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A logisztikai módszerek elterjedésének, a logisztikai íiloáfiák tér-
hódításának részeként e5rre inkább befészkelődött az anyagellátás, biz-
tosítás területén dolgozó szakemberek gondolatvilágába a just in tine
(JIT) filozófiája, koncepciója. Esetenként valamiféle rosszul értelme-
zett nyitottságot, innovatív kázséget bizonyítandó, az anyagellátás,
anyagmozgatás olyan teíületein is alkalmazzák, ahol az rendszeridegen
módszerként, eljárásként működik. Nem eryszer erőszakot elkövetve
próbálják adaptálni a JIT rendszert olyan területeken is, ahol sem az al_
kalmazás elófeltételei nem bizto§íthatók, sem az alapelvek nem alkal-
mazhatók.

A ju§t in time (JIT) tulddonképpen egt olyan új logisztikai stra-
tégiq eg olyan újszerii gondolkodásmódr(szenléIet) amely az anyag-
mozgáso\ anyagáram|áso§ terúIetein, az idó és kiiltségmegtakaűüás
módszerével a gazdaságosság növekedését eredményezheti.

A nemzetgazdaságban, a termelés területein alkalmazott JIT kon-
cepció lényege, hog5l a vállalatok, termelési erységek, a venenyképessé-
gük megőrzése, illetve javítása érdekében a készletek csökkentésére, az
átfutási idő leröüdítésére törelrszenek. A termelési folyamatokhoz csak
olyan mennyiségú anyagot és olyan ütemezéssel szereznek be, hogy a
gyártás, a feldolgozás folyamatos legyen.

A JIT rendszerű anyagellátás bevezetése, a koncepció alkalmazása,
rendkivül magas szinvonalú vállalati irányítást, integrált információ-fel-
dolgozást feltételez, a gyártási folyamattal szinkronizált anyagellátást
tesz szükségessé, és a ryártási folyamat szegmentálá§át, tagolását is végre
kell hajtani. Látható tehát, hogy a JIT koncepción alapuló anyagel-
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látásnak sámos elófeltétele van, amelyek az alkalrnaz.ás körét erőtel-
jesen behatárolják.

Az alkalmazásnak természetesen sámos elónye van. Ez mindenek
előtt az átfutási idó cst kkenÁsében, a raktári készletek (nyersanyag és
késztermék raktári készletek) csókkenésében, a termelé§ (raktározás)
c§ökkenó területigényében jelentkezik. Mindezek végső soron a terme_
lési költségek számottevó c§ókkenését eredményezik.

A civil szférában, a nemzetgazdaság különböó szektoraiban már
kialakulta§ és napjainkban már eredményesen múködnek a JIT elvú el-
látási rendszerek A műkódtetés során kialakultak az alkalmazrás alapel-
vei is. Ezek közül a meghatározó jelentóségűek a kiivetkezólc

-A termelésben és az ellátásban résztvevó vállalatok (részlegek)
a nyers anyagok vary félkésaermékek szállítását é§ felhasználrását (yír-
tiását) összehangolják Aal a "rendelésre" történó §ártá§ elvét alkal-
mauák

- A kisállítások, a felhasználó eglsé g igényébez igazo&ta, a "pulf'-
elv §zerint (azaz a szívó kereslethez igazodva), és nem a besállító egnég
lehetóségei szerinti ütemezéssel, azaz a"push"-elv (nyomrás) szerint tör-
ténnek. A félhasználónak mint a logisztikai rendsze következó elemé-
nek meghatározó szerepe van az anyagáramlásokban.

- A felhasználói igenyekhez mennyiségi és minósegi mutatóiban iga-
zodó és pontosan ütemezett kiszrállítá§ok következtében, a raktári kész-
letekielentő§ mértékben csökkenthetők.

- Integrrált információfeldolgozás valamennyi résztvevó bevonásá-
val, illetve szoros e5rúttműködés a beszállítók és a felhasználók között.

A JIT rendszerű anyagellátás grakorlata során a ciül szférában
kialakultalg illetve körvonalaódtak azok az alkalmazási feltételek is,
amelyek elengedhetetlenül szúhégesek a koncepció alkalmazásához.
Ezeket az alkalmazrási feltételeket, a logisztika szakirodalma elég részle_
tesen táíryaUa. Ezek közül a tegfontosabbak a kiivetkezőlc

- Hosszútávri termelöi (szállítói) és felhasználói kapcsolatok, stabil
glártó-szátlító- felhasználó e5nitm űködq. Ezen belül., hosszútávú keret_
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megállapodá§ a szállítrá§oka vonatkoóan, illetve a felhasználó igenye!
hez igazodó,rugalmas lehívási rendszer.

-Nagy értékű, nary térfogatú alkatré§zek és termékek, amelyek ese-
tében a raktározás komoly kölségtényezőként jelentkezik

- Folyamatos, kis intenzitásbeli váttozásokkal járó, állandó telep-
helyhez kötött felhasználás, valamint egyenletes gyártási folyamat.

- NagÉotú rugalmasság, magasfokú szinvonal mind a gyártó, mind
a szá|lító reszéről. Megbízható szállítási rendszerek.

A nemzetgazdaság különboző szektoraiban kialakultak a JIT rend-
szer alkalmazásának különböző formái is. Az adott típusú terméke§
alapanyagok JIT_eIvú ellátásánál a ryártó(k), a felhasználó(k) sqiátos_
srágaitól fiiggóen, különbiiző változatok alkalmazh!ób tnint

- Közvetlen beszállítói kapcsolat a gyártó (beszállító) és a felhaszná-
ló közdtt, amikor a gyártó és a felhasználó tevékenpége teljesen szink-
ronban van, és semmiféle kisegító megoldásra nincs szükség.

- G}4íjtójáratokkal megoldott beszállítás több g]rártó és ery felhasz-
náló.üszonylatában. Ebben az,esetben az adott térségben levő gyártók
termékeit a szállítmányoá elsó lépésben összeryűjti, majd ezt követóen
végzi el a beszállítást.

- Gyíjtójáratokkal és közbeesó tárolással megoldott ellátás, amikor
a 5lártóktól összegyűjtött alapanyagok, fiélkésztermékek elóször egl puf-
fer raktárba (ütemtárolóba) majd innen - a felhasználó lehívásának meg_
feleló ütemezéssel - a felhasználóhoz kerülnek.

- Szakaszos szállítássokkal megoldott JIT rendszerű ellátás esetében,
a beszállítók meghatározott idóközönként (naponta, hetente), a felhasz-
náló lehívásának megfelelően végzik a szállításokat.

- Folyamatos ellátás esetében a beszállítás folyamatosan, a közbeeső
raktárak alkalmazá§a riélkül történik Ez a megoldás első§orban kis sál-
lítási távolságok esetében alkalmazható.



_ Kanban_rendszerű JIT ellátás esetén az igényeket napi pontosítá§-
sal adják meg. Ebben az esetben a felhasznáIói szinten az új}abeszállítási
idó anyagszükségletének megfeleló készenléti íaktárkészietet tartanak
fenn.

A tIT rendszeni anyagel6tás koncepciójának értelmezése, a me7-szer-
vezés és az alkalmazás íeltételeinel, alapelveinek rövü óttekintése utón a
koncepció lényege mór megragadható. Lóthatjul, ho&, eg rend6vül feszes
irónyítási rendszenel, hatékony és gors információs hóttérrel múködő, a
felhasználó és a beszóllító között megfelelő szinkront feltáelező kapcsolat-
rend,szetről van szó.

Mindezek után vizsgáljuk m€ a koncepció hadseregben történő
alkalmaásáraklehet6ségeit Itt elsősorban azt célszerőizsgálni, hogy
a hadseregben lejátszódó anyagi biztosítási folyamatok (felhasználás, el-
látás), Iehetővé teszik-e a JIT elveinek adaptálását, biztosítottak-e a
módszer bevezetésének és alkalmazá§ának feltételei.

Mint ahogy arra m ár az előző fejezetekben számtalan utalás történt,
a feglveres küzdelen rendkivül bonyolul! cé|jaiban és eszközrendsze-
rében egtanánt szélsóséges, eűszakos emberi tevékenység, különleges
társadalmi mozgásforma, A társadalmi élet más területein nem találkoz-
hatunk hozzá hasonló erőszakos, de ugyanakkor rendkivűl céltudatos
tevékenpéggel.

A ülágon minden hadseregne\ mint az államok szuverenitását biz-
tosító erósza}szervezeteknek, a feg;rveres küzdelenre, a háborúra kell
felkészűlnie, A haderő építésénéI, a szervezetek kialaKtásánál, a múkö-
dés, működtetés formáinak és módszereinek kidolgo zásánál ezt az a|ap-
rendeltetést mindig szem elótt kell tartani. A haderó fejlesztésénél, mÓ-
derrizálásánál arra kell törekedni, hory a béke és háborús szervezete\
a békeidejű és a háborús működési rend közelitsen egmáshoz.

A fenti megállapítás igaz a haderő minden szervezetére, minden ele-
mére. Ennek a követelménynek nem csak a harcoló csapatok kell hogy
megfele§enek, de ennek szellemében kell kialaKtani és működtetni a
harcbiztosító- és kiszolgálí szenezeteket is. A szervezeti struktúra, a mű-
ködési rend, a lehetőségek, a kapacitások, kialakításánál minderre tekin-
tettel kell lenni.



Az előzőekból következik, hogy a haderő különböző szervezeteinél,
a hierarchikusan eg5nnásra épülő tagozatokban, olyan logisztikai szerve-
zeteket kell kialakítani, olyan logiszti|oi elveket kell alkalmazni, ame-
lyek ennek a kűlönleges nűkiidési formának megfelelnel és anrelyek
a fegyveres küzdelen szélsóseges viszonyai között is műkiitőképesek
lehetnek

Ezen kis kitérő után következzek tehát: a hadseregre, a fegweres
kiizdelemre jellemző anyagt'elhasználósi folyamatok és az ellátási lehető-
ségek elemzése, a IIT renlszeni anyaqellátás lehetőségeinek vizsgálata.

A hadianyag-f elhasmálás f olyamata

A Maryar Honvédségben az anyagi biztosítás-ellátás területén mű-
ködó elosztási (disztribúciós) rendszer sok hasonlatosságot mutat a pol-
gári életben általánosan elterjedt elosztási (értékesítési) logisztikai
rendszerekkel. Az elosztási rendszerek struktúrájában, műkódésük
rendjében, irányításuk elveiben vannak közös vonások, de vannak kü-
lönbségek is.

A hadseregben működő ellátási rendszereknél jelenleg elfogadott
és alkalmazott működési alapelvek megfelelnek a követelményeknek
Ennek lónyege, hogy a békében felhalmozott és lépcsőzött anyagi kész-
letekből, a felhasználás üteméhez igazodva, felűlről lefelé irányuló ki-
szállításokkal, általában a kózbeeső tagozatok érintésével történik az el-
látás.

Ez a rend,uer és múkijdési szisztéma mór magúba foglalja a modem
logisztikai gondolkodásmód, a JIT rendszerú ellátús bizonyos elemeil. Fi-
gyelembe veszi a felhasználók igényeit, a felhasználói készletsziniek vál-
tozrását. Igy az ellátás során a szükségleteknek megfeleló mennyiségű és
minőségű anyagot a megfelelő helyre és a megjelölt időben szállítanak
ki.

Az alapvető különbségek a raktári (felhasználói) készletszintek és
a szállítások ütemezése között fedezhetók fel. Tekintettel a fegyveres
küzdelem körülményeire, különleges jellegére, az ellátási láncok raktá_
raiban bizonyos mértékű biztonsági készletszint folyamatos fenntartá-
sa nélkiilözhetetlen.



Az alacsony raktári késáetszintekre, illetve a homogén összetételű
szállítmányokra vonatkoó feltételek nem teljesíthetók. Nehezíti a JIT
koncepció teljes mértékű adaptálását még az is, hogt a fegneres kiizde-
lem jellegóból, tartalmi sajátosságaiból erediien, az anyagfelhasznátás,
térben és idóben, rendkívül változatosan alakul.

Nézzük ezel<et a problémákat egenkent, vbsgóljuk meg a katonai el-
Iátósi rendszerek sajótossógait. A JII rendszer alkalmazásának egyik
alapelve, hory az anyagfelhaszrrálási folyamat lehetőleg irgadoásmen-
te§ le§/en. Ezzel szemben a hadseregben, a feryveres küzdelemben le-
játszódó anyagfelhasználás rendkivűl változatos, intenzitását ryakran
változtató folyamat. A harctevékenységek, a hadműveletek jellegétól és
tartalmától, a b€nnük ré§ztvevő erők mennyiségétől, minőségi összeté_
telétól, a környezrti hatásoktól függően, az anyagfelhasználás mértéke,
intenátása, széles határok között változhat.

A harcanyagok felhasznlilása térben és időben, effektive a feglveres
küzdelemre, illetve az abban résztvevők körére korláúozódilr, Nem szá-
molhatunk harcanyag felhasználásával a harctevékenységi körzeten
(harcéíintk€zésen) kivúl, az ellenségtől távol tevékenykedő csapatoknál,
mivel itt semmi nem indokolja lőszerek vagy robbanóanyagok tómeges
felhasználását. Kivételt képeáetnek a légvédelmilőszerek (rakéták),
illetve a mélységben levó állások műszaki zárrendszereinek telepítésé-
hez, felhasznált anyagok.

A harcérintkezésben lévő csapatok esetében is szünetelhet valamely
harcanyagféleség felhaszná|ása, ha a zzal adekvátharc (túz) feladat nincs,
vagy a folyamatos felhasználást valamely körülmény (anyaghiány, tű-
zeszköz meghibásodás, stb) késlelteti vagy lehetetlenné t€§zi.

A feltételek meg|éte esetén is, egy rendkivül változatos folyamatot
mutat a harcanyagok felhasználása. A íelhasználás inienziüísa ezekben
az e§etekben i§ nagimértékben függ a harcfeladat méretétót,tartalmá_
tól, a szembenálló felek eűkifejtésének mórtékétől. A helyzetet tovább
bonyolíthatja, hog5l még egy szervezeten belűl is (azaz egy biztosítási-el-
látási rendszernél is) változhat a felhasználok körg a megerősíté§elq az
átalárendelé§elr, az ellátísra történó utalások köveíkeztében.

A felhasználás intenzitásának, mennfségi és minőségi mutatóinak
változásáta, azingadozások mértékére jellemzó, hogy az rövid időn belül,



a nullától, a technikai lehetóségek által megszabott maximális értékekig
emelkedhet.

A harc_ (tűz_) feladat jellegéból, a meg§emmisítendó célok minósé-
géből adódóan, még az azonos fajtába tartozó harcanyagok (pl.!őszer)
esetében is váltoáat a különböző típusú (hatású) harcanyagok felhasz-
nálásának intenzitása. Ugyancsak széles határok közöttlrálíoú^t az azo-
nos, vagl közel azonos feladatot rnegoldó alegységek harcanyag felhasz-
nálása is.

Az elmondottak illusztrálására, a felhasználási íolyanatok bonyo-
lultságának énékeltetésért vizsgá[uk meg néhány harcanyag íelhasz-
náIását. A folyamatokat az idó függvényében üzsgálva, a felhasználás
intenzitását, illetve a raktári és a felhasználói (alegség) ké§zlet§zintek
változását elemezzük,

Túzérségi lószer

Tüzérségi lószer esetében a felhaszná|ás intenzitása mind tárnadás-
ban, mind védelemben nagy ingadozásokat mutat. Ez aual magyaráz-
ható, hogy támadás előtt, a roham tüzénégi elókészítésénél, illewe a vé-
delem kezdetén, a tüzérség a maximális tűzütemmel ló. A harctevékeny-
ségek további szakaszai alatt a felhasználás intenátása is lecsökken.

A tüzérségi lőszerek készletszinjei ennek megfelelően csökkennek.
A harc kezdetén gyors ütemű ez a készletszint változás, majd a további-
akban eg5ne iassul, az állásváltások során szünetel, majd a tűzfeladatok
végrehajtása után megáll.

A tűzérségi lószerek készletszintjénél ezt a c§ökkené§i tendenciát
csak az időszakonként bekóvetketó utánpótlások szakítják meg. A fel-
töltések hatására a készletszintek megemelkedenek, majd a további fel-
használás erről a megemelt készletszintről folytatódik. A készletszintek
tehál egy féle " fiiré s zf og di agra m" szer int vál toznak.

Uivész- és harckccsi lőszerek

A lóvész- és a harckocsi lőszerek felhasználása elsősorban a gépesí-
tett lövész- és a harckocsi kötelékek harci alkalmazásának függvénye. Itt
a felhasználás intenzitása és egyéb mutatói, aharcfeladatok méretén, tar-



talmán túl, az abban résztvevő alegységek (felhasználók) számától, az
eszközök (harckocsik, lövészpánélosok) mennyiségétől is függ.

A felhasználás intenzitása a harctevékenység kezdetén magas lesz,
q11O a 

!ryn9tv_ z9t függvényében, az abban résztvevó erők mennyiségé-
tól fiiggőe_n alakul. A harchelyzetben bekövetkeó változások (má}§ég_
ben lévő új vedelemi állások elleni ismételt támadás vagy a véielein ri]-
jászervezese & folytatása a mélységben, stb.) azonnal megmutatkoznak,
és a mutatók i§mét magas értékeket érhetnek el.

A harckocsi lószerek esetében a felhaszniáliás igen jelentős mérték_
ben függ attól is, hory a harcrend milyen felépítésű, hogy a harckocsi
köt€lékek alkalmazása milyen ütemezásel történik. olyin esetekben,
amikor a harckocsik jelentós része tartalékban, miásodik lépcsőben van,
tömeges méretű harckocsi lőszer felhasználás csak akkor követekezik be,
amikor_ezek a tartalékok bekapcsolódnak a harcba, és a helyzettót füg-
gően ellenlökést, ellencsapást haj tanak végre vagy a mélységbe vedelem-
re rendelik óket..

pánéltöró lószerek

A pánéltörő lószerek és rakéták felhasználása, sok eltérést mutat
az előzőekhez képest. Az egyik legszembetűnőbb különbség abban van,
hog5l a felhasználó alegysége( a pánéltörő tartalékok alkaimazása sza-
kaszos. Ez úg5l realizálódik, hory a harchelyzettól függően, a páncéltörő
tartalékot tűzszakaszra kirendelik, és azottíé.sztvesi az ellenséges pán-
célozott qszközök megsemmisítésében, Ezt a feladatot egy rendkivtil fe-
szített tűzarczetés mellett, igen intenzív lószerfelhasználásal hajtja végre.
Ezen tűzfeladatok végrehaj tását követően a páncéltörő tartalét 

-kivonás-

ra kerül, feltöltést végez és pihen a következő alkalmazásig. Ez a szaka-
szos alkalmazás mind a lőszerfelhasználás intenzitásában, mind a kész-
letszintek alakulásában megmutatkozik. A felhasználás intenzitásánál a
röüd ideig tartó rendkivül magas fajalgos felhasználási mutatók lesznek
ajellemzók, majd az alkalmazások köx'tti időben , az adott páncélelhá-
rító tartaléknál gyakorlatilag szünetel a felhasználrás

Az elózóekben elmondottakhoz hasonlóan alakul a légvédelmi lő-
szerek és rakéták felhasználása, illetve a készletszintek alaÉulása. Itt is
szakaszos az alkalmazás, ami egyértelrnüen az ellenség légi támadóesz-
közeinek aktiüzálásától függ.
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Múszaki harcanyagok

A különbözó mriszaki harcanyagok felhasználása, számos vonatko-
zásban eltér az eddig elmondottaktól. Az elsó lényeges eltérés az, hogl
a felhasználás, azaz a telepííés (erődítés), időben elkülönül a feryveres
küzdelemtól. Az anyagok felhasználásának zöme (legalábbis védelem-
ben)az elókészítés idószakára esik és maximális intenzitással megy végbe.
A harctevékerynég időszakában a felhasználás szakaszosan következik
be, de ekkor is rendkivül magas intenzitással.

A műszaki harcanyag készletszintek is ennek megfelelóen alakul-
nak. A védelem előkészítésének időszakában a rendkivűl intenziv kész-
letcsökkenés lesz a jellemzó. A csapatkészletek szintjét messze megha-
ladó mennyiségek kerülnek ekkor felhasználásra (telepítésre), ami csak
úgy |ehetséges, hogy közben folyamatos utánpótlás történik.

A fentiekben elmondottak elsősorban a kíilönböző aknatipusokra
(harckocsi elleni aknák, ryalogsági taposóaknák ) és a robbanóanyagok-
ra igazak Egyéb műszaki harcanyagféleségek és erődítési anyagok fel-
használásában lényeges eltérések adódhatnak. Ezeknek a részletes be-
mutatására, és a készletszintek alakulására glakorolt hatásának elemzé-
sére, a terjedelmi korlátok miatt nem vállalkozom.

A harcanyagok felhasználásának idóbeni korlátait a harcérintkezés
felvétele (feladat megkezdése), illetve a harcfeladat befejezese (harcé-
rintkezés megszakítása) képezik. A területi korlátokat a haícfeladat vé-
gerhajtásába bevont erők harctevékenységi körzeteinek határai, illewe
a haditechnikai eszközök (tűzeszközök) technikai lehetőségei határoz-
zákmeg.

Mindezekből következilg hogy a harcanyagokat felhasználók köre a
harctevékenységek (hadműveletek) ery adott időszakában kevesebb a
hadműveletben részvevő egész haderőnél. Más megfogalmazásban, a
harcanyagfelhasználás - mint a fegyveres küzdelem specifikus kisérő je-
lensége - alapvetően a harcérintkezésben lévő csapatokra korlátoádik
és ezen a körön belül is egy rendkivül diferenciált folyamatról van szó.

A másik lényeges következteté§ amit az előző elemzésekből levon-
hatunk, hogy a harcanyag felhaszná|ás rendkivúl véltozaío§an mond-
hatni, "rapszodikusan" lejátszódó folyamat, t€hát a JIT koncepció al-
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kalmaásának azon feltételg hogl a felhasználás eglenletes, "stabil'
leglen, iű nem teljesííhetó.

Azért tartom szúkségesnek ennek a kihangsúlyozását, mert - mint
azt a továbbiakban látni fogjuk _ eg5Éb anyagféleségek felhasználásánál,
Iényeges eltérések mutatkoznak az elózőekhez képest. Az eltérések el-
sósorban a felhasználók körében, a felhasználrás intenzitásában, folyama-
tosságában, és e5réb mutatóiban jelentkeznelc

Az ellótási rnyagokesetében - mint például az élelem,azivMz,vag
a ktilönböző tábori elhelyezési anyagok - amelyek a katonai szervezetek
mindennapi szükségletét vannak hivatva kielégíteni; a felhasználás a
haderő egészére jellemző. Ezen anyagokból az igények, napi rend-
szerességgel jelentkeznek, függetlenül a tevékenység jellegétől. Azaz a
személyi állomány étkeztetése, tábori elhetyezese, ivó- és mrás jellegű
vízigényének kielégítése, napi rendszerességgel ismétlődó íeladat. Néz-
ziik ezt a problémót eg kicsit részlaesebben

Élelniszerek és lvóvfu

A katonai szervezetek élelmiszer- és ivovíz igényének kielegítését
lényegesen leegyszerúsíti az a körülmény, bogy az anyagíelhasználás
e$lenletesnektekinthetó, egl napi rendszerességgel, lényegében azonos
szinten reprodukálódó szükségletről van szó. Az élelmiszer és az ivóvíz
igény , az egészhaderónél jelentkezik Függetlenül attól, hory a csapatok
támadnak-e, vagy védelmi harmt folytatnak vary éppen nyugvásban van-
nak

Ezekból az anyagféleségekból tehát a felhasználiás mértéke, térbeli
és időbeni alakulása, kelló pontossággal megtervezhető. Következés-
képpen az ellátások rendje, a források elosztiása, a sállítrások lebonyolG
tása is megfelelő előretartással megszervezhetó, A felhasználói oldalról
tehát egy folyamato§, esrenletes naryságú igénynyel lehet sámolni, ami-
nek következtében, a forrás oldalon i§ eglenletes kapacitás leterhelés
alakul ki.

Az általában kedvezó körülmények láttán sem szabad azonban meg-
feledkezni arról, hory ezsket az ellátási folyamatokat is - legalábbis a
harcászati tagozatokban - a fegyveres küzdelemre jellemző szelsőséges
körülmények köz<itt, ryakran ellenséges behatás mellett kell végrehajta-
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ni. Areális szükségleteken felül, tehát itt is §ámolni kell veszteségekkel,
az ellátá§t hátráltató, vag5l esetleg azt akadályoó körülményekkel.

Mindezek ísmeretében kijelenthetjük, hogy talán éppen itt az élet-
mi§zer elláíá§nál van lehetőség, a JIT nódszerek alkalmaására. Az
igények egteletes alakulá§8, a vi§zonylag nagr árumennyis.{ TIT-ké-
p€§§é' tehetik 8z élelmiszer ellátást.

Üzemanyagok

Az tizemanyagok felhasználásának és utánpótlásának területein szá_
mos sajátosság mutatkozik A.felha§ználás itt el§ósorban haditechnikai
eszköók üzemeltetésétől függ. Az igénybevételek mértéke, az üzemel_
tetés körülményei jelentős mértékben befolyásolják, az üzemanyag fel-
használás alakulását. A legnagobb mértékű üzemanyag felhasználás-
§al a c§epaímozgásolq a menet€k során, kell sámotni, amikor vala-
mennyi gépjármű űzemel. A tartós igénybevétel követekeztében; jelen-
tős felhasználás várható valamennf eszközcsoportnál. Egl napi menet
esetében, a felhasználás megközelítheti az egy íeltötté{azaz az 1,0 ja
értékeket.

Ezzel ellentétben a ámadóharcban és védelemben, csak a harcjár-
művek, tüzénégi vontatók, a lő§zerszállító és sebesültszállító gépjármú-
vek esetében várható magas felhasználás. A gépjármű állomány jelentós
hányadát kitevő eszközhordozóknál és sállító gépkoesiknál minimális
mozgással, következésképpen alacsony felhasználiással kell számolnunk.

A harcérintkezésből kivont és nyugvásban levó csapatoknál alapve-
tően csak a napi ellátást, a személyi állomány, a technikai eszközök ki-
szolgálásáí végző eszkózök üzemelnek, így az üzemanyag telhasználás
is niinimális lesz. A haditechnikai eszközók konstrukciós kialaktásából
és az üzemányag feltöltés mértékéből kÖvetkezik; hogl átlagos napi
felhasználás esetén napközben (harcközben) feltriltésre nincs szükég.

Nag5l üívolsógú menete\ nagl mélységű támadó harcfeladatok
esetében szüksfuessé váthat a twékenyseg vQrehaJtrÉsába beütenezett
feltölíés. Ilyen esetekb€n van lehetó§ég a JIT-elv szerlnti ellátásra, ainl.
kor meghaíározott idórt, meghatározoit helyre, viszonylag nagl tóme_
gű üzcmanyagot ketl kisállírani. Többnlre a központi fonásokból,
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közvetlenűl a felhasználóhoz irányuló kiszállításokkal lehet ilyen ese-
tekben a feltöltéseket a leghatékonyabban végrehajtani.

A fenntartási anyagok képezik a hadianyagok harmadik csoportját.
A haditechnikai eszközok állandó hadrafoghatóságának biztosításához
szükséges javító anyagok, illetve az állomány harcképességének fenntar-
tásához szükséges, egészségrigyi anyagok tartoznak ebbe az anyagcso-
portba.

A felhasználás alakulása, intenzitásának mértéke mindenekelőtt a
tevékenység jellegéíő|, az egészségigyi veszteségek mértékétól, a hadi-
technikai eszközök meghibásodásainak arányaitól, a harci sérülések
számszerű értékeitől függ.

Egészségügyi anyagok

Az egészségügyi anyagok felhasználásának mértékét a harci sérülé-
sek, illewe a megbetegedések száma határozza meg. Ebből kóvetkezik,
hogy a felhasználás mértéke elsősorban a harctevékenységek során ér-
het el magas értékeket. A felhasználás jellegéból adódik, hogy az inten-
zitás változásáí és a raktári készletek alakulását, csak nagyobb idóinter-
vallumban, azaz többnapos harctevékenység, hadműveletviszonylatában
célszerú üzsgálni.

A napi felhasználás alakulásából semminemű következtetést nem
lehet levonni. A felhasználás mértéke, a raktári készletek szintje, az
egészségügyi veszteség alakulásától függ, ami viszont a harcászati, had-
műveleti helyzet alakulása, az erőkifejtés mértéke által determinált fo-
lyamat.

Minden különösebb számvetés, részletes prognózisok nélkül való-
színűsíthetó, hogy a hadmúveletek kezdetén, a szembenálló felek meg-
ütközésekor, magas veszteségi rátával kell számolni. Hasonlóan magas
veszteségek következhetnek be, a tartalékok ütközetbevetésekor vagy
a harctevékeny,ségek más irányba történó áthelyezésekor. Ahadműveleti
területen vagy a mögöttes területeken - a hadieseményekkel összefüg-
gésben bekövetkező - ipari katasztrófák, vagy a tömegpusztító eszközök
alkalmazása, nagyságrendi változásokat idézhet elő, az egészségügyi
anyag felhasználásának alakulásában. Ennek az eshetőségnek az elem-
zésére, anyagi vonzatainak értékelésére, most nem vállalkozom.
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Javíüóanyagok

A javító anyagok felhasználása, a haditechnikai eszközöknél bekö-
vetkezó meghibásodások és a harci sérülesek mennyiségétől függ. Ez
utóbbiak üszont az alkalmazás jellegétől, mértékétől és könilményeitól
függenek. A felhasználrást lényeges mértékben befolyásolja a javító ka-
pacitás, a"beépítési lehetőségek" alakulása is. Ez üszont elsősorban a ja-
vító erők alkalmazásával van összefüggésben. Mindezek alapján valószí-
núsíthető, hos/ a javító anyagok felhasználása a harctevékenpégek ki-
bontakozásakor, a hadműveletek kezdetén emelkedő tendenciát mutat,
a maximális javító kapacitrás szintjének elérésekor tetózik, majd a javító
alerységeknél is elkerülhetetlen egészségüryi- és technikai veszteségek-
nek megfelelóen, fokozatosan csökken.

A rakárak mint puíferck

A következő lépésben a Magyar Honvédségben műkcidó ellátási
rendszereket célszerű megvizsgálni, á feltárni a JIT elvű anyagellátá§
alkalmazásának lehetőségeit, területeit vagy annak esetleges korlátait.

A Magyar Honvédség logisztikai biztosításának részeként múködó
ellátási-elosztrási rend§zerek a polgári logisztikai rendszerek tapasz-
talatait i§ felhasználva, a hadseregben jelenlévő sajátosságok, maximá-
lis figyelembevételével vannak kialakítva. Az itt működő etosztási-ellá-
ási rendszerek stukturájának kialakíúísánál a fe§/veres küzdelem
sajátosságai$ a végrehajtá§ sokszor szélsőséges körülményeit is mér-
legelni kell. Olyan ellátási-elosztási rendszereket kell kialakítani, ame-
lyek ilyen körülmények köótt is képesek, megfelelő bitonsággal működ-
ni.

Mindezek előrebocsátása után vizsgá|iuk meg a hadseregben a már
jelenleg is műkörlő, illetve a jövőbcn kialakításra kerülő, ellátási - el-
osztási rtndszereket. Többek között megvizsgáljuk a rendszerekkel
szemben támasztott követelményeket, a rendszerek feladatait, §truktú-
ráját, működésük alapvetó szabályait.

A Magyar Honvédségben működó ellátási-elosztási rendszerekkel
szemben alapvető kóvetelmény, hory mind békében, mind háborúban
legyenek képesek a felmerúlő anyagi szükségletek kielégítésére. Verti-
kális felépítésük tegye lehetóvé az igényekhez igazodó anyagáramlást, a
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központi (hadászati) raktáraktól az ellátá§i végpontokig, az alegysége-
kig. A rcndszer flexibililása biztosítsa a váltoó időközönként és a vál-
tozó tételnagysígban jelentkező igényekhez va|ó igazodást. A rend-
§zerb€n lévó tartaléko\ esetleges múkiilési zavarok esetéber is, nyujt-
sana} megfe|elő garanciát a c§apatok legszükségesebb igényeinek ki_
elégítédérc, az á|landó hadrafoghatóság biztosítására. A rendszer sérü-
lése, egyes tagozatok múködésképtelenné válása nem vezethet a rend_
szer teljes megbénulásához.

Az ellátási _elosztási rendszernek felépítésében, tagoódásában iga-
zodnia kell a haderó §trukturájához. A rendszer vezetési szintjei, meg
kell hogy egyezzenek az ellátandók, vezetési rendszerével. A felhaszná_
lókkal-ellátandókkal azonos közegben történó működésból következik,
hogy azzal közel azonos manőverező képességgel, és az alegJ§égek szint-
jén közel azonos védettséggel kell hogy rendelkezzenek.

A követelmények megfogalmazásakor azt is látni kell, hogy azok a
maguk teljességében c§ak a háború során, a feg;veres küzdelem üszo-
nyai között jelentkeznek. A békeidószak jóval alacsonyabb követelménl
támaszt, a hadsereg ellátási-elosztási rendszereivel szemben. Békében az
ellátási feladatok volumene is alacsonyabb, műkódés feltételei is kedve-
ábbek. Békében nen kel| ellenséges veszélyeztetettséggel számolni,
nincs veszteség, közel egyenletes a szükséglet is és a kapacitás is. A bé-
keszükségletek viszonylag nagy pontossággal prognosztizálhatók, az igé_
nyek szintjében, mennyiségi és minőségi összetételében számottevó vál-
tozások nem fordulhatnak eló.

A haderó béke- és hábonús szűkségletei közöt$ nagrságrendi kü-
lönbségekvannak. Ezért olyan ellátá§i-elosztá§i r€ndszereket célszerű
kialakítani, amelyek bekében is működőkópese\ és amelyek a háborús
követelményeknek megfelelóen bővíthetól fejleszthetők. Az ellátásiel-
osztási rendszerek béke és háborús lehetőségeit, kapacitásait úgy mére-
tezik, hogy a7.ok eg átlagos szükségletnek feleljenek meg, de a rend-
szerekben legyenek megfelelő tartalékok is, a kiugró igényszintek kieté-
gítésére,

Az ellátási-elosztási rendszerek egésze, de az egyes elemek is funk-
cióorientált szervezetként épülnek fel és múködnek. A hadászati (köz-
ponti) raktáraktóI a felhasználókig, valamennf - az anyagi biztosítás fel-
adatrendszerébe tartozó - funkciót ellátnak. Az RST-ként megjelölt pol-
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gári logisztikai feladatrendszer analógiájára a hadsereg ellátási-etoszá_
si rendszereinek feladatai a következőképpen íogalmazhatók meg:

- Készletképzés: A funkció lényege, hory az ellátási-elosztási rend-
szer valamennf eleme, a lépcsőzési elóírásoknak megfelelő anyagi kész-
lettel rendelkezik és azt fo|yamatosan fenntartja. A készletek mennyiségi
és minőségi mutatói, megfelelnek a várható szülségleteknek. A raktári
készletek nagyságát a foígá§i sebesség, a napi ellátási ciklusok száma,
végsó soron a szükséglethatfuozzák meg. Ezek figyelembevételével ala-
kítják ki a raktári kapacitásokat, a szállítási távolságokat és a működés
eg]réb követelményeit. A raliúliri készletek nasl§ága, a száIütások üte_
me, távolsága, az e|látási ciklusok sáma, összességében olyan ellátási
kapacitást kellene hogl képezzel, amely a c§apatok szüksegleteivel
mege5lezik

A különbözó raktárak a készletképzési kóvetelmény teljesítésével,
az addott raktári ké§zletek fenntartásával, eglrfajta puífer szerepet is be-
töltenek. Ez a szerep abban nflvánul meg, hog5l a lényegében folyama-
tosnak tekinthető felhasználás és a szaka§zos elláíás közötti fe§zültsé-
geket kiegenlitik

- Újraelosztás: A funkció abból a szükségszerűségből fakad, hogy az
ellátási vertikum különböző tagozataiban (szintjein) a raktáraknak kü-
lönböző összetételú igényeket kell ktelégíteni. Az eg ellátási ciausban
(ütemben) felülről érkező ellútmány az adott szervezet összesített igenye-
inek felel meg. Ennek felel meg az ellátmány mennfsége és minőségi
ösz§zetétele is, A csapatok feltöltése ebben a minőségi összetételben
nem hajtható végre, mivelez az ellátmány minden anyagféleséget tartal_
maz, amely az adott kötelék különböző alárendeltjeinél szükségletként
jelentkezik. Ezt az egy tételben érkezett készletet kell az ellátandók igé-
nyeinek megfelelően újra elosztani.

Az újraelosaásnak az eredménye az a "finomabb" összetételű szál-
litmány, amely már minden tekintetben megfelel az ellátandók igényei-
nek. Végsó soron eg5l olyan komissiózási folyamatról van só, amely az
alárendeltek (ellátandók) igényeibez igazodó - annak mind mennyiségi,
mind minőségi vonatkozásban megfelelő - szállitmányokat produkál.

Az újraelosztás eredményes végrehajtása megköveteli, hogy megbíz-
ható információk álljanak rendelkezésre a felhasználás mértékéról, tér_

|7



beli, időbeli alakulrásáró| minőségi összetételéről. Az újraelosztás funk-
cióját csak a közvetten elóljáró etlátó tagozat képes m egíele|ő.finomság-
ban" elvégezai.

- Továbbítás3 A továbbítási funkció lényege a forrás és a felhasználó
közötti sállítási feladatok végrehajtrása. A él olyan anyagáramlás ki-
alaKtása, amely hadianyagok esetében a központi raktáraktól a felhasz-
nálókig terjed.

A úovábbítrÉsi funkció az ellóűsi kötelezettség elvéból adódóan, a
felülról lefelé irányuló ki§z6llítá§olö8n reatiátódik Ez a|ó| a szabály
alól kivételt képez a hadműveteti tagozaí, ahol az autonómia jegében,
az önellátás elve alapján, a biztosított fonásokból vételezéssel történik
az ellátá§.

A továbbítási funkció megnllvánulási formájaként kezelendó a
hadműveleti készleteknek, az anyag-tároló-kiadó kiirzetben (ATKK)
történő felhalmozása is. A élja uganis, a készleteknek a felhasználók-
hoz történő közelíté§e. A továbbiakban az ATKK-k stacionáris forrás-
ként működnek és továbbítói funkciót nem végeznek.

- Elókészítés: A felsorolt funkciókon túl, feltétlenül említést kell
tenni egr sajátságos feladatrendszerről. Ez a fetadat, a szokványos rak-
tári belső múveletek (állagmegóvás, karbantartás, stb.) mellen jelentke-
ző, a harci alkalmazásra történő felkészítést célzó műveletek sora. Ezek
közé tartozik többek lúzt;tt: a különbözó lószerek élesítése, a légvédelmi
és pánceltörő rakéták műszeres bevizsgálása, a rakéták hajtóanlagokkal
történ6 feltöltése . Végsó soron ebbe a sorba tartozik alőszerek táiazrása,
hevederezése, a gníjtóanyagok bekeverésg a nyíjtott töltetek szerelé-
se, a melegétel készítése, stb. Ezeket a műveleteket _ néhány kivételtól
eltekinwe - az ellátá§i vegpontokon hajtják végre a különbözó logisztikaí
alegységek.

Áttekintve a Magyar Honvédségben működő ellátási-elosztási rend-
szereket, a következó megállapításokat tehetjűk A hadseregben műkt!
dó ellátási-elosztási rendszerek rendkiviil bonyolultah A polgárí élet-
ben múkiidó rcnd§zercket minden tekntetben mlryhstadják Vertikális
felépitettségük sámos tagozatot és szintet foglal magaba. A központi
tárintézetéktől, a csapatokig, azaz a tényleges felhasználókig terjed. Ho-
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rizontálisan átfogia a Magyaí Honvéd§ég te|jes hadrendjét, a szárazföldi
haderónem és a légieró csapatait és a teíületvédelmi csapatokat.

Az ellátási_elosztási rendszerek vertikális felépítése a katonai veze-
té§i szintekhez igazodik, mivel a biztosítás-elátrás jelenlegi filozófiája ér_
telmében minden vezetési szintnek meg kell adni a lehetőséget a fery-
veres küzdelem anyagi eszközcikkel történő befolyásolására is.

Az ellátáslelo§ztási rendszerekben bel§ó tartalékok v annak, az egy-
más fölött elhelyezkedő szintek képesek erymás feladatainak részleges
áWételére. Eryes elemek működési zavarai vagy múködésképtelenné vá-
lása, nem béníthatja és nem is bénítja meg a rendszer működé§ét. Ezért
az esetleges átfedéseket, a néhol meglévő túlméretezéseket el kell fo-
gadni. A rendszer biztonságos működésének szavatolása érdekében, a
gazdasági megfontolások esetenként háttérbe szorulhatnak.

A fe5,veres küzdelem többször megemlített szelsóséges üszonyai
miatt, ezek a biztosítékok nélkülöZhetetlenek. A m€felelő túlbizto§ítá§t
nélkiilözó, icsúc§ra jánitott" ellátási rendszer - márpedig a JIT-elvű
anyagelláíás ilyen - a harcban, hadműveletben kudarchoz vezethet. A
feg;rveres küzdelemben es/ elmaradó, vagy késedelmet szenvedó lőszer-
szállítrnány a harc §ikeítelenségéhez, emberi és anyagi áldozatokhoz ve_
zethet. Ennek a kockázatát nem szabad felvállalni. Ezért van szükség a
többlépcsós raktárhálőzatr a, és azok anyagi készleteire.

Végkövetkeztetés

Végkövetkeztetésként megállapíthatjuk, hogy a JlT-rendszerű
anyagellátás elvének a hadseregbe történő bevezetésénél, illetve ezen
belűl a fegyveres küzdelem üszonyai közótt történó alkalmazásánál, igen
korlátozottak a lehetóségek.

A legtöbb hadianyagféleség esetében a váltakozó intenzitással vég-
benenő felhasználás, az anyagi folyamatok sztochasztikus jellegg veg-
rehajtf,sáuak szélsőséges körüIményei, mind-mind a mródszer beveze_
tóse ellen szóInak Igen kevés azoknak az anyagféleségeknek a szátma,
amelyek esetében a"IIT kepessé§' feltételei adottak lennének. Elsósor-
ban az élelmezési anyagolq e§etl€ az üzemanyagok eltátásánát nyilík
lehetóség, a flT elvek alkalmaására.
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A fegyveres kiizdelem rendkivül kedvezőtlen, sok véletlenszerűsé-
get rejtő, körülményei között, ery meglehetősen merev, túlfeszített, a
kellő rugalmasságot és a belső tartalékokat nélkülözó ellátási rendszer
alkalmaziása rendkivül kockázatos. A harcoló csapatok ellátását, állandó
hadrafoghatóságuk biztosítását, a harc-, a hadmiivelet sikerét ilyen koc-
kázatnak kitenni, nem szabad.

Rendkívüli alapossággal elvégzett elemáseket kóvetóen, a hadse_
regben csak ott lehet JIT_elvú anyagellátást alkalmazni, ahol a feltéúe-
lek adott4lq shol a kockáz.at mértéke elüselhető.
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