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LOGISZTIKA-KATONAI LOGISZTIKA

A IIADITECHNIKAI BIZTOSITÁS, MINT ALKALMAZOTT
LOGISZTIKAI RBNDSZER

K5thay Jónos|

1.Az alkalrnazott logisÍika értelmezáse és a
katonai logisztika mibenléte

A logisztika elméleti problémáit elemó ciklrsorozat eddigirészében
alapvetőén integrált logis}tikai síkon üzsgálódtam. Ezért a.logisztika ál-

talános - a konkiét megjelenéstől elvonatkoztatott - problémái kerúltek

felvetésre. A logisaikiiátható és materiálisan kitapintható megjelenése

azonban sohasdm ölthet te§tet integrált logisztikai interpretációban,

A logisztika valós világát az alkalmazott logisztikai területek hordoz-
zák. És iennél inkább átbillenünk ebbe a valós ülágba, annál rohamo-

sabban távolodnak el eglnnástól a logisztikával foglalkoá szakemberek
és merülnek el az adotl szakterület konkíét ismereteket és tiszteletet
parancsoló légkörébe. Ami ezután még összetarthatj a a','logisz{thlsokat"

és egyáltalán bizto§ít közöttük kommunikációs lehetőséget,.az a logisz-

tikaámélet, a maga integrált logisztikai törvényeivel és szabályaival, me_

lyek minden alkaimazoti terúleten ugyTúg_y hltn_a! és érvényesülnek,

,"gítu" uugy gy"ngíwe a szakmai megvalósulások foly amatát. .E7Éít 
v^n

uá 1"t"nré!, tiogy timunkálatlan elméleti keretek között, sok logisztikus

a saját szakieriláét azonosítja a logisztikával - nem kevés -. komikusnak
rűnő" szal<rnai vitóí" provokálva ezz el a"ivólis" szakterületek védelmezői

kózött.

Maga a vázolt jelenség abból adódik, - mint már a soíozat elsó cik-

kében2 ilemezterrr_ - hogy a tapasztalati logisztika mindíg eg5l konkrét

1 Dr. Kóthay Jáno§ alezíede§, e8yet€mi docens, ZMKA Haditechnika tan§zékvezetó hetyettes

2 Katonai Logisáika 2. §z. ( 1 993.)



folyamatmegvalósító rendszerehez illesztve - arra ráépítve - annak szer-
ves. alkotórészeként jelenik meg. A kózlekedés terülétén dolgozó szak-
ember számára a logisztika, a közlekedés szervezés problémájaként je-
lenik meg. A technikai eszközök biztosításával foglaikozó méin<ik vágy
technikus szemében a logisztika, a javítás-szervezés vagy technikai kiszdl-
gálás szervezés problémájaként, de nem annak alapférdéseként merúl
fel. Ami a kettőben közös, csak annf, hogy megfelelő információkat és
erőforrásokat, megfeleló tér-, idő- és minóségállapotba kell hozni az
adott folyamat megvalósulása érdekében; és az ilyenirányú tevékenysó-
get mindkét szakmában azonos törvényszerűségek befolyásolják és ázo-
nos módszerek segítik. Akik ezt a közös nyelvet értik azok számára a két
terület átjárható, de hangsúlyozom, hog5l olyan logisztikus nem létezik,
aki legalább egy szakterületen ne mozogna otthono§an.

lgy az alka|mazott logisztika egyenlő szakma, plusz logisztikaelmé_
let.

Vigyázni kell azonban arra, hogy mit tekintünk alkalmazott logiszti_
kai területnek. Nem kevés szakmai interpretációt olvasok mostanában
arr9l, hory mi az a katonai logisztika és milyen jellemzők alapján integ-
rálható. Ezek az elemzések a végén mindíg nyitva maradnai és tudÓ-
mányosan elfogadható konkrétumot még nem olvastam a katonai logisz-
tika beazonosításához.

A téma nehézsége feltehetően abban rejlik, hogy egységes működó
rendszerbe integrált ilyen terület nem létezlk Ha azt mondom: katonai
bgisznka, körülbelül annlt ér, mintha azt mond alám: polgái logisaika .

Katonai logisztikai folyamat épp úgy nincs, mint ahogy katonai folyamat
nem ábrázolható, melyte a logisztika ráépülhetne. A hadseregben külön-
böző folyamatok zajlanak sokszor eglrmástól függetlenül, külónböző cé-
lok megyalósítása érdekében.

Ezekre a folyamatokra vag5l ezek meghatározott szakaszaira alakít-
ható ki a folyamatot kiszolgáló (biztosító) logisztikai rendszer.

Így a katonai logisztika kifejezés gyűjtő fogalomnak tűnik, mely a
hadseregben létező a|kalmazatt logisztikai területek összességét jelóli.
Mint ilyennek van is létjogosusltsága, amennyiben magán hordozza a
hadseregben létező folyamatok megvalósulásának sajátos jellemzőit, ka-
tonai specifikumait.



Annak már lenne értelme, hogy felmérnénk a katonai logisztikán
belül értelmezett összes alkalmazott területet rendszerezés céljáből, de
valószínű, hogy sokkal több ilyen létezik, mintsem gondolnánk. Ha létez-
ne (vagy létezhetne) ilyen rendszerezés, eligazítást adhatna számunkra
arról, hogy melyek azok a folyamatok, amelyek eg5,séges rendszerbe in-
tegrálhatók és egységes logisztikai alkalmazás kapcsolhatá hozzá.

Ilyen irányú törekvések a hadseregben már évek óta tapasztalhatók.
A javítómúhelyek ósszevonása, a technikai szolgálatok integrációja, majd
az anyagi-technikai biztosítási rendszer létrehozása, mind ezt célozza.
Jelen cikkben el akarom kerülni annak megítélését, hogy ezek a törek-
vések rnilyen eredménnyel jártak, célon egy |étező kialakított terület
üzsgálata és logisztikai vázlatának megalkotása, annak késóbbi elemzése
és részletes alkalmazott logisztikai rendszerének kiépítése céljából.

Ez a terület pedig a haditechnikai biztosítás, anyagi-technikai bizto-
sítás rendszerében értelmezett folyamata.

2. A haditechnikai biztosítás célrend§zere

A haditechnikai biztosítás (továbbiakban HTB!) történetileg kiala-
kult, valósan létező, adott szeíyezeti keretek között funkcionáló rend-
szer.

Lefordítva a kibernetika nyelvére ez azt jelenti, hogy logikailag nem
feltétlenül követi a természetes folyamatigényeknek megfelelő struktú-
rát, de lehatároltsága révén megszabott célok teljesítésére hivatott és
ezekhez rendelt folyamatok megvalósítása a működő rendszer értelme
és megkövetelt fe|adata. Ez egyébként jellemző az ATB más alrendsze-
reire is.

Feltételezem, ho gy az olvasó az anyagi-technikai biztosítrás kapitális
kérdéseiben járatos, így a környezeti kapcsolatok értelmezésével nem
foglalkozom. Rátérek a kiválasztott rendszer behatárolására, melynek
első lépéseként megvixgálom, milyen kitűzött célok elérésére szervező-
dött a HTB rendszere.

Aki felvállalja a fentnevezett probléma elemzését, már az induláskor
bizonyosságot szerezhet arról, hory a HTB rendszer behatárolása nem



lesz sétagalopp. A rendszer kitúzött céljai uganis nem eglmemű célok,
részben fúggetlenek is eg5rmástól (akár ery másik rendszer6en is megva-
lósíthatók lennének). Es nagyon sok szakterület szakember és eszköz-
igényét mozgósítják megvalósulásukhoz.

A nevesíthető célok két jól elkülöníthetó csoportba szerveződnek.
Egyrészt a harc- és szakanyagok, másíé§zt a haditechnikai eszköák biz-
tosítására irányulnak.

Ennek negfelelóen az alábbiakban póbálom a célokat azono§íta-
rri:

1. A csapatok és egyéb katonai szervezetek

megfelelő - helyen,

- idóben,

- mennyiségben,

- minóségben,

- előre meghatározott norma alapján

harc- és szakanyagoHcal való elbtása (biztosítása).3

2. A csapatok és egyéb katonai szervezstekfelverelése aíe|adatlk
ellátásához szúks é ges h adit e chnikai e uköz ökkel.

3. A rendszeresített haditechnikai eszközőkkonzmi sinten tartó-
8a.

4. A haditechnikai eszközökben b eállott vevteségek megfelelő he_
lyen és idóben -Ppl snak megfelelő ménélal utónpótlása.

5. A haditechnikai eszköák állandő alkalmazható Msz óllapotban
tartása.

3 Az €llálás és bzlosítás fo8alínak éítelmezé§e körül me8lehetó§en sok üta van a §zak Dábao, Jelén
munkában nem célom az említett ütába be§állni, egyszeílien alkalmaznom kell Yalamelyiket és
mindí8 a harc- é§ szakanya88al vétzett fizikáli§ tevékeíy§é8ek ö§szes§étét jelölóm vele.



6. A meghibásodott és sérülést sz€nvedett eszközik szakszerű és
gy ors helyre óllító s á n a k v égre haj t á s a.

A felsorolás felületes áttekintése után is nllvánvalóvá válik, hory a

bonyolult celrendszer többirán},ú, tartalmában és módszerében is eltéró
követelmény - együttesnek való megfelelést irányoz eló a IITB rendszere
számáta.

A felsorolt élok - részben - tisztán (vagy fóleg) logisztikai jellegú
folyamatok létrehozásával valósíthatók meg, részben bonyolult techno-
lógiákat igényló, döntóen termelési (technikai), illewe szolgáltatási lo-
gisztikai célokkal, folyamatokkal és megvalósulásukra létrehozott rend-
szer működteté§evel teljesíthetők.

Varyis feltehetóleg már itt sem leszünk képesek ery konkét alkal-
mazott logisztikai területet regi§ztrálni, hanem több alkalmazott terület
eryirányba mutató folyamatait kell vezetési szinten összefogni.

Röviden jellettzem a íelsorolt céIokat:

2.1, A harc és szakanyag biztosíüís

A harc- és szakanyagok biztosítása alapvetően logisztikai célnak tű-

nik A harcanyagok közé - összhangban a legújabb szakirodalmi törekvé-
sekkel - a rakéta, lőszer, műszaki harcanyag és vegyi harcanyag kategó-
riákatsorolom. A harc- anyagellátás mintellátási folyamat a harcanyagok
felhasználsának és kezelésének sajátosságai miatt eltér a szakanyag ellá-
tástól, ezért kúlön rendszerben, de azonos folyamat - elemek felhaszná-
lásával - a szűkséges kibóvítésekkel - megy végbe.

Szükéges kibóvítésnek nevezem főleg a rakétáknál és lőszereknél
végrehajtásköteles idószakos ellenőrzeseket, bevixgálásokat, konzervá-
lásokat, alkalmazáshoz történő előkészítési feladatokat.

A szakanyagok éretelmezé§e eléggé önkényes az irodalomban is. Je-
len munkában a szakanyag kategórába sorolok minden olyan anyagot,
mely nem harcanyag nem sorolható be haditechnikai eszkóznek, nem

minősül karbantartó-, norma-, javító anyagnak, szerszámzatnalq tarta-
lékalkatrésznek és tartozéknak.



A domináns és bővebb feladat a harcanyagellátás, elÉít alapveíően
ezt elemzem.

Az eilátási cél megjelölésében felsorolt megfeleló hely, idó, meny-
nyiség, minőség haryományos - a gazdasági logisztikából ii jOl ismeri -
követelménycsoport, a nyelőforrás igényeinek való m egíele|ést célozza.
Sajátosság, hog5l az optimális költség viszonyok kialaKtását itt az előre
meghatározott norma képüseli,

Ez nem jelenti azt, hogy a költ§égkihatások figyelmen Kvül marad-
nak, de a normákban vannak elrejtve.

Az ellátási (biztosítási) folyamatra jellemző, hogy egyrészt felhasz-
nálás, másrészt veszteségfüggő, ugyanakkor jeltemző az is, hogy előre
nem látható időpontú és tartalmú feladatmegoldásho z azonrlali vagy vi-
szonylag röüdidejű hozzáférést kell biztosítani. Iry az ellátást több lép-
csőben jelentős felhalmozási készletek fenntartásával lehet megoldani.
Ez állandó, részben mobilizált vagy gyorsan mobílizálható készlettartást
jelent. Erósen figg az ellátási folyamat attól is, hogy milyen időszakban
valósul meg a szervezése. Békében alapvetően kiképzési célú felhaszná-
lás a determináns tényező, a veszteségeket pedig elsősorban elöregedés
és szavatossági korlátok határozzák meg. Ez azt jelenti, hogy békeidő-
szakban a folyamat determinisztikus környezetben zajlik, biztonságosan
előrelátható és jól tervezhető.

Háborús körülmények között üszont, a harcanyag felhasználása
(helyszíne, ideje, módja, mennflsége) rendkívül stochasztikus környezet-
ben valósul meg, csak nagyon felszinesen progno§ztizálható, íg5l sok bi_
zonytalansági ténye 7ót tartalmaz. Aveszteségek pedig alapvetően az el-
lenség tevékeny,ségétől és lehetőségeitől függenek és ez a tény szinte alig
biZtosít tudományos előrelátást.

Időszaktól függetlenül jellemzó továbbá a folyamatra, hogyjelentős
mennyiségű fölösanyag, hulladék, göngyöleg keleketkezik, me\.rrek új-
rahasznosítását, vagy a rendszerből való szakszerű eltávolítását meg kell
oldani.

Végezetül pedig a üzsgált cél megkövetelte teljes folyamat minden
szakaszára, annak minden pontjára jellemző lesz, hory veszélyesanyagok



kezelését, mozgatását kell megoldani, mely egy sor különleges előírás és
rnűvelet aktiüzálásával valósulhat meg.

2.2. Felszerelés haditechnikai eszközökkel

A katonai szervezetek felszereláe haditechnikai eszközökkel nem
folyamatos, állandó feladat, hanem egyszeri vary időszakosan jelentkező
beruhrázási jellegű tevékenység,

Elsődlegesen a szervezetek íe|állításánál jelentkező igény, majd a
technikai és technológiai fejlődés követelte profilbővítés kapcsán jelent-
kező rendszeresítési, rendszerbe állítási, szervezetbe állítási" funkcióban
ölt testet.

A cél megvalósítását motiváló igények felléphetnek egyrészt alkal-
mazói oldalról, másrészt rendszerfüggő kovetelményként, mely adódhat
belsó vag5l külső (kömyezetfüggő) motivációból,

Vagyis egy rendszeresítési folyamat beindulhat az alkalmazó felve-
táe alapján, beindulhat a kiszolgált rendszer működáének javítása vagy
megváltozott körülményekhez igazítása okából, de előírhatja egy mind-
ezektől fúggetlen és az egesz kiszolgált rendszertől is független gazdasá-

gi, politikai, katonapolitikai jellegő dóntés. A HTB rendszer számára ez
mindegy, mert maga a cél ezen kívül fogalmazódik meg, illewe aktiüzá-
lódik

Maga a cél - mármint a haditechnikai eszközökkel való felszerelés -
elsősorban termék figyelési, ha§znosíthatósági próba és elosztási folya-
matokkal valósítható meg, de fontos termelési jellegű segédfolyamatok
közbeiktatása is szükséges (kompletté tétel, berendezések összeáI|ítása,
kikonzerválás, hitelesíté§, üzembehelyezés stb.).

A cél megvalósításában alapvetően a logisztikai végkifejlet dominál.

4 A íend§zeresíié§, rendszerb€ állítás és a szervezetbe állítás a techoikai eszköz életciklusának kez-
dó fázi§ai, melyeket a rendszelben laítás és a rendszerböl való kivonás követ,



2.3. A korszerű szinten tartás

A haditechnikai eszközök korszerűszinten tartása, mint cél a rend-
szeresített eszközök fejlesztésében, korszerűsítésében, tudásukat és ké-
pességeiket növelő kiegészítő eszközök és szerkezetek gyártásában, a
korszerűsítés célj ából. beszerzett részeg5rségek, fődarabok beépítésében
valósul meg, A céI elérésénekjelentős a gazdasági hatása, mert kitolia az
eszközök erkölcsi élettartamát. Alapvetően technológiai jellegű folya-
matokban realizálódik a cél, kevés (szüksóges mértékű) logisztikai kiha-
tással. A korszerű szinten tartás a kutatás-fejlesztés, esetleg újítás folya_
matiban valósul meg az előkisérletek végrehajtása, kisérleti minta gyár-
tás, csapatpróba, módosítás, sorozatgyártás funkcókon keresztül,

2.4. A haditechnikai eszközutánpótlás

Az utánpótlás alapvető célja, a kiesett eszköz helyére új vagy felújí-
tott, esetleg javított eszköz biztosítása. Alapvetóen ellátási motivációtól
vezére|t célkttűzés, ami az elvárt szintű feltöltöttség folyamatos biztosí-
tására irányul. Elsósorban logisztikai módszerekkel valósítható meg, A
cél megvalósítására szervezódött folyamatra jellemzó lesz, hory nem
prognosztikus, hanem un. esernéry{üggő vagy eseménykövetó magatar-
tással működik Ennek tükében bizonyos fokú készletfenntartási, g5zár-

tási és elosztiási, valamint újraelosztási részfolyamatokat tartalmazhat. Az
igény kimondottan alkalmazói oldalról merül fel, de háborúban szerve-
zetfűggő, ami azt jelenti, hogy bizonyos határon túl össze kell hangolni
más technikai eszköz iránti igények meglétével és a személyi létszám ala-
kulásával. Békeidőben a szervezetfüggőség nem determináló tényező,
mert a normák szerint rendszeresített állomány szintentartására kell tö_
rekedni.

A pótlás magába foglalja új eszközöknek a rendszerbe való bevitelét
és a rendszeren belüli újraelosztási folyamatot, mely az alrendszerek
meghatáIozott prioritás szerinti kompletté tételét képes biztosítani.
Ugyanakkor bizonyos eszközféleségek pótlása a rendszeren belül szer-
vezett termelési (gyártási) tevékenység fenntartásával is biztosítható.

10



2,5. Az üzembentartás

A haditechnikai eszközök és anyagok alkalmazhatókész állapotban
tartása a HTB talán legvaskosabb, legbonyolultabb és legtöbb hasznot
hozó célkitűzése.

A szakirodalom általában üzeqbentartásként deffiniálja a cél meg-
valósítására szeíyezetL folyamatot.5 A cél teljesítése feltételezi a hadi-
technikai eszközók szabályos üzemeltetési feltételeinek megteremtését,
az üzemeltetési biztonság megvalósítását, az eszközök élettartamának
nóvelése érdekében folytatott tevékenységet, az üzemenkívüli szabályos
kezelést és annak feltételei megteremtését, az eszközök felkészítését a
megfeleló környezetben és feladatvégrehajtás közbeni üzemeléshez.

Feltételezi továbbá fentiek érdekében a szakállomány felkészítését.
Mindezen tevékenységek motiváló tényezője alapvetóen a megelőző jel-
leg, továbbá jellemző, hog5l megfelelő feladar, idő-, környezet - valamint
normaorientált végrehajtást feltételeznek és a fentiek figyelembevételé-
vel készült prognozisokra alapozódnak,

2.6. A helyreálliüís

A meghibásodott és sérülést szenvedett eszközök helyreállítása tisz-
tán eseményorientált, szükségszerűség alapján megvalósítandó célkitű-
zés-

5 Az üzembentartást é§ a következópontban táígyalthelyreállítá§t a§zakilodalom e8yüttesen
fenntaításnak, va8y üzernfenntartá§nak n€vezi, Utóbb e8yre inkább az üzemfenntaítás kezd el-
terjedni, (í-ásd: Dr. Turcsányi - Dr. Báthy - Lovász - Dr. Réger - Nebehaj , Timkó: Az anya8i-
technikai bizto§ítás alapjai, Je8yzel, ZMKA, Ní .sz.734lzl'7 ,) A céIokmegfogalmazásáná
azéíi indokolt a külőn kezelése, mert a helyreállítá§ a lendszerból kie§ó vagy ahhoz közel álló
eszköz újszerú álapotba hozatalára irányul; az üzembentartás pedi8 az eszköz élettaítamának,
üzemkészségénekteí,szerú kitolására, (Lá§d mé8: fenntaítási straté8iák!)
Megiegyzem, ho8y az ü zembentartás és fenntaítá§ vi§zonyánák me8halározására má§ §zakjnai
elképzelé§ekis élnek. En jelen mun}ában a Tücsányi féle m€gközelíté§t alkalmazom, ami azé
kényekne§, meít az üzemelteté§t külön kezeli az üzembentaltá§tól és ezzel folyamaton Kvülre
helyezi. Ez pedi8 ponto§sn így van a }íTB szemszó8éMl,
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. A helyreállítási igény az eszkóz meghibásodása, vagy sérülésének be-
következése, itlewe a meghibásodás röüd időn belüli Úék<ivetkezése té-
nyének megállapítása (észlelése) után jelentkezik. Ebból adódóan nehe-
zen prognrxzlizáIható, alapvetően kapacitás függő tevékenységeken. ke-
resztül realizálható. Rendkívül komoly technológiát (sót technológiá-
kat!) tartalmazó termelési jellegű mag köré csoporiosuli speciális jeilógű
és tartalmú logisztikai folyamatokban realizálódó célkitűzés. Ietlemlő
részfolyamatai a technikai felderítés, az összegyűjtés és a javítás helyére
való eljuttatás, a javítás, valamint az a|kalmazőhoz való üsszajutÜtás
(üsszatérítés.)

3. A fizikai folyamat

Ahhoz, h9gf a felsorolt élok megvalósulása beinduljon, meghatá-
rozott fizikai folyamatot kell felépítenünk, mely magába foglalji azt a
konkrét tevékenységi láncot, aminek végrehaj tása a kívánt eredmény el-
éréséhez vezet. Elsó megkőze|ítésben a fizikai folymatot a legnagyobb
léptékben kísérlem meg ábrázolni, majd annak további részletezéiével
finomítom a vázlatot.

Ha a felsorolt célok elérésére ery-egy részfolyamatot rendelünk, ak_

kor durván - harc- és szakanyagellátás,

_ felszerelés,

- korszerű szinten tartás,

- technikai eszközpótlás,

- állapotmegőrzés (üzembentartás)

- és helyreállítás

ré szfo Iy amatokkal keII sz á mol ni.

Mielőtt rátérnék a fizikai folyamat felépítésére, szeretném ráirányí-
tani a figyelmet, hory a felsorolásból is két jól elh)löníthető anya§ jekgú
és technikai jellegű műveletcsoporton kívül, léteznek olyan köztes művi_
letelemek, melyck hovatartozása már most láthatóan problémát okoz.
Ilyen pl. A 2. l . pontban túrgnlt harcanyagok technikai előkészítése és idő-
szakcs bevbsgálása. F;zí pl, az állapotmegőízés (üzembentartás) folya-
matában lehet csak értelmezni, ami viszont a technikai folyamat szerves
része-
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Az,hogy azelméleti folyamatok ábrázolásakor ezt hova szervezzük,
szinte csak konvenció kérdése. Már meglévő és működő rendszernél cél-
szerű ott értelmezni, ahol már hasonló jelleggel létezik részfolyamat (az
ábrázolás egyszerűsége miatt).

A gyakorlati szervezésnél azonban a ráfordítási igény és a lehetósé-
gek elemzése lehet a választóvíz. Az azonos részfolyamatban működő
tevéken)rségeknél a megfelelő infrastíuktúra kialaktása és a szervezet
létrehozása (még ha, csak ideiglenes jelleggel is) lesz a ráfordítás növelő
tényező. Más részfolyamatba áthelyezett tevékenységnél a szállítási,
esetleg a fo|ymatközi raktározási költséggel mérhető a hatékonyság. A
döntési alapot az összevetái adatok szolgáltatják. A költség persze k!
bernetikai értelmezésben nem csak a pénz lehet, hanem bármely haté-
konysági mérőszám, mint erre már korábban említett írásomban kitér-
tem. Igy a fentebb említett üzembentartás jellegű részfolyamat az anyagi
főfolyamatban külön értelmezést nyer, mely külön álló szervezet létre-
hozásában fog valóságos értelmet nyerni.

A fent elemzett jelenség tulajdonképpen egyik oka annak, hogy a
rakéta és lószerbiztosítás mint műveletcsoport nem tud leszakadni a ha-
ditechnikai biztosítás _ korábban feg}5/erzeti é§ technikai biztosítás, még
korábban fegyverzeti biztosítás - folyamatairól.

Egyszerűen a hadmúveleti - harcászati hatékonyság fogalmaival
mért rendszerhatékonság csökkenne, ha a történetileg - jól vagy rosszul
- kialakult §truktúrát bontanánk meg a maga infrastruktúrájával, szakem-
ber gárdájával és meggyökeresedett vezetési módszereivel (és azzal a ve-
zetési szisztémával, ami a hasonló jellegű folyamatok irányítrására alkal-
massá vált).

fu most.jön a komoly probléma, hog5l akkor a HTB fizikai folyama-
tába hogyan építhető be egy olyan részfolyamat (nevezetesen a harc- és
szakanyag biztosítás), melynekcsak az ál|apotmegőrz,ési műveletcsoport_
ja van összhangban az alaprendeltetéssel, a többi pedig más irányú sza-
bályoknak és tövényeknek engedelmeskedik.

Itt egyszerűen arról van szó, hogy a HTB mint kibernetikai rendszer,
két egymásmellett párhuzamosan futó fizikai folyamatot tartalmaz és
mindkettő kivitelezése a működó rendszer feladata. Elnevezhetjük tech_
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nikai és anyagi fizikai folyamatnak. Mindegyik más síkon mozog, így egy
logisztikai rendszerrel nem szolgálható ki.

A rendező elv itt nem lehet az integrált logisztikai koncepció, mert
fordított gondolkodáshoz vezetne. Onálló fizikai folyamatokat gyömö-
szölnénk be egy elvi sémába, amit az egyre nagyobb logisztikai egységek
felépítésével kóvetnénk el és ezzel összemosnánk a rendszert; ami azt
eredményezné, hogy elóbb, utóbb elvész a fófolyamat. Meghatározó a
rendszer funkciója és nem áldozhatunk fel a logisztika oltárán fizikai fo-
lyamatokat, de azt sem tehetjük meg, hogy rendszerfunkciót logisztikai
feladatként kezelünk, mert akkor a késóbbi szervezés során megszüntet-
hetnénk, átszervezhetnénk, módosíthatnánk logisztikai szempontoknak
alávetve. A rendszer funkciói adottak, az a logisztikus számára tabu, mert
felette áll a logisztikai hatékonyságnak. Pedig erre nagy a kísértés, mert
esetünkben is c ft arc- és szakanyag biztosítás sziníe tisztán logisztikaijel-
legű részfolyamatnak látszik.

Az esetünkben sejtett két fizikai folyamat között logisztikailag az a
különbség, Itogy a technika életútja más mint az anyagé.

A technika a rendszerbe való bekerülése után belép egy körfolya-
matba, ami elóidézheti a rendszeren belüli cirkulációját, de feltételezi a
rendszerbő[ való kilépése után a rendszerbe való többszöri visszatérését
is_ 

b

Az anyag életútja a rendszeren belül determinált. Tendenciózus jel_
leggel tór a célállomás felé és áthalad a rendszeren. vagy elnyelődik bén-
ne a meghatározott ponton. Más a helyzet a fenntartási fiavító-, karban-
tartó-, stb.) anyagokkal. Ezek a technikával végzett műveletekhez szük_
ségesek a meghatározott pontokon és szinte segéd- vagy kiegészítő anya-
gáramnak tekinthetók. Sem elméletileg, sem gyakorlatilag nem választ-
hatók el a technikai eszközök logisztikai útiától. Nem is követhetnénk el
nagyobb hibát, mint külön logisztikai rendszerben kezelnénk azokat,

ó A szakirodalom terrotechnológiai körfolyamatként említi a vázolt jelensé8et, Lá§d.i Turcsányi
Károly| A fe8},veízeti é§ technikai es'zközók üzemeltetése é§ fenntartása elmélet6nek alapkérdé_
sei. (Disszertáció. ZMXA: 5l5/1 l00.
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mert a kétféle áramlatmozgás koordinálása szinte lehetetlenné válna, de
legalábbis elképesztóen sok hibafaktort generálna. lgy aztán rá is kell
mutatnom az általam fentebb haszn ált"technikai és anyagi fizikai folynal'
bontás pontatlan voltára is. Hiszen a fenntartási anyaginkább anyag, mint
a rakétavagy akár a lőszer, de szorosan a technika áramlásáhozvan kötve
a léte, így elválaszthatatlan a technikai főfolyamattól.

Nézze el nekem a T. olvasó, ha ezzel kapcsolatban egy kis kitérót
teszek.7 Szeretnék rámutatni ugyanis egy gyakorta mereven kezelt elv
rugalmasabb alkalmazásának szükségességére. Mélységesen igaz és va-
lóban nemes szervezési alapállás, hory a funkcionális megkózelítés vezet

racionális szervezési eredményhez. Azt is kell tenni, hogy amíg a funkci-
onális szemlélet eredményt hoz, addig a rendszer valós funkcióihoz kell
mindent hozzárendelni (eszközt, létszámot, szervezetet) de, ha a racio-
nalizálás gátjául szegődne , azonnal félre kel1 dobni. U5lanis más rend-
szerezési szempontok is léteznek, mint pl. a feltételek, lehetőségek meg-

léte, a térbeli, időbeli egyeztethetőség vagy éppen a regionális önállóság

biztosítása stb.

Ebből következik, hogy bizonyos feltételrendszer mellett meghatá-

rozott funkcionális alapra szer"\rezett megoldás eredményes lehet, más

esetben zavart okoá-

Legveszélyesebbek azok a törekvések, amikor egy jóval fejlettebb
infrastruktúrával rendelkező rendszer megoldásait akarjuk adaptálni; és

meg kell mondanom, hogy a funkcionális szemléletnek igazán a fejlett és

rendszerezett infrastruktúrák kedveznek.

Visszatérve a fenntartási anyaghe|yzetére, nem lehet elszakítani a
technikai főfolyamattól azon a címen, hogy anyagi életútja van, mert va-

lójában nincs. Az életutaknak a különbségét nem az áramlatjellege, ha-

ném a fizikai folyamatok múködésének sajátosságai okozzák Meg kell
tehát keresni egy olyan pontot, ahol még az adott fizikai folyamat dominál
és azt, az annak megfelelő logisztikai rendszerrel tudjuk kiszolgálni.

7 A leijebb kifejtett gondolat§ort dr, Turcsányi okfejté§e alapján íítam le.
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Elsődleges áttekintés után úgy tűnilg hory a harc és szakanyag ellá-
tást kell (vagy célszerű) külön fizikai folyamatként kezelni, vag;rii iharc_
és szakanyagellátás (most már kimondhatjuk) nem részfolyariát, hanem
önálló fizikai folyamat. Atöbbi részfolyamat a technikai főfolyamat részt-
vevője,

Az l.sz. ábrán megkíséreltem feltüntetni a HTB technikai főfolya-
matát a korábban elmített részfolyamatok és a köztük levó kapcsoiati
irányok ábrázolásával. A fizikai folyamat a ktilsó ellátási forrásók és az
üzemeltető (alkalmazó, felhasználó) szféra közötti teret hivatott kitölte_
ni.

Az ábra részletes magyatázaíát nem tartom szü}ségesnek, viszont
indokolni kell néhány fontosabb kapcsolati irányt, mely á folyamat mű_
kódésének okát szolgáltatja. A kapcsolati irányokat megszámoztam,
ezeke fogok hivatkozni.

A felszerelés részfolyamat egpészt az űzemeltetők (14) kapcsolat,
másrészt a pótlá§ részfolyamat (7) kapcsolat feltöltésére irányui. a (z)
kapcsolat azért él1 mert rendszeresítés során nem csak az üzemeltetőkre
fordítanak gondot, hanem kis előrelátással |étrebozzák azokat a tarta-
lékokat is, mely a rendszer folyamatos működtetéséhez, meghatározott
követelmények alapján, szükégesnek mutatkozik. Ez nllván a pótlás
készlettartási funkcióját céIozza. A fetszerelá részfolyamat forrrásai (3)
külsőforrás és (6) belsőforrás irányokból értelmezhetók. A korszerűsíiéi
e$názt a felszereléshez kötódik, melynek nyilván a rendszeresítési és
elosztási funkcióit látja el feladattal - (6) kapcsotat, másrészt a pótlás
forrásaként szerepel - (5) kapcsolat, Bemeneti kapcsolatai az üzemelte-
tők irrányából - (16) - a korszerűsítésre szoruló eszközzel és az ipari és
kereskedelmi szférából - (a) - való beszerzésekkel realizálódnak.

A helyreállítással való - (15) - kapcsolat arra utal, hogy bizonyos ki-
sebb horderejű korszerűsítéseket, újítások realizátását a tenszerű meg-
előző javítások (TJM) során tervezhetik kivitelezni. E nnek az az éítelmé,
hogy a rendszer működését ne zavarják meg és ne tegyék költségesebbé
a technikai eszközök terven felűli kivonásával, apróbb változtatások ese-
tén. Természetesen innen már új vonásokkal rendelkező módosított esz-
köz jelenhet meg, mely a felszerelés részfolyamaton kere§ztül, mint mó-
dosított ellátmány kerül újra az alkalmazó készletébe. Az állapotmegőr-
zés - (12) - kimenete a központi tárolásra bevont konzervált eszköz liap-
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csolati irányát fedi, mely az űzemen (használaton) kívüli állapot kifeje-
zője. Itt már kezd kirajzolódni a pótlás belső logisztikai tartalma, mert
nyilván, valamilyen deponálási műveletet fog igényelni. Ugyanakkor
ezen a kimeneten kerülhet a felszerelésre érkezett eszköz tartalékolásra
szánt része, (13) kapcsolat - ha az konzerválást igényel - a pótlás részfo-
lyamat készlettartási funkció hatáskörébe.

A - (19) kimenet - úgynevezett vissza-irány, mely az üzemeltetőtől
bevont eszköz oda-vissza irányú kapcsolatát ábrázr:lja.

A helyreátlítás - (10) - kimenete azt a szituációt szemlélteti, amikor
javítás után nem az eredeti üzemeltetőjéhez kerül az eszköz, hanem új-
raelosztásra tervezik. Ez a jelenség főleg a háborús működésre lesz jel-
|emző.

Külső szolgáltatás igénybevételét jelzi a (I7) kimenet - mely főleg a
béke múködésre jellemző. A helyreállítás bemenetét képező (8) és az
állapotmegőrzés (2) kapcsolata, kimondottan a fenntartási anyag jelen-
létére utal.

4. A főfolyamatokra épített logisztikai vázlatok

A fenti értelmezés után a HTB technikai főfolyamatának lényegi
működése kirajzolódik. Az azonban látható, hogy így még nem fog mú-
ködni, mert hiányzik egy olyan logisztikai keret, melyben ai egész folya-
mat megmozdulhat. Alapvetően beszerzési, szállítmányozási és közbe-
eső raktároziási folyamatok hiányoznak, Ne zavarjon meg bénnünket az,
hogy az egyes részfolyamatoknak is meg van a maguk belső logisztikája,
ez majd terítékre kerül a részfolyamatok bontásakor.

A kérdés az, hogy a részfolyamatok kerülhetnek-e közvetlen kap-
csolatba az ellátási forrásokkal vagy csak a rendszer logisztikai láncán
keresztül juthatnak a szükséges áramlatokhoz. Nos a gyakoribb jelenség
az, hogy mindkét vonal éI. A folyamatközi logisztikai lánc kiépítésénél
minket a közvetlen vonal nem érdekel. Ez majd a részfolyamat felbontá-
sakor lesz számunkra érdekes.

A továbbiak során kísérletet te,szek azoknak a folyamatközi logisz-
tikai elemeknek a beépítésére, melyek az egész ttzikai folyamat múkö-
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dését befolyásolják. Varyis, amelyek mozgásba hozhatják a fizikai folya-
matot, a kitűzött célok megvalósulása érdekében.

A felépített togisztikai |ánc a 2. sz. ábrán krsérhető figyelemrnel,
melyhez jelen beszámoló előzményeinek ismeretébenÖ nem szükséges
túl sok magyarázat.

Az látható az ábtától, hogy szállítmányozási, raktározási, hulladék-
anyag kezelési és kiléptetési összetettműveletek képezik a fizikai folya-
mat logisztikai készletét. A szállítmányozási műveletekkel kapcsolatosan
megjegyzem, hogy jelképes értékűek, mert a üzsgált szinttől függően
ezek szállítási és anyagmozgatási alapműveletek is lehetnek.

Az ábra ugyanis n agyléprékű álíalános vázlat, ami a rendszer lineáris
homogén kivetítése és mint ilyen elvonatkoztatott a hierarchikus szin_
tektől. Látható az is, hogy a fizikai folyamat eredeti részfolyamatai ter-
melési folyamatként értelmeződnek és két új termelési folyamat is klet-
kezett a logisztikai feladatok kiszolgáIására: az űjrahasznosítás és a meg-
semmisítés. Tekintsük ezeket segéd termelési elemeknek. A jelenségve-
lejárója, hogy ezeknek szintén lesz belső logisztikai rendszerük és a rész-
folyamatok elemzése utál ezze,| majd bővülni fog a kiterített logisztikai
lánc. A szakmábanjáratos olvasó előtt azülágos, hogy a fizikai folyamat-
nak nem minden eleme realizálódik a különböző szinteken. Igy a hierar-
chikus szintek szerinti ábrázolásnál, majd bizonyos folyamatok csak egy
vagy néhány szinten lesznek értelmezhetőek, mások minden szinten is-
métlődnek, persze más-más tartalommal és bonyolultsági fokkal. Ki-
emelt nyomatékkal hívom fel a figyelmet arra, hosr a vázolt részfolyama-
tok és összetettműveletek funkcionális megjelenítések; és óvnám a T.
olvasót, hogy bármilyen formában megpróbálja létező szemezetbezkötni
bármelyiket, Aszervezethez kötés, illetve a funkciók szewezetek közötti
elosztása későbbi feladat lesz.

Ezekután tekintsük át, milyen áramlatok mozgását kell nyomonkö-
vetnűnk a folyamatban!

8 cikk§orozat jelen folyóifttz. számátólkezdódóen
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Alapvetően haditechnikai eszközök, fődarabok, részegységek, al-
katrészek, szerszámok, tartozékok, javítóanyagok, normaanyagok, kar-
bantartóanyagok, kenőanyagok, hajtó- és üzemanyagok, valamint ezek-
ből keletkező selejt, csomagolási és egyéb hulladékok áramlanak a rend-
szerben. Ezek konkrét logisztikai útjai, állapot-, idő- és térjellemzói a

teljes hierarchia térbeli vizsgálatával mutatható ki. Jelen cikksorozatban
idáig nem juthatok el, de a kapcsolatok általános szabályainak feltárására
igyekszem törekedni. Ennek érdekébel a 3.sz. ábrán prábáltamfinomí-
tani azokat a logisztikai anyagkapcsolatokat, melyek tartalommal töltik
ki a folyamatot.

Az ábra kapcsolataielőző ábrázolásokból következnekés a mellékelt
jelölés magarázaton Hvül csak az olvasó sokrabecsült türelme szüksé-
geltetik az értelm ezéshez.

Atovábbiakban - most már levezetés és magyarázat nélkül - az anyagi
főfolyamat logisztikai vázlatát ismertetem, a 4.sz. óbra felhasználrásával.

Az anyagi főfolyamat - célt rnegvalósító - alapvető részfolyamatai:

- készletképzés,

- időszakos technikai beüxgálás,

- konzerválás (csomagolás),

- alkalmazáshoz való előkészítés,

- jaűtás.

Fenti felsorolás adja a fizikai folyamat gerincét. Az ezt kiszolgáló
logisztikai folyamat felölelei az ös§zetettműveletek teljes készletét. A
rendszerben kezelt fő anyagáramlatok körét, maga a harcanyag, karban-
tartó-, konzerváló-, csomagoló anyagok, valamint az ezekből keletkezett
hulladékanyagok alkotják. Persze fellelhetők a rendszerben másféle
anyagáramok is, mint szerszámzat, munkapadok, tároló állványok - alkal-
matosságok, tároló edényzet, stb.; ezek azonban rnár az infrastruktúra
kiépítésének kérdéskörébe tartoznak és a - célt megvalósítandó - folya-
matos működést biztosító (kiszolgáló) logisztikai rendszert mellékágon
érintik,Ezt az.értírom, mert minden szervezőt óvnék attól, hogy az anyag-
áramlatokszámbavételénél teljességre törekedjék. Csak a rendszer funk-
cionális múködését közvetlenül megvalósító fő anyagáramok felmérése
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és kezelése vezet célhoz. A késóbbi részletezésnél ezek különválasztása
is szükségessé válik, de a folyamat nagybani kapcsolatainak ábrázolásá-
hoz és megértéséhez az összevont kezelés is elégséges.

A felsorolt részfolyamatok közúl a készletképzés az, amely nem ál-
talánosan elfogadott tiszta fogalom, így ennek értelmezése szükséges. A
technikai bevizsgálás, konzerválás, javítás és előkészítés, a szakemberek
előtt ismert, pontos technológiák szerint végbemenő részfolyamatok,
ezért a részletes vizsgálat előtti - előzetes - értelmezésüket nem tartom
fontosnak.

A készletképzés a vezetési tevé|enységek szintjén is értelmeáetó -
főleg mint szervezési feladat - de most a fizikai folyamat elemzését vég-
zem; és itt mint fizikális tevékenységcsoport kell, hogy megjelenjen.

Ha nagyon le akarnám egyszerűsíteni a magyarázatot, azt mondhat-
nám, hogy a készletképzés tulajdonképpen komissziózási logisztikai
alapművelet.

Végül is az eredménye lgyanaz, csakhogy ennél kissé bonyolultabb
jelenséggel állunk szemben.

A részfolyamat azért szükéges, mert békében is, de főleg háborús
alkalmazásra jellemzőery lépcsőzni kell az anyagot a különbözó szintek
közötu decentralizálni szükséges megfelelő irányokba, vagy szakmai
szempontok alapján. Ehhez meg kell keresni, ki kell jelölni különböző
ideiglenes tárolópontok, tárolóhelyek, raktárak legalkalmasabb helyét,
ha szükséges be is kell rendezni ezeket.

Különböző anyagcsoportosításokat kell létrehozni, kialakítani, tu-
lajdonképpen rendszerezni kell az anyagot úgy, hogy a megfelelő pon-
tokra az előírt készlet szint biztosítható legyen a követelmények sze}int.
Igy a készletképzés végeredményeként kialakulnak azok az anyagcso-
portok, kategóriák, melyek elindulhatnak a rnegfelelő raktározási vagy
egyenesen a felhasználói folyamatokhoz. Nem kizárt megoldás az sem,
hory a készletképzés mint részfolyamat rögtön a be§zerzési összetettmű_
velet után lép be a folyamatba, de gyakori, hory a készletcsoportok ki-
alakításáhozvalamilyen raktári készletet is meg kell bontani (igénybe kell
venni) ezért tünt eltem íeI a 4. számti ábrán a szál|ítmányozás és raktáro_
zás közótt.
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A készletképzés és a raktározás közötti közvetlen kapcsolat azt
szemlélteti, hogy a két összetettműve|etkilépő ill. beléptetési pontján,bel-
ső anyagmozgatással kerül át az anyag. Folyamatközi mozgatási múvelet
tehát nincs.

Az ábra további r észéhezméga deponálás szorul némi magyarázatra.
Átalában a harcanyag ellátásrajellemzó, de különösen a tüzérségi lószer
ellátása kapcsán szokványos megoldás, hogy a lőszert elóbb juttatják a
felhasználás helyére (pl. tüzelőállásba) mint ahogy a felhasználó megje-
lenik ott. Ilyenkor ery ideiglenes deponálási művelettel oldják meg az
órzés biztosítását és a jogosult felhasználónak való átadását.

Félreértésre adhat okot, a beszerzés utáni szállítmányozási művelet
kapcsolata az időszakos technikai beüzsgálás, javítás és a konzerválás
részfolyamatokkal. Ezek a kapcsolatok persze nem akiszolgálandó anyag
jelenlétével realizálódnak (hiszen az a raktározási múvelettől érkezik),
hanem a múveletekhez szükséges karbantartó, konzerváló és egyéb
anyagok rendszerbe kerülésével keletkeznek. Atovábbiakban nem rész-
letezem az áramlat mozgások útjáí a 3- sz. ábrához hasonlóan, mert az
majd a részfolyamatok bontásakor lesz hatásos (Előző ábrán a megértést
segítette a bontás!).

A további kutatások során ki kell mutatni a két fizikai folyamat kap-
csolatait a vezetéssel, vagyis meg kell határozri, hogy a fizikai folyama-
toknak a folyamatos működéséhez milyen általános információs kapcso-
latokra van szüksége. Majd ezt követóen részletezhetők a részfolyama-
tok, melyekbelső logisztikai felépítését ki kell mutatni. Asorozat további
részében ezt l,ervezem ismertetni.

Felhasználí irodalom

Turcsányi Károly: A fegrverzeti és technikai eszközök üzemelte-
tése és fenntartása elméletének alapkérdései
(Disszertáció ZMKA 515/1 100)
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Dr.Szenes Zoltán: A MH hadászati készleteinek tartalékolása és
széttelepítése
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