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A Magyar Tudonuinyos Akarlémiu Logisztikai Albizottságű és a
Magyar Logiszlikai Egyesiileí 200]. november 21-én ünnepi íudomá-

ttyos konferencitit taríoít, meljen Prof. Dr. KnoII Imre a MLE elnöke

etnököIt és chol több eg)Jetem tanszékvezető professzornival eg!ütt
nekem is mtjtlom volí elő dásí íűftani a kalonui logisztikl ttklutilis prob,
témáiról, umelyek szervesen iI!eszkedíek a konferencil témt$ához"'Az
interdiszciplínáris togisztika legtijabb kutűíásí eíedn énJ)ei és adaptá-
cióí" címmel.

Az elóadásla készülve több olyan probJérnával szembesültem, anre-

lyek esetleg a katonai logisztikusok számára megszokott evidenciakérrt

hatnak, a valóságban azonban jelentós állonrásai a katonai logisztika rrapi

gyakorlatának és a logisztikai integrációnak. Az integráció állandóan

rnegújuló és mégis örökzöld elméleti pr-oblérnái között talán éppen nap-

jainkban fogalrnazódnak meg azok a r,álaszok, ame|yek nem csak a szóla-
nok szirrtjén, hanem a valóságban is NATO-kompatibi|issá tehetik a

működó rendszert. Cikkemben a poIgdri logisztikus koIlégák számdra is
érthető, suímunkrl pedig sziníe mindennapos szóbeszéd trirgyát képező
problémúkaí szereínék ne&]foEnIműzni a NATO-integrrició témakörében.

Mindenekelótt a katonai logisztikáról és NATO-beli értelmezéséról,

mint a harckiszolgálói támogató rendszer részéróI szeretnék rré|iány, talárr

rnagyarázkodó gondolatot kifejtenr, Az1. számú ábrálr amely a következő
oIdalon található, próbáltam magyarul leírni gondoIati változtatás nélküI a

NATO Logisztikai kézikönyvben leíft fogalmat, amií azérl tartok fontos-

] Prof, Dr Bálhy Sándor ezíedes. ZMNE V€Zetés- és SzervezéSludományi Kar logisztikai tanszék,
1anszékvezető egyetemi tanára
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nak, mert így egyéllelnrűbben kitűnik belőle, hogy taltalmát tekintve nem
külórbözik a valamikori anyngi-technikai biztosl./rís fogalma alatt tárgyal-
taktól. Az az egyesek számára talán jeIentékteIen eltérést képezó gondálat,
hogy nem a technikai eszközök fenntartásáról és javításáról, hanem csak _

és itt a csak-ot idézííjelben mondon - az anyagok fenntartúsdróI és kar-
bantarttbárólbeszél számonra, aInely egy nagyon forrtos integrációs gon-
dolatot hordoz, nevezetesel] azt. hogy lúgűbb éííetemben iizsgtilva u
anllagellátást feltétlenül részének keII tekiníenünk az eszközök karban-
taftása és javitáSa után, a rendszerbe Visszajuttatott vagy javítlratatlan-
ságLrk esetén, illetve a javítás célszerűtlenségének okán az tij eszközzel
töríénő elkítá§t. Ez a gondolat felveti, illetve nlagábarr |toráozza azí a
kérdést, ami a logisztika utolsó M-jét fejezi ki, l]evezetesen a negfelelő
költségek k&dését. Azt tehát, hogy nrindenáI.ott töllénő javítás vagy pedig
megfeleló költségráíordítás nrelletti javításról van-e szó. A másik ciupán
íorrnairiak tíinó kűlönbség a támogatás kifejezés használata a korábbi biz-
tosítással szemben.

2 Az anyagok és mindenemii technikai eszköZ (a harci technikai is),

A katonai logisztika a haderő ntozgatásának és fenntartásának
velésével és végrehajtástivcl foglalkozó tudománj.

FeIadata:

], számú

A katonai Iogisztika NATO-meghatározása

' az anyagok2 tervezése, iejlesztése, beszerzése, raktározása,
lítása, elosztása, fenntartása, karballtartáSa, hátraszállítása,
illewe kiosztása,

'személyszállítás,

' létesítmények vásárlása, építése, karbantartása, működtetése,

. szolgáltatások,

.egészségügyi 
eI látás.
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Az Észak-Atlanti szerzódés doktfínáinak megfelelően a kornbattáns

tevékenységet a siker érdekében minden helyzetben tóbb olyan mrrnkával

kell tárnogatni, amelyek nen közvetlentil, lranenl a feltételek megterel],l-

tésével járulnak hozzá a sikerlrez, Ezek legnagyobb területe éppen a

katonai logisztika, ami a NATO-meghatározás szerint több létfontosságír

teftiletet fog át és a katonai jellegből eredóen tretn csak módszert és

eljárást, hanen nagyon I]atározottan a feladat szerint kialakított
szeíyezeteket is jelöl, Ugyanakkor meg kell jegyeznern, hogy a támogatás

kifejezés nem feltétlerrtil azt jelenti. amit a magyar érteInrezésben

legtöbben tulajdoníturrk neki. nevezetesen azt, hogy a rerrdszeren kiviilról
érkezó segítségről van szó, vagy tnint vulgáris értelemben használjuk a

szii]ók, az elesettek tárnogatásáró|, lranetrl kifejezetten arról van szó, hogy

egy kutonai mííveletet, alli Iegtöbb esetberr kornbattáns (lrarc)tevékenység

egy másik fo|yanlat, l]evezetesen egy logisztikai támogat a siker e]érése

érdekében,

Ez tehát űzt jelenti, htlgy a logiszíikai szeryezetek elhelyezkedése,

illetve a!á-föIérentlelése indiferens, lehetnek a rendszeren beliil, pl. egy

ttanttár áIiománlában, de uglaníg1 tOrlozhuínak űz elöljárő szervezet, pl,
egy hadtest állományúbtt is, uzza! afelatlatnl, hogy végrehttjtsrik uz illeíő
dulldúr tíimogűíását,

A katorrai logisztika sokrétírségét igazolja az a szerteágazó funkció,

am i a NATO-országok többségében, az integrált nrűveletekben pedig tel-

jes egészében érinti a logisztikát, Ezek közü| tel,mészetesen az an5,agi.

ellátási,.javítási és szolgáltatási funkció az, amely kizárólagosan a logisz-

tikához tarlozik és jóval szélesebb az a skála, anely funkciókkal más tá-

mogrúúsi terüIeíelr is foglalkoznak (2. számú űbra).

A NATO logisztikai támogató rendszerének funkciói

KlzÁRóL.\Gos

'---l.-."q§,.-T_*ú^(}vú§l , -al'ö- Y
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NE\í KrZÁRóLAGos

23



PéldakéIrt szeretném megernlíteni a sokat enrlegeteíí egészség üg}li
Junkciit, atnel;ett a ltumárl tálnogalással kell oszto7lltll]k,

A rnagyar logisztikai relldszerben természetesen gyökeres változást
hozott a NATO-csatlakozás és mtisotlszor, enőI a feladatról és entrek lo-
gisztikai vonzatairól szeretrrék szóln i,

Röviden rnegfogalnlazva, a féladat egy gvorsan változó NATO-hoz
integrálódni, ahol a kulcsszó a multinacionaIitás és az interoperabilitás,
amihez (politikai nyilatkozatok szerint) nri szellerlri kompatibilitással
rendeikezünk. Ha röviden akaronl jelletnezni a NATO jelenlegi és nyu-
godtan tnondhatonr várható ínűVe|eteit is a logisztika aspektusából, akkor
azt kell mondanom. lrogy gyorsan ntozgó többrrertzetiségíi kötelékek
ellátását kel] tlegszervezni gyakran az országtól távo]i ter[iIeteken. Ennek
Szemléltetésére ben]utatom a Koszovóban lévő NATO Bóketámogató
Erő vázlatos íéIépítését, nrelvet Dr, Szenes Zoltűn tlundúrtábornok tir
mutatott be a Nenrzetvédelnli Egyeteíl]en tartott e]őadásán,

JELENLEGl KFoR-ERóK

3. számú ábra

KFoR 0§§Z: i2ü01,09,01.}
4,|,636 fő

33 zászlóaü"harccsoport
' 37892 Koszovó
. 22í3 lrlacedonia
' 266 Görögország
. 1265 Albánia

34,297 fó (NATo) (324 magyar)
7,339 fó (nem NATo)
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Ebből látható, hogy valamennlli résztvevő köteIék többnemzetiségű,
itt szeretném megjegyezni. hogy a fordítás és tennészetesen az elterjedt
kifejezés nem a ValóSágot fedi. tehát nern több nernzetiség vesz csak részt
ezekben a kötelékekben, n,]eft azt egy ország is ki tudná állitani nrondjuk,
hanem több ország hulseregének csapatal Az ott lévó magyar kontin-
gens, anrelv ebben az esetben a britek által vezetett többnernzetiségű
darrdárba tafiozik, elerryészó létszárn.

Tern]észetesen a NATO |ogisztikai elvei és működtetefi rendszere az
ellátás nregszervezésének rlódozatait tekintve köVette ,ezt a stratégiai
elképzelést és u nentzeíi elkittison kívLiI - ami a NATo logisztikai támo-
gatás alapjának tekinthetó , kidolgozta a befogadó'nemzeíi támogaílrs
elnléletét, amelyet egy NATo. i]letve egy SZöVetSégeS ország nyújt a te-
riiletén lér,ó nrás rremzetiségíi NATo-eróknek polgári és katottai esz-
közeivel; valamint a vezeíő nernzeí logisxíikai támogaíó rendszerét, anle-
Iyet a haclszíntéren túlsírlyban lévő nemzet erói nyírjtanal< nlás nemzetek
l<isebb csoportositásainak, illewe egy kornplex logisztikai problérna (pl,
kikötó míiködtetése) kezelésével tárnogatlák a többi eróket. Ez utóbbival
niegegyező elvek alapján míiködik az ítgynevezett szerepkörre sut-
kosodotl ellátás, arnelyben az ellátás szenpontlából legelónyösebb hely-
zetben lévő nenrzet támogaüa más hadseregek eróit,

Utoljára, de mégsem utolsósorban kell szólni a multinacionális
erők támogatására szervezett multinacionális logisztika szerve-
zetekről, amelyek az integráció új minóségét jelö|ik és természetesen
ezek már nem nemzeti, hanem a NATO-parancsnok alárendeltsé-
gében vannak.

Saját helyzetünket éItéke]ve azt lehet megállapítani, hogy mininiális
lehetóségeink vannak az előbb vázolt sokszínii ellátási rendszer kihasz_
nálásában, amelynek elsódleges és legíontosabb oka az, hogy technikai
eszközeink és tern]észetesen fegyverrendszereink csak a veltink egytitt
NATO-ba felvett lengyel és cseh hadseleggel mutatnak hasonlóságot, Ez
belátható rnódon kizárja annak lehetóségét, hogy más nemzetektől ve-
gyünk igénybe ellátást. Szeretném ugyanakkor megjegyezni, hogy a
NATO-nak is egyik Achilles-sarka (nem mowlom, hogy l keííő köxül),
Itogy az eszközrendszereit nem egységesííetíe. Az egységesítés vágya ter-
mészetesen a kezdetektól élt a stratégákban, de a nemzeti- és a rnultina_
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ciorrális lracliiparok mindig eIlenálltak a katonák úgynevezett katonatech-

nikai indokainak, Így lehetséges az, lrogy a NATO-országok légierői 23

vatlászgép típust tartanak rendszerben. A politikusok ós katonapoIitikusok
által szinte szIogenként használt kompatibilitás a NATO-íogalmak szelint

a rendszerek harnonizációjrinak egy minimúlis szintje, alnely csak azt a

képességet jelenti, hogy egl,azon könlyezetberr való nrűködés esetén llem

zavarják egymást- Magasabb fokot jelerrt a szintén gyakran használt inter-
operabilitás, amely nár az egymásnak vaIó szolgáItatás n!újltisdí, illety e

fogadtisát is hordozza, amit természetesen haderónemenként és feg},-

vernemenként és persze eszközrendszerenként is külön lehet és kell

éfielmezni. Jó példa lehet erre a reptilóeszközök keresztszervize]ésének

problémája, ami a légierő a repiilőterek közötti manóvereinek ternrészetes

igényét hivatott kielégíteni, Talán belátható, hogy szinte megfogalmaz-

liatatlan távolságb an yan az új tagországok szálnára az alapvetó feglr el-

rendszerek vonatkozásában az egységesítés Inagasabb szintjeinek a

csereszabatosság és az egységesség elérése. Ha ugyanis az a kérdés nerú1

fel, hogy várható-e a fegyvenendszerek egységesítése a NATO-n belUl,

akkol csak szkeptikLrsak Iehetürrk, hiszen az egységesség kialakítása a
trenzeti hadiiparoknak egyáltalán nenl érdeke.

Számunkra a szövetséghez való integrálódás folyaniatában rlégis aa
kell, hogy morrdjarn elengedhetetlenül íontos, hogy a ma rendszerben lér ő

ún. keleti eszközeink kicserélésével párhuzamosan a logisztikai integ-

rálódás lehetőségét azzal is megteremtsük, hogy a NATO-ban alkalnrazon

kodifikációs rendszert kialakítjuk, a még ltuzamosabb ideig megléió.
valamint az útionnan beszerzett eszköz- és fegyverrendszet,e inknél, A
Magy-ar Honvédség helyzete e vonatkozásban ugyanis szinte katasziro-

fá|is, amit ma már nem csak katonai logisztikusok tnondunk. hanent a

lielyzetiinket átvilágitó né:let korlátolt feIelósségíi társaság, az Elekrosvs-
tem und Logistic Gmbh. is nregerósített, Figyelembe véve, hogv az

általunk |rasznált termékkódrendszerből is csak mintegy l8 % tekinthetó

helyesen kódoltnak,2l %o llibásan kódoltnak és mintegy 55 % pedig a nem

kódolt. illetve éfiellTezhetetlentil kódoIt termékek köre, belátható, hog}, a

NATO kotliJiktíciós rendszerének megíeremtésélrcz eg! gigantikus mun-

kát kell elvégezni, ani több évig is eltufthaí. Ugy gondolom, hogy ha

bizonyos késéssel is, rneg kell kezdeni az anyagaink NATo-elvek szerinti

kodifikációját és a miriegy 600 000 tennék vonatkozdsúáan olyan szelek-

cióval ke|l élnünk, amely a már kivont. illetve nélrány éven beliil kivonás-
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Ia tervezett eszköZöknél (ami a nagy ar,ányú haderőcsökkentés következ-
tében több mint felét is érintheti a tennékeknek) nem lrajtjuk végre a
pótIólagos kodifikációt, u rendszerben maradó eszközöknél végrehajíjuk
űz átkotlűkálásí, illetve a rendszerbe kerülő termékeknéI folyamatos
munkával megíeremtjük az egységes NATO termékkódrendszert, és ezt

íolyaműtosan karban is taííjuk. Iít meg kell jegyeznem. hogy a NATo
szabályai szelint a kodií'ikációról nrindig annak az országnak kell gondos-

kodrli. amely a rendszerbe beviszi a terlnéket,

Ezek után az új logisztikai vezetési rentlszerről szeretnók szólni,
amelynek jó vagy rossz múködése mondiratnám úgy is, NATO-nak meg-

felelő átalakítása vagy nel]] átalakítása nagyban befolyásolja a rendszer

míiködését, sót szélsóséges esetben akár el]ehetetlenítheti is azt.

4. szúmú ábra

LoG,To,
TISZTEK

, , - s zaknai ewLil bn űkódés

A NATO-csatlakozásig a logisztikai folyamatokat a parancsnokok,
katonai vezetók mindeIl szinten a logiszlikai helyettesek údán mírködtet-
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ték, illetve vezették. A logisztikai helyettesek a szakmai kérdések
rnegoldásához közvetlen alájuk rendelt szaktisztekkel rendelkeztek, akik
1,1,1int üzemallyagszoIgálat-vezetők. fegyverzeti szolgálatvezetők- vezetőof-
vosok, közlekedési fonökök szolgáltattak adatot a logisztikai fönökön
keresztül a parancsnoknak, aki a logisztikai főnökön keresztül, legtöbb
esetben neki átengedve vezette a logisztikai szervezeteket, illetve az ellátás
megvalósítását, A NATO-ban és a NATO leglöbb ors7,ítgúbun kiaktkítotl
rendszer szeíint 0 döntéselőkészítésre ű íö|zsíőnök által vezetett koor-
dinúló lisztek és szaktisz,tek egymással nem aId,fölérentlelíségben lévő
csoporíja szolgáI. A koordináló tisztek olyan team Vezetőknek tekint-
hetők, akik egyes, pontosan köIiilhatárolt teriiiet problélnáinak feldolgo-
zásával fogIalkoznak a lrelyes döntés érdekében. A szaktisztek a szerveze|
legmagasabban képzett szakemberei, akik a koordináIó tisztek irányításá-
l,al részt vesznek a kiilönböző teamek döntéselőkészító munkájában. A
szakmá.jukhoz tarlozó kérdések aktualitásakor, illetve más fontos szaknlaj
döntést igénylő esetekben közvetlenü] referálnak a paraIrcsnoknak.

Úgy gontlolom érzékelhető, hog1l nz tij renrlszer, amihcz ni jetenteg
rr de jure úlktpotból í, de facto tillapotba íörténő ktssú átmeneí állű-
poítiban vagtultk, trzt jeIeníi, hogy egyértelmííbh az eglszemébli vezetési
rends7,er, ugyanakkor szélesebb lehetősége vun a Iogisztika mélyebb szak-
mni probIémáütak megjeIentetésére és megfogaImaztisriru a parancsno-
ki dijntésekben. Talán néhány szóban indokolnorn kell a Iassú átnrenetet,
azt, hogy ez az integráciős probIéma nem vezethető vissza sem a fegyver-
rendszeriink korszerúiségére, sern a kodifikáció hiárryára, hanenl sajtros
ennek elsősorban vezeíésíechnikai beidegződései vannak, anli úgy tűnik,
nenl is olyan egyszerű probléma, Ezt ugl,anis csak a parancsnokok, a
törzsfőnök és a logisztikai szakemberek helyesen értelmezelt feladat-
megosztása oldhat_ia nreg. Enrrek kiindulópontja lehet az az értelmező fela-
datszabás is, arrrelyet a Honvéd Vezérkari Főnök, illetve helyettese tallott
a 200L októberéberr nlegletrdezett ún, LOMIB konferencián.

Befejezéseként kifejezem abbéli reményenteí, hog! ír szervező{lő új
hadseregnek hamarosan olyu új logisztikai rendszere lesz, amí a szövet-
ségesi kötelezettségek kielégítése melletí a magyar beszú!Iítóknck és vúl-
Ialkozóknú is nem elhanyagolható piucot jelent.
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