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KANADAI MEGOLDÁS A RAKTÁRI FOLYAMATOK 
AUTOMATIZÁLÁSÁRA AZ ANYAGELLÁTÁSBAN 

Berzsényi Péter1 

A kiváló kétoldalú magyar-kanadai kapcsolatoknak2 köszönhető-
en, hat hetet töltöttem el a kanadai hadsereg logisztikai rendszerét ta-
nulmányozva teljes vertikumában, a hadászati szinttől a harcászati 
logisztikai elemekig. Ezekből kiemelten a hadászati készletek raktár-
ban elhelyezett anyagainak automatikus azonosításával foglalkozom 
tanulmányomban, melyet elsősorban a logisztikai vezetők, döntésho-
zók számára készítek, hogy ezzel megkönnyítsem a most kialakulófél-
ben lévő Központi Logisztikai Bázis (KLB) elgondolásának kialakí-
tását.  

Összegezem a raktár üzemvitele során jelentkező kanadai problé-
mákat, ezzel is elősegítve azok elkerülését a magyar KLB létrehozásá-
nál. Áttekintést adok egy ilyen raktár automatikus azonosító rendszeré-
nek kialakításakor figyelembeveendő tényezőkről. Bemutatom a 
raktározás során használt szoftvereket, azok előnyeit, hátrányait. A 
MINCOM (magyarázat lsd. 2. oldal) vállalat már több alkalommal 
tartott bemutatót Magyarországon, most a másik oldalról, a felhasz-
nálók oldaláról gyűjtöttem információt a potenciális raktár informá-
ciós menedzsment rendszerről.   

A program első hetét az ottawai J4-nél kezdtem, majd a kiképzési 
rendszert megtekintve jártam Bordenben, ezt követően Montrealban 
töltöttem két hetet a Kanadai Hadsereg 25. Ellátóraktárában (25. 
CFSD – 25. Canadian Forces Supply Depot). Ez tette lehetővé ennek 
a tanulmánynak a megszületését.  

Montreal a keleti part egyik legnagyobb városa, amely egyszerre 
rendelkezik légi, vízi, közúti és vasúti szállítási lehetőségekkel (és egy 

                                                      
1 Berzsényi Péter mk. őrgy. MH ÖLTP Logisztikai Tervező Főnökség doktrí-
nális főtiszt, a ZMNE doktorandusza. 
2 A Velika-Kladusai magyar szállítószakasz ellentételezéseként létrehozott ún. 
SHADOW-program keretében. 
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ben a külföldre irányuló kanadai berakodás, készletek tárolásának, javí-
tásának színhelye). Kanada nagysága ellenére elegendő két raktár a 
készletek érkeztetésére, tárolására, javítására. A montreali raktáron kí-
vül egy sokkal kisebb található a nyugati parton lévő Edmontonban. A 
kettő nagysága közötti arány 70:30. 

Rögtön az elején szeretném megjegyezni, hogy a kanadai 
logisztikusok ugyanazokkal a gondokkal küzdenek, amelyekkel mi is. 
Úgymint pénzhiány, közalkalmazottak elégedetlensége a fizetésük mi-
att.  

A tanulmány elején rögtön szeretnék néhány előforduló rövidítést 
megmagyarázni. A raktárban előforduló számítógépes szoftverek:  

1. MIMS – (MINCOM Information Management System) 
MINCOM3 termék, információmenedzsment rendszer.  

2. WMIS – (Warehouse Management Information System) rak-
tármenedzsment információs rendszer. Némiképpen a MIMS 
elődje, bár sokak szerint jobb mint az utódja. 

A MIMS nem kezeli a készlet bevételezést megfelelően, tapaszta-
latok szerint nem jó a nagy raktáraknak, csak a kis egységek boldogul-
nak vele. Ugyanakkor fejlesztése nem állt le, hiszen 2005-ben telepíti a 
MINCOM ausztrál vállalat Kanadába a ma is fejlesztés alatt álló új 
MIMS rendszert.  

Az angol hadikultúra értelmezése szerint (így a brit, amerikai és a 
kanadai is, nyilván még sok más rendszer is hasonló felfogásban értel-
mezi) az úgynevezett „harmadik vonal” (third line) a mi felfogásunk-
ban a raktárt, a központi készletet jelenti.  

Az automatikus azonosító rendszer beépült a MIMS-be, annak ré-
szeként működik. A használt vonalkód, a Kód 39. Ezt ugyan előírják a 
beszállítóiknak, de sok probléma volt a beérkező anyagok vonalkódjai-
val, ezért máshogyan építették fel a rendszert, amelyre részletesen ki 
fogok térni. 

                                                      
3 MINCOM – Ausztrál vállalkozás, az SAP-hoz hasonló logisztikai irányítási 
rendszert is forgalmaz. Részletes cikket a témáról megtalál a Katonai Logiszti-
ka 2004. 3. számában: Berzsényi Péter mk. őrnagy „A MINCOM által kínált 
logisztika megoldás” címmel. 
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Ennek a rendszernek, mint minden IT hálózatnak lelke a szerver, 
amely korábban Montrealban került elhelyezésre, így a számítógépes 
hálózat sokkal gyorsabban működött, mint jelenleg, mikor a szerver 
Bordenben van.  

Léteznek úgynevezett termékmenedzserek, akik azzal foglalkoz-
nak, hogy megrendelik a raktárból hiányzó anyagokat, illetve az újon-
nan jelentkező igényeket elégítik ki. Ők elég sajátságosan Ottawában 
vannak, nem Montrealban, így a kapcsolatot E-mailban és telefonon 
tartják a raktári dolgozókkal. Ez nem okoz komoly gondot még 
Edmonton Ottawa viszonylatban sem (6500 km), azonban mindenki 
amellett tette le a voksát, hogy jobb volna, ha a beszerzést közvetlenül a 
25. Ellátóraktár végezné, és természetesen ezzel együtt a pénz kezelé-
sét is ő végezné.  

Ebben a struktúrában a raktári dolgozók mindegyike ugyanazokat 
az információkat látja. A beszerzés folyamata nem itt zajlik, ezért nem 
is tudják a beszerzési árat, csak a leltári értékét az adott anyagnak.  

A rendszer természetesen sok más adat mellett nyilvántartja a 
termék raktári helyét is, hiszen a raktár fel van osztva raktári helyek-
re, amelyek szintén vonalkód alapúak. Érdekes dolog azonban, hogy 
az azonos anyagok nem azonos helyen vannak. Ez abból adódik, hogy a 
különböző időpontban érkeztetett anyagoknak a rendszer különböző 
raktári helyeket jelöl ki a saját raktár optimalizálási algoritmusa alap-
ján.  

Érkezéskor a termék összes adatát nyilvántartásba veszik, ami 
szintén automatikus. A teherautóból kikerülő anyagot ráteszik egy 
mérlegre, ami a súlyán kívül automatikusan rögzíti a termék befoglaló 
méreteit, tehát, hogy mekkora ládában férne el, vagyis mekkora raktári 
helyre van szükség a tárolásához.  

A rendszer sajátosságából adódóan nem a raktári dolgozó foglal-
kozik a termékek fogyásának figyelésével, hanem az ottawai termék-
menedzserek. Ők on-line látják a raktári készletet és beavatkoznak a fo-
lyamatba, amennyiben szükséges. Ebben az on-line rendszerben az 
edmontoni raktár is szerepel, rálátással vannak egymás készleteire, és 
a termékmenedzserek mindkettőt kontrollálják. A rendszer helytelen 
működését mutatja, hogy volt arra példa, amikor a termékmenedzserek 
intézkedtek több ezer pár bakancs beszerzéséről, erről azonban a raktár 
dolgozóinak nem volt tudomásuk, nem készítették elő a raktárt a nagy 
mennyiség fogadására. Több órás tisztázó telefonok, E-mailok után si-
került a helyzetet tisztázni.  



 253 

A raktár dolgozóinak civil-katona aránya 75: 25. Ezért is volt ér-
zékeny a rendszer a közalkalmazottak sztrájkjára. Egy hasonló esetben 
nekünk is rendelkeznünk kell egy válságtervvel, ami a megfelelő ellátá-
si prioritásokat tartalmazza. 

A raktár működése során elnyerte a logisztikus társadalom elisme-
rését, sőt egy multinacionális logisztikai társaság igen élénk érdeklődést 
mutatott a raktár működése iránt. 2002-ben széleskörű tárgyalások foly-
tak a raktár esetleges privatizálása érdekében. (Erre esetleg a mi ese-
tünkben is fel kell készülni). A Kanadai Védelmi Minisztérium azonban 
úgy döntött, hogy saját kézben tartja meg a raktárt.  

Ilyen, talán kissé hosszúra nyúlt bevezető után, pedig térjünk rá 
a rendszer modelljére, annak leírására.  

Fogadó rész 

A fogadó rész, ahová a teherautók beállhatnak több beállót felté-
telez. Ekkora anyagmennyiség esetén (270 000 különféle anyagot tárol-
nak itt, igaz ezek értréke a kanadai hadsereg tulajdonában lévő anya-
gok, eszközök értékének 40%-a) elegendőnek bizonyult 4 beálló. Ebből 
egy beálló az úgynevezett „expressz beálló” a kis méretű csomagok ré-
szére, amelyet általában a csomagküldő szolgálatok alkalmaznak, mint 
a FEDEX (Federal Express) vagy a UPS (United Parcel Service). 

A beállók után következik egy munkahely, ahol vonalkódos azo-
nosítót nyomtatnak minden doboznak, raklapnak, amely a beérkező 
anyagot tartalmazza. Ez a következő elvet követi: az év napjai 001-től 
366-ig meg vannak számozva, például január elsejére 4001 kódot hasz-
nálják, december 31-re pedig, 4366-ot, ahol az első négyes a 2004. ne-
gyedik karaktere. (Ez az úgynevezett Julien-date).  

Ehhez a négyjegyű számhoz adódik még egy „R” -betű (receiving 
- átvétel), valamint egy újabb négyjegyű szám, mellyel a szállítmány 
aznapi számát jelölik. (0001-9999).  

Ezek a számok automatikusan generálódnak és nyomtatásra ke-
rül egy címke, melyen ez szerepel, de ugyanakkor ez az információ 
vonalkód alapúan is ott van. Szerepel a címkén még, hogy a szállít-
mány hány dobozból, vagy hány raklapból áll 
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Vannak olyan anyagok, amelyek nem egyértelműen azonosítha-
tóak a beérkező adatok alapján, azonban ezek is kikereshetők más pa-
raméterek alapján egy központi adatbázisból, amely megtalálható min-
denegyes számítógépen. (Például az anyag nem azonosítható a beér-
kező vonalkód alapján, azonban a szerződésszám szerint visszakereshe-
tő a rendszerben). A gépek (több mint 200 darab csak a raktárban, 
azonban összességében a MIMS rendszer által egy időben kiszolgált 
gépek mennyisége akár 4000 is lehet) egy egységes hálózatot képeznek. 
Itt látom én a legnagyobb gondot a Magyar Honvédség esetében, hi-
szen a mi számítógép parkunk, amely amellett, hogy elavult még „szi-
getszerű” ún. stand-alone gépek alkotják, ami azt jelenti, hogy a gé-
pek nem állnak egymással kapcsolatban, nem lehet a rajtuk tárolt 
adatokat más gépeken, hálózaton keresztül felhasználni.  

Visszatérve a fogadó részre, 4 futószalagsort alakítottak ki, ame-
lyeken már kissé szelektálva továbbítják a beérkező anyagokat, ame-
lyek lehetnek: 

• Szerződés alapján érkező anyagok; 

• COLOG alapján érkező anyag4; 

• Egységtől visszavett anyag; 

• Javításból vagy kölcsönből visszaérkeztetett anyag. 

A fogadó rész, és természetesen a teljes raktár munkarendje lép-
csőzetes, egy csoport 6. 30-kor kezd, a következő 7. 00-kor, a harmadik 
pedig 7. 30-kor. Minden munkahely a raktárban számítógéppel felsze-
relt, a papír munka minimális, csak az ellenőrökre jellemző. A munka-
társak egymással jellemző módon E-mailokkal érintkeznek, így a papír 
felhasználás minimális. Ebben a munkafolyamatban (az anyagok foga-
dása) 20 ember érintett az ellenőröket és a munkafelügyelőket is bele-
számolva.  

                                                      
4 Cooperative Logistics - Ez egy USA-Kanada között létező speciális szerző-
dés rövidítése. Ennek a keretszerződésnek megfelelően továbbítanak az USA-
ból Kanadába bizonyos haditechnikai anyagokat. Érdekességképpen jegyzem 
meg, hogy az USA hadserege minden szállítmányt, raklapot, dobozt speciális 
kétdimenziós vonalkóddal PDF-417 lát el, melyet a kanadaiak nem használnak 
fel megfelelő informatikai támogatás hiányában! 
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Kiképzést is folytatnak a saját állomány részére, amelyeket hely-
ben is folytatnak, de előfordul a más helyszínen lefolytatott kiképzés 
is.  

A fent említett anyag lehetőségek közül a feldolgozásban elsőbb-
séget élvez a szerződés alapján érkező árú, hiszen ezért átutalással fi-
zetni kell. A pénzügyi átutalások rendszere teljes egészében SAP alapú. 
A sorrendben második a COLOG alapján érkezett termék, a többi csak 
ezután következhet. 

A folyamatot tekintve következik az árú érkeztetése. Ha beérkezett 
az árú és ráragasztották a már említett adatokat tartalmazó, helyben 
nyomtatott címkét és a doboz felkerült a négy futószalag egyikére, ak-
kor indul a bevételezés. 

Ezen a munkahelyeken már vonalkód leolvasóval olvassák be a 
dobozon található vonalkódot. A rendszer mondhatnám érdekessége, de 
inkább azt mondom hibája, hogy nem képes a jelenlévő NSN (NATO 
Stock Number – NATO raktári szám5) alapú vonalkód leolvasására, 
hanem azt kézzel kell bevinni a gépbe. A dolgozók elmondása alapján a 
WMIS képes volt erre, a MIMS nem kezeli az NSN első négy helyi ér-
tékét, ami azért rossz, mert sok tévesztésre ad lehetőséget. Ezeket a hi-
bákat később van módja korrigálni a raktárosnak, de ez mind idő és 
energia kérdése. Mindenképen ennek a folyamatnak automatikusnak 
kell lennie. 

A raktárosnak be kell jelentkeznie a rendszerbe egy azonosítóval, 
amely természetesen egy vonalkód, amely egyértelműen azonosít min-
denegyes dolgozót. Később ennek alapján azonosítható ki vitte fel 
gépre az adott anyagot. Tehát miután bekerült a rendszerbe a termék, 
egyezteti azzal, amit a termék menedzser rögzített Ottawában. Egyező-
ség esetén lehet tovább lépni, különbözőség esetén az ellenőrök dolga 
kideríteni mi okozza a gondot. A terméknek minden paraméterét be kell 
vinni a rendszerbe, így itt sor kerül az apróbb alátétek súlymegállapítá-
sára is. Bekerül még a rendszerbe a szerződésszám is, ami azért fontos, 
mert a számlázáskor azonos NSN esetén a szerződésszám lesz a döntő. 

                                                      
5 A HETK-hez (Honvédségi Egységes Termék Kód) hasonló azonosító, amely-
lyel minden anyagot ellátnak az egységes azonosítás érdekében. A Magyar 
Honvédség is törekszik az egyértelmű azonosítást elősegítő NATO raktári 
számra (NSN) áttérni és vele együtt alkalmazni a NATO kodifikációs rend-
szert. 
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(Ennek akkor van jelentősége, ha egyszerre több beszállítótól érkezik 
azonos raktári számú anyag és megkülönböztetni csak a szerződésszám 
alapján lehet).   

Itt nyomtat végleges raktári címkét a rendszer a terméknek, amin 
szerepel a termék vonalkódja, a termék helye a raktárban, elérhetősége, 
prioritása. Ez azt jelenti, hogy például az „O” betűvel jelölt „Ope-
ration” kiemelt fontosságú, hiszen feladat végrehajtásához kell. Van 
kiképzési és csak simán raktározási jelölés. Minden betűjelzésen belül 
még 5 szintet különböztetnek meg. (O1, O2…O5) 

A rendszer által megadott raktári helyet manuálisan felül lehet 
bírálni, ha erre szükség van. A raktári munkát végző kollégának napi 
kapacitása ebben a folyamatban 20-25 szerződés alapján érkező ter-
mék érkeztetése, bevételezése.  

Ahogyan már említettem a problémás termékeket elkülönítik fizi-
kailag is, ezekkel egy 5 fős csoport foglakozik, amelynek 1 fő vezetője 
van.  

Innen a beérkező anyag futószalagra kerül a raktári helynek 
megfelelően, ahová elszállítják. 

Tároló rész 

A raktár egy tipikus magasraktár, azonban mielőtt ennek leírásá-
ra rátérnék, néhány szó az „átdokkolás” (cross-docking) problémájá-
ról. Ez azt jelenti, amikor beérkezik azonos típusú anyagból több darab, 
de van belőle igény is, méghozzá több helyre. Ebben az esetben az 
anyag nem is kerül be a magasraktárba, a raktár egy elkülönített helyén 
különböző vonalkódokkal várja a szállítást a felhasználás helyére. Ez 
fizikailag a raktár egy jól elkülönített része. 

Ha nincs gond az anyaggal, és nem is kerül azonnali kiadásra, 
akkor a szalagon keresztül rákerül egy csúszó pályára, ahonnan a 
raktári helyek számozásával megegyező számú dobozokba kerül.  

Innen közvetlenül a tárolási helyre szállítják, ami lehet a 30 láb 
(9,144 m) vagy a 60 láb (18,288 m) magas, magasraktár. A 60 láb ma-
gas rész magába foglal 24 sort, amelyben 9 egyenként 500. 000 kanadai 
dollár értékű targonca dolgozik. (Igaz ebből a mennyiségből általában 
5-6 tud egyszerre működni a meghibásodások miatt. A targoncák be-
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szerzésekor 10 éves karbantartási és javítási szerződést kötöttek az el-
adóval). A 30 láb magas rész 25 sort tartalmaz. 

Minthogy a raktár leírását a helyszínek leírásával kezdtem és nem 
a folyamatok alapján bontottam szét, ezért most a kiadásra térek rá.  

A raktárban dolgozók közül néhányan az úgynevezett cikluster-
vezéssel foglalkoznak. Ők adják meg a beérkezett igények alapján, 
hogy milyen anyagokat kell előkészíteni kiadáshoz. Ehhez nyomtatnak 
vonalkódos címkét, amelyet eljuttatnak a magasraktárban dolgozó tar-
goncások vezetőjéhez. Ő kiadja a munkát a beosztottainak, akik becsa-
tolják magukat a targoncáikba és megkezdik napi munkájukat. Mobil 
vonalkód olvasóikkal beolvassák az anyag NSN számát, amely alapján 
megjelenik a targoncára szerelt monitoron (ami érintő képernyős) a ke-
resett anyagraktári helye, sor-polc-hely felosztásban. Rendkívül gyors 
mozgás után a targonca és vezetője megérkezik az adott helyre, ahol 
gyors egyeztetés (anyag neve, NSN száma, darab száma) után feltesz a 
raklapra annyit, amennyi a vonalkódos megrendelőn szerepel.  

Ezután beviszi a rendszerbe a raktári készlet csökkenést, a kapott 
címkét ráragasztja a kiadandó anyag dobozára és elviszi azt a sor vé-
gére, a kiadáshoz előkészítő helyre.  

Kiadó rész 

A kiadás folyamata, csakúgy, mint a bevételezésé percek alatt zaj-
lik, amennyiben problémától mentes. A kiadás előkészítése, melyet 
ciklustervezésnek hívnak már hosszabb folyamat. Ekkor zajlik a követ-
kező nap tervezése.  

Minden bázis meghatározott rendben, napok szerint, kapja az 
anyagot kiszállítással. Erre a célra használnak polgári kapacitást is és 
a hadsereg saját gépjármű parkját is. Attól függ, hogyan optimális, 
mennyibe kerül, és természetesen vannak esetek, mikor szóba sem jöhet 
polgári vállalat, pl. a raktárban tárolt kézi fegyverek kiadása esetén.  

Ezen a munkahelyen készülnek a heti jelentések, amelyek abszo-
lút papír nélküliek, ugyanis intranetes hálózaton keresztül kerülnek 
felterjesztésre. Ezek általában MICROSOFT EXCELL vagy MIC-
ROSOFT ACCESS fájlok. A göngyölített heti jelentések rögtön ösz-
szehasonlításra kerülnek az üzleti tervvel. 
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Vannak olyan esetek, például egységek kivonásakor, mikor nagy 
mennyiségű anyag érkezik egyszerre, hogy hétvégén is be kell jönnie 
egy-egy váltásnak. Ezt természetesen anyagilag kompenzálják. Nehéz 
elfogadtatni a raktár menedzsmentjével, ezért csak kivételes esetekben 
engedélyezik.  

Nagy erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy az anyagtör-
zset6 tisztán tartsák. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan vonják ki a rend-
szerből azokat az anyagokat, amelyek már kivont eszközök javító, kar-
bantartó anyagai. Nem köt le feleslegesen raktári kapacitást, és nem 
kerül pénzbe a fölösleges anyag tárolása.  

Tehát miután megtervezték a következő napot, a tárolási vonal-
kód helyett újabb vonalkódot nyomtatnak, amely már tartalmazza, 
például a címet, ahová el kell juttatni az anyagot, emellett természete-
sen az anyag NSN számát, megnevezését, darabszámát, lejárat idejét 
és egyéb információkat is. A kiadással párhuzamosan történik a szállí-
tólevél nyomtatása, amelyet később a szállítás használ fel. Itt jegyzem 
meg, hogy a szállítás önálló vonalkód alapú rendszerrel rendelkezik, 
amely sehogyan nem kapcsolódik a MIMS-hez, igaz nem is használják. 
A vonalkód olvasók, ZEBRA nyomtatók ott porosodnak a raktárban!  

Nagyon ésszerű és hasznos az a futószalag rendszer, amelyet a 
kiadás során alkalmaznak. Beérkezik a termék a magas raktárból 
vagy akár a nyitott raktári helyekről. Felkerül egy hat kocsiból álló 
szalagra, amely megáll egy leolvasóval ellátott munkahely előtt. Itt 
beolvassák a címke adatait, ezen adatok alapján a futószalag egy 
meghatározott utat bejárva automatikusan leborítja magáról az anya-
got a meghatározott helyen. Ezek a helyek számozottak 1-150-ig és 
megfelelnek a majdani kiszállítási helynek. 

Innen az anyag a csomagolóba kerül, ahol bármilyen csomagolási 
technikát képesek végrehajtani, hogy az anyagot megvédjék a szállítás 
viszontagságaitól. Itt a szállítólevél pontos adat kitöltéséhez mérik a 
szállítandó anyag, raklap minden paraméterét, a súlyát például egy vil-
lás emelőre szerelt digitális mérleggel. 

A szállítás előkészítése elég hosszadalmas folyamat, de csak Kana-
da nagysága és az ellátottak nagy száma miatt. Szigorúan csak 

                                                      
6 Anyagtörzsnek nevezzük azon anyagok összességét, amelyek mindennapos 
használatban vannak, nem tartalmaznak redundáns anyagot és arról informáci-
ót és egy közös adatbázisban jelennek meg. 
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üzleti alapon döntenek arról, hogy mit mivel érdemes szállítani. A pol-
gári vállalkozással való szállítatás sokkal gyakoribb, mint a saját esz-
közzel történő.  

Első lépésként mindig arról kell meggyőződni, hogy a szállítandó 
anyag veszélyes-e, ha igen csak arra kiképzett szakember foglalkozhat 
vele. Ezután következik a célállomás, amennyiben ez, pl. Vancouver 
az ország nyugati, másik fele, akkor biztos, hogy polgári szállítóesz-
közt vesznek igénybe. A keleti parton 20 helyre, a nyugati parton 16 
helyre szállítanak. Ez nem az ellátottak száma, csak a bázisok, ahová 
az anyag érkezik. 

A kiszállítás előkészítése után targoncákkal a teherautókba kerül-
nek a raklapok. Erre a 16 beállónál van lehetőség, minden beállót elne-
veztek a célállomás alapján. 

Ami az ún. nagy értékű felszerelési tárgyakat (major equipment) 
illeti, amelyek lehetnek harckocsik, különböző felépítményű teherau-
tók, terepjáró képességű dzsipek, de ide sorolják a mozgókonyhát, 
konténerek speciális felszereltséggel (fogorvosi, víztisztító stb): ezek-
ből a montreali raktár tárol 2123 db. eszközt, kb. ugyanennyi van 
Edmontonban. Ennek a mennyiségnek az elhelyezését nyitott és zárt 
tárolókban oldják meg, természetesen értéktől függően. Ugyancsak itt 
tárolják az eszközökhöz tartozó tartalék anyagkészletet és szerszámza-
tot is. Érdekességképpen (nem követendő példaként) jegyzem meg, 
hogy pl. az olajemelőt a raktári polcon ládázva, nem NATO raktári 
számmal, nem is megnevezéssel ellátva tárolják, hanem a termék színes 
fényképével. 

Amikor egy berendezést ki kell adni, akkor teszik bele a szer-
számzatot és a javító, karbantartó anyagot. 

Ugyancsak furcsának találtam, hogy a tárolásba helyezett eszkö-
zök javítását többnyire polgári cégekkel végeztetik, de a raktár javító-
anyagával. Ha tehát valami meghibásodott, kiszállítják a vállakozáshoz 
a javítóanyaggal együtt, ott csak a munkát végzik el. Több számítással 
igazolták, hogy ez az olcsóbb megoldás. 

Vizsgáljuk meg a raktárnak az informatikai támogatását. El-
mondható, hogy nem automatizáltak a folyamatok, de minden adatot 
számítógépes intranetes hálózaton tartanak nyílván és mindenki szá-
mára egy időben elérhető. Akár a rendszám, akár az alvázszám alapján 
bármikor, bárki meg tudja mondani, hol van az adott berendezés, mikor 
volt hadrendbe állítva, ki és mikor milyen változtatást hajtott végre raj-
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ta. (Az általunk vizsgált teherautó 1950-ben került a rendszerbe, ekkor 
eszembe jutottak a mi Csepeljeink és már nem is kell(ett) szégyenkezni 
miattuk). 

Talán nem volt haszontalan dolog ilyen részletességgel leírni az ál-
talam tapasztaltakat akkor, amikor a Honvédség vezetése a Központi 
Logisztikai Bázis létrehozásán fáradozik. Ennek előrehaladott állapotát 
mutatja az is, hogy ottjártamkor fogadta a raktár vezetése a HM által 
delegált személyeket, akiknek előadásokat tartottak a raktár működésé-
ről, létrehozásáról, anyagi vonzatairól.  

Reményeim szerint ez a KLB, talán a nem messzi távolban létre-
hozható és nem csak a raktárak ún. összevonásával (egy helyre szállí-
tásával) jön létre, hanem egy új raktári épületkomplexum építésével, 
valamint a hozzá szervesen tartozó számítógépes (IT) hálózat kiépíté-
sével! Akkor már lesz lehetőség, egy jól szervezett, integrált logisztikai 
ellátó rendszerről beszélni a Magyar Honvédségben is. 
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