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A LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSI RENDSZER KORSZERŰSÍTÉSÉNEK VALÓS 
LEHETŐSÉGEI A KORSZERŰ ÜZLETI FOLYAMATOK TÜKRÉBEN 

Absztrakt 

A honvédelem területén az elmúlt évben megvalósult stratégiai jellegű szerve-
zeti és hatásköri változások kikényszerítik a katonai logisztika komplex rendszerének 
korszerűsítését a tevékenységet meghatározó üzleti folyamatok hatékony és ered-
ményes menedzselésének módszerével. A korszerűsítés fő irányaként a takarékos, 
költséghatékony gazdálkodás megvalósítását, a kialakult rendszer működésének, 
eljárásrendjének, kapcsolati rendszerének stabilizálását indokolt meghatározni. 
Ennek keretében halaszthatatlan elvárás az évek óta megoldatlan, a modern kor 
technológiáját alkalmazó logisztikai tárolási, ellátási körülmények kialakítása, a több 
mint egy évtizede húzódó Központi Logisztikai Bázis megvalósítása. A korszerűsítés 
nem nélkülözheti az üzleti életben bevált módszerek, a korszerű folyamat-
menedzsment módszerek, eljárások tanulmányozását és a honvédelem viszonyaira 
történő adaptálásukat.  

Kulcsszavak: katonai logisztika, ellátási lánc menedzsment, folyamatme-
nedzsment, üzleti intelligencia, üzleti folyamat újjáalakítása, információtechnológia  

Bevezetés. 

A Honvédelmi Minisztériumban és a Magyar Honvédségnél az elmúlt év során 
jelentős szervezeti és vezetési korszerűsítés valósult meg, mely a katonai képessé-
gek további erősítését tűzte ki célul. 

A változások jelentős mértékben érintették a tárca logisztikai támogatásáért 
felelős szervezeteit, háttérintézményeit, többek között a HM Fegyverzeti és 
Hadbiztosi Hivatal (HM FHH) szervezeti struktúráját és létszámát is. Változott a 
hivatal gazdálkodási hatásköre valamint módosultak kapcsolatai a minisztérium 
védelmi tervezési és védelemgazdasági, illetve pénzügyi szervezeteivel. Részleges 
feladat és hatáskör átcsoportosításra került sor a hivatal és az MH ÖHP logisztikai 
partner szervezetei között is. 

                                                 
1 dr. Bencsik István nyá. mk. altábornagy, HM FHH szerződéses ka. 
2 dr. Kovács Ferenc nyá. mk. ezredes, HM FHH szerződéses ka. 
3 Pogácsás Imre mk. ezredes HM FHH Hadfelszerelési Igazgatóság igazgató (főig.h) 
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Mindezek azonban nem érintették a HM FHH közfeladatait (köz/beszerzések 
végzése, NSIP programok mindenoldalú menedzselése, a katonai minőségbiztosítási 
és anyagi szabványosítási tevékenység, a rendszertanúsítási eljárások lefolytatása, 
a fegyverrendszerek élettartamának menedzselése) és alaprendeltetését, így az 
továbbra is szakmailag támogatja a haderő képesség-fejlesztésének, valamint fenn-
tartásának logisztikai, illetve infrastrukturális erőforrás- és költséggazdálkodását. A 
szervezet rendelkezik a gazdálkodási hatáskörébe utalt központi költségvetési 
előirányzatokkal, meghatározza a haditechnikai eszközök technikai kiszolgálásának 
rendjét, végzi a hadfelszerelés élettartam menedzselésével és a haditechnikai 
kutatás és fejlesztéssel kapcsolatos feladatokat. 

 A szervezeti és hatásköri változások, a szervezet létszámának – a 
feladatrendszer változatlansága mellett - a tárca egészét meghaladó arányú 
csökkentése, elengedhetetlenné teszi a működésében meglévő veszteségek 
feltárását, a mindennapi tevékenységet jellemző üzleti folyamatok korszerűsítését. A 
haderő fenntartása és fejlesztése jelentős költségvetési ráfordításokat igényel, 
amiből meghatározó hányad tartozik a logisztikai gazdálkodás körébe. Ezzel 
kapcsolatosan is elemi érdekek fűződnek a jóváhagyott források hatékony és 
eredményes felhasználáshoz, melyet megkülönböztetett célként kell kezelni. Ennek 
megvalósításával időlegesen és részben kompenzálni lehet a fejlesztési, fenntartási 
feladatok szükségleti tervei és a rendelkezésre álló, jóváhagyott, költségvetési 
előirányzatok között jellemzően tapasztalható alulfinanszírozottságot, vagy a terven 
felüli feladatok megvalósítását. 

 A költséghatékony gazdálkodás megvalósítását, folyamatos végzését 
határozta meg mind a honvédelmi miniszter, mind a vezérkari főnök a 2012. évre 
vonatkozó feladatszabása alkalmával. A logisztikai támogatás rendszere, struktúrája 
az elmúlt egy évben kétszer is jelentősen módosult, ezért egy további korszerűsítés 
kizárólag a hivatal belső működési rendjét, illetve a partnerek irányában megvalósuló 
együttműködését érintheti. Ezen belül további cél egy hatékony, egyértelműen 
szabályozott, átlátható, egyszerűen kezelhető, jogszabály-követő tevékenységi- 
folyamatrendszer kialakítása. A korszerűsítés fő irányaként ezt kell meghatároznunk 
és végrehajtanunk, annak meghagyásával, hogy ennek érdekében a kialakult 
rendszer működésének, eljárásrendjének, kapcsolati rendszerének stabilizálása 
szükséges, mivel további szervezeti, hatásköri módosítások már a haderő 
működését veszélyeztetik.  

 Az elmúlt időszakban végrehajtott haderő fejlesztési, fenntartási, 
korszerűsítési, beszerzési feladatok elvégzését eredményesen támogatta a katonai 
logisztikai rendszer. Ezek az eredmények méltán elismerésre és követésre méltók. 
Ilyenek voltak többek között Stratégiai Légiszállítási Rendszer kialakítása, a Gripen, 
a lokátor, a harcászati rádió és a gépjármű beszerzési programok, valamint a lövész-
fegyver korszerűsítés megvalósítása.  

1. A további tennivalók iránya 

Nemcsak az utóbbi időben felmerült, vélt, vagy valós működésbeli/együttmű-
ködésbeli gondok megoldására kell kitérnünk, de foglalkoznunk kell az évekre vissza-
nyúló gondjaink közé tartozó, a logisztikai ellátási tevékenységben jelentős szerepet 
betöltő központi ellátó szervezetek (ellátó központok: az MH LEK, MH VEK, MH KKK, 
HM TD és azok raktárai, egyéb központi ellátó szervezetek: MH Honvédkórház, MH 
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Légijárműjavító Üzem) tárolási körülményei tarthatatlan állapotának megszün-
tetésével is. 

A probléma megoldásának szándéka már több mint tíz évre visszanyúlóan 
megtalálható a tárca vezetésének törekvései között, melyet legjobban az 
időszakonként korszerűsített megvalósítási tanulmány igazol. Ez a fejlesztési 
program a mai napig megoldatlan, ezért nem vesztett időszerűségéből, sőt 
megoldása egyre inkább feszítő feladattá vált. 

A témában napjainkban is folyik tényfeltáró, kutató munka, a lehetséges meg-
oldási változatok kidolgozása, javaslatok előkészítése a szükséges döntések meg-
tételéhez. Az alábbiakban tekintsük át az MH Központi Logisztikai Bázisra (MH KLB) 
vonatkozó tanulmány kivonatát. 

1.1. A Központi Logisztikai Bázis szükségessége 

A döntő modernizációs intézkedések nélkül nem lehet az örökölt és elavult 
központi logisztikai rendszert a professzionalizálódó haderő követelményszintjére 
emelni. Első lépésként 2007-ben megtörtént a központi logisztikai szervezetek 
integrálása. Az átszervezés megteremtette a fejlesztésnek, a fegyverrendszerek 
élettartam menedzselésének és a beszerzésnek egy központi cél érdekében történő 
hatékony működtetésének az alapját. Az integráció felszámolta a korábbi érdek és 
személyi ellentétből származó hatalmi viszályokat és egyértelműen megteremtette a 
hatékony működés alapjait. Bár a logisztikai vezetés-irányítás rendjében ez a döntés 
lényeges változást indukált, a központi logisztikai „reálszférában” nem idézett elő 
minőségi változásokat. A logisztikai transzformáció teljes befejezéséhez szükség van 
egy második modernizációs döntésre, a sok elavult, területileg szétaprózódott, régi 
módszerekkel és eljárásokkal, jelentős humán erőforrásokkal dolgozó raktárrendszer 
modern logisztikai központtal történő kiváltására.  

Egy korszerű logisztikai gazdálkodás bevezetéséhez meg kell változtatni a 
múltból megörökölt logisztikai ellátási és raktározási rendszert. A honvédség jelenlegi 
ellátási, raktározási, és ezeket kiszolgáló informatikai rendszere korszerűtlen, a 
csapatok és intézmények logisztikai biztosítása az ország különböző pontjain lévő 15 
szakirányú raktárból történik. A felesleges anyagok és eszközök tárolása további 
raktárbázisokat köt le. A régi hideg háborús elméletekre épült decentralizált 
raktározási rendszer gazdaságtalan és pazarló, valamint különösen alkalmatlan a 
külföldön szolgáló egységek centralizált logisztikai támogatására. Az utóbbi évek ún. 
modernizációs kis lépései ugyan a centralizáció irányába hatottak, de átfogó 
központosítást csak egy, a kor követelményeinek megfelelő Központi Logisztikai 
Bázis (KLB) megépítése hozhat. 

 A KLB eredeti koncepciója szerint a javasolt logisztikai bázison kerülne 
elhelyezésre - a lőszer, robbanóanyag és üzemanyag készletek kivételével - az MH 
valamennyi szakanyaga és eszköze, a katonai készletbiztosítási követelmények 
szerint. Az ún. veszélyes anyagok tárolása a jelenlegi helyszíneken történhet a 
későbbiekben is, függetlenül a szervezeti hovatartozástól (VEK). 

A tervezett logisztikai központosítás szerint az eszközök és anyagok mintegy 
60 %- a lenne a raktárbázis területén állandó jelleggel tárolva, a többi mennyiség 
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pedig a beszállítókkal megkötendő keretszerződések alapján lenne előzetesen 
lebiztosítva.  

A Magyar Honvédség előtt álló feladatok megkövetelik az ellátási anyagok 
igény szerinti biztosítását oly módon, hogy a béke és az alkalmazási igények 
kielégítése mennyiségileg és minőségileg a meghatározott normaidőn belül 
biztosítható legyen, és emellett a készletek biztosítása, beszerzése és tárolása 
gazdaságosan valósuljon meg. A felmerülő szükségletek megkövetelik a dinamikus, 
folyamatorientált, a mindenkori alkalmazási igényekhez igazodó, rugalmas és 
átlátható logisztikai támogatási rendszer meglétét. 

Az utoljára 2007-ben elvégzett közgazdasági számítások szerint a 
központosított raktározás - párosítva a korszerű raktározási, logisztikai és 
informatikai szolgáltatások igénybevételével - a HM e célra fordított jelenlegi költ-
ségei 50 %-nak a megtakarítását eredményezné. Ezzel egyidejűleg elmaradnának a 
raktárbázisok halogatott, de műszakilag szükséges felújítási munkái is, melyek 
további megtakarításokat jelentenének. A KLB működtetése egyben lehetőséget 
adna a legmodernebb raktározási technológiák és logisztikai informatikai rendszerek 
felhasználására, mely utóbbi a honvédség egységes anyag- és eszköznyilvántartó 
rendszerének megújításával, biztosítaná egy MH szintű integrált logisztikai 
informatikai rendszer létrehozását. 

Nemcsak a békeidőszaki gazdaságossági követelmények, hanem a 
Szövetségen belül megváltozott feladatrendszer (expedíciós hadviselés), és az ezzel 
járó strukturális változások is erősítik a központosított raktározás, készlet- és 
anyagkezelés szükségességét. A külföldön missziós feladatot ellátó szervezetek 
logisztikai biztosítása lényegesen egyszerűbben és gyorsabban megoldható lenne 
egy központi bázisról kiindulva. A központosítás lehetőséget adna az inkurrens 
anyagoknak a szükséges készletekről történő leválasztására, amely jelentős 
megtakarítást eredményezne a honvédségnek. 

 A fejlesztéssel az Észak-atlanti Szerződés Szervezete felé is felmutatható 
lenne egy jelentős korszerűsítési program, amely egyben a szövetségi feladatok 
végrehajtását is szolgálná, a logisztikai reagáló időt lerövidítené. A vállalkozási 
szolgáltatásokon nyugvó központosított logisztikai modell már a Szövetség több 
tagországában (pl.: USA, Nagy-Britannia, Kanada, Németország, stb.) sikeresen 
működik, illetve létrehozása több tagországban is folyamatban van (pl.: Görögország, 
Olaszország).  

 A béke időszaki ellátásra vonatkozó központosítás és a gazdaságossági 
törekvések összhangban vannak az MH Logisztikai Doktrínájával és a Szövetségi 
Összhaderőnemi Logisztikai Doktrínával is. A tagországok többségénél e szabályozó 
dokumentumok alapján történik a hazai és a műveleti logisztika átalakítása és 
fejlesztése. 

1.2. A Központi Logisztikai Bázis alaprendeltetése 

A KLB alaprendeltetésének és követelmény rendszerének megfogal-
mazásánál a katonai képességek, ezen belül a logisztikai reagáló képesség 
növelésének alapelvéből kell kiindulni. 
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A KLB alaprendeltetése lenne a csapatok és szervezetek funkciójuk szerinti 
működéséhez szükséges anyagkészletek és eszközök szakszerű raktározása, 
kezelése, az egyes nevesített katonai feladatokhoz szükséges anyagok és eszközök 
előkészítése, csomagolása, konténerbe helyezése, az anyagok és eszközök kiadása 
és visszavételezése. A kettős rendeltetésű anyagok esetében konszignációs 
raktárbázisként működne. 

 A KLB feladatrendszeréhez tartozna az előzőeken túl a készletgazdálkodás 
műveleteinek (állagmegóvás, frissítés, selejtezés, stb.) végrehajtása, a csapatok 
hadfelszerelési igényeinek kielégítése. A KLB tárolná a hadfelszerelések központi 
készletét, biztosítaná a csapatok hadianyag készleteinek megalakítását, 
megszervezné a központi anyagi készletek tárolását, karbantartását, tárolási és 
szavatossági időn belüli cseréjét, valamint az előírt szinten tartaná a készleteket. 

 A KLB új ellátási rendszerbe történő belépésével a csapatok eszköz- és 
anyagellátása jelentős mértékben közvetlenül a gyártóktól, a beszállítóktól 
történhetne, kialakulnának az ellátási termékláncok, a központi készletben csak a 
beszerzési időt áthidaló nagyságrendű anyagtárolás lenne. Ez az üzemeltető 
számára lehetővé tenné a raktári készletek jelentős csökkenését. Az anyagszállítás 
területén az eddigi gazdaságtalan vételezési/ágazati kiszállítási eljárás helyett az 
irányonként összevont kiszállítás kerülne előtérbe saját MH szállító kapacitással, 
vagy gazdaságos polgári szállítási megoldásokkal. 

 A hazai logisztikai biztosítási feladatok mellett a KLB részt venne a külföldön 
szolgálatot teljesítő missziók logisztikai ellátásában, amely így gyorsabbá, 
korszerűbbé és gazdaságosabbá válna. Többek között ez is indokolja a KLB 
repülőtérhez közeli telepítésének követelményét. A Központi Logisztikai Bázisra 
történő anyag és eszköz átcsoportosítással tehermentesíteni lehetne a kaposvári 
logisztikai ezredet is. 

 A KLB nemcsak a raktározás, az anyag-és eszközkezelés központosítását 
jelentené, hanem ide kerülhetnének mindazon logisztikai funkciók, amelyek jelenleg 
az MH központi tagozat feladataihoz tartoznak, úgymint: 

• a szükséges légi szállítások lebonyolítása, 
• a speciális szakkiképzési feladatok; 
• a katonai eszközökhöz kötődő hatósági feladatok (gépjármű vizsgálatok, 

mérésügy stb.); 
• az MH szintű a különböző anyagnem nyilvántartások vezetése; 
• az anyagok és eszközök minőségi vizsgálata (laborok, mérőállomások, stb.); 
• a kiadáshoz tartozó speciális javítás, üzembe helyezés; 
• a karbantartás, konzerválás; 
• a központosított hulladékkezelési, hulladékhasznosítási feladatok.  

A KLB profiljához tartozna még a következő feladatok végzése: 

• az MH szintű ellátási normák és normatívák szerkezetét, pénzértékét 
befolyásoló statisztikai adatok gyűjtése, azok feldolgozása, az ellátási 
pénznormák, anyagnormák (pótnormák), normatívák változtatására vonatkozó 
javaslat megtétele, 
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• részvétel a HM/MH szintű szakterületi követelmények alapján a 
nomenklatúrájába tartozó szakanyagok és szaktechnikai eszközök rendszerbe 
állításában, üzembentartásában és rendszerből történő kivonásában,  

• a katonai szervezetek előírt szakanyagokkal történő ellátása, illetve a 
szaktechnikai eszközök és gépek szervizelésének és javításának a 
koordinálása, 

• az MH gépjárműveinek és munkagépeinek államigazgatási eljárás keretében 
történő forgalomba helyezése, illetve forgalomból való kivonása, továbbá 
hatósági okmányokkal- és jelzésekkel történő ellátása, 

• a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény rendelkezése alapján az MH 
mérőeszközeinek kalibrálása,  

• a szállítók szerinti megrendelések és teljesítések nyilvántartása.  

 A honvédség logisztikai biztosítása érdekében szükséges - és a KLB-n nem 
tervezett - feladatok végrehajtását más honvédségi és minisztériumi szervezetek 
végzik. 

 

1.3. Igénylési és ellátási folyamat 

Az ellátás a katonai szervezetek által megküldött rendszeres, időszakos és 
rendkívüli igénylések alapján történik. Az igénylések felterjesztése a szolgálati és 
szakmai út betartásával kerülnek végrehajtásra. 

A megküldött igények feldolgozása során a KLB végrehajtja az igények 
összevetését az érvényben lévő katonai normákkal és az MH ÖHP szolgálati ágak 
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által meghatározott ellátási prioritásokkal, és ezek alapján intézkedik a raktári 
készleten lévő anyag kiadására, valamint a katonai szervezet kiértesítésére. 

 A kiképzési időszakban a komissiózott készletek és eszközök átadása 
meghatározott időközönként terítő járat igénybevételével kiszállításra kerül az igénylő 
katonai szervezethez, vagy az általa kért helyre. A szervezetek vételeztetése csak 
sürgős, speciális szállítást igénylő esetekben lehetséges. 

 Raktárhiány esetén a logisztikai információs rendszer alkalmazásával 
vizsgálatra kerül, hogy más katonai szervezetnél található-e átcsoportosítható 
készlet, ha igen, akkor ezen alakulattól történik az igény kielégítése. 

Amennyiben az igényelt anyag vagy technikai eszköz nincs raktáron és más 
szervezetnél sem áll rendelkezésre, az bekerül a nem teljesíthető igények 
nyilvántartásába, mely beszerzendő anyagként jelenik meg és egy induló beszerzési 
eljárást generál. Az igénylés nyilvántartásba vételét követően a katonai szervezetet 
kiértesítik az ellátás elmaradásáról. 

A külföldi missziókban lévő kontingensek, alegységek és személyi állomány 
ellátása a kaposvári logisztikai ezreddel való együttműködésben valósul meg 
közúton, vasúton, vagy légi úton. 

Az HM/MH szintű vezető szervezetek a Logisztikai Információs Rendszer (LIR) 
alrendszerein keresztül a felhasználói hozzáférések függvényében folyamatosan 
tájékozódhatnak a gazdasági folyamatokról és készletekről a csapatok szintjéig 
bezárólag. 

A javasolt feladatrendszerrel a KLB meghatározó szerepet töltene be az MH 
hazai és külföldi ellátási rendszerében egyaránt. 

A KLB kialakításának és működtetésének összetett jogi, elhelyezési, 
informatikai, infrastrukturális, logisztikai tervezési, szolgáltatási, valamint üzemel-
tetési feltételei vannak. Mindezek együttes és a szinergiákat is kihasználó kidol-
gozása alapozhatja meg a KLB megvalósítását és gazdaságos üzemeltetését.  

Annak meghagyása mellett, hogy a tárca vezetése és a közvetlenül érintett 
szakemberek mind egyetértenek a feladat minél költséghatékonyabb, minden lehet-
séges gazdaságos megoldás feltárásában, a mielőbbi megvalósításában, egy rész-
területen felfogáskülönbségek észlelhetők a leendő, nevezzük talán az eddig 
legelfogadottabbnak tűnő, ideiglenes nevén, az MH Központi Logisztikai Bázis (MH 
KLB), legmeghatározóbb funkcióinak megítélése terén. 

2. Felfogáskülönbségek 

 Az előzőekből minden hozzáértő számára nyilvánvaló, hogy a KLB egy az 
ellátási láncban hatékony elosztó szerepet játszó szervezet, nem pedig az ellátási 
lánc „Központi Szervezete”. A központi menedzsmenti funkciók vindikálása a KLB-
nek nemcsak szakmai nonszensz, de a Varsó Szerződés doktrínájának reinkarná-
ciója. Ezért is meglepő a Honvédségi Szemlében publikált „A logisztikai rendszer kor-
szerűsítésének lehetőségei” című cikk közreadása, mely üzenete gyökeresen szem-
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behelyezkedik a 2011. évi CXIII. törvény 35. § (1)-vel, mely szerint: „A Honvédség 
polgári irányítás alatt álló … szervezet”. A publikációban szereplő elgondolás kivonja 
a civil kontroll alól a beszerzést, a fegyverrendszerek élettartam menedzsmentjét és 
az ezekhez kötődő alapvető gazdálkodást.  

A demokrácia alapelvének megkerülése mellett a cikk a tudomány oldaláról is 
kérdéseket vet fel, mivel hiányzik belőle mindaz, amire egy elképzelés tudományo-
san felépülhet. Csak emlékeztetni kívánunk a tudományos kutatás elméletére, mely 
szerint a kutatás alapvető, általános formája a dialektikus módszer. Ez a forma az 
egyes tudományágak (szakok) konkrét tartalmától és fejlődési sajátosságaitól füg-
gően különféle formákban konkretizálódik. Konkrét formái az összehasonlító mód-
szer, melynek segítségével feltárhatók a jelenségek egyetemes összefüggései, illetve 
a történeti módszer, mely segítségével feltárul és megalapozódik a fejlődés elve a 
valóság legkülönbözőbb területein.  

A különös (részleges) módszerek valamennyi tudományágban használatosak, 
de csak a kutatás tárgya egy elemének vizsgálatára alkalmasak. Legfontosabb fajtái: 
a megfigyelés, a kísérlet, az analízis, a szintézis, az összehasonlítás, az indukció, a 
dedukció, az analógia, a matematikai módszerek és a hipotézis. Nos, az említett írás-
mű nélkülöz minden ez előzőekben idézett tudományos módszert. 

Egy ilyen, részleteiben nem ismert és elemzést, kihatást nem tartalmazó felfo-
gás tovább fejlesztése, kibontása, megvalósításra történő előterjesztése nem számol 
azzal, hogy a tárca vezetése által az elmúlt évben megvalósított szervezeti, struk-
turális, működési átalakítás befejező szakasza ez év áprilisában ér véget. Egy újabb 
jelentős, a HM és MH minden szervezetét valamilyen formában és mélységben érintő 
átszervezés politikailag elfogadhatatlan, még akkor is, ha az MH KLB megvalósítását 
közvetlenül érinti.  

 Mindezek előre bocsájtása mellett tekintsük át, hogy milyen valós lehetőségek 
igénybevételével érhető el a logisztikai támogatási rendszer korszerűsítése. 

Az első, amit el kellene fogadni az, hogy az MH KLB fejlesztése, átalakítása a 
korszerűsítés lépéseinek egyike kell, hogy legyen. A jelenlegi logisztikai támogatási 
rendszer módszeres áttekintése és korszerűsítése során indokolt az MH KLB 
működését, kapcsolódását, újszerű feladatrendszerét is kialakítani és azt a korszerű-
sített logisztikai folyamtokban figyelembe venni, azokba beilleszteni.  

 A logisztikai rendszer további korszerűsítése nem nélkülözheti a nemzetgaz-
daságban bevált módszerek, azokon belül a korszerű üzleti folyamatok tanulmányo-
zását és a honvédelem viszonyaira a tapasztalatok egyes részeinek, vagy csak szel-
lemiségének felhasználását, adaptálását.  

 Cikkünk további részeiben ezeknek a lehetőségeknek a feltárásával, alkal-
mazásuk lehetőségeivel foglalkozunk, annak meghagyásával, hogy a cikk keretében 
a bemutatott eljárásoknak, terjedelmük miatt, csak a lényegükre van lehetőség rámu-
tatni. 
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3. A gazdaságban, az üzleti életben alkalmazott hatékonyságjavító 
megoldások 

A gazdaság minden terén tért hódítanak azok a törekvések, melyek célja a 
termelési, szolgáltatási tevékenységek hatékonyságának növelése, vagyis kevesebb 
ráfordítással többet, jobban, rövidebb idő alatt előállítani, illetve szolgáltatni. 

Ezeket a törekvéseket segítik elő az adott szervezet funkcióiban megtestesülő 
tevékenységi folyamatok felmérésére, elemzésére, korszerűsítésére szolgáló elmé-
leti alapok. 

Mielőtt áttekintenénk a gazdasági megoldásokat rögzítsük le, hogy védelem-
gazdasági értelmezésben a katonai logisztikai támogatás tevékenységi folyamatai a 
Honvédelmi Tárca Védelmi Tervező Rendszeréhez, az államilag (is) szabályozott 
pénzügyi rendszerhez, a technikai biztosítás élettartam menedzsmentjéhez 
illeszkednek és természetesen betöltik a polgári értelemben vett logisztika funkcióit 
is. Ez utóbbi feladata általános esetben: az anyagok és információk rendszereken 
belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, szervezése, irányítása, 
ellenőrzése és a végrehajtásához szükséges tárgyi feltételek megteremtése.  

Lényeges különbség a kettő között az, hogy a polgári értelemben vett logiszti-
kához általában nem tartozik az ellátás tárgyának, felhasználása körülményeinek 
megtervezése (amennyiben szélesebb értelemben, vagyis az ellátási lánc 
szempontjából vizsgáljuk akkor viszont már igen). A katonai logisztikai rendszer ezzel 
szemben a haderő képességek fejlesztésével-fenntartásával kapcsolatos tervező és 
megvalósító munkáknak mindenkori résztvevője (ilyenek: az erőforrás és költség 
tervezés, a köz/beszerzési eljárás lefolytatása, a K+F, a felújítás, a korszerűsítés, a 
hadfelszerelés rendszerben tartásának élettartam menedzsmentje, az infrastruktúra 
menedzsment, a kivonás, a selejtítés, az újra hasznosítás, az értékesítés stb.), 
következésképpen a gazdasági korszerűsítési lehetőségeket ennek figyelembe véte-
lével kell felmérni és javasolt módszerei felhasználásának lehetőségeit ennek megfe-
lelően kell megítélni. 

3.1. Egyes, az üzleti életben alkalmazott hatékonyságjavító megoldások 
felsorolása és vázlatos ismertetése 

3.1.1. Ellátási lánc menedzsment (SUPPLY CHAIN MANAGEMENT) 

Ez a tudományterület az áruáramláshoz kapcsolódó tevékenységek (a termék 
előállításától, a szállítás/fuvarozás, a készletgazdálkodás, a telephely megválasztás, 
a beszerzési és értékesítési csatornák, a rendelés-feldolgozás, a vevőkiszolgálás) 
működési körét fogja át. Mind a logisztika, mind az ellátási lánc menedzsment egy 
olyan rendszerelméleten alapszik, melynek lényege az alrendszereknek az 
összefogása, egységes szemléletben való kezelése, optimalizálása. 

Ez a tudományterület, honvédségi vonatkozásban, segítheti a logisztikai fő- és 
részfolyamatok áttekintését, összehangolását és a lehetőségek szerinti optima-
lizálását. 
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Ismeretes, hogy a logisztikai támogató rendszer is folyamatokból áll. A 
folyamatok áttekintésének és optimalizálásának egyik korszerű módszere. 

3.1.2. Az innováció menedzsment, folyamatmenedzsment, folyamat innováció 

A tevékenységi folyamatok felmérésének rendeltetése, hogy az adott szerve-
zet céljainak elérését támogató folyamatok megismerhetők, összegyűjthetők, ele-
mezhetők legyenek és ennek alapján a folyamatok korszerűsíthetők, szükség szerint 
újra-, vagy áttervezhetőkké váljanak, azokban új alkalmazások, vagy minőségirányí-
tási rendszerek bevezetése valósulhasson meg – függően az elemzés eredményétől.  

A meglévő folyamatok feltérképezése azért fontos, mert ezzel megállapíthatók a 
tevékenységek kritikus útjai, kimutathatók a fölösleges/látszat/presztízs tevékenysé-
gek. Ehhez nyújt segítséget a hálótervezési módszer. Katonai logisztika vonatkozá-
sában ez a módszer segítheti a logisztikai fő- és részfolyamatok áttekintését, össze-
hangolásának és a lehetőségek szerinti optimalizálásának előkészítését. 

A logisztikai folyamatok elemzéséhez elengedhetetlen olyan információk 
(adatok, szövegek, ábrák algoritmusok stb.) megléte, melyekkel jellemezhetők, 
áttekinthetők a fő- és részfolyamatok. Ezen a területen segítségünkre lehet az… 

3.1.3. …Információtechnológia (IT) 

Ismeretes, hogy a HM tárca vezetése évek óta megvalósítási célként tűzte ki a 
Logisztikai Információs Rendszer (LIR) kiépítését. E cikk keretében csak az állapít-
ható meg, hogy elkészült a LIR koncepció és a részletes kidolgozás, illetve a beveze-
tés még várat magára. 

A koncepcióban meghatározásra került, hogy a LIR tegye lehetővé, támogassa 
(kivonatosan): 

– a különböző munkafolyamatokhoz szükséges hiteles adatok és információk 
naprakész előállítását, elérhetőségét. Adatbázisa tartalmazza a humán és a 
logisztikai folyamatokhoz tartozó tervezési, beszerzési, ellátási, anyagi-
technikai biztosítási, gazdálkodási, elszámolási, ellenőrzési és elemzési 
feladatok, valamint a logisztikai támogatási és gazdálkodási események 
adatait; 

– a tevékenységi folyamatok adatainak kapcsolatát az alacsonyabb, illetve 
magasabb szintű logisztikai tevékenységi folyamatokkal (szakfeladatokkal);  

– a megvalósításra kerülő katonai képesség fejlesztésekkel és a fenntartással 
kapcsolatos beszerzési, ellátási adminisztrációt, a leltározási folyamat 
támogatását, az előírt gazdálkodási beszámolók meghatározott formában 
történő elkészítését; 

– egy meghatározott jogosultsági rend szerint a LIR adatbázisainak elérését; 
– a HM-ben és a MH-ban meglévő, továbbá az építés alatti és a tervezett infor-

mációs/informatikai rendszerekkel történő kapcsolat kiépítését, vagy az 
azokkal történő integrációt (pl. Költségvetés Gazdálkodási Információs Rend-
szer- KGIR, Katonai Beszerzési Információs Rendszer (K)BIR, Vezetési Infor-
mációs Rendszer VIR), ennek során minden munkafolyamatnak az MH gerinc-
hálózatán történő működtetését, a központi logisztikai szakanyag törzsadat-
bázis, az egységes nyilvántartási és termékkód rendszer használatát. 
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A gazdasági gyakorlatban gyakran használják a korszerűsítések, a részleges 
átalakítások elvégzéséhez…  

3.1.4. az üzleti folyamat újjáalakítása (Business Process Reengineering)  

…elnevezésű módszert, amelynek ajánlott tevékenységi sorából részben, vagy 
egészben hasznosíthatjuk a következőket:  

– Előkészítés: A változás szükségességének felismerése, jövőképalkotás, 
általános célkitűzések meghatározása, tervező team létrehozása, a változta-
tás folyamatmodelljének elfogadása; 

– Helyzetvizsgálat, folyamatok azonosítása, folyamattérkép elkészítése; 
– Folyamatok megértése, elemzése, hibáinak beazonosítása; 
– Működési célok meghatározása; 
– A folyamatok áttervezése, vagy újak megtervezése; 
– A szükséges információtechnológia (IT) megtervezése; 
– Erőforrás-költség, eszköz és infrastruktúra tervezése; 
– Humán erőforrás tervezése; 
– A folyamat működési szabályzóinak kidolgozása (a meglévők átalakítása); 
– Megvalósítás és kísérleti bevezetés; 
– Értékelés, korrekció, véglegesítés; 
– Az újjáalakítás további lehetőségeinek szisztematikus kutatása. 

Az elvégzett folyamatfelmérések (tartalom és kapcsolódások, részfolyamatok, 
kritikus út kimutatása stb.), folyamatelemzések és az azok alapján módosítási, 
korszerűsítési elgondolások hasznosíthatóságát az…  

3.1.5. üzleti intelligencia- Business Intelligence (BI)  

…vállalatirányítási rendszer módszertana alapján ellenőrizhetjük. 

A megvalósított korszerűsítések működését a kontrolling rendszerrel követhet-
jük, elemezhetjük, illetve ennek megállapításai alapján további pontosításokat végez-
hetünk el. A kontrolling a szervezetek irányítási rendszerének egyik kiemelt alrend-
szere, amely az irányítási funkciók közül a tervezést, a terv/tény adatok összevetésé-
vel az eltérések ellenőrzését, elemzését, az okok megállapítását, a megszünteté-
sükre alkalmas módszer bemutatását végzi. Ebből adódóan megfelelő döntés előké-
szítési segédeszközt ad a vezetés számára a környezeti változások dinamikus kö-
vetéséhez. 

4. Következtetések általában 

A cikk keretében nagy vonalakban bemutatott üzleti folyamat-korszerűsítési, 
hatékonyság javító módszerek csak útmutatást tartalmaznak arra vonatkozóan, hogy 
az üzleti életben, vagy esetünkben egy katonai logisztikai támogatási rendszerben 
milyen módon lehet megközelíteni és feldolgozni egy vélt, vagy valós problémával 
jellemezhető működési kört. 

Észrevételezhető, hogy minden korszerűsítési eljárás megindítása előtt értel-
mezni szükséges a tevékenységi folyamatokat, azok kapcsolódását és szabályo-
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zottságát. A folyamatok felmérését és azok hozzáértő kritikai elemzését követően 
lehet körültekintően, a működés körülményeit figyelembe vevően, hozzáfogni a kor-
szerűsítéshez. Ennek lefolytatásához a szakirodalom messzemenő segítséget nyújt. 

A korszerűsítéshez elengedhetetlen a folyamatok adataink, belső információi-
nak ismerete, mert ezek nélkül nincs lehetőség azok többcélú összekapcsolására, 
vagy szétválasztására. A korszerűsítési megoldásokat célszerű változatokban 
kidolgozni és ismételt elemzés után lehet csak kiválasztani a megvalósítás módját. 

A további kidolgozás során esettanulmányokkal, folyamat-modellezésekkel 
kell meggyőződni az elvégzett munka használhatóságáról. Ezt követően lehet csak 
véglegesíteni a korszerűsített rendszert, majd a működés során indokolt, a kontrolling 
módszer felhasználásával, a korszerűsített folyamatban is ellenőrizni a rendszert és 
szükség esetén utólagos finomításnak alávetni azt. Ez a módszer a honvédelmi tárca 
rendszerében már megtalálható. 

5. Következtetések a katonai logisztikai rendszer korszerűsítésére 
vonatkozóan 

A korszerű üzleti folyamatok áttekintéséből úgy tűnhet, hogy teljes értékű 
adatbázis és informatikai jellemzők nélkül a folyamatok felmérése, elemzése, korsze-
rűsítésük megkezdése teljes értékűen nem valósítható meg.  

A katonai logisztikai rendszer korszerűsítésére vonatkozón átmeneti (kezdeti) 
megoldásként el kell fogadnunk, hogy nem várhatunk a LIR tételes kidolgozására, 
hanem a meglévő rendszeradatok, rendszerjellemzők birtokában el kell kezdenünk a 
katonai logisztikai rendszer egyes problémás fő- és részfolyamatainak felmérését, 
meg kell állapítanunk a vélt, vagy valós hiányosságok okát és meg kell szüntetnünk a 
feltárt hiányosságokat.  

Megkülönböztetett figyelmet indokolt fordítani a katonai missziós feladatokat 
ellátók logisztikai támogatási folyamatainak (ellátás, szállítás, beszerzés, 
hadfelszerelés korszerűsítése, infrastrukturális biztosítás) felmérésére és a 
szükséges módosítások elvégzésére, továbbá az önkéntes tartalékos rendszer 
további kiépítésének logisztikai feladataira. 

Munkánk megkezdése előtt és a munka során tanulmányozni szükséges a 
rendszer működésére vonatkozó hivatalos szabályzókat, azok végrehajtásának 
rendjét, a vonatkozó szakirodalmi ajánlásokat, módszereket és azok felhasz-
nálásával, kerülve a hirtelen támadt, nem igazolható ötlet-felvetéseket, 
rendszerszervezési alapokon és szemlélettel indokolt működni. Változásokat csak 
körültekintően, a jelenlegi helyzet részletes értékelését és a majdani elérni kívánt 
állapot pontos leírását követően lehet csak elindítani, a várható hatásokat felmérve, 
lépésről lépésre megtervezve azokat. Ez a munka megkívánja, hogy annak a HM-
HVK, valamint az MH ÖHP érintett szervezetei tevékeny résztvevői legyenek.  

 A korszerűsítés során olyan szemléletmódra van szükség, amely a folyamatok 
hatékonyságának és a „folyamati végtermék” minőségének növelésére, valamint a 
hatékonyabb gazdálkodás megszervezésére irányul.  



18 
 

Egy ilyen felfogású korszerűsítési munkához kívánt megállapításaival, ajánlásaival 
hozzájárulni a cikk.  

Felhasznált irodalom:  

Business Intelligence – Üzleti intelligencia áttekintés,Oracle Business Intelligence 
Technical Overview http://otn.oracle.com  

Dr. Deák Csaba: Üzleti folyamatok újjáalakítása, 2005, Miskolci Egyetemi Kiadó 

Garai T., Dr. : Ellátási láncok szervezése, Logisztika: Műszaki – Gazdasági 
Információ,2001. március-április, 2. sz. 

INNOVÁCIÓMENEDZSMENT KUTATÁS ÉS GYAKORLAT, Folyamatmenedzsment, 
folyamatinnováció (Miskolci Egyetem Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási 
Központ kiadványa 2007) 

Dr. Kovács Ferenc  „ A megvalósítható KLB” című tanulmányából kivonatok 

portal.zmne.hu/pls/.../75BB2FA96F420F4FE040E0C1044C7BF4 – letöltés 
2012.03.11. 

Szegedi Z. - Prezenszki J.: Logisztikamenedzsment, Kossuth kiadó, 2003. 

Tenner Arthur R., Detoro Irving J.: BPR - vállalati folyamatok újraformálása, Műszaki 
könyvkiadó, Budapest, 1998-as magyar fordítás 


