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A íolyóirat eftíző saírruiban megkeldett elméleti fejtegelést a jelenle,
gi cikkemben folytalni kívónom.

A logisztikai rendszerben az elgondolósok szerinti felépítésben új
fogalmi kategórükjelennek meg, melyek belső tarlalnu és főIeg glakor,
lali alkalmazásuk glökeresen alakűje ű a központi leneó szemeő
rendszert, megváltozta:tja a vezetés és lrónxíttís kérdésében az eddigi gla-
ko atot, átrendeli ajog és felelősség kérüséL

Ilyen mélyreható változások elméleti megalapozása nem most
kezdódött a stratégiai átvilágítli§ gondolatával, ezek csíniiban mindvégig
benne voltak az anyagi-technikai integrációban, viszont kétségtelen, hogy
az elmúlt fel évben kapott,tartalmi lökést a téma újragondolrásanak útján a
kidolgozó rnunka.

Ennek részeként nagyon fontos a szakma által elfogadható, mindenki
által azonosan értelmezett fogalmak hasmálata.

Ebben a részben arra vállalkozoltt, hog néhóny, még el nem

fogadoít es a Hadtudotruínyí Luikonban nerrl vag) ruisként szereplő
íogalmi kategófia mcghalfuouisával és értelmezésével segítsem a közös
gondolkodást,

Kezdjük az alapvető fogalommal.

MIT JELENT:

Katonai logisztika: A katonai termelői és fogyasaói logisztika
összessége, amely magában foglalja a katonai szervezetek mozgaLísának
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és fenntartásának tervezésével és szervezésével foglalkozó feladatok és

rendszabályok összességé! amelyek az MH alaprendeltetéséből és a HM
szervek feladataiból eredő, valamint a nemzetközi szerződésekben foglalt
kötelezett§égek teljesítéséból adódó katonai múveletek anyagi-, technika!,
egészségügyi-, közlekedési- és elhelyezési szükségleteinek tervezésére és

kielégítésére irányulnak. A logisztika területéhez tartozik az elózőeken tul-
menően a területhez kapcsolódó költségvetési, gazdálkoűsi funkció, vala-
mint a kömyezet-, munka- és a tűzvédelemi követelmények érvényesítése.

Ez ameghatítrozás eltér a Hadtudományi Lexikon 647. oldalán kezdő-
dő definíciótól, bár kétségkívül több átfedés is tapasztalható.

Ha elcmeuük ezt a meghaűroúst, amely ötvözi a NATO értelmezést
és a nemzeíi sajótosstígokat ís, Iátható, hogl beleértendő:

. Valamennyi anyag és technika szükségletének tervezése és kielé-

gítése;

. A közlekedés valamennyi biáositasi eleme;

' Egyéb kapcsolódó törvényi kötelezettségekből adódó feladatok.

Ez gyökeres változást jelent az eddigi gyakorlatokhoz képest, mivel
az erységes logisaikai rendszer feltételezi az erőforrások integrációját és

prioriüísok alapján történő felhasználását. Napjainkig ene az iníegráciőra
csak részben - az anyagi-technikai integráció révén - került sor. Nagy
valószínűséggel most sem fog létrejönni a teljes integráció, hiszen szakmai
tevékenységek partikulációja (híradas, egészségiigy, stb.) még fennmarad
(maradhat?)

Ebből a definícióból ered a követkeó keretkövetelmény is, nevezete-
sen ez nem tesz különbséget - véleményom szerint helyesen - a béke és
minősített időszak között.

Tehót a kél időszak logiszlikai szervezeíei azonosak, bele&tve a
vezetés és irónyítás fendszefét i§, c§akíeltöIlöttségében és kqacíttisóban
Iehelne eltérés.
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Az új koncepció ezen a téren is enged rugalmasságot, hiszen például
az egészségügy békében önálló, míg minösített időszakban teljesen
érthetően már a logisztika rendszerében végzi feladatait.

Naglon lényeges az új meghatározásban, hogt ketté bontja a kato-
nü logisxikát termelőire és foglasztóira

Ez akét új kategória nemcsak elméletileg jelent újdonságot, de az új

logisztikai rendszer szervezetei felépítésére, jog- és felelősségére, vala-
mint feladataira is kihaLással vannak.

Néuük meg előszfu a két új fogalmi kategória jelentését, majd ve-
glük górcső aló a bekő összefüggéseket

A katonai termelői logisztika a katonai logisztikának azon része,
amely a szakmai kutatással, a hosszú, közép és éves tervezéssel, a fejlesztés-
sel, a gyártrissal, a beszer#ssel, az új technika rendszerbe állításával, majd ki-
vonásával, a szükségletek biztosításával, a politikai döntések szakmai mega-

lapozásával foglalkozik.

A katonai fogyasztói logisztika a katonai logisáikának azon része,
amely a termelői logisztika által biáosított kereteken belül a termékek át-
vételével, tírolásával, ellátásával, a fenntartással és üzemeltetéssel, az
anyagmozgaással kapcsolatos feladatok tervezésével, szervezésével fog-
lalkozik. Feladaát képezi a hatáskörébe utalt beszerzések, a rendelkezésre
álló vagyon és ingatlan haszrrálatával kapcsolatos tevékenység végzése,
valamint a fentiekhez kapcsolódó költségvetési funkció gyakorlása.

A két fogalmi kategória két szervezeti elemet is takar annak ellenére,
vagy éppen azért, hogy a árcaszintii logisáikai biztosítas erységes rend-
szerben valósuljon meg.

A termelői logisztika területéhez tartozó feladatokat a Honvédelmi
Minisztérium közigazgaásí blokkjába, illetve annak alárendeltségében
lévő szervezeti elemek (ftioszüílyok, hivatalok, stb.) Iáüák el, míg a fo-

ryasztói logisáika hatáskörébe tartozókat a minisztériumba integrált Honvéd
Vezérkar alárendelt logisaikai szervezetek végzik.
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Az erységes rendszer az elláüási ágazatok egy szervezetb€ történő
integrálrisában, illetve a normák, normatívák egységes alkalmazásában rea-
lizálódik.

Az ellátás rendszere oldaláróI vizsgálva a béke időszaki módszer
gyakorlatilag nem változik, továbbra is központ - csapat közvetlen elláüí§i
lánc működik, azonban a csapatgazdálkodási tevékenységben erősödni fog
a termószetbeni központi elláás, illetve a központi tag ozat által diszponált
beszerzési, szolgáItaüási kapaciÉsok igénybevétele, Mindez erősíti a
központi elgondolás, valamint az egységes elláüísi elv érvényesülésé! vi-
szont szűkíti a végrehajtó tagozat gazóálkodási mozglá§terét.

A minősített időszakban honi területen az általrá,rros ellá!ísi rendszer
megmarad, azonban lényegesen nagyobb sz€repet kap a tagozati szin-
tekhez igazodó parancsnok, aki a meglévő kapaciüísoknak a hadművelet
(harc) igényének megfelelő súlyképzését, illetve a központi kapacitások
átirányítasát szolgálati úton (átadrás esetén saját hatáskörben) végeáeti.

két új elem jelenik nug a rendszerberr. Honi területen a szövetséges
erők támogatását az országos szinten koordinált, de a katonai vezetesi hier-
archián keresztiil irányított Fogadó Nemzeti Támogatás végzi. Orszátg-
hatíron kívüli műveletek során a katonai elláási rendszerben működő
Nemzeti Támogatási Elem biztosítja a nemzeti erók ellátását és biáosít-
ja a multinacionális elláüísi rendszerbe való bekapcsolódásunkat.

A vezetési oldaláról vizsgálva a jelenlegi működési rendhez viszo-
nyíWa már lényeges változások követkemek be. A változások mozgató-
rugója a gazdaságosság, a külső fonások hatékonyabb kiaknázása mellett
az átláthatóság, elszámoltathatóság javíüísa.

Az új típusú kapcsolatrendszerben lényegesen megnövekszik a szak-
mai elöljárói jogkör jelentősége, de felelössége is. Ebben a vezetési rend-
szerben erósödik az előljátői elláüísi felelősség, de remény van ana is,
hogy a feladat és a feltétel összhangia is javuljon (helyreálljon).

A fentifogalmak temészetesen csak egl változalol jelerrtenek, ame-
lyek sem jekntésében, sem belső uaabruíban nem ''kőbe véseítek.|. A7
eddigi konzulaic ió k a fentie ket viraalapnak elfogadhatónak minősítette k,
de a glakorla adhaí ponlos vóIaszt
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Slimos kutatómunka bónlul most ene a íelüleíre, mint a stratégiai

|elülvizsgálat eglik fókuszált poníjőru. Az összes vizsgólatnak viszont
csak akhor van glakorlati haszna, ha a működés, az ellritás és az alap-
rendeltelésnek való megfeleles javítósa íttját, ttuődszerél és szemezeli
rendjét őllílja a kulalós kjzEponljába, de szigorúan a realittisok lalaján
es a mcgvalósílhatóság haíórón beIüI marudva-
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