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I-ÉrpzHBr-B LoGIszTIKA pÉNzücy NÉLrü-r

Kovócs Deuő|

Nem. A pénzüryi és számviteli-, kö zgazdaságtr es pénzügyi szakma (a

továbbiakban: pénzügy) sines logisztika nélkül. Tehát a címbéli kérdes -

tudjuk - rossz, de feltenni indokolt. Szakítani szükséges olyan sztereotí-
piákkal, minthog5l: ez a fogalom, -ügy, -dolog túl komoly ahhoz, hogy
katonáka bizzák|; a hadsereghez három dolog szúkséges: pénz, pénz,
pénz.; stb. Ezeket a kijelentéseket is csak vag5l nem "komoly" emberek,
vagy komoly emberek, de komolytalanul teszik. Nyilvánvalóan embernek
szúiettek, de ha férfiak és egészségesek vagy katonák ők is, vagy katonák
voltak, vary katonák lesznek. Ez a bekezdés már - logisztika (is). Szintén
nem igaz - tagadjuk, hory a logisztika olyan mint a foci, ajog és a közgaz-
daságtan: mindenki ért hozzá. Ettől függetlenül a logiszíika a tudo-
mányos technikai forradalom eredménye, az öncélú szakmai elkülönülés
helyett az integróció, az evolúció eszköze.

Mi akkor hát a logi§zíika szerintünk?

A szükséges, elkerülhetetlen szűkítéssel és eryidejűleg egyszerűsí-
téssel a logisztikB - minden álságosság és tudományos(ságos)ság mellő-
z&ével - sámunka és vaknánkbaq ú5l tűnilc gonölkod:ís! rendszenezési
és végrehajrási módszert jelent. Irhetővé teszi a főfeladataink idóben,
leggazdaságosabban való végrehajtását. A katonai logisztika a katonai
(professzionális) feladatoknak legkisebb veszteséggel, időben, leggazda-
ságosabb(leghatékonyabb) idóbeni és gyors végrchajtását jelenti.

l Kovács De?Jó alezJedes, MH ATFcsF-sé8, pénz08yi é, §ámvileli o§ztály
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Nem íartozik bele ebbe a katonai logisztikai fogalomba a
pénzügy?

A penzüry a szerné$ és tárgd feltételek biztosítása mellett -amik-
ben maguk is részt vesznelg érdekeltek és íészesülnek - mindig azt szá-
molja (ki-, meg és el-), azt larlja nfllván, hory az egység, az inIézet
fenntartiása, vas/ a védelem, egészségü5l, glermekintézményeink, üdü-
lőink, stb. - vagr ritkábban, hogl az eryik vary másik -feladat, dolog, üry,
stb. - mibe kerúl. A pénzüry szerves része a számvitel, a pénzeszközök
felhasználásáról, ava5lonváltozásról informál, és számol be. Aki ezt nem
fogadja el lehet jó szakember: katona, mérnök, orvos, múszaki, vagl ve-
gyész, stb., de a logisztika hatékony művelóje, jó alka|maája ritkán.

Kik vesznek részt a logi§ztikában? Kik hasznosíthatják?

Ve5rűk elő az Alkotmányt. Vegyük eIő a Magyar Közlönyt - például
az 1992. éi 63. számot -, a Honvédségi Közlönyt, vag5r akár az adott ka-
tonai sz€rvezet napi parancsainak e5dkét. Az Alkotmányban, vagy a hi-
vatkozott Maryar l6zlönyben látju( hory az Onág5nilés meghatározza
- többek köótt - a központi-, az elkülönített állami pénzalapok-, a helyi
önkormányzatok és a társadalombizto§ítás költségvetéseit. A HK-ban is
elosztási rendszerek müködéséról, müködtetésérót informálódunk. A
napiparancsban, ha valamit engedélyezett, korlátozott, tiltott, vag/ eI-
rendelt a parancsnok logisztikai tevékenpégéről kapunk integrált-, vagy
komplex képet. Az í5l kapott kép alapján a logisztikában tudtával, vagy
tudtán kívül, akaratával va§/ annak ellenére, helyeslésével vary szándé-
kai ellenére mindenki részt vesz, de nem egforma súllyal.

Természetesen a katonai logisztika szempontjából a legfontosabbak
az Országgnilés által megalkotott törvények, a honvédelmi tárca rende-
letei egázen a parancsnok döntéséig, a parancsáig. Ismét természetesen
a tőrvény(ek) már meghatároztak, behatároltak minden más alacsonyabb
jogszabályt, va5l jogszabálynak nem is minsülő rendelkezést.

A logisztikában tehát mindenki részt vesz, de vannak akik törvény-
kezesi-, döntési helyzetüktől függóen a módszer, a rendszer, az eszköz
eredményességét(hatékonyságát) jobban, vagy kevésbé befolyásolják.
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A logisztikai döntések - kihatásukat tekintve hierarchikusak. A ma-
gasabb szint korlátozza, vary behatárolja az alacsonyabb szinteken ho-
zott dönteseket-

A rész és az egész összefüggése

Két hasonlattal próbáljuk érzékeltetni.

Előszön képzeljünk magunk elé ery gömböt, ami azért gömb, mert
egészségesen müködnek részei. Az összhang megbomlásakor deformá-
lódik, tojás, vagy csepp alakúvá válik A gömb belsejében helyezkednek
el a katonai logisztika alanyai, a résztvevó szakszolgálatok, stb. A göm-
bünkön kívül helyezkedik el a nemzetgazdaságtól kezdve a politikáig
minden és mindenki sok-sok másik kisebb naryobb gömb - ami ennek a
dolgozatnak nem tárga. A gömbök szervesen kapcsolódnak, mert függ-
nek e5rmiástól.

Naryon vigyázni kell a nemzetgazdaságot jelképező nagy gömb ép-
ségére, mert az ezen belüli kisebb gömbök deformálódása, kilyukadása
károsítja a többi gömböt, netán kipukkaszthatja a nagy gömböt i§. Az
MH-n belül gondolhatunk a fejlesztési és fenntartási kiadások arányaira,
a haderőnemek számára q íelszereltségére, a személyi állomány életkö-
rülményeire, stb. ; - mint eddig bekövetkezett jelentősebb deformációkra.
Az országhelyzetének, a többi kis gömb deformálódásának bemutatása
nem célom.

Második kisérlet: Vagy képzeljükel a pénzt mint áramló folyadékot.
Akár csap, akár infúzió ez az áramlás, az átamló folyadék mennyisége,
annak minósége (pl.: a vízbe klórt, fluort, stb.; az infúzióba slógy§zert,
grógyhatású szert keverve) szabáIyozhatő. Ennél a (űz-, vary infúziós)
csapnál - az elkövetkező hónapokban várható, a honvédelemmel kapcso-
latos legfontosabb törvények és alapelvek, feladatok és a hozzárendelt
költségvetés a (láthatatlan) kéz.....

A befagyott tavon léket vágó homo ludens vajon halat fogott csa§
vary továbbéltette a beáramló friss levegővel a ki nem fogott halakat?
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Íry a "Kinek |ehet haszna a katonai logisztilcából?" kérdést nyitva
haryjuk (- ezek után haryjuk megválaszolatlanul! -), illetve megfordítjuk:
kinek nincs haszna, kinek van hátránya, ...'!

A pénzüryön belüli - a legegszerűbb - napi kérdések a íinanszíro-
ás, a likviditási 8 kötelezettség vállalás jogszerúségének és fedezete
megléiéne} vizsgálata; síb, a logisztika meghatározott szerepű ré§ztve-
vőJévé tesz. "Ho5l mi a matematika, soha sem lehet matematikailag meg-
állapítani; hog5l mi a filológia nem lehet filológiailag megmagyarázni;
hogy mi a biológia, biológiailag nem lehet megmondani."(M. Heidegger)
- nem kérdés az tehát, hory mi a katonai logisztika; van-e pénzüryi lo-
gisztika.

Röviden és összegezve: csináljuk.
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