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ELMÉLET

A LOGISZTIKAI DoKTRÍNA KIDoLGoZÁSÁNAK
TAPASZTALATAI

Lovasz Zoltán)

A logisztikai doktrína rendeltetése

A logisztikai doktrína a haderő múíködését szabályozó nemzeti dok-
tríndlis struktúra egik alkotó eleme. A haderő egészének, a kíilönböző
katonai szervezetek logisztikai tdmogatdsi rendszerének kialakítlÍslÍt,
ílletve a katonai műíveletek logisztikai tdmogatási rendszerének műíködé-

sét szabóly o zó funk cíonólis doktrína"

A logisztikai doktrína elvi szabályozó és szakmai útmutató funkciókat
betöltő dokumentum. Alapvetően a legfelső a hadászati (központi) logisz-
tikai vezető szervek tevékenységét szabáiyozó elvi dokumentum, szabá|y-

könyv, de a logisáikai támogatás különböző funkcionális területein megfo-
galmazotÍ elvei és ajánlásai kihatnak a hadműveleti- és a harcászati szintű
logisáikai szabá|y oző dokumentumokra is.

A logisztikai doktrína elvi szabólyozó funkciója

Az Összhaderőnemi Logisztikai Doktrína a haderó logisztikai
trámo gatási rendszerét szabáiy oző legmagasabb szintÍí dokumentum. Az
Össáaderőnemi Doktrínával, illetve a többi funkcionális doktrínával
össztrangban, elvi alapját képezí a logisztikai szervezetek kialakítrásanak, a
logisztikai trímogatási rendszer működtetésének, a katonai műveletek vég-
rehajtásakor a logisáikai trámogatas megszeflI ezésének.

Az Össztraderőnemi Logisáikai Doktrína írdnymutaÍó funkciót is
betök a haderőnemi szintti logisztikai doktrínák, illetve a logisáikai szak-
területek múködését szabály oző szakutasíLások és szabály zatok kidolgo-
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értelmezik a szabályzatokat, amit a terminológiánk is átvesz.



zásánál'. MeglatÍttozó szerepet játszik a logisztikai támogatást tervező,
szervezó és irrányító logisáikai törzsek felkészítésében. Elvi segítséget
nyújt a logisztikai tiámogatrási rendszerek kialításrához, működtetésiik
szabályozásiíhoz. Fontos szerepet kap a logisztikai Lámogatást végrehajtó
szervezetek kialakításában, a támogatási kapacitások meghatrár ozásában, a
logisztikai alegységek, egységek műktjdésének vezetésében, a szakfelada-
tok végrehajtásának irányításában.

A logisztikai doktrínában megfogalmazott támogatási elvek és
funkciók, megfelelő referenciát jelentenek a logisáikai tiímogatiíst szer-
vező törzsek és végrehajtő szervezetek számára. A logisáikai doktrínában
szereplő fogalmak' kategóriák szakszerű hasnálata biáosítja a feladatok,
az elgondolások és a cselekvési változatok egységes értelmezését. A dok-
trínában szereplő elvek körtiltekintő alka|mazÍsával, a megfo galmazott
eljrírásmódok adaptrílásával, sziikséges mértékű konekciójával biztosít-
hatő a logisztikai trámogatrís sikeres megszeÍvezése és végrehajtrása.

A logisztikai doktrína rendeltetése tulrnutat a szakmai körnek nyúj-
tandó elvi trímogatrís szűk hatírain. A haderő egészéhez, a Magyar Hon-
védség teljes állomrírryáltozszőI. A katonai élet különböző területein mtiködő
parancsnokoknak és beosztottaknak is célszení legalább általránosságban
ismemie' Valamennyi katonai szervezet állomrínyának vannak logisÍikai
sziikségletei, valamennyi katonai művelet sikeres végrehajtrása feltételezi a
logisztikai trámogatás megszeÍyezését. A logisztikai trímogatrís azateriilet,
amely a katonai műveletek végrehajtásríhoz megteremtt az anyagi, tech-
nikai feltételrendszert.

A logisztikai doktrína mint szakmai útmutató

A logisztikai dohtrína a katonaivezetés és irányítás kütönböző szint-
jein dolgozó logisztikaí szakemberek munkójtít szabdlyozó alapdoku-
menturtl A doktrínában leírt logisáikai támogakási elvek és formák i',áoy-
mutatóként szolgálnak a nemzeti- és szövetségesi irányítás alatt működő
haderő logisztikai trámogatásrának megtervezésekor és megszervezésekor.
A logisztikai doktrírrríban megfogalmazott alapelveket, ajránlásokat és
irrányvonalakat alkotó módon, a haderőnem sajátosságait és a katonai mű-
veletek tartalmáLt, végrehajtásrának köriiknényeit figyelembe véve kell
alkalmazni.



A logisxikai doktrína szakmai útmutatóként is szolgál, mivel a

logisztikai tiámogatás körében funkcionáló biztosítási szakterületek, ágaza-

tok fogalomrendszerét, kategóriáit, feladatait és eljárási módjait is érinti.

Értelemszeriíen a logisztikai doktrína nem vállalkozhat ana,hogy kimerítő
értelrnezését adja az egyes szakterületeknek, biztosítási ágaknak, mivel ez

nem célja és terjedelmi korlátjai miatt sem lenne erre alkalrnas. Ennek
ellenére azok az általrínos megfogalmaások, tiámogatási elvek' ellátrási_,

helyreállítási eljrárási szabályok, az egészségtigyi- és közlekedési biztosítás
vonatkozásában megfogalmazott á|talános érvényű normatíviík és cse-

lekvési változatok - amelyek a haderő egészéte vonatkoáatva a doktrína
lapjain szerepelnek - kellő szintti adaptríció és "testreszabás" utÍn, had-
műveleti és harcászati szinten is alkalmazhatóak. Ennyiben tehát általános

érvényii szabálykönyv a logisztikai doktrína, és vezetési szintektől fiigget-
lenül, a legfelső szinttí logisáikai vezetótól, az a|egység szinten működő
logisztikai szakemberig mindenki szÍtmáta tartalmaz általános érvényű
elveket, szabályokat, ajrínlásokat.

A logisztikai droktrína kapcsolatrendszere

Az e|őző fejezetekben már je|eztem, hogy az Összhaderőnemi
Logisztikai Doktrína a doktrínólis dokumentum rendszer integrdns része.

Mint a haderő mííködési feltetelrendszerének eglik funkcionólis teríiletét
szabólyozó dokumentum, afunkciondlis doktríndk egtik elemét képezL A
doktrínában megfogalmazott elvek és ajánlások a|kalmazása feltételen az

össáaderónemi doktrína ismeretét, amely a katonai szervezetek egésze

működésének, a katonai műveletek valamennyi válfaja végrehajtásrának

alap1át képezi' Ahhoz hogy a logisztikai doktrína általrínos érvényű elveit
hatékonyan lehessen alkalmazri, tisztábakell lerrrri a doktínális dokumen-

tumrendszer strukturáj ával, a struktura ktilönböző elemeinek kapcso-

lataival, a dominríns dokumentumok szerepével, a doktrinák prioritásával.

A logisztikai doktrína közvetlen kapcsolatban van a nemzeti Össáa-
derőnemi Doktrínával, a Szövetséges Össáaderőnemi Logisztikai Doktri
nával, illetve a haderőnemi logisÍikai doktrínákkal. Közvetlen' illewe
közvetett kapcsolat áll fenn a doktrínák, ezen belül a logisáikai doktrínák -

és a nemzetgazdasági lehetőségek, a nemzeti hagyományok, mint sajátságos

értékrend és a hadtudomríny eredményei között. Ezek a dokumentumok,



illetve az azokban megfogalmazott órtékek, valamint az emlitett környezeti
tényezők,melyek között a doktrínák megfogalmazódnak és működnek, mind
_ mind valamilyen hatással vannak a doktrínákra.

Az Össáaderőnemi Doktrína és az Összhaderőnemi Logisztikai Dok-
trína kapcsolatrendszerében az alá-ftilé rendeltség a meghatároző viszony.
Az Összhaderőnemi Doktína mint a haderő egésze szervezését, alkal-
mazását, fenntartását szabály oző elvi dokumentum, meghatár ozó j elen-
tőségű alapokmríny. Dominráns szerepköréből következik, hogy általá-
nosságban megfogalmazott elvei, a haderó feladatát szabályozó tételei, a
vezetés és irrínyítás kérdéseiben kialakított tézisei, mind _ mind meghatá-
rozőak a kiilönböző funkcionális doktrínák, íw a logisztikai doktrína
kialakításánál is'

Az Össztraderőnemi Doktrínában a haderő szervezési elveire vonatko-
zó megfogalmaások iránymutatóként kell' hogy szolgáljanak a logisáikai
szervezetek kialakításánál, feltöltöttség szintjiik' készenléti fokuk megha-
tfuozásánál. A haderő béke és háborus alkalrnazási elveihez és formáihoz
igazodva kell kidolgozni a logisztikai doktrínában a kiilönböző műveletek
logisáikai trírnogatásrínak elveit, módszereit és formáit.



AZ Össáaderőnemi Doktrína szövegszerkezetébe be van építve a

logisztikai támogatás elveit és múködési rendszerét átfogóan tárgya|ő

fejezet. Ez a fejezet mintegy iránymutatóul kell hogy szolgáljon a

logisztikai doktrína kidolgozásán áI. Az abban megfogalmazott támogatási

elvek, megoldrási módozatok,'a logisztikai támogatási rendszer kialakításá-

nak ott felvázolt modellje, kell hogy megszabja a logisztikai doktrína tel-
jes kidolgozását, a logisztikai rendszer teljes rendszerét bemutató, műkö-

dési rendszerét a magatotalitásában bemutató logisztikai doktrína megal-

kotását. Az Össáaderőnemi Doktrína logisáikai trímogatást térgyalő

fejezete és az aztteljes mélységében kibontó Össáaderőnemi Logisztikai
Doktrína között teljes össáangnak kell lennie. Semmilyen ellentnondás,

semmiféle disszonancia nem engedhető meg a két dokumentum között.

Logisáikai szakmai kérdésekben az elvi és tartalmi azonosság biz-

tosítása minden esetben a legfelső szinttí logisztikai vezetés felelőssége,

illetve a logisztikai doktrínát kidolgozó munkacsoportok feladata. A
logisáikai támogatás elveinek, a támogatás végrehajtására kialakított kon-

cepciónak konzekvensen, mintegy vezérvonalkként végig kell vonulnia a

logisztikai doktrínárk, illetve az összfraderőnemi, haderőnemi (alkalmazói)

doktrínák telj es vertikrrmán.

A Szövetséges Összhaderőnemi Logisaikai Doknína és a nemzeti

Össáaderőnemi Logisztikai Doktrína kapcsolatában a szakmai interope_

rabilitás a meghatározó. A logisztikai trámogatás elveinek, követelrnénye-

inek megfog a\mazásáná|, atÍtmogatási - bixosítási eljárások kialakít'ásánál

arra kell törekedni' hogy a szövetségesi és nemzeti doktrínák között a

kapcsolat minél bensőségesebb' szakmailag minél magasabb színvonalú

legyen.

A logisztikai támogatás elvei' a trámogatási folyamatok irányítása,

vezetése tekintetében lehetőleg a teljes azonosságra kell törekedni ' Ez a

követelrnény elsősorban a szövetséges kötelékekben végrehajtott miive-

leteknélkell hogy érvényesüljön. A logisztikai doktrínrákban meg kellte-
remteni annak elvi alapját, hogy az együttműködő katonai szervezetek a

togisztikai támogatás teriiletén képesek legyenek egymásnak szotgáitatá'

sokat nyújtani, illetve azt egymástól elfogadni. A szövetségesi kötelékek-

ben végrehajtásra kertilő béketámogató illetve tuíborus műveletek során a

szövetséges logisáikai trímogató rendszerek' a küldő nemzetek és a fogadó



nemzetek részérő| megvalósuló támogatrís mriködőképessége feltételezi
ennek a követelménynek a teljesülését. A logisztikai támogatás egyéb

területein és egyéb eseteiben - elsősorban akkor, amikor a haderő nemzeti

keretekben, nemzeti irányítás alatt működik - az együttműködési képesség

alacsonyabb színvonala is kielégítő lehet.

A nemzeti logisáikai üámogatási rendszer követelrnényei, eljrárás-

módjai, működési formái és a NAIO tagorságok logisáikai tiámogatási

rendszerei között jelenleg fennálló eltérések, a nemzeti sajátosságok,

illetve a multból örökölt ellátási-fenntartási stratégiák érvényesii{ése,

megítélésem szerint napjainkban még kikeriilhetetlen realitások. A
nemzeti logisztikai trímogaLís rendszerének jelenlegi helyzete egy több

évtizedes haderőépítés és haderőferrntartás következménye. Egy történel-

mileg kialakult rendszer, amely a NATO elvektól lényegesen kÍilönböző
szovjet minüára épült. Magarr viseli a cenfralizált irárryítás, a patemalista
gondoskodás' a feladatokés azanyagi javak elosáásiín alapuló hadvezetés

összes jegyét. Szímos hibája, nehézkessége ellenére egy következetesen

felépített és kellően bejríratott, mtíködőképes modell.

A NATO csatlakozós ítjszerűí követelményeket óllít a logisztikai rend-

szerrel szemben. Miképpen afeladatorientdlt hadviselésrdl út kell térnünk
a célorientólt hadviselésre, hasonlóképen az ellútósí- fenntartósi straté-

giónkban is vdltdsra van sziiks ég. A hiúny gazdólkodós köv etkezmény eként
kialakuh, szigorúan centralizdlt és mindvégig normatív eszközökkel
szabólyozott logisztikai tdmogatósról ót kell térni az igényekhez jobban

igazodó, tetjeskörü és teljes mértékűí ellótóst biztosító logisztikai tómo'
gatósi rendszerre. Ez viszont csok egl szemes fejlődésí folyomat ercdménye

lehet,

A Haderőnemi Logisztikai Dokhínrík és az Össáaderónemi Logisz-
tikai Doktrína kapcsolata szakmai jellegű. Erre a kapcsolatra az Össáade_
rőnemi Logisztikai Doktrína szakmai dominanciája a jellemző. Mint a

logisztikai doktrÍnák hierarchiájában legmag3sabb szinten lévő dokumen-

tumnak, szakmai vonatkoásban vitathatatlan prioritást kell kapnia az

alacsonyabb szintri logisztikai doktrínrákkal szemben. Ebben a tekintetben

útmutatóként kell hogy szolgáljon atovábbi doktrinális kidolgozó munkában.
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sénéI, az anyagellátási és technikai fenntartrísi rendszerek kialakításánál,
de még a katonai egészségiigyi és a katonai közlekedési Mlózat kialakí-
tásáÍxíl is meghatrározó a nemzetgazdasáry teherbíró képessége.

A nemzetgazdasáry teherbíró képessége, belső szerkezete, a nemzet-
gazdasági ágazatok, elsősorban azipat (ezen beltil is kiemelten a hadiipar)
helyzete egyértelrniien megszabja azokat a forrásokat, azokat a kapaciüí-
sokat amelyekre a haderő trímaszkodhat. Az ipar szerkezete a szolgiíltatói
súéta lehetőségei határozzÍk meg, hogy a haderő logisáikai sziikség-
leteinek kielégítésénél, milyen kapacitrásokat lehet a,,civil, szferába kihe-
lyezr.ri. Csak azoknál az igényeknél lehet a civil gazd,aságraszámítani ame-
lyek a polgríri lakosság igényeivel többé- kevésbé megegyezlek' amelyek
kielégítésére a nemzetgazdaság képes.

A haditechnikai eszközök tizemfenntartásrínál, alrol a nemzetgazdaság
megfelelő szerelö- javító- tenrrelő kapacitríssal nem rendelkezik, ott a
haderőn beliil kell a sztikséges kapacitásokat kialakítani vagy olyan
esetekben amikor erre a politikai - gazdaséryi lehetőségek adottak kiilgaz-
dasági kapacitást kell keresni ' Az a körtilmény, hogy a nemzetgazdaság, a
haderő hadfelszerelési sziikségletének csak töredékét képes biaosítani,
hogy a haditechnikai eszközök döntő többsége szovjet-orosz importból
szármaak, rendkíviil megneheáti a hazai háttérkapacitások kialakítrísrát.
Ezen az anomálirín csak a hadfelszerelés korszeríisítése, nyugati (szövet-
ségesi)fonásokból történő lecserélése segíthet.

A nemzeti hagloruÍnyolr is hatással vannak a doktrínák kialakítrísíra
és ez az Össztraderőnemi LogisÍikai Doktrína kimrrnkálásanál is kellö
hangsúlyt kell, hogy kapjon. A logisztikai doktrínában is megfelelö teret
kell szentelni a nemzeti vonások a nemzeti karakter hangsúlyoásának. A
szövetségesi doktínával való kompatibilit{ís vagy interoperabilitrís nem
jelenti egyben azt, hogy meg kell tagadni azokat az egyedi követelné
nyeket, sajátságos megoldrási módokat, amelyek a haderő nemzeti jel_
legéből adódnak.

Az á|talénosan elfogadott nemzeti értékeknek tiikröződnitik kell a
doktrína megfogalmazásában, a trímogatrás elveiben, követelményrend_
szerében és a javasolt eljrárásmódokban. A kiilönböző ágazan funkciók
feladatrendszerének megJtatfuozásakor, a sziikségletek prognos ztlz^lásá-
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elengedhetetlen a logisztikai szakterület beható vizsgáiata, a szakma fejlő_
désének értékelése, a mult eredményeinek és fogyatékosságainak szÁm-
bavétele. Ugyanígy elengedhetet|en az is hogy a logisztikai szaktertilet
jelenlegi helyzetét megvizsgáljrrk. A tudomrányos kutatómunka elemzo -
értékelő munkájríra van ahhoz sztikség, hogy a logisáikai trámogatrís pil-
lanatryi hely zetét hitelesen me gállapítsuk.

A tudomrányos kutatók anahzÍúó, snntetizáló tevékenysége sziikséges
ahhoz, hogy a kiilönböző firnkcionrílis teriiletek miiködésének hatékony-
ságát fel lehessen üírni, hogy a továbbfejlődés útját ki lehessenjelölni. A
trársadalrni - politikai vríltoásokból csak fudomrínyos módszerekkel
következtethetők ki az új biztonság- és védelempolitikai kihívások, a hade-
rőépítés, a fenntartás és alkalnazás új tendenciái. Amikor tehát doktrínát
írunk fel kell hasarálnunk a mtrlt tapasztalatut, tisztában kell lenni a jelen
problémáival és prognosáiálni kell a jövőt, vá|aszt kell találnunk a jövő
kihívásaira.

A hadtudomány feladata az is, hogy értékelje és elemezze a dok_
trínakutatás, doktrína alkotás nemzetközi tapasztalata ít. Az tudomá-
nyos kutatásoknríl az összehasonlítás módszerét akalmana ki kell jelölni
aza-kat a nemzetközileg bevrált módszereket, trámogatrísi elveket, követel-
ményeket és eljrírásmódokat, amelyek ahazai viszonyok között is alkal-
maáatónak bizonyulnak' A megfelelő példrík kiválasztrísa után, a hazai
viszonyok, anemzeti haderő sajátosságait figyelembe véve, kísérletet kell
tenni azok adaptÁlásfua, a nemzeti logisztikai doktrÍnába történő beépi
tésére.

Nemzetközi szinten ráltalárrosan elfogadott ryakorlat, hogy doktrínrák_
ba csak olyan elveket, követelnényeket, feladatokat és eljárásmódokat
lehet megfogalmaqni, amelyek a gyakorlatban mrír ki lettek próbálva és
alkalmaáatóságuk, végrehajthatóságuk bizonyítríst nyert. A doktrína-
alkotónak a realitísokból kell kiindulnia, nem engedhető meg, hogy a
valóságtól elrugaszkodjon, hogy hipotetikus elemeket, megoldások at épit-
sen be a dotrínális dokumentumokba.



A logisztikai doktrína kidolgozásának elvei, módszerei

A logisztikai doktrína kidolgozása időben és térben rendkíviil vál-

tozatosan al akalő anyagglííjtés, értékelő - elemző munkálatok, kiscso'

p*r, és munkahelyiritúk eredménye. A kijelölt munkacsoportok elsőd-

ieges felad ata az anyaggyiijtés, a rendszetezés' majd. a kialakított és a

mlgfelelő fórumokon Áegvitatott, elfogadott szinopszis alapján megkez-

dő&let a logisztikai doktrína megfogalmaása, szerkesztése, formába öntése'

Az eddigi doktrínaalkotási gyakorlat azt mutatj u, \9gy -'- 
szövegter-

vezet elkészííése többnyire laót lépcsőben mehet végbe. Első lépésben egy

viszonylag nagy létszínú (30-50 fős) kidolgozó csoport, a szakirányrlt_

.ag"ar. .igr"r"ro kiscsoportokban' a jóváhagyott szinopszis és kidolgo_

zali titemterv szerint kldoIgozza a doktrína egy-egy fejezetét. A kidolgo-

ás második ütemében' a fogalmazványokat felhaszrálva, egy kisebb lét-

számttkidolgozó csopoÍt, egységes fogalomrendszer alkalmaúsával, egy -

séges szerkesxési elveket akalmazva, stilizálja, konigálja, étfogalmazza

a szövegterv ezetet. Munkájuk eredménye a logisztikai doktna '|ter-

vezete,,.tzképezi alap1áta szélesebb köní szakmai fórumon megtartandó

vitiínak, a j őv ábagy átsi, elfo gadási elj árásnak'

A kiilönböző doktríník kidolgoásránál igen gazdag tapasztúatot

szereúek a munkacsoportokban dolgozó szakemberek. A szerzett tapasz-

talatok közíit a tovtúbbiakban én arról szeretnék írni, hogt milyen ren-

dezőelveket kell a kidolgoaóknak követniiik, milyen értékrendet kellfeldl'

lítaniuk, a logisztikai iómogatds rendszerében milyen prioritósokat kell

betartaniuk, röviden mttyei *tAolgozási elveket célszerűí kijvetniük. Arrő|

van szó, hogy a logisztii<ai doktrína kidolgozásánái az akotőknak el kell

döntenitik, t'ogy .it tartanak fontosnak és mit nem, milyen értékeket

követnek és mit veürek el, a folyonosságot képviselik e, vaw a múltat el_

vetve a radikális újítás mellett döntenek'

Mindezeket a kérdéseket átgondolva, a kidolgozás folyamatát emLé-

kezetben visszaidézve, tapasztalatként azt gondolom hogy a logisztikai

doktrína kidolgozásrán munkálkodó munkac soportok' kiilöntisen a végső

formába öntésón dogozó sziikköní alkotógarda kialakította a magamunka-

módszerét, felállította és mtrnkája során következetesen akalmazta saját
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értékrendjét' a kidolgozói munka elveit. Ezek közül a legfontosabbnak a
kontinuitiíst biáosítását, az értékek megőrzését, a fokoáosság elvének
betartását, a szövetségesek irányába végrehajtandó nyitást, illetve azjnter-
operabilitás elvének követését tartom. Meggyőződésem, hogy ezek a
kidolgozási elvek a legszélesebb szakmai körben is elfogadhatá-lesz, és a
j övőben bekövetkező doktrínális munkákbarr is követhetőnek bizonyúl..

Kontinuitás

A logisáikai doktrína megalkotása sorián mindvégig fontos szem-
pontrak tartottam és a jövőben is követendőnek tarom a folyamatosság
biztosítiását. Meggyőződésem, hogy a katonai logisáika szJkmai fejlő-
désében, így annak elnéleti alapját képező doktrínális dokrrmentumok
magalkotásában is törekedni kell a kontinuitás a folytonosság elvének
akalmazásátra. A szakma töretlen fejlődése mindvégi követelmény kell
hogy legyen. Az elvi szabályozők'rtak' a doktríniíknakezzp|lépést kell tar-
tania, esetenként irányt kell mutatnia.

A szakmai fejlődés, a fejlesztés semmilyen felgyorsításrára irrányuló
törekvés nem indokolhatja a kontinuitás elvének f"luda'át. A haderő
logisztikai trámogatásánál egy élő, egy működtj rendszerről van sző, amely_
nek folyamatos és megbíáató működése döntő mértékben kihat a haderő
életére, a védelmi szférfua. Nem engedhető meg és még csak elképzelni
sem lehet, hogy a haderő folyamatos működését, fenntartását biztosító
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logisztikai trámogatasi rendszerben szaka&ások, sziinetek következzenek
be. A logisztika az egyik olyan területe a védelrni szférrínak, ahol a
folyamatos működőkészség fenrrtartása létsztikség|et, ez az a terület, ahol

"még békében is élessel lőnek".

A NATO csatlakozás által fokozatosan előtérbe kerülő együtmű-
ködési képességek egyébként indokolt kialakítása sem ad felmentést az

alól a kötelezettség alól, hogy a logisztikai támogató rendszer folyamatos
működőkészséget biaosítani kell. Az etőző fejezetekben métr sző esett a

harcképességi tényezőkről, ahol megállapítást nyert, hogy a doktrínrák

mint gondolati komponensek, azáLtal hogy meghatrározzé*. a katonai
szervezetek kialakításának, alkalmazásának és fenntartásiínak elveit,
fontos szerepet játszanak a harcképességek alakulásában. Ez az állítrís a
logisztikai doktrínráknál is igaz. A logisztikai tímogató rendszer működő-
képességét tehát döntő mértékben befolyásolja a doknína állapota, tartal-
ma' A logisÍikai doktrína kialakításríná|tehát a folyamatos működést sza-
vatoló, a rendszer működésében törést nem okozó, apró lépésekben végre-
haj tott v áltonatősoknak v an létj o go sultsága.

A logisÍikai támogatás elveiben, módszereiben és formáiban csak azt
követően lehet újszení megoldásokat beépíteni, amikor annak feltételei
minden vonatkozásban adottak. A logisÍikai támogatás rendszerén beliil
csak akkor lehet új ellátási, ferrntartási filozófiakat bevezetri, amikor
annak már biztosítottak a személyi, tárgyi és összes dologi feltételei.
Minden elhamarkodott lépés múködési zavarokat eredményezhet. Azokat
a megoldásokat, amelyek bevezetésének a feltételei még hiányontak, a

rendszer mint idegent kiveti magából.

Ertékmegőrzés

A logisáikai doktrína kidolgozása újszení feladat a haderőben, hiszen
mint arról már szóltam; amegelőző évtizedekben ilyen jellegű elvi doku-
mentum kidolgozására nem volt igény, illetve az akkori elvi szabályozók
más fajta rendszert alkottak. Mindazonáltal az a törekvés, hogy a katonai
élet egyes terÍileteinek működési elveit, faladatait' követelményeit és

eljárásmódjait egy elvi szabá|yoző dokumentumba foglaljrák, nem minden
előznény nélküli. Az előzo években, évtizedekben kidolgozott szabá|yza-
tok, utasítások hasonló alaprendeltetéssel készültek.Ez abelyzet az Anyagi -
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Tecbnikai szakutasítással is. Ez vo|tazutóbbi évtizedek egyik olyan doku-

mentuma, a:rrely kísérletet tett az anyagitechnikai folyamatok leírására,

e[vi szabály ozásána, a követendő cselekvési változatok körvonalaására.

Amikor értékmegőrzésről beszélek elsősorban az a célom, hogy

azokat a tudományos ere,tményeket, amelyeket az említett szakutasítás

tervezet kidolgozása soriín szii{ettek, és jelenleg is értéket képviselnek,

minden köriilmények között megrnentsiik, és a logisztikai doktrínába áte-

meljiik. Itt mindenek előtt.azokra a fogalomrendszerekre, kategóriarend-

szerekre gondolok amelyekkel az akkori rendszeÍ le lett Írva, és amelyek

még jetenleg is korszeniek, valós értéket képviselnek. et tett emelni

azokatazel|átási-fenntártási süatégiara, feladatendszerre és folyamatokra

vonatkozó elemeket is amelyek a jelerrlegi logisztikai trímogatási rendszer

mtíködő folyamatait alkotjrík. A mtiködő rendszereket mindaddig sértet-

lentil kell hagyni, amíg a változtatás összes feltétele meg nem valósul.

Amikor az t$ ellátási-fenntartrási stratégiak mtiködőképessé válnak és az

előző modelleket teljes mértékben képesek helyettesíteni, akkor lehet

aznkata logisztikai doktrínába beemelni' és általiínos gyakorlatként, köve-

tendő eljrírásmódként megjelölni.

A logisÍikai trámogatiísi rendszerek fejlesztésénél, a fejlesaés dok-

trínális alapjainak megfogalmazásánál, az értékaegőrzés, az értékkövető

magatartiís nem jelent egyértelrnűen konzervativizrnust. Illetve konzer_

vatív magatartásként is felfogható, abban az értelemben' hogy értékmeg-

őrzésről, 'értékek megmentéséról van szó. A gyakorlatban kipróbált és

mtiködőképesnek, haszrálhatónak bizonyult értékeket nem szabad a moder-

ruzátLás címén elvefiri, és azokat sokszor ki sem próbált, a gyakorlat vizs-
géIjáúak alá nem vetett' sokszor kétes értékű dolgokkal kiváltani, pusztán

csak azért mert újszení' mert modern'

Fokozatosság

A logisztikai rendszerek fejlesztésénél, illetve a rendszerek elvi szabá-

lyoását képező doktrínrík megalkotiísrínál, majdani átdolgozásránrál, mind-

vég;g a fokozatosság elvének betartására kell törekedni. A logisztikai
támogatás egész rendszerét közelíteni kell a NATO szövetségesek
logisztikai rendszereihez. Lépésről lépésre meg kell teremteni a NATO
körökben többnyire ríltalrínosan elfogadott és alkalmazott szabványoknak,
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aZ egységesítés irrányába mutató törekvéseknek (STENEG) és rendszabá-
lyoknak a bevezetését.

A logisztikai tátmogatási elveket, követebnényeket és módszereket

fokozatosan közelíteni kell a NAIo szabvrírryokhoz. A végsó cél a nem-

zeti és a szövetségesi logisztikai elvek' követelmények és eljárások teljes

egységességének elérése. Ezt a célt elérni viszont csak akkor lehet, ha a
nemzeti hadseregek hadfelszerelése' a haderók szervezete, fenntartrásuk

elvei is teljesen egységesek leszrek. A szabványosítasi tarekvéseknekezt a
szintjét még a régi NATO partnerek sem tudták elérni. A szabványosítás
egy alacsonyabb szintjén, a kompatibi|itás, az interoperabilitás szintjén
mozognak. Néhany tagország esetében - ahol a hadfelszerelés többnyire
megegyezik - lehet szó a csereszabatosságnak' mint magasabb szintrÍL szab-

viínyo sításnak az akalmazásráról.

olyan ütemú fejlesztésre van sztikség amely a logisáikai trímogató
rendszerek folyamatos és zavartalart működését biztosítja. A működés, az

irányítás' a szabáIyozás terén akkor szabad a "minőségi ugrdst" jelentő új

rendszereket bevezetni, amikor a töretlen áÍnenethez sziikséges "mcnnyi-
ségifelhalmoajdds" már befejeződött, amikor azűj elem már nem okoz-
hat törést, amikor a folyamatos működés feltételei biáosítottak.

Nyitás

A logisztikai rendszer továbbfejlesztésénél, a múködés elvi alapjait
megfogalmazó logisáikai doktrínrák kidolgozásán ál az Ewo- Atlanti inte-
grációs folyamatok részeként közelíteni kel'l a "nyugat mintókhoz''. Kaput
nyitrri a logisztikai fejlesáési tendenciiáknak. Be kell fogadni azokat a

modernizációs törekvéseket amelyek a nemzeti logisáikai támogató rend-
szer megreformálásrára törekszenek.

A logisáikai rendszeriinket olyan iranyban kell továbbfejlesÍeni,
hogy a NATo-ban honos alkalmazási és fenntartási elvekhez igazodva, a

fokozott elvrárásoknak megfelelve, képes legyen a logisáikai szÍikségletek
kielégítésére. A rendszert olyan értelemben kell nyitottá tenni, hogy az
saját értékei, belsó működési rendszerének megtartása mellett, képessé
váljon az ujszeru elvek, eljrárások, befogadásrára. A logisztikai támogató
rendszert úgy kell megrefonnálni, hogy az alkalmas legyen a szövetsége-
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si szinten jelentkező újszeni logisztikai trámogatási formrík adaptálására.
Ki kell alakítani azokat a képességeket, amelyek képessé teszik a rend-
szert a szövetségesi trímogatások fogadására, amelyek alkalmasak a
békeműveletek során adódó fogadó nemzeti trímogatások bekapcsolásiíra,
és amely a nemzeti haderő sziikségletei mellett a szövetségesek részére is
támogatást tud nyujtani.

A logisáikai doktrína megalkotásánál olyan szervezési és működési
elveket kell megfoga|manú, amelyek kellő rugalmasságot biztosítanak a
logisztikai szervezetek szÁmára ahthoz, hogy a fentiekben körvonalazott
újszení kihívásoknak megfeleljenek' hogy az új törekvések befogadásrára
nyitottak legyenek.

A nyitottság, a mássággal szembeni tolerancia egyébként nem csak a
doktrína szerkesÍőivel szembeni követelmény. Ezt a képességet ki kell
alakítani a szakma minden képviselöjénél, akik helyzettiknél fogva sokat
tudnak tenni a logisztikai rendszer fejlesáéséért, modernizációjáért, de
sokat tudnak ártani is, amennyiben minden moderniációs törekvésnek
ellenÍnondanak. A nyitottság és azénéWnegorzés - amelyről az előbbiek-
ben mrír írtam - között nincs antagonisáikus ellentmondás' nem ellentétes
követelnények. A multból örökölt igazi értékek átmentése, a logisztikai
elméleti kutatásokban sem jelenti az űyal, a változással szembeni merev
ellenállást. Az értékmegőrzésnek és a fejlesaésnek' az új keresésének
összhangban kell megvalósulnia.

Interoperabilitás

A NATO szövetségi rendszeren belül általános törekvés a szabványo-
sítás, az egységesítés' a magas szintri együttműködés feltételrendszerének
kialakítása, fejlesztése. A szövetségesi együttműködés különböző
teriiletein kialakítottrík a szabványosítás, az egységesítés kívánatos szint-
jeit. Arra törekednek, hogy a szövetséges katonai szervezetek minél maga_
sabb szinttí együttműködésre legyenek képesek, hogy kompatibilitás,
interoperabilitás, az egységesség különböző szintjein minél nagyobb haté-
konysággal valósuljon meg a szeÍvezet küldetése.
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A nemzeti logisztikai támogatás rendszerén belül jelenleg az intero-

perabilitás szintjének elérése lehet a reális cél. A logisÍikai támogatáson

beliil a szervezetek, a kapacitások kialakításáná| ar]a kell törekedni, hogy

azok képesek legyenek a partnerek (szövetségesek) felé szolgáltatrások

nyújtására' illetve alkalrnasak legyenek a parbrerek logisztikai tétmogatá-

siínak fogadására. A logisxikai rendszerek vezetése, irrányítása terén

közvetlen cél lehet a teljes egységességnek, mint követelményszintnek a

megfatározása' Ennek a magas szinhi együttmiiködési készségnek mint

fejlesáési tendenciárrak' mint feladatnak az a cé|ja, hogy a nemzeti és a

szövetséges logisztikai vezetőszervek közötti kölcsönös információáram_

lás gyors és töretlen legyen. Ez garanciátjelenthet a nemzeti és a szövet-

séges logisztikai szervezetek hatékony alkatnazására, a logisáikai sziik-
ségletek teljeskörü és teljes terjedelmű kielégítésére.

A droktrína kidolgozásához felhasznált források

A logisztikai doktrína kidolgozásrín áI egy arént felhasználtuk a hazai
és a nemzetközi szakirodalmat. Ahazai dokumentumok mellett mindenek

előtt azokat a szövetséges forrásokat vetíik igénybe, amelyekbol az euro-

atlanti munkacsoport révén lefordított dokumentumok álltak rendel-

kezésre. Elsők között kell említenem azAmerikai Egyesiilt Államok és az

Egyesített Királyság haderőinek dokumentumait' hiszen a NAIo doku-

mentumok mellett, a legtöbb forrásanyag e két helyrő| származoÍt.

A fonások felhasználásíná]l az előzőekben felsorolt elveket követtiik.

Igyekezttink az adaptá|ást úgy végemi, hogy a nemzeti értékek, a nemzeti

karakter megfelelő hangsuly kapjanak. Csak ott és akkor vetttink át

szövetséges megoldásokat, eljárásokat, ahol azokat a nemzeti viszonyok
között is működőképesnek tartottuk'
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Erdekességként meg kívánom jegyeznt, hogy amíg a rendszerváltást
követően, az áúlanhatalmi, politikai sfirrkturák kialakításakor a kormiíny_
zati tényezők többnyire a német modellt követték, addig a hadero megre-
formálásánál többnyire az angolszász modell érvényestil. Ez az anomáiia
később fesziiltségek fonásává válhat.

A logisxikai doktrína kidolgozásránál, a szövegtervezet összeállítá-
siánál elsősorban a következő dokumentumokra trímaszkodtunk.

Az ()sszhaderőnemi Logisztikai Doktrínakidolgoásránál a kiindulási
alapot a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Doktrínája képezte. Mind
tartalrnilag, mind szerkezetileg ezt a dokumentumot fogadhrk el mintrírrak,
mivel a haderö szervezési alapelveit, feladatait, alkalmaásrínak formáit,
fenntartrísrínak követelnényeit, tehát mindazokat a döntö jelentőségű
szempontokat, amire a logisztikai támogatás támaszkodhat eza dokumen-
tum tartalmaz',a. A Szöveíséges osszhaderőnemi Doktrína hatása csak
áttételesen, a nemzeti összhaderőnemi doknínán kereszttil érvényesült.

Szakmai vonatkoásb an a S zövets ég es Öss zh aderőnemi Log isztikaí
Dokttínq a NATO logisztikai kézikönyv, voltak azok a források amelyek-
ból az adaptálhatónak ítélt logisztikai trímogatási elveket, követelménye-
ket és eljrírásokat átemeltiik. Szímottevő segítséget jelentettek azok a
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tudományos értékkel bíró tanulmányok és egléb publikdciók, amelyek a

logisztikai trímogatás különbözo problémáival fogalakoztak, és így for-

rásként felhasználhatók voltak.

Kiemelt Szerepet kapott a logisztikai doktrína megalkotásábafl uz

Any agi-tec hník ai szak utasttds. Elsősorban a fogalomrendszereko a kate-

góriák az ellátási- és fenrrtartási stratégiák megfogalmazásátnáIjelentettek

segítséget a szakutasítás megfogalm azásaí'

ötGlbxÁsitNát
rni no*B nN X

ANYAGI.
TECHN,
SZAKUT.

.-..-l

A logisztikai doktrína szerll ezete

Az Össz-haderónemi Logisáikai Doktrína az elősző és a bevezetés

utrín harom nagy szerkezeti egységet képez.

Az első szerkezeti eglség az első harom fejezetet fogalja magába.

Ezekben a fejezetekben a logisÍikai támogatás alapfogalmai, a logisztikai
trírnogatás célj a, feladatai, funkciói lettek meghat ározx a. Ezek a fej ezetek

tarta\mazzák azokat az a|apfoga|makat és kategóriákat' amelyekke| az egész

támogatási rendszer leírható. Ebbe a szerkezeti egységbe található a logisz-

tikai támogatás vezetését tárgyalő fejezet, illetve a logisztikai támogató rend_

szer béke felkészítésének feladatait, rendszabály ait tana|maző fejezetek'

A második szerkezeti egtségben, a különböző katonai műveletek

logisztikai támogatásának feladatai, rendszabályai, a logisztikai támogató

szervezetek aka|mazásának módozatai kerültek megfogalrnaásra. Ennek

Összrr.q.unRŐNnMl
LOGISZTIKAI
DOKTRJNA
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a blokknak a belsö szerkezete egyébként teljes mértékben igazodik az
osszhaderőnemi Doktrína szerkeze téhez' Az első fej ezetekben általános-
ságokban felvázott logisztikai támogatási modellek mellett, itt elsősorban
a műveletek logisáikai támogatásrának sajátságos vonásait emelttik ki.

A harmadik szerkezeti egységben azokat a szemléltető vázlatokat,
szervezeti strukturákat állítottrrk össze, amelyek meggyőződésiink szerint
sztikségesek a logisáikai támogató rendszerek múködésének megérté-
séhez,aze|látási- és fenntartási feladatrendszerekkialakításához, egységes
értelmezéséhez.

Az Összhaderőnemi Logisztikai Doktrína második tervezete elké-
szült. Hosszú idő óta az első olyan okmány, amely megpróbálja rendszerbe
foglalni a logisztikai tr{mogatás elveit" követelményeit, a funkcionális biz-
to sítási területek feladatrends zer ét. A Magyar Honvédségben napj ainkban
nincs olyan elvi dokumentum, szabályozó okmány' amely minden katonai
műveletre, a haderő egészére vonatkozóan tárgyalná a logisáikai támo-
gatás rendjéÍ. Ez az első ilyen irány,3' próbálkozás - nem szátmíNa az
Anyagi - Technikai szakutasítást - amely szakítani akar azzal a nyomasáó
múlttal' hogy nincs olyan alapokmány amely a logisztikai szakterület
elrnéletét és gyakorlatát rendszerbe foglalná, hogy nincs olyan tábori
kézikönyv, szabálygy(ijtemény amely szakmai segítséget adhatna a lo_
gisztikai szakembernek feladata elvégzésében.

A kidolgozott logisáikai doktrína a Magyar Honvédségben jelenleg
működő logisaikai rendszeren alapul. Nemzeti katonai dokumentum,
ugyanakkor szövegében bele lettek fogalmazva azok az elvek, követel-
mények és feladatok, amelyek biáosítják a szövetségesekkel való együtt_
működést, alapot teremtenek a jövőbeni magasabb szintri egységesítési
törekvéseknek.

A doktrína szerkesztés rendkíviil bonyolult, magas szakmai
felkészíiltséget, szélesköríí ismereteket feltételező, teljes embert kívánó
munku Mósodtílldsban, ideiglenes megbízatdsként végeaú nem lehet. A
munka tartalmi színvonalónak emeléséhez, az előttünk dIIó tovdbbi dok-
trínóIis mankók eredményes végrehajtóstíhoz elengedhetetlenül szük-
séges hogl a logisztikai szakruÍn beliil is megalakuljon eg doktrínólis
munkacsoport, amely ezeket a feladatokat alaprendeltetésként végzí
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felosztrís (fenntartási és fejlesztési) többféle szempont szerint is csopor_

tosíthatjuk: pl. költségvetési szerkezet és akalmazási köriilmények szerint.

A katonai logisáikát a költségvetés tekintetében két alapvető kategó-

riafogja át:

Egrk a fenntartási logisztika (nevezik fogyasáói logisztikrának is).

Ez békeidőben normatívákon alapuló, pontosan kiszímítható költségvetési

háttérrel rendelkezik (a normális költségvetési szerkezettel rendelkező

orságokban az nem ls képezi parlamenti vitatárgyát\.

A fenntartási logisztika "mag)aros'' teriiLlete a haderő hadi sziikségle-

teinek biztosítása, mely költségvetés tekintetében közelebb á11 a Fejlesz-

tési logisaikához, foként azon aÍ|yagok, eszközök és kapacitrísok tekin-
- 

}etében, amelyeket azlvftI mai leépült logisztikai helyzete miatt válság-

helyzetben kellene létrehozlli, és minél nagyobb mértékben anemzetgaz-

daság meglévő lehetőségeire alaponrl'. Konszolidált köriilnények közt
legfeljebb szintentartásról' illetve készletfrissítésről beszélhefrrénk.

Másik a költségvetés tekintetében jól elkülöníthető akvizíciős (azaz

fejlesztési) logisztika, amely feg;rverrendszerek, támogató rendszerek

beszerzését, rendszerbeállítását jelenti. Ez az in. programköltségvetés,

amely mindenütt kemény parlamenti vitatárgyátképen és a haderővel szem-

beni politikai elvárásokhozigazodí katonai képességet hivatott fejleszteni.

Az alkalmazási köriilmények szerinti csoportosítiásban a békeidőszaki

és hadi (tábori) logisztika ktilönösen a szaruffi|dihaderőnél sajátos ismér-

vekkel bír.

Kölcsönös egymásra hatasok érvényesiilnek: az alkalmazási köriilmé-
nyek (béke-elhelyezesében' vagy tábori viszonyok között - harchelyzet-

ben) meghatfuozzáú< az eszkönendszert és hatást gyakorolnak a folyamat-

szervezésre.

II. A nemzetgazdasági bázisra épülő katonai logisztika

Ebben a kérdéskörben először aÍ kell vizsgálnunk, hogy melyek azok
a logisztikai teriiLletek, amelyeket katonai erővel, és melyek a nemzetgaz-
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daság (a polgári szféra) brízisán megoldható feladatok. Katonai erővel
azokat a problémrákat kell megoldani, amelyekre a polgríri szfera nem
képes, mert nincs rá polgári igény. Ilyen feladat a fegyverek, harcjrínnűvek
javítiása vagy a lőszerkészletek kezelése, harcászati tagozat sállítási
kapacitiása.

A katonai logisztika nemzetgazdaságra éptilésének lehetóSégeit négy
csoportba sorolhatjuk, amelyek között természetesen vannak átfedések
(sőt a tiibbcéluságra kell törekedni). (1. sz dbra)

Egyik ilyen kategória a békeidőszaki fenntartási logisáika terén jele-

nik meg, a civit sqféróval közel csereszabato? szolgáltatások megvásárlását
foglalja magába. A katonai szervezrt oldaláról ez a normatív pérugazdálko-
dást jelenti, amely a gyakorlatban (pl. Bundeswehmél) abban jut kife_
jezésre, bogy az adott katonai szervezet fenntarÍásrának költségeit norrnrík
alapján számvetik, az egység parancsnoksága a laktanya tizemeltető
szewez-ettő| megrendeli a ktilönbözo szolgáltatiísokat' Hangsulyozrri kívá-
nom a normatívákon alapuló költségvetést és a pántlikrík nélktili pénz-
keretet (a prántlika nélktiliség meghatfuozott szolgáltatások körén belÍ'il
értendő). A békeidőszaki polgári ellátásra valő áttérés (a döntés)
alapfeltételeit az e||átási normiík széles körének kialakítása, az értékeLem-
zés (mi mennyibe keriil) és a pénzügyi feltételek megléte képezik.

Másik kategória az áilarni tartalékolásra épi'ilő anyagkészletezés, a
hadászati (hadmúveleti) anyagkészletek femtartása.(2. sz dbra). Ez
ugyancsak a csereszabatos anyagokra vonatkozik. A védelni szféra igé-
nyei egyrésztazlvt| sztikségleteit, másrészt az V. cikkely szerinti az MK
védelmének megerősítésére beérkező szövetséges csapatok nemzetközi
szerződésekben rögatett, a Fogadó Nemzeti Támogatás (F}.rr) körébe
tartoző sztikségleteit foglalja magába. A gyakorlatbanezazt je|enti, hogy
a kijelölt tárolókban a nem csökkenthető készletszintek meghatrírozásáva|
biztosítjrák a honvédség tészére az arryagokazonnali rendelkezésre ái|ásátt.
A üírolókat fel kell készíteni a tömeges anyagkiadrísra, ez azonban kiilön
katonai raktárak fenntartrísrához viszonyítva csak jelentéktelen költségrá-
fordíüást jelent. A külföldi csapatok ellátásában való polgári közre_
működés (amely egyébként ugyancsak szerteágaző lehet) elsősorban attól

2. Ezsl elv ftgyelmen kívtiú hagyása sbatégiai melléfogasnak bizonyult a harckocsi és a fegyverelek-
tronikajavításrának bevétel_orierrtát gazdasrígi társasrigokra való alapozásakor (a cegek csak vegetál-
nak). Ugyanakkor a nagyon jelentós polgrí'ri megrendelések eredményeként a Centrá'l Mosodak jól
orosperál.
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fiigg, hogy a polgári szféra milyen mértékben ismeri a várható igényeket,

a nemzeti sajátosságokat, a technológiát és egyes tertileteken (pl. a tech-

nikai eszközök szewize és javítása terén) a NATQ termékkód-rendszert

(az anyagazonosítást.) Bz az egyik feltétele a hadiipari kooperációnak is.

A külföldi csapatok és a polgári szféra között lehetrek közvetlen kapcso-

latok, azonban létezik egy HM tulajdonú gaz'dasági tiírsaság a HM Elektro-
nikai lgazgatóság RT Logisztikai lgazgatósága (HM EI RT LogisÍikai.
Ig.), amely azza| a rendeltetéssel alakult, hogy menedzser szervként

működjön egytészt azlvftI, másrészt a vállalkozói sdéra és a külfijldi csapa-

tok között. Kormiínyzati elképzelések szerint a HM EI RT Logisztikai. Ig. sze-

repet kapna az FNT kormrányzati felelősségű feladatai-nak szervezésében is.

Harmadik kategórÍa a különfele polgári kapacitások igénybevétele

mind az MH alaprendeltetése, mind a FNT biztosítása érdekében. (3. sz,

dbra).

Hangsulyozni kívránom itt is a katonai alkalrnazásra történő felké-

szítés sztikségességét, amely azonban egy kiilön kapacitrás létesítése

összköltségének a töredékét teszi ki. A NATO BiztonságÍ Beruházási Prog-
ram keretében megfelelően előkésátett projektek esetén (amelyek egy
jóváhagyott képességcsomagból indulnak ki) jelentős támogatáshoz
juthatunk, a projekt megvalósításríra pedig jelentős polgóri megren'
deleseket indukálhat.

Negyedik kategória az in. kettős rendeltetésii esz,közök létrehozása,

amelyek bizonyos alkalmaási kompromisszumok és kiegészítő műszaki

megoldások eredményként alkalmasak mind a polgríri, mind a katonai

feladatok végrehajtrására. Békeidoben a nemzetgazdaságban működnek,
magasabb képességeik folytán jóI hasznosíthatók természeti katasztrófa

elhárításban, a legnagyobb katasztrófa, háborus helyzet esetén pedig a

honvédelmet szolgrálhatják. Jó példrák a hazai TS uszály hidak vagy a
sebesült szállításra berendeztrető autóbuszok. Nemzetközi példók is van-
zalr.' Norvégiában a haderő nehéz tréleres szá||itő kapacitása, Finnorság-
ban a nagy teherbírású csere-felépítményes sállító kapacitás anemzntgaz-
daságban működik békeidőben, az USA kormanytrámogaüíst nyujt polgrári

szá||itő repiilőgépek és RoRo hajók beszerzssébez(ez-ze| megvásárolja a

prioritást válsághelyzet esetére). A Bundeswehr mozgósítási gépjármű

sziikségletének jelentős része (összkerékhajtású járművek formájában)
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ugyancsak a polgári sdérában található. Ezt a megoldást a magyar mező-
gazÁaság és az MH gépjármtiigényének biztosításában alkalmaari kellene.

A kettős rendeltetésű eszközök létrehoása általában közös és résza-
riányos fnanszÍrozás eredménye lehet (pl. több tárca, vríllalat vagy magán-
cég résmételével). A jelenlegi áúlafiháúaÍtási szabályozás nem kedvez
ennek, pedig hatalmas összegeket lehet ezzel a módszerel megtakarítani
az áIlrami költségvetésből. A nemzetgazÁasággal integrált kato-nai szá|litő
gépjármű fenntartási progr.lm megvalósítása csökkentené a vidék kiszol-
gáltatottságát is.

III. Allami felelősség és érdekérvényesítés

A MTA illetékes albizottsága l997-ben tartott iilésén témafelvetést
tettem az ÁLIami Logisáika kérdéskörében' amely akkor vitát váltott ki.
Indoklásul előadtam, hogy mindaddig, amíg az á|lam alaptörvényekben
foglalt felelősséggel tartozik olyan teriiletekért, amelyeket nagyobbrészt
csak állami (irrányítís) koordináció melleff lehet fenntartani igen jelentős
értéket képezó állami tulajdon működtetésével, nem kérdőjeleztrető meg
az á||ami logisztika fogalrnának létjogosultsága. Az állami logisztika az
áLlan'házÍrartáshatékonyságánaknövelésétszolgálja.

Az Áilami Logisztika az áilamiteljes vagy rész tulajdonú rendszerek
egymással összehangolt, a szinergia elvét alkalmazó szemlélet, jogszabá-
|yi háttér, szewezet, eljárási módszerek, célirányosan létrehozott létesít-
mények és eszközök összessége, amely az állami feladatok fajlagos
ráfordításrínak optimalizáiását (csökkentését) szolgálja. A kiilönféle célú
és rendeltetésű rállami tiámogatások (pl. a mezőgazdaság, vidékfejlesztés,
közlekedés, egészségügy' honvédelem) felhasználása terén nagy lehető-
ségekvannakalogisáikaiszemléletrnódalkalmazására.AzállamhántartÁs
ágazati minisztérir'mokra éptilő rendszere olyan állami feladatok esetében,
mint a NAlo_tagságunkból szÍrmaző Fogadó Nemzeti Támogatrís vagy a
nemzetgazdasági potenciál védelrni célú felhaszrálása - sztikségessé teszi
a trárcaközi koordináció és főként a sajátos ftnanszírozási igény miatt egy,
a trárcáktól fiiggetlen szerv működését (amely nem valamifele felettes
hatóság lenne). EÍ a feladatkört látta volna el a Miniszterelnöki Hivatal
Védelrni Koordinációs Államtitkársága, amely azonban miír nem az ete-
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deti elgondolás szerint alakult meg és miiködött, (pl. nem volt központi
költségvetése és a feladatokho z igazodó jogosítvrínya) mára pedig felszá-

molásra kertilt. Sziikséges lenne tehdt egl KortruÍnybiztosi intézmény a

FNT és a nemzetgazdasógi rendszerek védelmi célú tevékenységének össze-

hangolósóra. Ez a szew a békeidőszaki előkésátő-felkészítő tevékenység

mellett válsághelyzetben - a különböző íírcáktól delegált operatív csopor-

tókkal (összekötőkkel) kiegészíwe irányító szervként működhetne.

Mindezek atapján összefoglalva

E|őadásomban, cikkemben rendszerezni kívríntam a katonai-polgiári

logisztikai együttrnríködés lehetőségeit'

Hangsulyozli kíviínom a közös polgári-katonai logisztikai rend-

szerépítés terén a tudatos és tisÍességesen finansározott (ösztönzött) a

mindkét fél száméra előnyös megoldásokat. A logisztíka korszerűIsítésé-

nek a fajlagos költségek csökkentését kell eredményeaú, egtben forró-
sokfettórósót a minőségifejlesztéshez. A polgóri üzleti s4féra rugalmas'
sógdval eg) sor területen a katonai bürokrdcia nem képes versenyezni,

ezt a tulajdonsógot ki kell hasznólnunk.
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