
AZ MH HADITECHNIKAI ESZKÖZEINEK HELYZETE,
A FEjLóDÉs IRÁNvAI És rpHerősÉcpr

Gdspar Tiborl

A kiadott napirenddel összhangban előadásomban a haditech-
nikai biztosítás hagyományos területei szerint kivánom bemutatni:

. A haditechnikai, majd logisztikai integrúció legfonlosabb
íapasüalűtaií, minl a műkötlésünkre leginkább ható folyama-
tok htltdsait;

. Az eltelt időszak, különösen a hadeú-átalakítás legutóbbi
llintenzívll szakaEzának hatásait a biztosíldsra, kiemelten meg-
világítva a jelen helyzeíünkeí;

. A fejlesztésí elképzelésekel - amelybe illeszkedík a mostani TKÁ
áladdsa is - ad, hogy a szakágak hogan fogjtík még haté-
konyabban szolgá!ni az Önök, a csapatok érdekeit.

A történelem során, a haditechnikai szakmák gondolkodásában, tevé-
kenységében m indig a racionalizáciőra való törekvés - ajobbítás, a fejlesz-
tés, a valós, mérhető (mémöki) teljesítmény játszott meghatározó, vezető
szerepet - jellemezte és jellemzi ma is tevékenységüket.

Az átalakulás - a haderő csökkentését megelőzően - l978-ban kezdó-
dött meg a fegyverzeti és technikai integráció megkezdésével.

A természetbeni ellátás átalakulása (pénzgazdálkodás témyerése) után
tovább folytatódott a fegyvememek keretében lévő vegyivédelmi és
műszaki szakterület beintegrálódására. Majd a híradó szakterület egy
részenek becsatlakozása történt meg. Mínden szinten a parancsnok (vezető)
fegl.verzeti és technikai helyettese vezette, irányította a biztosítás alapjait
tekintve azonos szakterületeket.

l, Dí, Gáspár Tibor mk, ezredes, az MH Össáadorőnemi Lo8isztikai és Támogató Parancsnokság,
űzembentartási ftinök.
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. Az integráció alapftlozóftájakedvező volt a parancsnok részére a fela-
datszabás, számonkérés és a technikai hadrafoghatóságért vállalt felelős-
ség vonatkozásában.

Megszűnt a páLrhuzamosságok egy része, kialakultak az anyagnem-
felelősi rendszer gyökerei, gazdája lett a periferikus területeknek.

Az integráció kísérleti szakaszában, majd később a működés sLídi-
umában is - lényeges kérdés volt, hogy a források rendelkezésre álltak és

a parancsnoki vezetés a feladatokat egyértelműen hatáLrozta meg. A tech-
nikai biztosítás rendjének kialakítása központi szakmai elgondolás alapjárr
lett kidolgozva, működtetve és a szakágak képesek voltak az önfejlődésre,
a megújulásra.

Az integráció ezen szakaszában kezdődött a hadsereg átalakítása
(csökkentése).

A felszabaduló, hadrendbe tartható haditechnikai eszközök és anya-
gok átcsoportosításra kerültek, viszonylagos minőségi javulást eredmé-
nyeztek.

Az átalakulással egyidőben jelentkeztek azok a haditechnikai fejlesz-
tési igények, amelyek kezelhetőek voltak. A technikai eszközök rendszer-
bentartása, így a kivonás és beszerzés belátható és tervezhető volt.

Összegezve az integráIt szakmák fejtődhetlek, végezhették a biztosí-
tdsí, ellűási íeladataikat. Megtanultak saját keretekbőI gazdólkodni,
beszerezni, nyilvántartani. Közben működíették a hábor ús hadiíech nikai
biztosítási rendszert

Mérhető volt a technikai hadrafoghatóság, a parancsnoki állomány
érdekelt volt a karbantartás és a megóvás megkövetelésében.

A haditechnikai és a hadlápbiztosítós a katonai szerveze-
teknéI megjelenő új típusú igények kezelése, a vezetés koncentrácíója
eredménJ,eként létrcjölt M o,nyagi-technikai, majd a logisztikaí integró-
cíó, később a ve7etés megoszttísával, majd az LFI (Logisztikai Főigazgató.
sóg) átalakíttístíval a jelen helyzeí áIIl be.
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Az összetolás - amely jelenleg is tart - elmélyítette a megelózó, befe_
jezetlen integrációk ellentmondásait.

Ezen években egyre jobban jelentkezett a forráshiány, amely az addi-
gi működő és fejlődő rendszerek alól kihúzta a talajt, korlátozta a hatékony
működést.

Amíg a személyi állomány ellátására fordított erőforrások szinten
tartására megvolt a törekvés, addig a haditechnikai ágazatoktól drasztikus
elvonások történt€k. Először a fejlesaések szűntek meg, leépüIt a magyar
hadiipari kapacitás, melynek néhány morzsája a HM Rt-kben maradt meg.

A későbbiekben a fenntartásra fordítható erőforrások további
csökkentésére kónyszerült a vezetés, igy az eszközök, anyagok üzemel-
tetésére jutó költség az alapvető biztonságot szolgáló felújításokat is alig
fedezte.

Folyamatosan romlott a megőrzési és karbantartási fegyelem, megje-
lent a "techníkai kannibalivnus|l, tovább súlyosbíWa a technikai hadra-
foghatóság helyzetet, először a szárazfoldi, majd a lógi eszközök vonat-
kozásában.

A fenntarLísi anyagkészleteket fokozatosan feléltiik. A készletek fel-
töltése az alulfinanszírozott költségvetés, később pedig az eszközöket
gyártók egy részenek a megszűnése miatt szinte lehetetlenné vált.

A javító§zervezetek a folyamatos átszervezések hatásóra lászdmuk-
ban csökkentek, egles szakmóh eltűntek, a jól képzett szakóllomóny eI-
hagyta a hadsereg kötelékéL

Az alkalmazői oldal sajátos véleménnyel volt a haditechnikai eszkö-
zeinkról, tovább romlott a karbarrtartási fegyelem, meglehetósen nagy szám-
ban megjelentek a kiképzetlen kezelők, kiszolgáló, javító szakemberek.

A fentiek meghatványozták az eszközök korai elhasználódását,
ugyanakkor a NAlO{agságra készülve a kiképzés, felkészítés dinamiz-
musa megnőtt, igényelve a nagyobb mennyiségű technikai eszköá és
anyagot, lehetőleg a szövetségesek nyújtotta színvonalon.
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A haditechnikai ágazat ez időben hatalmas volumenű tevékenységet
folytatott, Fegyvenendszereket vont ki, majd újólag szervezetbe állított.
Kétszer átfegyverezte a dandár tüzéfséget, egyszer a páncéltörőt és a
közponíit. Két ízben lálta el az össlfeglvernemi csapalokat, előszöt BMP-
I-eI, majd BTR-el, T-72 harckocsival, kivonva a T-55A típust és a koráb-
ban átalakított T-55 AM eszközöket.

A légierő vonatkoaisában kívonta a SZU-22, MIG-23, majd a MIG-21
eszközö ket, rendszerbe áIlílotta a MIG-29 rep üIőgéptípusl

A _ielentett változások után érkeztünk el a haderő-átalakítás intenzív
szakaszához, a hadosaályok megszüntetése, katonai szervezetek átalakí-
tása, átalárendelések intenzív, erőltetett szakaszához.

Összefoglalva, a haditechnikai szakterület fejlódésének a történelmi
áttekintését megállapítható, hogy az elmúIt években végrehajtott átszer-
vezések, létszámcsökkentések, javítószervezetek megszüntetése, átalakí-
tása, valamint a költségvetési fonások hiánya a jelenleg érvényben lévő
technikai biztosítási elóírások végrehajtását csak részben teszik lehetővé,
A rendszerben maradó haditechnikai eszközök hadrafoghatóságának biz-
tosítása érdekében a jelenlegi biztosítási rendszer módosítása szükséges.
Csak így biztosítható a rendelkezésre álló szűkös költségvetési források
hatékorry felhaszn álása, az alkalmazási prioritásoknak megfeleIően a badi-
technikai eszközök hadrafogtlatósága és a központi javítások tervezhető-
sége.

A haditechnikai szaktelület a haderő-átalakítás intenzív szakaszó-
ban totális váItozáson ment keresztüI, több egyidőben ható szervezési
ko ncep ció ereclmé ny e k épp en.

Megszűnt a haditechnikai szakmai vezetés vertikális rendje, a szakági
vezetés kapcsolatrendszere a tehetetlenség és a személyes kapcsolatok
alapján működik, amelyhez a szakmai elöljáróijogkör átalakítása (törlése)
is hozzájáruit.

A tervezési és az ágazat| blokkok széwálasáása további aníLn}.talan-

sághoz vezetett, az egyes blokkok belső összetétele nem segítette a szak-
ágak fejlődósét.
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Az eszközökkel és anyagokkal való ellátás ellentmondásos helyzeíéí
kellett a szakágaknak kezelni.

Egyik oldalról megjelentek az állományláblás igények, esetenként

elnagyolt darabszámokkal, pld.: jelenleg a személyszállító eszközök darab-

száma a 60 ezer fős hadsereghez képest l5 %-aI emelkedett.

Az állománl.táblák szerkesáésének elvei a szakágak számára nehezen

követhetők. .

Az egyedi, kis darabszámú, elavult eszközökhöz ragaszkodnak az
alkalmazók, tehát nem kivonhatóak a hadrendból.

Teljesen érthető a parancsnok igénye, hogy üzemképes , technikailag
hadrafogható eszközöket követel a szervezeíp számára, ame|y nem kis fe-

szültséget okozott az átcsoportosítások során.

A másik oldalról a beszerzés, fejlesztés és a felújítás korlátait a min-
denkori költségvetési helyzet hatáLrozza meg.

A technikai hadrafoghatóság szinten taíását a legjobb állapotu eszkö-
zök megtartásával sikerült részben biztosítani. A katonai szervezeteknél
felhalmozott nagy mennyiségü felesleges, hadihasználhatatlan (inkurrens)
anyagokat az ellátó központok levették, tehermentesítették a végrehajtó
(harcoló) tagozatot, megterhelve az átalakuló központi szerveket.

Illusztráció képpen az inkurrencia mennyiségrőI és tárolási helyekől
üíjékoztatnak a cikk végén talúIható képek.

A fenntartási anyagok és készletek a kivont eszközök után szintén
inkunenciába kerültek.

A 'forgó készletek'| szintje drasztikusan csökkent, a záro|t javítő-
készletek összetétele felülvizsgálatra, pótlásra szorul, mivel döntő több-
ségét feléltük,

Az anyagelláiás hagyományos rendje nem működik. A csapatbe-
szerzés a korlátok (közbeszerzés, pénzügyi szabá|yzők) miatt akadozik.
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A fentiek ellenére úgy ítéljük meg _ amelyet a felszímoló katonai
szervezetek elszámoltatása is alátáínasáott - hogy jelenleg is sok a
felesleges javítóanyag az erységeknél és ugyanakkor e zzel egyilt anyag-
hiány is tapasaalható. Nincs alapvető eltérés a haderőnemek ellátásában,
a tendenciák azonosak.

A haditechnikai eszközök technikai hadrafoghatósága szórt képet
mutat.

Röviden tekintsük ű a hellzetet szolgóIati áganként

MH FVTSZF-ség területén

A fegy,llerzettechnikai eszközök féleségének és darabszámának.jelen-
tős csökkenése, valamint a biztosított költségvetési keretek növekedése a
technikai/műszaki állapot biaosításában egy határozott, pozitiv elmoz-
dulás megindítását tették lehetővé. Ez a tény az eszközpark korszerű-
ségében csak néhány fegyver, fegyverrendszer esetében jelent előrelépést.
Az eset€k többségében mindössze az évek óta elmaradt gyári javítások
pótlásának beindítása, vagy a beterveze11 éleslövészetekre történő tech_
nikai felkészítés a lehetőség.

A hadrafoghatóság biztosítása jelen leg még teljes körűen nem valósít-
ható meg az elvárt szinten.

A kiilföldi kontingensek felszereltsége, azok korszenisége, biztosítási
szintje az elvárt színvonalon van.

A NATO egységes légvédelmi rendszerének érdekében is működtetett
radar gerinchálózat elemeinek jelenleg is folyó modernizáciőja az
eszközök alkalmazhatósági lehetőségeit és idejét jelentősen növeli,
Technikai színvonaluk megközelíti a napjainkban elvárható szintet.

A felajánlott, illetve készültségi szolgálatot ellátó repülőeszközök
feg;,verzetének szavatosságát biztosító műszaki felülvizsgálatok rendszere
kielégítően működik.
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Felajánlott légvédelmi rakétaeszközeink korszerűek, illetve mode
nizációjuk megkezdódött. Hadrafoghatóságuk biztosított,

A reagálóerők felkészítéséhez, technikai eszközeik hadrafoghatóságá-
nak biztosításáioz szükséges lőszerek és más anyagok beszerzése javuló
színvonalon folyamatos. Megkezdődött a tiizérségi tűzvezető eszközök
(ARPAD) korszerűsitése, a csapatok ellátása.

A védőeszközökkel történő ellátás a NATO-ba felajánlott erők részére
biztosított.

Folyamatban van a korszerű optikai és helymeghatározó eszközök
beszerzése.

Minden eredmény ellenére rendkívül nagy problémát jelent az
eszközpark korszerűtlensége, a technikai kiszolgálások magas munkaerő-
igénye. A szervezeti változások követkeáében megsaint javítókapaciüí-
sok pótlásrára központi tagozatban nem áIl rendelkezésre az egész MH
igényét kielégítő fonás. A javítások kampányjelleggel, a feladatra történő
felkészülés keretében folynak a HM Rt-k szakállományának bevonásával.

MH PCGTSZF-ség terütetén

A páncélos- és gépjárműtechnikai szolgálat hatáskörébe tartozó
összetett haditechnikai eszközök rendszerben tartási idejük alapján már túl
vannak a nemzetközi mércével mért első korszerűsítési cik]usidőn, sőt a
második ciklusidőhöz közelítve a fenti mérce szerint a cserójükről való
gondolkodás is aktuális, akár egy generációváltás eredményeként.

eszközök hadrafoghatóságaról eltérő információkkal rendelke-

A 200l. szeptemberben bekért jelentések szerint az üzemképességi
mutatók a T-72 harckocsiknál 85 %o, a kerekes harcjárműveknél 99 Yo, a
BMP-I harcjárműveknél 95 Yo, az egyéb lánctalpas harcjárműveknél
80 o/o,

Az
ziink.
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Ezze| szemben a különböző gyakorlatra, lövészetre történő felkészü-
lés időszakában, illetve a gyakorlat alatt (DELTA-2001) szinte az összes

kijelölt eszköz ipari szintű felkészítést igényelt, amely során íöbb esetben

RMH tényét is meg kellett állapítani.

Összességében a techníkai hadrafoghaais ágot megítélni illuzórikus,
mivel az élet az eddigi óvatos becsléseinkel is szinte minden alkalommal
aIulmúlja.

MH RMSZF-ség területén

Típus Had-
rendben

(db)

Hadrafogható
(max,)

Üzemképtelenség oka

(db) (,/") Uzemidő
korlát

Anyaghi-
ánv

Egyéb

MiG-29 2l l0 47 0 1l
MiG-29UB 6 3 50 0 3

An-26 4 3
,75

0 0 l
L-39zo 12 6 50 0 6
Mi_24D. v 32 l2 38 13 4 3

Mi_8T. P 32 l3 40 3 I6
Mi-l7 ,1

5 7l 2 0

Mi-8 0 0 l 0

A fenti adatok nem tarta|mazzák az időszakos munka, szervízjavítás
miatti gépkiesések adatait, Így a valóságban rendelkezésre álló repüló-
gépek száma maximálisan hadrafogható darabszámnál, mintegy 20-25 Yo-

kal kevesebb.

MH ESZF-ség területén

A katonai szervezetek elektronikai szakanyagokkal 2002. január 0l -ig
a szükségletekhez képest 85 %-ig kerültek feltöltésre, Az ellátottságban
jelentkező hiányok és feleslegek okai az alábbiak:

' A fokozott igénybevétel követkeáében egyes eszköztípusok elhasz-

nálódtak, selejtítésük szükségessé vált, új eszköz beszerzésére nem volt
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lehetőség (MSZIG hiradó szeryiz gépkocsi, MRP-FUG rep.ir.pont,
R-l406/G rádiórelé állomás, EK hírközpont gk).

. Az új áIlománytáblákban egy€s eszköáípusok iránt a szükséglet
megnőtt, amelyeket központi készlet hiányában az elektronikai szolgálat
nem tud kielégíteni, beszerzésükre nincs lehetóség (pl. R- 143 RH rádióál-
lomás, K-lMJIt központ gk., E-2 expediáló gt., n-O:O rejtjelző beren-
dezés, GRJ_K rejtjelző gk., GRjJII rejtjelző gk., GRJJV rejtj elző gk.,
R-392 URH rádá., R-255PP dt, ir. jelvevő).

. A katonai szervezeteknél rendszeresített híradó főkészletek és kész-
leíek 1z eszközök törzskönyveiben, kószletjegyzékeiben szereplő fenn-
tartási anyagokkal csak részben rendelkeznek. Ezen fenntartási anyagok
biztosítottsága egyes eszközöknél kritikus, mivel beszerzéstik anyagi feáe-
zet hiányában. vagy a gyártó megszűnése miatt nem lehetséges.

. A központi készletben tárolt készletek felülvizsgálata, a rendszerből
kivonásra került eszközök fenntartási anyagainak leválogatása, új
típuskészletek kialakítása 2002-ben kerül végrehajtásr a.

. A technikai eszközök hadrafoghatósága, működőképessége összes-
ségében megfelel a követelményeknek, azonban a katonai szervezetek ren-
delkezésére álló lehetóségeinek megfelelően, nagyfokú differenciáltságot
mutat.

. Az eszközök technikai kiszolgálásának tervezésére - a javítói, ki-
szolgálói állomárry letszámának csökkenése, a szükséges anyagok beszer-
zésére biaosított költségvetési előirányzatok .ielentős csökkenése követ-
keztében - a katonai szervezetek nem tudnak kellő figyelmet fordítani.

. A technikai kiszolgálás alapszintjét képező, a katonai szervezetek
saját erőivel végrehajtott 1-3. számú technikai kiszolgálások végrehajtásá-
nak színvonalajelentősen visszaesett. Ennek követkeÁében az J.r;e a szint-
re előíí karbantartási és javítási feladatok nagy része a magasabb szintű
javításokat végző ipari javítószervezeteknéI ke;ül végrehajtáira.
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' A központi készletbe vont, továbbra is rendszerben maradó eszkö-
zök mintegy 80%-a üzemképtelen. Az eszközök jelentós mértékben el-
használt, illetve hiányos fenntartási anyagkészletekkel kerülnek be az
ellátó központhoz,

' Az üzemképtelen eszközök helyreállíása 80%-ban MH szintű nagy-
javítást,20 %-ban ipari szintíi javítást vagy felújítást, l00 %-ban anyagi
készlet-kiegészítést igényel.

. Bonyolí$a a helyzetet, hogy a még rendszerben lévő híradó techni-
kai eszközök mintegy 90%-a importból került beszerzésre. Ezen eszközök
fenntartlísi anyagának beszerzésére, javíására az elmúlt nyolc-tíz évben
nem volt lehetőség.

' A költségvetési lehetőségek beszűkiilése miatt az összegében és

féleségében visszaszoruló fenntartási anyag beszerzések nyomán tovább
csökkentek a készletek és gyakorlatilag elfogltak a tartalékok. A mintegy
480 féIe rendszeresített híradóeszköz közül évente 20-25-höz sikerült
fenntartási anyagot beszerezni az egyszeri javításhoz szükséges mennyi-
ségben. A teljes eszközpark fenntartására továbbra is a készletek felélése,
illetve ennek hiányában a technikai kiszolgálás alacsonyabb szinten törté-
nő végrehajtása, az eszközök bontásából szárrr'azó anyagok felhasználása
a jellemző.

' A műszaki-technikai eszközök vonatkozásában jelen van a nélkü-
löáetetlen régi és korszerű új. Fokozott erőfeszítést igényel ezek üzem-
bentartársa.

' A vegyivédelmi technikai eszközök és tűzvédelmi berendezések

állapota nem javult lényegesen. Kiemelten nagy az ellentmondás az igé-
nyek, a lehetőségek és a fejlesaési irányok tekintetében, amelyet a szakág
képtelen lekezelni a biztosított forrásokból.

A fenti helyzetről jelentést tetlünk több ízben is az elöljdróinknak, a
helyzetet ismefik.

158



Az átszervezés tapasztalata volt, hogy az alegységek elszámoltatása, a
megőrzési felelősség és annak számonkérése nagyon eltéró a katonai
szervezeteknéI. Jelenleg is van olyan katonai szerveiet, aki nem számolt eljogilag a leadott eszközökkel.

_ A javítóalegységek átalakítása, a szakember - kiáramlás olyan mére_
teket öltött, hogy a valós javító - helyreállító kapacitás minimális.

A katonai szervezetek egy része a gyakorlatra és időszakra történő
felkészítést sem képes önállóan elvégezni a részvénytársaságok beavat-
kozása nélkül. A bosszantó az, hogy helyreállítás uíán á eszközök
megóvása nem tartós, szinte kéthavonta kellene a központi szerveknek a
visszajavításokat eIvégezni.

Néaük meg egl kicsit részletesebben a helyszíni javítdsok tapaszta-
Idtait.

. A problémák ttízoltó jellegű kezelésére egyre nagyobb szerepet kap_
tak.a_ cvpatoknál, i|letve a gyakorlatok helyszinén váirehajtott helyszíni
javítások, amelyekról elmondható, hogy jelenleg nirics egységes rend-
szere, ad hoc igényre, a rendezvélr)4 megelőző utolsó hetek (napok) alatt
kerültek végrehajtásra. E finom megfogalmazás mögott a kijeltilt mennyi-
ségnek megfelelő darabszámú eszköz harcképessé tJtele értendő.

Külön figyelmet fordítottunk a lemzetkőzi gyakorlatokon (DELTA-
200 l, ADVENTURA EXCHANGE) résztvevő Ázerl ezetek, alegységek
eszközeinek a központi javíószervek bevonásával történő heiszíni el]en-
őrzésére, felkészítésére, a kiképzőközpontok és tanintézetek támogatá-
sára-

_ A DELTA-20OI gyakorlat megfelelő biaosítása érdekében azonnal
kirendelhető készenléti munkacsoport léírehozását rendelttink meg a HM
CURRUS Harcjárműtechnikai Rt-nél. A gyors, operatív intézkedés érde-
kében ezzel párhuzamosan készenléti .rotgatuiot aItitottlnk fel a Főnök-
ségen is. Az előzetes várakozásunknak megfelelóen több esetben
(hétvégén is) volt szükség intézkedésre, a munka'csoport gyors kirendelé-
sé_re, azt követóen állandó jelleggel a gyakorlat kóizetében való
telepítésére.
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A kiképzés érdekében a tapolcai Kiképző Központban a harckocsik
kiképzési időszakára való felkészítését a HM CURRUS Rt, a BMP-I
gyalogsági harcjárműveknek az MH HTEK./1. KÁR szakállományával
kellett végrehajtatni. Az l. KÁR szakemberei ugyanígy közreműködtek az
MH Központi Tiszthelyettes Szakképző Iskola eszközeinek a felkészíté-
sében,

A tapasztalatok alapján a felkészítések munkálatainak jelentős része
az alakulatok üzemeltetói és kezelői állományának felkészületlensége és

szakszerűtlen tevékenysége, a szakutasítások elóírásainak be nem tartása,

az a|egység- és erységszintű karbantartások, technikai kiszolgálások és
javíüísok elmaradása, illetve nem teljes körú végrehajtása következtében
vált szükségessé. Sajnos több katonai szervezetnél a központi beavat-
kozást követően sem fordítanak kellő figyelmet a technikai eszközök
állagmegóvására, így a következő feladatra történő felkészülés idósza-

kában a központi javítási igények újra jelentkeztek.

Ebben megerósített bennünket a HM CURRUS Harcjárműtechnikai
Rt - mint a feladat döntő többségét végrehajtó szervezet - íájékoztatása is.
A véleményiik szerint is az eszközök a csapatoknál gazdátlanok, a mi-
nimális kiszolgálást, karbantartást sem kapják meg. Sok esetben az erősza-
kos rongálás és lopások tényét állapítottak meg. Annak ellenére, hogy a
munkacsoport az alakulatok érdekében dolgozott, már aá is eredménynek
tartották, ha a helyszínre érkezó javítócsoportot olyan heIyi ismerettel ren-

delkező hivatásos katona fogadta, aki koordinálni tudta a tevékenységet és

biztosítani tudta a munkafeltételeket.

200l-ben a helyszínen végrehajtott előzóekben említett javításokra

mintegy 72 MFt-ot költöttünk.

Az összköltség megoszlása: 38% anyagköltség; 45% munkadíj és

|7|ő egyéb (utazás, napidíj, készenléti díj).

Sokan a techníkai kiszolgáIó rendszer működésképtelenségében lár
ják az okokal

A parancsnoki követelménytámasztásnak rendszerfiiggetlennek kell
lennie.
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Az eszköz megóvása, tisztlírr tarLísa, feltöltése, ennek megkövetelése
nem c§ak az ÁItl82 szakutasításban van leírva, ez megtalálható az eszköz
rnűveleti ikezelési) utasitásában is,

Kijelenthetjük, hogy jól működő technikai kiszolgálás és követel-
ménytámasztó parancsnokok nélkúl a legkiválóbb rendszer, technikai
eszköz sem működik, amennyiben nem követelik meg a személyi
állomanytól a minimális töródést az anyagaikkal, eszközeikkel.

200l-ben a kövelkező új eszközöket adtuk ki a katonai szervezetek-
nek (a teljesség igénye nélküI):

' 1000 db P9RC Parabellum pisztoly;

. 2l3 db személygépkocsi;

. 86 db mikrobusz;

. 74 db kisáru szállító tgk. (hitelesítő gk., űzszerész gk,, mentő,

any agbeszerző gk., stb.);

' 1436 db asztali számítőgépi

. 416 db hordozható számítógép;

' 173 db fénymásoló;

' 319 db kézirádió;

' 25 db beszédrejtjelző berendezés;

. 19ó db telefax berendezés;

. 522 db mobiltelefon;

' 2 db zlj. típusú víztisztító felszerelés;

' 1 db közepes kerekes univerzális föIdrnunkagép;
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' 6 db kis kerekes univerzális ftildmunkagép;

' 1 db repülőtéri burkolatkarbaniartó gépszerv;

. 10 db könnyűbúvár felszerelés;

' 2030 db 93M egyéni vegyivédelmi felszerelés;

. 200 db PATRIK 12D tűzoltókészülék;

' 20 db vegyivédelmi jelzőkészlet;

' 2 db TVS-3 állomás,

Ezen időben a következő eszközök központi javítása került végre_
haj tásra:

Feglverzeti eszközök vonatkozásában:

' 9Ml 14 STRUM típusú helikopterfedélzeti rakéták üzemidő-
hosszabbítáSa ( 155 db);

' 2klZM2 KUB típusú légvédelmi rakétakomplexumok gyári

nagyjavítása, modernizációja 2 üteg komplexum eszközeinek
javításának megkezdése;

' R73, R27 típusú repülőfedélzeti rakéták üzemidó-hosszabbítása.

Középj avít ás r a ket üIt :

' l készlet RSZP-I0 MN leszállító lokátor;

. 2 készlet PRV-17 magasságméró lokátor;

' 3 készlet P-37 lokátor javítása és modernizációja;

' 3 készlet TMG bemérő gk,;

. 2 db 9Pl33 Maljutka eszköz;
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. 2 db 9P148 KONKURSZ eszköz;

. 4 db 9P135 FAGOT eszköz;

' 10 db 1DllM lézertávmérő;

' 2 db lV13 MASINA tűz. vez. komlexum;

. l db 1V14 MASINA tűz. vez. komlexum;

' 2 db AZK-1 hangfelderító komplexum;

' M]STRAL rakétakomplexumok és rakéták műszakj felülvizs-
gálata1

. 3 db 2Szl tarack;

. 4 db D20 ágyútarack.

A felsoroltakon kívül az MH alakulatai érdekében elv égeztettil,k 22 db
T-72 harckocsi lövészeti felkészítését, 19 db 2 SZl tarack javítását és
lövészetre történő felkészítósét, az érvénybelt lévő szerzódések szerint
folyamatosan biztosítottuk az MRL-5 és az RSZP lokátorok szervizelését,
va]amint rragy mennyiségű távcső, tájoló, daru, emelőeszköz, speciális
ellenórző berendezés és egyéb eszközök bázis és szükség szerinti j av ítását,
kal ibrálását, hitelesítését.

PdncéIos és gépjárműtechnikai eszközök vonatkozásában:

. Z db T-12 harckocsi;

' t db BMP- l harcjármű:

. 1 db BRM-IK harcjármű;

. 75 db U A2-469 tj. személygépkocsi;

. 33 db U AZ-452 tehergépkocsi;
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' 70 db URAL-4320 tehergépkocsi;

' 8 db KRAZ-255 tehergépkocsi / vontató;

. 21 db RÁBA-831 tehergépkocsi;

. 16 db GAZ-66 tehergépkocsi;

' 20 db E-6 pótkocsi;

' 2 db D-556 törzskidolgozó gépkocsi;

. 4 db különböző típusú nehézgépszállító szerelvény;

' 19 db nagy teljesítményű áramforrás aggregátor.

Ezen kívi-il l00 db tehergépkocsi, 4 db autóbusz, l db nehézgépszál-
lító szereIvény és 1 db darus gépkocsi szükség szerintijav ítására került sor.

E Ie klronika i eszközö k vo nat koztisdba n :

. 48 klt különböző rádió fökészlet;

' 11 klt javítófelszerelés gépkocsi;

.2 klt rejtjelzó gépkocsi:

. 6 klt Ek-IIV6 központgépkocsi,

. Az egyedi eszközök köznl 1245 klt, küiönféle híradó, EHC, FRISZ-
FET eszköz javítása történt meg, valamint közporrti szervezésben kerültek
végrehajtásra a 4. TK feladatok l6 alakulatnál. Az év folyamán felújításra
került Szolnok repülőtér fenytechnikai berendezése.

Rep ülőt ec h nik ai e s zk ö zö k vo n at kozásá b an :

. 4 db Mi-8 helikopter;
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' 6 db Mi-24 harci helikopter;

. 8 db APA 5D repülőgépindító gépjármű.

M űs zak i te c h n i k ai es zközö k v o n at ko zás á b an :

. 2 klíUSZM-z hídépítő berendezés;

.3 klt UDS-l14 gumikerekes kohó;

. 2 klt PTSZ-M lct. úszó gépkocsi;

. 1 klt BAT-2 lct. buldózer;

. 2 klt PKT gumikerekes buldózer;

' l klt PZM-2 ezred ítildmunkagép;

. l kh TMM-3 hídrakó felszerelés gépkocsin;

. 1 klt PMP szalaghíd;

. 2 klt OLH-4500 kombinált seprő-légfirvó berendezés;

' l klt PRSZV búvárkeszon felszerelés gépkocsin;

. 1 klt KD-84 deszántátkelő készlet pótkocsi;

. 2 kh DIM aknakeresó gépkocsi.

Vegyívédelmi technikai eszközök vonatkozásában :

. 8 klt tűzoltó-gépjármű;

. 5 k]t FMG-ó8;

. 6 klt mentesítő utánfutó.
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Ezen kívül végrehajtásra került 14 klt tűzoltó-gépkocsi és 8 klt FMG-
68, 4, TK-a, valamint 24 482 tűzoltókészülék ellenőrzése.

A fentiek is bizonyítják, hogy a szakágak erejük felett törekednek a
technikai hadrafoghatóság biztosítására, elsősorban a kontingenseknél és a
felajánlott erőknél. A központi költségvetésük jelentós részét fordítják
helyreállításra, ítéljék meg Önök, hogy milyen hatékonysággal.

A rövid, közép és hosszú túvú feladatainkdt t z időszakhoz köíött

fejlesztésí tenek szabdlyoadk. Azonhan ezek n tervek nlég nem kellően
kidolgozottak, pontosítdsra szorulnak.

A Magyar Honvédség teclrnikai korszeríisítését 2006-201()-re prog-
nosztizálják, ugyanakkor egyes fegyvernemek jeIenleg is a tervekben nenr

szerepló százmilliós nagyságrendű igényekkel állnak eló, Ezen igérryek
kezelése sok esetben rneghaIadja a logisztikai rendSZer kompetenciáját, A
végrehajtói logisztika alapvetó feladata a megalapozott parancsnoki dön-
tések megvalósíása,

A szakágak költségvetése átlátható. Az elmírlt évtől kezdódően írgy a
fejlesztési (FP) programokról, rnint a központi költségvetésról elszánro]-
tunk, és tájékoztattuk a haderőnemeket a várható lielyfeállítáSi lelretó-
ségekról is.

Ennek ellenére folyamatosan érkeznek a gyakorló OPEVÁL
ellenőrzések utáni igények, olyan hibafelvételezések, amelyek minősítik a
készítőit.

A hosszú évek forráslriányos működését nem lehet évek alatt pótolni.
Azt a hatalmas pénzt, arnelyet a javításból, anyagbeszerzésből kivettünk,
nern lehet egy pillanat alatt visszaforgatni, a dolgokat rneg nem történtté tenni.

A megoldást a kompromisszumok keresésében, a visszafogott igé-
nyek és a lehetóségek összhangjának biztosításában látom,

Visszatérve a bevezetőrnberr említett techrrikai szemlélet, ajobbítás, a
racionalizálásra való törekvés eredményeképpen a fejlesáés nem állt n-reg

egyetlen területen sem.
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Az MH Repülő-Műszaki Szolgálatfónökség heroikus munkát végez,

hogy biaosítsa a meglévő eszközpark működését, modernizálását és emel-

lett készíti elő az írj gépek fogadását, a kulturaváltást.

Modernizálás alatt állnak maradó fegyverrendszereink (KUB, P-37

lokátot,2SZ-1 öj.lg. és vezetési pontjai).

Folytatódik a BTR típusú eszközök átalakítása, a parancsnoki, műszaki

felderító és akadályelhárító már elkészült A tervezés stádiumában van a

tüzérségi, megfigyeló és támogató, valamint az ERlP eszközök átalakítása is.

A GFP előfutáraként lecserélésre került a teijes szeméIyszállító esz,

közpark.

A HM Haditechnikai Fejlesztési Kabinet döntésének megfelelően
átveszütlk a német hadsereg felesleges készleíéből 497 tlb gépjárművet.
Ezek a járművek nagyon jó mííszaki állapotban vannak és reményeink
szerint, áthidalják a jelenlegi eszközparkunk és a GFP alapján érkező
gépjárművek kijzötti szakaűkot. Biztosítják űz átmenetet eg! minőségi-
Ie g más gépj ármű k alt úrá hol

Beszerzésre kerültek korszerű, nagy teIjesítményű áramfonás aggre-

gátorok. tüzszerész gépjárművek.

Sikeres kísérlet után bevezethetó a gumipámás lánctalp a hk,2SZ1,
BMPtípusoknál.

A műszaki szakterületen megjelentek a korszerű víztisztító és ítjld-
megmunkáló gépek, kísérlet folyik az új típusú aknákkal, beszerzés alatt
vannak az eródítés. álciizás új elemei.

A vegyivédelmi területen parancsnoki segítséggel ellátásra kerültek
védőeszközökkel a kontingensek, a 67|ZHCS felajánlott erői úgy, hogy a

minimális cserekészlet is rendelkezésre áll az á|lomáriynak.

Pozitív elmozdulás tapasztalható a tűzvédelem eszközrendszere terü-
letén, a tűzoltókészülék ellátásban, az új típusú mentesító berendezések
beszerzésében-
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Dinamikusan fejlódik az elektronikai terület, ahol befejezódött a közpon-
tok digitalizálása, megjelentek - kis számban ugyan - a korszerű rádiók.

Folyamatban vannak a híradótenderek, várhatóan az év végén, a jövő
évben megjelenhetnek az új, korszerű tábori híradóeszközök,

Minőségileg újult meg a vezetékes és a mobil ielefonia.

Hatalmas mennyiségi és minóségi fejlődést mutat a SZÜINY terület,
tisztázódni látszik a szoftverek kérdése, formálódik és hardwenel lesz
megtöltve az informatikai elképzelés is.

Megjelenlek a korszerű vizsgtiló berendeaések, kiemelt lett a bizton-
ság és a kömyezenédelem, amely ellenőrzésének és feltételei megterem-
íéSének eklatáns péIdáját láíjuk itt a mai napon is, a TKÁ sxervex,etében is.

A fentiekben csak a fő csomópontjait érzékeltettem a fejlesztési irá-
nyainknak, a gondolkodásunknak. A szakág kész és képes jelen for-
májában és remélhetően az átalakulás uLín is a továbbfejlődésre az írj rend-
szerek, eszközök fogadására, fendszerbe áIlításáía, üzemben taríására.

Az Üzembentartdsi Főnökség, összhangban gz MH ÖLTP-ság vatós
logisztikai biztosításra vonatkozó íevékenységével, űz alábbiak sze nt
tervezi a trimogatás i tevékenységét:

' A vezetésben helyre kell állítani a hagyományos funkciók (üzern-
bentartási, ellátási, stb,) szerinti tagozódást minden szinten, a szakágak
megtartásával és fejlesztésével, az integrálhatő területek erósítésével, A
valós tevékenység irányítását a LMK_ok rendszerében keIl megvalósítani
megfeleló rendfokozattal és felkészültséggel rendelkező üzernben tartási
és szakrnai főnökök felkészítésével, kinevezésével és a pályán való meg-
tartásával.

' Mindent elkövetürrk annak érdekében, hogy a vezetői, kidolgozói,
irányítói tevékenységben a szakmaiság legyen a rneghatározó, lrogy a
technikus azt végezze, amire felkészítették, és az legyen a megn]éret-
tetésének, az értékelésének az alap.ja is,
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. Az ellátást központi biztosítású anyagokkal és eszközökkel "e3y-
tagozatos" ellátási rendben, az anyagnemfelelős MH szolgálatfőnök ellá-
tási felelósségével alapvetően a katonai szervezetek reális "normásított"
igényei alapján fogjuk megvalósítani.

' Minden szakmai s€gítséget megadunk a szakági normák kialakításá-

hoz, amely hasonlóan más biztosítási területekhez (ÜZA, É,lm., Ruh.)
lehetővé teszik az egyértelmű tervezést, a hatékonyságot, megkönnyítik a

parancsnokok tevékenységét.

. Felii] kíVánjuk vizsgálni a készleteket, kialakítva ós múködtetve a

készletképzés elrendelt rendjét, a 11200l. VKF-i intézkedés szerint,

. Az ellátás sorrendjét mindenkor a HVKF úr által meghatározottak

szerint az MH ÖLTP PK parancsai a\apján az állománytáblák és hadinor-
mák igényei szigorú betarkísával kívánjuk tervezni és megvalósítani,

' Szigorítani kívánjuk az eszközök haderónemen belüli vezénylését,

rnivel a felajánlott erók felkészített eszközei körbejárnak a katolai szer-
vezeteknéL

. Követni kívánjuk az anyagok és a "kunens" eszközök útját és ren-

deltetésszeríi lrasználatát és felhasznáIását.

' Minden eszközzel biztosítani kivánjuk a dandárok (és típusszer-

vezetek) önállóságát azokon a területeken, javítási, kiszolgálási nemekné|,
alrol megteremtődtk az lleszköz - alkalmazó - javítószakember - javító-
anyag - szerszám - ellenőrzés" összhanga.

Ennek érdekében új technikai kiszolgálási rendszer bevezetési!í ter-
vezzük, Aminek fő elve a következő:

' Az új technikai biztosítási rendszer - az üzemeltető alegységek, a
logisztikai szakalegységek, a nemzetgazdasági javítószervezetek által
meghatározott rendszerben és méIységben, tervszerű, megeIőző jelleggel,
vagy szükség szerirrt végzendő - a technikai kiszolgálási és javítási felada_
tok összességét íoglalja magában.
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' Mind a tervszerű, megelózó jellegű technikai kiszolgálások, mind a
szükségszenien elvégzett javítások célja: biztosítani az eszközők (anya-
gok) folyamatos, megbízható üzemképességét, készletteljességét, előírt
technikai állapotát, üZemeltetési tartalékát.

A javasoll íenníartrisi rendszer lelt elséges ío kozfltrri:

I. Századszint - század, úteg szinten végrehajtandó feladatok a kezelő
(gép- és harcjármű-vezető, személyzet) állomány áItal a szazad (üteg)

technikus szakmai felügyeletével, az alegységparancsnokok irányításávaI.

II. Zászlóaljszint - zászlőalj javítóraj által végrehajtandó feladatok.

III. Dandár(ezred) szint - dandár (ezred) javítőszázad által végre-
hajtandó feladatok,

IV. Támogatószint - központi javítíszervezet által végrehajtandó
feladatok.

szint - nemzetgazdasági szervezetek által végrehajtandó

A lehetséges legmagasabb szinten kívánjuk szabályoztatni a kiszol-
gálás, helyreállítás rendjét, feltételrendszerét, a javítószervezetek műkö-
dését,

Az újonrian épített és felszerett TKÁ-hoz javítóál|omány a dandá-
roknál és ezredeknél rendelkezésre áll. Ki kelljelölni, és fel kell készíterri
őket, és szigorú elszámoltatással működtetni kell az objekturnokat.

Az állománytáblákban rendelkezésre álló létszámok a mellékletben
láthatók. Aá javasoljuk, trogy a TKÁ áIlománya a javííőszázad és a zász-
lóalj javítórajok állományábó1 legyen vezényelve. A működési tapasztala-
tok alapján tegyünk javaslatot a TKÁ állománytáblában is rögzített
állományára.

V. Ipari
feladatok -
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A megjelenő új - bonyolult - rendszer€knél csak szerzódéses és hiva-
tásos állomány rendszeresítését kívánjuk preferálni, tekintetteI ara, hogy
nincs olyan szakma, amely ilyen rövid idő alatt elsajátítható.

Javítani kívanjuk a szakemberek megbecsülését az osztályos fokoza-
tokkal, a mestervizsga elismertetésével.

Ajánlásokat kívánunk tenni a szakági logisáikai (csapat) költségvetés
fe]használására, követni kívánjuk a pénzek útját és a hatékonyságát,

Tapasztalataink szerint nem a haditechnikai eszközökre fordítódik
ezen összegek döntő hányada.

Befejezésiil engedjék meg, ltogy még eg))szeí a segítségüket kérjem
a közös feladatuink eredményes végtehajttísához. Úgl gondolom, hogy a
mai nopott útarlott TK,,Í, mind épüIeíében, mind _felszerelésében már a
2]. század színvonalát mutatja. Kérem űzt, ho8! közösen kísérjük figyelem-
meI a beindítotí íbIJ)űmúokot, ami záloga Iehet eg)l jobb, eredményesebb
technikai biztosítrisi rendszernek.
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Technikai hadrafoghatóság
MH RMszF

Típus Had-
rendbe
n

(db)

Hadrafogható
(max,)

Uzemképtelenség oka

(db) %l Uzemidő
korlát

Anyaghi-
ány

Egyéb

MiG-29 21 10 47 0 11

MiG-29UB 6 3 50 0 3

An-26 4 3 75 0 0 1

L,39zo 12 6 50 0 6

Mi-24D, V 32 12 38 13 4 3
Mi-8T, P 32 13 40 3 16

Mi-17 7 5 71 2 0
Mi-8 1 0 0 1 0
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A HEr-,yRnÁllírÁs FoLyAMATA ns vBcnnnlrró
SZERVEZETEI

DANI)
avitő század

kisj avítás
vontatás

a kapacitással le
nem fedett

feIrdatok átadása
központi

tagozatnak
tl
-l

beszabályozás
hibaelhárítás

kisjavítás
mentés

vontatás

a kapacitá§sal lo
Dem fedett feladatok

átadása dd,
tagozatnak

kezelők

karban-
tartás

üzemeltetés
okmányolás

meghibásodtósok
jol€nté§e

javításbaadás

Jav.Z.LJU.

kisjavítás
(középjavítás)
sérülés javítás

c§apittagozatban
el nem vég€zhetó
(el nem végzett)
javítások
klgs. rendszerek
javítása

HMRt.-k

MH-ban el úem
végezhető feladatok
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