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A  POLGÁRI  ÉS  KATONAI  LOGISZTIKA  
KAPCSOLATA 

CIVIL  ÉS  KATONAI  ELLÁTÁSI  LÁNC 
(Azonosságok és különbözőségek) 

Báthy Sándor1 

Az 1990-es évekre jelentős változás ment végbe a termékek és szol-
gáltatások piaci viszonyaiban. A piac telítettségének következtében a 
minőség és a vevőkiszolgálás előtérbe kerül a tömegtermelés mellett. Az 
egyéni vevői érdekek, a „személyre szabott” vevőkiszolgálás meghatáro-
zó elemmé vált. A verseny erősödése a termelés tökéletesítése mellett a 
logisztikai ellátó rendszer átalakulását is szükségessé tette. Erre a kihí-
vásra jelent választ az ellátási láncok megjelenése, illetve az ellátási há-
lók létrejötte. 

A katonai logisztika jelentősen más filozófia és rendező elvek alap-
ján foglalkozik az ellátási lánc problémájával. A katonai logisztikában a 
fogyasztó nem vevő, hanem olyan alany, aki nem válogathat az ellát-
mányban. Az ellátási lánc láncszemei pedig többnyire nem tulajdonosok 
(nem kiskereskedők, nagykereskedők, stb.), hanem a hierarchikus rend-
szer logisztikai csomópontjai. Ezek a meghatározó különbségek több je-
lentős eltérést indukálnak a civil és a katonai ellátási láncok vonatkozásá-
ban, ami hatással lehet ezek kapcsolatára és megértésük megkönnyítheti a 
csapatok logisztikai támogatásának megszervezését. Cikkemben ezekre a 
kérdésekre szeretnék választ adni, felhasználva azt a körülményt, ami 
aktualitást ad ennek a problémának, nevezetesen, hogy 2006. április    
5-én egy konferencia keretében ismertették a NATO műveleti támogatá-
si lánc menedzsment koncepciót (NATO Operations Support Chain 
Management Concept2). 

                                                      
1  Prof. Dr. Báthy Sándor nyá ezredes, egyetemi tanár, ZMNE Logisztikai Intézet 
igazgató. 
2 NATO ACT 1st Draft, 5 April 2006. 
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Az ellátási lánc kialakulása 

A gazdasági életben az ellátási láncok kialakulását az 1980-as évek 
utánra teszik és azzal indokolják, hogy a piaci verseny jelentős növekedé-
sével csak a legjobb minőség és vevőkiszolgálás tudott fennmaradni, amit 
csak úgy lehet elérni, ha a termelőtől a fogyasztóig egy összehangolt ellá-
tó rendszer (lánc) működik, amelyikben a szereplők valamennyien értéket 
adnak az áruhoz és együttesen érdekeltek a vásárló elégedettségében (ha 
úgy tetszik a 6 M megvalósulásában). 

A végső fogyasztó számára előállított érték tehát több vállalat és az 
ő beszállítóik összehangolt munkájának eredménye. A vállalati érték-
láncok összekapcsolását Porter értékrendszernek nevezte, amely magá-
ban foglalja a szállító, a gyártó, az értékesítési csatorna és a végső fo-
gyasztó értékláncát.  

Ez egyben azt is jelenti, hogy a logisztika elmélete kibővül, ha úgy 
tetszik gazdagodik, hiszen a szakirodalomban egyre gyakrabban találko-
zunk az „ellátási lánc menedzsment” elnevezéssel és több ellátási lánc 
megfogalmazással. Ezek közül a Sypply Chain Council megfogalmazását 
érzem a legteljesebbnek, amely szerint:  

„Az ellátási lánc minden olyan tevékenységet magában foglal, 
amely a termék előállításával és kiszállításával kapcsolatos, a beszállító 
beszállítójától kezdve a végső fogyasztóig bezárólag. A négy fő folyamat 
– a tervezés, a beszerzés, a gyártás, a kiszállítás -, amely az ellátási lán-
cot meghatározza, magában foglalja a kereslet-kínálat menedzselését, 
az alap-anyagok és alkatrészek beszerzését, a gyártást, az összeszerelést, 
a készletezést, a rendelés-feldolgozást, a disztribúciós és a végső fo-
gyasztóhoz való kiszállítást.” 

A katonai logisztika lényegéből következik, hogy döntő mértékben 
centralizált ellátási rendszert épít ki, amely összekapcsolja a hátországi 
gyártást, szolgáltatást a „frontvonallal” és úgy jelenik meg a „fogyasztó-
nál” mint egy egységes igénykielégítő rendszer. Az összekapcsolás sajá-
tossága, hogy nem különböző tulajdonosok érdekeit kell a láncban egyez-
tetni, hanem a művelet igényeinek megfelelően az ellátás biztonsága 
érdekében kell tagozatokat, lépcsőket és szinteket képezni. Természete-
sen a termelési szinten és a beszerzés relációjában jelen van a különböző 
tulajdonosi kör. A gyártás és beszerzés történhet az országon belül vagy 
külföldről, majd a hadsereg tulajdonába került készleteket a hadviselés 
módjától függően különböző csatornákon keresztül juttatják el a felhasz-
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nálókhoz. Ennek eszközei a történelemben változtak ugyan, de mindig az 
egész rendszer áttekintését igényelte a gyártástól a végfelhasználóig.  

Szombathelyi Ferenc vezérezredes 63.579/eln.5.vkf.-1942 számú 
parancsában a 2. hadsereggel kapcsolatban írja: 

„Az anyagi ellátás terén is minden megtörtént, hogy csapatainkat 
minél gazdagabban bocsáthassuk útra. E mellett a szükséges intézkedé-
sek a tekintetben is megtörténtek, hogy csapataink ellátását a német el-
látási rendszerhez hozzáidomítsuk és abba beleágyazzuk. Természetesen 
anyagi vonatkozásban, sajnos korlátaink vannak. Különösen áll ez a 
gépkocsi-anyag tekintetében, ahol a német ipar sem tud segíteni, mert e 
téren ők is nehézségekkel küzdenek. A gépkocsi utánszállítás tekinteté-
ben tehát a német elöljáró parancsnokságok segítségét kell igénybe 
vennünk, amit ők kilátásba is helyeztek.” 3 

A beszerzés és az ellátás már ekkor is túllép a nemzeti kereteken és 
sajnos a történelem tanulsága a súlyos ár, amit a magyar katona fizetett a 
„lánc” hiányos működése miatt. 

Az anyagellátás tényleges megvalósulásával kapcsolatban „A 
magyar katonai ellátó (hadtáp) szolgálat története4 című könyvben ol-
vashatjuk:  

„Lőszerutánpótlásról a magyar eredetű fegyverekhez a magyar, a 
németek által rendelkezésre bocsátott fegyverekhez a német ellátó szer-
veknek kellett gondoskodniuk. Utasítások szabályozták a lőszer felhasz-
nálást.” 

„Német géppisztoly-lőszerhiány mindjárt az elején jelentkezett, 
minthogy (a HM közlése szerint) a német részről beígért lőszerszállít-
mány nem érkezett be. Így az elvonulásig géppisztollyal senki sem lőtt.” 

„A harcok beállta után azonban jelentkeztek a lőszerellátás nehé-
zségei. Miután az anyaországból is korlátozott mennyiségű lőszert szál-

                                                      
3 Dr. Horváth Miklós: A második magyar hadsereg megsemmisülése a Donnál 
51-54. oldal Zrínyi Kiadó, 1959. 
4 Nagy-Dr. Pisztrai-Tóth-Dr. Zimonyi: A magyar katonai ellátó (hadtáp) szolgá-
lat története Zrínyi Katonai Kiadó és MN Hadtápfőnökség Budapest, 1984 504-
505 oldal 
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lítottak, gyakran hiába kért a csapat lőszert, nem kapott. Különösen tü-
zérségi lőszerben volt nagy a hiány.” 

„1943. január 12-én 0 h-kor a 2. hadsereg lőszerellátottsága a kö-
vetkező volt: 

Seregtesteknél az alapfelszerelés, és a téli tartalék készlet: összesen 
4 javadalmazás. Hadsereg zárolt készlet a hadtest előretolt raktárakban: 
1 javadalmazás. Ezenfelül a hadsereg zárolt raktárakban: főleg tüzér-
ségi lőszerből 1 javadalmazás. A hátsó központi hadsereg raktárakban 
3,8 hadsereg javadalmazást tároltak.” 

Az idézetekből világosan kitűnnek az ellátási lánc működésének ne-
hézségei és a koalíciós ellátás problémái is. 

A Varsói Szerződésben szintén szövetségi rendszerben működött a 
Magyar Néphadsereg és természetesen akkor is ellátási láncon keresztül 
szervezték (tervezték megszervezni) a csapatok ellátását. Ennek alapdo-
kumentuma az EFE Főparancsnok 013 számú parancsa5. 

Az általános részben megfogalmazza az ellátás rendjét: 

„Közös hadműveletek előkészítésekor és végrehajtásakor a nemzeti 
csapatcsoportosítások hadtápbiztosítását saját erőkkel és eszközökkel 
kell végezni a nemzeti erőforrások felhasználása útján.  

A helyi készletek, a hadigazdasági bázis objektumai, a közlekedési 
utak, a szállítóeszközök, a repülőterek, a kikötők és vasútállomások 
igénybevétele, valamint a csapatok egyéb szükségleteinek kielégítése 
szövetséges állam területén kormányközi egyezmények, valamint az 
Egyesített Parancsnokság vezető szervei által kiadott okmányok szerint 
történik.  

Olyan esetekben, amikor a szövetséges csapatok hadtápbiztosítása 
közvetlenül a saját ország területéről nehézségekbe ütközik, azokat el-
láthatja azon front (flotta, hadsereg) hadtápja, amelynek állományába 
ezek a csapatok ideiglenesen tartoznak.” 

                                                      
5 A parancs 1988-ban jelent meg, felváltva a 01/1974 számú hasonló rendeltetésű 
parancsot. Hazánkban a HM 031/1989 számú parancsával léptette hatályba. 
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Az anyagi biztosítás részletezésénél az ellátási lánc felépítését 
mutatja be: 

„A hadműveleti seregtest állományában tevékenykedő szövetséges 
csapatok anyagi biztosítását azok illetékes nemzeti hadtáp-, fegyverezeti 
és technikai szolgálata, fegyvernemi és szolgálatiág vezető szervei szer-
vezik meg. Megvalósítása központosítottan, a nemzeti parancsnoksá-
goknak a hadműveleti seregtest-parancsokságokkal egyeztetett tervei 
szerint, a saját csapatok összefoglaló jelentései és szállítótér igénylései 
alapján, a tényleges anyagi eszközszükségletből és a hadműveletre 
(harctevékenységre) kiutalt készletekből kiindulva történik. 

A csapatok anyagi biztosítása a következő rendszer szerint történik: 
központ – front – hadsereg (hadtest) – magasabbegység – egység – 
alegység; a fronttagozat hiánya esetén pedig központ – hadsereg (had-
sereg-közvetlen hadtest) – magasabbegység –egység – alegység.” 

A direktívából kitűnik, hogy a rendszer „Push” elven működött és 
csak a hadműveleti és méginkább a harcászati szint korrigálta az ellátást a 
napi helyzetjelentések, illetve hadműveleti összefoglalók alapján. 

A gyártás és beszerzés különböző lehetősége már az első (termelői 
logisztika) fázisban jelentős eltérést mutat a különböző termékcsoportok 
(anyagok és eszközök között). Az anyagok jelentős része hazai gyártásból 
kerül biztosításra, azonban vannak és voltak fontos eszközrendszerek és 
anyagok, amelyeket csak import (ún. speciális import) útján tudtunk be-
szerezni. Az ellátási csatornában is különböző módon és sebességgel mo-
zogtak az anyagok és különböző lehetőségek nyíltak a helyszíni beszer-
zésre. Mindez hasonlóan a gazdaság ellátási láncaihoz a rendszer komp-
lexitását eredményezte, amelyet méltán neveznek „ellátási hálónak”. 

A civil és katonai (műveleti) ellátási láncok összevetése 

A civil ellátási lánc 

A már az előzőekben leírt Supply Chain Council megfogalmazá-
son kívül más aspektusok is léteznek:  

1. „Az ellátási lánc a szervezetek olyan hálózata, amely azokat a fo-
lyamatokat és tevékenységeket foglalja magában, melyek termék és 
szolgáltatás formájában értéket teremtenek a fogyasztónak.” 
(Christopher, 1999). 
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2. „Az ellátási lánc berendezések, eszközök, elosztási alternatívák 
hálózata, amelyben megvalósul az anyagbeszerzés, az anyagok félkész- 
és késztermékké alakítása és a késztermék fogyasztóhoz juttatása” 
(Ganeshan-Harrison, 1995). 

Az Egyesült Államokbeli non-profit szervezet idézett megfogalma-
zása 1997-ből származik, és bár előtte és utána többen is leírták az ellátási 
láncot, lényegében csak más aspektust jelentenek a vizsgálatban, hiszen 
arra irányulnak valamennyien, hogy a végső fogyasztó igényeit minél tö-
kéletesebben elégítsék ki.  

A műveleti ellátási lánc 

„Az ellátási lánc lefedi a teljes teret az ellátó, gyártó és a vevő kö-
zött, amelyben áruk, szolgáltatások és információk mennek keresztül 
mindkét irányba6.” 

2007-ben a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen tartott elő-
adásában Keszthelyi Gyula már egy átfogóbb fogalommal dolgozott: 
„Műveleti Logisztikai Lánc (OLC): utánpótlási vonalakon együttműkö-
dő logisztikai intézmények és elosztó képességek hálózata, amely fogad-
ja, szállítja, tárolja, elosztja és újra elosztja a felszerelést, az anyagokat 
és az állományt a végfelhasználó részére”. 

A két, illetve három fogalomból kitűnik, hogy a katonai fogalmak 
csak együtt képezik azt a teljességet, amit a civil ellátási lánc tükröz. Idő-
ben az eltérést (1997-2006) valószínűleg az okozza, hogy a nemzeti lo-
gisztikák valamennyien evidenciaként, ellátási láncban működtették saját 
rendszerüket és csak a többnemzeti logisztika folyamatainak további in-
tegrálásához (információ, vezetés) volt szükség a NATO koncepció és 
program kidolgozására. 

Néhány főbb jellemző7 alapján összehasonlítva a civil és katonai 
ellátási láncokat a különbözőségek mellett fontos azonosságokat is talá-
lunk. 

                                                      
6 Supply Chain Management (SCM) developments in NATO Nations and 
Recommendations for a NATO SCM Concept – Az ellátási lánc me-
nedzsment (SCM) fejlesztései a NATO nemzetek körében és ajánlások a 
NATO ellátási lánc menedzsment koncepció részére. NATO Study Paper, 
2006. 
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Szembetűnő, hogy mindkét lánc kezdő és végpontja, azok tartomá-
nya azonos és csomópontjai is beazonosíthatóak.  

Ugyanakkor a logisztika és persze az ellátási lánc célja eltér egymás-
tól, hiszen a (katonai) fogyasztói logisztikának nem célja a profitszerzés, 
míg a civil ellátási lánc minden eleme ebben érdekelt. Ezt jelzi az a kü-
lönbség is, hogy míg a civil lánc végpontján fogyasztóként a vevő áll, 
addig a katonai lánc végpontján a katona, a technika, illetve az objek-
tum áll fogyasztóként, nem pedig a vevő (vásárló). A termelői logisztika 
beszerző alrendszere azonban mégis piaci értelemben vett vevőt jelent a 
gyártó (előállító) felé, de új értéket a szolgáltatásai és a fogyasztói logisz-
tika szolgáltatásai ellenére sem teremt és ezért ellenszolgáltatást sem kap.  

Ez azt jelenti, hogy a katonai logisztika esetében a Porter-féle érték-
lánc csak két tagból áll és kapcsolódó folyamatainál az áru- és informá-
cióáramlás teljesen, míg a pénzáramlás csak a hadsereg, mint egész és a 
gyártók, illetve szolgáltatók között működik. 

                                                                                                                
7 Szegedi Zoltán - Prezenszki József: Logisztika menedzsment Kossuth Kiadó 
2003 360. oldal. 
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Az ellátási lánc néhány jellemző, meghatározó tulajdonsága, illetve 
jegye alapján még mélyebb összefüggéseket találhatunk. Összehasonlítá-
sul alapul vettem Szegedi és Prezenszki „Az ellátási lánc főbb 
jellemzői8” táblázatot. 

 Civil Katonai 
Cél az elsődleges cél a fo-

gyasztói igények ki-
szolgálása; ezt kell 
egyensúlyba hozni a 
költségekkel és az esz-
közök megtérülésével 

elsődleges cél a felhasználói 
igények kielégítése, amit költ-
séghatékonyan kell teljesíteni 
csak a termelői tag profitori-
entált 

Kiterjedés  a teljes folyamatot át-
fogja, a termék vagy 
szolgáltatás előállításá-
tól a végső fogyasztó-
hoz történő eljuttatásig 

megegyezik 

Rendszerszemlélet az összes szereplőt és 
folyamatot egy egysé-
ges rendszerbe integ-
rálja 

megegyezik 

Együttműködés  szervezeti határokon 
ível át; mind a szerve-
zeten belüli, mind a 
szervezetek közötti 
kapcsolatok kiemelke-
dően fontosak 

megegyezik + többnemzeti 

Megvalósítás eszkö-
ze 

a kooperációt és koor-
dinációt olyan infor-
mációs rendszeren ke-
resztül valósítja meg, 
amelyben a tagok ad-
dig titkosan kezelt in-
formációkat osztják 
meg. 

megegyezik + együttműködés 
+ NATO koncepció (megbí-
zik a Szövetséges által mű-
ködtetett láncban, átláthatóvá 
teszi a rendszert 

Információ, mint 
mozgató és hatalmi 
tényező 

az egész rendszer moz-
gatója, esetenként a 
dominancia eszköze 

a műveleti és harcászati szint 
vezeti a rendszert (Pull elv 
működik) 

 

                                                      
8 Szegedi Zoltán - Prezenszki József: Logisztika menedzsment Kossuth Kiadó 
2003 160. oldal. 
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Ha meghatározó jegyeiket nézzük, további fontos következtetésre 
juthatunk. 

Van néhány meghatározó pont, amely a lényeges jegyek alapján 
eldönti hasonlóságukat és különbözőségüket: 

• a fogyasztói igény kielégítésének problémája; 

• az információ hozzáférésének problémája; 

• a lánc rugalmassága és megbízhatósága; 

• a lánc irányítása, csomópontjai; 

• Push és Pull elv működése. 

A fogyasztói igény tekintetében a civil logisztika, mondhatnánk egy-
szerű helyzetben van, hiszen a „megfelelőséget” a megvásárlás ténye 
dönti el és ez az értékítélet, valamint a vevőkkel készített interjúkból, 
felmérésekből pontosan orientálhatjuk a gyártást és az ellátási lánc sze-
replőit a fogyasztói elégedettségről. 

A katonai logisztika fogyasztói nem választanak, hanem készen kap-
ják a „rendszeresítet” anyagokat és elégedettségüket, vagy elégedetlen-
ségüket sem tudják kifejezni a megvásárlás megismétlésével vagy elutasí-
tásával. 

A felhasználói vélemény visszajelzésére a szolgálati hierarchia útjai 
és a felmérési rendszer szolgál, ami gyakran nem ad megfelelő támpontot 
az anyag vagy szolgáltatás megfelelősségére vonatkozóan, mert a rosszul 
értelmezett „regula”, esetleg érdektelenség útját állja. 

Az információ hozzáférhetősége mindkét rendszerben lehetőség 
szintjén jelen van, de míg a civileknél a láncot uraló domináns cég mono-
polizálhat információkat, addig a műveleti szintű logisztikában inkább az 
információk – főleg negatív – kozmetikázásáról lehet beszélni.  

A lánc rugalmassága és megbízhatósága tekintetében a megvásár-
lás ténye, illetve katonai vonatkozásban a fogyás és veszteség mennyisé-
gének, idejének és helyének a bizonyossága vagy bizonytalansága a meg-
határozó. A civil ellátási láncban a vásárlói bizonytalanság oda vezethet, 
hogy a lánc szereplői tartalékolnak, növelik készleteiket és ezzel jelentős 
többlet költséget szenvednek el, esetenként többszörösére növelik a lánc-
ban lévő anyagok mennyiségét. („ostorcsapás effektus”). 
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A katonai ellátási láncnak a művelet, a katonai működés természe-
téből adódik a bizonytalanság, ami a várható fogyás és veszteség meny-
nyiségének, minőségének pontos helyének és keletkezése idejének ter-
vezhetetlenségéből ered (legfeljebb prognosztizálható). Ez olyan kény-
szert eredményez, hogy elsősorban harcászati tagozatban nem lehet le-
mondani a szintenként képzett anyagi tartalékokról. A bizonytalanságot, 
összevetve a civil ellátás bizonytalansági tényezőjével, nyugodtan nevez-
hetjük "lórúgás effektusnak".  

A lánc irányítása, és csomóponti helyei vonatkozásában fontos elté-
rés, hogy amíg a civil rendszer egy természetes közös érdekek szintjén 
született együttműködésen alapszik, illetve ahol egyes dominanciát szer-
zett szereplők válnak a lánc működtetőivé, addig a katonai logisztika a 
katonai hierarchiának megfelelően épül fel műveleti szinten, és csak a 
termelői logisztika elemeit építi fel a gazdasági életben megszokott mó-
don. 

Ez a különbség azt is jelenti, hogy a hadműveleti-, hadszíntéri igé-
nyek határozzák meg az ellátási lánc működését és a „felhasználói igé-
nyek” birtokában szabályozzák a teljes lánc működését. A többnemzeti 
csapatcsoportosítások esetében ez természetesen hozza magával a NATO 
parancsnok hatáskörének kiszélesedését a Nemzeti Logisztikai Támo-
gatás szabályozásának és koordinációjának vonatkozásában.  

A régi módszer új arca 

Az ellátási lánc a katonai logisztikában tehát egyáltalán nem új je-
lenség. A háborús tevékenység és elsősorban a támadó műveletek mindig 
feltételezték, hogy hosszabb, rövidebb távolságon összekapcsolják a 
többnyire honi területen lévő ellátó bázist a frontvonallal. Ez az össze-
kapcsolás soha nem volt közvetlen, mindig ellátási tagozatokon és szin-
teken keresztül valósult meg. 

Ennek oka magában a műveletek sajátosságaiban, a harc dinamiz-
musában, a váratlanság állandó jelenlétében, a nagy műveleti mélységben 
és a hátország bizonytalanságában keresendő.  

Az ellátás biztonsága azt igényelte, hogy szintenként és tagozaton-
ként megfelelő tartalékok álljanak rendelkezésre a folyamatos ellátás és 
az adott csoportosítás cselekvési autonómiájának biztosítása érdekében. 

Az anyagok osztályozását a katonai logisztika az ellátási láncban 
betöltött szerepe, helyesebben áramlási tulajdonságai szerint határozta 
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meg. Ennek megfelelően a magyar osztályozás harcanyagokról, fenntar-
tási anyagokról és ellátási anyagokról szól. Ezen belül nagyon jól érzé-
kelhetők a termékpályák és ezek áramlási sajátosságai.  

Távolabbi történelmi kitekintést nem igényel annak belátása, hogy 
az ellátást úgy kell megszervezni, hogy az megfeleljen a kombatáns ál-
lomány igényének, a különböző helyen beszerezhető eszközök időben el-
jussanak a felhasználókhoz és tartalék készleteivel képes legyen áthidalni 
a felhasználás kialakuló csúcsait.  

Miben jelent mégis újat az idézett NATO koncepció? Erre a kérdés-
re egy ok szolgál alapul. Ez nem más, mint a NATO legsajátosabb kato-
nai megjelenési formája, nevezetesen a többnemzeti működés és az ez-
zel járó vezetési mechanizmus. 

A többnemzeti működés kapcsán a logisztika nagyon sok, a külön-
bözőségekből eredő problémával találkozik, különösen napjainkban, 
amikor a többnemzeti csoportosítások harcászati szinten is jelentkeznek. 
Ennek nem csak a fegyverrendszerek és eszközök eltérő volta az oka, ha-
nem hozzájárul ezek eltérő logisztikai támogatási igényei és a kapcsolódó 
megvalósítási metodika különbözősége is. 

Az ellátási lánc műveleti szinten esélyt ad az integráció kiszélesíté-
sére és a nemzeti támogatás koordinálására és ezeken keresztül a veze-
tés nagyobb centralizálására a NATO parancsnok kezében. 

Ez várhatóan a logisztikai erők hatékonyabb alkalmazását, a nemzeti 
támogatás optimalizálását is jelenti.  

Teljesen egyetértek a koncepció kiváltó okát illetően Baranyai Vir-
gillel, aki 2006-ban TDK dolgozatában kifejtette: ”A jelenlegi és az előző 
NATO műveleteket független és gyakran koordinálatlan nemzeti logisz-
tikai rendszerben látták el, amelyek előtérbe helyezték a balkáni, az 1. 
öbölháború, az afganisztáni és a jelenlegi iraki műveletek tapasztalatait, 
és amelyek jelentős pénzügyi, felszerelési és emberi erőforrások nem 
hatékony felhasználását eredményezték.  

Hiány volt az előzetes átgondolásból a szállítási központok haszná-
latának a területén, sőt a felhasználók és műveleti parancsnokok korlá-
tozták, és nem tették láthatóvá az ellátási erőforrások elérhetőségét. Ez 
elvesztegetett lehetőségeket vagy felesleges utánpótlási ellátásokat 
eredményezett.  
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Az ellátási igények gyakran előre kalkuláltak voltak és pontatlan 
megállapításokon alapultak kevés korrigálási lehetőséggel, hogy azok 
megfeleljenek a folyamatban lévő valóságos helyzetnek. Mindezt össze-
vetve az élőerő mozgatási rendszere, a felszerelés és az ellátás darabos 
és lassú volt a hatékony irányítás hiányában.” 

A NATO hadművelet támogatási lánc főbb rendező elvei 

A NATO hadműveleti támogatási láncnak irányítania kell az ellátási 
források igénybevételét, a ki- és behajózási kikötőben (POD, POE) való 
érkezéstől egészen a frontvonali felhasználókig. 

A rendszer komplexitást és átláthatóságot igényel és a lánccal 
szembeni alapelveket fogalmaz meg, amelyek a teljesség igénye nélkül 
az alábbiakra terjednek ki: 

• a műveleti támogatási láncon belüli információknak láthatónak 
kell lenniük a műveletekben résztvevők számára; 

• a műveleti támogatási lánc legyen komplex és rugalmas; 

• a műveleti támogatási láncot a műveleti és taktikai felhasználók 
követelményei vezetik; 

• a műveleti támogatási lánc átfog minden biztosítási területet, be-
leértve a műszaki, egészségügyi és a civil szolgáltatói ellátást is; 

• a műveleti támogatási lánc nem irányít és ír elő nemzeti rendsze-
reket vagy folyamatokat; 

• a műveleti támogatási lánc elég rugalmas, hogy összeegyeztesse a 
„tőlem” és „hozzám” módszert; 

• a műveleti területen jelen lehet nem kifizetődő logisztikai tevé-
kenység is; 

• többnemzetiségű logisztikai struktúrákat és eljárásokat ott alkal-
maznak, ahol annak előnye előre látható, illetve megfelelő feltét-
elei vannak; 

• minden résztvevő nemzet a műveleti támogatási láncba veti a bi-
zalmát és hajlandó megbízni a Szövetségesek által működtetett el-
látási láncban. 
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Az alapelvek közül, némileg önkényesen, a téma szempontjából fon-
tosnak tartva kiemelem a láthatóságot, valamint azt a körülményt, hogy a 
műveleti támogatási láncot a műveleti és taktikai felhasználó követelmé-
nyei vezetik. Ha együtt értelmezzük a két tényezőt, arra a következtetésre 
juthatunk, hogy a koncepció a lánc működtetésén keresztül a többnemzeti 
ellátási csatorna további integrációját is kimondatlanul magában rejti. 

Összevetve ezt a civil ellátási láncokkal, érzékelhető hasonlóság 
látható a lánc vezetésében, amikor egy, a legtöbb információval bíró tag 
válik a lánc mozgatójává, irányítójává. Ez azzal összefüggésben figye-
lemre méltó, hogy lehetnek a láncnak erősebb tagjai is, mégis ahhoz kerül 
a domináns szerep, aki a legfontosabb információk birtokában van. Ezek 
az információk pedig a vásárlók elégedettségéről és szokásairól szóló in-
formációk. A mi esetünkben ezek az információk vitathatatlanul a had-
színtéren vannak, ezért tökéletesen egyet lehet érteni a NATO elképzelés-
sel a „pull” elv alkalmazásában a lánc működtetését illetően. 

Összességében úgy gondolom, hogy az ellátási láncok összevetése 
egy apró gondolattal hozzájárul megismerésükhöz, és mivel mindkettő 
részese az ellátás megszervezésének, illetve a „kihelyezések” miatt egyre 
több szállal kapcsolódnak össze a civil és katonai ellátási láncok, ezért 
megismerésük nem haszontalan. A NATO műveleti támogatási koncep-
ció helyes értelmezése pedig olyan gondolatokat vethet fel, melyek a 
magyar ellátási csatorna illetve termékpályák tökéletesítését, a készlete-
ink, és szolgáltatásaink egyenszilárdságának megteremtését eredmé-
nyezheti a végfelhasználók igényei kielégítésének érdekében. 

 

 

 

 

 


