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A honvédelemmel és a hadsereg tevékenységével hivatísszerűen foglatkozó
grtembereh valamint az eseményeket csulÉn követni kivánó érdetlődők is ta_

p.§drlhEttík, hogr a rend§zervóltoá§t követő években egne többször és e,gne
-rmtt"ty"o 

ulflkóznak a 'logispíka', a'logisztíkai tdnngdús*,vagy a"katotui
I qi sai kd Wí e tezéselckel.

A Magyar Honvedség any&8i_technikai biztosítíúval foglalkozó szakem_

b€íEk, kuta-iók érdektődési körében egrre jelent&ebb szeíepet kapnak a katonai

logi§ztit a etnéleti és gyakorlsti kórdé§€i.

Egrmást érik a katonai logisztikávat kapcsolatos konzultációk, előaűsok

-.ty"t " 
a Honvédség vezetői na8)r tapa§ztalattal rendelkező nyugati szakem-

btrd<et, katonai vezetőket hívnak meg.

AMogJrar Honvódség logisaikairendszerének kiépítésére vonatkozó javaslat

rle$ján a Űnvédelmi minisiter 1992. január 3 l.én jóvíbagrta t mu ugisztit<ai

rrog1r-iroda megalakítására és működési feltételeinekbiztosításóravonatkozó
.u§o"aore""+. AJóváhagyott dokumentum az koda feladatául szabta a Magrar
EŰvédsq logisztikai renszerének kiépítésére vonatkozó koncepció megalkotí_

§ól majd ]aritfogadott koncepció alapjín - a rendszerrészletes kidolgozísíval

$ol*osfeladatok tervezéset,s7§ntezÁsét,loordináláút, illetve a tírcaszintű
f€lrditok yégreha j tásít.

Azkoda niíkiid&e érdemben 1992. július 1 -től induttbe.Ekkorkezdtümeg
l sr*kírodalom feldolgoz.ísát, az MH logisztikai rendszerérevonatkoá alaqlető

áxtés modelle,k tiatatiósát, valmint külső szakenberek bworrásávrl az MH je-

}nlegi, logisztikai szenpontból kiemelt fontossígú (anyagi-technikai, elhelyezés-

eruMzns, *nzngri-költségvetési) rendszereinek elemzését,

Dr. Ianza Károly mk, veZérórnag1, a hadtudbrnárry dotrtora, a lIM Logisztikd Programiroda
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Az éxtékelő, elemzőés tovóbbi feladatokat megalapozó munka keretében sá-
mos intézmény (IIM objektumok, BKE, avIK^,HTI, BME, MII KFID könry-
tárábanfolytattunkkutatómunkít,sennekkeretébenigennagymennyiségűhazai
szakirodalmat dolgoztunt f,el.

A szakirodalom tanulmányozísín kívü az trroda nagy figyelmet fordított a
személyesésíntézményeskapcqolatokkialakításírais,ezekkeretébenszámosha-
zaí és kíilfötdi szervezettel folytattunt le hasznos konanltíciót.

Eddigi munk;ínk eredményeibó:l kívánunt bemutatni néhány olyan részletet,
melyvéleményünkszednt érdeklődésre tatüat szímot a Magyar Honvédség e té-
míval foglalkoá szakembereinek körében.

A logi§áíkai rendszor kiépítésének
szíikségességéröt

Alogisztíkafqgalmanapjainkban'bennevanalevególben', ezértfelmeriilhet
a kérdés: miért, eddig.nem volt hadseregiinkben logisztika? V88y volt, csak nem így
nevezték?Eryszerűencsaknéwáltoásrólvanszó,azért,hogybizonyostevékeny-
ségek elnwezósében jobban illeszkedjtink a nyugati terminológiához?

Természetesen qem errőlvan szó. A katonai logivtikít egyszerűen a hadsereg
részére szülaéges emberek és technika hatékony bíztosításaként értelmerye is
könnyen belátható, hogy logisztikaí tevékenység minden hadseregben volt, jelen-
leg is van, és minden időten lesz is, legfdebb nem tudományos alapra épüve, nem
alkotva egrséges rendszert, vagy nem logisztíkának nevezik

A történelem sorón az egyre hatalmasabb emberi és anyagi erőforrásokat
igénytő hadseregek mííkfiőképességének mindíg is egrik alapvető fettétele volt,
hogy a háborúhoz - vagt békeidőben a háborús feladatokra való felkésztiléshez -

emberanyag és technika a megfelelő minőségben, mennyiségben, a kí-
vánt helyen és,időpontban a katonai vezetés rendelkezésére áltjon. A fejlődés által
kínátt újabb éi nég újabb technikai lehet&égek megielenésével p{rhuzamosan
azonban eg;rre erőteljesebben jelentkezett a hatványozottan költségigényes had-
sereg gazdasígos műköiltetésének ígénye, a tírsadalmi tevékenységek más teriile-
ten (igazgatás, termelés stb) az információelmélet és a rendszerszervezés
tudományos eredményeire építve kidolgozott probléma-megold,ási technikík al-
kalmazÉ§ínak követelménye is,

A hadseregek logisztikai rendszereire regebben a tradicionális logisztikai te-
vékenységek elktilöniitése, az ágazati soviq imus és a hatalomféltésre vísszavezet-
hető integróciótllenesség volt jellemző. A komlot szemléletmód és az integrált
adatbózísokhiánya,valamintazelemzésekhezszüksfoesszámítástechnikaihittér



rcleneosfoemiattalogisztikakiszolgílószerepekeriilttúlhangsűyoásra,&szer-
rá*at u*ilr-Icm"i éráekek a műkiidési rendet a haryományokra épüő ökölsza-

tőlyolriÉnyítottík

Iáyeges vílt ozÁst ezena téren a technikai fejlóaés felporsrrlísa hozott. A
hfimri;átés rry;raniskénytelen volt tudomásul venni a logisztikai támogat,ás

roloton növekvő }orrlsigényct és a hadsereg fokozott szol8íltatá§-függő§égét.
n-acl rÉrhuzamman a korszerií inforníció-feldotgozís egnetiibb 1dattalb!o-
rJúotLarogisair<aitímogatíssajátoskövetelmélyeinekfigrelemkívühagyá§á-
tólcted6károkat.

Arogi§áikai teriileten dolgozószakemberelc,de ma míra katonaivezetőkkii*

rle€s b többó-kevésbe ismertés elfogadott, ho€§/ ekorszerű fegru,er-rendszerek

!di:s élettartamra szímolt költégeibtil a fejlesztés /gyártáJ rendszerbentartás

rrisfu"i ítllge§En 10130/60 % arínyban oszlanak meg, tebít az üzemeltetés és

reanútes tüitségei lényegesen meghaladják a fejlesztés,beszerzés költségeit

(I-g.óbm).

Kevésbe ismert azonban azoknak a - kiilönböző programköltsépetéseknek a

tiddgozá§s ésibszevetésekapcság sziiletett - elemzéseknekaz eredménye, amely

rzr bLmfitotta, hogy a hivitkozott költségek jelent& részét_a rendszeresítés-

nDd§aeíbeállíüí§ időpontjáig hozott döntések determ ináúiáú< ( 2. sz dbra). A,telies

€kttartamra vetített iöltségét megmzlását és a forrás-felhasználás időbeni alaku-

ÉÉtvi§gálóelemzéseryérielműeqkímutatta,horyarendsz9rbenlarj,isibsz}ölt-
r{eínekiintegy85%-imáragyártásésbeszerzésmegkezdése-némiközelítéssel
r rendszeresítés /rendszerbeállítás időpontjában determinált,

Mislént fog rrlmaanar 2.szóbra egltértelműen jelzi, hogy a kiemelkedóen forrás-

ieryes fenntartási folyamat tényleges köttségei a logisztikai támogatás követel-

icoy-reoas zerétőt és működési mechanizmusától függenek és a konkrét
fcgrver-rendszerre vonatkoá tímogaüísi rendszer kialakítása során, már a terve-

§ie,foza*átan determhálódnak. A logisztikai támogatás elví rendszerének ki-
rlrlrítísánál ezérí mindvégig kiemelt figyelmet kell fordítani a tervezési

fdlanatra és a tervezési folyamat sorín hozott döntések megalapozottságát biz-

tdtó információ-rendszer működésére.

A fenti követelmények kielegítése érdekében szahílyozottan, tervszerűen és

betákoyan műkfiő integrált logisztikai rendszerre van sziikség,
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A logisztilra fogalmáról

Alogisztikai rendszer kíépítésének szíikségességéről szóló es,zmefuttató-
qnttran6_1ggisztikíteryszerűenahadseregrészéreszülaégesenberekéstechnika
lft*cútásaként fogalmaztuk meg. Természetesen egy ilyen leeg;rszerüsített foga-

lm-neghatárorarr"l nem lehet mit kezdení, a logisztika fogalmának pontosabb

ertenezisct teu adni ahhoz, hogylogisztikai rendszer kialakításáról egráltalán szó

lebessen.Afeladatnemisolyaneryszerű,mintanilyennektűnik,hiszenafogalom
rutllma a történelem sonín folyamatmau víltozott, jelenleg sem mínden orszÁg-

brn értik pontosan ug;ranazt logisztika elnevezés alatt,

A társadalom- és természettudom,ínyok fejlcitéének e,grik jeltemző kisérő

'd@ége 

a tudonínyterüetek dinamikus váltoása, az egrmással i'§§zefíiggő és

.pra";t differencúlódís és integrálódís, a specialiálódlís é9 a főbb tudo-

frnyterületek részeredményeit új szempontbol összefogó tudom,ínyágak (ínter-

dbz§iplinák) ki8lahiása. Ez utóbbi kategóriába tartozik a logisztika.

Annak ellenére,hog;r magaa fogalom et&zör abadseregek szerteágazóbizto-

dtísi kiszolgálási feladataigakmegoldásívai kapcsolatban jelenik meg, a napja_

ffi8 has;ilatos logisztika fogalom ki8lakulá§a és elméletének kidolgozása a

9*ííi áetben, a termáéshez - ezen beliil is az anyagmozgatáshoz -kapcsolódva

ióOaOtt -"g. A hagyományos értelmezés szerínt az (anyag) rakodás-szállítás_

türo|,ísfotyamatokr;kiter3icő oisztritució_elmélet élja meg csak termékek

regfe}elő íaőpontuan és minősóguen, a leheiő legkisebb költ§é€_r,áfordítással e

.saaorcr}r"valójuttatásavolt.Atermelésitechnoloíliákfejl<ídése,amindbo-
ryáútatt teimercsi Ós kooperációs kapcsolatok azonban egrre inkíbb sziilrsóge-

á . -nt"*atikai apparáius (operáciö-kutatás, tömegkiszolgálás elmélete,

oilnr*ioue"optiüalizátá§itecúikák)é§abablmasmennyiségűrész_adatgyííj-
ÉÉt és feldolgoá§át biztosító sámítogéphízisú információtechnika, valamint a

,-o*o*lmáet fejlődé§e pedig lehetÖvé tették a folyamat9k rendsz9r-szemléle-

6lreajését, a rendszer natíraúat Uővít&t.Ezznl a bővítéssel a logisztika tűlé-
pcttnem csakahagyományos &nyagmoz8atáskeretein, de avállalatikereteken ís,

tíei _ és mQ közet sem vfuleges, kikristályosodott - értelmezés szerínt a lo-

girrtib a termel&i folyamattan visszanyritik egészen az a!rynras kitermelésig,

& sr}it folyamatkénttezeli az elocztás, értékesítés mozgásfolyamatait is"Euel

árdrinq m"ru a mozgásfolyamatok értelmezésg a fizikai folyamatok mellett

ŰrtJtid'qr* inuuo novellvő hangsúllyal kezeli a személyi bíztosítíssal és az

irfue*atínmHsíval *apcsolatos kérdéseket is. A polgári, illewe a gazdasági

dfu hasznílt logisztíkai iogalomnak azonban mindmáig fennállójeltremző sa-

rú*ia. "ahosí 
alrpr€tő€s csak a termelés terüetén lezajló mozgásokkal - és e

;"q§ii&ködt§tárol,íssal -fogtalkozü, denem kezeli a termék felbasználásaso-

r*n r f6§nÉr*ó§íl Síeatlad igéoye&et.

9



Ez teszi sziiksé8es§é, hogya polgári logisztika-fogalomtól eltérőenértelmez-
zük a hadsereg(ek) sajátos igényeinek kielégítését biztosító, az üzemeltetés és
fenntartás során jelentkező és - elvileg - a termék elhasználodás.áig tartó moz8ás-
folyamatokat is egységes rendszerbe fogó katonai logisztika fogalmát.

A szakirodalomban a katonai logisztikínak sámo§. ám egymástól inkábt}
csak a kifejezés részletességében eltérő leírása található.

Véleményiink szerint a legáitalánosabb értelemben a logisztikához tartoznak
a katonai tevékenység mindazon iiss zetevői, anelyek

al anyagijavak (anyag, felszereles, eszköz) kutatás"íval, tervezésével, fej-
lesztésével, beszerzásével (rendszerbeállításávat), tárolásával, moz8a-
tísával, elosztásíval, fenntartásával, mentésével és átc§oporto§íLísával
1tategorizálásíval),

b/ személyek (szenélyzet, áüomány) szíllítá§ával, mentésevel és ápolásá-
V&l,

cl létesítményekmegszerzésével, vagymegépítésével, ezekműködtetése-
vel, fenntartásíval, rendelkez+ásre bocsátásíval, valamint

ü szolgáltatások megszerzésével, vagy megszervezésével Qétesítésével)
kapcsolatosak

Hasonlóan a polgári logisztika fogalom több szempontból is lehetséges belxí
tagolásához (pl. ipari logisztika, marketing logisztika, xít újabban banki logiszti-
ka), az alkalmaási terüet jellegének megfeleiően a katonai logisztika is tagolható.
Az angolsász, illetve amerikai katonai terminológia szerint a logisztikán belül két
önálló teriilet: a terrnelési (production) és a fogr.asztási (consumer) logisztika kii-
löntxiztethető meg.

Atermelésilogisztika azanyagi javak (anyag,felszerelés, eszköz)kutatásíval,
tervezésével, fejlesztésével, gyártás.ával és áwételével, üzembeiállításával foglalko-
zik.

A fogyasztási logisztika alatt az új termékek fog adását, az anvagi javak táro-
lásít, műszaki felüvizsgálatát, elosztását, szíllítását, fenntartásít (beleértve a ja-
vítást és szervizelhetőséget) és átcsoportosítását, valamint a támogatás és a
szolgáltat"ások biztosítását értjiik.

n{l



A meghatározásokMl következően a termelesi logisztika alapvetően a (tech-

r:iri fejlesztés teriiletén, míg a fogyasztísi l€isztikl inkíbb a fenntartás tedile-
:eg rlkalmazható. A termelési togisztika folyamatai íltalában jobban
rer, €síüetők, eseményei determinisztíkusak - míg a fogyasztási logisztika folya-

=,r 
lriban több az operatív, előre nenn terveáető elem, az események leírása gyak-

:rs csa]< a valoszíniíség-sámítás módszereivel lehetséges.

_A,katooai logisztikáta fentiekszerintmeghatározvaésértelmezenyilvínva-
l:_ hcg, az ígr definúlt logisztika fogatom alrtt alapvetően a felsorolt felaütok
sqddására rlkrlmas elnáeti módszerek értendőlc A katonai logisztika elnéle-
ael p,akorlati alkalmazíút a rendelkezésre ílló szakirodalom togisztikai tímo-
Elriúnek flogistics suppor$ nevezi. A (katonai) logisaika előbbiekben felsorolt
lrr]_letei_o - vag;razokegy részén-eg;1sfuesszemlélet,módszerekésirínltísalatt

:rreleaffiek öcszessége az int€rílt logi§ztikai rendszer.

A logisáikai támogatás jelenlegi helyzetéről

A M a gyar Honvédség jelent egi anyagi -technikai, közgazdaxígi -penzíigyi,
.s6zs€susii, valamint építés-elhelyezési bizto§ítási rendszerének kritikus elem-
*sét án,ilagítísít nagnészt elvégeztiik. Az elkészült munkík egyértelmiien azt
:x.z:nlítják, hogyaMagyarHonvédseglogisztikai rendszerénekkialakítása sürge-
: :a szü}seges, és ehhez véleményünk szerint - a folyamatban lévő átalakulás alatt
- r íe]tételek is kedvezőek.

_A.ltzsgált teríileteken jelentkező problémákat - igen vázlatosan - az alübi-
ir,s foglalhatjt* össze:

.{ logisztikai tírnogarásfogalm aa|átartozőielenlegi tevékenységekelrnéletét
:s g,,rJiorlatát aMagyarHonvedségaNéphadseregtől,illetveaVarsóiSzerződéstől
:riLólte. Logisztikai támogatás alatt ma nagy vonalakban az MIIP-síg Anyagi-
Trcnnikai Fdcsoportfőnökség illetékességi körébe tartozóbiztosítási tevékenysé-
pel értü. Eunek azértelmezésnek egyik legfeltűnőbb sajátossága, hog;r élesen
.:llüoújti az anyagi-technikai biztosítástól az elhelyezési-beruházísí szakterÜe-
:tlet és a létesítmény-gazdálkodással kapcsolatos egyéb tevékenységek jelentős
::sze t is. Ugyanígr jeüemző sajátossíg a közgazdasági-penziigyi és a személyügyi
,gú]et indokoltnát erós€bbnek tiinő elhatárolása is. }Iasonló fesziiltségek mutet-
L,znrk a katonai egészs€ü8Jri biztosíLís megítélésében is, kíilönösen a bekeídő-
<n ti ipl§76lnyhílózat helyét és szerepet ílletrjen.

A Magyar Honvédség' I ogi sztíkai rend szer e' fejlődésében limutatbató,
h":g, ínindvegig erős törekvés mutatkozott meg a történelmileg kialakult ágazati
'rlnosító tevékenységek íntegrációjára. Ezeknek a - hol hadtáp, hol feg;rverzet-
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technikai jelzővel ellátott - integrációs törekvéseknek azonban közös jellemzője

volt az ágazzti - és ezen belül a kifejezetten szervezeti - integráció túlértékelése és

a folyamat-integráció, az egységes szabályz.ás másodlagos kérdésként történő ke-
zetéx.A ténylegesen vegrehajtott iisszevonások (pld az l!b2-ben és az 1984+ől

végrehajtottátszervezések)ezértigensokproblémátokoztak,mindavezetés,mind
a végíehEjtás terüetén. Ezek között elstí helyen kell említeni a sok teriileten tisz-
tázailan, illetve nem esiértelműen elhaüárolt felelősségi_ és jogköröket, valamint
a tervezésidöntési fol}amatokhoz közel sem optimálisan illes*edő informácios
rendszert. @zen problémákköre a HM és azMH szétválasztásával még tovább bő-
viilt. Elegendő itl csak utalni a fejlesztési-beszerzési folyamat, vagy a háborús

sziikségletek tervezési f olyamatának tis zázatlankérdéseire.)

Avezetésiés azinformációsrendszerbdl szÁrmazó problémákmellett a támo-
gatósiöiztosítási feladatokvégrehajtása terén jelentős feszütségeket okozott - és

Ókoz - az elavult ingatlan- és eszközpark, a képzettsegi és felszerelési hiányok, il-
leWe míndezek miigött a forráshiány.

Mindezek eredőjeként összességében megállapítható, hogr a támogatási kö-

vetelményektől egrre inkább elmaradnak a szakterüet lehetőségei. Enneklegnyil-
vánvalóbb jele, hogy - pétdául a technikai biztosítás területén - az illetékes
szolgálatok már évek óta saját előírásaikat sem tudják betartani és betartatni.

Qr{egemelt üzemeltetési és javításközi normaidők, meghosszabbított kihordási
idők, csökkentett technológiai követetmények stb).

Az 'örökölt" nehézségek mellett a rendszerváltás, a logisztikai támogatás kiil-
xí és belxí környezetélekvíltozísai további, a jelenlegi rendszerben nebezen ke-
zelhető problémaként jelentkezrrek.

A ,küsd" környezet új vonásai között kiemelt jelentőségűnek tekintjiik a

nemzetgazdaság piaci alapokra történő átállását és a partamenti kontroll - részle-
teiben még nem ismert mértékű és tartalmú, de egyelőre inkíbb csak heurisztikus
és sokszor szubjektív jellegű _ megielenését. különösen ez az utóbbi igény jár
együtt egyértelműen a tervezési folyamat felértékelődésével és teszi sÜrgetően
sziikségessé egnészt a döntési, illetve a tervezési folyamatok egyértelmű szabiály-

ásít, másrészt az ezt a folyamatot megfelelően támogató információs rendszer
megszervezését, emberi-, gépi- és program-feltételeinek biztosítását és a rends/er
műkiidtetését. §'onatkoztatva ezt mind a fejlesztés folyamatát kiszolgálÓ, általá-
ban hosszú_ és közeptávú projekt-tervezési, mind pedig a fenntartás szükségleteit
biztosító és tűnyomóan rövidtávú, normatív tervezési folyamatokra.)

Ugyancsak a küxí környe zet v áútozÁgiból kell eredeztetni az állami szuvere-
nitásdeklarálásábol ésarégi -gazdasági éskatonai -szövetségirendszerekfelbom-
lósíból szírmazí,konkrétan az új védelmi alapelvekben megjelenő olyan új
feltételeketis, amelyekmárnemcsakaköltségvetésí-penzügyi ésnemzetgazda*ígi
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l:É-.-rnratokban jelennekmeg,hanem alogisztika "belso'környezetét is jelentúen

tf ir.ísolják

Eze! köótt is csak az általunk legfontosabbnak Ítélteket emlíWe a logisztikai

:rn 4ntís új rendszerének képesnek kell lennie elviselni azt a tényt, hogy e8y h1-

r,:r-:s.hetrreiten a Maryar Honvedség a védelmi alapelvekben meghatározott fel-

ri.riinat< vegrehajtási sorón alapvétden - sőt a me8határozó harceszközöket

;ei:nn e kizír-ólagman -csakanemzeti erőforrísokraésafelhalmozottkésdetek-

- i 1llnr q7kodhat.ugranígr meghatározó jelenttbégű és a logisztikai,tímogatís

eg=se rcndszeréreuf,-atóúitoveielménynekértékeljiikakifejezettenvédelmi élú
;**.8r. - es az e élhozigazodó eszközparkra - történő ítállást, valamint annak

ry. áÁti rögzítéét, hogr a Magyar Honvédség alaprendeltetés szerinti felada_

,[í az ország t-ertitetén naltla vegré, ami lehetővé teszi a polgári infrastnütúra ed_

:r§l€rnél sottat széteseUU körű szÁmítá§bayételét,

Mindezek mellett a logisztikai támogatás új rendszerének kialakítísa kap-

:s, * m€oldást kelt keresni arra az ellentmondásra is, ami a hadseregekben a tech_

.,-tr i eszlu fr2§!rohamosfejlődéseés azeg;nebonyolultabbeszkiizöküzemeltetését
:s íe8_Bttrtásátbiztosítóítiományképzeitsegeésfelszereltségeközöttmutatkozik,
§3 6egtelen ugran , hogy a M"gy", rto*oarcg állomány arányainak tervezett mó_

n]dú; _ uva?sos atűmnny űenyenat novótése _ az emberi erőforrások oldalát

rr;,:rtgl,g kínálhat egrfajta mlgoldást, alapvető fontossígú kérdés azonban, hogr a

:=3el]iezésre áuó iiv;tásos-áuom,íny ténylegesen a magas színtű képzettséget

.g66,1-1ő anl,agi_technikai beosztásokba kerüjön és munkájukhoz bitosítva legyen

i**gfadO rrío"onalú eszköz és felszerelés park is,

A logisztikai rendszer korszeriisítésének elveiröl

1-gdl6lmi fel8dataink elláüísa érdekében a hadseregek egne bonyolultabb _ és

r_.úi_€gesebb -fe$nrer-rendszereket igényelnek, amelyeklogisztikai támogatásais

=aa iag"oub riiordításokat követá. Amint eztmír bemutattuk, az erőforrás_

g*ra. f,t.otcis hányada a fejlesztést és beszerzést követően, a rendszerbentartás

oi=,'t 
"uuo ^erii1 

fel _ ós ez iz anyagi igényeken tűmenően vonatkozik az emberi

ryrror.ás igényekre is. Alapvetö;etentosegú feladat tehát a nevezett költségek

merte},ét meghatározó togi§ztikaitoncepciók, eljárások es !9.|rama}9t 
optimali_

n ü sa_ A él i togiszt*ai Úmogatás rendszerónek kritikai felüvizsgálata, sziikség

:se:eg nódosítása, a gazdaság-osság szempontjábol előnyos iisszevonások végre-

!a j, i,a_

Fnng! ellenére azonban a logisztikai tímogatís új rendszere kialekítÍ§Ínak,

lilene korszerrisítésének o". uir"*"zés, a szervezeti hierarchia kialakít,ása a

Ldcs-eleme. A logisztikai támogatís elvileg mindig az adott szervezetre _ és a szer-
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vezetifelépítés áttal determínált vezetési rendszerre -, a meglévő szervezeti ele-
mekre, óllomáayra és eszközparkra épü rá.

Kétségtelen viszont az is, hogr logilnrsan szervezett, optimálisan műkiidő lo-
gisaikai rendszert kialakítani és míikiidtetni csak a rendszerszervezés alapvető
szabílyainakmegfelelőenvis€lkedőkiilsőkörnyezetésrögzítettszabályokszerint,
kisámíthatoan bekövetkező igények és reagálások mellett leheSéges. Ahogy a
rendszerbe bekerült s"Ár"ítőgép előbb-utóbb a környezetéből is kikényszeríti a
maga könyörtelen logikájáU úgr a logisaikai módszerek maximális hatékony*íg-
gal csak megfelelő környezetben alkalmaáatők, azaz a logisztikai szempontú
elemzések szervezeti korrekcios javaslatokat is eredményez(het)nek

Ebbóil következően a logisztikai tímogatís új rendszere kialal<ítísínak, illet-
ve korszerűsítésének elvileg egyaránt leáas éges vál tu,aai l elptttú:

at A jelenlegi s zewezeíi(vezetési) és múködési rend víltozatlanul hagyá-
síval csupín néhány korszení - és a rendszer korlátai által meghaLíro-
zott hatékonyságú - módszer és technika alkalmazása. (Pl, az
anyaggazdálkod.ís hatékonysígának növelése áttekinthető és egységes
kódrendszer alkalmazísával, hatékonyabb javíiási rendszer biztosí-
tásával, korszeníbb technologiák bevezetésével és javító felszerelések
beállításávat, az információjyűjtés és feldolgozás hatékony*ígának
növelése a géppark korszenísítésével stb).

t/ Aváltozatlan szewezeti (vezetési) rendszer a működési rend (eg)sziik-
séses(ebb) módosításíval, az összevonással gazdasígosabhí tehető fo-
lyamatok integrációjávat.

cJ A logi§ztikai rendszer elemeinek teljes átrendezése, a rendszerelrnéleti
meggondolásokból következő minden szervezeti- és folyamat-integrá-
cióvégrehajtásíval.

A korszeriísítés lehetőségeit más oldalról megközelítve a változí§ok bevezet-
hetőkegyidejűegalogisztikaitámogatásmindenterüeténésmindenfolyamatára
kiterjedően, de bevezetketők csek egyes teriileteken éJvagy egyes folyamatokra
kiterjedcíen is. (Pl. csak az egésxégüg;rnél, a létesítményaazűlkodás (elhelyezés)
terüetén, vagy a technikai szolgálatoknál, a támogatási folyamatok egészénél,
varycsak a fejlesztés, a beruháás,vagy a javítás folyamatainál.)

Alehet&égeknek ezt a széles választékát azmaglrarázza, hogy a logisztikai
rendszer modulokbol épitkezik, és az egyes résmodulok egy adott szervezetbez -
és azesetek többségében azadott szervezet kialakultvezetési-műkiidési rendjéhez
is - széles batárokon belü ho zzíigazítbatók
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Azt viszont ismétetten hangsúlyozni kell, hogy a logísztikai rendszer haté-
r-:mlsága már erősen függaszefirezeti-műkiidési rendtől, a logisztikai szempont-

:r:i -:sszetartozó folyamatoknak a togisztika szabályai szerinti iisszekapcsolásától.

t;, i<rnert€tett lehet(hégeket megvizsgálva arra a következtetésre jutottünk,
n:g, rz MH további fejlesztósi feladataüoz is hasznmítbató - ideílisnak tekinthe-
:: .xr}ai vezetési modelke keü alapozni, ternoészetesen fig;relembe véve mind az
!.ffi pJenlegi helyzetének felmérésébdl, mind pedig a nyugati hadseregek logiszti-
rr; :.earlszereinek megismerésébdt származó tapasztaiatokat és i§meroteket"

Bizon},6ak vagrunk abban, hory akár az amerikai, akír a kisebb orszígok
pü3 Belgium, Arrsztria) megismert logisztikai renszerét vessziik is peldaként, ezen

=r"jszerek köareüen adaptációja nem kiviteleáető, eglnészt azért, mert az MH
rT srjÉsi strukturíjára, ellítísi folyamatáirl e nyugati rendszerek nem leképez-
hÉt,*_ BÁsrészt pedig - figyelemmel a környező országokra, valamint a lehetséges

mÉl.erseges partnerkapcsolatokra is - a Mag;rar Köztírsaság mint környezet, kii-
i,injsen a jelenlegi 'átataküló" helyzetben, sajátosan magyar megold,íst igényel.

.{ katonai v ez@té§imodell kiatakításínak koncepciójáról

{. nár működő logisztikai rendszerek szakirodalmát tanrrlmányozva megál-

"üpnlh.ató, hoí]y alogisztikai rendszert alapvetően a logisztikai irányítás alrendsze-

- :eterminálja, ezen belül pedig a logisztikai tervezési flrnkció (tervezési és

:tszrendszer) a meghatározó. A katonai logisztikai rendszerfejlesztés folyamatá-
:ir: _ a tüfötdi tapasztalatok alapján - elégséges, ha eixí közelítésben a katonai
ce.szt.üai tervczésirészrendszerkialakításat tűzzükki élrr|, a beke katonairend-
r.ETe_ Mivel a logisztikai irányítís alrendszere a katonai vezetósi rendszernek, a
,:gxrd}<ai tervezési részrendszer kidolgoás.íüoz felhasználhatók a már meglévő,

t , ú,x katonai vezetés rendszerről készüit leírások, rendszermodellek, de feltétle-
:r. szíkéges egy olyan elvi-iogikai modell, amely a katonai vezeíé:srendszerét,

"rro belül a tervezés alrendszerét általános szinten, logisztikai orientáltsággal

-,6rezaul ja. Ezen elvi-logikai modeit várhatóan hor őozza azonproblémák meg-
":6r_lmazÁi lehetőségét, amelyeket a logisztikai tervezés részrendszerénekkidol-
gl-ra s,rl al. majd bevezetésével mérsékelhetiink, megoldhatunk.

,t honr,édelem (a magrar katonai rendszer) a Magrar Köztársaság alrendsze-
::^ r rrre]rnek további fontosabb alrendszerei pld a közigazgatási, t'nzügyigazdál-
r. :*jási. termelési, fogyasztási-ellátási, belbiztonsági, oktatási-kultúrális,
:j:rsrrulturák stb. Ezen alrendszerek és a katonai rendszer köziis részei (folya-
* * :"r_i_ ter,ékenységei) képezik a katonai rendszer határait, kapcsolatait, korlátait,
omreJl eLet a katonai rendszer folyamat-tevékenység elemzésenél, mint működési
:trfuj tásoha t kell kezelni.
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A katonai szervezet reális - de csak becsülhető mértékű - szülaéglet kielégíté-
sére létrehozott és fenntartott dolgok összessége. A dolgok mennyiségi értékei a
szewezgt adottsígát határozzákmeg. A szervezet tehetóégeit az adotts.ígok ki-
használhatóságának szintje batározzz meg. Az adottságok kihasználhatoságát ,
más szóval s szervezet hatékonysígát a folyamatok, tevékenységek tervszerű ko-
ordinációjóval lehet az optimum felé közelíteni. A tervszení koordinált működte-
tés a katonai szeívezqtyezetésének feladata.

A katonai ve zetés - az előzIbkből következően - a katonai szervezet olyan al-
rendszere, amely az adottságok határain betü - a sajátos vezetési funkciókon (in-
formálódás, tervezés, döntés, szervezés, ellenőrzés) keresztül biztosítja a
szÜkségletek változísának megfelelően a szervezet lehetőségeinek kihasmálható-
ságát, a műkö?lést.

A katonai szervezetek mindegyikére általánosítható, közös tulajdons.ísokat
reprezentáló vezetési modell, olyan modulként kezelhető, amelybőI tetszőleges
számú, devéges nagysígú hierarchikus szervezet építhető fel. Amodul kiatakítás
alapját a szervezet céljainak, folyamatainak, tevékenységeinek rendszerezése ké-
pezi.

A r endszerezés l ogi lcai vaérelv e:

- a tevékenység atapvető, biztosító, szahályoó Pllege szerinti katqo ruÁlás;

- az információ mennyiséget tekintvg folyamatonként "esrensziláróá8"-ra
törekves;

- azontevékenlnfoekalapvetőtlsszevonásaeryfolyamatba,amelyekhasonló,
vss/us/anazon dologra vonatkomak (fl. vemély, techníkai eszköz stb).

A folyamatok és tevékenységek rendszerezésenél figyelembe kell venni a ka-
tonaivezetési modellel (rendszerrel) szembentámasztott - a rendszertervezésgya-
korlatában általánosan elf ogadott - aldbbi ktwetelményeket is:

- amodell -amindenkorivezetésistnrktúrátólfiiggetlenül -legyen logikailas
helyesenstruktúrálü

- mivel akatonaivezetés alapvető sajátmsága a küöncben ertís centraliáció
(alapvetcien lineíris törzskari struktúra), eúrt azűjmodell is biztmítsa az
egrszeraélyi döntós és felelckseg egyértelrnűségét;

- legyen áttekinth€tő, egyszerű (pl, m,odulokból felépíthető és
továbbfejleszthető);
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* biztcítsa a döntések megalapozott előkésátését, a vezetésí funkciók
{informálodás, döntés, teieÁ, szBwezís,ellenőrzés) kiszolgátráút (az

úLtörzsmunkát);

- t€sre lehetővé u' eltérések atapjánvatő szzbőlyozÁs' -t;

- lresre fig;relembe a személyi lehettbégek korlátait, tegye lehetővé a
vezetői munkamegosztás érvényesítését. (Miller-szabály: azonos
faisulyu információkból e8yszeíTe, egy személy 7+ - 2 féleséget tud
követni.);

- biawítsa a l<ezde.ményezőkészsé4, önállóság kihasználhatóságót, ezen
k€r6ztü a rugalmasságot (min1 köztudott a §zervezet legrugalmasabb
eiemeazember);

- legyen önszervező, vagyis egyes elemek kiesése esetén maradjon
ceatralizál tan iránlúatÓ.

Az elözőekben felsorolt feltételek lehető§ég szerinti következetes betartá§Í-
wl bgÉceilag helyesnek ítélhető modellhez juthatunk.

A fenti eivek és követelmények alapján elkészítetttik a katonai vezetés folya-
m§risll é§ tevékenységeinek rendszerezését, melyet a 3.szdrul óbra mutattr.-

A lratonai vezetésnek ez a szerkezetevéleményiink szerint a további elemzé_

rddbg rrr in takéqt szolgálhat.

Hegi€gyezziik, hogy a folyamatok és tevékenységek általánosan megfogal-
n*_zllltí f8dsz€rezése nem dogma, számos más megoldás is elfogadható, azonban

r*ri|rn változatnak eleget kell tennie a leírt követelményeknek és elveknek.

Az itt leírt struktúrát logisztikai nézőpontból állítottuk Össze, ezen belÜl is el-
rü66.brn a logisztikai irányítás tervezési (adatgJnűjtési, ellenőrzési, tervszerinti
ic§ffidi§"íc$ funkciója a domináns csoportosítási elv.

A rizolt vezetési 'minta" tevékenység-struktúra csak a folyamatokat, tevé-

bBryrÉs€l(et jő ismerő szakemberek együttműködésével alakítható \églegesen",
ni cp,konpromisszumm, a többség számára elfogadható iisszeállítást jelent.

lx 3.g,óbrón vázolt minta-struktúra alapján kialakítható a -minden katonai
rner.ceetre áttalánosítható -vezetési modul (és változatai) amelybdl felépíthető a
u*r.n-e i rendsaer teljes modellje. A modul a vezetés teriileteinek (részteriileteinek,

tlnrn tdDak stb) és a hierarchiának megfelelő tbszeköttetéseket, függelmi (szolgá-
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lati ésszakmai)kapcsolatokat tartalmazó§zerkezet, {mely avezetési funkciók (in-

formílódís, te*"ié", döotés, szevezés, ellen&zé:s)éwényesüését biztosítja, ave-

zetésimodell előzőekben már felsorolt fontosabb követelményei szerint
(4.szóbra).

Az általánosított katonai vezetési modul lényegi elemeinek fig;relembevéte-

lével kialakítható, a vezetés teljes hierarch iáját reprezentátó modellgráf, Mivel a

vezetési modul kapcsolati rendszere (szolgálati, szakmai, törzsmunka) konzelven-

sen párhuzamosan, a további elemzéshez elégséges a hierarchikus modell egy_egy

szféia szerinti vetüetét ki&lakítani. Példaként a csapatvezetés modeü-gr,áf felépí-

tését a hadműveleti szakirínyításvetüetében az S.sa ábra szemlé|teti.

Arészletesenkidolgozott, felépítettmodellaráf ésváltozatainakelenzésele-
hetőségaad:

lt a nrtinszerű, ciklikusan jelentkezővezetési feladatok tervezési rend-

szerének egJrségesítésére (ilyenek pld a munkatervek, ellenőrzési tervek,

ellátási, logisztikai tervek stb);

a a vezetési és törzsmunka adatrendszerének, ezen beliil az előző pontban

említett tervezési rendszereknek - igy t logisztikai tervez€s adatrend_

szerének is - a kialakítására;

3l a vezetési rendszer (és alrendszerei) korszerűsítése esetén jelentkező

" átszewezé_si" változatok értékelésére, összevetésére a tényle8e§ me8_

valósítás előtt.

A további elemzésekhez, probléma feltárásokhoz haszn osithatő a 6.szdbrón

vázolt, a katonai rer§zer egészét átfogó modell-gráf . Aí.sz.dbra modellje logikai

5zin[fi, mert a, 
"gy"..r".""zeti 

elemek a 2.sz,dbra "minta" folyamat tevékenység

struktúrájának áegfelelcíen csoportosítottak a harc-, humán-, reál-, generál-sdé-

rík szerint a vezetési @ierarchia) szinteket is reprezentálva.

Az ábrábol kitűnik, hog;r a komplex katonai rendszervezetési modell-gráfjá-

nak megszerkes zt€:* akialakított tényleges vezetési reud lényegi elemeit, alapst-

rukturájót nem célozza megváltoztatni, hanem csak folyamatok, tevékenységek

"gyrr"rűbb, 
áttekinthetőbb rendszerezését, illetve ezek alapján a fő folyamat

@'arc-sdéra) és a segédfolyamatok logisztikai rendszereit (ezen belÜl atervezés

rendjét), illewe a logisztikai szervezeti elemek 'beilleszkedését" teszi logikailag

megoldhatóvá.
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A logisztikai rendszerépítés feladatairól

Alogisztikai rendszer személyek, anyagok, eszközök, energiák, szolgáItatá-
sok, információk (összességiikben dolgok, erőforrások)rendszereken (folyamato-
kon) belüi és rendszerek (folyamatok) közötti áramlásínak létrehozísíval 1tely-
es időkoordinátíinak változásaival), irányítísíval és lebonyolításával összefüggő
tevékenységekkel foglalkozó rendszereket (folyamatokat) integráló magasabb-
szintű rendszer. Aszakirodalom megkiilönbözteti a logisztikai rendszerekkülön-
tíiző szintjeit, amelyek a Mag;rar Honvédségre is az 5. és 6.sz óbrónvízoltmodell
atapjón értelneáetők a kiivetkezök szeint:

ll a mikro logisztikai rendszerek szintje, ilyen pld a szeruezetekvezetését
ellátó rendszer (azíbrán a titkírsígokhoz rendelt feladatok) va8y a

csapatok lcíszer és rakéta ellátó rendszere, ruházati ellátó rendszere stb;

U a makro logisztikai rendszerek szintje, ilyen pld az MH személyi elláLís
rendszere (a pílyárairányítástól, behívástól kezdve a leszerelésig, nyug-
díjig, beleértve a kiképzést, felszerelést, egészségügyi ellátást slb)iez az
5. és ő.sz óbra szr,riat ahumán-sdéra funkciója:

3l komplexlogisztikaírendszerszintje,amelypl.ahonvédelemrendszerén
belüt az ibszes logisztikai rendszer integrácíóját jelenti.

A logisztikával foglalkozó angol-amerikai szakemberek többsége úgy véli,
hogy a togisztikai rendszerek kialakíLísának sztiksóges és elégséges elméleti és gya-
korlatialapjait els&orban azelektronikus adatfeldolgozís széleskörű elterjedése,
másodsorban pedig afejlett rendszerelméleti és matematikai eljárásokkompleú-
tfuí,nak növekedése teremtette meg. Az utóbbiak közü a logisztikai tervezés terü-
letén a szimulícic technikák, hálóstervezési, operációkutatási, optimumszí$itási
módverekazalapvetoek

A logisztikai rendszerépítés elvégzendő feladatai a kihlakpző területeken je-
lentkcapk

l l A csapatok alkilmaása, felkésátése, készenléte, erőforrás-szíikségle-
tei kelégítésehez az erőtonós-folyamat mozgásrendszereinek a meg-
íentezé"sr., létrehoása. Ezek előfeltétele a katonai rendszer folyamat,
tevékenység struktúrájának részletes kialakítása (trA. a 2.szűra 'min-
ta" szerint).

2.1 Az effektív mozgások olyan optimalizílása, hogy az új rendszerben ne
csak a költségráfordítások e*rkkenjenek, hanem a csapatok alkalmaz-
hatosága, a bonvédelem batékonysága is növekedjen.
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i A logisztikának az atapvetően fontos tervezési rendszere mellett, az el_

lenőrzésirendszertismagábankellfoglalnia,azazűgykellmÍikiidnie'
m in 1 ggy f,||6adóan készúétben álló "túzoltóbrigád", mely a nem opti_

Eofli§;űködé§ esetén azonnal beavatkozik a folyamatba,

+ A logisztika nem csak "eilátási'feladatot jelent, hanem egy_magasabb,

szin tű vezetői, parancsnoki feladatot is, amit a logivtikai rendszerelemek

wle'zeteifelesztfoében(szerveásében)kellénrényesíteni.

-1, A logisztika nem csak egy önálló eljárás, han9m egy szemléletmód,

&nel-y,a probléma _"goüa.." alkalmasnak ítélt módszerekkel a fel_

,n"úegoid,ás reatzaáúra inÁnyul A l%isztike tehát a rendszerelmélet

, ikí'lmazása az erőforrás-áramlás terüetén,

a _A, Iogisztikai rendszerépítés haszna az egYt.e naryobb, komplexebb

nendszer kialakításóval növekszik, tehát a mikro és makro logisztikai

rendszerek kialakításíval egyidőben a honvédelem komplex logisztikai

rendszerét is építeni kell,

\ "_nisztikai 
rendszerek sikeres kialakításának döntő feltétele a megfelelő

-**."'="épített,jólműkiidősÁmítőgépsadatfeldolgozÍsésaz€rdekeltszer-
,*É- §rerjedő szabványosítás, tipiáás, kodolás.Ezen feltételekkielégítésé_

ű. ..§"]u űrlrrl,rszottaí3a pt. az áitalánosított modulokból felépített vezetési

,ur*l3*r r's+.o6lő.ilogisztikaivezetésirendszer(ezenbelül a tervezésiés

"*-** 
Harakítááoz is ikatonai vezetési rendszer modell-gráfok alaPján

,,o*,lL; ,.** ,,E*€ ad problémafeltáró, megfogalmazó lehetősóget,

e,
d-
ü-
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e-

8-
lt,
n-
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követkeáetések

Kutrtó mrrnlÁnlrsorín, eddigelvfozett mrlnkínk alapján néhíny olyan álta-
funx k6t,etkeztetésre jutottunt, melyek alapvetöen orientílják jövőbeni tevé-
rcn"-se$iakeL

Ez*akifuakqüc

l A Magrar Honvédség logi§ztikli rendszerének kialakí!ísa síirgetően
salkséges és ebhez - a folyamatokban lévő átalakutís mellett - a feltéte-
lekiskedvezőek

) ,\kír azameriloi, akír a kisebborszígok (pldBelgium,Ausztria} meg-
ismert logisztikai rendszerét vessziik is peldaként, ezen rendszerek köz-
vetlen adaptíciója nem kiviteleáető, egpészt azért, mert az MH
irányítísi strukturájára, ellátásí folyamataira a nyu8ati rendszerek
nern leképeáetők, másrószt pedig - figrelemmel a környe.ző orszígokr a,

r-alrmint a lehetséges szövetséges paítnerkapcsolatokra is - a Magrar
Köztársaság mint környezet, küöniisen a jelenlegi *át&lakuló" helyzet*
bet, sajátosan mag3rar megold,ást igényel.

3 AzMHkomplexlogisztikairendszerénekkidolgozásíhoznenelégséges
r"r lem g|y g fg|adatra szakosodott nyu8ati, vagr azMH logisztikai jellegú
ter,ékenységet bizonyos mértékig ismerő hazai polgári váttatat megbíá-
sr_ b{em pedig azért, mert eg;/részt ezek csak ery-egy konkrét részteriilet
logisztíkÁ jának korszerúsítéset vállaljá*, másrészt a megbízáshoz olyan
részletesen kidolgozott követelrnényeket igényelnek, amelyek csak ery
'betső' fejlesztési folyamat során, az ebben résztvevő katon*i szaleem-

baek jelenttb nunkájával megfogalmaáatók Miadezek mellett €gy
polgári ceggel ve8eztetett komplex rendszerfejlesztés meglehetősen
liöl tsegesnek ígérkezik

_.r-r dózoetbó:l következőeu ós figyelembe véve, hogy, az álta!ínos értelemben
rytr ;'rer<rtr-Le íúediazMHteljestevékenységikörét,arraakövetkeztetésrej§tot-
ruumr- lu:g" az MH logisztikai rendszerének építéset egy - az MH további fejlesztési
1rt,:nn:.u:: lz is hasmosítható - ide.ilisnak tekinthető logikai l.ezetési modellre keil
ümr;rp'r , 

, i:ímé§zete§€D fig,retembe véve nnind az MH jelenlegi hely,zetének felnré-
"glní =jnd p€di8 a nRrgati hadseregek iogisztikai rendszereinek megismerésé-
ffi rcr:raó upaszta]atokat és ismereteket.
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