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A folyóirat előző számában közölt cikkemben eljutottam odáig, hogy
megkíséreltem a HTB-t, mint logisztikai rendszert értelmezni.

Szó esett arról, hory a IITB-i rendszernek alapvetően két fizikai fo-
lyamata létezik (ennfi főfolyamatot kezel) az ún. technikai és az ellátási
fófolyamat.

Jelen számban a technikai főfolyamat további bontásával és elemzé-
sével kapcsolatos eredményinket ismeítetem,

Kissé koncepciózusan ugyan (a kutatási koncepciónak megfelelő
szempontok alapján) rögzítettük, hogy a technikai főfolyamat alapvető_
en felszerelés, pótlás, korszerűsítés, állapotmegőrzés és helyreállítási
részfolyamatokat tartalmaz és az ezek kiszolgá|á§ára szervezett logiszti-
kai összetettmúveletekkel (beszerzés, raktározás, szállítmányozás, hulla-
dékgondozás, kiléptetés), valamint a rendszer működésének javítása és
biztonságossá tétele érdekében szerveződött technológiai jellegű kisegí-
tó részfolyamatokkal (megsemmisítés, újrahasznosítás) egázül ki.'

A felszerelés, pótlrás és korszerűsítés részfolyamatok az utobbi évek-
ben bekövetkezett nemzetgazdasági kapcsolatok és üszonyok átrende-
ződésével, valamint a hadsereg koncepcióváltása és belső átszervezései
kapcsán - melyek a szakzolgálatokat is jelentősen érintették - meglehe-
tősen instabillá válta[ mind külső kapcsolataikban, mind belső múködési
rendjük eddigi determinisztikus vonásainak elvesztésében.
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A HTB vezetésének legfelsó szintjein komoly erőfeszítések folynak
az említelt resztolyamatok életbentartására és újraszervezésére, de amíg
ez érzékelhető eredményekkel nem jár, addig a fizikai folyamat fó terheit
az állapotmegőrzésnek és a helyreállításnak kell hordoznia.

1. Ahelyreállítá§ folyamat€lemzése

A hellreállítás a főfolyamat végpontján helyezkedik el, az üzemel-
tetővel áll közvetlen kapcsolatban és a fizikai folyamat legvégső eszköz€
a technika rendszerbentartására.'

Egyetlen termelési jellegű központi magja a jaűtás, amit a technikai
felderítés, összegyújtés á az alkalamazóhoz való üsszatérítés kapcsolnak
be alapvetően a környezeti konstellációba. (1.sz.ábra)

Aszakmában közismert á általam is használt elnevezések a háborús
működésre utalnak, de végül is békeállapotra és harctéri viszonyokra
eryaránt értelmezhetók. A tevékenységek értelme, célja ugyanaz, azok
belsó tartalmuk, módszereik, használt eszközeik idomulnak a üzsgált
időszak jellegzetességeihez.

A háborús elnevezéseket azÉrt taríom meg, mert a hadsereg alapál-
lása a háborús működés és a békeidős folyamatok is úgy szewezendők,
hogy azok azonnal átállíthatók legyenek a hadi működésre.

A j avítás kivételével a többi részfolyamat végül is egy-egy logisztikai
összetett műveletet testesít meg, melyek eltérő elnevezése az adott kör-
nyezetei feltételek közötti sajátos működésre utal.

1.1. A technikai f€ldefité§

A technikai felderítés (továbbiakban: TF) logisztikailag tulajdon-
képpen egy beszerzési összetett művelet, melynek keretében a sérült
(meghibásodott) haditechnikai eszkózt szerzik be a javítás központi fo-
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lyamatának működtetése érdekében. igy aztán ez a tevékenység olyan
mozzanatokat (logisztikai alapműveleteket) tartalmazhat, melyeket a

Katonai Logisztika 1993. 4. sz. 16. oldalán az 1. sz. ábrán vázoltam, a

beszerzési folyamat általános logisztikai hatásvázlatának ismertetésekoí.
Ezek: áNétel, anyagmozgatás, minősítés, komissziózás, átadás lehetnek.
A konkrét logisztikai út a megvalósítás módszerének, körülményeinek a

függvénye. Ezek az alaprnűveletek a továbbiak során szintén szakmai

értelmezést nyerhetnek épp úgy mint maga TF mint összetett művelet.

A TF folyamatáb an az átvélel beazonosítható a sérült, meghibáso-
dott esetleg elakadt eszköz felderítésével, észlelésével; magával a rátalá-

lás mozzanatával. Harchelyzetben tehát, az átvétel speciális esete fog
megvalósulni, amikor az átvevő térben és időben el van szakítva az át-

adótól. Amikor a technikai felderítő járőr ráta]lál az eszközre, ettől a pil-
lanattól jogilag felelősségi körébe tartozik, belépett a folyamatba.

Békeállapotban maga a TF is más módszerekkel történik, pl. a be-
tervezett időszakos ellenórzések keretében valósulhat meg. Itt az átvé-

tellel - más körülmények között ugyan - szintén a hibás, javításra szoruló
eszköz felfedése pillanatával lép be a technika a folyamatba, Az anyag-

mozgatás értelmezésével nincs gondunk, mert az itt is eredeti tartalmával

valósul meg.

Az ezt követő minősítés a meghibásodás (üzemképtelenné válás) ka_

tegóriájának megállapítása érdekében történik. Ebben a moz7^n^tban

dől el, hogy egyáltalán javításra szorul-e az eszköz, vagy csak ki kell men-
teni műkódésképtelen helyzetéből; ha javításra szorul, milyen terjedelmű
javítást igényel, hol javítható (a helyszínen, saját műhelyben vagy maga-

sabb javítótagozatnál); a javítás helyére történő eljuttatás érdekében
kell-e előkészító munkálatokat végezni va5l sem, stb. A komissziózás
szükség esetén jelentkező mozzanat, általában a TF-t követó összegúj-
tés vagy jaűtás érdekében történő csoportosításban (komissiók létreho-
zá§ában) ölt testet.

Végül az eszközt a TF részfolyamatából is ki kell léptetni a megfelelő
részfolyamatba, ami természetesen valamilyen átadási mozzanatban va-
lósulhat meg.

Akiléptetés történhet az összeg5nijtés vagy aj avítás részfolyamatok-
ba, történhet közvetlen átadással vagy hátraharyással. A köZvetlen át-



adá§ a vontató (szállító eszköz) bevezetésével, illetve javításba adással
valósul meg. A hátrahagyás pedig egy tulajdonképpeni deponálási ösz-
szetett művelet előkészíté§ét és megszervezését fedi.

Elmondottak után a TF hatásvázlatát a 2. sz. ábra szem|élteti.

Látható, hory a fentebb hivatkozott ábra szerinti ún. teljeskörű be-
szerzési folyamatról van szó, mel}mek valamennl logisztikai útja értel-
mezett. Adott esetben megkerühető a minősítés vagy a komissziózás.
Minősítésre akkor nincs szülség, ha gazdátlanul heverő szétszórt eszkö-
zök összegyűjtéséról van szó (a minősítés ilyenkor a követó folyamatok
valamelyikében tórténik) vagy - egyszerú eseteknél - az átvétel elemi
funkcióival megtörténhet a szűrés. A komissziózás eryedi eszközök fel-
derítésénél marad ki vagy minősítés után azonos típusú elbánásban ré-
szesüló eszközök esetén, ha meghatározott az átvevő. A komissziózás
egyébként nem feltétlenül j ár az eszköz Ftzjkális elmozdításával együtt,
az anyagmozgatás jelenthet pusztán megjelölést is.

A 2. sz. ábrán az átvéte|-átadás közvetlen kapcsolat két dolgot je-
lenthet. Az egyik aZ átvételi funkcióba beépített szúrő működését a nem
megfelelő minta üsszautasítiására (a nem hibás eszköz be sem lép a rend-
szerbe) ami persze nem aztjelenti, hog5l a minősítési mozzanaton keresz_
tüli szűrő ne műkódne bonyolultabb esetekben. A másik jelentés az ex-
pediálással támogatott beszerzést jelöli, ami akár béke _ akár harctéri
viszonyok közt a javítást kérelmező szállítási kótelezettségét jelóli.a

1.2. Az összegújtés

Az ósszegyűjtést, mint részfolyamatot a vontatás megjelöléssel is
gyakran használják a szakmában. Eredetileg a gépjármű szolgálatnál ala-
kult ki, ahol a sérült (meghibásodott) gépkoesik összegyűjtésének folya-
matát jelölték vele. Haryománytiszteletből a szakma megtartotta a kife-
jezést á az összeg5nijtéssel ekvivalens fogalomként használja ma is. A
technikai szolgálatok összevonásával a fogalom tartalna értelemszerűen
kibővúlt.
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Az összegyújtés logisztikai értelmezését és a tevékenységek hatás-
váz|atát a 3. sz. ábra tarta|mazza. Ebből kiderül, hogy az összeg5nijtés
tulajdonképpen szállítmányozási összetett művelet.

Nem terhelném a z o|vasót az ábra részletes magyarázatával, mert az
a szakmai tartalom alapján evidens a témában jártas o|vasó számára.

Megiegyzé§t teszek azonban néhány logisztikai alapmúvelethez, me-
lyet a szakemberek más felfogásban is értelmezhetnek és az sem lenne
hibás. A szállítás (1) alapmúveletnél az elvontatás vagy rakfelületen való
szállítás közótt nem teszek különbséget, mert a szállítás módszerbeli vál-
tozatainak tekintem.

Logisztikailag ez kényelmes, mert nem kell különbséget tenni a szál-
lítási módozatok között és együttesen értelmezhető agyakorlatban sűrűn
előforduló kombinált mód, amikor vontatnak és rakfelületen más eszkö-
zöket szállítanak is egyszerre. Szállítási feladatnak tekintem továbbá az
elakadt eszköz kivontatását (mentését) ami rendKvül rövidtávú szállí-
tásnak tekinthető ugyan, de azért nem minősíthető anyagmozgatásnak,
mert nem a folyamaton belüli áramlatmozgás létrehozásában kap szere-
pet, hanem egy különálló folyamatból kiesett eszköz oda való üsszake-
rilését céIozza, (üzemeltetés-helyreállítás-üzemeltetés!) tehát eg5rmás-

tól elkülönülr folyamatok krizötti áramlattovábbítás eszköze.)

A vontatási feladatok végrehajtásánál mindig számításköteles az a
lehetóség, hogy a vontatandó eszköz nincs vontatható állapotban, varyis
előkésátái munkálatokat igenyel a vontatás megkezdése. A vontatiás-elő-

készítés sokszor bonyolult javítási feladat is lehet, de mindíg csak olyan
rnértékű, hogy az eszköz vontatása lehetővé váljon.

Az elókészítést célja, jellege miatt, logisztikai feladatnak kezelem és
az anyagmozgatás (3) alapmúveletnél értelmezem. Tulajdonképpen azt
gondolom, hogy a felkapcsolás, mint anyagmozgatási funkció lehet na-
gyon egyszerú (egy mozdulat) és lehet bonyolultabb (vontatáselőkészí-
tés).

5 Lásd. Katonai Logis zlika 93l3.sz. "Logis^lkai alapmílveletek."



Az össze5nijtést lezárő átadás alapműveletnél a üsszaadás akkor va-
lósul meg (mint a legegyszerűbb átadási múvelet) ha az eszközt csak ki
kellett menteni üzemképtelen helyzetéből és üzemelhet tovább. Vagyis
ha a szállítás tartalma csak kivontatás.

Így az összeg5nlíjté s legegszenibb logisztikai útja: " átvétel-alyagmoz-
gatás-szállítás-anyagmozgatás-átad ás. (3.sz. ábrán a kitéró nyilak mentén
jelölve.)

A hátrahagyás történhet a jaűtó szervnek vagy magasabb vontatási
tagozat íészére. Csakúgy mint a TF-nél itt is egy tulajdonképpeni ideig-
lenes deponálási összetettművelet megszervezését és létrehozását jelen-
ti. Varyis a hátrahagyott eszközt ellátják okmányokkal, őrzéséről gon-
doskodnak, megjelölik az átvételre jogosult folyamatot (szervezetet). Itt
a térben és időben elkúlönúlten tevékenykedő folyamatok összefíizése
igényli a deponálást.

1.3. A jaűtás

A javítás logisztik ai étte|mezését a 4. sz. ábránkiséreltem meg. Sen-
kit ne tévesszen meg, hogy a hibaelhárítás és a visszajavítás az ábra íar-
talmának kis részletét adják. Ez a központi feladat. Bonyolultságában,
tartalmában, eszköz és anyagigényességében, jelentőségében súlyponti
tevékenység.

Ez azonban már a szakma, az a technológiai mag, mely követeli a
megfelelő logisztikai háttér kiépítését - En az azt támogató logisztikai
rendszer részekre bontását végeztem el és megfelel ő szakmai értelmezé-
sét konkretizáltam.

Kisegítő termelési mozzanatként feltüntettem a mentesítést, ami a
vegyi- és sugárellenórzéssel - mint speciális minősítési alapművelettel -

együtt a háborús működésre jellemző műveletek. Az, hogy a mentesítés
belefoglaltatik-e a javítási folyamatba a meghatározott tagozat függvé-
nye.

Felsőbb szinteken elképzelhető, hogy önálló és külön működő fo-
lyamatként kezelik. Ekkor a javítási rendszerben nem jelölhető, de min-
denképpen a hetlreállítási folyamat (részfolyamat) eleme. Ez arra utal,



hogy nem keverendó össze általában a mentesítési feladatokkal, amit az
üzemképes technikán is elvégeznek szükség esetén.

A jaűtási rendszernek három, egymástól független bemenete van,

Az egtikbemenet, a 4.sz. ábrán jelölt áWétel (3) input, ahol a javításra

szoruló technikai eszköz jelenik meg, mely az összegyrijtés, vagy a TF
részfolyamatok irányából jöhet. -.4 másik bemenet a jaűtó-karbantartó

anyag és szerszám raktározás, amely közvetlen input nem csak a jaűtás,
hanem a helyreállítási rendszer számára is, meít az anyaE közvetlenül
érkezik a tecírnikai főfolyamat, folyamatközi raktározásifrrntciOtOt. Á-
vételi alapmúvelet azért nincs feltűntetve, meft az, a javítóanyag raktá-
rozráson belül található.

Ehhez hasonló oz line kapcsolattal érkezik a mentesítőanyag a men-
tesítés műveleteihez, csak az megkerüli még a technikai főfolyamat fo-
lyamatközi rendszerét is és közvetlen a harc és szakanyag ellátási főfo-
lyamattól áramlik, Természetesen ez a bemenet nem értelmezett a javÍ-

táson belúl, ha a mentesítési művelet nem a javítási rendszerhezvan szer-

vezve. (Lásd fe§ebb!) A javítási rendszer inputjainak értelmezését és a

kü|ső rendszerkapcsolatokat 4z 5. sz. óbra íeszi szemléletessé.

Persze a javításnak, sőt az egész helyreállítási folyamatnak, léteznek
más bemenetei is, melyeken egyéb áramlatok jelennek meg, mint élel-
mezési, ruházati, egészségügyi, stb. anyagok; ezek ábrázolására azonban
nem törekedtem, minthogy a rendszer működése szempontjából indiffe-
rensek.

A sugárellenórzésról fentebb már szóltam, itt megjeg5zem, hogy lo-
gisztikailag minósítési alapműveletnek /minősítés (2)i fogom fel, melynek
rendeltetése eldönteni, hogy az eszköz mentsítést igényel-e mielótt be-
lépne a rendszerbe vagy egyból továbbítható. Ha mentesítést igényel,
ezután minden esetben ismét sugárellenőzés következik, mely igazolja a
mentesítés minőségét. Továbbítás esetén a javításra szoruló eszközt
újabb minősítésnek vetik alá, melynek szakmai tartalma előzetes hiba-
megállapítás. Az előzetes hibamegállapítást /minősítés (3)/ minden eset-
ben el kell végezni és nem keverendó össze a részletes hibafelvételezés-
sel, ami már nem logisztikai élzatú múvelet, hanem a javítási (hibaelhá-
rítási) technológia része.



Az előzetes hibamegállapítás során elsósorban azt döntik el, hogy az
eszköz egyá|talál javítható-e aZ adott tagozat (avítószerv) erőivel, esz-
közeivel. Ha nem javítható, átmenetileg tárolásba he\ezik /tárolás (3)/
a felsőbb javító szervnek történő átadásig. Ha saját erővel j ayíthaló az
eszköz, a várható javítási technológiának megfelelően eldöntik, hog5l le
kell-e szedni az üzemanyagot és/vagy a lőszert, melyet osztályozás (3)
alapművelet jelöl, mint ennek a célnak megfele|ő széfuálasztá§ mozza-
natot. Innen külön útra terelődik a technika (tárolás (1), ill. hibaelhárí-
tás) és a leszedett anyag (tárolás (2) - anyagmozgatás (3) - feltöltés (1).
Az anyagmozgatás (10) és (11) alapműveletek irányultsága a megfelelő
minő§íté§t nyert technika további útJáthatáíozzameg, mely annak a függ-
vénye, hog5l a javítási kapacitás mennyire van_leterhelve. Igy a tárolás (1)
alapművelet felfogható egy csapolópontnako, melynek funkciója a javí,_

tásra váró eszkcizók ideiglenes tárolása a hibaelhárítás folyamatába való
beléptethetőségig.

A hibaelhárítás után a minősítés (4) alapművelettel műszakt átvéíel-
re kerül a kijavított eszköz, melyet nem megfelelő minósítés esetén
visszajavítás kóvethet, ami ismételt műszaki áwétellel jár vagy - széFlá-
lasztott eszköznél - üzemanyag és lőszerrelvaló feltöltés, illetve átvételig
történő tárolás /tárolás (4)/ lehet az eszköz sorsa.

Az arryagraktározási funkció, mint összetett művelet, fóleg az alsóbb
szinteken jellemző a javítási folyarnaton belúl. A felső szintek felé halad-
va a hierarchiában ez külónválhat és a helyreállítási folyarnat logisztikai
elemét képezheti.7

A hulladékanyag gondozás a javításon belúl ideiglenes, átmeneti jel-
legú, rövidebb idejű és kistételben való kézi gondozást (elhelyezést) je-

Katonai Logi§zíika 94ll. sz, 8. oldal

Me&jegyzem, ho8y a javításon belül ekkor is kiálákíthatlak valamilyen konyhanyelven "kézi íak_
táfozásnak" nevezett - tárolá§i műveletet, de ezt akkoí a hiba€lháútási technoló8ia belsó lo8isái-
kai elemeként kezeljük,
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lenthet, ahonnan a kiléptetés minden e§etben atechnikai főfolyamat hul-

ladékgondozási funkcióba történhet.

A javítás átadási alapművelete /átadás (3)/ a technika útját több

iránybá választha tja szét a közbeiktatott technikai főfolyamatközi szál-

iitmányozási f.rnkóión keresztüI.8

Egy irányba a technikai eszköz külsó szolgálta_tás igénybevételére

traqviilt rovid időre a rendszert, mely a béketevékenységre jellemzó,

Átia'nutO a pótlás vagy korszerűsítés folyamataiba, ahol a technikai fő-

folyamatban marad tóvábbi kezelésre, illetve a hulladékanyag átadható

a téchnikai főfolyamat folyamatközi-hulladékgondozási összetett műve-

letéhez.Yégezeíül pedig ; jaűtás utáni átadással maradhat a technika a

helyreállítáion belü1, annak visszatérítési végpontjához kerülvén, ahon-

nan a főfolyamat kiléptetési összetett műveletéhez kerül, de kimondot-

tan az üzeÁellr"tési folyamatba való kiléptetés célj ából, Kivételt képez a

kivontatás és helyszíni javítás utáni visszatérítés, amikor is a technikai

eszköz közvetlenül az üzemeltetóhöz kerül- Ebben az esetben a techni-

kai főfolyamatból való kiléptetés a visszatérítés funkciója, A folyamatkö-

zik:tléptátés itt azért volt kikapcsolható, mert a technológia kitelepítésé-

nek m^ódszerét alkalmaztuk (iásd: Logisztikai módszerek, 2, évf, l,sz,),

1,4. A üsszatéfités

A visszatérítés logisztikai értelmezése kissé több gondot okoz, mint

az eddigi összetettmúveletek beazonosítása. Ha azt mondanám, hogy a

visszaté"rítés egysima átvétel-átadási (továbbadási) m ozzalat,.igazamle-

hetne, mert e!] helpzíni javítást alapulvéve, a rajparancsnok áweszi a

szerelőtól a kiJávítoit eszk-özt és máris továbbadja használójának; de, ha

azt mondnám, ho g szál|íímányozási, raktározási és deponálási összetett-

műveletek bonyolult kombinációja, akkor is igazam lehetne, mert egy

központi bázisón végzett javítás után, még a felsorolt műveletek is ke-

8 A száűtmányozá§ jelképe§ éítékű megjelólés, ami a üz§8at szinttól fü88,óen, ta_rtalínában anya8-- 
mozgatasi cs szaíiasi al'apmüvetet is lehet. Lá§d: Katonai Logisztika 9 4l2-sz, 18, oldal 1,bekez-

dés
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vésnek túnhetnek.Így azután a üsszatérítés még általánosított formában
sem ábr,ázolható a szinttól, k<irülményektől és konkrét rendszertől füg-
getlenül, egyetlen alap-, vagy összetett műveletként.

A visszatérítés képüseli magát a disztribúciótg, mégpedig annak is
egy kitüntetett fajtáját, a kijavított eszköz üzemeltetesi iéndsierbe (há-
borúban harcrendbe) való visszajuttatását.

A visszatédtesre tehát mint komplex disztribúciós szak aszra a követ-
kezők jellemzők

- Kijavított, üzemképes (harcképes) technikai eszközök elosztá-
sára irányul.

- Az üzemeltető (alkalmazó) irányába hat.

- A rendszerből kiesett eszköz eredeti helyére való visszajuttatását
célozza,

, Most már látható, hogy az eredeti szakterminológia logisztikai érte-
lemben nem illek be az l.sz. ábrón szereplő gondolatsorba, hiszen durva
logikai szintugrást sugall. Sajnos ez a szintugrás a valóságban létezik is,
ami abból eredeztethető, hogy a helyr.eállítás rendszerhatirainak beazo-
nosítása során a szakemberek zászlóalj és dandár szinten gondolkodtak,
hiszen itt_volt a legégetőbb szükég a rendszerhatárok kijáolésére, hog!
a helyreállításnak, mint folyamatnak világossá váljanak á határai és sá
bályozva legyen a felelősségi köre a kijavított technikával szemben, elke-
rülvén a zavaró, felelősségátfedeseket az üzemeltetési folyamattal való
kapcsolatában. Í9 egyérteIművé válik, hogl a TF a folyamát kezdőpont-
ja, a visszatérítés a vegpontja és mindkettő megszervezése és kiütelézése
(vagy kiviteleztetése) a helyreállítást végzó és irányító szervezetek fele-
lősségikörébe tartozik.

Zászlóalj és dandár szinten viszont valóban az a helyzet, hogy a
üsszatérítés legegnzerűbb formái valósulnak meg, melyek iokszor áég
egy komplett összetett múveletnek sem minősíthét ők (iásd: fent emlttei

9 Bóvebben lásd: Katon ailogisztlk^ I. ffi.z. sz,A sorozat indító ci*ke
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továbbűdást!). Felsóbb szinteken viszont, bonyolultabb múveletsorokat
ke|| szervezni a üsszatéútés érdekében.

A javítás utáni teljes disztribúciós szaknzt a 6. sz. ábra mutatja be.

Mint az ábráról leolvasható javítás után szállítmányozásra, raktározásra,
esetleg deponálásra vagy közvetlenül kiléptetésre kerülhet a kijavított
eszköz, illetve a javítás átadási funkción keresztül elhagyhatja a helyre-
állítási rendszert.

A vázolt hatásirányok bekövetkezése nflván annak a függvénye,

hogy a hierarchia melyik szintjén történt a javítás.

A raktározási ősszetett műveletlo belső összetételében változatos
tartalommal jelenhet meg a különböző szinteken, de jellemzóen nem tel-
jeskcirű a hivatkozott ábá logisztikai útjainak megjeienítésében. Átalá-
ban az áttelepítésikört (ott: 4-1ó,17,í8-4) és a minősítésikörí (uglanott:

4- 5 -6-7-8-4) nem lartalmazza. Aíaktározás ryakorlatilag minden szinten
megielenhet, csak nem azonos tartalommal, és nem minden eszköztípus
vonatkozásában.

Tartalma a logisztikai alapműveletek bonyolult szerv eződaétől egé-
szen a virtuális átfuttatásig' ' - terjedhet, amikor is az eszköz csak okmá-
nyon jelenik meg a raktárban. Harci-, hadmúveleti üszonyok közt jellem-

ző a szintek közötti anyagáramlás biztosítására, ideiglenes jelleggel rak-
tározási műveletek életre keltése, amikor is a visszatérítendő technikai
eszközt átadópontoka, átadó körletekbe kitelepítve - a tér áthidalásával
- teszik lehetővé több alárendelt részére a gyon és szeívezettvételezést-
viszont az előbb ismertetett módszer nem feltétlenül raktározási műve-
letben ölt testet, egyszerűbb esetekben deponálással is megvalósítható.
Avisszatérítési szakaszban a deponálás nem csak harci körülmények kö-
zött lesz jellemző, a béke viszonyokra is általánosan értelmezhető- Aszál-
lítmányozás szakaszos múvelet is lehet, ami aztjelenti, hogy több lépcső-
ben, különböző s zállítmányozási műveletek egtmásutáni összekapcsolá-

l0 KatonaiLo8isáiks 1.é,lí. 4.sz. 4.sz. ábla

11 Katonai Logisztika l, &f,4. §z, "Alo8isáika összetett műveletei (raktá.oás alpont,)
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sával valósul meg. Furcsának és főleg gazdaságtalannak túnó jelenség,
hogy a szállítmányozási összetettrnűveletek közvetlen egymásutániságá-
val történjék a disztribúció.

Hiszen az átrakás költségeive|, de az átjátszásí időveszteséggel is -
harctéri körülmények között még aZ átjátszási kockázattal is - költsége-
sebbnek tűnik a megoldás. Ez azonban a különbóző megvalósulásoknak
csak nagyon szűk sávjában mutatható ki. Ebben a sávban nflván nem is
alkalmazzák. Gondoljunk viszont eg5l vasúti szállítmány közúton való to-
vábbítására.Itt már az is kiderül, hogy más megoldás nem is adódik.

Harctéri viszonyok ktizt a folyamat biztonságossága is igényelhet
ilyen megoldást. Eg] adott ponttól több iíányba szétváló - esetleg még
mozgásban is lévő - alárendelt (átvevő) felé irányuló szállítmányok to-
vábbítására feltétlenül biztonságo§abb a terepet és helyi viszonyokat ura-
ló regionális szállítmányoző közbeiktatása. Ha ez még szállítóeszkóz ti-
pusváltást is jelent, mondjuk nagyobb terepjáró képességgel rendelkező
gépjárművekre való átrakodást, magyaráznisem kell a megoldás előnyös-
ségét. Az egész disztribúciós folyamat szempontjából - adott megvalósu_
lásban - indokolható a megoldás, kimondottan gazdaságossági előnyök
kimutatásával is. Ha a központi elosztó szerv, adott kapacitás mellett
más-más irányok kielégítésére, több ciklusban oldja meg feladatát, ké-
zenfekvó a teljes folyarnat időnyeresége.

Zárógondolatként szeretném ráirányítani az olvasó figyelmét, hogy
a visszatérítés fentebb elemzett ö§§zefüggései, azokjellege, csak a logisz_
tika segítségével váltak feltárhatóvá. Az aIap és összetettműveletek is_
merete nélkül a folyamatelemzés sem lettvolna lehetséges. Nem is csoda,
hogy a korábbam említett logikai szintugrás feloldása során, a témával
foglalkozó szakemberek, hol azza| kisérleteztünk, hogy a helyreállítás
folyamatán Kvülre helyezzük aüsszatérítést - ettől remélvén az anomália
feloldását - hol megkíséreltük belegycimöszölni a javításba, hogy látha-
tatlanná váljék a zavaró jelenség.

2. A helyreállítási rend§zer kiterjesztése

Az eddig leírtak alapján most már nyilvánvalí, hogy az 1. sz. ábrán
feltüntetett hatásvázlat valóban egyszerűsített és a részletektől mentes
kapcsolati irányok ábrázo|ására terjed csak ki.

l4



A részletes tárryalás során négy alkalommal vetődött fel az ábra ki-
terjesztésének szülrségessége.

A sugórellenőnés és mentesítés múveletcsoportoknál, ha azok nem tar-
toznak bele a javításba, a javítóanya4ok rahározásánál magasabb szinte-
ken, a visszatérítés részletesebb bontásának tárglalásakor és a deponólúsi

folyamatok megszervezésére történő utaláskor. Az e|ső három a korábban
leírtak alapján értelmezhető, az utolsóhoz röüd magyarázatot fűzök.

A cikk korábbi részeinél kitértem arra, hogy mind a TF, mind az
összeg]^ijtés, hátrahagyási múvelet után deponálási folyamatba torkol-
hat. Az általánosított folyamatot bemuíatő 7. sz.lDrdn nyomonkövethe-
tő, hogy a TF után szenlezett deponálás (1) összetettművelettel az
összeg},újtés és a jaűtás számára biztosítható az áramlat. Mind két eset
a háborús műkódésre jellemző, A TF után közvetlenül a javítás részére
történő deponálás, a helyszíni javítás klasszikus esete. Minthogy a TF és

deponálás (1) között, illetve a deponálás (1) és jaűtás között semmiféle
anyagmozgatási, vagy szállítási művelet nincs feltüntetve, jó| mutatkozik,
hogy módszerbelileg ajavítási technológia kitelepítéséről van szó, vagyis
a javító erők és eszközök a meghibásodás (sérülés) helyén rátelepülnek
a jaűtandó eszközre.

Minthogy az ábra hatásvázlat, vagyis funkciója a kapcsolati irányok
(folyamatos, tevékenységek, e5rmásután következésének) ábrázolása,
igy deponálás (l)-től a javítás részfolyamat irányába mutat egyértelmű
nyil. Jelölhetnénk áramlási irányokat is (az áramlatok mozgásának irá-
nyát) mint ahogy azt tettem előZő számban megjelent clkkem3.sz. ábrá-
ján, ah.kor a nyil íordíwa, javításból deponálás (1) irányába mutatna és a
javítási technológia erőinek és eszközeinek a mozgási irányát jelölné.
Uryanez érvényes a TF-jaűtás közvetlen kapcsolatra is.

AZ összegJ^íjtés folyamatát követó deponálás (2) összetett művele-
tet ketűs célból szervezhetik, Eg5né§zt a saját javítóerók javítási alapjá-
nak megteremté§e céljából, amikor azok még nem foglalták el települési
helytiket és az összeg5nijtés a sérülttechnika g5dijtőhelyre történik, ahol
átvételig deponálás alatt van. Másrészt az elöljáró vontató szervek részé-
re történhet a deponálás, az elöljáró (magasabb tagozatú) javítószerv ja-

vítási alapjának létrehozása érdekében, a szakaszos vontatás elvének
megfelelően. Ezt az összegyűjtés-deponálás (2) oda-üssza irányú nll
szemlélteti.
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A disztribúciós szakaszt korábban értelmeztük. A helyreállítás rész-
folyamat outputjainak rendszerezéséhez felhívom a figyelmet, hogy azok
az adott szint technikai főfolyamat más elemeihez, külső szolgáltatási fo-
lyamatokhoz és közvetleniJl azizemeltetés folyamatához kapcsolódnak.
Ennek szemléltetéséhez szíveskedjék az olva§ó áttekinteni a 8. sz. ábnit!

3. Helyreáütás beillesztése a hierarchiába

Az olvasó is érzi - talán hiányolja is - hogy az eddigi elemzések során
a folyamatok, rázfolyamatok leírása általánosított formában és a létező
szintektól (tagozatoktól) elvonatkoztatott módon került tárgyalásra,
megelenítésre. Való igaz, hogy a folyamatok tényleges tartalma, megva-
lósításuk módszerei az adott hierarchiába behelyezve tárhatók fel, A
technikai tófolyamat, annak elemei, így a helyreállítás is külónböző szin-
teken zajlik, alakítja ki belsó tartalmát és a szintenkénti horizontális ki
építettség mellett, egy vertikális irányú logisztikai lánc hangolja össze
működésüket, köti össze tér és időbeli kapcsolataikat. Igy a fófolyamat
bizonyos elemei - a helyreállítás is - szintenként más-más meghatározott
tartalommal ismétlődnek, míg más elemek csak meghatározott szinteken
műkódnek. Utóbbira példa a korszerűsítés (kutatás-fejlesztés) részfolya-
mata, mely a legfelsó szinten értelmezhető, valamint a z á|lapotmegőrzés,
mely csak az alsóbb szinteken nyer teljes értelmű tartalmat.

A9. sz. ábrán megkíséreltem a folyamatot behelyezni a hierarchiába,
melyen a lehetséges és általánosságban feltételezhető kapcsolati irányok
komplex ábrázolására törekedtem. Reményem szerint a jellemzó kötő-
dések és sorrendi bekövetkezések leolvashatók a vázlatról.

A folyamat persze bármelfk színíen átszewezhető, más megoldá-
sokkal helyettesíthető (ha úgy tetszik optimalizálható) de ennek mindíg
struktúrális háttér előzménye és szervezeti utóvonzata van. Ha a későb-
biek során, vagy akár a cikk megjelenéséig bármi megváltozik a rend-
szerben, módosulást szenvednek a kapcsolati összefüggések is. Néhány
éwel ezelőtt teljesen másként mutattam volna be pl. a hadsereg és köz-
ponti tagozat szintet. Mintho$/ aZ a kettő jelenleg erősen instabil és át-
alakulóban lévő rendszerállapotban van, a kapcsolati összefüggések ré-
szint feltételezettek, részint a hagyományos gyakorlat alapján rekonstru-
áltak.
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Ez konkrétan azt jelenti, ha valamilyen kapcsolati irány pillanatnyi-
lag nem értelmezhető, a rendszer akadálymentes működéséhez kellene
léteznie és ha valamilyen kapcsolati összefüggés nem ábíázolrl, delétezik,
az a jeíen helyzet átmeneti vary szükég megoldása a műkődóképesség
fenntartására.

Ami a rendszer működésének általános megítéléséhez fontos, azjól
nyomonkövethető az ábrán. Nevezetesen, hogy a küönbözó szintek kü-
lönbözó tartalommal jelenűlnek meg és, hogy a kapcsolati gyakoriságok
eloszlása nem homogén, Rápillantásra is szembetűnő, hogy a helyreállí-
tás fő terheit a dandár és hadtest szint üseli. Ez persze a kapcsolati in-
tenzitást minósíti és nem mutatja ki azt a tartalmat, hogl bizonyos javí-
tásra szoruló eszközök (mint pl. gépjárműtechnikai eszközök, lövész
fegyverek, tüzérségi lövegek, stb.) forgalmának csaknem - vagy több mint
- 50 Vo-a zász|óalj és dandár szinten realizálódik, más eszkózök (mint
műszerek, elektromos- és elektronikai berendezések, stb.) túlnyomó ré-
sze a felsőbb szintekkel való kapcsolatban forgalmazódnak.

Az ábra a javításra szoruló technikai eszkózök határiányaiból eredó
kapcsolatok íbrázo|ására törekzik és (a zavaró hatások elkerülése ér-
dekében) nem tüntettem fel egyéb anyagáramok kapcsolódási pontjait,
mert azok egyrészt a technika nyomvonalához kötődnek, másrészt a fo-
lyamat funkcionálását kisegítő ágon érintik.

Az ábr ázolt szjntek tartalmi üzs gálatának elvégzésekor láthatóvá vá-
lik, hogy míg a zászlóalj tagozat, csak önmaga folyamatainak működteté-
se érdekében végez technikai felderítést, addig a dandár á hadtest ezen
túlmenően az alárendelt tagozatok összeg5nijtái folyamatait is mozgásba
hozhatja.

Utóbbi kapcsolati irány háborúban nem értelmezhető, kimondottan
béketevékenységi jelenség. Irgszemléletesebben az idószakos ellenőr-
zések végrehajtásakor nyilvánul meg. Hadsereg és központi tagozat
szintjén a TF mint beszerzési művelet nem is ábrázolt, hiszen ide már
automatikusan áramlik ajaűtásra szoruló eszköz, csak a szintre való be-
lépését kell szabályozni, de az már vezetésí kérdés. Mindazonáltal nem
zárom ki, hogy a felsőbb szint végezhet ery célellenőrzés keretében ilyeu
tevéken}§éget, de a rendszer fizikális működóse szempontjából ez any-
nyira nem meghatározó, hogy mint eseti megnllvánulást témán kívülre
helyeztem. Háborúban pedig azért nem értelmezett, mert a hadsereg
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csak az alárendelt által már összegyújtött és deponált eszköz továbbítását
oldja meg, mind vontatási útról, mind az alárendelt sérülttechnika gyűj-
tőhelyről.

Amíg a zászlóalj szinten a TF - javítás közvetlen kapcsolat jól mutat-
ja, hogy a javítást végzővagy jawtő szerv egyszemélyben végezheti a TF-t,
mely után közvetlenül megkezdi ajavítást; addig dandár szinten már nem
találunk ilyen kötődést. Arról van szó ugyanis, hogy a dandár vagy javí-
tó-vontató csoportot küld ki és akkor fedezék mögött javít (TF - össze-
gyújtés - javítás úton) vagy csak javító csoportot küld, de ezt a felderítési
adatok ismeretében teszi, amit önálló technikai felderítő járőr vagy a ki-
küldött vontatócsoport szerez be. Igy üszont a jaűtók kiérkezéséig de-
ponálási múveletet kell szervezni. Hadtest szinten pedig végképp hiány-
zik az a lehetóség, hog5l a meghibásodás (sérülés) helyen települjön rá az
eszközre, mertvagy az alárendelt által ö§szeg}nijtött és deponált eszközre
települ rá, vagy s ziníén fedezék mögött jaűt.

Hadsereg szinten egyáltalán nem tudom elképzelni akár jaűtó-, akár
javító-vontató csoport ónálló feladattal való kiküldését. Ilyet legfeljebb
erősítésnek küldhet, akkor viszont az alárendelt feladatát látja el és irá-
nyítását i§ onnan kapja. Vagyis beépül az alsóbb szint helyreállítási folya-
matába. A legfelső szinten már sem a 3.sz. ábra szerinti értelmezésben
szervezett összeg]ííjtés, sem deponálási művelet nem létezik. Ahadsereg
(hadtest) egyszerűen vasútra rakja a javítandó eszközöket és a vasúti sí-
nek köZponti tagozat szintjén általában bevezetnek a technikai terúletre.
Így sem raktározás előtti, sem utáni szállítmányozási múveletet nem mu-
tattam ki, noha annak is igaza lehet aki azt követelné, mert pláne hábo-
rúban szükségkirakás esetén elképzelhető. (Nem tartom jellemzőnek!)

Nem ábrázoltam továbbá semellátási, sem elosztási szakaszban a légi
szállítás lehetőségét, mert a MH vonatkozásában békeidőben ez csak-
nem elképzelhetetlen, háborúban pedig bizonytalan, nem rendszerelem.
Az ellátási szakaszban lényegesnek tartom még egy kapcsolat létezésére
felhívni a firyelmet. Az alárendelt összegyújtési műveletektől a felsóbb
tagozatok javítási múveleteihez közvetlenül mutató kapcsolat háború-
ban nem él, vagy ha él hadmúveleten kívül. A felsőbb szervnek tórténő
javításbaadás (beszállítás) alapvetően béke jelenség, Lráthatóan hadtest

és hadsereg között nem ábrázolt, a dandár közvetlenül szállít a hadsereg-
nek.
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Az alsóbb tagozat javítási műveletétől felsőbb szerv által történő
ósszegnijtés pedig kimondottan háborús kapcsolati irány, amikor is az
elöljáró szerv kiszáll az alárendeltek sérülttechnikai-g5nijtóhelyeire, a ja-
vítási folyamat elemzésekor taglalt, adott szinten nem javítható technikai
eszközök összegyűjtése célj ából.

A disztribúciós szakaszt vizsgálva eléggé sokrétú lehetőségkombiná-
ciót és helyenként bonyolult megoldásokat találhatunk, Ennek elsődle_
ges oka a háborús körülmények között való üsszatérítés (elosztás) ne-
hézségeiben keresendő.

Az ábráról leolvasható, hogy minden szinten van lehetőség a helyre-
állítás folyamatából való kilépésre, de csak zászlóalj és dandár szinten
lehet közvetlenül az üzemeltetés folyamathoz üsszatéríteni. Erre a men-
tés és a helyszíni javítás ad csak lehetőséget. Minden más esetben először
a technikai főfolyamatba kell kilépni és a szaggatott vonatlal jelölt szál-
lítmányozási összetettműveleten keresztül jut el a technikai eszköz más
folyamatokhoz (8.sz.ábrára vis szalapozva nyomonkóryethető).

Zász|óa|j szinten csak az üzemeltetés irányába történik meg a rend-
szer elhagyása, míg dandár szinten minden lehetőség él. A legfelső szin-
teken (hadsereg és központi tagozat) csak a pótlás és korszerűsítés fo-
lyamataihoz van kiút. Hasznos megfigyelni azt is, hogy a helyreállítási
folyamatból való kilépés általában a raktározási funkción keresztül tör-
ténik. Ezt elsősorban különbözó komplettírozási, csomagolási, ko-
missziózási, tárolási igények fellépése indokolja, de korábbi írásomban
már elemezett virtuális átfuttatás, minimálisan szükéges az okmányolási
rend és jogviszonyok biztosítása.

Egyedúl zászlóalj és dandár szinten indokolt a jaűtási műveletből
közvetlenül kilépni más folyamatba. Harci körülmények közt a fedezék
mögött javító, javító-vontató csoport üsszatérítési módját, békében pe-
dig azún. gyorsjavításokvisszatérítésének módjátjelöli a kapcso|ati irány.

Békében a visszatérítési rend általában a magasabb tagozattól való
vételezés, vagy vasúti szállítmány átrakása. A dandár a vételezést maga-
sabb tagozatoktól közvetlenül hajtja végre a hadtest szint megkerülésé-
vel. Háborúban a hadsereg és hadtest rendszerint kiszállít az alárendelt
részére, de nem kizárt az előretolt pontra való deponálás és a közvetlen
vételezés sem. A üsszatérítésnek nem jellemző módja, de alkalmazható
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megoldása a közúti szállítmanyok átrakása, ami hadtest-dandár- és had_
sereg-dandár relációban valósulhat meg.

Aközponti tagozatnaküsszatérítési kapcsolata csak a dandárralvan,
ami békére jellemző kapcsolat és hatékonpági szempontok alapján ért-
hető. Háborúban a központtagozat a hellreállítás rendszerébe visszaté-
ríté§i ágon már nem lép be, ami magarázltató, mert a legvalószinútle-
nebb, hogy az odakerült eszköz eredeti helyére kerüljön üssza terv sze-
rint. A kijavított technika innen a pótlási folyamatba kerül, azviszont már
más disztribúciós ág.

Befejezésül ráirányítom a T. olvasó figyelmét arra,ha a 8. sz. ábrán
a jelölt műveletek helyébe behelyettesíti az elemzett alapmúveleteket és
azokat éítelemszelűen kapcsolja eg5rmáshoz a külónbözó szintekre jel-
lemzó lehetséges logisztikai utakon keresztül; csodálatosan szemléletes
kiterített hatásláncot kap, melyen jó| elemezhetóek és nyomonkövethe-
tőek az egyes költségnyelő helyek és láthatóvá válnak a kikapcsolható
(megkerülhető) műveletek. Vagyis kényelmesen végrehajtható bármi-
lyen szempont alapján való optimalizálás. Ez a logisztika jelentősége és
a logisztikai szemléletmód értelme.

Felhasznált iroda|om:

Iándy Géza: Rendszerelemzés és irányítás (Stat. Kiadó 1975)

D r.Turc s ó nyi - d r. B ó t hy - d r. Lov á u - dr. Ré ge r- N e b e h aj -Timkó :

Az anyagi-technikai biztosítás alapj ai (Jegzet,
ZMI(ANyt.sz.:734D17)

Dr.Turcsótlyi - dr.knász - dr.Kóthay:

Katonai Irxikon, haditechnikai szakkifejezései ide-
vágó megfogalmaziásinak felhasználásával. (Kiadás
alatt.)
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