
LoGIszTIKA A NATO-BAN És,q. KANADAI
FEGWERES ERÓKBENI

Llscrttas, z2.

Elöszó

Ernei Lascelles alczredes vagyok. Huszonnyolc évig szolgáltam a

fegy;eres eróinkbcn és bár ellátótiszt képzettségem van. a szolgálati
itlőnr nagy rószét hadtáp hadművcIcti tiszti beosztásban röltöttem ei ós a

három ha<!műveletieIemünk ellátásával foglalkoztam. Különböző beosz-
tásokat töltajttcm be a szárazfö|di csapatoknírl, a légierőben és a NATO
oslói paran,:snokságán Norvégiában, ahol a Norvég Kiráiyi Katonai
Törzskollégium taniblyamán is részt vetlem. Három éven át a NATO
-_-,ikötelczettségt:ivei összefüggő befogadó nemzeti, T alamint multilaterá-
iis vagy kétoldalú eryezmények megtárgl alásának t'elelőse voltam, majd
később az átfogóbb, viiágméretű érdekeinkkel tbglalkoztam. Azonkívül
közvetienúl részt vettcm kanada - tizenhárom ENsz békefenntartó íel-
3dathoz való - hozzálár ulásának megtárgyalásában, végrehaj tásában és
ellátásában. Jelenleg a tcrvezómenedxer helyettese vagyok és egy olyan
tervet dolgozunk ki amely az elkör,etkezó 3-5 évben felváltja a jelenlegi
ellátó rendszerünket.

Felkértek arra, hogy adjak tájékoztatást a NATO logisztikájáról és
a katonai struktúránk keretében a LoGISZTIKA kanadai megközelíté-
séről. Mielőtt rátérnék erre, szükségesnek látom, hogy azonosan értel-
mezzük a fogalmakat. Sokak, néha még a legmagasabb elöljáróink sem
teljesen órtik meg a szerepünket. Az értelmező szótár s zerint a"logbztika
az anyag és a személyi állomdny beszerzéséneN fenntartásának és szállí-
tdsának tudománya". A logisztika a kanadai feryveres erőkben, s eryben
a NATO-ban is használt hivatalos meghatározás: az er6k mozgása és

A tánuimány az MH ATFcsF-§é8en l993júniu§ 3-án elhan8zott elóadás sze.kesáett §zöve8,e.

A konzultáció az éves NATo-pro8rsm részét kétÉáe.

J á§. Láscelles a|ezredes, a kanadai fe8yveíe§ eíók ellátá§i rendszerét ko.szerúsító píojekt ma-
na8ere.
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fenntartása terveásének és végrehajtásának tudománya. Irgátfogóbb
értelemben a katonai tevékenységeknek azok az a§pektusai, amelyek:

a. Az anyagtervbzésével, fejlesztésével, beszerzésével, tárolásával,
mozgatásával, elosztásával, karbantartásával és javításával, kiüdtésével
(evakuáció) és kiselejtítésével;

b. A személyi áliomány szállításával, kiüdtésével és kórházi ellátásá-
val;

c. léte§ítmény€k beszerásével vagy átépítésevel, karbantartásával
és javításával, igénybevételével es berendezésével; és

d. szolgáltatások beszerzésével vagl nyijtrásával foglalkoznak

E meghatározás alapján Önök értékelhetik, hory a modern logiszti-
ka naryon bonyolult és átfogó diszciplina.

Miután megállapodtunk abban, hogl minek tekintsük a LOGISZ-
TIKAT , felvázolon az elóadás tartalmát:

NATO-1ogisztikr

- hadászat á§ struktúra.

- logisztikai tewezó folyamat,

- koordinálrás,

- a NATOJogisztikai szférái,

- logisztikai kezdeményezések

KANADAI LOGISZTIKA

- hadműveleti logisztikai biztosítás,

- háttér, - Anyagi Csoport,

- az Ellátá§i Rendszer,

- a Karbantartó és Javító Rendszer,

- a Sállítási rendszer,



NAT1-1ogisztika

Stratégia és struktúra

Miként mindnyájan tudjáknéhány naryon drámai esemény zajlott le
a k<jzelmúli években szerte avilágon, különósen pedigEurópában, amely
új jelentóséget kölcsönzitt a NATO-szövetség politikai es diplomáciai
aspektusainak. U§lanakkor a katonai szfiéra alapvetóen megváltozott és

eia korábbiaktól na5lon eltérő erő§truktúrákat és badműveleti képes_

séget fog eredményezni. A }iATO logisztikájának nflvánvalóan alkal-
mázkodnia kell, ha biztosítani akarja a szükséges ellátást. A rnostani
években a logisztika az eddiginél sokkal naryobb jelentőségre tett szert
mind a NATO általános tervezésében, mind pedig a nemz€tvédelmi ter-
vezésben hámm alapvetó oknál fo g,la. Először, avfielmi költségek nag5t

hányadait logisztikai erőforrások a íoídítják. Másdszor, új hangsúlyt ka_

pott az együttműködés azokat a feltételeket is beleértve, amelyek a sike-
ies együttműkódéshez szükségesek (interoperability). Végül pedig a mul-

tinacionális erók tendenciája olyan eryűlimúködést igényel, amely nö-
velni fogja a logisztikai koordináló munkát a NATO-struktúra minden
szintjén.

Logi§ztikai t€rvez6folyanat

A kidolgozott NATO szabványok és irányelvek a logisztikai tervezes
kulcsfontosságú clemeit alkotják, mert bizto§ítják, hogl a nemzeti tervek
alátámasszák a NATO-celokat. Az l.szárnú vázlat a|ogisztikai tervezési
folyamatra irányítja a íi5rellnet. A vázlat felsó részén láthatóak a kulcs-
koncepciók és irányelvek, amclyek vezerlik a folyamatot. Ezeknek a

használatával a :rragasab'o NATO parancsnokságok részlctes szab-
ványokat állapítanak meg a felszerelések, a lószer, zz üzom- és kenó-
anyag (POL,;, az élelmiszer és egészségü5ii ellátnrányok hadműveleti
készleteinek tartalmára és méretére. Az irányelvet évenként tblül"
üzsgálják es a javasolt változásokat a MNC által szponzorált logisztikai
értkezleteken jóváharyják. Az eredményeket alapként figlelembeveszik
a iogisztikai tervezéshez, jelentéshez és a nemzeti logisztikai képességek
értékeleséhez.
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koordinálás

A logisztikai terv,ezés átfedi e5rmást, ami szükégessé teszi a szoros
koordinálást a NATO katonai vezetési láncolatában, a NATO politikai
hatóságaival és a nemzeti törzselr.kel. A fontosabb koordináIó mechaniz-
musok a következók:

Az első az ACEl_neisztikai Koordináló Központja (ACE LCC), Ez
fórumként szolgál a SHAPE, az ACE nagyobb alárendelt parancsnoksá-
gai, a ncmzeti törzsek és a NATO főhadiszállás törzsei közötti konzultá_
cióhoz és összeköttctéshez § ísl biztosítható, hogy a hadműveleti dönté-
sek összhangban legyenek a logisztikai képességekkel. Békében az ACE
LCC gondoskodik a szaktanácsadásról és irányelvckől a NATO főhadi-
szállás (HQ) számára és koordinálja a hadműveletitervek logisztikai biz-
tosítását. Válság időszakában je|entéseket fogad a nemzeti feles_
tegekról/hiányokról és feldolgozza az igénycket szűkégállapoti logiszti-
kai követelményekre.

A második az APLANT/ACC-HAV l"ogisztikai Koordináló Tanács,
amely a NATO haditengerószeti nemzetek, az MNC-k es az MSC-k szá-
mára szolgál fórumként és összeköttetóskónt.

A harmadik az ACE Szállítási Koordinációs Központja. Ez képezi
azérintkezés központját a rendelkezésre álló szállítási eróforrások elosz-
tására vonatkozó tanácsadáshoz. valamint az erók hadászati szétbonta-
kozásának, fogadásának és további mozgásának koordináIásához.

A tervezési és koordinációs folyamat utolsó eleme a NATO l-egfelső
I-ogisztikai Konferenciája (SNCL). (Lásd 2.számú vázlat). A SNCL-re
hárul az elsődleges felelósség a NATO logisztikai felelősségének irányí-
tásáért. A NATO egyetlen olyan bizottsága, amely az Ézak-atlanti Ta-
nács Védelmi Tervezési Bizottságának is és Katonai Bizottságának is je-
lent. Az sNcL évente kétszer ülésezik mind az illetékes katonák, mind
pedig az illletékes polgári szeméIyek részvételével azoknak az átfogó lo-
gisztikai feladatoknak a megtárgyaliására, amelyek érinteni íbgják a NA-
TO-t, a következő nűpirend témái szeiní:

Ekő rész:

- a nemzetek logisztikai biztosítási képességei,
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- a kommunikációs övezet összehangoliása,

- lőszer és felszerelá tárolási létesítmények,

- logisztikai szabványosítási eryezmények (STANAG-ok),

- készlettervezési irányelvek,

- egészségüg5ri biztosítás, eljárások és tervek.

Második rész:

- háborús tartalékkészletek lőszerekből,

- a Szöveségr kóolaj (POL) ellátásának tewezése,

- a logisztika fenntartási (fennmaradásí}) képessége,

- regionális készletek a Dóli Főparancsnok ellenórzése
aIatt,

- a repülőtóri rombolások javítása,

- a befogadó nemzet általi biztosítá§.

A NATOJogisztikr három terüIete

Ezeken mlgtalálható a NATO loglsztikai terveáse és koordinálása
bonyolult ülágának a rövid leírása, de ennél több is. A tervezásen és a
koordináláson kívül a NATO-ban és a nemzeteknél a logisztikai tevé-
kenység három fő területet folal magába. Ezek a termelési logisztika, a

fogasztási logisztika és a polgói szül<ségállapoti tervezés. Az első és az
utolsó az, ahol a haderónemi minisztériumok, valamint az ipari minisz-
tériurn és más minisztériumok találkoznak e§ kölcsónhatásban vannak.
Az SNCL a fó firyelmet a fogyasztási logisztikára összpontosítja, amely
a hadműveleti erók közvetlen biztosítását (támogatásáQ alkot|a.

Logisztikai kezdeményezések

A kóvetkezőkben kitérek arra a néhány logisztikai kezdeményezés-
re, amely most van folyamatban a NATO-ban. Ezek a logisztikai terve-
zÁt és a foglasztói logi§ztikát érintik .
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A NATO logísxikai lculcnérvez^ei

_ logisztikai elvek es eljárásmódok,

- készenléti és fenntartrási tényeók, szabványosítás,

- befogadó nemzet általi biztosítá§,

_ a megerősítés i tervezés tényezői,

- egésxégüryi tervezés,

- MNMF- multinacionális katonai erők

ARR9 - Európai Szövetséges Parancsnokág gyors
reagálású hadteste
MC - (Katonai Bizottság) 3l9

Valójában a témákból csak néhányat ismertetek.

_ Egtik kzdeményezés: 1990-ben a Védelmi Tervező Bizottság java-
solta,,hogy üzsgálják felül a szövetség logisztikai elveit és eljárásáii, to-
vábbá adaptáIják a logisztikai biztosítás (támogatás) koncépciót az új
eróstruktúra és hadműveleti koncepciók helyei aláiámasz t6sára. |99)
szeptemberében hatályba léptették a felühixgáIt NATO logisztikai el-
veket és eljárásokat, megfelelő útmutató okmány kíséretében azzal a
szándékkal, hogy minden szinten alapul szolgáljon a NATO és a nemzeti
logisztikai tervezéshez.

Íme a szóban forgó elvek és eljárások főbb vonásai:

a. Felelősség: A nemzetek is és a NATO hatóságok is kollektíven
felelősek a NATO multinacionális tevékenyésginek lrcgisztikai biztosí-
tásáért (támogatásáért).

. ! _nuio_s-l a nemzetek vary egyénileg, vary együttműködési megál-
lapodás alapján gondoskodjanak a logisztikai cróiorrásokról a NATO
rendelkezésére bocsátott eróik ellátá§ához.

c. Együttműkiilés: A nemzetek és a NATO közötti együttműködés
elsódleges fontosságú.
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d. Haláskön A NATO parancsnoknak a megfeleló szinten meg kell
adni a hatáskört aznkra a logisztikai erőfonásokra, amelyek az eróinek
a leghatásosabb módon történó alkalmazásához és fenntartásához szük-
ségesek.

e. Elégségesség: Alogisztikai eróforrások szintjei és elosztása legyen
elégséges a készenlét, az állóképesség és a mozgékonyság meghatározott
szintjének eléréséhez a megkövetelt katonai képesség biztosításához.

f- Gazdasógossóg: A logisztika eróforrások a hadműveletek (tevé-
kenpégek) minden szakaszában szűkösek, ezért íendkívül fontos a ren-
delkezésre álló erőforrások szabatos. hozzíértő elosztrása a feladattal
összhangban.

g. Rugalmasság: A hadműveleíi alakuiatok alárendelt vagy szerve-
zetszerű logisztikai biztosítása (támogatása) legyen u5lanolyan dinami-
kus, rugalmas, mozgékony és reagálóképes, mint maguk a hadműveleti
alakulatok.

h. láthatóság: A nemzetek által rendelkezére bocsátott logisztikai
cikkekre vonatkozó információ igen lényeges a NATO-erók biztosí-
tásának hatásos menedxeléséhez és koordinálásához.

A második kzdeményezés azokra a kószenléti és állóképességi té-
nyezőkre vonatkozik, amelyek mind a hadműveleti, mind a logisztikai
tervezés építóelemeit alkotják. Az elmúlt évben a NATO felülvizsgálta
a rendszert, hogy aszlá|yozza a NATO-hoz elkötelezett erók készenléti
fokát és elérhetőségét.Ez azéttvílt szükségessé, mert a NATO új hadá-
szata elóirányozta jelentős erók készenléti normáinak csökkenté§ét. A
fenntartási képességet (sustainobility) úgy határozta meg, hogy az a " h a d-
erő képessége a harcos eró szül<séges szintjénekfenntartására a célokeléré-
sének időtartamára". Az időhiány miatt nem bocsátkozhatok a részletek
túlzott fejtegetósébe, de két cikkre nézve szeretném kiemelni a legújabb
fejlesztáseket. A lőszerek esetében a jövóbeni kázletezé§i követelmé-
nyeket a képesség vagy a célra alapozott metodológiák firyelembevéte-
lével kell kiszámítani, a POL-ra nézve pedig a korábbi 45 napi javadal-
mazás követelményét 30 napra csökkentették.
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A szabványosítás koncepciók, doktrínák, eljárások és tervek kidol-
gozási folyamata a NATO-ban az össze€ryeztethetőség, eryűttműködési
képesség, cserélhetóség és közosség leghatásosabb szintjének 

^z 
eléíé-

sére és fenntartására a hadművelet az igtlgatás és az anyagi ellátás terüle-
tén

- közösség,

- cserélhetősóg,

- együttműködési képesség,

- összeegyeztethetóség.

A szabványosításra napjainkban a védelmi költségvetések csókken-
tése és a multinacionális erókre való támaszkodásra vonatkozó döntés
miatt megkülönböztetett figyelmet fordítanak. A logisztikusok néző-
pontjáról ez döntő fontosságú területnek számít és a munkánk minden
aspektusát érinti. A NATO_ban a szabványosítási problémák zömével a
Katonai Szabávnyosítrási Hivatal (MAS) és annak a haderónemi bizott_
ságai és albizottságai foglalkoznak. A Katonai Szabványosítrási Hivatal
(MAS) hatáskörébe tartozik a dokt:.ína, valamint a mindenkor haszná-
latban lévő e§árások és felszerelések szabványosítása. Ez a hivatal elsó-
sorban az igénybe l,evókre támaszkodik, a NATO fóhadiszállásán tele-
pült és a Katonai Bizottság felügyelete alatt dolgozik azzal a cé|la|,hogy
összehangolja a hareászati kcncepciókat, eljárá§okat, anyagi kiképzést
és a ternrioológiát a tagnemzelek között. Szoros kapcsolatot tart ferln a
felszerelés szabványosításávai foglalkozó munkacsonortokkal, amelyek
munkarázlegek rendszerével dolgoznak. Ezek a részlegek a nerj]zeti
képviselőkból állnak, akik megfogaimazzák és megvitatják a szab-
ványosítás adott, sajátos tátgát . Az egyeztetes után a MAS a témát íe-
gisztrálja és Szabványosítási Eg.vezmény (STANAG) néven publikálja. A
MAS a STANAG-okat minden évben közzéteszi. Megjegyzendő, hory
a STANAG-okat nem juttatják el az egytégek szintjéig, hanem azon
nemzetek számára dökumcntálják, amelyek elfogadták őket. A cél az,
bogy meghatározzák a szabványosításnak azokat a legalacsonyabb szint-
jeit, amelyek szükégesek a NATO-erók sikere§ tevékenységéhez. A
szabványosításnak néry meghatározott §zintje van, mindegyik egyre igé_
nyesebb. A szabványosítás céljai nagyon ideálisak és nem kétséges, hogy
teljesen soba nem érhetók el, mindazonáltal megvilágítjuk a multinacio-
nális erők bizto§ításának logisztikai kihívását.
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Az utolsó |ogisztikai kezdeményezés. amelyte ma kitérek a befogadó
nemzet általi biziosítás (HNS). A HNs jelentósen csökkentheti az erők
szétbontakozási idejét. narymértékben e§,szerűsítheti az erők fenntar-
tására irány".rló erőfeszítést. A múltban az ilyenjellegű megállapodásokat
az érintett két neínzet kózött tárg/alták meg általában a NATO részvé-
tele nélkül. Mivel egyre több nemzet erősokszorozót lát a HNS-ben,
amely javítja a hadműveleti erők mozgékonyságát és rugalmasságát, nll-

"ánváióvá "ált, 
ho5r összhangoltabb erőfeszítes szükséges az egezmé,

nyek megtárgyalásához, ezért a SNLC létrehozta a HNS-munkacsopor-
tot azza| a íeladattal, hory dolgozza ki az új NATO-hadiászathoz szüksé-

ges HNS- eljárásokat.

A I(ANADAI logiszt ikai rendszer

iiadműveleti logisztikai biztosíűs

Függetlenül attói, hogy melyik nemzet doktrináját vizsgáljuk ez a

megállapítás minden fe5reres erőre nézve é*ényes. A katona harcme-

zőn torténó elltási problémája megoldásának érdekóben mínden haderó-
ncm logisztikai biztosító rendszert í'ejlcsztett ki, amely egymásba fonódó
lépcsőrendszert alkot, hogy láncolatot képezzen a harcoló aleglségtől
egészen a nemzeti logisztikai törzsekig. A kanadai rendszer lépcsóit a
3. számú v ázla t on szemléltetem.

a. Első vonal: a hadműveleti alegységekben példáuI a ryalogzászló-
aljaknál, hajókon és repülőszázadoknál található, A logisztikai személl
állomány közvetlen mindennapi ellátást biztosít azon aleglség személf
állománya és felszerelése számáta, amelyhez tartozik. Példák ehhez a

hajón lévő ellátó-részleg, a szárazföldi erőben a szállásmesteri részleg, a

repülőszázadnál pedig a repülésellátó szolgálat.

b. Másodikvonal: hadműveleti egységekben található, például a szá-
razföldi csapatoknál a dandár, a haditengerészeti eróben a hajóraj, a lé-
gierőknél pedig a wing. A második vonal logisztikai alerységei kiegészító
ellátást biztosítanak, hory feltöltsék és fenntartsák az alegységek korlá-
tozott logisztikai képességeit. (Pl. a szárazföldi cs apatoknál ajaÁtózász-
lóalj, a hadműveleti biztosító hajó es a repülő logisztikai szolgálat).
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c. Harmsdikyonal: biztosítja a kapcsolatota hadműveleti alakulatok
integrált elsó és miásodikvonalú ellátása és a polgári vagy katonai negye-
dik vonalú nemzeti va5l nemzetközi infrastruktúra között. Ennek az
egyik példája a kanadai biztosító csoport.

d. Negledik vonal: más néven nemzeti szintű biztosításként ismere-
tes, amely kanadában a CF-bázisokon, raktárakban vary a nemzeti ipari
szektorban található. A neryedik vonalú biztosítás rendeltetése, funkc!
onális parancsnokságok ellátiása es felelős a logisztikai szervezetek fenn-
tartásáért, az anyagok nemzeti szintű készleteáséért és a nem zeti moz-
gás-ellenórzési szolgáltatásokért. Erre vonatkozó példák a különböző tí-
pusú raktárak (depot), a raktár §zintű javítrás, a na5,javítási szervezetek,
a kutatási es minőségellenórzési szolgáltatások, anyag- és életciklus me-
nedzselési törzsek és a légi mozgást biztosító alegységek.

Háttér

Tájékoztatóm hátralévő részében a nemzeti szintünkön teljesített
logisztikai funkciókra összpontosítom a firyelmet.

A 4.számú vázlat áttekíntést nyújt a kanadai feg5rveres erők felsőbb
szintű vezetési és ellenórzési struktúrájról, A flotta, amelyet haditenge-
részeti parancsnokság néven ismerünk, két részre tagozódik a két nagy
parti térségünknek megíelelóen. A hadsereg, amelynek hivatalos neve a
szárazföldi erők parancsnoksága, az otszág födrajzi térségei szerint szer-
vezódött. A légierő, hivatalos nevén légi parancsnokság néry fajta alaku-
latból tevódik össze, amelyből kettő állandó jelleggel a flottának, illetve
a hadseregnek van alárendelve.

Az5.számú vázlaton a Nemzeti Védelmi Főhadiszáll,ásunk (NDHQ)
e§.szerűsíiett diagramja látható. Az e5ik dolog, amit fontos megjeryez-
ni az, hogy a mí fóhadiszáliásunk a Védelmi Minisztóriumunknak póliti-
kai és katonai fóhadiszállása is. BaIól jobbra a funkcionálb csoponok a
lóvetkczó,<"L anyagi, személyiigli, hadműveleti, pottit ai, nirIcO"rcii 1kom-
munikásiós) és végül a penzüryi. A NDHQ természetesen nem parancs-
nokág, hanem elsődlegesen törzsszpmezet. Aznnban, miként érzékelni
fogiák, az NDHQ bizonyos rázlegeinek vezetési szerepe is van.
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Anyagi csoport

A fi§lelmet erre a szervezetre az ANYAGI CSoPoRT-ra ös§Zpon-
tosítjuk. De mielőtt erre rátérnék röviden szeretném elmondani a szó-
ban fogó csoport megteremtésének történetét, amelynek az állománya
magába foglalja a katonai összeróinket és közalkalmazottainknak körül-
belül l2Vo-át.1964 augusztus l.én a három akkori haderónemünknem,
a Királl Kanadai Haditengerészetnek, a Kanadai Hadseregnek és a Ki-
rályi Kanadai IÉgierónek a fóhadiszállását eryetlen törzsstruktúrába in-
tegrálták a Védelmi Törx főnökének vezetése alatt. Ez a kormány dön-
tésének erecíménye volt, amelyet különbözó okokra hivatkozva hoztak,
közülük legfontosabbnak a mkarékosságot tartották. Ugy vélték, hory
az integrálással lényegesen csökkenthetik a fóhadiszállás lé*zámát és
ezzel együtt mérséklődnek a kiképzési, operatív és fenntartási költségek
is. Azt remélték, hogy az integráli{ssal elegendő eróforrást takarítanak
meg ahhoz, hogv a védelmi költségvetés 25 Vo-átkapitális felszerelések
beszerzesére fordíthassák. Előzóleg uganis a felszerelésre fordított há-
nyad a költségvetésnek csak a 73,3 Vo-át tette kl Ez az integrációs lépés
évekig tartó folyamatban elvezetett a korábbi haderőnemek teljes egye-

sítéséhez a mai Kanadai Erőkbe. A fóhadisállásokon és a kiképzési tör-
zseken kívül másik nyilvánvaló terület a szeívezpti gazdaságosság meg-
valósítására az e|l,átó tevékenységek szoros integrációja volt. Abban az
időben 12-15 ellátó szervezet múködött a három haderőnembe;r. A ki-
dolgozott korrcepció elóirányozta az ellátás, a pénzűgy, a karbantartás és
jaűtás, valamint a szállítás integrálását egyetlen egpégbe, amelyet Il-
gisztikai Csoportnak neveztek. Később megállapították, hory a fenntar-
tási funkció műszaki aspektusait nem könnyű beilleszteni a l-ogisztikai
csoportba, A funkciók kölcsönös összefüggesét felismerték és az elveze-
tett 0z Anyagi Csoport íelállításához. Sokan kérdezték miért éppen az
üllőt választottak az Anyagi Csoport jelképévé? Az ülló képüseli a ko-
vácsműhelyt, amely valaha a kovács kutatá§i laboratóriuma, munkahelye,
kövctkezésképpen az elődeink alkotó bázisa volt.

Feladat

Az Anyagi Csoport íeladata az anyagró| a logiszlkai és udomónyos
bbtosttósról való gondoskodás, hory kielégí,thesse a kanadai kormányvé-
delmi elkötelezettségeít.Ezrn az általános feladaton beiül azAlyrgi Blz-
to§ító§ tartalmazza tewez&i, a műszaki és karbantartás fejlesáési, az
építkezési, az ingatlanbeszerzési és gondozási, az ellátá§i, beszetzési,
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sZállítási, minőségbiztosítási szolgáltatásokat és környezclvódclmi tevé-
kenységeket. A l-ogisztikai lliztosít:ís taríalmazza szállítási, ellátási. ja-
vítási-karbantartási és postai szolgáltatásokat, valamint a logisztikai lép-
csőrendszer el]cnőrzését. A Tudományos Biztosítás gondoskodik a
rendszerek, a felszerelés és anyagok technikai segítéséről a kanadai feg,y_
veres crők számá ra, megfogaLmazza és aIkalmazza a vódelmi eljárásokat
a Kutatás és Fejlcsztés számára és beszerzi az információt a Nemzctvé-
delmi Minisztórium részérc.

szervezet

És ezzel eljutottunk az Anyagi Csoport jelenlegi sze rvezetéhez, me-
lyet a 6.számú vázlat szemléltet. Az Ellátó Rendszer azEtlátási Agazat
része, a Javítási és Karbantartási rendszer a Műszaki Fejlesztési ésjaű-
tási-karbantartási Ágazat része, a Szállítási Rcndszer a Úgisztikai Dokt-
rinális és Hadművcleti ágazat része.

Az Elláüisi Rendszer

Miként a bevezctőben már említettem a kanadai hadseregről, flot-
táról és lógirőról központi ellátó rendszer gondoskodik ellentétben szá-
mos, más nemzeti haderővel, amclyben minden lraderónemnek megvan
a maga ellátó §zolgálata. Mivcl egy adoit ncmzet feryveres erői óriási
mennyiségben, naponta szúkségelik az olyan felszerelóseket, és anyago_
kat, mint az élelmiszer, az izemanyag, a ruházat, lőszer, fegyverek, jár_
művek, repülőgépek, hajók, egészségügyi ellátmányok, számítógépek,
elektronikai eszközök, tartalékalkatrészek, bútorok, stb. Még eg! oiyan
kis katonaiszervezet is, mint a mienk, százezetszámrarendelkezhet egye-
di cikkekból, amelyeknek az értékét csak milliár<l dollárokban lehei ki-
íejeznil Az anyagok ilyen tartományának ós mennyiségének kezelése
nyilvánvalóan nem merűlhet ki egyszerűen a nyilvántartás vezetésében.
Ha elvárjuk, hogy az egész katonai struktúra gazdaságosan és hatásosan
funkcionáljon, akkor a katonai el|átó rcndszernek az ellátási feladatok
dtfugó tartomúnyával kell foglalkoznia, például:

a. a beszerzések segítése;

b. a beszerzési igények előrejelzése;

c. a kiadásokkal való takarékoskodás, ezzel egyűtt az anyagok
rendelkezésre állásának naryfokú biztosítása.
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Ez a három felsorolás az anyagszükégletek meghatározására és a
beszerzés kezdcményezése meghatároziásának folyamatára vonatkozik,
az e|őrelelzett tevékenlrségekr e támaszkodó és az előrejelzéseket meg-
alapozó információk fig1,,e|embevételével. Automatizált renrlszer igény-
bevételével történő tervezés es számítás automatikusan szükégelni fog-
ja a leltári terveket mindencikkre, rninden elszámolásnál vagy helyzetben
meghatározott időszak után, amely elég hosszú ahhoz, hogy lehetóvé te-
gye az erőforrások hozzáértő kezelését. Ez a feladatainknak az egyik
izgalmas oldala, amelyre a továbbiakban még visszatérünk.

d. az anyag mozgásának és elosztásának nyomon kóvetése az
ellátási rendszerben, beleérwe a központi ellátó raktárakat, katonai
bázisokat és tábori csapatokat;

e. ajánlások elóterjesztese az anyagok újraelosztására hadműve-
leti követe!mények kielégítésére;

f. a javítható felszcrelés nyomon követése, amint az áthalad a
javítási vonalon.

Valamenn1",i cikket az ellátási rendszerben lévőnek tekintjük a leltá-
runkba kerü|ésétől az onnan történó kiadásáig, Az nem számít, hogl va-
lamely raktár polcán hcver-e, valamely polgári üzemben javításon van-e,
vagy harcos egység használatában; mindegyik esetben még mindig a CF
leltári tárgya és mindenkor ismernünk kell a tartózkotiási helyét. A lel-
tárnak ez az áIvilágítottsága döntő fontosságú, ha az ellátók informáit
ajánlásokkal akarnak szolgálni a parancsnoknak az újraelosztás lehető-
sógeire, hogy kielégíthessék a hadműveleti követclményeket.

Ha az ellátási rendszer nem képes a feladata ellátására, a csapatok
nem kapják meg azt, amirc szükégük van, nem ott és nem akkor kapják
meg, ahol és amikor szűkségük lenne rá. Erre a feladatra csak olyan El-
látási Menedaselő Rendszer képes (lásd a 7.szdmú vázlat), amelynek
megvannak mindazon ellátá§i aleg5négei, amelyeket az elózóekben is-
mertettem a lépcsőrendszer tárryalásakor, továbbá még két olyan logisz-
tikai funkcionális területe, amelytól erósen függ az ellátás és amely maga
is erósen függ az ellátástól, nevezete§cn a Javítás és karbantartás, vala-
mint a szállítrás.
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Rendszeradatok

Néhány új adat a rendszenőI:

- 28 000 nagl felszerelés;

- 7 milliárd dollár értékű leltár; ténylegesen 13 millíárd dollár
értékű, ha beszámítjuk mindazokat a felszereléseket is és anyagokat,
amelyek ki vannak adva első vonali szinten;

- 1,4 millió cikkféleség;

- napi 130 000 -170 000 úgyletfeldolgozás;

- 1,5 millió programkód-vonal;

- 770 program;

- több mint 70O0 programozási változás az alkalmazás óta;

- 1500 terminál és 1000 nyomtató csatlakozik a rendszerhez;

- több mint fi)O katonai és polgári s zemély vesz részt különbözó
fokozatokon a rendszer munkájában.

Az ellátási rendszer automatizált részét az 797}-es évek elején vet_
ték használatba, azonban azóta sem fejlődött teljesen integrált rend-
szerré.

MI A HIBA?

- akadályok a szétbontakozott erők ellátásában, Tervezés békebeli
követelményekre.

- hiányos a hadműveleti mozgékonyság,2417 egség feldolgozási ké_
pesség,

. . - a.felsőbb szinlű igazgatáshoz (menedzselés) nehéz kellő időben
lníormaclot szereznl;

_ . 
- a tervezés nem képe§ alkalmazkodni a megnövekedett tevékeny-

ségi szintekhez,

- törékeny software, közel 7000 dokumentálatlan változás,

- a software funkcionálisan elégtelen és rugalmatlan,
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Az elmúlt években néhány kezdeményezé§ történt ezeknek a hiá-
nyosságoknak a megszüntetésére. Mindezek e5ledi hozzájárulrások a je-
lenlegi rendszerhez á miközben minegyiknek megvolt a maga haszna,
azonban az alkalmazásuk nem integrált módozatban történt é§ feles-
legessé válnak, amikor majd néhány év múlva alkalmazni fogjuk az új

rendszerünket.

A szóban forgó kezdeményezésekközúl a legkiemelkedőbbeket és a

le gs ike re se bbeket isme rtetem:

a. A Terminál Hálőzat í-,exerélő Programot a már nem javítható,
létező hardver lecserélésére kezÁeményezték Ennek eredményeként
hozzávetólegesen 900 terminált állítottak be a bázisainkon, állomásain-
kon, raktárainkban és egléb ellátási iétesítményeinkben.

b. A I-eltármencrizselési Automatizálási Tervezet. Automatizált ké-
zi jegyzetelők, amelyeret az Ellátó Menedaelők kaptak (ezek a szemé-
lyek felelnek a különleges leltári cikkel menedxeléséért). A berendezés
növelte a képességet az okmányok elektronikai formában történó véte-
lére és figyelésére, Iényegében helyi térhálózatról van szó, amely hoz-
závetőlegesen 37 5 terminálból álI.

c. Automatizált Helf beszerzési Rendszert terveznek az összes bá-
zis és állomás hell beszerzési szekcióinak automatizálására. Mivel az
egyes minisztériumok között Elektronikai Adatcserélő (EDI) üzemel, a
beszerzési okmányokat a bázisokól elektronikai eijárással közvetítik a
kormány beszerzési hivatalán át az eladóIloz.

d. A Raktári Cik*használati Instrukcióellenőrzó Rendszer lehetóvé
teszi minden cikk használati utasításának eljuttatását a raktárak belső
rendszerébe. Akiemelt prioritással bíró cikkekutasításait haladéktalanul
kinyomtatják a kiválogatáshoz es a s zál|ításhoz. Amásodlagos cikkek sor-
baállnak és a kiválogatáshoz analizálják óket az út vagy cikluskövetel-
mény szerint.

e. A Nyugtafeldolgozó Rendszer automatizálása azonosítja a fizetési
célokra kiállított számlákat. Azonosítja továbbá azokat a számlákat is,
amelyekhez nincs értékesítés és megjelöli azokat a számlákat, amelyekre
engedmények vonatkoznak.
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f. Az Anyagi Tervező és Analizáló Rendszer magas szintű biztosító
eljárás olyan követelmények meghatározására, amelyeket hadműveleti
feladatok r,égrehajtásához keli kielégíteni.

g. A Fogyasztó Fogyasztási Tájékoztatási Program képesség a fo-
gyasztók számára készúlő cikkek kólrsegeinek kiszámítását teszi lehetó-
vó, Nyi!vántartje az anyagíbtgyasztást és jelcntóseket szerkeszt az crőfor-
rás-menedxerhez.

A jelenlegi rendszerck hiánvosságainak felismerósével létrehozták
a Kanadai Fegyveres Erők Ellátási Rendszere korszerűsítésének
(CFSSU) Tervezésmenedzselési llivatalát e5l új ellátási rendszer kidol_
gozására. A konzerűsített ellátási rendszer ki fogja elégíteni a haditen_
gerészet, a hadsereg és a légierő teljes szükségletet, továbbá a három
haderónem biztosításához szükéges minisztériumi igénycket is válságok
időszakában, miközben hatásosan és gazdaságosan kezeli a védclmi Iel-
tárt minden egyéb időszakban. Az E|osztott Feldolgoásra vonatkozó
koncepciónk iehetővé teszi a feldolgozás eljuttatását azokhoz a fogyasz-
tókhoz, akik szükségelik. Ezáltal a rendszcr reagálóképcsebbé, rugjlma-
sabbá válik az alkalmazó szükégleteihez viszonyítva. Az elosztott műve-
letck lehetővé teszik az egysógek számára az önál]ó feldolgozás funkci-
óját, a kozponti rendszernek nemszükéges tudnia, hogy egys:r;átos cikk
melyik bázison vagy melyik csapatnál található, de ez az informáciíl szük-
séges helyiszinten. Aközpontosítoti ellenórzés továbbra is vezérelni fog-
ja az olyan kulcsfontosságú folyamatokat, mint az ellátási irányelvek szá-
bályozása, vagr a katalogizálás. Ez biztosítja majd, hogy az egéiz rendszer
ugyanaz<ln célok elérésére összpontosuljon azonos koncepciók és irány-
elvek alapján.

A Javííó és Karbantartó Rendszer

Bizto§ítja, hory a Kanadai Erők anyagait hadrafogható állapotban
tartsák, hory rendelkezésre álljanak a mindenkori és várható kóvetel_
mények kielégítésére.

ÉIetciklus Menedzselési Rendszer

Az Anyagi Csoportban az Életciklus Menedzse|ési Rendszert az
anyagok menedzselesére hozták létre.
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Az Életciklus Menedzselesi Rendszer olyan koncepció, amely a me-
nedzselés számára biztosít minden tevékenységet attól az időponttól
kezdve, amelyben azonosították az anyaE iránti kóvetelmén}t egészen
addig, amíg a szóban forgó anyag ki nem kerül a kanadai erők leltárából-
Mivel az anyagi cikkek többségének az életciklusa jelentós időtartamot
ível6t, ezért, akérdéses tevékenytégeket előnyös a következó szakaszokra
tagoIni:

a. AKoncepciós Szakasz - kiterjed mindazon tevékenységekre, ame-
lyck szükégesek egy megállapított követelmény kielégítésére szolgáló
eszköz meghatározásához.

b. Bcszerzési Szakasz - átfogja mindazon tevékenpégeket, amel.vek
a kiváiasz!ott feiszerelés beszerzésébez, megszerkesztéséhez, rend-
:;r.grbc ál]ításához és jövóbeni ienntartásához sziikségesek.

c,. A Rendszerben ;artás általában a leghosszabb időtartatnú szakasz,
amely tartalmazza a fciszerelés vagy a létesítmények karbantartásával és
javításával, fenntartásával és módosításával kapcsoiatos tevékenységcket
az egész operatív éleltartamban.

ct. A Kiselejtítési Szakasz foglalja egységbe a felszerelés vagy létesít-
mény, valamint a fenntartásához szükéges anyag Kanadai Fe5rueres
Erőkből való eltávolításához szükséges munkálatokat. A felszerelés vagy
rendszer minden adott példányához kivanjelölve az a személy, akifelelős
az Eletciklus Menedzselés elveinek koordinálásáért.

Az életciklus menedzselésének környezete éppen olyan bonyolult és
sok.rétú, mint a már korábban ismertetett Ellátási Menedzselésé (lásd
8.számú vázlat).

A Sállítási Rendszer

A kanadai Erőkben, a szállítási rendszer változatos funkciók áeröl-
téséért felelős:

a. Posta. A hivatalos és a személyi küldemények szállítására hivatott
a világ bármely térségébe, ahol kanadai katonák szolgálnak.
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b. Járműpark menedxelés. Az olyan hadműveleti jellegű járművek-
íólvan szó, mint az autóbuszok, a múszaki munkagépekes hóeltakadtók,
amelyeket a hatékonyság és gazdaságosság végett központilag szereznek
be és adminisarálnak.

c. Bútor és ingóságok. Azon személyek ingóságainak mozgatá§áról
van szó, akiket áthelyeznek az egdk bázisról a másikra.

d. Személysállítás. Elsősorban a katonai vagy polgári repülőgépe-
ken való utazást jelenti.

e, A szétbontakozás Tervezése és végíehajtása. Aülág bármely tér-
ségében sorra kerülő ha<jműveletek közvetlen biztosítá§a.

f. Anyagmozgatás. Ez az a rendszer, amellyel kissé részletesebben
foglalkozom, mert szorosan kapcsolódik mind az Ellátási, mind pedig a
Javítási és karbantartási Rendszerekhez.

A mindennapos anyagszállítási műveleteket kózpontilag ellenőrzik
egy új rendszerrel, amelynek neve: Nemzeti Anyagelosztási Rendszer
(NMDS). Önálló információs hálózat, amely minden szinten lehetővé
teszi a szállítással fogIalkozó törzsek számár a az any aemozgatási rendszer
elosztási hálózatának,.zr forgalmi modelljénekés operatív hatékonyságá-
nak meghatározását. Erdekességként megemlítem, ho§/ ezt a rendszert
Stewart ezredes gondolta és fejlesztette ki 1983-ban. A9.szómú vózlat
szemlélteti a Sállítási Rendszer kapcsolódását az Ellátási Rendszerhez
és az Életciklus Rendszerhez.

Végezetűl, megpóbóltan kiemelnl a NATO legfontosabb sspektu-
solt logisztikal néz6pontróI és annak megérlósét ls, ho5l mlként óll a
dolog núlunk l(anadóben, legelább is az Ellótás, e Karbantartás és
Javítás, ralamlnt a sállítós terüleíén.
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