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Duchaj Isuón, nyó. Drchaj Iswón|

A logisztikn, nint az ellátási feladatok hatékony megvalósításához
atkalmazott új íilozóíia a ryakorlatban is mind több helyen komoly gaz-

dasági ercdnónyeket ért el. Az elmúlt néhány évben fejlődáe igen di-
nami-kus és láWinyos volt. A Magyar Honvédség szervezeti korszerűsí-
tésével, az alyagi-iechnikai integráció létrejöttével a hadseregen belül is

eg5ne nugob-b teret kap a logi§ztika főbb elveinek megfeleló gondolko-

dá, a bfrsztikában illeWe a lógisztikai rendszerekben rejló lehetóségek

kiaknázására történó törekvés.

Tanulmányunkban a Magrar Honvédség anyagi-technikai biztosí-

tási (továbbiaiban: ATB) rendszerén keresztül kíváduk elemezni a lo_

gisztika elveit é§ összefiiggéseit a béke idószakban lejátszódó folyama-

Iok atapján. Kiemelt figyelmet fordítunk az anyagszállítási feladatok és

a logisziúa kapcsolatára, i Maryar Honvedségben alkalmaáató JTT rend-

szeók, valamint a kombinált szállítások lehetőségeire, Tekintettel arra,

ho5l az elmúlt néhány évben a logisztika és a katonai logisztika elméleti

és frakorlati kérdéseinek értelmezéséról igen sok tanulmány, cikk jelent

me!, melyek nen minden esetben tükröznek azonos véleményt, szüksé-

geűek tártom a logisztika azon fóbb elveinek és összefüggéseinek tisz-

Íázésát melyeket aianulmány kidolgozása során alapnak tekintettünk,

Munklnk címének megfelelő tartamat és a kitűzött cék kotaekvensm

követve minden esetben a katonai lo§sztika jellenaőit Hvúnjuk vbsgála,

tunk előterébe helyezni, szül<ség esetén r{lektóIva a polgdi logisztika és a

katonai logisztika kózötti hasonlós ágol<ra és eltéré sekre,

1 Dí. Düchaj I§tván alezredes, a hadtudomány kándidáru§a, ZMKA Hadtáp á§ Köztekedési Tan-

§zék docen§e, Duchaj lstván nyá. al€?iede§
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Logiszíika-, katonai logisztika kapcsolata

A logisztika katonai eíedetű kifejezés, melyet - jelen ismereteink
szerint - VI. Leó bizánci császár használt és értelmezett elsőként. Meg-
határozása szerint a "logisztika a katonai ellátós, az utánPótms és az ala-
hllatok elhelyezését szolgáIó tevékenységek öxzessége." Ez a nézet napja_
inkig igen jelentós változáson, fejlődésen ment át, így a katonai logiszti-
kát számtalan módon definiálhatjuk.

Felfogásunkhoz az a megfogalmazás áll a legközelebb, amely tartal-
mát tekintve a katonai logisztikát a következők szerint definiálla: "A kn-
tonai logisztika pontos matematikai számításokon alapuló biztosítási rend-
szereket, valamint a bennük és közöttij,k lezajló anyagi, technikai, szállítási
szolgíltatósi, információs stb. folyamatokat és tevékenységeket jelent, ame-
Iyet azzal a céllal szeneznelg hogl a fegueres kíizdelem (hadművelet, harc)
komplex ellátási problémóit gtorsan és optimálisan meg Udják odani."'
Tehát a katonai logisztikát olyan biztosítási rendszerek halmazaként le-
het értelmezni, amelyet egységes elgondolás alapján egy célirányosan lét_
rehozott vezető szew irányít.

A megfogalmazásból eryértelmúen kitűnik, hory a logisaika mint
rendszer miVen széles területet fog át. A NATO hadseregeiben jól mú-
ködó logi§ztikai rendszerekkel történő ismerkedés során egyértelművé
vált, hogy a Magar Honvédségben is korszenisíteni kll dz ehátási-kiszol-
gálási renduert. Megálapítható, ho5l a Maryar Honvedség Anyagi-Techni-
kai Fócsoportfőnöksége létrejöttevel a hozaá sorolt biaosítási rendszer(ek)
a logisztika irányába fejlódtek.

A konábban önálló biztosítási rendszerek (hadíáp, fespeízet-t€ch-
nikai) is tartalmaztak logi§ztiloi elemeket ám az eglséges iránftÁs,
illetve a megalakitott szerv€zetek lényegesen tágabb lehetőséget rejte-
nek magükban, íry szinte megteremtik azt a bázi§t, hory az ATB rend-
szer egr jól múködő logisztikai rendszerré fejlődjön,

2 vöj Tóü Báint: A katonai §állítások informatikai rendsz€re é§ fejle§ztésének f6bb irányai,
Egyetemi értekezés teívezet.
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Mint ismeretes a Mll ÁTB renduere az alryagi, technikai, egésnégt]gli,
valamint a kózlekedé§ bbtosítást íoglalja magába. A polgári életben ér_
telmezatt logisztika összetevői" - mint a marketing-, anyagellótós-, terme-
lés-, áruelosztás-, értél<esítési-, kommunilaició logisztika - a íelületes szem-
léló számára kardinális különbséget mutatnak a MH fenti rendszeréhez
képest.

Bár a megfogalm azás eltérő, ha mélyebben megvizsgáljuk az egyes
részektartalmát, megáIlapítható, hog az ATB rendszer bizonyos részekkel
kiegészítve egl lagisztikai rendszer alapját képezi.

Az alapok azonosak, ám mégis eltérések tapasztalhatók. De miért is
más a katonai logisztika mint a polgári? A válasz az alábbi tényekbőI
gókeredzik

- " A katonai logisztika" átíogsa az ország egész területét.

- A békében é|ő haderő csak töredéke a háborús hadrend szerinti
erőknek, de a rendszernek eryaránt működnie kell békében és háború-
ban is. Ezen feladat vegrehajtásához azonban a honvédség a polgáritól
eltérő speciális eszközparkot igényel.

- A béke és a háborús igények jelentősen eltérnek egymástól.

- Nagy a felhasznált anyag mennyisége, igen sokrétú az anyagfajták
összetétele, a felhasználás ideje és helye nehezen prognosztizálható.'

A fenti elemzésból kitűnik, hory a katonai logisztikai rendszer és
az ATB rendszer ryakorlatilag azonos elveken nyugszi\ eltérés az, hogy
a katonai logisztikai rendszerek megfogalmazásaiban á elveiben szere-
pelnek olyan elemek is, melyek az ATB rendszerben még megvalósítdsra
vámak

3 Vö.: Dr. szüc§ László: Katoíai lo8isztika, Logi§zlikai évkön!,v 94.
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Tekintettel arra, hogy azegészrcndszer óriási területet öle| fel, rész-
letesebben csak az anyagi bizúosítrási rendszer sállítrási r€szével kívá-
nunk foglalkozni.

A szállítás és a logisztika kapcsolata

Az anyagok előállítási vagy tárolási he\eiktől a felhasználókig tör-
ténó eljuttatása a különböző raktárakon keresztül egy olyan összetett
rendszerre épúl, melynek hatékony irányításához a folyamatokat e&/ür-
tesen átfogó és összefüggéseiben is vbsgálni tudó szemléletre, rendszerre
van szükég.

Az elmúlt években azaílyaqmózgatás, a szállítás és az ellátás-szerve-
zés szakembereit erősen foglalkoztatta az ellátás összeíett folyamatai-
nak rendszerszemléletű kezelése. Az ellátási rendszer egyes elemei nem
újak, azonban a részrendszerek optimuma helyett a telje§ ellátá§i rend-
szer optimumára való törekvés képezte a kutatá§ fó célját. Ezen szem-
lélet és a módszerek alkalmazásának alapját szolgáltatja a logisztika.

Egl egészen eglszerű megfogalmazás szeint a loqisztika nem más, mint
a rendszerszemlélet alknlmazása az anyagellótós területén.

A honvédség anyagellátását vizsgálva ez űg értelmezbető,Ilogy a
termelő vagl ral<tározó bdzisolaól a foglasztó bózisokiq az anyagok eljut-
tatá§át eg/másstl összefügésben lévő komplex rendszerbez kell vixgálni.
Ilyen vixgálatok során lehet kiszűrni a felesleges elemeket és kielégíteni
a logisztika alapvető követelményeit."

Ezek a követelmények nem ismeretlenek az ellátást szerveó hon-
védségi szakembereknek, ám megállapítható, hogy egyelóre csak kiemelt
feladatok, gyakorlatok, bemutatók szervezése során kerül előtérbe.

4 vö.: Déíi Artdrás: A logi§ztika és informatika - a 8yózelem zálo8a, (Tanulmány l994. Lo8,isztikai
évkönyv. NAN Navigátoí,
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Az említett követelmények megvalósításához a honvédség béke
anyagellátásának rendszerén belül szükséges valamennf feltétel össz-
hangjának megteremtése.

Ezen belül is kiemelt módon kell foglalkozni:

- A működéshez szükséges anyagi javakkal történő ellátással;

- Az anyagok felhasználók részére történő célirányos elókészítésé-
vel;

- A különbözó tevékenpégek végrehajtásával kapcsolatos informá-
ciós, nflvántartási feladatokkal.

Anyagellátás és szállítás összefüggései

Az anyagellátási folyamat egyik meghatározó je||emzője az anyagok,
áruk, felszerelések bázisokon belüli és bázisok közötti áramlása.

A belsó mozgást anyagnoz9ató r€ndszerek végzik, míg a bázisok kö-
zötti mozgások a közl e ke d é si rendsz e r igénybevételevel valósul me g. Ezen
bázisok közötti mozgásokat tekinthetjük szállíúásnah A szállítás felada-
ta tehát a gyártó vary elosztó és a felhasználó között az anyagok, áruk
helyváltoztatási igenyenek kielégítese. A sállítás íly módon könalm kap,
csolatot létesít 4 íendszer elemei között.

Az előállítók vagy tárolók (raktározók) és a felhasználók területi el-
helyezkedése, eglrmástól mért távolsága, valamint kibocsátó és felvevő
kapacitiása a szállítási igény meghatározója. Ezel tenyezók szabják meg,

hogy az adott anyagot milyen távolságban, milyen mennyiségben és mi-
lyen gyakorisággal kell szállítani. Ezek a tényezők á|talában csak hosszú
távon és lassú űtemben változnak.

A honvédséget vbsgálva megáIlapíthatjulg hogl ezek az alapvető fak-
torok eyl-egt ótszervezési ciklust követően változnak meg olyan mértékben,

hogl a szállításszervezési tevékenységet j elentősen beíolyásolj ák.

Azon áruk vonatkozásában, melyeket a gazdálkodó (felhasználó) ala-

kulatok nemzetgazdasági forrásokból közvetlenül szereznek be ezek a
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változások nem jelentósek. Függetlenül attól, hos/ az orság mely terü-
letén diszlokál az adott alakulat, a beszerzéseket és a száütásokat álta_

lában a legközelebbi polgári vállalattól hajtják végre-

Nem minden esetben igaz ez a központi raktáral íárintÉzetek vo-
natkozásában. A honvédségi raktárak (Ellátó Központok) és a felhasz-

íálók terüteti elhelyezkedése a sállítások vonatkozásában eryértelnűen
kedvezőtlennek mondható. Az igények csak nagy szállítási trávolságokon

elégíthetők ki, mivel a raktárak és tárintézetek nem követték a felhasz-

ná|ÓWafuegrenaYott di.vlolációs és szavezeti módosíLásokat Fza tény e5Ér-
telrnűen alátámasája, hogy a honvédség anyagellátási rendszerében kiemel-

kedó helyet foglal e| a szállítás.

Az előzőekben megfogalmazott szállítási igényeket a honvédség vo-
natkozásában ala pveíően a közúti és a vasúti szállítós elégílti ki. Elképzel-
|,1ető azonban a kombinák sál\ítási reldszerek igénybevétele i§, A közúti
és a vasúti szállítások arányának vixgálata során érdekes tendenciát fi-
gyelhetünk meg.

Míg korábban egyértelmúen a vasúti sállítás volt a meghatíroó,
addig nápjainkban a iözúti szállítás aránya megkóze|ítette a vasúti sál-
lítást, sőt egyes esetekben meg is haladta azt-

Ennek okait az alábbiakban látjuk

- Folyamatos, jelentős mértékű di|emelés a MÁV-nrá];

- A rendelkezésre álló szállítási költségkeretek csökkenése;

- A közúti szállítási alágazat rugalmasabb fuvarvállalása és teljesíté-
se;

- A köZúti szállítás kisebb viszonyított időigénye;

- A honvédségi iparvágánnyal nem rendelkezó alakulatoknál a kóz-
úti szállítás igénybevételekor lényegesen kisebb a rakodási, anyagmoz-

gatási igény;

- JIT rendszerek alkalmazása; (IIT: éppen, megfeklő időben):
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- Eryre kevésbé van igény és mód a nagrtömegű áruk centralizálá-
sára, ennek következményeként az egyidejű egy tömegben történó szál-
lítás végrehajtására.

A JIT rendszertk a készletek csökkentesére irányulna\ a termelés
és az elosztiás minden szintjén.) Ez a honvédség szempontjából - mint
elsődlegesen fog5lasztónak - az elosztás szempontjából lényeges.

A JIT rendszer a térmelőt és a fogyasziót érintó szúkségszerú vrálto-
zásokon kívűl követelményeket támaszt a szállítási rendszerrel szemben
is, melynek meg kell felelnie a rends zet szállítási feltételrendszerének.

Me§ck ezek a követelnényelc

- Növelni kell a szállíiások gyakoriságát;

- C]sökkenteni kell a szállítmányok nag5nágát;

- A köztekedési szolgáltatásokat megbízhatóbbá kell tenni;

- Csökkenteni kell a sérült áruk megérkezésének valószínűségét;

- Növelni kell a szállítási szalgáItatások elérhetőségét.

Ezek a követelmények sajnos szóltítási k)hségnövekedést eredmé-
nyeznelq de jól működő rendszer esetében az önköltség a megtakaítás
hatására csökkenni fog, nern elhanyagolható szempont azonban a csapa-
tok ellátási színvonalának várható növekedése.

A fenti megállapításokból eryértelműen levonható az a következte-
tés, hog5r a JIT rendszer alkalmazrisa az epik lehetséges ír a konzerű
logisztikai rendszerekhez tórténő csatlakozá§hoz, valamint egy korszerű
ellátá§i réndszer kialakításához. A következőkben - nem a te]jesség igé-
nyével - a JIT alkalmazásának lehetőségeit szeretnénk .feúlantánÍ" a
hadtáp szolgálati ágak anyagi vonatkozásában.

5 vÖ.: Dr.sze8€di zoltán.A ''Justin Time'§zálítási-íattáíoá§ rendszeíterm€lé§i ésközlek€dési
Libatásai, KözIekedéstudomáíyi §zeml€ )oo(D(/ 1 o.

24



Ételmezési anyagok

Az élelmezési anyagok majdnem teljes egészében azonosak, illetve
csere§zabato§ak a nemzetgazd.§ágban használtakkal. Az ellátási rend-
szer is alapvetően a nemzetgazdasági forrásoka épül.

Aháborús alkalmazáshozelengedhetetlenűl szülrséges készletek meg-
alakításán kívül egyértelműen alkalmazhatók a JIT rendszerek. Tekin-
tettel arra, hogy a napi étkezái adatok viszonylag stabilan tervezhetők,
illetve az információcsere a vállalatok és az alakulatok között biztosít-
ható, gyakorlatilag a rendszer megvalósíthatóságának elméleti akadálya
nincs.

Ruházati anyagok

Ezen anyagféleség \ronatkozá§ában mórnem mnyire egénelmú abely-
zet.

Itt megtalálható a hazai gártású hadianyag, melyet polgári vállala-
tok állítanak elő, illetve megtalálhatók a csereszabatos, nemzetgazdasági
felhasználással azonos anyagok is. A hazai gyártású anyagoknál elég ne-
héz a JIT rendszer megvalósítása, mivel ezek a polgári vállalatok a gyár-
tósorok átállítását követően az éü szüIcégletet leryártják és azután le is
szállítják.

A nemzetgazdasági erőforrással azonos vagy csereszabatos termé-
kek esetében már elképzelhetó a JIT rendszer alkalmazása.

Ezen termékek azonban összességükben sem képeznekjelentős vo-
lument. Amíg a ruházati anyagok beszerzése központilag történik, illetve
a jelen ellátási rendszer egyértelműen lehetetlenné teszi a JIT rendszer
alkalmazását.

Üzemanyagok

Az elmúlt években végrehajtott eglségesítések és korszenisítések ha-
tására mára már a hajtó és kenóanyagok je|entős hányada azonos, illetve
csereszabatos a nemzntgazdas ágban használtakkal.
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A készletszintek csökkenésével (bár esetenként kényszerűségből)
az iizemanyag szolgálat közeledik a JIT rendszer megvalósításához.

Természetesen itt is meg kell alakítani c hadi alkalmazáshoz szik-
séges készleteket, de a napi élet és kiképzés biztosításához szükséges
anyagok már eljuttathatók a felhasználókhoz JTI rendszerben. Teljes egé-
szében akkor lenne megvalósítható a rendszer, ha az územanyag-rakíá-
rak helyett a szükéges készleteket teljes egészében n emzetgazdasági bá-
zisokon táro|nák

Mivel a technikni fiavító, egészéségügyi és a közlekedési) anyagokat
nem soroltuk szorosan az anyagellátrási rendszerbe részletesen nem fog-
lalkozunkvelük, Koós jellemzőjiik, hory az anyagokjelentős része (egész-
ségüry esetében s zinte 7ffi Vo-a) azonosvagy csereszabatos a nemzeígaz-
daságban felhasználásra kerülő anyagokkal.

Forgásuk, illetve felhasználásuk azonban nem minden esetben prog-
nosztizálható me gbízhatóan, így arendszer kialakítása részletes elemzést
kíván.

Azon anyagok vonatkozásában ahol egyértelműen alkalmazható a
JIT rendszer a megvalósulás édekében körültekintó szervezési és szer-
zódéskötési tevékeny§éget ketl folytatni, A szállítóknak (elóállító) és a
felhasználóknak előzetesen meg kell állapodni a lényegi kérdésekben,
amelyeknek az alábbiakat elengedhetetlen magukba foglalniuk:

- A szerződés időtartamát;

- Szállításokütemezését;

- Anyagáramlásmennyiségét;

- Minőségielőírásokat;

- Fizetésifeltételeket;

- Garanciákat;

- Módosítási lehetóségeket, stb.

A jól működő rendszerhez elengedhetetlen az információs rendszer
kialakítása, mely átfogja az egész érintett területet.
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Megítélésünk szerint az eddigi elemzések alapján megállapíthatjuk,
hogy a JIT rendszer bonyolult, összetett szállítási l'eladatai egy szállítási
ágazat egyidejű igénybevételével eryáltalán vagy csak komoly nehézsé-
gek árán valóSítható meg. Megoldást a kombinált szállítási rendszerek
alkalmazási lehetőségeinek vizsgálatában látjuk,o

Kombinálí szálütási lehetőségek

Kombinált szállítíson azt a folyamatot értjük, amikor a szállítási
feladat során az áru több szál|ításí alágazat igénybevételével jut el a fel_
adótól a felhasználóig.

Ennek érdekében szűkség van a rendszerek illeszkedésének köriJlte-
kintó meghatározására, olyan technikai és szervezési háttér biztosítására,
amely a kapcsolódrási pontoknál nem 5lenge láncszemként, hanem a rend-
szer biztos elemeként funkcionál.

A kombinált szállítási technológiák elemzéséből egyértelműen kitű-
nik, hogy alkalmazási lehetóségük a Magyar Honvédségben igen korló-
tozott. A|eggyakrabban alkalmazott ilyen jellegű techno|ógia a konténe-
re s komb in á It szállítás.

A konténer szerepe és jelentósége abban áll, hogy lehetővé teszi az
anyagoknagl tömeglery egfogással történő rakodását, ezáltal az élőmunka
és a rakodási idő jelentős csökkentését, az anyagok megóvását, időleges
tárolá§át és mindenek elótt az anyagi-technikai eszközök felhasználó-
orientált komplettírozását.

A Maglar Honvédségnél mór jelenleg is nagtszámú konténer jellegű

felépítmény van rendszerben, melyek köre a jövóben valószínúleg bővülni
fog (pl: HUCKEPACK). Az alkalmazás lehetőségei adottak, a már mű-
ködő ágazati példák mutatják, ho5, csak a technikai fejlesztési költségek
jelentenek gondot.

ó vö.: sramkó Mátyfu| AzanyagellíIásésaszállítá§i ! i§ztika kapcsolata azMllA'lBreíld-
szerében. (szakdol8ozal l99 5 .ZMKA.)
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Ha azonban a konténert nem csak mint szállításra használt eszközt,
felépítményt alkalmazzuk, hanem a konténer tárolási funkcióját helyez-
zük elótérbe, alapvetően más következtetésre juthatunk,

Egy 20 tonnrás konténet vételárát és telepítési költségeit figyelembe
véve mindenképpen versenyképes az épített tárolótérrel. Előnye, hogy
g)orsan áttelepíthetó (manőyeíképes), békében és háborúban egyaránt
alkalmazható. A szervezeti változások és átdiszlokálások során tároló-
helyhiány keletkezhet, amely aránylag kis költséggel megoldható konté-
nerek telepítésével.

Már működó, de a fejlesztés lehetóségétmagába hordozó rendszer a
központi ralaárakMl cserekonténerben történő vételezés, mely az adott ala_
kulat elhelyezkedésének függvényében történhet közúton, vasúton és az
infrastruktúrális adottságok függvényében természetesen kombináltan
is. Az ország katonaföldrajzi helyzetéból és a honvédség jellegéből, szer-
vezetébő| adódóan ezen technológiák alkalmazási lehetősége igen szűk
területen valósítható meg.

Vasúti sállítrás és űzi szál|ítrás (RAII§HIP) osszekapcsolása a nem-
zetgazdaságban időnként alkalmazható, de ott sem glakori; honvédsé-
gen belűli alkalmazása nem lehetséges.

Közúti száIliúás és vízi szállítrás (RO-RO) komplex alkalmazása a

nemzetgazdaságban egyre inkább elterjed. (Kamionok uszályon történó
szállítása.) Mivel a honvédség csak azországhatáronbelül hajtvégre szál-
lítási feladatokat, melyeknél az elszállított anyagok nagysága nem jelen-
tős, ez a technológia nem kerül alkalmazásra.

Közúti sállíüís és vasúti §állítás (RO-LA) összkapcsolása az a
technológia, amit a honvédség a leggyakrabban használ. Ez a technológia
alkalmazásra kerül a békellátás rendszerében, illetve a gyakorlatok, ki-
képzés végrehajtása során eryaránt.

l-egjelentősebb m értékben a glakorlatokra való elvonulás időszaká-
ban kerül alkalmazásra, amikor anyagszállító gépjárművek, harcjármű-
vek, műszaki gépek és anyagok a béke elhelyezési körletből vasúti szál-
lítással kerülnek átc§oportosításra a gyakorlat térségébe. Agyakorlat tér-
ségében kerül végrehajtásra a közúti szállítás kis távolságon.



A napi élet sotán ez a kombinóIt szállítási technológia leginkább a
technikai eszkózök javításra való szállításakor, illetve a megjavított esz-
közök visszaszállításakor kerül alkalmazásra. Elsódlegesen olyan bázisok
vonatkozásában, amelyeknél az infrastrukturális adottságok lehetóvé te-
szik a helyben történő kirakást, illetve csak kis távolságú közúti szállítást
kell végrehajtani.

Összefoglalva

A logisztika legfontosabb eleme az új gondolkodásmód, amely az
anyagok beszerzésétől, a tároláson át egészen a felhasználókig egységes
anyag - és információáramlás kialakításában nyilvánul meg, a részfolya-
matok optimalizálása helyett az egész fo|yamat optimalizálá§ára törek-
szik és ehhez igazítja módszereit és eljárásait.

A beszenőhelyektől a felhasznólóhelyekig terjedő anyag és informá-
cióáramlás megyalósításának a honvédség béke ellátási rendszerében
egyrészt még sok lehetőség kiaknázatlan, másrészt számtalan tennivaló,
feladat van.

A logisztikai lánc kialakításának szerves része, összetevője az anyagi
technikai eszkózök szállítása. A szállítások technikai, technológiai, szer-
vezési színvonala a logisztikai láncok megvalósítását elősegítheti va5l ne-
hezítheti. A honvédség ellátói rendszerének korszerűsítése során nem
hagyhatók figyelmen kívül azok a logisztikai elvárások, amelyek azanyag-
szállítás, mint szolgáltatás színvonalának növelésére irányulnak.

Amennyiben elfogadjuk azt, hogy a honvédségbéke ellátósi rendszere
korszerűsítésre szorul és ez a korszerűsítés a logisztikai rendszerkia\akitá-
sával valósulhat meg, megállapítható, hogy az eredmények és kísérletek
ellenére az ellátásban érintett valamennyi terület volatkozásában kon-
cepcióváltásra van szükség.

Ezért a honvédség illetékes szakembereinek elengedhetetlen fel-
adata, szoros együttmúkódésben a polgii szakemberekkl dolgozni az új
rendszer lehetóségekhez mért kialakításán.

Ezen rendszer első eleme az ATB jelenlegi rendszere, amely termé-
szetesen továbbfejlesztést igényel mivel:
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A lo§sztika nem eszköz, hanem komoly lehetőség az amúgl is szűkös
anyagi lehetőségek között a takarékos, ésszerűbb és hatékonyabb ellá-
tásszervezéshez-
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