásával

tc-irekszik ismereteket adni, példákat felsorakoztatni a hazai hadiipari szállítók felkészüléséneklehetőségeiről és feladatairól.

1.)

A katonai minőségbiztosítás és a védelmi lpar kapcsolatai

'1: elmúIt években társadalmi méretiívéváItak a nemzeti és nemzetkijzi
ninőségíigl' korszeríísítésére,szabdlyoztÍsára, valamint a legküIönbözőbb
slintíi min őségbixtosíttisi rendszerek kiépítésércés miíködésére irányuló

tevéhentségek.

Hazánkban e törekvéseket elsősorban az Európai Unió joghannonizá::.'s elr árásai indikálták, azonban az állami szerepvállalás mellett az ipari
- ii:reskede]mi és szolgáltató szférában ténykedő gazdasági társasások
er;:.e: is azt diktáhák. hogy a piacon rnegfelelőségüket minél elfogad::: l: :--''J.'n rrldják bizonyítani.

': ninősQiig' tiltalábun nag;on komoly meghatáro:ó vag' befolt'úoló
tjnre:íi eg' régió, eg' orszdg, egy tigazaí, vagy termékcsoporímegítélésében.

t 3'7

Miután minden esetben a reáiszférához kapcsolódik, erősítheti, vagy
gyengítlreti aZ adott terület piaci pozícióit' Érdernes megfigyelni hogyan
alkalmazzák egyes országok. országcsoportok érdekeik véde1rnében a minőségügyi szigorításokat és más esetben enyhítéseket.

Nem történik ez mdsképp a védelmi tevékenység kijrében sem.
Példakénthozom fel, hogy a NATO rninőségbiztosítási szerrezete rniközben általános e]vek betartását támasztja tagországaival szemben szigorú
belso szabá1yozásokat, szeruezeti és személyzeti felkészültségetkö\'ete] mes.

A Szövetség új tagjai, így hazánk számárű is kijlönösen fontos a
NATO minőségbiztosíttísi progrnmjának, mííködési rendjéne k és tevékenységének ismerete. Ennek kapcsán Szeretném felhívni a figyelmet a
csatlakozásunkat köVető közvetlen idószakban eJvégzendó feladatokhoz
nélkiilÖzhetetlen egytittműködésekre' amelyet a NATO minőségügyi
Szervezete irányíÍ, szervez és gyakorlatban is rnegvalósít' Konkrét példával élve: ettól fugg a NAIo tagországoktól érkezó haditechnikai eszkcizeink katonai minőségének biztosítása és a katonai expoftra ternreló ma_
gyar gyártók és szolgáltatók piaci megítélésének,termékei elfogadásának
feltéteIe és folyamata.

A

szövetségi minőségbiztosítás a tagorsuigoknril kifejlesztett és

mííködteteÍt nemzeti (kormányztti) rendSzerre timaszkodik, Ebből kiindulvtt viszont megköveteli o nemzeÍi minőségbiztosíÍási rendszerek

NATO

ko mp at

i b

i l it tís tit,

Nemzetközi beszerzések katonai minoségbiztosításának szabályozására a NATo tagországokban nolmatív dokumentum sorozatot
(AQAP-kat) alkalmaznak abból a célból, hogy egységes feltételek előí_
rásával segítséke$'részt a NATO tagállamok kormányzati szintjén, másrészt a polgári és katonai sZer\'ezetek köZötti
lom erősítéséteg.vmás munkája iránt'

A

kapcsolat kialakítását és biZa-

nemzetközi együttműködéS minoségügyi területét NATo államok
által latifikált Szabványosítási Megállapodás (STANAG soroZat) sZabályozza. Ezek közül kiemelt jelentóSégű a nemZeti katonai minóségbiztoSítáS
kölcsönös
elfogadásával foglalkozó STANAG 4107 számú NATo szabvány'

r:E

Magylr
Jiktikisán

a

k

nentzeti szabvrinykénl való
ő készít és e fo Iy a rgt ban v an.

kiadástinú és egyúttal rati-

el

A NATO a fenti nornratívákkal a követelmények azonos értelmezéSét
teszi ]eherőré a szállító és beszerző ország között' Szabályozott mechanizmuson keresztiiI nriiködteti azokat a minóségbiztosítási szolgáltatásokat. anlel1ek eg1ik r.NATO ország kományzati (katonai) szervei riyÍrjtanak a rnásik ország számára'

Az

átdo|gozás alatt áIló

AQAP

170 támo-

gatl3 3 ST'{\AG -1l07-et. úgy, hogy rnegbízások és feladatok másik
..rszásba riirtenó delegálásának feltételeit hangolja össze. A minőség-íelürreleri g1akorlat osszehangolása biztosítja a megrendelő országot anól,
|'.-g\ 3 beszerzett termékénekkatonai mirrősége kívánt szintű ellenőrzés
n_.e]len ]esz sarantálva'
"'7;

.iIlani Minőségbiztosíttis kölcsönijs elfogadása

és a szövetségi

(AQAP) haszndlata" címúEgyezmény
'1 I inó:s ég biztosíttisi KözIemények
.z<:ini \ Í inő ségb iztosítás i szolgáltatásokat a szállító országban lévó
ILormán1'zati Hatóság köteles ellátni akkor, ha ezek az AQAP követel::::.1 ek bedolgozásra kerülnek a szerzódésbe.

'\ STA\-\G-ot

nem azéfi hozták létre, hogy korlátozzák a két vagy
:.::_.:Jalú megá1lapodásokat, hanem arra az esetre, amikor a termékkel
.::r .zo]gáltatól'al kapcsolatos kockáZatát akarja csökkerrteni a megren-

::l-. lrszág.

.1: tij STANAG előírásai a Kormányzati (katonai) Minőségbiztosíttis
a: aldbbi főbb terüIeteket foglalják magukban:

.

a biZtonSágos érrékeléshezszükséges feltételek megjelölését,

. a megfelelóség tanúSítását,

.

a megbízó képviselőjének részvételétés illetékességét,

.

aZ eltérési engedélyeket és feImentési kérelmek ügyrendjét,

. a kiSZállítás engedélyezését,
. a szolgáltatási kÖtelezettségeket és díjazását.
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A NATO |'Szövetségi követelmények alkalmazása az ipari minőségbiztosít.isi rendszerekre" (AQAP) tartalmú dokumentumok jeIenleg igen
szűk körben ismertek, holott valamikor ezeknek az elődjei képeztékaz
ISo minőségügyi szabványok alapjait'

A NATO

Szövetségi Minóségbiztosítási Közlemények legújabb
ISo szabványelőírásokra és csupán a katonai kiegészítő követelményeket részletezi. A kiegészítésekelsősorban a megrensorozata hivatkozik az

delő hatáskörére, ellenőrzési, vizsgálati és felügyeleti rendjére vonatkoz_
nak. Példaként egy modul kiválasztásával a szolgáltatásra' gyártásra vonatkozó polgári szabvány fejezetek és a katonai AQAP előírások összefiiggéseit a keresáreferencia mátrix mutaÜa be'

A NATO tagállamaiban és más fejlettebb gazdaságú országban azon
vállalatok számára, amelyek hadiipari szállításokra pályáztak, Vagy ame_
lyek beszállítóivá akartak válni hadiipari vállalatoknak a Vódelmi
Minisztériumok olyan rendszert működtettek, ahol mind polgári szab_
ványelóírások, mind katonai követelmények szerint értékeltékés vették
nyilvántartásba őket.
Amikor Earópában minden ország katonai költségvetése csökken,
küIönösenfontos kérdéskéntkezelendő az óruk, a védeImi cé!úlermékek
megbízhctósága. A megbízhatóságot ugyanolyan fontosnak kell teklnteni,
mint brírmelyik működési paramétert, és minden egyes projektben ugyanolyan fontos tényezőnek kell értékelni' mint a költséget, aZ adott telmék
előálIítását, vagy az adott projekt idóten'ét.

A még megbízhatóbb berendezések beszerzésének kulcstényezője a
szabványok harmoniaiciója- A NAIO koncepció.1a az' hogy a katonai és
a polgári szabványokat közelítsék egymáshoz' Ez sok egyéb mellett tör_
vényszerűen a költségek csökkentését fogja eredményezni. Elónyben
részesítika védelmi berendezések be szerzésénélazokat a szállítókat, ame_
lyek nemzetközi' ISo szabványoknak felelnek meg, de ezen tulmenően
megkövetelik a speciális védelmi szabványok és normatívák szerinti rendszer műkcidtetését. Megállapították ugyanakkol, hogy egyetlen nemzetközi szabványosítő szervezel sem tudott olyan szabványokat kialakítan;,
amelyek teljes mértékbenkielégítenéka NATo megbízhatósági és kar_
bantarthatósági igényeit, illetve katonai vonatkozású követelrnényeit.

Ez készÍette a NATO minőségüg1,i szeÍvezetét arra' hogy vclamennyi
tagország számára alkalmas szabványokat készítess€rr. Igy született meg
a Szövetségesek Megbízhatósági éS Karbantarthatósági Követelményei
című ARMP solozat, éS ezzel egyidőben a "Nemzetek megáIlapodása az
ARfoÍP alkalmazásárg közös projektek során, valamint kijtelezettségek
czok vrillalására a neftrzeíi keretekben folyó védeImi anyag beszerzésekben" címúSTANAG szabvány.

'{

ánvok célja, meghatározni

szabr

a

megbízhatósági

és karban-

tanhatósági kö\,etelményeket. E'lsódlegesen szerzódéses követe]ményeket
jelentenek a fejlesztéssel, gyártással foglalkozó szervezetek irányában, de
ugranúg1 jelentőségük van a kormányzati szervek projektjeiben való
kö\'etel!nény támasztáskor. A szabványok hatékonyan jelenítik meg azt az
érrékeskozös tapaszta]atot, arnit a kapcsolódó területeken felhalmoztak
sok ér alatt. valamint nagyszámú projektból leszűÍek'
2.)

A r'édelmi ipar helyzetének értékeléseminőségügyi
szempontok szerint

.1 ktlto ai minőségbiztosíÍás IegJfontosabb céIja a

veszteségek
hatékottl' ntódszerekkel v ó megelőzése és elkerüIése, ezérl u termék
q g)'drtásbűvételt megelőzően, tle mindenképpen a szállíttis
minííségét
elti:n kell biztosíÍttlrl'. A követelmények szigorÚsági foka az ellenőrzés ter]:je]nle és mél;'ségea gyártó' vagy szolgáltató m inóségbiztosítási rendsz:renek szrnr onalátó1 fiigg.

\1 ilránraló. hogy egy tanúsított rendszert rnűkodtető gazdálkodó
egrseg lén1egesen nagyobb valószín[iséggel állít elő kifogástalan ter-

méket. ezén nincs szükség a gyártás, vagy szolgáltatás rninden fázisának
os részletességűellenőrzésére. A rninőségbiztosításnak ez a
jelentősen
csökkenti ugyanazon rninőség elérésénekolyan kölr
mod.zere
ségeit. amel1et a megrendelő kockázatának minimalizáIására kénytelerr
ha_e1..mán1

tbrditani.

A tanűsított rendszer nem kisebb mértékűelőnyt jelent az aján1attel ó
számara úg1szintén,nivel minden nehézségnélktil tud eleget tenni aZ
ajánlatkeró kör'etelményeinek, mind
id,-,szakában

a

jelentkezés, mind pedig a teljesités

'
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Első ütemben a tanúSíttist igénylő szervezetek a HM EI, a I{M
ArzenáI' tt HM Currus és a HM Armcom részvénytársűStigok voltak.
A HM alapítású részvénytársaságok után sorra jeIentkeztek tanúsításra haditechnikai eszközcik gyártását katonai vonatkozású szolgáltatást
v

égző gazdasági szervezetek'

A folyamat eredményeként épÍtettékki és tanúsíttattákkatonai
minóségügyi rendszerüket:
MFS Lószergyártó Kft.
TÜ VATI Vagyonvedelmi Rt'

SPEKON GmbH Ejtóemyő gyártó ijzeme

SALKON Konfekcióipari

Rt.

ARNITEL Rádiótechnikai Ipari és Kereskedelmi Kft'
Radiant Rt.

ERICSSoN Távközlési Rt'

LNX Kft.
Felkészülésiiket követően tanúsítási eljárás lefolytatását kérték:

TKI Távközlési Kutató Intézet Rt'
Mechanikai Művek Rt.
Győri Rába Rt. Teherautó Gyára

UNION PLUSZ Kft.

CIVIL Biztonsági Szolgálat Személy és Vagyonvédelmi Kft.

VoLÁNPACK

Rt.

MegíréIésemszerint az itt ismerteÍett gaulasdgi szervezeteknél jóval
nagyobb azoknak a cégeknek a száma, amelyek szervezeÍt és szabállozott
tevékenységükbőI adódóan képesek és alkalmasak a NATO követelmények
teljesííésérc.
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FÉG Kft-t, A NICE
Szegedi
Ruhagyár Rt-t és még lehetne folytatni a gyártók és szolgáltatók hosszú
listájával.
Ezek közé sorolom

a

Dunai Repülőgépgyár Rt-t,

a

FIoCHI Kft-t' a MoM Kft-t, a GAMMA Műszaki Rt.{, a

Szeretnék utalni a HM BH, a HM HTI, a BM oKFI részéről kialakí_
tott szerződéses kapcsolatokra, amelyek tapasáalata szerintközel száz cég

bizonyította felkészültségét és teljesítóképességét.
3.) Tapasztalatok és következtetések

I.) A hazai hadiipari tevékenységet Íob)tató gyártó és kereskedelmi
váIlalatok NATO tagságunkból adódóan új erőpróba előtt áIlnak. Ahhoz,
hogy ne kerüljenek teljesen kiszolgáltatott és alárendelt helyzetbe bizonyítaniuk kell versenyképességüket gazdasági, műszaki és minóségügyi
terü]eteken. Bizonyítaniuk kell technológiai színvonalukat, szeÍvezeIíés
szabálr'ozott működésüket a termékek és szolgáltatások megfelelőségét a
teltesrtes mrnden tazrsaban.

Bizon1'ítaniuk kell a nemzeti és nemzetközi katonai minóségügyi
i..'. erelménr'ek ismeretét és betartását.
_\ i'iz..n)'itékok történhetnek önértékeléssel, második fél által igazolt
és harmadik fél tanűsítványával. Ezek elfogadásának mód-

=satr*:iáI}ial
ú \ATo ueorságonként különböző
rcsei, 6s\ elembe.

súllyal és szempontok Szerint

, '1 Qtóbb onzágban bár előnyösnek tartják, így ckceptálják c
rendszer megfelelőségét igazoló tnnúlsínáqlt' azon,1*i
b a -*p*i
cl
|sJját Íeltétel néIkül' ezért minrlen itj sztÍllítónál megvizsl
fr
s-rődés teljesítésérevaló felkeszültséget és alkal3}
tll sB rü__
gtr't-Ír**'
- l d'rÚ!
fpq3oi
rEll!.i

r

rea lSo 9002 szabvány szerinti rendszertanúsítással
az e}ibbi okokkal magyarízhaÍők:
c.l_l!rs".ii nem lartalmazzák a hadiiparra jellemző
crtbxzesél eáltal nem teszik lehetóvé a többlet

iEEne-nek

értékelését.
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'

Erósen megkérdőjelezhetó a polgári tanúsító szervezetek objek_
tivitása és szakszerűsége a hadiipari minőségrendszerek tanúsításáná]' amikor kevés kivételtól eltekintve a tanúsító nem ren-

delkezik katonai, haditechnikai ismeretekkel, auditorai nem

értékelhetika minosített dokumentációkat és nem juthatnak be

zárt gyárÍási és raktározási területekre.

'A

polgári tanúsításoksorán nem kerülnek vizsgálat alá azok a
katonai szempontok' amelyek a technológiai színvonal elfogadhatóságát, konfiguráció irányítást a gazdasági stabilitást, a jog_
szabályoknak megfelelő működést, hatósági engedélyek meg_
lététa felügyeletek, ellenőrzések és igazolások feltételeinek biztosítását foglalják magukban.

A NATO tagországokban katonai megrendelésekre csak azok a szállítók számíthatnak, akik a katonai normatív követelményeknek megfelel_
nek és ez a megfelelóség a vevő számára a NATo elvek és egyezmények
rendje szerint igazolást Lap.

A

haditechnikai eszközök fejlesztésével,gyártásával, szolgríItattÍSlival Íoglatkozó vtillalatoknak, HM, BM' MH sztilIítóinak többsége
(70%) mííktjdtet polgári szabványki)vetelntények szerint tanúsított
mi n ős ég iigy i r ends zerl.
3')

A NATO

minőségbiáosítási követelményeinek megfelelő katonai
minőségtigyi rendszert tizenkét vállalat fejlesztett ki és tanúsíttatott'A
hat Vállalat kezdte el és információm SZeIint további
rendszer építését
nyolc-tíz cég szándékozik még ebben az évben bevezetni a dokumentált
katonai minőségügyi rendszert.
A tervek és szándékok megvalósítása esetén szállítóink mintegy 25%a fog a közeljövóben NATo minóségbiztosítási követelményeknek megfelelni.
Figyelembe véve NATO tagságunk kezdeti időszakát, akkor még
elégedettek is lehettink, mert ez nem rossz eredmény' Más megítéléstkap
azonban a helyzetértékelés,ha összehasonlítjuk a mirrősített száIlítók
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arányát a Francia Kormán}zati } l in oseg biztosítási Hatóság (DGA)
adataival, amely szerint közptlnti beszerzéseknél csak minősített szá]lítót
foglalkoztatnak. Ez azt jelenti, hogr e:t az ardn}'l naglon úvid idő aldtí

ndlunk is többszörösére

A

keII nöyeIni.

késlekedéstkét rendkívül jelentős tényező miatt nem szabad

megengednünk.

'A

magyar hadiiparról kialakított

NATo véleményés megítélés

nagyban Íiigg attól' hogy milyerr arányban, mennyire szerVezett,

szabályozott és elismert szinten képes integráIódni a NATO
száIlítók kcirébe.

. Különösen

a bővítés kezdetén szükséges bizonyítanunk képes-

ségünket és alkalmasságunkat, nem elVeszítVe ennek hiányában
eg)'etlen katonai megrendelés lehetőségét sem'
1..1 l'éIenúnyent szerinÍ o nngyar hadiipari ÍevékenységetfolyÍaÍó
yúIlalatok lészéreexporÍ negrendelés kiüdását három követelmény
h atározza meg.

.:.' ii:lp..r: katonai beszerzéseklrez kötött el]entételezések teljesítéSe
Ez e.s..s..rban a haderó ü]esztéssel összefuggó nemzetközi tenJer<rhez
es tl.leg a döntés e]őkészítésidőszakában' a kedvező
^ap:s..ltidik
'i
..:r:rl.L. rrJ<icbc- !':L :lkalmazni.

:s:i::

b'r.{1rállalkozó és beszállitó foglalkoztatása esetén' amikor a kato_
nai meerendelést megszerzó külfcildi fór'állalkozó kedvezo gazdasági konsirukció mellett. megfeieló minóségben g.vártó magyar céggel köt kooperác iós szerzodést.
c ' l Fór állalkozóként való foglalkoztatáS eSetén, amikor szolgáltatások
i_jarítási. karbantartáSi' üZemeltetési feladatok ellátásához) igénybevéte]ere lan szükség. továbbá nem összetett, viszonylag homogén gyártástechno1e;giára1 e]őállítható fegyverzeti eszközöket elektronikai berendezéseket stb' magyar vállaiatok előnyös áron és megfeleló minóségben
képesek szállítani.
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A

közelmúItban mindltárom esetre vűnntk példák. Az esetek iga_
zolták, hogy a megrendelés kiadását megelőzóen kivétel nélküI sor került
a magyar szállító fél előminosítésére. A szállító jelölt teIjesítoképességét'
a termék gyártás megfelelőségét többségben a megrendelő saját maga
állapította meg heIyszíni szemlével. Mindezek mellett tapasztalható \'olt.
hogy az elóminősítési eljárás mélységétés teiedelmét. a szállító jelölt
éfiékelését
alapvetően és elsődlegesen határozta meg a katonai minL]seg-

ügyi rendszerének működtetése.
5.)

A

kotonűi minőségügyi rendszer viszonylag alacsony stdnú

kiépítése'míiködtetése és tanúsííottstigahárom fő okra vezethető l'issza.

a.) Nem ismerik a NATO és a hazai katonai minőségbiztosítási
követelményeket' Még kevésbé tájékozottak a kcivetelmények fokozatairól, a felkészítéslehetőségeiről, a rendszer mÍíködtetésénekelőnyeiről'

b.) A hadiipari gyártással, szolgáItatással íoglalkozó gazdálkodó
szervezetek dontő többségének gazdasági, pénzügyi helyzete nem teszi
lehetővé a rendszeI kiépítéséVel,
tanúsítással és működtetéssel járó költségek finanszírozáSát. A katonai minőségiigyi rendszer létrehozásához és
tanúsított bevezetéséhez kapcsolódó kiadások az alapot képezó ISo 900X
modell hasonló jellegű költségeinek 40-50%-át jelenti.
c) A hazai szállítók addig nem voltak k|ilönösebben érdekelve a
minóségügyi rendszer kiépítésében'
Az IVIH' HM és BM korábbi megrendelései nem tartalmazták ezeket a kovetelményeket. miután a hagvonlányosan működó katonai felügyelet' ellenórzés és igazolás megfeleló
garanciát nyú.jtott a termékek minőségének eIéréséhez.A katonai rninoség_
biztosítás NATo elveinek és gyakorlatának a]kalrnazása a helyettesítést és
eg\ úttal a felelósség megosztáSát már nem teszik lehetővé.

'{ szállító még aján|attételével egyidőben lesz köteles bizo:ryítani tel
ítóképességét'
termékei megfelelóségét. a belső minóségügyi rendsze_
_ies
Ienek bemutatásával.

6') l'égüI feIÍélIenüI szükségesnek tnrÍont megemlííeni, hogy a hadiipori s1féra ezen ű terüIeten is magdra marrttlÍ.

.

Nem kapott lészletes, szakszerű tájékoztatást vállalati szintű
felkészülésÍjkhöz a NATo csatIakozásunkból adódó feladatokról, feltételekról és követelményekról. Néhány szervezet, mint a

Magyar Minoség Társaság' Ipari és Kereskedelmi Kamara

töIekedett fórumot adni tagságuk részéreazonban e témakörhöZ
tartozó rövid elóadások kis terjedelme miatt nem eredményezhetett jelentős javulást.

.

Nem kapott sem szakmai, sem anyagi tánogatáSt a versenyképességének .jav ításáh oz szükséges katonai minőségügyi rendszerek

kiépítéséveljáró kiadásokra. Az oMFB pályázat kiírásainak
témakörei többszöri kezdeményezés el]enére sem tarÍalmazza aZ
lso 900X' ISo l400l szabvány és QS 9000 normatívák meliett az

AQAP követelmények teljesítésénektámogatási lehetőségeit'

A haditechnikai eszközök, hadfelszerelési anyagok beszerzéseiért
felelós HM, MH és BM központi szervezetei köZött rrem alakult ki
hatékony együttműktidés. A két minisztérium közösen is elég szerény
m egrende lése inek elkijlönítése, külön szállítói rendszer működtetése
komol} veszteséget okoz mind a gyáftóknál, mind a nregrendelőknél. A
sok közül mindössze két példát hozok fel az együttműködés hiányából
származó károk bemutatására.
l t A H]vÍ és BM kézigránát beszerzése több hónapos eltérésseltörtént,

ezen a sorozatgyáI1ást kétSZef kellett indítani, a vizsgálatokat külön-külön
kellen sorozatonként elvégezni. Mindkét megrende|ó, illetve gyáItó
reszteséce a leszállított termék értékéneknrintegy 20oÁ-a volt. Hasonló
eseteket ]eheme sorolni Szinte nrinden egyes azonos alkalrnazású, fel\:-zn3lás'r re rrnékek beszcrzé.eire is'
: ) .{

H\í és BM

sok teriileten nem ugyanazokat a hazai és kÍilfoldi

--zá]litt',kat fog1a1koztatja, ezért nem alakulhat

ki rnég ebben a viszonylag

zán. speciális piaci kcirnyezetben sem egységes feltételeknek megfeleló'
srabil szál]itási rendszer' Ez a széttagoltság a HM és BM részéreegyértel_
nlu ti.tt,]et kiadásokat. a szállítók részérepedig piac és értékveszteséget
a\.'7
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Javaslatok
Az oMFB által

rendkívül
kezdeményezett tanulmányok elkészítését
időszerűnek, hasznosnak és a helyzetértékelésekbólszárrnazó tényadatok
segítségévelkomplex feladatkörök meghatározásához né Ikülözhetetlennek tartom ' Mindezek mellett a kezdeményezések csak akkor érik el
céljukat, ha a következtetések, illewe javaslatok összefiiggéseiben feldolgozásra és értékelésrekerülnek és a lehetőségek szerint felelős intézkedések történnek a fejlődés irányába.
1.)

A hadiiparunknak a NATO sztillítói és beszáIlítói Íeladatokra

való felkészíléseűz ismeretterjesztésseI és képzéssel kezdőtlik.

Az

ismeretterjesztéshez alacsony részvételidíjjal fórumokat kell biztosítani és tudatosan kialakított körökben tájékoztatáSt kell adni'

A

szerv|ezetszeru képzéshez40, 80

és 170 órás rnodul rendszerbert

célszerű tanfolyamot indítani.

A

képzésfelépítésehasonló a NATO országok katonai minoségügyi
Szakértő oktatási rendszeréhez. A tanfolyamok hallgatóit a HM' MH' BM
állományából és a gazdasági szervezetek katonai minóségügyi rendszer
működéséért felelős személyekbőI kell és lehet kijelölni.

2.) A szállítók NATO követelményeken alupuló minőségrendszer
kiépítésemííködtetése legyen hasonlóképpen támogatvű mint űz űutóipari beszóllítók QS 9000 rendszere.
EZ a támogatáSi öSszeg szervezetenként átlag 0,5-0,7 MFt-ot összességében,a következő két-három évben 40-50 pályázővalszániolva 20-35
MFt-ra tervezhető.

A páIyázati lehetőség az anyagi támogatáson túlmenóen komoly piaci
elismerést és szakmai értéketis jelent'
3.) A GM, HM, BM képviselőinek résztvételévelcéIszeríílétrehozni
egy együttmííködő csoportot, vagy ad-hoc bizottstigot, amely a tdrgyévre

tervezett tzonos típusúbeszerzéseket koordináIja és eglezteti, tov ábbá
kölcsönös tájékoztatást ad a potenciális szállítókról, azok teljesítőképességeiról. A szállítókra vonatkozó értékeléseket,tanúsítványokat elfogadják, terjesztik és külfoldi kapcsolataiknál felhasználják.
4.) Ki kell alakítani azÍ ű jogszílblilyi könlezetet amely a katonai
minóségügy intézményrendszerénekegységes kialakításához, szervezetszerű rnűködéséhez sztikséges' A jogszabály megteremti a feltételt a
nemzeti katonai és polgári minóségtlgyi sZerveZetek együttműködéséhez a

NATo országokkal a Kormányzati Minőségbiztosítás kölcsonos

e|fo-

gadása tárgyában kotendő Megállapodások végrehajtásához.

Megjegyzem, hogy ajogszabáIy éS intézkedés a HM feladata' ezért a
cikk témájának kompIexitásához ez is hozzátarÍoz|k.
nemzeÍgnulaságban jelen vannak
gazdasrigi
egységek és erőforrrísok, amelyek a hadiipari, hadiazok a
lechniküi eszköz g))áruisának követelményrendszerét jól elsűjritították és
alkalmazták. NATO tagsdgunkbóI adótlóan bevezetéSre kerülő NATO
n inőségbiz|osíÍtisi normaÍívák véleményem szerint nem tdrtalmaznűk
olyan többleÍ követelméq)t' amelynek a szaktárcák támogatásával ne
tudndnak megfelelni c hadiipari gyártúSÍ Íolltató' szolgriltatást végző
hazai és e-rport száIIítrisra páIytizó magyar váIlalatok.

Az eddigieket összefoglalva: a
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NÉHÁNY GoNDoLAT A SZAKÉRToI TEvÉKENYsÉGRÓL
Fiiredi László

I

Szakbtő:

szakvéleménynyilvánílására iIIeíékes,
ke l Iőe

n tdj ékozott,

h

ouáértő

s ze

méIy

(M lgl ar Érte Imező K éziszótrir)

Az engedélyhez és névjegyzékbe véÍelhezköÍöÍÍ ijndlló ntérnöki - ter-

vezőí mííszakiSurkérÍőiés míiszaki ellenőri - levékenység végzésével
kapcsoIatbnn ajogi hel1zet 1997, január 5-ével megyáhozolt' az ]996. évi
LVIII. törvén! életbe lépésével.agyanakkor a tönény nem intézkedik a
korábban rnegszerzett szakértői engerlélyek éményességénekmegszünletéséről, illetve csak részleges szabályztÍsok jelentek meg. Egy doIog biztosnak látsxik, hogl új szakértői engedéIyí csak a Magyar Mérnöki
Kantara adhat ki, eljárds lefolytatása és díj Jizetés mellett.

A

minőségügyi szakértói bizonyítványok sokféleségévellehet találkozni. van olyan is, amelynek határideje a "visszavonásig érl,ényes".

Sajnos az ipari szakértói tevékenységekíelsorolását tartaImazó
l98.(XIl.8) IpM rendelet - mely jelenleg is hatályos - az I.I3 általános
ipari szakértók felsorolásához MlNÓSÉG-ELLENÓRZÉS (I_N-7) szerepel. mel1 a nrinóségügy egy szeletét jelenti'

-

.{ szakérrói címet viselők köre más feltétel rendszenrek való rnegti]elés esetén is bóvül. Az Európai Minőségügyi Szervezet (EoQ) kidolsozta azt a köl'etelmény és feltételrendszert, amj az EU Európai Bizott_
sága áital elibgadott rninóségiigyi szakember tanílsítást és regisztrálást
,' tr'.': j:_ja meg' NÍagvarországon az EoQ Magyar Nemzeti Bizottsága
1EoQ }I\B) kapta meg a személyzet tanílsítási jogosultságot (akkreditá:: _-: ,. r alam int a r ele járó azon jogot, hogy a tanúsításra kerülo személy-

:'.-::l :5zlan\á nrk

ezredes' a l!,lagyar Minóség'I'á.saság munkalársa
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zettel szemben támasztott ismeretanyagot az EoQ köVetelményrendszer
szerint oktató intézményeket,oktatási fornlákat akkreditálja. Je|enleg a
BME Mérnöktovábbképző Intézet minőségmérnök / EoQ Rendszermenedzser tanfolyama az akkreditáció egyik várományosa.

Az EoQ követelményrends zere szerint EoQ minőségszakéftő' EoQ
minőségügyi rendszermenedzser és EoQ minőségügyi rendszer auditor
képzettségűszemélyzet tanúSítáSára és a tanűsított szeméIyzet regisztrációjára van lehetőség.

Az EoQ l994-ben

bevezetett, Minőségügyi Szakemberek Tanú_
sításának és Regisztrálásának Harmonizált Rendszere azt a célt szolgálja' hogy az egységes ismeleteket je|entó szakképesítésekkölcsönös
elismerését, valamint az ezzel elismerten rendelkező szakemberek
nemzetköZileg harmonizá]t tanúsítását és regisztrálását biztosítsa' A ma_
gyarországi, akkreditált képzésiformában Végzettséget nyert és aZ EoQ
MNB által regisztrálásra j avasolt 'I EoQ minőségszakértő" hazánkon kívül,
az EU-ban is elismert minőségügyi képzettség birtokosának tekintheti magát.
Tehát azt Ie lehet szögezni, hogy ma hazánkban a minőségügyi szak-

értói tevékenység végzésérejogosító engedélyek vonatkozásában nem
tisÍa a helyzet és az érvényeston'ényben megfeleló szabályozások is
kiegészítésreszorulnak'

A

leírtak jobb megértéséhezbe szeretném mufurni a jo4szabályok
okllláról a kialakult heb)zetet,

Az országgyűlés - a hazai hagyományokat és a fejlett demokráciák
gyakorlatát követve - a kömyezet alakítása, fejlesztése és védelme szem_
pontjából meghatározó tervezó- és szakértó mérnökök tevékenységének
jelentőségét elismerve, a szakmai és etikai elvek érvényesítéséhez
szük_
séges Önigazgatást támogatva 1996. június 25-én elfogadta a tervező_és
szakértő mérnökök' valamint építészekszakmai kamaráiról szóló
1996. évi Lv I törvényt.
1.S
) Törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet (továbbiakban
jogszabály) által engedélyhez és névjegyzékbe vételhez (továbbiakban
(l
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jogosultság) kotött önálló mérnöki, - Íervezői és műszaki szakértói
tevékenység csak ezen a törvényben szabályozoÍt hivatásrendi kamarai
tagság alapján folytatható (1.sz. mellékIet'' Szabályzás elvi felépitése'3.sz'
mettéklet" Kivonat a MMK2 Alapszabályból)
(2) A kamarai tagsághoZ kötött mérnöki tevékenységet a hivatásrerrdi
kamara tagja az ország egész területén végezheti.
(3) A Ptk. 685 ' $-ának c' pontja szerint gazdálkodó szervezet és más
jogi személy az (1) bekezdésben rnegjelölt mérnöki tevékenységet csak az
(l ) bekezdésben foglaIt feltételeknek megfelelő alkalmazottja, vagy tagja
- ideéftve az egyéni vállalkozót is - útján végezhet.
11.S.

(2)b. pont

'

"országos összesítésben vezetik a Temező[ illetve Szakértői, továbbá

'\Ítiszaki Ellenőri és a Környezenédelni Szakértői Néujegyzéket,
t'alantint a Kdrnyezenédelmí Felülvizsgálat végzésérejogosultak Névj e g :é ke t és b iztas ítj ák az ok ny ilváno s s ógát.''

a

Az lpari és Kereskedelmi Közlöny l997. I' számában az alábbi tájékoaatót.jelentette meg az IKlM Techno|ógiapolitikai Főosztály:
"Tájéko:tatjuk ÍisztelÍÜgyÍeleinket, hog) a teryező- és szakértő mér-

üókÓk' \'danint építészekszakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII.
l"aent 1997. janutir 5-én hatályba lépett.

:an'én' érÍelmébena - ielzett időponttól kezdve - a műszaki szak:t:.;: ;s nűgunter'vezői engedéIyek kiadása az illetékes Maglar Mérnöki
K'ltt'tirlt. ille^'e a 1,Íaglar ÉpítészKamara hatáskörébe került."
.1
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Szakértői névj egyzék

A Szakértői tevékenységról szőlő 24ll97 l.(I.8) kormányrendetet,
valamint aZ építettkörnyezet alakításával és vódelmével kapcsolatos
műszaki szakértói tevékenységról szóló l59/1997.(IX.26.) kormányrendelet szerint szakértői tevékenységet csak az folytathat, aki tagja a terü_
letei Mémök, illetve ÉpítészKamarának, a Vonatkozó szakterülÁek meg-

felelő alább felsorolt miniszteri rendeletek szerint valamely szakterÚleten,
illetve rész Szakterületen rendeIkezik szakértői engedéllyel (kvalifikáció)
és e két feltételtől fiiggó jogosultsága alapján a Magyar Mérnöki, illelve
Epítész Kamara hatályos névjegyzékében szerepel.
Vonatkozó rendeletek
381t99',7 .
' 7/1981.

(Xil.18.) KTM-IKrM

(XII.8.) IpM

2t / 1993. (Vrrr.

I

7.)

OKTH

6/198s. (Xrr.28.)
124996.

K}IVM

(Xrr.4.)KrM

6r/1994. (Xr.8.) FM
4/1971 .

(NrM) OBF

r4l1972. (VILr6.)
5/l993. (XII.26.)

EiiM

MÜM

Szakterü]etek
építési,építésügyi
ipari

közlekedési, hírközlési, vízügyi
kömyezet- és természetvédelmi
kömyezewéde1mi felülvizsgálói
mező-és erdőgazdasági
bányászati
egésZségiigyi

munkabiztonsági

(Az ipari szakértői tevékenységeket - kivonatosan -

részletezi')

A 24/l9"Il.(vI'8)

a 2'sz. melléktet

kormányrendelet l. $. (2) bekezdése felhatalmaáa
az MTA rendes és levelező tagját, valamint az egyetemi tanárokat szakértői engedély nélküli szakértői tevékenység folytatására. EZt a kivételezést

aZ épített köm\ ezet alakításá\'al és \ édelmérel kapcsolatos szakterületen a
159/199'7 .(Ix.z6-) kormán)'rendelet megsziintette. íg}' az építési,a köZle-

kedési, a hírközlési, a vízügr i. a bán1ászati. az energetikai, a geotechnikai

és geodéziai szakterületen minden]rire azonos feltételek érvényesek. A
tudományos egyesÍiletek szakén.-i eneedéI1'ei, nem hatályosak, de a kvalifikációs eljárások során az \Í\tK. ilien e a \ÍEK szakmai tagozatok figyeIembe r'eszik döntésük me e h Z:ie ]aI !r r.
L.

\Iűszaki Ellenórzési \ér'jegr'zék
.\ rúszaiii el]e;l.in rer ékenr séget az l58ll997.(IX.26.) kormányrenJelei sz;.t.:lr -'zz:.

]. -s. ' - .{z Epínete] aZ építésiszerelési munka szakszeniségének
e]..:_.:z.;3ie]. j.iet.1lee helrszíni képviselete ellátásával építésimíiszaki
:..::_.:: ::zial meg. iI1etölee jogszabályban meghatározott esetekben köte.:s:'-:.:':ízni.
,

i r Az

epitesi műszaki ellenór az építménymegvalósítására irányuló

=:::es: szere]ési munka teljes folyamatában e|ósegíti és ellenőrzi a
'. _ tr,]ik.]Z.i
ltgszabál)ok. hatósági eIőírások, szabványok, szerződések'
'' : ]an irt az epiiesüg1 i hatóság, illetve az építmény
létesítésétengedélyező
:3i.sa's a]tal 'ió\ áhag)ott építészetiműszaki terv betartását'
(-i )

-{Z építésiműszaki ellenór feladata különösen:
a) aZ építménykitűzése helyességének, a talajmechanikai, környe-

zetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének
ellenőrzése,

b) a hatósági engedélyek, hatósági eloírások, határidok és a minő_
ségi elóírások' valamint a szerzódések megtartásának folyamatos ellenórzése'

c) az építésinaplóbejegyzés és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegy_
zése, illetóleg észrevételezése,
d) a hibáknak, a hiányosságoknak, eltéréseknek az építésinapIó_
ban való feltüntetése,
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e) a műszaki, illetve gazdasági szükségességbol indokolt tervvál-

toztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető
részére,

0

a munkák eltakarása elótt azok mennyiségi és minóségi elIenőrzése,

g) az átadáS-átvételi eljárásban való részvétel,
h) egyes építményfajtákműszaki teljesítmény-jellemzoinek e]len-

őrzése, a technológiával összefüggó biztonsági elóírások
betartásának ellenórzése,

i) a beépítettanyagok' szerkezetek és berendezések minőségtanúsításának ellenőrzése.

Építésiműszaki tevékenységet az gyakorolhat, aki a területi Mérnoki
Kamara által Vezetett országos névjeg1'zékben szerepel' A területi
Kamaráknak a mémöki , Vagy technikusi oklevele és a gyakorlata alapján
a műszaki ellenőr az alábbi szakterületi bejegyzést kérheti:

É- magasépítési

M - mélyépítési
B _ bányászati
G - gépészeti

V - villamosságr

A

területi Mérnöki Kamarák adataibóI - hasonlóan a tervezői és a
szakértői néujegyzékhez - a Magyar Mérnöki Kamara az 1996. évi LVIII.
tijfvéq) alapján elvégzi az orszcigos összesíÍést. A szakviuga néIkiili
Míiszaki Ellenőti NéujegyzékeÍelső ízben 1998. júIius 1-én jelentette

MMK. A szakvizsgtit 1999. júIius 1-ét követően kell megszemezni.
július
1.-tőI csak szakvizsgtizott míÍszaki ellenőrök vehetők név200I.
jegyzékbe. Az 1997. május 3l-i nyilvántartás alapján készüIt és a MMK
áInl kiadox első Hivatalos Tervezői és Szakértői Névjegtzék1998. június
meg a

30-ig volt érvényes.

1r-I

SZABÁLyoZÁs ELVI FELÉPÍTÉ9E

].sz' mellékIet

Tönények

1.

_ 1993.

évi XCII' (PTK módosítása -a köztestület fogalom ''vissza'

eme|ése'')

- l996. ér'i LVIII. (mérnöki és építész)

- l997. ér'i LXXvlII. (építési)

- Szakmai törvények (pld' villamosenergia' távközlés,

fogyasz-

tóvédelem. munka, stb)
2. Kormányrendeletek

- |57lI99'l .(IX.26) tervezés

- I58l1997 '(IX.26) műszaki ellenórzés
-

159l1991 '(|X.26) műszaki szakéfiés

- ]-1
3.

l97l.(VI'8.)

szakértés

\Iiniszteri rendeletek
Szakértés

Ten'ezés
-

lr

-

I 1998.(il.11.) KHVM

1997.(X1.19.)

KTM

- 38/1997.(XIi.18.)

-

KTM-IKIM

7/1981.(xll.8.) IpM
KHVM

- 61987.(Bh.E.2) OBF

- 21l1993.(VIII. 19.)

- - 1988.(1x.9.) IpM

-61198s.(X]r.28.) OKTH

-

l:

1997.(V9.) BM

-

r8

1997.(Xrr.29.)

KTM

-

61/1994.(Xr.8.) FM

-

:i

i

99-.(X11.29.)

KTM

-

4/1971.(.NlrM) OBF

- 16 199- (Xrr.29.)

KTM

-

141

-:6 .991.)XII.l9.) KTM

,121t996.(Xrr.4.) KTM

1972.(vII.16.) Eü'M'

- 5lI993.(XÍI.z6.) MÜM
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Ipari

s 7a

kértői tevéke nys ég
2.sz.meIléklet

A 7/198.(XII.8.) IpM rendelet előírásai szerint ipari szakértői
tevékenység végzésérejogosító engedély - az építő- és élelmiszeripar
kivételével- az alábbi fejezetekben felsorolt szakterületekre adható. (A
kiadott jogosultságok egyes szeméIyek esetében - felkészültségüknek
megfelelóen _ szakterületi korlátozáSt taftalmaznak. A szakértó csak olyan
szakértói tevékenységet folytathat, amelynek megoldására szakmai
felkészültsége alapján képes' illetve jogosultságának egyéni korlátozása
megengedi,)

l. Ipari szakértők

(I)

(KIVONATOS)

l

Bányaipari szakértők (I-A) - Bányaipari tervezés és üzemeltetés
I -tol I-A-7-ig.
l.2 Energiaipari szakértők (I-B) Energiaipari tervezés, létesítésés
l

'

I-A-

üzemeltetés'
I-B- 1 -NagyfeszüItségű szabadvezeték
I-B_2_NagyfeszüItségű kábelhálózat
I-B_3-Kisfeszültségű szabadvezeték

I-B-4-Kisfeszültségű kábelhálózat
I-B-5 Erőművi és alállomási villamos berendezések
I-B-6-Fogyasztói transzformátor és kapcsolóállomások villamos
berendezései

I-B_7-Nagyfeszültségű hálózatok és berendezések miiszerezése,
védeIme és automatikája
I-B_8_ Nagyfeszültségű hálózatok és berendezések rniiszerezése,
védelme és automatikája
I-B-9- Villamosenergia-rendszerek telemecIranikai berendezései
I-B- l o_Villamos biztonságtechn ika
I-B- 1 1 -Energiagazdálkodás
I-B- 12-Kazánok és enrgetikai berendezések telepítése és üzemeltetése

I-B- 1 3-Tüzeléstechnika
I-B- 1 4-Távhószol gáltatás
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1.3

Kohászati és öntészeti szakértók (I-C) Kohászai éS öntészeti
technoloeiaL .z*r:r:-.::<l-C-l-tol l-(-10-ig

t.4 Gépészszakértók I-D r Gépek és gépi berendezések tervezése,
91'ártása és üzen-i<i:etese SZakterület:
l-D- 1-től I-D-6:-ig IeIjed
I-D-10- Eme lr szerkezet (daru)

I-D-]]-Szál1lt.. berendezés

l-D-]6-G.iz-es gázturbina

]-D-] --GtrZe rőgép és hőszoIgáltatás
l-D-]8-Kazán és kazánberendezés

l-D-19-Szir

alry*ú és kompresszor

I-D-30_Ipari és kereskedelrli hűtőberendezés
I-D_3 l -Klfu aberendezés
l-D-J 2-Atomerórn Liv i átraló darrr
I-D_33- Atomerórriűvi technológia és szállító berendezés
1.5 Közlekedési eszközök szakértői (I-E) Közlekedési eszközök
berendezések tervezése' gyártása és üzemeltetése I-E1 -tó -l-E-l 7-ig

1'6 Vil|amosipari gépek szakértői (I-F) Villamosipari gépek beren
dezések tervezése' gyánáSa és üzenreltetése szaktertilet:
l-F- l -Változó áramú forgógép
I-F-2-Egyenár'amÍr forgógép
l_F-3_Forgógépes áramátalakító, irányítástecnikai rendeltetésű
forgógép

l-F-4_Transzforrnátor
I-F-5-Kisfeszü ltségű villarnoskészii lék
I-F-6-NagyfeszüItségű vi llarloskészülék
I-F_7- Kisfeszültségíi kapcso lókészü lók és elern
I-F-8-Félvezető egyerrirányító berendezés

l-F-9-Akkunrulátor és szárezelem
l-F-1()-Villamos hegesztő berendezés
l-F- 1 l_Vil]anros Világító test
1-F- ] ]-Vjllarnos vezeték éS kábel
1-F- 1_]-HáZtaftási és ta óS fogyasztási villamosgép és késztilék
I-F- l -1-\'illarnos jelző és biztonsági bercndezós
l_F-

1

5-\ asútbiZtonsági beretrdezés
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1.7

Híradás-

üZemeltetése szakterület:I-G1.8

szakértői 0_G) A
tervezése' gyártása és

és vákuumtechnikai eszközök

híradás_ és vákuumtechnikai eszközök
l

-től

|-G-27 -ig

Műszeripari eszközök

szakértői (I-H) A műszeripari eszközök
tervezése, gyrírtása és üzemeltetése szakterület: l-H-l {ől l-H-z5-ig

1.9 Fémtömegcikk szakértők (I-I)

A fémtömegcikk tervezése,

gyártása és i'izemeltetése szakteriilet: I-I-

1-től

1.10 GépgyáÉástechnológiai szakértők 0-K)
nológiai szakteriilet I-K-1-tól I-K-27 -ig

I_I-19-ig

A gépgyártrístech-

l.1lVegyipari technológia szakértők (I-L) A vegyipari technológia
szakterület l-L-

l

-tól

T-L- l 7-ig

l.12 Könnyűipari technológia szakértők (I-M) A könnyűipari technológia szakterület I_M_l-től I_M-l3-ig
1.13

f|tqlánm ipari szakértók

(I_N)

Az általános ipari szakterületi

témák:
I_\_

l41ání*en eás

I_\_]_BeruházÁ
I-\-3-Techrnlógiai szereles
I_N_+Technoló€iár amcmatiálása
I-N-5-Terkles t techmloeiai ) pognmo'á

s

I-N-6-Karbmtis

I-N-7-Min@dbffi
I_N_ E{ryáni*ozazEtoóes

é liti klt-.;ct
I-N- l LszfÍels !ry.s#s cs
I-N-g-c#pet

I-N-Il-Anyagmoogrir

Eri
(szffi

I-N_l2_Fol;adéL cs
I_N_ l

160

3-Szrrt--les

zej

s

rezgescsokkentése

-t-riá}is
qanr
-rrlzlsireít

Kivonat a Magyar Mérnöki Kamara AlapszabólyábtiI
5. a Kamaru gaztltÍlkotlása
3. sz. melléklet

.

(T)3 23.s(l) A

kamara működésével járó költségeket

a

következó

bevételekból fedezj:
a.) a tagdíjból.

b') az eljárási díjakból.
c) a kamara szolgáltatáSaiért fizetett díjakból,
d) az egyéb bevételekból.

eg1

(2) Az ( 1) bekezdés
séees méíekűek '

a(c) pontjaiban meghatározott díjak országosan

l{.$(l) Az országos küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

.
'

c) az éves köItségvetési terv - ennek részekéntaz éves tagdíjnak a
jövedelrni viszonyok alapján sávosan törtérrő rnegállapítáSa és ebből az
országos karnara részesedési arányának
költségvetési beszámoló elfogadása.

_

meghatározása, továbbá az éves

l9.$ Az országos alapszabályban kell meghatározni:

d) a teli-ileti kamarák által a tagdíjakból fizetendő

hozzájárulás

llértékét.

5.1 Költségvetés

(A){ a) Az országos kamara a küldöttgyűlés által egy naptári évre
\onatkozóan ellogadott költségvetés szerint gazdáIkodik, mely megha_
rározza az éres kamarai tagdíj és a regisztrációs díj rendszerét' valamint
menékét. tor ábbá a ktilc'nböző díjak megosztását a területi és az országos
kanlara között'
I \.i::j.;3r Ton ent
.' :: :':.5:Ji.ji\ s:ó\egrés:e
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b)

A díjakat a területi kamarához kell befizetni.

c) A gazdálkodása során elért eredmény nem oszthetó fd' az a
2'fejezetben felsorolt célokon kívül csak szakmai elismerésre és szociális jut

tatásokra fordítható. A kamara politikai pártokat nem támogat.
5.2 Tagdíj

(A) a) A tagdíjat a tag személyijövedelemadó bevallás szerint számíalá kerüló, belftildijövedelmének aIapulvételével,
kétjövedeIemi sáv szerint, Valamint a névjegyzéki szakterüleiek számával
növekvően kell meghatározni.
tott, ösSZes, összevonás

b) A nyugdíjasokat' a tagjelölteket és a 70 éven felüli tagokat tagdíj
-.
tekintetében kedvezményben kell részesíteni'

c) A tagdíjat egy évre egy összegben kell a terüIeti kamaráknak
befizetni, az adótt év március 3l-i határidővel' Egy adott év folyamán
belépők a tagdíj teljes összegét fizetik' A késedelmes tagdíj fizetés az
év
közepén megjelenő, hivatalos névjegyzékből vaIó torlést vonja maga után.
d) Egy adott évben megfizetett tagdíj a következő év március
biztosítja a tagsági jogokat'
e)

3l-is

A tagdíj ellenében a tagok kézhez kapják a Mérncik Újságot.

Í) Az országos kamara kezdeményezi. a kettős r'ag1, tÖbbSZöröS

rai tagság eseteire a kamarák közötti kölcsonös

kama-

tagdíjmérséklésre

vonatkozó egyezség megkötését, melyet az országos elnöiség ha91.1óvá'
5.3

Eljárási díj

(A) A jogszabály által jogosultsághoz kötött nrérnöki ter'ékenrsés

végzéséreeIsó alkalommal jelentkező' vagy hosszabbítást kérő kamara]
tagok a néVjegyzékbevételieljárásért a jogszabáIyokban meghatározott
eljárási díjat kell fizetniük.
5.,l Regisztrációs díj

(A) a) A kamarába újonnan belépók, a belépéskor, egyszeri alkalom_

mal aZ orsZágos küldöttgyűlés által elfogadott költségvetésben meghatározott mértékűregisztrációs díjat fiZetnek.
b)

A

nyugdíjasokat és a 70 éven felülieket a regisztrációs díj tekin_

tetében kedvezményben kell részesíteni.

Összefoglalva

A környezet alakítása, tejlesztése és védelme szempontjáüól az építő,
a villamos és a beruházói szakmák képviselőinek tevékenysége meghatároző, így nem véletlen, hogy a privát mémökök és a tervezó cégek vezeto

rnémökei a legérintettebbek a megváltozott jogi környezetben. Az építészeti hatósági engedélyezések során személyi kvalifikációkat korábban is
megkövetelték. Az )'996' évi LVI]]. törvény elfogadásával a közfeladatot
a m inisztériumoktól a hivatásrendi kamarák a jogosítványok kiadására
megkapták, de az e]lenórzések továbbra is a hatóságok feladata maradt. A
tintiek alapján célszerű valamennyi önálló mémöki tevékenységet végzó
tenezőnek. műszaki szakértőnek és műszaki ellenőrnek elvégeznie az
.in\iZsgá]atot. hogy a jelzett jogszabályok által megköVetelt' a tevékenysegek g1 akorlásához szükséges képesítésekkeleiőírt kvalifikációval rendelkeznek-e' A mémöki tevékenység szakszerű ellátásához a hatóságokon
ilr ül nla már a piac meghatározó szereplői a vevők' a megrendelók is elvár'':k a teljesító részéről a műszaki korrektség mellett a pénzügyi (gazdasági)
es a

jogi (engedélyezési eJjárásrendi) ismereteket'

.1 ÍenÍiekbőI kitíinik és a jogszabálybtil ttdódik, hogy a minőségügyi
s:akértői jogosultstigot jelentő dokumenÍumot ezuÍán kizdrólag a
|Íérnöki Kantara adhaÍ ki (küIön eljárási rendben). khát a kordbban
kindott igazolvrittyok - az éményességihatáridő lejárta utdn - csak a
|Íérni)kiKuma-rtíndl újítható meg' Erre l tényre mindem szakértőnek
oda keII fgyelni, így a minőségügyi szakéríőknek is.

E bbőI udódóan minden szefvezet, mely szakérÍői regisztert íűrl fenn,
a: ítj törvénynek ttegfelelően feliil kell viagálnia, így péIdául a Mag1ar
|Íinó'ség Trirsasdgnak is.

Iroda|omjegyzék

L) MSZ EN ISO 8402:1996; MSZT 1996.
2.) Mi, Micsoda a Minőségügyben. GTE Ipari Minőségi Klub l99?.
3.)

A Magyar Mémöki Kamra Alapszabálya.MMK

1998.

4') MAGYAR TQM SZÖVETSÉG "Szakértők a minőségüglben" c. konferencia előadásanyagai 1998. június 4.
5.) Magyar Értelmező Kéziszőtár Akadémiai Kiadó, Budapest 1972.
6.) Műszaki Lexikon 3 kötet Akadémiai Kiadó, Budapest 1974'

7') Műszaki Lexikon kiegészítés'Akadémiai Kiadó, Budapest l978.
8.)1996. évi LVIIL törvény. Magyar Közlöny'

MINÓSÉGBIZToSÍTÁS AZ USA NEMZETKÖZI KAToNAI
BESZERZÉSEINEK / sZÁLLÍrÁs'q'tNax

ror-yantatÁsnN

('1:

1998. szeptember 22'24 kijzött Prú?dban

furtot konferencia alapjún)

Egri Gáborné]
}Iinden fajtu termék és szolgáIÍatás kereskedeImi forgalna eseÍén a
l'et'ő-elégerleÍtségelérésénekfotttos részétjeIenti a minőség, lmely csak
Íerl'eaett, kelIőképpen kiépítettminőségbiztoSít{iSi rendszerrel érhető el.
EZ a szen]pont a katonai szá]Iítások esetén kiemelt forrtossággal bír, tekintettel a l édelmi leladat tbkozott társadalmi politikai jelentőségére. A minóséubiztositás je1entőségét növeli továbbá az a sajátosság, hogy a katonai ren-

d:]tetésii termékeknek általában íokozott követelményeknek keJl rneglelel:i:lk' -{ cikk ezen követelmények érvényreJuttatáSát mutatja be az USA
.' :j:,illi beszerzéseinek rninőségbiztosítási gyakorIatában.

.\z US{ ban nriiködik egy

úgynevezett
területei:
Pl..lrani. Ennek fő tevékenységi

Védelni EgytittInÍiködés i

. kül1'ö]dre történó katonai terrnékek értékesítése'

A

m

'

közr etlen kereskedelmi értékesítéS.

.

n<k(lClll]tf, rl,' t<r ékerr;'óg.

'

gazdaság tánlogatiisi alapok nllikildtetése.

inoségbiztositás szemszögéből az első két terület kiemelt jelen-

tosagu:

.

(Foreign nrili\ }.ltLlnai ter'nlékek ktiIföldre töl1étlő éÍékesítése

l:r

slrles-F\'1S) - arni a katonai anyagok ker'eskedeIrnét loglaI-

'.l nlagábatl és'a közvctlen kercskedelnri órtékcsítés(Direct

- :-: :::i

.rnr3g\ a

lj\l

\]ina1!egb.szcrlÚii ll]lataL Nlinoségbiztosítási lga7gatósáq

commercjal sales_Dcs)' ami lényegében egy kC'ZVetítő Szolgátatás a külfóldi vásárló és a hadiipari gyártók köZött.

Az FMS

esetében kormányközi tranzakciókróI van szó'
Védelmi Minisztériuma jeIentős szerepvá|lalásával'

az USA

DCS esetében csak minimális korrnányzati szerepvállalás van (pl'
export engedélr'ezés). A külföldi vásárló közvetlenü] szerzódik az USA
cégekkel.
Az USA katonai beszerzéseinek

szervezeÍi fetépítéSétés a sui!!ítások

rendszerét a következő ábra szemlélteti.

PARÁNCS NOK I\IECBI ZOTT

\

\u i(;\ r\rEzisr .soPoRr

Az USA Védelmi Minisztérium Logisztikai Hivatala @efense
Logistics Agency, DLA) a katonai szolgálatfőnökségekkel nlel]érendclt
kapcsolatban áll és a pontos szakmai kör'ete]n]én\'eket réSZletesen kidoIgozott szabványok rögzítik' A beszerzésck r égrehajtása sorárr a logisztikai

szeIvezet és a katonai egységek SZorosan eg\'üttnl űkörj
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n

ek

'

Az USA Védelmi Minisaérium Logisztikai Hivatalán belül a

beszer-

zéseket a Védelmi Szerződeskezelő Parancsnokság végzi. Ennek a
Parancsnokságnak három részlege van:

. Keleti parti

'

Nyugati palti

. Nemzetközi

A központjuk New Yorkban van. Itt működik a Nemzetközi Logisztikai lroda ts' Ez az Iroda két, a Védelmi }Íinisztérium számára létrehozott programot irányít:

_{

'

a központi ellenorzést.

.

a \ámmentes árumozgást.

szen ezeten belül a Központi Ellenőrző Csoport feladatai:

.

szerződés bon1olítás. auditok végzésea külföIdi fél kérésére

USA-ban.

' FMS

ügyletek kezelése, végrehajtása.

Az itt műkcidó NemZetköZi Számviteli csoport
ügyeinek kezelését végzi'

aZ

FMS tigyletek pénz-

A Parancsnokság működése különféle jogszabályokon alapul' pl':

'

fegyver-expoft ellenőrzési törvény

.

42.3 02

Szövetségi Beszerzési Szabályzat.

A Nemzetközi Logisaikai Iroda Központi E'llenőrző Csoportjának szol-

gáltatásai:

'

ajánlattevők elóminősítése,

. ajánlattevők ajánlatrínak ár-

és költség elemzése,

16'7

'

ajánlattevók menedZsment rendszerének énékelése.

. minőségbiztosítási felü91e

let.

. jogszabálytól való eltérések illewe ajánlatok értékelése,

'

kormányzati vagyon kezelése'

. termelés-feliigyelet.

A Központi Ellenőrző Csopon bonyolítói

fe]adatokat vállal fel a

külföldi vásárló' a Védelrni Biztonsági Egytittműködési Hivatal'
az USA vá]lalkozók és a szerzódéskezelő SZeNeZet köZött'
Tevékenységi köre során:

. aZ

elvégzetl. szolgáItatások befizetésének ügyében eljár,

. szerződés bonyolítást és audit szolgáltatásokat végez'
, kezeli az ügyletek pénzét.módosítja aZ ügy]eteket'
Összegezve - a külftildi katonai beszerzések fő jellemzói:

. a szerzódo felek az USA és eg)'külföldi ország, vagy nemzetközi
szerveze.

'

a szerződés tartalma - SZállitási Szerzodés illetve aLldit szolgáltatás'

.

a köZvetítő szolgáltatások ing1'enesek' amennviben létezik kölr

ségmentes kölcsönös

megállapodás.

1. Az USA Védelmi Minisztérium Államtitkársága
működésének áttekintése
Az áIlamtitkárság feladata:
a) a külföldi

szerződéses ügyletek koordinálása,

b) a rendszerter"lezés,
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c) az aktuális védelmi minoségpolitika iranyítása és a nemzetközi
minóségpolitika figyelemmel kisérése,
d) a

NATo védelmi beszerzések koordinálása.

a) Ezeken belüI az tíIlamtitkdrság

.

az USA Védelmi Minisáériuma Beszerzési Igazgatója elsőd_
leges tanácsadója minden külÍi'ldi szerződéses ügylettel kapcsolatos kérdésben,

. trírgyalásokat fol1'tat, kivitelezi

és adminisarálja a kölcsönös
beszerzési egyezményeket a szövetséges és baráti kormányokkal,

. kidolgozza és alakítja a minisaérium külít'ldi védelmi eszközök
beszerzésére vonatkozó politikáját'

. kidolgozza, végÍehajtja és figyelemmel kíséria Védelmi Minisztérium beszerzési politikáját a külftildi katonai eladások során,

. kidolgozza

a VédeImi Minisztérium álláspontját a beszerzéseket

érintó külkereskedelmi elvekben'
b)

A rendszertervezés keretein belül irányelveka dolgoz ki a:
. rendszerelemek műszaki tartalmának meghatározásához,
. kockázatok kezeléséhez,

. minőségbiztosításhoz, NATo, illetve nemzetközi viszonylatban,
. gyártás-

és termelés koordinálásához,

. értékelemzési-értékalapútervezési folyamatokhoz,
. megbízhatósági

és karbantartiísi kérdésekhez,

. egyéb feladatokhoz'
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c) A Védelmi MiniszÍéfium nemzaközi minőségpotitikója az alábbiakra épüI:

.

a létező kölcsönös

szándéknyilatkozatokra, együttműködési megállapodásokra és kétoldalúegyezményekre,

. NATo szabványügyi egyezményekre és minóségbiaosítási
kiadványokra. (a tagországok általában nemzeti gyakorlatot követnek, amelyben polgári és katonai szabványokat alkalmaznak),

. William Perry védelmi miniszter l994. júniusi emlékeztetőjére.
amely alapján:
- lehetővé válik az ajánlattevők részéról a polgári szabványok

alkalmazása,

-

rugalmasságot biztosít az ajánlattevőknek minóségbiztosítási rendszerük a jánlatában'

-

feleslegessé váiik a kormányzati
harmadik fél áltaIi tanúsítás.

m

inóSégbiztosításban a

d) A kölcsönös
védelmi beszerzések Íeréneg}'ültmííködési megtíIIaporlúsokban és szándékry.'ilatkozltokban dotgozttÍk ki a kötcsijnös
kooperdció alapelveiÍ az USA és a partner országok. Ezekben rögzíÍették:

. milyen legyen
. milyen

m

a szerzódés-bonyolítási gyakorlat'

inóségbiZtosítási és átvételi eljárásokat alka]mazzanak'

E téren az USA törvényei csak a NATO országok kapcsolatában teszi
lehetővé a téIítésmentesmegá|lapodásokat' Az USA a partner ország szolgáltatásait csak költség-hatékony esetben veszi igénybe.

2.) A Védelmi Szerződéskezelő Parancsnokság (Defense Contract Management Command DCMC) és annak Nemzetközi részlege
(Defense Contract Management District International DCMDI)

A Parancsnokság a Védelmi Minisztérium Logisztikai Hivatala
alárendeltségében működik, amelynek minisztériumi feIüg1eletét a
Védelmi Államtitkár (Dr Gansler úr) lát1a el'

1-;.:

A Hivatal igazgatőja Glisson altábomagl ú4 a Parancsnokság vezetóje
Me

I i.s

hen ko

vez

ér ő m a gy

úr

A Parancsnokság három részlegből áll:
. Nyugati parti részleg, székhelye Los Angeles

'

Kelet parti részleg' székhelye New York

' NemzetköZi részleg, székhelye New York

A

Parancsnokság alapfeladata a katonai beszerzések során a vásárló
helyi képviselete. A Parancsnokság mintegy 23 000 szerződó féllel taIt
kapcsolatot, főbb tevékenységi köre az alábbiakra terjed ki:

'

meghatátozza az alapvető követelményeket,

. áttekinti

és jóváhagyja a

. kidolgozza

fizetési technikákat,

a szerződéseket,

. Í'ig1elemmel kíséria szerzódéses folyamatok teljesülését,
. termék minősítéSt éS átvételt végez,

. közreműködik

.

a partner ország szerzódéseinek bonyolításában,

biztosítja a minőségi szemlélet érvényesüléséta szerződéses
foly amatokban,

'

lelÜg1'eli a komrányzati tulajdon kezelését'

. ter\ ezi a szerzódések teljesítésénélszükséges változásokat,

. en én}'esítiaz éÍtékelemzés- értéktervezéSSZemléletét'
. r ételár kifizetés menedzselése,

. igazolja

a szerzódések teljesüléSét.
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A Parancsnokság működési területe kiirzet€kre

oszlik.

. Csendes Óceáni körzet

Japán székhellyel

' Dél Európai

Németország székhellyel

'

körzet

Észak Európai körzet

Nagy Britannia székhellyel
(USA-n kívüliterületek)

. Közel Keleti körzet

Szaúd-Arábia székhellyeI

A Humánerőforrások megoszlása
1990

t997

minőségbiztosítás terén

9 5t2

3 968

szerződéskezelés terén

4169

2 518

termelés szervezés terén

I 438

791

rendszer tervezés terén

l

vagyonkezelés terén
Összesen

3.)

t]

605

r 022

695

364

419

8 663

A

partner országok szerződés-bonyolítási gyakorlata és a
Nemzetközi Logisztikai Iroda (International Logistics office ILo)
A partner ország az USA-val katonai kereskedelmi kapcsolatban ál|ó,
többnyire NATo országot jelent. Ezen országok és az USA között létezik
megállapodás a minőségbiáosítási szolgáltatások kcilcsönös elismerésére'
Ennek során a megbízott ország szervezete a megbíző nevében végzi a
szerződés_bonyolítási szolgáltatások valamely formáját. E megállapodás
a|apján a külÍtildi katonai értékesítések,illetve a közvetlen kereskedelmi

értékesítésekbonyolítása térítésmentesentcirténik.

'll

A bonyolítási tevékenységkétirányú:
Logisztikai Irodánál
jelenik meg, és a Parancsnokság az USA telületén saját eróforrásaival
bonyolítja a szerződéseket;
a) Egyrészt a partner ország igénye a NemZetköZi

b) Másrészt az

USA részéről keletkező igények' illetve az USA-n

kívül teliesítendő szerzódések ügye a Parancsnokság nemzetközi részlegéhez kerül, ahol azt az érintett körzeti iroda és a partner ország együtt_
működő szervezete bonyoIítja'

A kolcsöncis beszerzések elvi alapját a Katonai Szabványosítási Ügynökség (MAS) által kidolgozott SZabványoSítási Megállapodás (STANAG)

biaosít1a. A NATO STANAG 4107 Szabványosítási Megáilapodás 6.
<iadása rögzíti a "szövetséges MinőségbiztosítlisíKiadványok (AQAP)
k i gt akítds(it' alkalmazústit, és módosítdsaÍk bevezetéséta h itechnikai
te

rmé k e h beszerzésében".

Az LS.{ a következő országokkal kötött a minőségbiztosítási szolgáltatísok kölcsönös elismerésére megállapodást:
.\'.1To tagországgal díjmentesen:

'Belgium,

'

Dánia,

.

Franciaország.

. GÓrögoISZág,

. Hollandia,
'Kanada.

' \agy

Britannia,

'\émetorsZág,

' \on

égia,

. olaszorszá.e'
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Egyéb országokkal, térítésellenében:

. Ausztrália,

'Izrael,
. Korea,
. Svédország.
Tárgyalások folynak a megáIlapodris aláírdsára:

. CSeh KöZtársasággal.
. Egyiptommal,
. Japánnal,
. Spanyolországgal,
. Törökországgal.
Az ilyen megúIlapodások mindkét fél számóra előnyösek, mert:

. költség-hatékony megoldást jelentenek.
. csökkentik

a nyelvi- és kulturá|is félreértéseket,

. erősítik a nemzetközi kapcsolatokat,
. nyilvánossá teszik

a szerződő vállalkozók múItbeli telj es ítrn ényét,

. végsó soron ncivelik

a vásár|ók elégedettségét.

E folyamat bevezetése fokozatosan mehet végbe. A partner országgaI
szoros rnunkakapcsolatban, a csapatmunka és partnersét szeilernében a
kör'etkező főbb tevékenységeket szükséges elvégezni:
. kérelem indítása a minóségbiztosítási megáIlapodásra
r'onatkozóan.

.

tárg)a]ások kezdeményezése,a folyarnat felrázo]ása a partner
országokkal közösen,

. munkacsoportok

.

és menedzsment létrehozása'

terveZéSi íolyamat és egymás álláspontjának megismerese,
megértése, a minóségbiZtosítási szempontok figyelembe'
vételéve]'

. a m inóségbiztosítási rerrdszerek eljárásajnak

és dokumerrtá-

cióinak áttekintéSe,

'

a m inoségbiztosítási rendszer alapos vizsgáJata,

'

a megá]lapodás tervezet elkésZítéSeés kölcsönös

koordiná-

ciója, aláírásra való elókésZítése'

. rniniszteri szintű aláírás.
. bevezetés. gyakorlati alkalmazás.
-1.)

A kormányzati minőségbiztosítási szolgáltatás kölcsönös
eIismerésénekfolvamata

A megállapodás lén'ehozásához szükség van az elóbb vázolt lóbb
lcpések részletes kidolgozására' Ezekhez nleglelelóen lugalmaS titelnter,' eket kell összeállítani. a parancsnoksáe nentzetközi lészlegétis bevonva.
.:.sZen a szerződésterr ezet

nr

e_r:fogalnrazásá ig

'

Reszletes rn egbeszé Ié seket kell lol1tatni a nlunkacsoportokkal' rlletve
' - ..l l ezetéssel. A nenlzetközi részleg irán;'elr einek rlegfeleloen előter':>z:.5t ke]l készítenia Védelmi Minisztériunl Allamtitkársága felé'

\

\'e,le]mi Minisztériurn ÁliamtitkáIsága lefol},ta!a a kozigazgatási
\_ :J]:]].j!it' Ennek fuggvényéberl keriil sor a szükséges módosításokra,
'. '=:'. : i:: sz|ikséges. a tervck ÍIjabb koord inációjára. Ebben a koordinác iós
::''.':-:::ban LöZponti Szerepet játszik a Védelrni Minisztériurn Szerző-

::...: z: i.. Parancsnoksága'

t7i

Ehhez a folyamaÍhoz szeryezeti kereteket is biztosítani kell. A tár_
gyalásokat a nemzeÍközi részleg Dé! Európai körzetének parancsnoka és
a megfelelő partner végzi, szükség szerint szakértők bevonásával. (A tárgyaló felek általában ezredesi szintet képviselnek.)

Az országon be|üli munkacsoportban általában részt vesz

:

. felsőbb szintű műszaki szakértő,

'

minőségbiáosításért felelős szakember,

'

koordináló és helyzeteIemző szakembeq

.

m

inóségpolitikával, módszerekkel és szervezéssel foglalko_zó

szakember,

. tervkoordinátor szakember'

A munka során elvégzett tevékenységek adatait mindig megfelelő
adatbiízisban rögzíteni, dokumentálni kell. Ennek során folyamatosan
nyomon köVethető a Védelmi Minisztérium Á llamtitkárságának minoség_
biztosítási követelményeiben történó előrehaladás is.
A megállapodás kidolgozása során ki kell munkálni a következő

rész feladatokat:

.

a szervezeti struktúra és kapcsoIatrendszer feliilvizsgálata,

.

a delegációs infrastruktúra meghatározása,

. az aktuáliS minóségbiztosítási végrehajtó szeryezet azonosítása'

'a
.

I
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személyi állomány továbbképzési követelményeinek

és

minősítéseinek felülvizsgálata,

az érvényesszabványügyi egyezmények és m inóségbiztosítási
delegációs folyamat felülvizsgálata'

.

a hatályos dokumentumok aktualizálása,

.

a minóségbiaosítási kritériumok teljesülése' (ezek az elóírások a

kormányzati minoSégbiZtosítási program alapvető elemeit
képezik),

. egymás rendszereinek mélyreható tanulmányozása

és megértése,

. a

minőségbiaosítási elvek és eljárások ütemezése és teljes
felülvizsgálata,

. a minőségbiztosítási módszerek érvényesítése,

, az elvégzeIÍtevékenységek folyamatos dokumentálása.
A felkészülési folyamatot nagyban elősegíthetik az angol nyelven átad..n eljárás_leírások, elvek és egyéb dokumentumok. Módszerbeli segítseget_ielent a felSő vezetói koordináció és a fejlesztésekben való felsó szin:: szerepr'állalás' További segítségetadhatnak a nemzetközi részleg aján.:-i es a Parancsnokság különbözo szerveinél tett látogatások.
Fol}'amatos negyedéves helyzetjelentésben

eredmén_l.eket, melynek során ki kell térni :

kell értékelni az elért

.

a betervezet1 programban való helyzetelemzésre;

.

aZ elvégzett tevékenységekre;

. a ritás kérdésekre!

'

a megoldásra váró problémákra'

{

':arg1alások során elkészül egy minőségbiztosítási szándéknyiz::-len'eZet. Ezt a dokumentumot koordináció és a szükséges módo_
! _'1-] { ]Ián eg}'eztetik a .partner országgal és a Védelmi Minisztérium
:. . .:_-::: iü ársá_eár'al .
.:_J.:
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A kölcsönös

egyeáetés után kerül sor az a|áírásra való felterjesztésre'

Az aláírő felek a Védelnri Minisztérium Á]larltitkára és a parttler
ország rnegfeleló szintű vezetője' A dokun]entumot a védelmi tn irliszterek
hagyják jóvá.
Az Amerikai Egyesült Állarnok a vele katon ai-keresked elnl i kapcsolatban álló országok egy részével már kötött kölcsönös
szerződésborryolítási megáIlapodást' Ezek seg ítségével jelen tósen egyszerúísödik a katonai beszerzések folyamata.
Az

új NATo tagországok szánrára jelentős könnyebbséget nyújthat a

szerződésbonyolítási megállapodás nlegkötése' E'zt felisnlerr'e
jelenleg kidolgozás alatt van egy ilyen szerződés megkötése az USA és a
Cseh Köaársaság között'
kölcsönc!s

Magyarország szdmdrű is l korúbbutl említett e!őn1iiket nyújtcná
egy ilyen megállapodás megkijtése, mivel ntegkönnyíti o kaÍonui beszerzéseket. A Magyar Honvédség előÍt űIki Íecfuikai ktlrszeríísíÍéshez
küIönféIe eszközöket és űn)j gokú kelI besl.ere7'ni, ame!1et haÍékonyabbá és gaulaságosnbbd Íenne egJ, kiiltsijnös szerződéSbonyo!íÍúsimegú!Iaporlás létrejiitte.

Rövidítések j elentése
rövidítés

angol

mag\,ar

CAS

Contract Adnr
Services

CCP

Central Control Point

KöZponti Ellenőrző Csopr.t

DCMC

Defense Contract Management Command

VédeIrni Szerzódéskezelő

Defense Contract Management District

Védelnlr Szerzódéskezelő
Körzet

DCMD

in

istration

Szerzódéskeze]ő Szolgá|tatás

Paratlcsnoksáe

DCS

Direct Commercial Sales

Közvetlen Kereskedelmi Értékesités

DoD

Department oí Defense

DSAA

Defense Security Assistance Katonai Biztonsági Együtt_
Agency
mííködési Hivatal

FMS

Foreign Military Sales

VédelmiMinisztérilrm

Katonai Termékek Külföldre
Történő Éftékesítése

ICP

Inventory Control Points

Készlet-ellenórzés

ILO

Inventory Control Points

NemZetköZi

\t_{s

Military Agency for Standar- Katonai Szabványosítási

Logisztikai Iroda

dization

Ügy'nökség

OI'SD

Office of the Undersecretary
of Defense

Védelmi Államtitkárság

STA\.{G

StandardAgreement

Szabványosítási Megállapodás
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}II\OSEGt G\ I KÖZLt'\lE\\ EK
Beszámoló a \I\ÍT "\ATo tagságunk és a r'édelmi iparral
szemben tám asztott m inoségbiztosítási köl'etelm énvek''
tár5i ú Konferenciáról
;.--i f

a;:.-

A

Mtlg1,ar lÍinőség Túrsosti3 a Hlditechnikgi Intézettel együtt'
működve, konferenciát szer|e:eÍt a chnben neghatúroaÍÍtémában. A
konferenciu hel1,színe a HTI színhtizíernv yolt' itlőpontja 1999. június I0,
A vúkrsztott, nagy befogadő képességűhely'szín iS mutatjű, a szervezők az
érdekeltek és érdekIődők széIes körének jeIentkexésére, részvételéreszámílotlak, Tblték ezt l korábbi éyek ÍapusztűIrrÍ nlapján, mivel már hagyományosnak lehet íekinteni a nyrir elején az MMT tjltal e témában
rendezett konferencia n pokűt és éveníeörvendetesen glarrlp)doÍt a
résztvevők saima' A ténlek u rendezők eliízetes suimítdsait igűzolták, ű
regisztráció során I4I Jizeíő vendég jeIenIétét tilIapítotttÍk meg.

A rendezvény súlyát a felkért levezetó elnökok és e|őadók szeméIye
VK, HM háttérintézmények, ZMNE állonánvába tar-

is fémjelezte; a MH

tozók megtisztelő kötelességüknek tekintették a rendezvérr1, támogatását
tevőleges részvételükke|.

A rendezvény vezérgondolata a Magyar Köztársaság l.\ATo tagságából fakadó, a fegyveres erők átalakítása, a honvédelmi rendszer korszerűsítése,a védelmi képességerósítése érdekébena n1ag} ar l édelmi iparral

szembeni elvárások körének áttekintése volt. Ennek a kérdésnek
sokoldalú megvilágítása érdekében a konferencia tenratikája főbb témacsoportok köré rendeződött:

.

a szövetségen belüli helyiink és szerepünk. az ország katonaÍiildra jzi, geostratégiai helyzete.

' ::::j!mllnlk

alczredes. HM BeszerzésiI'Iivalal. Minősé8bizÍositÁl Isazgalósás. Rend.lenanuil(L'

..:: '' rl7r3l\ \.7.tő

a fegyveres erők felszeIeléSéVel szemberri követelmények

és

azok kielégítésnekíeltéte]rerrdszere'

a NATo egységesítésikövetelmények, megjelenítés és rnegvalósítás.

' bekapcsolódás NATo proj ektekbe.
. a poterrciális szálIítókkal szenrbeni

rnirrőségbiztosítási követel-

mények' a minóségrendszer kiépítése,felkésZítésetanúsításra' a
tanúSítási e|járás és arlnak erednlénye'

A katonaföldrajzi he|yzetet és adottságokat á: Dobi nyá' alezrecles úr,
Z\INE eg-vetemi docens mutatta be' A hajdani VSZ tagállamaként hazánk
l "nerentdllant" jelzővel volt iIlethetó. a két szövetségi rendszer ütköző
z:lá.jában f'ekve, de közvetlen Iratár'kapcsolatban több akkori szocialista
. '.,:::nla]. \'1a a NATo ta&iaként a helr'zetiinket a "szigetállcun" jelző írja
J. \.Z\et]en határ csatlakozásunk nincs a védelrni SZöVetség egyet|ell
:-,:

.'':l

. :.

sent. az ebból fakadó katonai. ipari együttműködési, utánpótlási'

:-._i:

segítségnyújtásnehézségei eg}értelmíiek.

:. :':jscreg

fegyverzettel. felszereléssei szenlberri igényeiről és a
Hollósi
altbg1 ' N{H vKFH Írr tá1ékoztatta a jelenlévőket. A
.:'.: sjSekról
. : :.e:retesi hel}'zet alapretően neqhatározza a lehetőségeket, ajelenle. ' j' , GDP részesedésa tef\ek szerint a következó két évben növeked: : _ : cl i 0.l %-kal. Az igén1ek. SZiikségletek kielégítésesorán a felada'
.'::i'.ritási sorrendbe állÍtása sziikséges, a kikeriilhetetleIl, a szövetségi
', . :s..kat teljesiteni kell' Középtávú feladatként a rnűködési feltételek
_.

-:.::..-i:.

a

meglévő haditechnikai eszközök

.::::-'ghatóságának

..:.: \'\fo

üzerrrképességének'

feljavítása ma.jd SZinten tartáSa, a nrininrálisan sztik-

kornpatibilitás elérésea meghatározott technikai eszkörrregvalósításárrak beindítása került
20lO-es
évekig
tolódik
egyes eszkozök és rendszerek
.::.'::.:3sre. A
::'::.:z:;ttis cseréje. A vázoltak figyelernbevételével a hazai ipar lehe:]]:':.-. .lsLisorban a katonák egyéni felszerelése gyánásában' az ipari
:= _-::"s..k r égrehajtásában' a NATo kompatíbilitás megtelemtésével
:s.::_.__:g.l önálló vag1'kooperációs munkák teljesítéséberr'haditechnikai
:. ...ne.:kben ÍnutatkozÍ]ak meg.

:::._.'. .g}eS kienelt prograrnok

l.

l8l

A

katonai, felhasználói,

a

'fogyasztói,, oldalról elhangzottakat aZ

anyagi javak elóállításában, annak irányÍtásábatl' a rendszer alakítáSában
hatással bírók eloadásai követték.

A GM részéről Takacs 'f(io'szttílyve zelő úr n|Íatta be a magy'ar gazdaságban a védelmi ipar szereplőiként nevezett cégek helyzetét. tulajdonosi viszorryait' az iránvítás és a tárnogatás lehetóségeit. A minisztér.i_
trnr a lelhasználható infonnációk nlegszerzésében. elosztásában. a piacra

jutásban tud a szervezetek segítségérelenni'

A piaci pozíciókat jelentósen segíti a szabványos rrrinóségbiztosítási
rendszerek kiépítése,a nregfelelőséget igazoló tanÚsítások me!:szel'zese.
l1)elyl]ek kö]lSegeiheZ a'l isnl(I1elett líI]loi]a(lSi retl<lszerhctl julcrlto. t iM

hozzájáruIás pályázható meg.

A NATO biztonsági beruházási progranrjár al kapcSolatos tudniva]ónk' ezredes 'főoszlúll'ye:eÍő li. isnlertette' Benlutatta a katonai
inÍiastrLrktÚrával szetlbeni kö\ eteInlén\'eket. a l.-ATo-ban ér(elnlezett
fogalmakat, alapelveket és eljálásrendet. a NA'fo r crsenl eztetési cljárást.
kat Kovács

Kienlelten foglalkozott a biztonság és a biztonSási kór ete]nrónt,ektlek való
rnegf'elelés igazolásának kércléskörerc|. a pto:lt'ctn'lkhltl leszt venni
kív/rrró cégek szemszögéből. A hallgatók szánlára nrilránraló lett. hogy a
biztonsági rlegfelelési ta|úSítvány íc]tételeiIlekr'aló neufclelés a pro.jek

tekbe töfténő bekapcsolódás

Ugyancsak

a NA"l'o

e

lőfeltéte1e.

proJektekbe való bekapcsolódások sziiknk' ezredes f(íigu:gdó til.és a
Magyar Hadiipari Egyesiilet aleirlökc' Irdei Lrr' EInlonrltlik' ]togr a tlagyar gazdaságnak jelenleg is több rnint sZáZ szervezetc ..,. ,ér)i ,'olani, lyetl fonnában (beszállító, alvállalkozó. stb') NATo tacállanltrkban fol\'ó
tcdeltni rettclejtete'ir lejlesztesi. g;ártisi c., Itrrlr,'rt,ll_e al]., e.zl'$7;;|' 1'-11ntartási tevékerrységévelkapcsolatos tlttnkákban' A mae'l aroI.szági cógek
részvételétgyakorlatiiag sernrnilyen diszkrinrirláció nenl korIátozza. a teljes.jogÚ tagságból fakadó egyenlő eIbírá1ás alr1 esnek a tnagr al pál1,ázók'
A kis részesedés alapvető oka a rnegfeleló technikai jelIeuii irrforrrrációk
hiárrya: nerl ismertek a konkrét igények. lehetőségek: ha isrllertek. ajelen_
tkezéslrez sztikséges eljárások, okmányok. il]ctékcs szerrezelek isnteletének hiánya gátolja a sikeres jelcntkezést. a bekapcsolódást'
ségességérőlés lehetőségeiről szőltak Ráth
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A

fejlesztési tevékenységlnűr'elésének.aZ

e

téren nleglévó

lelretóségek kihaszná]ásának fontosságát és a meglér ő. e]isnlerésre rlléItó
színvorralúkapacitásainkat ntltafta be sokoldalúan Ráth nlk'ezredes H'I_I
fóigazgató írr'' kiemelr e: ezcn a tertileten van súlya igazán annak a tllondásnak, lrogy : aki kimaratl, lemarad!

Az elharlgzott és általános érdeklődóssel kísértelőadások rnindegvike
adott Ílj infornrációt a hallgatóságnak.
Nagy várakozás előzte rneg azokat aZ elóadásokat, mel1'ektól a nlinlrasznosítható, ÍÚ iSrncreteket renlélt a
hal1gatós1rg. KöZtudott, hogy a terrnékekre, szállítók m inőségrenclszeléle

c1enrlapi g1'akorlatban köZ\'etlcniil

kör ctclnlértyek vagy követelrrlérryrendszerek vonatkoznak, a rnegl'alósítás
eledllérlyétér1ékelik'a nregÍ'elelőséget tanúsíqák.

leíÍrendszertlek nlindegyik elerne tontos' Árftcil.
,tlk ctlezrecles úr (I'ITI) a NATo szabvánvos ítás i. cu1ségesitésite\ ó,.:::'..esét és ennek ereclnrét]yeit isl]']cftette' A katonai. technikli_ ac]rrlin
._::.,::r tciékenvségekre és az arl1,agi eszkcjzcjkre eg1arlirrt kit,_-r'jcrlii
:-..J_:s:1a:i I]l]Í|]latÍ\'clolttttnetltLtnlok lcnt]szct'ét. a kialakít:istrk ftllra']::]: :]'_.:.1ii.l be. lsn]elt1é \'ált a s f.\N.\(j t]s '{P kateuóriáiLt clokttnlenttt_ :. :-1i:_1]]l]3. tilhaszná]ásirk. ,lz L1Lltlllarl csatlakoZó 1rlllrrlrként rÚ:zLinkrc
.: .

.i

Ennek a r'ázlatosan

.

::]:^.lL] llka]rnazásLrk lellei..]"Ú,:c.i: k.Í r'- iez,"-ttsége. .\,, clőltc]ti részlete:!r: i:nraneite lr \.,\'fO n..'rnratrr (lrrku tcnlunr()l hazhnkban lolyii l'elclol-

-

z:.: t.,lrlrrnlttlrt. lt,rlran lc,z bclolLik rntrgrlr trcntzcti. ncrrrzeti katonai

._

'.

:_j:''._]i]).

ralr

a IltlIlre.lcItlltiltr.lt áltai Lczclt [:!r.Úues VcclelIni Illijírlis.

- \_lr,Jlllí szalláirzr1 iltlktttllctllttIll
'.

\ \1O

rtol'nllltír titlkuntetttLttllrlk kijri'ilcIl _ a rent1czrény szeI1lpoll.jetlle]ten lotltils a nlin(iségbiztosi1ás szaktcri]lete. A hallgatóság
. :- :: r:ebh torriistól. l\1ikrr].l oLl' tllk. alczreclcs ÚI'tó1 (Btl), - akiaz AC
'_' : _ .: l::.]g nlag\al tilq.iakélrl \esz róSZt az AQAP sorozat kidolgozó
:-i ::. .:./.!.i lllttnkáibln -. h.l]lha1.)tl clőad1rst a NATo niinőségpolitrká:: : :]]]il.\!:gpolitika nregYalósÍ1ástinak nlodszereir'ől és eszkozeiről'
:. _ ::::>:.] 't'cl'ült a l:iibizoltsiig e s albizottságai tevékenysége' aZ AQAP

:

-i

]_

.

\/,]\t15egi \lirlilségbiztosítási Kiadr'án1,ok sorozata. az alkal-

_ j .1 \z cl,,.r.l,! Jlatlg.Ltlr o'.t.t lr N,\'Io a rrl inóségk ö."'ete llrlé nr'ek
'._ '' '.. ,.liiili. .r ni''tllt szill1Li rlrini]sÚjrbiz1osit1ts nregr'alósitására

t8t

alkalmas szerződő tél kir á]asziásár tekinii: a kiiá]asztás a kockázat elemzés.
a minóségrendszer értékeléseerednlénr ei alap.ján történik.

Logikai sorrendben ide kír'ánkozik Toóth Elenér nk' ale:redes úr
El Rt.) előadásáIrak ismertetése' melynek keretében bemutatta.

(HM

hogyan töfiénik a sZá]lítók felkésZítésea katonai minőségbiztosítási kör,etelmények teljesítésére,a rendszer AQP kovetelmények szerinti tanúsítására.

Az érdeklődők megtudhatták, hogy az AQAP követelményeknek való
megfeleiés alapja az ISo 9000 szabványcsalád értelemszerűeIl kapcsolódó

tag1a követelményeinek kielégítése;a katonai többlet és járulékos
követelmények ezen felül értelmezettek.

Az előadások sorát a minőségrendszerek katonai követeImények szer_
inti tanúsítását ismertetó előadás zárta, melyet Pálos mk.alezredes (BH)
taftott. AZ előadás az ''5w+l H" minőségtechnika alkalrnazásával szinesítve inutatta be a te|jes folyamatot. Maga a technika jelölése az angol
szavak kezdóbetűiból áll; a folyamatok eIemzésére alkalrnas módszer a kimilmikor_m iért-hol és hogyan kérdésekmegválaszolásával rrrutatja be a
vizsgált folyamatot, jelen esetben a tanúsítási fo]} aÍnatot'
Az elóadás során, ezen kérdéseketmegvá]aszolva. isn'rertetésre került
a tanúsítást végző katonai szervezet, a HM BH és minóségbiztosítási szakigazgatósága, a működést megalapozó jogszabályi háttér. a tevékenységet ténylegesen végrehajtó SZakmai á|lolnány képzettsége. gl'akorlata.

Szó esett a tanúsítáSokpiaci értékérólés a birtoklásához fűzodő iiz]eti
érdekról, a közbeszerzési törvény alkalrnazása esetén azok lehetséges
érvényesítésról'Az előadó végül bemutatta a tanírsítási el.járásrendet, ami
alkalmazott szakmai elveiben a polgári tanúsító szenezetek rnűködését
szabá)yozó nemzeti és nemzetközi szabványok követelménr einek íelel meg'
A konferencia előadássorozatát egy "sikercég", az Ericson Távközlési
Kft. bemutatkozása, a TQM bevezetése éS az üZleti kírálóság elérése
érdekébenvégzett minóségügyi tevékenységiik ismertetése Zárta.

A

konferencia előadás sorozatának sikere a rendezőkel is kellemes
meglepetéSként érte: a megelégerlettséget ÍeImérni hit'aton kértlőívek feldolgozása sorón a "Íog!asztói elégedettségi inde-t" 80 % ÍeIetti értékíi|,olt.
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A KoRMÁNY MIKRo-, KIS- ES

xozÉpvÁr-r',q.LrozÁsorcqt sncÍrÓ srrulrÉctÁra
Ftb'edi LuS:ló

1

A magyar kormány - a fejleÍt orszdgok gaalaságpolilikai gyakor-

Iatához hasonlórtn - st!átos túmogaÍúsirendszer kidoIgozástira törekszik
u vtitlalkoztisok Íejlőttésénekösztönzésére' .1 tttikrd- , kis3 ' és középvlilIaIkouisok a szdmának és gazdasdgi súll'ánttk jeIentős nóvekedése nyomán

oz eImúIt évÍizedbenMag|arországon o piacgazdasdgra jellemző vtÍlIa!koztísi szerkezet váIÍ neghatározóyú. Ebbe a körbe lartozik a Mag:arorsztigon mííködő mintegy' háronnegred niIIió vrÍIIaIkoztis 99'8%-a- Ma
ntir e t'áIlalkozások tillítjtik eIő o brutÍó hazai termék közel felét és ezek
adjóh a nunkaheIyek kétharnndát'
\aplalnkra kialakult a r álla ]kozásoknak a méret- és tulajdonosi struk_
:'::':_ amel1 alapja a kormánrzati célkitűzésékkelösszhangba lévő támo::::. ::ndszer létrehozásának.
1'

j'\

'.

".

fejlesztési célok:

' T,irsodalonpolitikai téren az, hogy

.

\alamenn)i rállalkozás és vállalkozó számára biztonságos

és

kiszámítható .jövóképet adjon;

. minden rendelkezésre álló eszközzel biztosítsa a vállalkozók

és a

ál]alkozások társadalmi elismerését,segítse a vállalkozói tudat,
magatartáS és kultúra fejlódését;

r

'

a_:::
]

.

]

hozzájáruljon ahhoz, hogy a vállalkozás a társadalmi éftékrend
íontos elemévéváIjék'

_'5zlL1

niá' mk ezredes Magyar Minóség Tajsaság szakértője

:::.: k.\esebb

:-!

i_.t

:j ' inel

a foglalkoztalási létszám' un' családi vállalkoziáLs, a viilIalkozasok 96'5 %-a
a válla]kozasok 2.7 %-a ilyen'

liglalkoztat.

ke!esebbet íoglalkoztató

válalkozis'

a

vállalkozasok 0,6

%_a

ilyen'

ilyen.
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l.2. Gazdaságpolitikai téren az, hog,,
. tegye lehetővé a már működő mikró_, kis- és középvállalkozások

megerosödését, ezen keresztül elősegítse teljesítőképességük
javulását és ösztönözze további kisvállalkozások létrejottét,
illetve piacra lépését;

o

erősítse az általános foglalkoztatási szint növelése szempontjából

lényeges családi, önfoglalkoztató
teremtő- és megtartó képességét;

.

vállalkozások munkahely_

tegye lehetősé a hátrányos helyzetű tarsadalmi csoportoknak,
hogy éljenek a vállalkozási lehetőségekke|;

. a belsó piac növekedésével e vállalkozások piaci részesedési
aránya növekedjék. hogy gazdasági, társadalmi felzárkózásuk akadálytalanná váljék' külpiacra jutási lehetőségeik bővülhessenek;

.

támogassa olyan beszállítói rendszerek kialakulását, amely alkalmas arra, hogy a nagy- és kisvál|alatok egymásra találjanak
és tegye lehetóvé, hogy betöltsék a',híd', szerepét, a vállalkozások együttműködésének erősítését;

. támogassa a váIlalkozások információs képességét,szakmai,
műszaki megújulását,

.

.

átlátható támogatási rendszerrel tegye hatékonyabbá e szektor_
nak az Európai Unióhoz történó csatlakozásra való felkészüIését
és az általános globalizációs folyamatba vaIó bekapcsolódását;

kísérjefigyelemmel a meglevő intézménvrendszeI értékeinek
megőrzését, folyamatos fej lesaésük feltéteIeit.

A

2.)

támogatások alapja

a méret-specifikus megközelítés,

emellett további szempontokat is figyelembe kell venni, így:

.

ún. területi és szakmai felzárkőztatási programok Segítését;

. régiók

és települések vidékfejlesztési eszközökke]
lyásolását;
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de

történő befo-

.

a tőkepiaci eszkcizök, elsősorban a kockazati tőke

nagyobb

szerephez való juttatását;

'
3.

munkanélkülieknek, kezdő vállalkozások, nők, a nemzetiségek
illetve a fiatal korosztály vállalkozóvá váláSuk segítését.

Az intéZkedések céljai, az eszkiizök elemi:

3.l ' A válIalkozások működési feltételeinek javítása;
3.7'

A

3.3.

A kis' és középvállalkozások innovációs képességénekerósítése:

3 '4

'

finanszírozási lehetoségek bovítése;

Az uz|eti információs rendszer fejlesztése;

j.5. A vállalkozási kultúra fejlesztéSe;
-:

'6' Felkészülés az Európai Unióhoz történó csatlakozásra;

3'-. Az intézményrendszer korszerűsítése;
-:

'8' A kisvállalkozói tön'én}' megalkotása;

.''q '

'1

'{ program összehangolása'

program megvzlósítása

a

Magyar Honvédségnek is érdeke, hÍsxen

a minősített beszállítói, a jelzett körből kerüInek ki zömmel és ezek
számukr& Ezéft a HM-nek és MH-nek
hely:ete, állapota nem közömbös
is sajritos eszközrendszerével támogatni szükséges ezen céIok és felada0 k é n' é ry're j uttatás rÍt.

I

t
I
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TÁJÉKoZTATÓ _ nnonuÁcIÓ
A FRANcIA szÁnezrÖr,or rraoBno nnrom'l.lÁNax
NÉHÁNy LoGIsZTIKAI TAPASZTÁLATA
1. Bóthy Sóndor
2. Jean Cristophe

Prar

francia suÍrazJöIdi hatlerő logbztikai támogúása nem csak űzéÍt
kerüIt az érdeklődésiink kiizéppontjába, mert Jecn Cristophe Prox
őrnagjl (jelen cikk eglik szerzője) a Nemzenédelmi Eg/etem logisztikai
szakos hallgatójaként 1998-ban hasonló témában írta szakdolgozatáÍ,
amit eg), Íonlos szakmai konzultáció egészítettki c francia haderő szakembereivel, hanem azért is' mert a francia haderő logisztikai rendszere
több vonatkozásban is kijlönbözik aktir az angolsztis7, akár a német
A

IogiszÍikai modelltéÍLÚg gondoljuk, hogyl tovtibbfokoua a cikk aktualitdsát azű tény, hogy afrancia hadsercg a hivatásos haderővé váIás útján
van, aminek teljesijlését 2002-re iúnlozták elő,

Mindezek a körülmények érdekesek lehetnek a pelTnanens átalakítás
(9 év) stádiumában lévő Magyar Honvédséglogisaikai szakemberei, eset-

leg cselekvően résztvevő szeryezői számára. Ennek mottója talán
Iehetne, hogy nemcsak a követendő

aZ

példa a példa.

Néhány alapvetés a francia honvédelem
céljáról és feladatairó|
Franciaország célja a béke megóvása, ugyanakkor azonban érdekeit
védenie kell és a világban betöltött szerepét vállalnia kelI. Ez elsősorban
hadászati érdeket jelent, ami a békefenntartásban az európai régió rneghatározó térségeinek, úgymint a FöIdközi-tenger, a Közép-Kelet, va|amint az
alapvető gazdasági és szabadkereskedelm i zónák. francia érdekérvényesítésérekoncentrálódik.

MtÍsodsorban felöleli az Európa építésébóleredő és a nemzetközi
rend és status quo fenntartására irán1''uló erófeszítéseket. amely a történelmi identitást az Európai Uniót és ee; megújult ÉszaL-atlanti szöVetséget is
l'

Prof' Dr' Báthy saÍldoÍ ezredes. ZN,INE Loeisztikal tarlszel'\ezelli. es\eteml lanáÍ
Pra\ francia aIezredes' z]\í}iE \Lrlt logisztikal halIgalóJa

2' Jean Cristifphe

'|Í

feltételez. Lgl

a::ii:: :

és az amerikaia]' lt__:::

).

.:

_.

-::-- -: - -:' :- -.:-:i\ \:::::l a:
hadászati rédelnl:: ::a::. :.::'i::: : -'::']._ '.]J''j ]iZl.ns3q 5Za\atLrlását is
jelenti' Ebból kilre:^cz::.. ::'..'rrejeien is nég1 alapeIvre épül. nrel1'ben
a globalitás eA; iile::zl. il!'!) i]Z Lrrszág egész lakossága életénekminden
területe igén1li a rédelrnet és kötelezettséget vállal a védelemben; az
Harnadsorban

:

:

.:

allandósagon' anli a már békeidoben fenntartott védelnri készerrlétet felté_
telezi; az egrslgerr' anlel1 a nriridenkori kornrárry irányító és koordináló
szerepét fejezi ki: és tlecentralizálú'son' anely az ország területi egységeinek felelős hatóságait teszi feIe]őssé minden szitlten a védeleméft'

két nreghatározó elv vczérli, úgymint a
függetlenség, rnelynek értelmébenFranciaország szut'erénen dönt Saját
jövójéről és a szolidatítIls e1r'e' mel)'nek értelmében Franciaország kész
segíterri szövetségeseinek, betartani köteleZettségeit mind Európában'
nlind az egész világon. Hadászatuk dekraláltan védelmi jellegű nrrkleáris
és hag1'omáIryos elrettentő erijkból áll' A francia haderő szárazÍöldi

A francia védelmi politikát

haderiinenből. haditengerészetből. légieróből és ezektő] [üggetlen
.sendtrrségbó] tevődik össZc'

A

haderő íeladatai nrindenekelótt nlegvédeni Franciaország éI'dekeit
bárnreI1 tánradás ellen' Nlásodsorban részt ventri az E'urópai védclemben'
ennek keretében béketerenrtéSés béke1_enntartás ' akár az ENSZ akár a
\.\To keretében. de fenntaíva a jogot és lehetoséget, hogy a védelni
eg1 ünnliiködési szerzódések keretében Afrika és a Közép-Kelet Ítg1'tter cZen baráti országaiban is (francia érdekszféra) teljeSítsékezt a lnissziót'

összefiiggenek azzal az alapv ető szervezési elképzeléssel.
rleir .l.liltltc'ia haderőt 2()02-ig hiyatasos hutlsereggé les'zl' A legjelent..sebb r áltozás ezen beIiil a szárazfloldi haderőt érinti' alrol a 250 000 fós
\ í indezek

':;,Átn ti)rrénik' anli nétli leegyszeriisítéssel annyit jelent, hogy

a század

.z:;:n..l a hadtest szintig modulokból. blokkokból épithetó fel a sziikséglet
;'':::l enr ében' Ennek vizsgálata azért ktilönösen érdekes, meft azt.jeIenti,
ríi logisztikti bi:toSíló e]en nen.jelenik meg tt rltlnrlr.ir
::]_J) --J rr
':cis:e
._-j,;]'.;/i hanem a harci kotelékek felépitéSéhezigazodl'a a t'eladathoz az
.

alkalrnazás körtilményeihez és az ellátás megszervezéséneklehetősége!

hez fog alkalmazkodni. Errnek megfelelően újra kell gondolni a Iogisztikai
támogatás, illetve biZtosítás elveit és követelményeit is.
Értelmezésükben a logiszlika céIja a haclerőnentek mint|en helyzetben

és minden Íerületen törÍénő tánlogatása békében,valsághelyzelben és
háborúban, anely magtiba foglalju az anyugellátást (kiilönleges szerepet
adya az élelntezési ellátáSnak), az egészségügyi ellátúst, az üzembentartást, a száIlíttist (cthol tranzitálásÍ éS szállítást kúlöníÍel), uz infraslruklúra bizlosítását' yalantinÍ az odntiniszÍrációs ügyeket. E tevékenységeket

nemzeti és többnemzeti keretben egyaránr érÍeImezik, és ebben tántaszkodnak a NÁTo-elvekre itgy a nen?zeÍi ÍánogaÍó elem, ntinl a befogadr)
ne m ze t i t ámo gat ás von a t kozás á b an'

A hadműveleti szintÍi logisztika

biztosítására a szárazföldj haderónél
új rendszert hoztak létre és fejlesztenek tovább 2002_ig (l ' sz. nelléklet)

A szárazÍijldi haderónél a biztosítás funkcióit elég sajátosan határozzák meg: humán biztosításról. egészségügyi biztosításról, haditeclrnikai,
fenntartási, és karbantartási biztosításról, üzemanyag_biztosításról' szállításról, tranzitálásróI és infrastruktúra biztosításról gondoskodnak.

A

logisztikai támogatás megszervezését nyolc alapelv figyelem_

b€vételével hajtják végre;

.

a SZeIveZet alkalmazhatósága' állandósága és kizárólagossága,
amely a hadászati tervezés centralizálását és a hadszíntérivezetés decentraliZáIását is jelenti'

'

egyszemélyi vezetés, ami azt fejezl ki' hog1' a lradszíntérena
parancsnok felelós a hadászati mÍiveletért és a logisztikai biztosításért egyaránt,

'az erók manővere és reagáló képessége,
' a szeÍYezet és az erőforrás modularitása.

'

a szervezet és erőforrás adaptálhatósága. arni a technikai
közök,

lőszerek csereszabatosságát is jelenti.

. az elsőlépcsós csapatok kiemelt
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támogatáSa,

esz_

'

a támogató erók

'éS a

cenüalizali

\

3Z.:.!::_3k ei\

e.

lo_9i5ZtjLdl e|''r<l:t:s

Az új kihívásoknak megtelelóen. ami

elscisorban nem az 5. Cikkely
szerinti műveleteket. hanem a r álságkezelés' béketeremtés és béketámo-

gatás katonai feladatait jelenti különös szerepet szánnak a száÍazföldi
haderó hadtápszolgálarának' A hadtápszolgálat kifejezést természeteSen
csak a kezelhetőség miatt használjuk, hiszen ez a szolgálat csak nagyon
nehezen és erőltetetten vethető egybe a hazai hadtápszolgálat funkcionális
feladataival és ennek megfelelóen szervezeteivel is. A Commissariat de l'

Armée de Terre (CAT) (A Szárazfoldt Haderőnenl Hadtáp Szolgálata)
legalapvetőbb feladata és célja optimális feltételeket terenlteni a harcos
hatékony működéséhez. Ezéft a harcos személyes Iétével,lelkiállapotával,

sőt családtagjai ilyen irányú ellátásával is ez a szolgálat foglalkozik. A
CAT a szárazloldi haderőnemnél az igazgatás szolgálata, amely békében,
r'áJsághelyzetben és háborúban valamennyi elsosorban a szárazföldi haderónem, de a többi haderőnem és a művelethez kapcsolódó egvéb szerve_
zerek biaosításában is részt veSZ' Feladatai eSetenként igen specifikusak is

lehetnek. evezetesen:

. a

parancsnokSágok tánogatása során igazgatási, pénzügyi,
logisztikai és jogi területek is lehetnek.

.

álta]ánosságban f'eladata kiterjed a logisztikai biztosítás néhány
területéIe. ani az étkeztetés.a pénztigyi ellátás, a ruházati, elhel1"ezési biztosítás területeit foglalja magába,

. a jogi és igazgatási brztosítás,

.

a Franciaországon átvonuló szövetséges erők

támogatásának

koordinálása.

.

hurtlanitárius kcizcélúleladatok.

tgt

Feladatának megfelelően a szolgálat több szinten szerveződik.

A központi igazgatőság az állami szintű megrendelésekért' tárolásért
és az alsóbb szintek ellátásának megszervezéséértfelel. A második szint
az erők szintje felöleli a hadműveleti tagoz^tot és a csapatok szintjét is.
Ennek megfeIelően a vezérkarokban CAT igazgatóság van, a csapatoknál

CAT

vezetók működnek, de ugyanígy

CAT

képviselőket találunk a

Németországban állomásozó és a tengeÍentúlon állomásozó erőknél is.

Hatáskörének és felelősségének érzékeltetéséreszemIéletes lehet.
hogy 1998_ban a védelmi minisztérium költségvetése mintegy l85 milliárd írank volt, aminek kb. ll4-e jutott a szárazfii|di haderőre és ennek
60%o-ért a CAT volt a felelős.

Ezek után néhány szóban a CAT állományáról és tevékenységérő|.
A CAT kb. 10 500 fő' melyból mintegy 40% katona és 60% civil. A tisztek

döntó többsége a szervezetek vezetésében, illetve az igazgatási és pénzüg1'i szoIgáltatásokban dolgozik vagy az intézetek vezetésébenszolgálnak.

Műveletekben a CAT tevékenységét5 alapelv határozza meg' amelyek arra hivatottak, hogy a békeműködés és a műveletek működési rendje közötti eltéIéstelVi szinten szabályozzák' Ezeket a következőkben hatá-

rozzák meg:
.

a békeműködéshez hasonló áttekinthetó rendszert kell működtetni.

'

minden helyzethez alkalmazkodni képes, rugalmas struktúrákat

.

a felelősségi körök

kell működtetni,
pontos elhatárolódásával kell biaosítani az

átláthatóságot és az eróforrások alkalmazhatóságát,

'

az országon kívüli műveleteknól csak a hadműveleti parancsnok
rendelkezhet az alkaImazhatóságról

.

a

működő informatikai rendszer hatékonyságát kell növelni (nem
űj rendszert kell létrehozni)'
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és az erók újra elosaásáról,

Külön sát érdemel a CAT biztosító ászlóalja (le Bataillon de Soutien du CAT) (BscAT) felépítésa (2.sz.melléklet szerint), aÍnelyet a
logisztikai ezred keretében hoznak |éEe. Ez az egség mobil és modulráris
felépítesű,ami aa jelenti, hogy felépítésea biztosítandó állomrínytól, a
miivelet helyétől és tervezett idejétől fugg. A ászlóalj teljes állomanyával
10 000 főt képes biztosítani viszonylag hosszabb időbrtamban. Felépítése:
törzsszakasz, amely a parancsnokság biztosíüísríraszolgál; C század (C =
combat = harc), amely a harchoz közvetlenÍil szükséges tamogatast biztosítja ellátasi anyagok vonatkoz.ásábm, mig a D sztÍzad (D : durée = időtartám) a üíbori élethez szükséges eszközök biztosítását látja el' lehetővé
téve a hosszú idejű és váltott körletekben eltöltött elhelyezést is. Termé_
szetesen a két század szoros együthnűködésben működik.

A másik

nagyon fontos elem, ami különösen

az említett moduláris

felépítésüfunogatasához elengedhetetlen, a haderó szervezeti felépítéséhez

és alkalmazísi köriilményeihez jobbarr igazodó ún. CAT "l50 modul'',
amelynek rendeltetése az, hogy a helyzet diknílta körülményekhez alkalmazlodva a harcoló csapatok kötelékeinek megfeleló logisaikai tamogató
elem álljon rendelkezésre, megfeleló időben és helyen. Ez olyan anyagok
es eszközök elkülönített és egségakományként előkészített készleteket
j elenr amelyek egysé graklapokon trírolva haladéktalanul felmálházhatók
az erre rendszeresített gépjáÍműveke.
Ez aa isjelenti, hogy mondjuk egy 30 000 fos köteléknek 200 db i50_
es modulra van szüksege, melynek szükséglete 1400 raklap. A modulokba
tanoó készletek olyan számvetéssel kerülnek összeállításra, hogy a harco1ók életkörülrnényei, és itt természetesen az ellátás, elhelyezés területére
gondolok, megfeleljenek a normál békeidőszaki körülményeknek.
Természetesen felvetődik az a kérdés,hogy ezek a modulok mennyire
csa}i a r'álságkezelésre, illewe a béketeremtő és béketímogató műveletekre kialakítot! az alkalmi harci kötelékek a|apját képező sz€rvezetek,

illen'e mennyiben felelnének meg egy valóságos hadműveleti helyzet
rárnasztofta követelményeknek. A Frarrciaorságban folytatott konzultació
anól 31özött meg bennünket' hogy e modulok létrehozMt elsősorban a
;_:':rreres erók megváltozott feladatrendszeréból eredő kötelezettségek
hirr'ák életre, ugyanakkor azonban a szövetségesi kötelezettségekb<il
eredó. 5. Cikkely szerinti alkalmazas is biáosítható ezekből az erőkból
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Ennek megfelel..e: : : --:; -:.-. -: . : _':::: Jogisáikai tiímogató erők is
alkalmasak hadmui: =: : .: _:::::1 :' :;:..rrogatásukra bízott erők ellá_

tását végrehajtani.

A logisaikai "150 mi"lu]_ ..:.z::l eszközei képesek szinte teljes
:'':''_. . : :'_\:z2 Sában, még akkor is, ha a Befo_

autonómiát biztosítani -

gadó Nemzeti Támogalás - ::: - :::_.:ten csak csekély mértékbentudja
kielégíteni a küldo orsá5 i::-' ': : :. ienr érsütésen, vízellátáson, egészségügyi ellátríson, az elex:::. .-'.:-zalirtásán és egyéb szolgáItatásokon
szemléltetett eszközök ar-::. l-.:z::^ meg. hogy a jelen kor kihívásait
logisztikai vonatkozásbarr r:-.: '.:;:.::-.an elemezték, a kialakított rendszer

tükrözi Franciaorság viláe5'::ll::3rl betöltött szerepét, lehetővé téve,
hogy az európai kontinensen. J: :: szükséges azon kívül is képes legyen
a francia szárazfiildi erők maeas szintu ellátására.

Ugl gondoljuk' hog

a francia hadsereg titalakíttÍsónak és az euel
kapcsolatban jelenrkező logiszlikgi ldmogaló ren(hzernek e néhány gondolata igazolja dz olvasó előtl, hog, nemcsak az angolsuisz logisxtikai
rendszer keresi az új körülményekhez iggzodó korszeríÍ megolddsokat,
hanem a francia karonai logisztikai gondolkodás is Szakítotl a haglotruinyos megoldtisokkal és a megvalósítás alatt lévő elgondoldsai elgondol-kodtató példliul szolgtilhalnak a nagls!Ígrendileg kisebb, de probIémáiban mégis hasonló ors4Í8ok suÍmrira-
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KÖLTsÉGszÁuÍrÁsÉsrrr"rnsÍnvrÉNyrnlnlissÉc
A BUNDESWEHRBEN
RádLi Tibor

Az elmilt évben a Bolyai lónos Katonai Míiszaki Főiskola hadtóp' és
pénziigli tanszékénekdekgóciója vezetésenunel látogatóst tett Bréruíban,a
Buruleswehr Elltiió Iskolójóban A paftnef intéznénybenvégzett tevékenység megísmeréséntúI tójékozratóst hallgattunk meg - negítéIésemszerint
igen érdekes és saÍmos vilót kivákó - kíséet alatt ólló értékelési,mérési
renchzerrőL A teljesség igénye nélküI - az előaúís nagtar n1etvíí|ordíttístÍnak kivonatos fonruÍba történő ísmertetésével- a kísérleti rendszer lényegét
tárom a Tisztelt olvasó elé
A megváltozott biáonság- és pénzügypolitikai feltételek a hidegháborus
idószak beíejezese óta jelentősen meghatarozzák a német hadseregb€n is
azokaI az elgondoltísokat' melyek ana vonatkomak, hogy hogyan lehet az
é\ ente

csökkenö

költségvetés mellett a megváltozott feladatokat jövőorientál-

ran teljesíteni. Ezek a megváltozott alapfeltételek a Bundeswehr sámára
eg;résa a megnövekedett feladatok teljesítésétjelentik jelentősen korlátozott

ula]ékok rendelkezesre

állrása mellett, másrészt annak a sziikségességét,hogy

a badi felszerelést korszerü szinten tartsák'

Mit is jelent ez a számok nyelvére lefordíwa: 2002-ig az

összköltrészarányát
segvetésben 23oÁ-ra lecsökkent eszközfejlesztés és beszerzés
'növelni, különben hamarosan csak elavult
minimum 3\o/o-ra tervezIk
esz}özökkeI rendelkeznek, amelyekkel ' megítélésükszerint _ biztonságpoli_
tikai hatékonyság nem igaziín érhető el. Ezt a kvőtát azonban csak egy olyan
opdmaliálási folyamat során lehet megváltoáatni, amely kizárőIag a

mú}ödes folyamatos racionaliálása és a ráfordíüÁsok korlátozrása segítségével

sikerülhet. Ehhez részben teljesen új utakat kell keresniük, amely többek
közótt a szöVetségi védelmi minisáer által elrend€lt költség- és teljesítmény_
felelósseg bevezetésétcélzó vizsgálatokkal történik.

: DÍ Rálli TiboÍ ezÍedes föiskolai doc'ns,
Üd.]íírántos fó gázgaÍó h€lyesese

a

Bolyai János Karonai Műszaki Fóiskola oktatási és

i

I

t9'7

A ráfordítasok j övőbeni kortátozasa és a működés további racionalizálása
érdekébentett intézkedések miatt a Bundgswehr megújílásához szükséges

befektetési eszközök felszabadítását tervezik, azonos szinten tartott költsÉgvetési plafon mellett. Az emelkedó bérkiadások és az általános ríremelkedési
ráták eIlenére a közeljövőben csókkenteni tervezik:

.
.

l0%_al a Bundeswehr működési kiadásait;
és mindeá - elgondolásuk alapján _ legalább teljesítmény_semlege-

sen, illewe egy csökkentett létszámú'azaz opÍimalizált szefyezet
növekvő hatékonysága mellett valósítjrík meg.

B,z egyrésúa szolgálati helyek felszimotásával és csökkentésével
realizálható, míg a hidegháboru megszűnésének kÖzvetlen következmé_
nyeként további 800 millió DM megtakaríLísa realizálható a ráfordítási

korlátozások és ésszenisítésekérdekében tett intézkedésekkel. Ennek orosz_
lrínrészéta súrazftldi haderő viseli, ahol az egyes intézkedések hatrísára

330-660 milIió DM nagyságrendű megtakarítás látszik lehetségesnek.

Egl dologgal azonban Íeltétlenül tisztóban keI! lenni.' A Bundeswehr
- vagyis általában a fegyveres erő - által létrehozott produktumot, a végterméket nagyon nehéz pénzben kifej ezni' Ez egy olyan biaonságpolitikai
teljesítményt jelent, amelyet megköZelítőleg a következőképpen lehet
definiálni:'b mindenkori helyzetnek megfelető harci erő létrehozrisa és

megtartása".

. . A katonai gazdálkodás alapfeltételeinek megfogalmazásával már el
ls Juthafunk egy sajátos problémáig. Egyrészt olyan változókkal van
dolgunk, amelyek eddig nem honosodtak meg a koltségkalkulációban
(harci-erő, hadrafoghatóság, harcérték)' másrészt el kelllépzelni, hogy
a békéhentörténő kiképzésiműködés és az alkalmazás köiötti váltáJ;
katonaj teljesítrnényértékeléseterén paradigmaváltással is együtt jár.
Egy ilyen paradigmaváltás elmaradása eddig megakadályózta egy
önmagában zárt katonai gazdaság kialakítását és csupán azt ereíményezte, hogy a katonák a "Gazdaságos gondolkodás és cselekvés a
Bundeswehrben" címszó alatt a védelmi költségvetés alapján, optimalizált eszköz-felhasználási céllal csak az egyes terüleiéknek kiutalt
részesedésselfoglakoztak.
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A pénz a katonák sÁmára - legalábbis

a központi irrínyítás alá tar-

tozó területeken (minisztérium' hivatalok stb.)-lényegében működtetési eszköz és nem a célkitűZéseket irányító eszköz volt. A parla-

ment és azt követően a parancsnoki szinttí szervezetek által kiutalt
sokkal inkább
fix értékkéntkezelték' amellyel megpróbálták a hadrafoghatóság
állapotát a lehető legmagasabb szintre emelni és azon a szinten tartani.
Az elv tehát az, hogy fix ráfordítással maximális eredmény legyen
elérhető. (Min._ Max.). Mindezek alapján mególlapíthatom, hog/ a
költség- és teljesítményfelelősségbevezetése a Bundestlehrben egl
alapvető reformot j e lent.

pénzösszegeket, illetve a rendelkezésre álló eszköZöket

A továbbiakban tekintsük át melyek azok az ismeretek, amelyeket egy
olyan rendszer, mint a Bundeswehr optimalizálásának keretén belül érdemes figyelembe venni, és hol kell a feladatok vé$ehajtását elkezdeni,
ha az megéri a kockiázatot?

Ez előszőr is egy rendkívül összetett, differenciált
ellátó szervezet ismeretétjelenti, amely olyan különböző
magában, mint például:

feladatrendszert
területeket foglal

. javító műhelyek,

. repülés,
. alkalmazási zaszlőa|j,
. oktatási intézmény,
. logisztikai

zász|óa|j,

. csomagktildő szolgálat,

. iskola,

Ezek az egymástól eltérő vállalkozási területek nemcsak

ár-

alataiban különböző megoldási módszereket, hanem alapvetően eltérő
nódszereket is megkövetelnek azért, hogy a szakszeni optimaliációt minél
inlább megköZelítsék'
n1

Másodsorban a Bundeswelrr a fegyveripar és annak beszállítói ipara
terén rendkívüli piaci hatalommal, de politikailag befolyrÁsolt és irrínyított
piaci felelősséggel is bító ügyfél. Az optimaliáció nem korlátoádhat csak
gazdasági adatokl4 hanem népgazdasági összefuggéseket is figyelembe kell
venni.

Harmadsorban negyven év elmúltaval viszonylag szilárd, a biaonság_
politikai cselekvési tér hosszú távú stabilittási feltételeiból lehet kiindulni.
Most viszont a történelem nagyon pontosan megmutatta e tér alapvető változrísainak reális lehetóségeit, valamint közép és hosszútávon még több alternatívát tett elképzelhetóvé. Ez azt eredményezi' hogy politikai feladattól ff'ig-

gően kell a Bundeswehmek minden optimaliálrási kísérletnélezeket a
jövőbeni altematíviákat a jelenben is szímításba venni.

Negyedszer vannak egyéb politikai összefiiggések is, anrelyek
részben szembenállnak a Bundeswehr optimalizált vállalkozási stratégiájá_
val. Ezek elsősorban szociál-' regionál-, Eazdaság-, kultur_ stb. politikai
megfontolások és tívolról sem teljes körétjelentik mindazon szempontoknak, melyeket egy felelós katonai és biáonságpolitikanak számítísba kell
vennie, és amelyek elég ryakran a sajátos, katonai jellegű dÖntéseket még
tígabb idősíkra helyezik. Ez egy olyan sajátosság, amely a nyilvrános tevé_
kenységet folyamatosan meghatáro zza és állandőan szem előtt kell tartani.

Ésvégezetiil mintlen katonai tevékenység során állandóan ügyelni
kell a gazdasági szempontokra és alapelveke. "A honvédelem és egléb
eélok érdekébenolyan feglveres efőt kell fenntaftani, amely képes egl
hóború síkeres megvívósára "
Gazdasági szempontból mindez olyan "ésszerűtlen" dolgokat követel
meg a fegyveres erőktől. mint pl.:

. olyan készletek raktiírozása

és készenlétben tartlása,

melyeke évekig

nincs keÍeslet;

. olyan sállítrísi kapaciüís készenlétben tartás4 amelyre évekig nincs
szükség;

.

olyan képességek'késxégekkialakítasa és fenntartiás4 amelyeket
évekig nem használnak.

zui

Ez azt is mutatja, hogy az ipari optimalizá|ás jő| bevált receptje
"just in Íime|'csak részben érvényesül a BW feladatainak teljesítése
sorríLrr. A háboru egészen más dolog, mint egy békében alkalmazott rendszet ahol a szükségletek konkót gyakorlati tapasáalatok alapján folyamatosan optimális szinten tarthatók. A tartalékok képzésea hadseregben
kiitelező, még ha sokba is kerül!

A katonai sajátosságok megvilágítasát ki kell egészítenimég azza| is,
hogy jelenleg a vállalkozói teljesítmény(beleértve a Bundeswehrt is)
mérésénekmég nincsenek meg a piaci feltételei. E pillanatban ez aztjelenti, hogy a teljesítÍnénymérése csupán az alrendszerekben és a részterületeken kezdődhet meg sikeresen, ahogyarr aa több projektben már

gyakorolják.

Az eszközök rendelkezésre bocsátasáért a központi szervek és hivatalok viselik a felelősséget. Az alkaLmazÁsra történő kiképzésre és felkészítésre sánt összegek felhasználásáért a felelősséget a csapatoknál a

parancsnokok, valamint bármely szinten a szolgálati helyek vezetői viselik. anélkül, hogy a költségeköl átfogó képet kapnrínak. Mindez érthetővé
teszi a tartalékok felhasmálása és az elért teljesítményközötti összefriggést és kölcsönhatiíst.

A

szükségletek fedezésétszolgáló pénzeszközöket

mintegy
csóvezetéken keresztÍil ömlesztve pumpálják előre, de a csővezeték végén
jelenleg még nem lehetséges a finomabb iranyítás. Ennek gyakan elkerÍilhetetlen következménye a beszűkülés, vagy tulfolyás is.

A költség-

és teljesítrnényfelelősség bevezetése ezért azon múlik,

hog1- a "csapnáI'' lévő parancsnokokat elméletben eltr{volítsák az egysze-rű módon rendelkezésre álló fix pénzeszközök elvétől, és eljuttassák
a pénzeszközök csökkentésének céljáig' anélktil hogy drámai rláltozások

kór'etkeznének be az eredményekben (tekintettel a hadrafoghatóságra).
Ez aztjelenti, hogy a tudatos eszközfelhasználásra kell a parancsnokokat
motiválni és a költségek és a felelősség vonatkozásában minden területen megfelelő átláthatóságot kell megvalósítani. Az átláthatóság
elengedheietlen feltétele a felelősség költségszinten történő- szem előtt
urtrisri"ut is. A felelősség és hatáskör átnlházásán alapuló kibővített
közreműködési lehetőségek olyan kulcsnak tekinthetők, amellyel meg_
n1'ílnak az ajtók az optimalizá|t szo|gálati helyekhez.
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és teljesítnén;felelósseg csalr a\Itor láa eredrrrén1'es. ha
sikerül egy hagyomiínyok által formált szerr'ezet gondolkod'isrnódját és
tudaLít megváltoztatni. Veryük pl. a Énz és kötelesség fogalmakat, amelyek mindea egy kissé érthetőbbé teszik. Vagy másképpen: ha valaki
hosszú távon a hadsereget váIasztja' egyidejűleg lemond a "százezres
jövedelemrőI" is - tehát a pénz a katonáknál nem á1l annyira a középpontban.

A költség-

Ezért nem olyan nehéz megérteni, hogy a gazdasági szempontok
bevezetése a katonai vezetésbe egyidejűleg a gondolkodás átállításanak
folyarnauít is jelenti.

A kiiltség- és teljesítményfelelósség,mint speciális
megoldási módszer

A költség és teljesítményfelelősség-koncepció a gazdaságosságot,
mint a Bundeswek valamennyi munkatársa gondolkodásának és cse_
lekvéséneklényeges elemét akarja minden eddiginél erőteljesebben
rögzíteni azért, hogy a munkavégzés során a hatékonyságot növelje. A
költség- és teljesítményfelelősséglényeges eszközei a költség- és teljesít_
mény-tervezes, valamint egy folyamatos jobbító (költségkímélő és haté_
konyságnövelő) program'

A költség és teljesítmény_tervezésa szolgálati helyeket folyamatosan
ellátja a költségre- és a teljesítrnényre vonatkozó - az eddiginél átláthatóbb, teljesebb és aktuálisabb információkkal és megteremti ezáltal az
objektív adatoka alapozott ináLrryítasi folyamat előfeltételét, valamint
elősegíti azt, hogy minden közreműködő odatíban átfogó kép alakuljon ki
a költségekől és a teljesítményről.
A

folyamatos jobbító program feladata' hogy az egyes feladatok végrehajtói, vagy munkacsoportok kezdeményezései áltaI a változási folyamatok új lendületet kapjanak. A munkafolyamatokban közvetlenül résztvevők
eddig szinte kihasználatlan képességei így jobban kiaknázásra kerülnek és
a szolgálati helyhez való kötődés által a folyamatosság is biaosított.

A helyzet megítélésénekés a döntésnek igen gyakori problémája az
intézkedések következtében felmertilt költségek ismeretének hiánya.

,,,.'?.

A

felelősöknek - különösen a hierarchia legalsó fokain _ szinte semmt
ráláiísuk nincs arra_ ho5' működésük menn;'ibe kerül. E mögött olyan
mindennapos dolgok állhama}i. mint eg1' tanfol5 am igénybevétele, vagy
pl. egyetlen láda nehéaeher-sállító gépjárműr'el történó fuvarozásának
költségei' esetleg eg1 kisebb lag'' nag; obb szárazfoldi gyakorlat költ
ségei. Ésha egy teljesítmén1'pénzben kifejezett értékenem ismert' a költ_
ségkímélőbb módozátok irántr r'ág1' csak na5y' szerencsével valósulhat
meg.

A költség és teljesítményfelelosségnekaz a célja, hogy a költségért és
teljesítményértvállalt felelősség azonos szinten valósuljon meg. A költség
és teljesítmény-tervezésteremti meg az ehhez szükséges átláthatóságot.
Ily módon péIdáu| az iskolák projektjében kifejlesztésre kerülhettek a
kiképzésiteljesítmény és hatékonyság megállapításához szükséges módszerek' Ennél fogva a számszerűen megfogható variációkkal osszehasonlín'a az optimaliálás egyenesen egyszerűnek tűnik.
Lény'eges az is, hogy a költség- és teljesítményf€lelösség adatai
e5 únal e91' szolgálati hely szintjét meghaladó controllinghoz vezetnek és
:.s1eremtik a belső optimalizálási és az un. Market Testing projektek ter'.=zesenek és régrehajtasának az a\apját is' A controlling fogalmával a
:l',il sztérához hasonlóan elsosorban a mindenkor ellátandó feladatkört
:.auÍozzák meg' A conÍolling ezért nem azonos az ellenőrzéssel. A con_:..]iing in - a költség és teljesítményfelelósséggelösszefuggésben _ sokkal
:-.5bet jelent: a szolgálati hel)'ek, vagy azok résaerületeinek célirányos
:en ezését.irányítasát és felügyeletét. A controllingnak alárendelve kell a
ii lrdinálási és beszámolási íeladatokat' valamint a döntéshozók tanács_
]J.i.at _ a cél elérésére,a terv elóirányzataitól való eltérésreés az egyéb
.e:e:óségeke vonatkozóan - cisszehangolni. A controlling lényegében
:anogat_1a a vezetést a tervezésnél, irányításnál és ellenőrzésnél. tekintet:e] : riladatok teljesítéséhezszükséges optimális eszközfelhasmálásra. A
k.'ll.é'gek bemutatásáva1 és a teIjesítményh ez va]rő hozzárenóelésével hoz_
z;'ia:u1 továbbá a tudatos költségfelhasználás megerősítéséhez és biztosít_
minden eddiginél erőteljesebb
1a_ ho5 a gazdaságossági szempontok
SZerepet kapjanak a döntések meghozatalánál.

'{ katonai irányítási folyamat és a controlling folyamalának összeha_
sonliúsa megmutada ezek hasonlóságát és összehasonlíthatóságát, ennél

fogva írányítastechnikai oldalról nem szükségesek mélyreható változasok'
és ez a controlling kivitelezesét megkönnyíti.

A

költség- és teljesítményfelelősségprojektek esetén alkalmazott belsó

(szolgálati helyeken belüli) controllinggal szemben áll a még kifejlesztendő
controlling, amely a szolgálati helyek szindét meghaladja. Ezt úgy célszerű
kidolgozrri, hogy a ftilérendelt szolgálati helyek számára rendelkezésre áIljanak a döntések szempontjából lényeges, költség és teljesítmény _ tervezés
által szolgáltatott adatok (és csak ezek), amelyek ezen a szinten a tervezés és
irányítás szempontjából valóban szükségesek. Az elöljáró vezetésnek
alapvetően csak olyan információkat kell megkapnia, amelyek a mindenkori
irányíttísi szintnek megfelelnek, azért, hogy az adatokkal való bűvészkedésnek
korlátot szabj anak.

Végezetül a költség- és teljesítményfelelősség bevezetésénekelengedhetetlen eleme: a költségvetési eszközöknek a költségvetési éven (címen,
fejezeten) tulnyúló büdzséje.

Az alapötlet a következő

Az eszközgazdálkodással foglalkozó szolgálati helyek részérea
működéshez sziikséges pénzeszközöket egy összköltségvetésben (személyi kiadrísok nélkÍil)rendelkezésre bocsátani és az elmúlt költségvetési
évek korlátozásait, valamint dz eddigi, részletesen rögzített, meghatározott
feladatokhoz kötött eszközfelhasmálást elvetni. Így azok a hatískörök,
amelyek jelenleg a minisáérium politikai vezetésében a reszortok keretén
belüli központi irányítrís és ellenőrzés, valamint a Bundestag törvény_
hoása felügyeletébe tartoznak, következetesen végrehajtrísi szinten kerülnek szétválasztásra. orságos és közösségi szinten bizonyos próba-projektekben, és a Bundeswehr különböző projektjeiben elért első sikerek alap-

ján politikai terÍileten olyan jó kezdeményezés mutatkozik, amely

reményekre jogosít fel. Azt, hogy ez az út milyen messze vezet, ma még
senki nem tudja. Egy biÍos, hogy a Bundeswehrben l998 óta küIönbözo
költség- és teljesítményfelelősségprojektek működnek.

,L".1

Összefogtalás és etőretekintés a jövőbe

A

költség_ és teljesítményfelelősségbevezetése a Bundeswehr egyes
területein mar eddig is sokat ígérő eredményeket hozott. Az elért kö]tségés teljesítményátláthatóSág megerősítette a katonai szférában a pénz
tudatát és hozzájrí,rultjó ötletek közzétételéhez, amely a hatékonyság nöVekedéséteredményezte' Különösen említésre méltó az a hatalmas keativitás, amely mindenfelé tapasztalható volt, fiiggetlenül attól, hogy katonákró1' vagy polgári alkalmazottakról volt szó' Noha mindig megvolt a
lehetősége annak' hogy javaslatokat nyújtsanak be és azokat megfelelő
elismerésben részesítsék'korábban viszonylag kevés kezdeményezés volt.
Mindemellett a napi gyakorlatban nagyon sok dolgot egyszeníen átalakítottak anélkül, hogy ehhez formális javaslatokat nyújtottak volna be'

Mégis: Úgy trinik, hogy meghatározott testületek és bizonyos eljárámár
önmagukban is ösáönzik aZ ötletek, javaslatok kibontakoztatáSát'
sok
Ésha ez tényleg így van, akkor ezt ajövőben is így kell folyatni.
Egy hátrányt azonban nem szabad elhallgatni: ez pedig az, hogy mindennek a hosszú távú bevezetése és gyakorlata plusz munkát kíván. Eá a
plusz ráfordítiíst az eredmények igazolják, de emellett terméSzetesen a
hatékonyságra is figyelmet kell fordítani' A hosszú távú befektetés azonban megtérül és az új módszerek lehetőséget adnak ahhoz, hogy a felada_
tokat még jobban végre lehessen hajtani és a tartalékokkal még takaréko_
sabban lehessen bánni.

Pillantás

a

jiivőbe

Több költség és teljesítményfelelősségre vonatkozó próba-projekt

sikeres lezárása után a német védelmi miniszter már l997 januárjában űgy

döntött, hogy a költség és teljesítmény-tervezéstmindenütt bevezeti, és
ugyanez érvényesa folyamatos jobbító (költségkímélő és hatékonyság_
növeló) programra is.
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Ez rijvid időn belij] a köt'etke:őket jelenti:

.
.

.

a tagozódás térbe]i és idóbeli megtervezése;
a bevezetésben résm e\ ók részéreúj szolgálati helyek kiálakítása;

a költség_ és teljesítményfelelósség bevezetésében résávevők tanfoh amon történó kiképzése;

. a l'ezetők kljelölése;

.

a költség- és teljesítményfelelósségtémakörének felvétele a csapatok iSkoláinak tantervébe;

'

a sZükséges infrastruktúra rendelkezésre bocsátása;

.

a rugalmas költségvetés előkészítése.

Középlívon a Bundeswehmek esélye van arra, hogy a feladatokhoz

optimálisan álljon hozzá, mind szervezeti felépítését,mind eljárási módját
tekintve felvegye a harcot mindenben a leg|obbakkal, és megváljon mind_
azon feladatoktól, amelyek teljesítése nem gazdaságos. Hosszú Íáyon ez a
hadrafoghatóság anyagi és személyi fehételeinek javítását jelenti, úgy
hogy a csökkentett költségvetés ellenére a követelményeknek megfeleljen.
Még akkor is, ha a tagozódásnak a jövőben a létrehozott ill. létrehozandó
belső know_how -hoz kell visszanyúlnia, beigazolódott, hogy a külső, civil
tanácsadó cégek segítségeszükséges volt ahhoZ, hogy a katonai szellemet
részben teljesen új gondoIkodásra ösztönözze'

Felhasznált irodalom

l.) Kosten-und Leistungsverantwortung in der Bundeswehr Vortrag Bremen

25 szeptember 1998. (A fordításban közreműködött

Az eredeti angol

Semságné Kádár Márta)'

anyag mellékletekkel együtt a Bolyai János Katonai
Műszaki Főiskolán az érdeklődők rendelkezésóre áll'
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KAToNAI MENETosZLoP
Lits Gábor

1

Katonai járművek közúti közlekedésben való részvételónek
elvei és általános szabályai Németországban

A

Bundeswehr katonai, ezen belül speciális járművekkel, többek
között páncélozott harcjárművekkel, harckocsikkal, valamint a polgríri for_
galomban használatos gépjárművekkel egyarárrt részt vesz a közúti forga_
lomban Németorság útjain. Nem csak egyes jrírművekkel közlekednek,
hanem különböző összetételű harc- és gépjrírmű menetoszlopokkal hajtanak végre meneteket. Nehéz harci járművek, illetve eszközök, katonai
diszlokáció, gyakorlatoka történő felvonulás keretében kerülnek közutakon az ország különböző térségeibeát}relyezésre. Változó a menetek
végrehajüísának időtartama is, amit egyebek között ajárművek minősége,
típusa hataroz meg. Mindezek magukkal hozzÁk an az alapvető tén}t,
hogy az ilyenfajta részvétel a közut forgalomban eltér a KRESZ' a közúti
közlekedés rendjétől, szabályaitót és attól mindenképpen meg kell
különböztetni. Ebből adódóan a KRESZ-ben külön jogi szabályozások,
kivételek vonatkoznak a Bundeswehr-re, melyek a|apjÍn a hadsereget
bizonyos esetekben és méÍékbenkülön jogok illetik meg. A külön
jogokkal együtt azonban a Bundeswehr kötelezve van arra is' hogy előre
jelezze' figyelmeztessen a közuti közlekedésben való részvételébőleredő
veszélyekre. A közlekedés ettől eltérő korlátozására, szabályozÁsára a
Bundeswehr csak fesziiltseg, vagy védelmi tevékenységsorán - ameny_
nyiben ezt az orszÁg védelme indokolja, illewe megköveteli - jogosult.
Békeidőben az előrejelzesre, Íigyelmeztetésre van lehetősége a polgári
forgalomban résztvevők felé, a Bundeswehmek ez egyben kötelessége is.

Mielőtt az előrejelzés, figy€lmeáetés különböző

feladatait és

lehetőségeit felvázolnrítrk, célszerű áttekinteni a Bundeswehrre vonatkozó
úgynevezett külön rendelkezéseket.

l

'DÍ. Lits Gáüor nyá' a|ezÍed.s

;l

l:

A Bundeswehr KRESZben meghatározott külön jogai
A KRESZ megfeleló

paragrafusokban szzbályozza a katonai menetosz_
lopokban történó menetek végrehajüísát, azok szabályai! az ezekkel kapcso_
latos közlekedéshatósági jóvráhagyasokat' illetve azok alóli kivételeket.

A KRESZ

a katonai menetoszlopot naÍrt köteléknek|/ tekinti. Egy
olyan ziírt jármű köteléknek, amely rendezett, egységesen vez€tett, tel_
jességében felismerhető járművek sokaságából áll. A menetoszlopnak
legalább három járműből kell állnia. Meghatározó tényezők: egységes
vezntés; zárt mozgás; egységes rendszerű jelzések, jelölések; egységes
vezetési stílus; előírt követési üívolságok. A gépjármű menetoszlop ,,zárt
köíelék jeIIeEét'' és ehhez kapcsolódó jogait nem veszíti el, ha a
meghatározott térközöket lakott helységek között megszakítja, illetve
szabadon hagyja, azonban ha nagyobb hézag képződik' a menetoszlop
elvesztí a ||zárÍ menetoszlopl| megkülönböztető jellegét és lehetségessé
válik a keresztirríLrryú forgalom. Nagyobb hézagnak kell tekinteni azt a
követési üívközt, ha az oszlopon belül az egyesjárművek között már nincs
látható összeköttetés.

A menetoszlop-jog gyakorlata abból a közlekedésrendészeti
alapelvből következik, hogy a KRESZ a "záft köteléket mint az egyes
jrírműveket egy közlekedesi eglségnek tekinli és akként is kezeli. Ebből
adódóan, tehát ha az oszlop első járműve jogosult zöld lámpánál eg1'
kereszteződésbe vagy úttorkolatba behajtani, az utrína következő jirmíveknek nem kell vrírakozniuk, illewe megállniuk, ha időközben a közlekedési lámpa pirosra váltott, az oszlop többijrírműve is áthaladhat piros lrámpránál'

Ugyanez érvényes peldául abban az esetben is, ha az elso jrírmű balról
érkezve behajthat a kereszteződésbe, aá követheti a többi jármű is,
fiiggetlenül egyéb más előzésre jogosult közlekedési eszköztől. A menet_
oszlop-jog érvényes az autópályiíkra történő felhajüísok esetén is.

Más esetekben azonban a menetoszlopnak a mellette elhaladó és
szembejövő forgalmat nem szabad akadályozri, megtömi' illetve megsza_
kítani. A menetoszlop-jogot nem szabad kierószakolni és külön ren_
delkezésekben meghatározott esetek kivételévelnem biztosít előjogokat.
Vizsgáljuk meg közelebbről, hogy melyek is ezek a külön jogok, rendelkezesek.
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Külön rendelkezések
Bizonyos esetekre vonatkozó külön jogi rendelkezések más különleges rendeltetésű járművekhez (rendőrség, mentők, tűzoltóság, stb')
hasonlóan meghatározott feltételek figyelembevételével felmentik a
Bundeswehrt a KRESZ előírásai alól, többek között különleges feladatok
teljesítése során.

Ebbe a körbe tartoznak a Bundeswehr mindazon tevékenységei' amelyek alkotmányban meghatározott feladatainak teljesítéseérdekébentörténik. Ezeknél teljesen mindegy, hogy a feladat közvetlenül kapcsolódik-e a
Bundeswehrhez vagy harmadik fólként teljesíti. Kiemelt feladat az a
tevékenység, amelynek elrendelése az álIamhatalomtól származik és állami érdekeket, célokat szolgál. A védelmi feladatokon tul kiemelt felada_
tokhoz tartoznak egyebek között a különböző szolgálati utazások is, nemcsak a gyakorlaton történő közlekedés, hanem a gyakorlat térségébeés az
onnan történő visszavonulás, az ellátő, (logisaikai) szállítás, személyi
utánpótlás szállítás' gépjárművezetők kiképzése,stb'

A küIönjogú feladatoknak megfelelő súlyuknak kell lenniük

A

Bundeswehmek nem minden magas szintii feladata jogosult a

KRESZ általános szabáIyaitól történtí eltérésre.Ebból adódóan a min-

denkori feladatnak egyrésá bizonyos fokú ténybeli súlyának kell lennie,
másrészről ezek a feladatok nem szabályszerűen vagy nem olyan gyorsan
mint szükséges lenne, kerülnek végfehajtásra.

Az azonna|i feladatok teljesítéséta közlekedési szabályok semmibe
vevése által okozott károk figyelembevételével mérlegelni kell. A különjog igénybevételénélérvényes a viszonylagosság alapelve is. Ennek alapján a különjog alkalmazása mindenek előtt nyomatékos szükségesség
esetén jön, jöhet számba' Példaként néhány ilyen eset:
biáonsági, védelmi feladatok előrejelzése, tábori vadász vagy
őÍszemélyzet áItal,
a Bundeswehrhez tartozó személyek közvetlen veszélyeztetése
esetén (pl. halálos kimenetelű vagy súlyos testi sérüléssel járó
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bűncselekmény, személyi szabadságban történő korlátozáS.
stb )'

'

védelmi anyagokra, eszközökre,

berendezésekre vonatkozó

Veszélyeztetés esetén pl. szabotázs, stb',

. katonák által elkövetett bűncselekmény,

.

ktllönösen

'

katasztrófa elháIításra történő felvonulás.

veszélyes katonai menetoszlop biztosítása (pl. nehéz
harci eszközök Szállítása, párcélos menetoszlopok bevetése.
alkalmazásra történo kísérése,stb.),

A KRESZ

idevonatkozó paragrafusa csak mentesít

a KRESZ

szabáIyai alól, megváltoztatni azt nem szabad, illetve nem lehet. F.z érvé_
nyes pl. az előnys zabályra' vagy a fényjelzésekfigyelembevételéfe, illeNe

alkalmazására is.

Az

idevonatkozó paragrafus tehát csak más közlekedési eszközök
megterhelésére és akadályozására jogosít fel, veszélyeztetésvagy
károkozás azonban nem engedélyezett. A viszonylagosság alapelve mellett érvényben van a KRESZ idevonatkozó azon paragrafusa is, amely
kötelező érvénnyeleloírja az óvatosság figyelembevételét' va|amint a
veszélyeáetés és a másnak történó károkozás elkerülését'

A Bundeswehrre vonatkozó különjogok érvényesek akkor is" ha nem
alkalmaznak megkülönböáető

jelzéseket, pl' fény vagy hangjelzést'

Az úthasználat előjoga

KRESZ idevoriatkozó megfelelő
Ezzel al:ban az esetben lehet,
biztosít'
elónyszabályt
rafusa igazi
Az

úthasználat előjogával a

paragszabad

élni' ha a legnagyobb sebesség és az akadálytalan rnozgás indokolt' illetve
szükséges, pl' életmentés,súlyos egészségkárosodás elhárítása, kóZbizton_
ságot, rendet vesZélyeztető esetek megakadályozása, meneküIó személyek
riláözése' jelentős értékekmegóvása esetén, stb. Az úthasználati elójogot
jelzéssel kell tudatni. Ily módon csak a
kék vénnyel és megkülönböztetó
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tríbori vadászok által használt járművek, illetve a Bundeswehr meghatáro_

zott kék fénnyel ellátott mentő' egészségügyi és tűzoltó járművei
közlekedhetnek. Az ilyen különleges úthasználati joggal rendelkező járműveknek is alapvetően a közlekedési szabályoknak megfelelően kell
közlekedniük,

számukra azonban azonnal szabad pályát kell biztosítani.

Nagyméretű' és nehéz járművek közlekedése

olyan járművek közlekedését, amelyek tömege, tengelynyomása,
vagy összsúlya az általánosan megszabott, illetve megengedett határt tullépi, csak az illetékes közlekedési hatóságok engedélyezik, illetve engedélyezhetik. Ezek az engedélyek meghatározott útszélességűpályákra,
illetve útszakaszoka érvényesek,melyeket egyedi megállapodás szerint
meghatározott idotartamra adnak

ki' Az engedélyek tartalmazzák a menet

adatait és a menet végrehajtása után vissza kell adni. Egy ilyen engedélyben
meghatározhatjak, pl. hogy hidakon csak útközpontos áthaladás lehetséges.

Rendőri kísérést(biáosítást)' felvezetést is csak meghatározott,
különleges esetekben lehet kémi' A nehéz járművek menetével kapcsolatos veszélyek előrejelzése kizárólag a Bundeswehr feladata. Az ilyen

jellegű feladatot ellátó katonák rendszerint eredményes kiképzéstkapott és
megfelelően felszerelt tiíbori-vadászok.

Az előrejelzés kötelessége

a Bundeswehr részéről

menetoszlop jelentős veszéll rejt
magában a többi forgalomban haladó járműre' ebből adódóan a Bundes-

A különjoggal rendelkező katonai

wehrnek kötelessége
jelezni.

a

különleges helyzetéból adódó veszélyt előre

A

menetoszlop-joghoz a Német Közlekedési Minisztérium egyebek
között hozzÁÍtzi: "Semmi nem índokolja' hogy az elfiogokkal rendelkező
menetoszlopot előrejelzés nélkül a polgóri jórmíÍforgalom Jigyelembe
vegle. Az ilyen jellegííforgalmat, közlekedést rendszerint nem a rendőrség
szabóIyoaa, a jelző-figlelmezÍető Íelűdgtokaí ü Bundeswehr lóbori vadász
vagy más katonaí erőknek keII ellátní A forgalmat irányító' előrejelző

katonai erőknek eg!értelmííenkivehetőknek, felismerhetőknek kell
lenniük, pl. karszalag vlgl megfelelő ruhózat óItal."
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A tdbori vadászerők egyik

fő feladata a némeíhadseregben

o.

nai közlekedésrendészeti Íeladatok ellátdsa Ennek keretében a

katotábori

vadász erők különböző jellegű, szintű és méretű közlekedésrendészeti
feladatokat látnak el. A tábori vadászokat a katonai közlekedésrendészeti
feladatokra külön szaktanfolyamokon képezik ki és feladataik ellátására
rnegfelelő felszerelést, eszközöket biztosítanak számukra. Különösen
bonyolult, nehéz irányítási, közlekedésrendészeti feladatokat, mint pl.
menetoszlopok autópályára történő felvezetése, vagy nehéz jármű (harckocsi) oszlop kísérése,kizárólag tábori vadász erők láthatnak el'

Az

előrejelzések Végrehajtására a közlekedési miniszter egyebek
javasolja:
között
"A Szövetségi Védelmi Minisztérium suimdra - a leg1felsőbb szintííÍaftomán!i hatljságokkal összhangban - céIszeríÍnektartom
és javaslom, hogy c katonai közlekedési szolgáIat a kalonai forgalom
irányíttÍsdra azonos jeleket, jelxéseket hasznáIjon, mint amilyeneket a
rendőrség számára előírtak, EttőI függetlenüI uonban más jelek alkalmczdsa c közlekedésben résztvevő kalonai jármíívek előrejelxésére szükségsze í és céIszerííokokbóI - természetesen nem uirható ki.''

Ennek megfelelően a SzöVetségi Védelmi Minisaérium a tábori
vadász közlekedési szolgálat számára az alábbi főbb elveket határoáa
meg: "A katonai közlekedési rendés7eíre, forgalomirányítósra kijelöIt
vaddszerők szómára pótlóIűgosan biztosítslÍka közlekedési rendőrök
szómára előírt jelek, jelzések htszndlatát. A ttibori vaddsz erők áItaI alkalmazott jelzések a polgári jármíívek suÍmára sziikséges előrejelzést,
rtglelmeztetést szolgtÍlja. Békébena tábori vadász erők a polgóri közúti
közlekedésre semmÍIyen beÍoljást nem g))akoroInak, illetve nem glakorolhatntk."

A cSapatok közlekedésrendészeÍi erői, forgalomirányítói saját előrejelzéseiknéla tábori vadászokhoz hasonló módon jámak el.

A KRESZ

a katonai közlekedésrendészet számára az alábbi főbb

j eleket' j elzése ket határoz3a meg :

.

az egyik kar oldalra ttjrténő kitartása, vagy mindkét kar m€netirányba történő keresztbe tarÍása = "Állj ű kereszteződés előtt",

21'7

. az egyik kar

magasba tartiísa = ,,A kereszteződés előtt várjon a

k)vakező jelzésre,,,

.

az előbbi jelzések utasítrísrakiegészíthetők vagy megváltoztathatók,

jelzéséreajelzőerők számára megfelelő technikai felszereltségű járműveket, szemaforral vagy vörös lámpával kell

o a megállás

biaosítani.

A

fent leírt jelzések közös jellemzője, hogy azok a folyó közleedéshez kapcsolódnak és aá irányítják. Abba a ríbori vadászok feszültségi és védelmi időszak kivételével nem avatkozhatnak be. Így alkalmazásra történő felvonulás, békebiaosíás és egyéb parancsra történő felvonulás,
és katasárófa elhrírítás eseteiben sem avatkoznak be a közlekedésbe, a
közlekedés általrínos rendjét nem váL|toztatják meg. A Bundeswehr a
megha!írozó jeleket, jelzéseket is csak előrejelzéshez, veszélyre való

utalásra,

fi

gyelmeztetésre használhatja'

Mindamellett előfordulhat, hogy egy figyelmeztetés, előrejelzés a
szabályozás jellegével bír, pl. egy oszlop megállíüísa vagy egy lassan haladó jármű kikeriilése esetén. Ilyen jeleket, jelzéseket a tábori vadász erők,
a katonai forgalomirrínyítók adhatnak. Ennek a tevékenységfajtának az
alkalmaási hatiára ott van' ahol vagy amikor csak ilyen szabályozással
lehet vagy kell a közlekedésbe beavatkozni.

A katonai forgalomirányító erők feladata, előrejelzések során
Menetoszlop előrejelzése
Ahhoz' hogy egy menetoszlopot előre lehessen jelezni, mindenekelőtt
meg kell teremteni a menetoszlop jogosultságának feltételeit. Megengedhetetlen, ha egy kereszteződést már a menetoszlop közeledésekor |ezárnak. Ez csak akkor történiet, ha a menetoszlop valóban menetoszlop és
már közeli üívolságban van. Ez esetben kell a kar magasba emelésével
figyelmeztetést adni. Az előrejelzés csak annyi ideig tartható fenn, amíg a

már közeli lívolságban van. Ez esetben kell a kar magasba emelésével
figyelmeztetést adni. Az előrejelzés csak annyi ideig tartható fenn, amig a
menetoszlop Zárt kötelékben halad. Nagyobb hézagok keletkezése esetén
és ha az oszlopon belül mrár nincs látható kapcsola! az oszlop elvesái a
menetoszlopból adódó előnyét és ezzel az elórejelzÉsre, firyelmeztetésre,
illetve a közlekedés rendjébe történő beavatkoás jogát is. A keresáeződést, úttorkolatot egy pillarrattal sem szabad tovább nyitva tartani, mint
amíg feltétlenül szükséges.

A

kar magasba emeléséveltörténő jelzésnél segédeszközként
nyomatékul tárcsa vagy jelzőfény is alkalmaáató. A tríbori vadászok

jelzesként _ hangjelzés nélkül - a kék fényt is alkalrnaáatjrík. Az íltra
történő rávezetés' felhajtrís is csak a tríbori vadászok irányíüísával történhet. A forgalom autópályán történő leállíüísa csak kivételes esetekben és
csak megfelelő helyeken jöhet szríLrnítrísba.
Problémát jelentenek azok a polgári' "civil|' gépjárműNek, amelyek
az oszlop egyes jrírműveit megelőzik, beállnak a tívközökbe, és eryütt
utaznak, egtütl tisznat'| a menetoszloppal. A níbori vadríszoknak, forgalomirányítóknak a kereszteződésekben, úttorkolatokban kell az oszloppal
" egl ütt tisaó" járművek mennyiségéből vizsgálni, illeWe megállapítani,
hogy egyáltalán adott-e még, meg van-e még az oszlop a KRESZ értelmében. A nem az oszlophoz tartozó járművek miatt keletkezett nagyobb
hézagok miatt, ha a zárt kötelék jelleg már nem ismerhető fel' elveszik a
menetoszlop joga. Ez rendszerint azon esetekben következik be, pl. ha két
katonai jrírmű közé hríromnál több polgári jármű ékelődik be.
Amennyiben ennél kevesebb "idegen" járrlmű kerül a menetoszlopba,
megmarad a menetoszlop jog és ezen jármiivek is kényszerűen alkalmazkodnak a menetoszlop szabályaihoz, biír ez a KRESZ értelmébennem
egészen jogos. Az idegen járművekre vonatkozó KRESZ szabályok meg-

tartása ugyanis oda vezet, hogy a katonai járművek nem tudják
érvényesítenia menetoszlop előnyei! mivel az előttiik haladó civil jármiívekhez hasonlóan nekik is meg kell állniuk' pl. a lrímpajelzeseknél. A
menetoszloptól idegen járművek a piros lrímprínrál megállnak, ezáltal
blokkoljrík az uüínuk haladó menetoszlopot. Ilyen esetekben a tíbori

vadász forgalomirányító a menetoszlop megmaradrása érdekébena menetoszlop jogával élve, az idegen jrírművet vagy járműveket a piros lrámpánál
egyszenien "úlíntÍk".
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A polgári forgalom blokkolása

A

katonai menetoszlopnak a polgári forgalomra ható veszélyekre
történő figyelmeáetés, előrejelzés a forgalom b\okkolásával "blokkkijzkkedéssel" is történhet. Ilyen esetben egy forgalmi akadály, pl. álló
menetoszlop vagy egy elakadt műszaki hibás, lánctalpas jármű kikerülése
csak azáltal történhet, ha a tábori vadász katonai fogalomirányító ezt
megfelelő jellel engedélyezi.

A szembejövő forgalmat annyi ideig szabad feltartani, amíg a blokkolt
szakasz szabaddá nem válik és veszély nélkül át, illetve tovább Iehet haladni.

A forgalom blokkolásának szükségessége elsosorban az útviszonyokból következik és csak kivételesen baleseteknél vagy járművek meghibá_
sodása, vontatás, illetve mentés esetén, de ilyen esetekben is figyelembe
kell venni a köZúti hatóságok megállásra vonatkozó rendelkezéseit. Egy
menetoszlop szűk útvonalon történő áthaladása is csak a forgalom blok_
kolásával történhet.

Katonai menetoszlop autópályára történő felhajtása,
illetve felvezetése
Katonai menetoszlopok gyors és nagy forgalmú autópályákra történő
nagy és sok problémát jelent. Az autópályára történő

felhajtása különösen

felhajtás előtt számos veszélyfonást kell figyelembe venni, ezért az
autópályára történő íelhajLíscsak és kizárólag tábori vadász erók igénybevételéveltörténhet.

Az autópályák műszaki paramótereiből és forgalmi rendjéből következik, hogy az autőpáÍyán gyalogosan közlekedni - a KRESZ értelmében tilos. Az autópálya nem csak menetsávokból, hanem úgynevezett |eállósávbóI, valamint fel- és lehajtó pályákból ál1. Ezekkel összefiiggésben a
táboi vaddsz iruÍnyítóknak néhdny szempontot Íig])elembe keII venniük:

'
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ha az autópálya a HDS menetoszlopai által az átlagosnál nagyobb mértékbenkerül megterhelésre, akkor előrejelzést kell
biztosítani,

. különjogi rendelkezések igénybevételelTontos
Íeladatok sürgős
teljesítése,,esetén joga van a HDS-nek a KRESZ szabályaitól
eltémi' Ez a különjog nemcsak a menetet végrehajtó csapatok
járműveire érvényes,hanem a biztosítást el|átó
forgálomirányító
tábori vadász erőkre is, akik a szükséges mértékben ráhajtanak
az aLlÍőpályfua azért, hogy a katonai menetoszlopok köZlekedésébőI adódó veszéJyekre elóre figyelmeztessenei.

.

az állandó jellegű fel- és lehajtást je|ző fenyjelzések, táblák és
egyéb közlekedési berendezések használata a HM és a Köz|e-

kedési Minisztérium között

köZVetítéséVe]) történhet'

(az érintett tartományi hivatal

Az ország területén aZ É-o irányú közlekedés könnyítése céljából
Schleswig_Holstein-i, a Hessen-i és a Bajor tartománnyal eiőre
megkötott
megállapodások alap1án meghatározott közlekedési csomópontokban

a

bevezető tábori vadászok az állandó közlekedési jelzések Önálló
működtetésével határozzák meg a haladási irányt. A pályatestre
történő
ráhajtás és a jelzőeszközök működtetése, illetve kiegészító jelzőeszközök
felállítása azonban csak a megáIlapodás keretei kozott tó;énhet, iIletve

megengedett' Ilyen esetekben a menetet végrehajtó csapatok részéről saját
forgalomirányító erók mÍiködtetése a szerződés ételmében tiIos.

A tábori vadász erők jeIző tevékenységüket egyrésá ruházatukkal narancsvörös fenyvisszaveni me|Iény _ másrészt a baloldali menetsáv
irányába történő integetéssel jelzik úgy, hogy az akadály e|ótt

a

jobboldali

menetsávban előre jeleznek, így biztosítva a katonai oszlop vonulását.

Mindezekhez járulhat még kékfényjelzés' valamint jelzőt.írcsa alkal_
Az előrejelzést biztosító tábori vadászokon, Valamint a menetirányban feIállított irányjelzőn keresztül a menetsávra polgári járműveknek ráhajtani tilos.
mazása is.

A ráhajtáSná| csak a nyomszélességet kell figye|embe venni' Az el'lhez
kapcsolódó veszélyek miatt a ráhajtás csak a legnagyobb óvatossággal
és
csak megfelelő teherbírású útburkolat esetén történhet meg.
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által biztosított különjog igénybevétele az autópályák
használata esetén is csak a meghaüírozott esetekben és a meghatározott
feltételek között lehetséges' Csak ezen esetekben megengedett az autőpátlyán a polgári közlekedés megterhelése, illewe akadályozása. Ilyen
esetekben az oszlopok előtt kell a Líbori vadász forgalomirányíto erőknek
jelezni. A megkülönböztető jogot a menetet végrehajtó csapatok felé a
üíbori vadászok kékfényiijárműve jelzi. Különösen nagyméretű és nehéz
jrínnűvek autópályríra történő felhajtasa.

Különösen nehéz járművek, illetve nehéz járműveket szállító
eszközök' úgynevezett "transzporletek" (trailerek) előtt különböző

jelzőeszközökkel vezet<i jr{rművet kell alkalmazni. Ezek felvezetése, vezetése, illetve kíséréseis csak !íbori vadász erőkkel lehetséges.

A nehézjráLrművek menete is előre történő figyelmeztetőjelzés alapjrín

történik. Hídra pl. az út tengelyében, kapcsolás nélkül, folyamatos menetben kell felhajtani' illetve kell a hídon áthaladni. Az oszlop előtt' illewe
mögötte haladó üíbori vadász forgalomirrínyítók ugyancsak az út tengelyé_
ben haladnak, ezÁlta| is hatasosan jelezve a nehéz sállító járműoszlopot.

Külön problémátjelen! ha a hídon a felépítménymiatt csak egyirányú
forgalom lehetséges. Ugyancsak problémát jelent a nagyméretii, hosszú
"Long Weichile" típusújárművek igen nary kanyarodási íve is. Miutan az
ilyen jellegű vegyes menetoszlop jellegét a nehéz jrírművek batározzátk
meg, az oszlop egyértelműen előnyt élvez minden más járművel szemben.
Miután ery hídra felhajtó, vagy hídon haladó, vagy éppen egy nagy ívben
kanyarodó nehéz jármű jelentős veszélyfonást képez, ezért a veszéIy
csökkentésére az esetleges balesetek megelőzésére a szembejövő forgalom
megállítható. A szembejövő forgalom autópályán történő leállítasa ilyen
esetekben is csak a tríbori vadász forgalomirrányítók által történhet.

A KRESZ

megfelelő paragrafusai értelmébena Szövetséges Fegyveres Erők is alkalmaáatják, illetve élhetnek a külön jogokkal - meneteik
soriín - NémetorszÁg űÍjain. Jogilag annak sincs semmi akadálya' hogy
német tábori vadász forgalomirányítókat vegyenek igénybe meneteik irányírísríra,biztosírísríra.Így pl. egy amerikai pancélos oszlop menetét
német tiíbori erők biztosítják' illetve biztosíthatjak.
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Elöljárók gondoskodási kötelessége
Végezetiil szólni kell az elöljrírók katonai járművek közforgalomban
való részvételévelkapcsolatos felelőségéről, kötelességéről is.
A szabályzatok előírják az elöljárók szímára, hogy minden vonatkozásban gondos_
kodjanak alrírendeltjeikről, óvjrík őket. Az elöljárók feladata, köteiessége,
hogy kiképezzékalárendeltjeiket tíbori vadási forgalominfuryítói feladatokra és a feladatokhoz megfeleló eszközöket, felszerelésetet biaosít
sanak és aá is, hogy feladataikat pontosan' egyértelm űenhatÁrozzÁk
meg.
Ide taÍtozik egyebek között a katonai kozte[iaési rend pontos szabályo_
zásrínak kidolgoása is. Mindezekkel nemcsak a tr{boii vadász
forgalomirrínyítók testi épségének,életénekveszélyeztetése kerülhető el,
ez biz_

tosítja az elkövetett hibrákbol eredő feglelmi büntető eljánísok elkeriilését
is.

- . A közúti közlekedés rendjében történő hibás, helytelen, hozzá nem
értő "veszélyes,, beavatkozís, pl. előrejelzés helyett akadályok felállíüísa,
vagy a forgalom ésszeríitlen akadályozás4 ha az emberei testi épségét'
életét

veszélyeáeti, vagy különösen nagy értékűkárt okoz, az idevonatkozó törvények értelmében bűncselekménynek sámít. Baleseteknél
a.tényállás gondatlanságból elkövetett baleset, vagy halált okozó tényeket

állapít meg. Törvényellenes' nem megfelelő magatartás esetén a

bekövetkezett kríLrokértminden vonatkozásban a hidsereg a felelős.
Mindezek a tények és az ezek elkerülésére hozott megfelelő-parancsnoki

intézkedések visszatarthatjrík a katonríkat a szabályok durva mégsértésétől.

Ami a

leglfontosabb, a forgalomirónyítós megfelelő gondos
előkészítéseeredményekénl tervezeflen és szervezefien, í kgki'"bt *o"ká:!tl?l' é! balesel-veszéIlyet a ködorgatom jelentősebb iuaaryout o
néIküI hajthatjók végre a csapatok oszlopmenereike, NémetorcaÍgúljain,
Felhasznált irodalom
Johannen Heinen kormányftltanácsos a SontÍhofen-i tiáborí vadász
iskola jogi íótanárának Truppenpraxis / Wehrausbildung
német katonai szakfolyóirat 1998. 7-E. szírnaiban megielent írása.
l .)

és. törzstisái

2Z:,

tosan! katonai menetosztlop

Előrejelzés a menetoszlop előtt.

Á tábori vadász bevezeti az autópályára a menetoszlopot
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