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Jóslattal kezdem: még 2 olyan ínséges év, mint amilyen az 1993. volt,
és a Magyar Ht;nvédség kénlelen lesz a logisztikai szemléletet és mód-
szereket eszköztárába venni, a fajlagos ellátási költségck c.sökkentese a
túlélés biztosítása érdckében. Időszerűek tehát a logisztikai kutatások,
kűlönösen azért, mcrt még nem ismerjük kellő mélységben a nyugati al-
kalmazott logisztikai rendszereket, azt azonban biztosan tudjuk, hogy
nincs cgyetlen, számunkra változtatás nélkül lemásolható rendszer sem
a nagynértékben eItéró körülmények miatt.

Tisztán logikai kóvetkeztetések alapján nem tartom számunkra pél_
da-értékűnek sem az amerikai, sem a NATO-tagországok hadseregei lo-
gisztikai rendszerét (amely nem azt jeienti, hogy- nem kell azokat tanul-
mányozni). Miért nem jó nekünk a NATO-rendszert lemásolni? "Grrz-
dag" országokról van szó többnfre, amelyek integrált gazdasággal, tel-
jeskörű hadiiparral rendelkeznek, külső fenyegetettségük nincs. A tel-
jeskörű hadiipari együttműködést és teljcskörű (koalíciós) hadianyag és
haditechnikai önellátást megvalósító NATO-tagországok azért sem le-
hetnek jó példák, mert éppen a szövetségi keretek miatt nem kell attóI
tartaniuk, hos/ egyik vary másik hadianyag-íbrrás "e ldugulna", ezéíL egé-
szen más készletezési elveket alkalmazhatnak. Helyzetünknek - annak
ellenére, hory a NATO-hoz szeretnénk csatlakozni - sokkal inkább az
európai semleges országok rendszerei felelnek meg.

A"szovjet hadudomány" pedig azért nem követendő, mert a nyugati
(NATO) hadtudománnyal szemben jelentősen eltér a lehetséges (prog-
nosztizál0 veszteségek megítélésében, mert csak totális, ideológiai ala-

Ezen írá§ az új Honvédsé8iszeífik l993l7.szÁííában 'Az anya8i{echnikai inte8ráció útján a lo-
8isztika felé" címmel me8ielent cikkhez kapc§olódik

Dr.szúcs László ezredes, kandidátUs, MIl Közlekedési szolRáatf ónók

6



pon álló igazságos honvédő vagy felszabadító háborúban gondolkodott,
amelyben az állram. a rendszer, az ideológia léte forog kockán, így nem
számítanak az embervesztesé gek. |gaz, hogy az afgauisztáni megszállás
már megcáfolta ezt a mentalitást, mert még a kommunista ideológiával
alapo§an átitatott társadalom sem tűrte só nélkül a veszteségeket. Nyu-
gaton, a demokíatikus társadalmak az ún. helyi háborúk va5l alacsony
intcnzitású korrfiiktu§ok esetehen, amelyek szükségességének megítélé-
se is a demokráciának megfelel;ien sokzínű, nagion nehezen viselik el
az emberveszteségeket. lippen ezért a politikai és a katonai vezetó arra
kónyszerül, hogy az egyenértéket az anyag és a technika arányának nö-
velésével tartsa fenn, i!letve biztosítsa azt a fölén}t, amely az emberéletet
megóvja (együtt az embéri tényeó "minőségének", azaz akiképzes szin,
vonalának növelésével).

A fogyasztás-orientált piacgazdaság is a materiális oldal erősítését
részesíti elónyben. Ugyanakkor a lehetósógek a leggazdagabb hadsere-
geknéI is végesek, mert a materiális ósszetevő arányának nóvelése túl
nagy szállítási kapacitást és"meg,nunkáió" |étszámot igényel, amely már
a mozgékonyság akadályozója lehet, illetve horribiiis összegekbe kerül.
Eppen ezért követelménnyé válik a racionalitás, mert csak ezzel érhetó
el az egymással szembenálló összetevókból valamiféie elfogadható meg-
oldás. Ha elfogadjuk azt, hog, a LOGISZTIKA a RACIONALITAS tu-
ilománya, akkor megtaláltuk az ESZKÖZT is ezen ellentétes alkotók
összerendezésére. Helytálló tehát az a megfogalmazás is, mely szerint:
"A lo§sztika az, ami az atommagban a neutron íeladata: kötóanyag amely
az egtmást taszító protonokar összetaríl'r. " (Ifuight Wendling Consulting
GMBH)

A kétféle hadtudománnyal kapcsolatos fejtegeté§t azért tartom
szükségesnek, mert ryakran elhangzik az a l,élemény, hogy a (korábbi)
hadtápbiztosítás, de tóként a mai (a háborű ellátás tekintetében komp-
lex) ANYAGI-TECHNIKAI BIZTOSITAS (ATB) tulajdonképpen lo-
gisztika. Erról azonban még szó sincs, ^A,logisztika - amellett, hogy mód-
szerek összessége - elsósorban szemléletmód, amely az optimum keresé-
se érdekében pem ha.ilandó az objektív <iolgok megtagadására, nem ké-
pes elviselni a párhuzamos s2,ervezeteket, mindazokat a problémákat,
amelyeket a mai - a volt Hadtáp Főcsoportfónö}ség és 6 Fegyverzeti és
Technikai Fócsoportfónókség összÉiolt (báí integráltnak nevezett) ága-
zati alapú szervezete é§ tevéken}§ége - MH Parancsnokság és a HM il-
letékes szerveihez kapcsolódóan - magában hordoa
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A logisztika célirányosan kialaKtott informatikai háttér nélkül nem
értelmezhető, azon e5rszerű oknál fogva, hory csak számítógépes támo-
gatással és az informatikai rendszer útján lehet mindazokat az informá-
ciókat, adatokat kezelni és a számításokat elvégezni, amelyek a logiszti-
kai jellegű döntésekhez, műveletekhez elengedhetetlenek (például
komplex értékelemzések), Az Anyagi_Technikai Főcsoportfőnökég In-
formatikai Központja (ATIK) rendelkezik e feladatokhoz szükséges
szeíyezettel á eszközparkkal, azonban tevékenysége más iránni, nem
rendelkezik sem a szükéges adatbázissal, sem a speciális programokkal.
Ma még hiába kérdezzük meg az Informatikai Központot, hogy a való-
ságban mennfbe kerűl az MH-nak 1 árutonnakilométer, 1 középjavítás,
1 t gázolaj va5, hÚ§konzerv, nem tudja megmondani. (A szakszolgálatok
sem tudják, mert azokat meg a többszöri leszervezéssel megfosztották a
szükéges szellemi kapacitástól).

A (katonai) logisztika a polgári (gazdasági, tudományos, oktatási
§tb.) kapcsolatok nélkül sem értelmezhető, különösen az új Honvédelmi
Törvény szelleme alapján, amely a honvédelmet össztánadalmi feladat.
nak tekinti. A törvény szellemében a gazdaság különfé|e ágazatait céIírá-
nyos felkészítéssel alkalmassá kell tenni rendkívüli helyzetben való kato-
nai igénybevételre, illewe arra, ho$, biztosítsa a mcrzgósított haderő kü-
lönféle anyagi, technikai, egészségüryi és közlekedési szükségleteit egy-
részt közvetlen eszkóz, anyag és létszám átadás, másrészt gyorsított ha-
dimegrendelések teljesítése, továbbá " megllagorr"_kapacitások formájá_
ban. Ezt a feladatkört ma GAZDASÁGMOZGÓSÍTÁS-nak nevezik,
amely ugyancsak eg}, átöröklött fogalom, nem azt tükrözi, hogy a honvé-
delemre célirányosan felkészúl az ország, hanem hory ad-hoc mozgósít.
A gazdaságmozgósítás ennek a felkészülésnek csak a végsó fázisa, tulaj-
donképpen a hadigazdálkodásra való áttérés idószaka. A MOZGOSÍ-
TAS kifejezés e§/ébként is riasztólag hat. Jobb lenne tehát a gazdaság
honvédelmi felkészítéséről beszélni.

Miért csináljunk logisaikát?

Ezt a kérdést komolyan kell venni, meít van egy alapvetóen műkö-
dőképes rendszer, amely teljes vertikumban kiépült. Divatból? Ebben az
esetben elegendó lenne átkeresztelni a szervezeteket.
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A logisztika bevezetáével elkerülhetetlen bizonyos átszervezés is.
Átéltünk azonban több olyan átszervezÁt, amely nem tudott maga elótt
értelmes célokat, átéltúnk olyan ászewezéseket, amelyek eddig még
pontosan fel nem mért, csak szállítási költségben minte§/ fél milliárdos
kárt okoztak a hadseregnek, nem beszélve a személf veszteségekról, de-
rékba tört emberi sorsokól.

Világos célokat kell tehát megfogalmazni, nehogy a logisztika (rend-
szer és szemlélet) meghonosításával mégis csak elkerülhetetlenné váló
átszervezés a korábbiakhoz h ason|ó "eredménnyel' végződjön. Mielótt a

szervezetekhez nyúlnánk, tisztázni kell a élok mellett azokat a terüle-
teket, amclyek a logisztika eszköztáráva| (módszereivel) kezelhetők Ez
elméleti és gyakorlati prcrbléma is, ezért a kutatások es/ik fontos terüle-
tének tartom.

A célok meghat ározása

1. Vezetói ya§/ parancsnoki cél

Valószínűleg ezt a legnehezebb megíogalmazni, mer7:

- aHonvédelmi Törvény alapján a Parancsnok felelős az anyagi-tech_
nikai, pénzűryi, közlekedési es egészségüryi biztosításért, ugyanakkor
azonban célszerű őt függetleníteni ezen területek közvetlen irányításá-
tól, hogy a kiképzésre (harctevékenységre) koncentrálhasson;

- leheségcs, hogy a parancsnok továbbra k "gazdálkodni" akar.

Nézetem szerint a logisztika háborús kategória, ennek megfelelően
a parancsnok háb orűban sem "gazdóIkadik",hanem az anyagi, technikai,
szállítási és más lehetőségek ismeretében dönt, elhatározást hoz a had-
művelet/harc megvívására, a harcra é§ nem a feltételekre koncentrál. Eb-
ből kiindulva célszerú lenne békében is mentesíteni a parancsnokot az
anyagi-technikai, elbelyezési, pénzügyi és más ellátási próUtémáttól. Úgy
tűnik tehát, ho5l vezetői célként fogalmazható meg mindazon területek
logisztikához sorolása, amelyek a katonai szervezet fenntartrásához/ki-
képzéséhez, valamint harcához és életéhez szükéges feltételrendszert
biztosítják.
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Ehhez kapcsoló<ióan, illetve ennek eredményeként jobb vezethető-
ség alakul ki, tnert a para;rcsnok csak egy szolgálati szem éllyel: a logtsz-
tikai főnökkel áI köz"etlen kapeolatban. Jalul a vezethetőség a logisz-
tikai rendszeren belül is azáltal, ho5r elü és ryakorlati alairon összeren-
dezhetők a funicionálisarr összetartoá. ágazatonként külön-külön ke-
zelt teri|,etek.Iiyenci., javítás: adatbázis; számütel; pénzügy; anyagtáro-
lás-gazdálkodás; tárolótér- va§r raktárgazdálkodás. továbbá a hagyorná-
nyos törzskarl tcrú)etek (szernélyüry, tervezés, harckészüitsóg stb.)- A
jobb vezethetóség egyik oidalról az eIórelátát, prognózísiceszítést. másik
oldalról az elszámolhatóságot, ellenórizhetósóget eredményezi minéi
több autómatizmus, normatíva, illetve a legrövidebb információs utak
alkalmazásával.

Mivel a LOGISZTIKA rugalmasan bóvíthető, vary szűkíthető, a pa-
rancsnok dönthet abban is, bogy mtlyen terüleíet tart szükségesnek a Io-
§utika hatá s köré be utalni:

- csak a "háborús" ágazatokat; vagy

- komplexen a teljes gazdálkodást.

Az előzőekból egyértelműen kitúnik, hogy felsószintű parancsnoki
döntés szükséges a parancsnoki elvárás kinflvánítására. A parancI:nok-
nak el kell .lönteni, mely területet akar közvetlenűl irányítani.

2. Létszám racionalizállis

Azt kell eiérni, hory a harjsereg finanszírozható békeszervezete a
legtöbb fegyvert. főként a k-,riátozrás alá esó harccszközt legyen képe;
"kézben tanani". Ez aztjelenti. hogy a katonalétszám minél naglobb mér-
tékben "harcos" feladatoi lásson el. Minden olyan feladatot, imely egy-
rés_zt állampolgárijogonjár,vagl hozzá hasonló polgári rendszerreimJg-
oldh ató, anyagok es szolgáltatások esetében csereszibatos vary bizonyós
kiegészítésekkel igénybevhető, nem §zabad a hadserég létszámát terheló
katonai szervezetekkel megoldani.

Németcrszágban például még a hadkiegeszítók sem katonai, hanem
nolgári szervezetek. élükön ciül kormányfótanácsossal, a népesség nl,il-
vántartiással integrált adatbázissal. Taktikus megotdás ez eryrészt a iét-
számgazclálkodás oldaláról (a gazdaságosságról nem is beszelve), más_
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részt azért is, mert a sorköteles es a tartalékos nem a hadsereggel álljogi
kapcsolatban, mindenféle problémáját a civil szférában rendezi, a soro-
zást is civil szervezetvégzi (a hadsereg követelményei alapján). A bevo-
nuló a behívó parancs kézbevételétól kerül csakjogi kapcsolatba a Bun-
deswehr-el.

3. Guzdaságosság, hatékonyság

A valós értékendnek megfeleló és csak a valós szükségletet kielé-
gítő megoldások legyenek. Mindenféle párhuzamosságot meg kell szün-
tetni-

Ha a Magyar Flonvédséget nem tervezik országhatáron kívüli alkal-
mazásra, akkor az országbban lévő kapacitások meilé párhuzamos kato-
nai kapacitások teljeskörű létrehozása nem indokolt. Arra ellenben szük-
ség van, hog1 rendelkezzünk azokkal a kzttonai keretszervezetekkel (er-
re jobb kifejezós pillanatnyilag nincs), amelyek a polgári kapacitásokra
rátelepülve biztüsítják azok megbízható igénybevételét. Ezen keretszer-
vezeteknek kell biztosítani a MH vezetési rendszerébe való beillesztést;
kiegészító, a ciÜl s zervezetnél nem alkalrnazott technológiákat, felszere-
lést és anyagokat, továbbá az órzés-védelmet, aknakutatást, technikai ál-
cázást stb,. Mindezek nélkül nem biztosítható a megbízható működés,
ugyanakkor tóredékébe kerül, mint ery tisztán katonai szervezet létre-
hozása és fenntartása.

Elmé|eti problémák

Ll Mi az, ami integrálható, mi a4 ami csak ágazati rendszerben
keze|hetó?

Először isa teljes bbtosításifolyamaíoí elemeíre bontva kell megvia-
gálni, melyek az integrálható feladatkörök, melyek gz ágazati kompeten-
ciák. Ennek alapján kimutathatók a FUNKCIONALIS INTEGRACIO
területei, amelyek szervezési bázisul is szolgálhatnak.

A következőkben a biztosítási folyamat elemeinek egÉajta vixgála-
tát mutatom be. (A besorolásnál a kóvetelményt meghatározó vary
együttműködő szervezetet szándékosan nem említem.)
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Elosztás (ellátári §orrend) meghatározás VK+4c.
Rendszerból kivonás VK+Ag.

Elemek

K+F
Piackutatrás (kínálatfelmérés)
Tipusválasztás (összehasonlító vizsgálatolg
tenderkiírás)
Renózeresítési eljárás elókészítése
Szükségletszámvetés
Hadinormák meghatározása

Költségszülséglet - sámvetés
Beszerzés (tender, áralku, szenódés)
kifize tés/elsámolrás
Áwétel (mrúsz.)
Nllvántartás (sámütel)
Uzemeltetési és igénybevétel szab ályozása
Szakkiképzési követelmény és programok
Tárolás, tárolótér gazdálkodás
Kiadás, bevonás
Javítási és eryéb megmunkálási technológiák

3 Ag,-ágazati

4 Int.- iítegíát

kidolgozása +eAlkatrész/javítóanyagjegzék Ag,
Javítás; megmunkálás Int.
Alkatrészbeszerzés, gazdálkodás Int.
Selejtítés Int.
Beruháziás-építós (az ATB,hez rendelés esetén) Ag

A felsorolt feladatkörök estré§zt tovább bonthatók, másreszt funk_
cionálisan csoportosíthatók"

Besorol6s

. Ác-'
Int.' es Ag

Ág.
Int. és Ág.

lnt.

4c

Int.
Int.
Int.
Ág.
Int.

+E
Ag.
Int.
Int-
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2./ A biztosítási folysmst cl€meinek tagozatokhoz való rendelése

Különösebb elemzés nélkül is látszik, hory a felsorolt elemek közül
például a dandár-ta8ozatban nem minden elem lehet jelen. Ilyen szem-
pontból o meglévó biztosítási tagozatokat j kategóióba sorolhatju"-u

I. A katonai alapszervezet (dandár, ezrtd)

E tagozat jellemzóje, hory az eryes s zakmák (ágazatok) ágazativég,
rehajtó tevékenységet folytatnak (az élelmezési ellátásból az étkeztetés,
ajavításon belül a jármű vary feglverjavítás), másrészt az ágazatokinteg-
rálódnak (összevont javító múhely) vagy lehetóség van az integrációra
(pl. anyagtárolás).

A kapcsolatrendszeí ezen a szinten a szabályozástól függ (termé-
szetbeni vary pénzbeni ellátásban részesülnek), azonban a beszerzési te-

vékenység és a helyőrségi feladatok miatt széleskörű (polgári és katonai
viszonylatú). E szlnt meghatározó:

- a technikai eszköók kezelóinek felkészítésében, az eszközók had-
rafoghatóságának fenntartásában;

- az állomány ellátásában (elhelyezési, egésxégügyi, élelmezési, ru-
házati stb.);

- a helyórségben a Honvédség imázsának alakításában.
l.

Alogisztikai szemléletmód alapján tehát erre a tagozatra nary figyel-
met kell fordítani, az erőfeszítéseket és az anyagi-pénzüryi eszköóket
ide koncentrálni.

A katonai alapszervezet logisztikai rendszere MlKRO-rendszernek
tekinthetó.

II. Közbeesó tagozstok (psrrnc§nokságok)

Ezeknél ryakorlatilag szewezó tevékenység folyik, amely a közvet-
len és a szakmai alárendeltek irány'tá§ára terjed ki. A kapcsolat-rend-
szeók is egnzerú, mert elóljáró-alárendelt üszonylatú. Az itteni orvos
s?Érrczí nem végezköaretlen 5ógító tevékenpéget, a mérnök-fótiszt
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nem végez beszabályozást stb. Valóságos gazdáIkodás sem folflk, legfel-
jebb a felülről kapott lehetóségek "Ieosz!ósa", illewe információglnijtés,
összegzés és " tra ruitá Iá s".

III. Felső szint

Ezen a szinten a jaűtás, megmunkálás, ryógyítás, tehát a végrehajtó
tevékenységek kivételével minden elem jelen van, de az e\őóek szabá-
lyozóit, technoló giáját, képzesi programjait, komplex feltótelrendszerét
is itt dolgozzák ki, a kapcsolatren dszet szs.rteágazó (polgári, nemzetkö-
zi). Ebben a szférában szükség van egyrészt a legjobb (és szűk területre
speciálódott) szakértókre, másreszt menedzserekre, akik az integrált
(funkcionális) tevékenységeket irányítják.

Ebből következik a képzési szükéglet is, mert újból jelentkezik az
ágazatnál lehetséges legmagasabb képzettségű specialistákra való igény
(szakmórnök, szakorvos, stb.) a menedxerek részére pedig a közgazda-
sági szakképesítés. Ezen a szinten tehát erős ágazatok és a legszűkége-
scbb integrált szervek kellenek.

Az ágazatoknak mindazokhoz a feladatokhoz rendelkezni kell spe-
cia]istákkal, amelyek objektíve rájuk hárulnak. Tagadni lehet ezeket a
feladatokat (pl. A 90-es átsze rvezéskor azt bizonygatták, ltogy az ágaza-
tok nem foglalkoznak majd kiképzéssel, hadműveleti teívezéssel stb.),
átlépni rajtuk azonban nem lehetett.

Ennek kapcsán bírálnom kell azt a törekvést, amely a törzskari szer-
veket erősíti, amelyek már nem részesei az ágazatok szaktevékenységé-
nek, hanem "véIeményeznek", feladatokat szabnak, továbbképzéseket
szerveznek, jelentéseket követelnek stb. Egy felmérés szerint a szaktisz-
tek munkaidejének 40 %o-át a járulékos feladatok foglalják le, a szakma
pedig háttérbe szorul.

Az előzóekben leírtak, különösen az erős ágazati szervekre vonat-
kozók nem azt jelentik, hogy mindezt az MHP-n vagy a HM_en belül
kellene működtetni. BeváIt a felsó szint két fokozatra való felosztása,
amelyet továbbra is célszerű alkalmazni. Az első fokozatnak e|vi irányí-
tást kell végeznie (nem csak valamiféle feladat - rranzitálást), a másik
pedig a vegrehajtó apparátus, Az eivi irányító fokozatban kelI a lehetsé-
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ges és ésEzerű integrációt megvalósítani. A felsó szint testesíti meg a ka-
tonai logisztikai MAKRO-rendszer gerincét.

Mely íevékenység vagry probléma kezelhetó a logisaika
módszerével

A logisztika módszerével nagyon soMéle probléma megoldható, ezt
mutatja a "ciyil' logisztika szerteágazó volta is. A katonai terület is sokféle
lehetóséget kínál.

K+F

E terület - az alapkutatásokat kivéve - széleskörű lehctősógeket kí-
nál aZ integrált - részaránycs finanszírozással megoldható terűleteken.
Ilyenek a járműfejlesztés, elektronika, különféle (folyamat) irányítási
(automatizált) rendszerek, szállítási technológiák, hírközlési rendszerek,
egészségügyi eszközök, térképészet, optikai eszközök, lézertechnika stb,
Mindezeket a feladatokat az ágazatok polgári tudományos-krrtató-fej-
lesztő kapcsolatai révén, az ágazati rendszerben célszerű megoldani. Eh-
hez be kell épülni az ágazati tudo:ltányos életbc, megfelelő jogosír
vánnyal, szellemi kapacitással és pénzzel kell rendelkezni.Ez ma, ágaza-
tonként igencsak eltérő képet mutat, a legjobbaknál is igencsak nyomott,
gyanai<vással és meg nem értéssel kezelt téma.

Áz ellátásis tagozatok szúmónak meghatúrozósa

A biztosítiá§i tagozatok számának meghatározása azért clsődleges,
mert ettól függhet a készletképzés, a kapacitások elosztása, bázisok te-
lepítése, stb. Megállapítható, hogy jelenleg a tagozatok száma diktált,
megegyezik a hierarchia fokozatainak számával, amely zászlóaljtól a köz-
pontig összesen öú. FIa a napi gépkocsi-szállítási teljesítményból indulunk
ki. ameiy a csapattagozatokban is legkevesebb lí0kmlaap, azaz75 km-es
szállítási távolság, azászlóalj-tagozatot nem számítva 4x75=300 km szál-
lítási mélységet jelent. (Ez a Duna és a keleti országhatár közötti távol-

5 Az c[átá§iva8y biaodtá§í tagozát 8],{jió- é§ szinooim fo8,a|om, beleéftem a iechnikai tiztosítás
tagozalait i§.
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ság). Megállapítható, hory ez eltúlzott, legkevesebb egy tagozat (75 km-
es mélpég) fólösleges, főként a vasúti szállítás működése esetén. Egy
tagozat pedig nagylétszámú kiszolgáIó szervezetet, rengeteg járművet és
anyagot, illetve ery fölösleges anyagátrakrást jelent.

Az anyagok keszletezése terén teljesen értelmetlennek tartom pél-
dául békében a hadtest-szintű "M' készletek ú5mevezett "helyszínen" va-
ló tárolását, mert:

- jelenleg nincs hozzá azonnal bevethető szállítrási kapacitás, csak
mozgósítás után, a "helyszíni" pedig térbeli|eg erősen ütatható;

- ezen készletek fenntartá§a (tárolótér; állomány, szállítrási-frissítési
költségek) jelentős ráfordítást igényel;

- a tárolótér valószínűleg fontosabb lenne a csapatok mozgósításá-
hoz szükséges anyagok hellnzíni tárolására;

- az idóben mozgó§ított és összekovácsolt szállító kötelék rövid idó
alatt képes magára venni az anyagokat közeli központi (területi), illewe
a küelölt és megfelelóen felkeszílett polgári raktárakban.

Az ellátandó csapatok érdekei az elsódlegesek, ez nem vitatható. A
csapatokat nagymértékben segítené, a feladatvégrehajtás biztonságát és
szervezettségét is narymértékben javítaná, ha ery helyen kellene több-
féle anyagot vételezni (és nem fordíwa). Ebból következik, hogy a hadi-
anyagok vegyes tároliására volna célszerú ajelenlegi ágazati tárolási rend-
szert átalakítani (a meglévó objektumok felhasználásával és az eryütt
tárolhatóság figelembe vételével). Ezznl a kedvező területi elhelyéiést
is biztosítani lehetne.

A háborús anyagellátási rend - ezen területi vegyes raktárak, illetve
a vasúti tároló körzetek bázisán - két alapvetó tagozatból óllna:

1./ Központi tago zatból, amely az elóbbi két elemet és eg5l gépkocsi-
szállító dandárt foglalna magába.

2. l Csapat-tagozatból, amely a zászlóalj-szintet tartaléknak tekinte-
né, az utánszállítást pedig a hadtest és a dandár szállító eszközei közötti
átrakás elha5lrásával, rotációs rendszerben a központi tagozattól (abból
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előretolt vasúti kirakó állomrásokról vary a vasút ideiglenes működókép-
telensége e§etén a szállító dandár által létesített átrakó körletekból) a

zászlóal.jakig (harccsoportokig) szállítanák az anyagot (ellátmányi egysé-
geket, egységrakományokat). A hadtest hátsó sávhatáránál lévő kirakó
állomáson vagy átrakó körletben l&ó anyagot a hadtest anyagának le-
hetne tekinteni. Növelni kellene a dandáí-íagozat autonómiáját a kész-
letszintek, a szállítási kapacitás növelesével, illewe megfeleló rakodó es
forgalomszabályozó erő létrehozásával. (A|kalmassá kell tenni kirakóál-
lomás működtetésére).

El kell dönteni azt is, hol történjen a lőszer és rakéták harchoz való
előkészítése, hevederezése, á ott a szűkséges szakállományt és eszközt
rendszeresíteni kell.

Mindezeket részleteiben termé§zetesen az ágazati szakértóknek
kell kidolgozni, mint ahory az ellátmányi egségek, egységrakományok
kialakításának és alkalmazásának kérdéseit is. (Meg kell jegyezni a rya-
korlatok tapasztalatai alapján, hogy az anyagi bíztosításra rendszeresített
szakemberek nem szívesen foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, inkább
szállítani akarnának).

Logisztika a technikai bizto§ításban va8y a technikai biztosítás
he|ye a logisaikában

Többen ütatják azt, hogy a technikai biztosítás egyáltalán a logiszti-
kához sorolható-e? Szerencsére a LOGISZTIKArugalmas kifejezés, vé-
gül is mit sorolnak oda, az csak elhatározás kérdése.

Úgy is felfogható (a klasszikus Jomini tábornok szerint), hory ami
nem harc, az logisztika. Logisztika a technikai biztosítás azért, mert ka-
pacitás és anyag optimális felhasználásáról van szó a technikai eszközök
hadrafoghatóságának fenntartása, vary harcképességének gyors helyre-
állítása érdekében,

Sajnos, a hadsereg belsó gazdálkodási rendje költségérzéketlenné
teszi az anyagmozgatást és nagyrészt ajavítást is. Mert elkülönült a csapat
és a központi költségvetés, a saját járművekkel végzett száIlítás "inge-
nes", a javító szewezetek fenntartási költsége nem a javítási költségeket
terheli.
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Alapvető "eszk)zkéní" lehet ennél a problémakömél is az általam
korábban leírt DOMINANCIA-elvet és a készletképzesi elveket alkal-
mazni, amciynek egyik következtetése az, hogy ami megvan a nemz€t-
gazdaságban, abból ne csináljunk (párhuzamos) katonai kapacitást, má-
sik az, hory az importMl szármaá anyagokból magas készlétszintet kell
fenntartani a sebezhetőség csökkentése érdekében, méghozzá a nemzet-
gazdaságra átruházható vagy onnan beszerezhetó szolgáltatrásokból,
anyagokból származó megtakarítiás felhasználrásával. A dominancia-elv
szerint nem választható el a javítóanyag, és a vele való gazdálkodás a
domináns tevékenységtől, a javítást végzó szervezettól. Kell tehát ery
integrált javítást koordináló-szervező szolgálat, amely az ágazatok köi-
remúködésével kidolgozza a javítási technológiákat, végzi a javítóanyag-
gazdálkodást, vezeti az integrált javítóműhelyeket, koordinálja ézek
eg5^ittműködését (kooperációját) a központi ágazatí a a polgári javító
szervekkel, illetve szervezi a polgári javító kapacitások igénybevételét.

_ Ha az egyes tagozatokat vixgáljuk, zászlóalj (harccsoport) szintjén
alapvetó követelmény a gyon "osztályozós" majd a hibaelhárítás és a'ki-
sebb sérülések kijavítása, hogy az egnzerűbben javítható harceszköz mi-
nél glorsabban újra hadrafogható leryen. Ennek éidekében célszerű a
dandártól egy-egyjavító csoport összeállítása és kiküldése, a harccsoport
technikai eszkózeinekmegfelelő ósszetételben, ahhozrugalmasan alkal-
mazkodva. (Régi amerikai szervezésí fogás: a hadosztályon belül nem
voltak rögzített szervezetű dandárok, hanem csak 3 operátív dandár pa-
ranc-snokság es a 10 zász|óaljból alkalmi, a felatlatnak megfelelő csopor_
tosításo*at hoziak létre. Uryarrígl állt össze a technikai és az ellátó égy-
ség is.) Ezt a rugalmas szervezeti formát is a logisztikai szemlélet szüite.
Nagyonjól aIkalmazhatnánk azt a nag;lszállító kötelékek (ezred, dandár)
e§etében is.

^ . .+ 
hadlesl jryító kapacitását békében is működtetniszükséges - meg-

felelő területi elrendezésben, a központi kapacitá§sal tisszehanloltan, d'e
csak 'lrcdl' eszközökjavítására.Ez azert i§ fontos, mert biztosítJa a szak-
javítók utánpótlását azon eszköziknél, amelyek nincsenek a polgári szfé-
rában.

Nem élszerű azonban személy es tehergépkocsi, rakodógép, daru
s_tb. közép és nagyjavító kapacitást műk<],dtetni, iegfeljebb a speiiális fel_
építményt trord<rzó terepjáró gépjárműalvázak részeie.
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Megítélésem szerint a Honvédelmi Tórvény, amely rögzíti a biztosí-
tási ágazatokat, megteremti a LOGISZTIKA kereteit.

A logisztika fokozatos megvalósítiására megvan a lehetóség. Néhány
alapelv (dominancia; keszletképzés;, integrálható területek) segítségével
láwányos és megrázó átszervezések nélkül nagyon jelentős eredménye-
ket lehetne elérni. Ahhoz azonban az illetékesek garanciáját kell bírni,
hogy az íg5l felszabaduló költségeket és létszámot elóre meghatározott
arányban az ellátás javítására és a múködó szervezetek megerősítésére
lehessen fordítani.

Célszerű feladatul szabni az ATIK-nak, hog végezzen komplex
költségelemzést azokon az ellátási területekcn, amelyek a polgári szfé-
rával csereszabatosak. Néhány kijelölt egségnél kílsérletet kellene bein-
dítani a polgári lehctóségek igénybevételére (az elmélet igazolására). Az
anyagi+echnikai szervezeteken bclül el kell végezni azokat az átrende-
zéseket, amelyek a lo;isztika meghonosítását szervezeti háttérrel is elő-
segítik. Az integrálható területeken (javítás;harcjármű; elektronikaibiz-
tosítás; anyageIiátó szervezetek stb.) folytani kell az integrációt, de nem
a szakmai oldal rovására, annak elsorvasztásával. Ellenkezőleg: az integ,
rált szervezeteken belül (pl. Anyagellátó Kozpont; Haditechnikai Ellátó
Központ) erősíteni kell a specialisták arányát. Ez azonban nem jelent
gondot, mert a sok párhuzamos szerv megszüntetésével jelentős létszám
szabadulhat fel.
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