A gyakorlati tapasztalatok cseréjében, a szakkérdésekben jelentős eredménrcket mondhatunk
magunkénak, legalábbis azokon a területeken, amelrekre közvetlen rálátási lehetőségünk v:rn.
Ugyanez vonatkozik a szakmai továbbképzésekre. � agron szívesen vesszük, amikor a H;\f-, BM
szervek, a nagyobb létszámú szakmai továbbképzésekre bennünket is meghívnak.
Általában részt is szoktunk venni ezeken. hiszen kisebb létszámmal ilyen jellegű széles körű
oktatást kevésbé lehetséges végezni.
A kutatási eredmények egymá�sal történő ismertetését is ide lehet sorolni, hiszen ebben i,
vannak jelentős eredményeink. A különböző rendezvények lehetőségének a biztosítás.1 1s ide tar
tozik, a napi életben erre számtalan példa van. Tovább is lehet sorolni azzal, hogy különösen Jelen
tősnek tartjuk a területi szerveink együttműködésének hatékony fejlődését, fejlesztését. Megítélé
sem szerint az elmúlt időszakhoz képest, ebben a legnagyobb mértékben előre léptünk.
Az operatív munkánk mellett azonban nem használjuk ki eléggé a perspektivikus lehetősége
ket. A fejlesztésekben történő további cm•üttműködés jelentős tartalékokat rejt magában. Egy-egy
témában az is előfordul, hogy befejezett tényként kapjuk a tájékoztatást, helyenként és esetenként
n érdemben történő együttműködés is csorbát szenved.
Az egészségügyi ellátásban kölcsönösség tapasztalható, de például teljes egészében mi végez
zük a Vám- és Pénzügyőrség egészségügyi biztosítását. az üdülőkben hasonlóképpen kölcsönös
nek tekinthetjük az együttműködést, bár az utóbbi időben az MN-, BM-szervek talán csökkenő
mértékű segítségnyújtásban részesítenek bennünket.
Javaslom az együttműködés továbbfejlesztését az energiagazdálkodás terén. Az a vélemé
nyem, hogy a munkavédelem területét is át kellene tekinteni, valamint - főképpen azoknál a szer
veknél, ahol sok lőtér van és kiképzési munkájuk terephez kötött - a környezetvédelemben is haté
konyabban kellene együttműködni az eddigieknél.
6. Dr. Pttdk G;ör!!J mémiik ezredes
HM Ftf!)terztli és Te(hnikai fó(Soportfónök-hel;etter
Engedjék meg, hogy átadjam Önöknek Kiss Sándor mk. altábornagy elvtárs az MN fegyver
zeti és technikai főcsoportfőnökének üdvözletét és jókívánságait.
Elfoglaltsága miatt engem bízott meg azzal a megtisztelő feladattal, hogy képviseljem az érte
kezleten.
Elsősorban arról szeretném tájékoztatni Önöket, hogy előző értekezletünk óta jelentős válto
zás következett be a Magyar Néphadsereg anyagi-technikai biztosítást végző szervezeteinél. 1984.
január 1-gyel megalakult az MN Fegyverzeti és Technikai Főcsoportfőnökség az MNVK Hadi
technikai Fejlesztési Csoportfőnökség, az MN Fegyverzeti Szolgálatfőnökség, az MN Páncélos- és
Gépjárműtechnikai Szolgálatfőnökség, valamint az MN Műszaki Főnökség technikai osztályának
és az MN Vegyivédelmi Főnökség technikai osztályának összevonásával.
A katonai felső vezetés az MN Fegyverzeti és Technikai Főcsoportfőnökség felé követelmé
nyül szabta, hogy az érintett szolgálatok egymástól eltérő anyagi-technikai biztosítási rendszerének
egységesítésével, a párhuzamosságok felszámolásával, korszerű módszerek alkalmazásával javítsa a
csapatok ellátását, növelje a gazdálkodás hatékonyságát és a technikai biztosítás színvonalát.
Ennek érdekében az MN fegyverzeti és technikai főcsoportfőnök a nem integrált fegyverzeti
és technikai ágazatokra is kiterjedően (híradó, repülő, felderítő, REVA) MN szinten irányítja az
anyagi-technikai biztosítással összefüggő alapvető feladatokat, a műszaki fejlesztést, a kódbiztosí
tást, a számítógépen alapuló gazdálkodási rendszerek építését, működtetését, a katonai átvételt és
koordinálja a háborús felkészítéssel, az ellátással, a nyilvántartással a technikai biztosítással kapcso
latos tevékenységeket.
A VI. ötéves tervidőszakban a fegyverzeti és technikai ágazatok - a nehéz gazdálkodási körül·
mények mellett is - végrehajtották a néphadsereg fejlesztéséből és fenntartásából rájuk háruló fel61

adatokat. Folytatták crófeszítésciket a takarékos gazdálkodás megvalósítására. Ennek egyik jelcn
tos eredménye, hogy üzemanyag-fogyasztasunkat - technikai megoldásokkal, az igénybevétel
esszerú mcgs1ervezesévcl sikerült az 1980. évi szinten tartani annak ellenére, hogy eszközeink
száma növekedett. A lövészetekre való felkészítés színvonalának emelésével, gyakorló berendez[�
sek alk:almazisával pedig évente több tízmillió forint értékű kiképzési lószert tudtunk megtakarí
tani.
A fócsoportfónökség megalakulása után a tervid6szak második felében megkezdtük a katonai
fcbó vezctcs követelményeinek megfelelő 1nccgrált fegyverzeti és cc,hnikai biztosítási rendszer ki·
ép1tését.
Ennek során:
- Csapattagozatban a parancsnok fegyverzeti és technikai helyettesének alárendeltségébe
összevontuk az addig önálló technikai szolg.ilatokat, kialakítottuk az egységes javítómúhelyeket,
intézetünk Javító anyagaik és költségelőirányzataik összevonására.
- Ellátó központ tagozatban kialakítottuk profilusztításra vonatkozó elképzaléseinket, mely
lyel azt kíván1uk elérni, hogy egy anyaggal csak egy ellátó központ gazdálkodjon.
- HM-szinten összevont felso szintű gazdálkodást vezettünk be a fenntartási előirányzatok
szabadabb átcsoportosíthatóságának érdekében.
- Felmértük az MN akkumulátor helyzetét egységes beszerzés és ellátás k1alakításJ céljából.
- Felmértük az M műszerparkját és a hitelesítcsek helyzetét a mérésügy �1N-szmtú feladatainak megoldása érdekében.
- Létrehoztuk az egységes katonai átvételi szervezetünket, a Fegyverzeti és Technikai Anya
gátvételi központot, mely az Mr-. és a társ fegyveres testületek részüe végzett árvételt munka mel
lett rugalmasan oldja meg a hadiipari exporttal kapcsolatos feladatokat is. Új feladatként figyelem·
mel kíséri a hadiipari kapacitások helyzetét, átfogó képet adva erről a katonai vezetésnek.
- Létrehoztuk a Rendszerszervezó, Adatfeldolgozó Központunkat feladatául szabva. hogy a
fegyverzeti cs technikai biztosítás számítogc.:pes feldolgozásainak egységes rendszerét kialakítsák,
bevezessék c.:s működtessék.
Ezekkel az intézkedesekkel az ugymenet egyszerűsítését, a párhuzamos tevékenységek csök·
kentesét, a meglevő kapacitások 1obb kihasználását, új korszerű módszerek alkalmazását kívánjuk
elősegíteni. Meggyőződésünk, hogy az integrált biztosítási rendszerünk bevezetésével ÚJ lehetősé·
gek nyílnak meg a társ fegyveres testületekkel való együttműködés területén.
Szeretném bejelentem, hogy az átszervezés következtében a közös intézkedésben meghatáro
zott néhány koordinálásért felelős szerv vonatkozásában változás történt:
- a haditechnikai és hadfelszerelési kutatás-fejlesztést az MN Haditechnikai Fejlesztési
Főnökség koordinálja,
- a haditechnikai eszközök és anyagok rendszerbe állítását a rendszerből való kivonását az
MNVK Anyagtervezési Csoportfőnökség helyett az MN Fegyverzeti és Technikai Főcsoportfő·
nökség fogp össze;
- az energiagazdálkodás racionalizálását pedig az M VK An>·agtervezés1 Csoportfőnökség
helyett annak jogutódja az MNVK Anyagtervezési és Közgazdasági Csoportfőnökség irányítja.
Az eddigi együttműködést áttekintve eredményesnek tekintjük a haditechnika kutatási és
műszaki fe1lesztés teruletén a fejlesztési témák egyeztetését.
Az éves tervezések időszakában megkerestük a társ fegyveres szervek illetékes vezetőit, meg·
kértük fejlesztési igényeiket, illetve a zsűrizés időszakára számukra a védelmi és egyéb Jellegű fej·
lesztésekről - az esetleges párhuzamos fejlesztesek kizárása céljából - teljes mértékű tájékoztatást
adtunk.
A Vll. ötéves terv haditechnikai kutatási és műszaki fejlesztési tervjavaslatát szintén egyeztettük.
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Az egyeztetések eredményeként a BM-mel több közös fejlesztést (R-78 M pisztoly, 9 mm
pisztolylőszer stb.) hajtottunk végre.
A technikai eszközök és anyagok megrendelése, beszerzése, átvétele másik olyan terület, ahol
széles körű együttműködés alakult ki szinte minden társ fegyveres szervvel. Az együttműködés
kiterjed a katonai átvételre, a speciális gépjárművek beszerzésére, a híradó berendezések biztosítá·
sára, nukleáris mérőműszerek átadására.
A VII. ötéves tervjavaslatot valamennyi társ fegyveres testülettel egyeztettük. Egyeztettük a
nómenklatúrát, a beszerzési lehetőségeket, odafigyeltünk az optimális szérianagy ság kialakítására, a
gyártás várható időbeli alakulására. Készleteink elemzése és egymás beszerzési igényei ismeretében
folyamatosan vizsgáltuk az egymásnak átadható anyagokat, eszközöket.
A technikai eszközök üzemeltetése és javítása az a terület, ahol az együttműködési lehetősé·
gek véleményünk szerint nincsenek kellő mértékben kihasználva, bár számottevő eredmények, jó
példák születtek. Eredményként említhetjük a Ml-2 helikopterek csapatjavítását, a folyadékos
mentesítő gépjárművek nagyjavítását, amelyeket a HM végez, vagy, hogy több helyőrségben első·
sorban a személygépkocsik javítására a BM autójavító bázisok szakosodtak, míg ellenszolgáltatás
ként tehergépkocsit javítunk. De a sort még lehet folytatni a nukleáris műszerek és híradástechni·
kai műszerek ellenőrzése, hitelesítése, a fegyverzet, lőszerek bevizsgálása területén kialakult min·
denki számára előnyös együttműködésekkel. E téren az együttműködés kiszélesítésének alapvető
gondja, hogy a fegyveres szervek nem ismerik kellőképpen egymás gyártó·, javító kapacitásainak
lehetőségeit.
Jó kezdeményezésnek tartjuk a vegyivédelmi szakterületre a BM-mel kötött együttműködési
megállapodást. A szakterületi együttműködést komplexen átfogó megállapodások körét a jövőben
bővíteni kívánjuk.
Az eddig elért eredmények mellett célszerűnek tartjuk az azonos jellegű szabályozások elvei
nek egyeztetését, a szakkiképzés területén az együttműködés bővítését és az együttműködésben a
bürokrácia csökkentését.
Véleményünk szerint a VII. ötéves tervidőszakban a már kialakult együttműködési formák
megtartása, tovább fejlesztése mellett lehetőség nyílik az együttműködés további bővítésére.
A bevezető előadásban erre vonatkozóan több javaslat hangzott el. A magunk részéról:
- egyetértünk azzal, hogy fordítsunk fokozott figyelmet a fejlesztési és korszerűsítési tervek
időbeni egyeztetésére;
- mi is szükségesnek tartjuk a közös kapacitások létesítésére, üzemeltetésére, fenntartására és
kihasználására vonatkozó koordináció javítását;
- készek vagyunk a vegyivédelmi szakfeladatokra kötött megállapodás felújítására a rendszer·
bői kivont eszközök átadására és a tovább üzemeltetett berendezések biztonságtechnikai felülvizs·
gálatára vonatkozó kiegészítésekkel;
- célszerűnek tartjuk a többi szakterületünkön is (fe!,ryverzet, gépjármű, híradó, repülő stb.)
hasonló komplex megállapítások megkötését;
- egyetértünk a gépjárműveknek a társ fegyveres testületek bázisán történő javítási lehetősé
gének további vizsgálatával, valamint azzal, hogy a speciális gépjárművek értékesítése esetén a társ
fegyveres testületeknek elővásárlási jogot biztosítunk;
- mi is szükségesnek tartjuk egymás szakmai tevékenységének és körülményeinek szervezet
tebb megismerését, a belső rendelkezések előzetes koordinációját, valamint az átadott-átvett újítá
sok körének szélesítését;
- készek vagyunk a fegyvermesteri, a vegyivédelmi műmesteri és esetleges egyéb szakterületi
képzések egyeztetésére, végrehajtására;
- egyetértünk a közép· és alsószíntű vezetők rendszeres találkozásával a feladatok egyeztetése
és a kölcsönös tájékoztatás érdekében;
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- javasoljuk, hogy a társ fegyveres testületek képviselőivel kétoldalú mcgbesz<'.!léseken 1986ban tekintsük át milyen területeken tudjuk együttműködésünket bővíteni, pvítani az integrált fegy
verzeti és technikai szolgálat adta lehetőségek szempontjából.
Kérem a tisztelt értekezletet, hogy a további feladatok meghatározásánál véleménrünket és
kiegészítő Javaslatainkat vegye figyelembe.
7. Dr. Kozáa lstl'án rmdtÍr alezredes
BM lm és pénzü/?.)i noportfó11ök·hel;e1w
A BM Terv és Pénzügyi Csoportfőnöksége és a betegsége miatt távollevő Kincses Zoltán r.
vőrgy. főcsoportfőnök-helyettes elvtárs nevében tisztelettel üdvözlöm az értekezlet résztvevőit.
Mindenki előtt ismert, hogy a Honvédelmi Bizottság nemrég értékelte a fegyveres erők és testüle
tek, valamint a rendészeti szervek közötti gazdasági együttműködés helyzetéről szóló KNEB·
jelentést. A jelentés elkészítéséhez a BM is hozzájárult, széles körben felmérve a központi, illetve
területi slervek eredményeit. A szervektől beérkezett részjelentések ismeretében úgy ítéljük meg,
hogy az együttműködésből származó kölcsönös előnyök jelentös mértékben hozzájárultak, illetve
hozzájárulnak a Belügyminisztérium gazdasági-pénzügyi tevékenységének korszerűsítéséhez, az
ellátás színvonalának emeléséhez. Ennek kapcsán eredménynek értékeljük, hogy a társ fegyveres
szervek személyi állománya személyi, anyagi-pénzügyi, szociális, kommunális és kulturális kérdé
sekben az ellátás módjaiban és mértékében közelednek egymáshoz. A társ fegyveres szervekkel
való gazdasági együttműködés előkészítése keretében részt vettünk, illetve aktívan közreműköd
tünk a keretrendelkezések kidolgozásában, illetve véglegezésében.
Ennek megfelelően szorgalmaztuk és szorgalmazzuk ma is a keretszabályozás adta lehetősé·
gek figyelembevételével a középtávú és éves időszakra vonatkozó kötelező tervegyeztetéseket,
elsősorban a haditechnikai beszerzések, a kutatásfejlesztés, egyes fegyverfajták rendszeresítése,
illetve kivonása, közös beruházási célok, fejlesztések adta lehetőségek és nem utolsósorban élet·
színvonal-politikai célkitűzéseink tekintetében. Így a VII. ötéves terv megalapozását szolgáló terv
koncepció kidolgozása során az elképzelések egyeztetésének eredményei alapvetően figyelembevé·
telre kerültek, és a terv pontosítása során folyamatos volt az együttműködés, felsőfokú gazdasági
szerveink és a társ fegyveres szervek között.
Az egyeztetések konkrét eredményei elsősorban beruházási, egészségügyi ellátási, haditechni
kai, illetve kutatásfejlesztési területen jelentkeznek.
A szakágazati együttműködés szélesítése érdekében szerveinket rendszeresen ösztönözzük a
gazdálkodásra vonatkozóan kiadásra került intézkedéseinkkel, különböző szintű vezetői értekezle
teken, szakmai továbbképzéseken, a helyi területi megállapodások megkötésére, az együttműkö·
désből származó kölcsönös előnyök hasznosítására.
Összességében úgy ítéljük meg, hogy az elért eredmények ismeretében a keretszabályozás
igen időszerű volt. A korábbi eseti személyes kapcsolatokon nyugvó együttműködés a fegyveres
szervek között szervezettebbé vált és magasabb színvonalon valósul meg.
Úgy gondolom, hogy ez az értekezlet, túl azon, hogy lehetőséget ad a személyes találkozá
sokra, arra is hivatott, hogy őszintén beszéljünk az együttműködés alkalmával tapasztalt negatív
jelenségekről is.
Ennek megfelelően őszintén el kell mondani, hogy az együttműködés nem minden területen
volt .felhőtlen", jelentős problémák, gondok merültek fel, elsősorban a kölcsönös információ, a
koordináció elmaradására visszavezethetően. E téren konkril pilddkról i, be tudok számolni:
A HM 1011atkozásába11
- Megemlíthetem a családalapítási előleg 40,0 e Ft-ra való felemelését, melyet a PM-től tud·
tunk meg, miután a HM ez irányú előterjesztése megérkezett hozzá1uk. Úgy érzem az lett volna a
célszerű, ha a módosítás kérdését a HM a tervezés időszakában koordinálja a BM-mel.
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