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HADTÁP ANYAGELIÁTÁS, AVAGY DISZTRIBúCIó... ???

Duchaj IsuónI

A címben szereplő feltételezés, kérdés egyértelmű megválaszolásást
- ezen tudomán}terület _ legizgalmasabb, de talán kreativitást legiobban
igénylő szakasza, amely - megítélésem szerint - a hipotézis megalkotásá-
val kell, hogy kezdődjön, A cím akár hipotézis is lehetne, függetlenül a
kérdőjelek - az áltaIam szükségesnek vélt - számszerúségének nag}§ág-
rendjétől. Amellyel nem a két fogalom közötti párhuzam felállítá§ának
helytelenségét, hanem - egyesekáltal természetesnek hitt - azegyértelmű
ekvivalencia feltételezését és kijelentését kérdőjelezem meg.

Azt viszont fontosnak tartom, hogy a cím azt sugallja, hogl van, de
még inkább az! hory lesz katonai logisztika, Mielótt a téma kifejtésébe
részleteiben belekezdenék szeretnék néhány gondolatot szentelni ma-
gának a logisztikának. Teszem ezt azért is, mert mint annak idején a szá-
mítástechnika a logisztika is divatos lett,

Ez önmagában is veszélyes, meíí voDzza a hozzá nem értőket, az
önmagukat kelló szakmai alapok nélkül szakértőndk kikiáltókat és nem
utolsó sorban az anyagi előnyt szimatoló vállalkozók sokaságát.

Akik azonban a logisztikához a jobbítás szándékával nyúlnak, azok-
nak még a hipotézis alkotásának időszakában elengedhetetlen eldönte-
niük a saját út jellegét. Én úry gondolom, hogl ezen téna fontosssága
és ery új rendszer építése szempontjából égetően fontos megkülönböz_
tetni a logisztilcát, mint tudományt 

^z 
alka'lmazott logisztikától, mint

módszeríól vagy módszerek sokaságától.

Ir kell azonban szögeznünk, hogy nekünk a logisztikával nem mint
tudománnyal, nem mint módszerrel, hanem mint rcndszerrel célszerű és
szükséges foglalkoznunk.
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Ezen tény elismerésében a zavart többnfre az okozza, hogy egy
tisztán katonai §zúkségletek kielégítése érdekében kidolgozott matema-
tikai alapokon nyugvó rendszer több mint százéves csipkerózsika álmá-
ból elsó sorban a civil szférában az ipari termelés, a kiszolgálás a térbeli
elosztáS (DIszTRIBÚcrÓ), szállítás fejlesztése, hatékonyságának növelé-
se, rárfordítások csökkentése érdekében vívta ki magának alkalmazásá-
nak szűlrségességét.

Még mielőtt azonban a rendszerépítés rendszerszemléletű igényé-
nek igazolásába belekezdenék szeretnék a címben felvetett két fogalom
között párhuzamot vonni vagy ha sikerül megkeresni a hadt:íp anyagel-
látás és a disztribúció (térbeli elosztás) "legkisebb közös oszíójáf'.

Ezen feladat megoldásának alaplépését a deíiníciók eglsége§ értel-
mezésében látom.

A hadtáp anyagellátás: az anyag biztosítás eryik folyamata, mind-
azon rendszabályok és tevékenységek összessége, amelyek a csapatoknál
a harc és harccal kapcsolatos tevékenységek (hadmúveletek) végrehaj-
tása során felhasznált anyagoknak, a felhaszrrálás mértékéhez és ütemé-
hez igazodó pótlására, a megkövetelt készletszint folyamatos fenntartá-
sára^a tevékenp ég végéte elrendelt készletek megalaKtására irányul-
nalc'

A disztribúció: ...a megtermelt áruk foryasztóhoz jutása, varyis a

termelőtől a fogyasztóig kiépített, ún. T-F folyamatrenözer nem más,

mint az áruelosztás, amelyet disztribúció, azaz térbeli elosztás kifejezés-
sel említünk.3

Mindkét definícióból egyértelműen kitűnik, hog5l ery elosztási tevé-

kenységról van szó, amely szervezett keretek között igény, illewe igények
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kielégítésére azaz a fogyasztók ellátására irányul. A két definíció alapján
megállapítható, hogy a polgári disztribúció a hadtáp anyagellátás teljes
rendszerére értelmezhető. Ha még mindehhez hozzáteszem a logi§ztika
szánomra legszimpatiku§abb m€gfogalmazását miszerint a logisztilu
az ellátás ludományaa akkor megítélésem szerint jelentős lépát tettem
e két fogalom közös vonásainak egysóges értelmezése érdekében.

Teszem ezt azért is, mert a fülembe csengenek a logisztikával kap-
csolatos különböző tudományos előadások, konferenciák, ahol szinte
minden alkalommal visszatérő problémaként merült fel az alapok epséges
értelmezésének hiánya. Azaz alegnagyobb problémát abban látom, hory
nincs egységesen kialakított é§ értelmezett fogalmi rendszer, amely
egyértelrnú bázisul szolgálna további munkánkhoz.

A szóban forgó probléma számtalan olyan fogalmi rendszert sértó
eltérő megfogalmazást érint, ame|yek egységas értelmezése enyhén szól-
va meghaladja az esetleges szinoním megfelelóség határát. Allításom iga-
zolásául például, úgy mint anyagi biztosítás, - avagy (,hory stílszerű ma-
radjak a címhez) ellátás, valamint anyagi-te_chnikai biztosítás, -avary lo-
gisztika.. (ATB tulajdonképpen logisztika.)) Folytathatnám anyagi-tech-
nikai fakultás, -avagy logisztikai fakultás stb.

A teljességre való törekvés íöüd történeti áttekintésre ösztönzött.
Ezerí néhány íenyadattal follatom gondolatmenetemet, amelyeket meg-
fellebezhetetlenü igaznak tartok, de a kialakult helyzet rcndszerszemléletű
értékeléséhez, valamint €s/ új rendszer kialakításához elengedhetetle-
nűl szükségeselc

- A hadtáp anyagellátás fogalma körébe tartozó jelenlegi tevékeny-
ségek elméletét és gyakorlatát a MH a MNJőI, illetve a VSZJóI örököl_
te_

Logi§ztikai szolgáltatás, mint piaci ver§enyképe§§é8i kritériom. Halászílé sipos FJz§ébet, Ka$di-
dátusi éíekezés. lg93,
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- A hadtáp anyagellátá§ alatt ma (nagy vonalakban) az MHP+ág
(Mag5lar Honvédség Parancsnokság) ATFCSF-ség (Anyagltechnikai
Főcsoportfőnökség) feladat körébe tartoó biztosítási tevékenységet
értjűk.

- A MH ATB-i (anyagi, -technikai biztosítás) rendszerének fejlődé-
sében mindvegig erós törekvés mutatkozott a történelmileg kialakult
ágazati biztosító tevékenységek inte grációjára.

Az előbb felsorolt - hol hadtáp, hol fegiverzettechnikai jelzővel el-
látott - integrációs törekvéseknek közös jeltemzője lolt: az ágazati - és

ezen belül a kifejezetten szeívezeli - integráció túlértékelése és a folya-

matok integrációja, az ATB egységes szabályozásának másodlagos kér-
désként történő kezelése. Ezek közül első helyen kell említeni a sok te-

rűleten tisztázatlan, illetve nem egyértelműen elhatárolt felelósségi- és

hatásköröket, valamint a tervezési és szabályozási folyamatokat kózel
sem optimálisan kiszolgáló információs rendszert. A felsorolt problémák
köre a HM és a MH szétválautálával még tovább bővült Ugy gondolom
elegendő itt utalnom a fejlesztési-beszerzési folyamat, vagy a háborús
szükségletek tervezési folyamatának tisztázatlan kérdéseire.o

Afenti rövid történeti áttekintés alapján megállapítható: " azzal, hogl
meglévő műkiidőkepes szemezeti strul<túrákat eg vezetés alá szemeuk, ttBvét

megváltozíatom" nem valószínű, ho§/ szervezeti korszerűsitést hajtot,
tam végre. Természetesen az elképzelh€tő, hos/ az így kialakított szer-

vezet egJimásba fonódó logisztikai módszerekkel időIegesen vez€thető
(vezetgethető), de a végleges megoldást csak eg5l egrséges |ogisztikai
módszerrel (módszerekkel) vezetett logisztikai rendszer jelentheti.

Mindezek alapján kijelentern, hogy megítélésem szeint szó sincs ar-

ról, hogl az ATB tulajdonképpen lo§sztika. A logisztika amellett, hogy
módszerek összessége elsósorban szemléletmód, amely az optimum ke-

resése érdekében nem hajlandó az objektív dolgok megtagadására, a lo-
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gisztika tudatos alkalmazása kerül ellentmondásba a jelen helyzettel, így
amelJreket a - a volt Hadtáp Fócsoportfőnökég és a Fegyverzeti és Tech-
nikai Főcsoportfőnök§ég összetolt, (bár integráltnak nevezett) ágazati
alapú szervezete á tevékenysége -_MHP-ság á a HM illetékes szervei-
hez kapcsolódóan magába hordoz,'

A korábban önálló biztosítási rendszerek (hadtáp, feg5ruerzet-tech-
nika) is tartalmaztak logisztikai elemeket. Az egységes irányítás, illetve
a megalaKtott szervezetek potenciális lehetőségeket rejtenek maguk-
ban, ígr szinte megteremtik azt B bázis$ hogl a jelenlegi ATB rendszer
ery jól működő togisztikai rendszerré fejlódjön.

A MH ATB rendszere az arryags, technikai, egészségügyi, valamint
a közlekedési biztosítást foglalja magába. A polgári életben értelmezett
logisztika ósszetevői, - mint marketing -, anyagellátás-, termelés-, áruel_
osztrás-, értékesítési-, kommunikáció logisztika - a felületes szemlélö szá-
mára talán lényegi különbséget mutatnak a MH (fenti) rendszeréhez ké-
pest.

Bár a megfogalm azás e|térő, ha mélyebben megvizsgáljuk az egyes
részek tartalmát megállapítható, hory az ATB rendszer egy logisztikai
rendszer alapját képezi.

Merü - az alapok azono§ak, ám mégis eltéíések tapasztalhatók.
Miért más a katonai logisztika mint a polgári?

A válasz lényegi elemei lehetnek:

- A katonai logisztika átfogja az ország egész terü|etét;

- A békében élő haderő csak töredéke a háborús hadrend szerinti
erőknek, de a rendszernek egyaránt működnie kell békében és háború-

7 Ka(onai Lo8i§ztika l 994,1,szhn |61,o.'



ban is. A feladat végrehajtásához azonban a honvédség a polgári logisz-
tikától eltéró speciális eszközparkot igényel.

- A MH béke és a háborús igényei jelentősen eltérnek egymá§tól.

- A felhasanált anyag mennfsége ezer tonnákban mérhetó, sokrétű

az anyagfajták összetétele, a felhasználás ideje és he\e csak valószínú-

séggel prognoszt izálható.ó

Ebból az eglszerűsített elemzésból kitűni\ hory a katonai logisz-

tikgi rendszer és az ATB rendszer s/akorlatilag szonos elveken n5rug-

szi§ eltérés az, hogr a katonai logisztikai rtndszerek megfogalmaása-
iban és elveiben izerepelnek olyan elemek is, nelyek az ATB rend-

szerben még megvalósltásra vÉmak

Még mielőtt egy logisztikai rendszerrel kapcsolatos alapvctő köve-

telményÉk elemzésére ritérnék szük§égesnek tartom megemlíteni, hogy

a polgári életben alkalmazott logisztikai rerrdszereket nem csak a szürke

hétkőznapok feladatainak mególdására készítették fel, hanem a rendkí_

vüli helyzetek problémakörére is. Nem vitatható az a követelmény, hogy

a MH iogisztii<ai rendszerét illeszteni kell a nemzetgazdaság illetékes

rendszeriihez, ezért törekedni kelt arra, hory Mkében olyan logisztikai
rendszert kell kiatakítani, amely képes kezelni - esetleges minimális
szervezeti változtatással , a háboírs tevékenységból adódó feladatokat

is.

Tényként kell elfogadni, hory a VSZ kötelékben a támadó hadmú-

velet haátáp anyagelláirása (anyagi biaosítiása, disztribúciós folyamatai)

nem csak Áás sz.*ezeti strulitűákkal, hanem alapjaiban más ellátrási,

elosztási elvekkel valósult(ak) meg.

Néhány alapvaő eltérő vonást szültségemek tartok megemlítenL A
csaDatok 

"ilát,i.áru 
hivatott ké§zletek nagyságát alapvetően a csapatok

és élciláró tagozatainak szállító (Éroló) kapacitása, a támadrás üteme ha-

tározta meg.

8 Df. szúcs Lá§ztói Katonai logisztika. L€isztikai Évkön}í 94,



Ennek megfelelően rendelkeztek megfeleló ellátó és szállító szerve-
zetekkel, A mai védelmi hadműveleti elképzelésekben kisebb jelentősé-
ge van a szállítóalegységek egyidejúleg igénybe vehető szállítási kapaci_
tásának Nagobb feladat hárul a kombinúlt szállítási lehetőségef vala-
mint a polgii kapacitásolt, helyi nemzeti eróforrások kihasznólására.

Mégis a háborús ellátási feladatok elemzésénél, szervezetek struk_
túrális, valamint egymáshoz és a polgári §zervezetekhez történő illeszke-
dése vonatkozásában hiányérzetem van, Ezen hiányérzelem pont a tér-
beli elosztás módszerével és nem utolsó sorban az azt megvalósító szerue-
zetek vezetési, egúttműködési rendszerével kapcsolatban merült fel. Ha
nagyon óüden kellene indokolni akkor azt mondanám, ho5l az ATKK-k
(Anyagtároló Kiadó Körzet) mellé nagyon hiányzik egy - az adott anyagi,
technikai biztosítási feladathoz illeszkedő naglságrendű - szállító (ellátó)
jellegű kötelék. A rnegoldást egl logisztikai ellátó- elosztó központban
látom, amely szervesen illeszkedik a MH logisztikai rendszerébe és a
nemzetgazdaság disztribúciós rendszeréhez.

A polgári életben a disztribúciós logisztikával foglalkozó szakem-
berek körében nagy divat - nem véletlenül - a JIT (iust in time: éppen
időben) rendszerek viagálata, alkalmazási módszereinek, lehetőségeik
kutatása. Amikor a 'korább|' támadó hadművelet hadtáp anyagellátási
rendszerét üzsgáltam, arra a következtetésre jutottam, hogy ezen tevé-
kenységi folyamatóksorán az ellátás, (elosztás) a IIT elveknek megfeleló-
en történt. Attól azonban, hory akkor nem így híVták még lehetett jó.

Ezt mi sem bizonyírja egyértelmúbben, minthory egy támadó had-
múveletet végrehajtó hadsereg anyagi, technikai eszközeinek pótlására
közvetlen raktárakból történő vételezéssel nincs lehetőség. Ezen ellátási
folyamat célirányosan szervezett szállító ellátó (funkcionálisan speciális)
szervezeteken (ún. KHEL- Központ Hadtáp Előretolt lépcsőn) kesztül
valósult meg. A támadó - állandóan mozgásban lévő - csapatok ellátásá-
nak alapvetó sajátossága abban nyilvánult meg, hogy a hadműveletek si
keres megvívásához szükséges megfelelő anyagot, megfelelő időre, meg-
felelő helyre, megfelelő menn}iségben és minőségben (5M) kellett biz-
tosítani.

A fentiekból szeretném kiemelni a "megfeleló mennyiségben és a meg-

felelő időben' kritériumokat. Megítélésem szerint ezen követelmények
teljesítése csak egy "PONT IDOBEI,I' (JIT) elv szigorú betartásával volt



biztosítható. Hiszen a támadó csapatok á ellátó, szállító szervezeteinek
szállító (tároló) kapacitrása szigorú korlátok között mozgott.

A MH je|enlegi disztribúciós rendszerében is megtalálhatók a JIT
rendszer bizonyos elemei.

Az ellátási (biztosítási) rendszer hiányosságait a kiaknázatlan lehe-
tőségekvixgálatával, egnéges rendszerbefoglalrásával rendszerbeállításával
kiiszdbölhetjiik ki. A logisztikai ellátó - elosztó központ is a JIT rendszerek
egyik meghatározó funkcionális eleme. YéIeményem szerint pont ezen

elem rendszerbeállításáva| korszerúsíthető leghatékonyabban a MH eI-

látási-elosztási rendszere.

A logisztikai ellátó központok kialaHtását a gazdaságilag fejlett nyu-
gat-európai országok már az 1980-as évek elején megkezdték. Hazánk-
ban most folynak kutatások a polgáriszíérábanés azelképzelések a meg-
valósítás stádiumában vannak.9 Felvetődik a kérdés miért nem lehet a
kutatá§okat és a megvalósítást a MH illetékes szerveinek a polgári szer-
vezetekkel közösen kidolgozDi é§ megvalósítani? Hisz a logisztikai rend-
szsr ezeneleme aznn túlmenóen, hogy optimalizálja az ellátási, elosztási
tevékenységet, az ország honvédelmének korszerűsíteséhez k hozzájá,
rul.

Mindeddig a katonai sállításokat a logisztikai támogatásként értel-
mezett anyagi-technikai biztosítási folyamat - azon belül az ellátási fel-
adat - részeként vizsgáltuk, mert - és bátran merem állítani - a polgári
értelmezéshez is ez ráll a legközelebb. Azonban nem feledkezhetünk meg
arról, hory a katonai tevékenységgel - mind békében, mind háborúban -
összefüggésben az ellátáson kívül szl mos más terület is kapcsolódik aszá|-
lítrásokhoz.

Irgjellemzóbb példaként csupán a békeidószaki kiképzéssel és a ha-
ditevékenpéggel összefüggó csapat-szállítdsokaí említeném. A csapat-
szállítások üszont semmiképp sem tartoznak az e|őzóekben definiált lo-
gisztikai támogatás funkciótartományába, következáképpen egy más

9 Katonai Lo8i§áika. l994.I.száín (2z,o,)
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"biztosítósi rendszerhez" kelltartoznia (példáu! a hadműveleti biztosítás).
A tényeknek a felsorolása alapján azis megállapítható, hogy amennfben
a logisztika, mint in terdiszciplinóris tudomány, integráló hatással bír a reál
folyamatokra, akkor e hatás kifejtésében a katonai szállítások az integ-
randus szerepkörét töltik be.

Amennyiben elfogadjuk az! hogt a Maglar Honvédség békeellátási
rend§zene korszerűsííésre szoru|, ó§ ez a }orszerűsítés a logisztikai
r€nd§zer kialakításával valósítható meg úgl az ellátásban érintett va-
lamennyi terűlet vonatkozásában koncepcióváItásra van szükseg.

A Magyar Honvédségben, szoros együttműködésben a polgári szak_
emberekkel dolgoznak az új rendszer lehetóségekhez mért kialakításán,
szem előtt taítva, hogy a logisztika konoly lehetóség az amúgds szúkös
lehetőségek között a takaréko§, é§szerűbb és hatékonyabb ellátá§ §zer-
vezéshez,

A tanulmányban megfogalmazott gondolatok alapján a teljesség igé_
nye nélkül néhány javaslatot szerehék tenni ami megítélésem szerint
a MH eryseges disztribúciós rendszer€nek kialaldtását §zolgáüa3

- A rendszer leryen áttekinthető, e§/szerű (modulokból felépíthető
és továbbfejleszthetó);

- Mivel a katonai vezetés alapvetó sajátossága a különösen erő§ cent_
ralizáció, ezért az új rendszer bíztosítsa az egnzemélyi döntés es felelós.
ség elvét;

- Biztosítsa a döntések megalapozott elókészíté§ét, a vezetési funk-
ciók kiszolgálását;

- Vegye figyelembe a személyi lehetóségek kor|átait, tegle lehetővé
a vezetői munkamegosztás érvényesítését;

- Biztosítsa a kezdeményezőkészség, önállóság kihasználhatóságát,
ezen keresztül a rugalmasságot;

- Legyen önszervező, v^agyis egyes elemek kiesése esetén maradjon
centralizáltan iránvítható_ lv

l0 Katonai Lotisaika, l993, l, szám (r 7.o,)
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