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A LOGISZTIKA JÖVŐJE – A JÖVŐ LOGISZTIKÁJA 

Gáspár Tibor1 

A Magyar Honvédség logisztikai rendszere egy folyamatosan 
változó, a támogatási feladatokhoz alkalmazkodó szervezeti struktúra és 
feladatrendszer. Az elmúlt 20 évet, ha címszavakban végignézzük, 
láthatjuk, hogy milyen változások történtek a vezető szervekben. 
Végbement egy fegyverzeti és technikai integráció (1984), majd 1989-
ben létrejött az Anyagi-Technikai Főcsoportfőnökség. Ennek bázisán 
1997-ben megalakult a Logisztikai Csoportfőnökség és a Logisztikai 
Főigazgatóság. A Főigazgatóság jogutódjaként 2000-ben létrejött az 
Össz-haderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság, majd 
magába integrálta a Csoportfőnökséget. 2007. január 01.-el pedig, több 
szervezet integrációjával felállt a HM Fejlesztési és Logisztikai 
Ügynökség. Az összes szervezeti átalakulás változást jelentett a 
logisztikai folyamatokban is. 

A Magyar Honvédség logisztikai rendszerét folyamatos hatások 
érték a múltban és érik most is. E hatások befolyást gyakorolnak a 
rendszer változására, fejlődésére. Mik ezek a hatások? Vegyük sorra a 
befolyásoló tényezőket, ezek az alábbiak: 

• Politikai hatások; 

• A logisztikai stratégia hiánya; 

• A NATO tagságunkból eredő körülmények; 

• Gazdasági tényezők; 

• A hadsereg feladatrendszerének változásai. 

A politikai hatásokat csak röviden kívánom megvilágítani, holott ez 
egy lényeges tényező. Kijelenthető, hogy a szövetségnek tett vállalásaink 
jelentős része, a hadsereg valódi modernizációja a permanens 
átszervezések, átvilágítások és ígéretek ellenére elmaradt, illetve 
késett/késik. Igazából mindig hiányzott/hiányzik az elégséges politikai 
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akarat. Csak egy példa: több mint egy évtizeden keresztül folyt a 
hadsereg átalakítása, csökkentése elfogadott nemzeti katonai stratégia 
nélkül. Ebben az időszakban sikerült több olyan elemet, szervezetet, 
képességet lerombolni, megszüntetni, felszámolni, ami most hiányzik. 
Például a tartalékos rendszer, ami a többször hangoztatott országvédelem 
szempontjából nagyon fontos, nélkülözhetetlen elem. Jól mutatja be ezt a 
helyzetet az Állami Számvevőszék legfrissebb, a hadsereggel foglalkozó 
jelentése: 

„A források kiszámíthatósága, stabilizálódása a nemzeti 
költségvetés kedvezőtlen irányú változásai következtében nem valósult 
meg, így a 10 éves tervek az aktualizálás, a gördítés mellett sem adhattak 
megbízható alapot az éves költségvetési tervek elkészítéséhez. A Tárca 
Védelmi Tervező Rendszer alkalmazása és fokozatos finomítása sem 
tudta a források módosulásából adódó kockázatot minimalizálni, illetve 
megszüntetni. A kormányhatározattal 2006. évvel kezdődően tervezett 
1,81%-os GDP arányos védelmi kiadások vállalásának – ezzel a haderő 
technikai felszereltsége, infrastruktúrája, illetve az állomány élet- és 
munkakörülményei NATO-haderők átlagszínvonalához való 
közelítésének – nem volt realitása. 

A hiányzó erőforrást a tárca oly módon igyekezett „kiegyesúlyozni”, 
hogy az adott időtávra annyi priorizált feladatot tervesítettek, ami a 
kötelezettség vállalásoknak éppen megfelelt. A kritikus helyzeteket 
részben a fejezeti egyensúlyi tartalék felhasználásával, részben a kért, 
illetve kapott évközi póttámogatásokkal tudta a tárca áthidalni. Ezek 
gyakorisága azonban nem a tervszerű költségvetési gazdálkodás 
jellemzője. (Szemléletváltozást tükröz az ez év február 4-étől hatályos 
Nemzeti Katonai Stratégia, miszerint a Kormány tervszerűen úgy kívánja 
növelni a védelmi kiadások költségvetési támogatását, hogy az 2013-ban 
meghaladja a GDP 1,3%-át.)” 

A politika viszonya a hadsereghez vezetési válságot hozott létre, 
ami azt jelenti, hogy a különféle szinteken meghozott döntések nem 
elemzett, értékelt információkon, hanem egyes jelenségekből levont 
következtetéseken, ötleteken alapultak. Hiányzik a politikai és szakmai 
szintű döntések összhangja, az informatikai támogatás. A legtöbb esetben 
látszik, hogy a végrehajtás feltételei csak részben vannak meg, hogy a 
végrehajtás csak egyes elemekre van összehangolva és megszervezve. 

A világ (beleértve a NATO-t is) országainak hadseregei a bipoláris 
világ tömegpusztító fegyvereire, a gépesített tömeghadseregekre épített 
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örökségből (elvek, szervezetek, eszközök, stb.) keresik a kiutat az új 
kihívásoknak való megfelelésre.  

A megváltozott biztonsági környezet – a szomszédaink strukturális 
támadásképtelensége, az euroatlanti integráció kiteljesedése, az új 
fenyegetések (terrorizmus, aszimmetrikus fenyegetettség) – 
következtében változó feladatok új típusú hadsereget igényelnek. 

A békefenntartás, a katasztrófák, elemi csapások elhárításában, 
következményei felszámolásában való részvétel, a terrorista 
cselekmények, az ABV fegyverek alkalmazásával való fenyegetés elleni 
harc fokozott nemzetközi és hazai (rendőrség, katasztrófa elhárítás, vám- 
és pénzügyőrség, biztonsági szolgálatok, stb.) együttműködés képességét, 
mennyiségében kisebb, ugyanakkor összetettebb képességek meglétét 
feltételezik. 

Kormányzati szinten újra kell fogalmazni a „védelem” fogalmát, és 
az egyes polgári-, katonai-, rendvédelmi-, katasztrófa elhárítási 
feladatokat egységes tervezési, gazdálkodási, vezetési, ellenőrzési elvek 
szerint kellene együttműködésbe szervezni, különös tekintettel arra, hogy 
ezek ugyanazt az erőforráskészletet fogyasztják, és mindegyiket a 
költségvetésből kell finanszírozni. A finanszírozás technikája az 
intézményi finanszírozásról a feladat finanszírozásra való áttérés.  

Ahhoz, hogy az egyes területeken bevezetésre kerülő szervezeti és 
eljárásbeli változások ne csak rövid távú érdekeket szolgáljanak – 
függetlenül attól, hogy a végrehajtásra kerülő átalakítás az adott területen 
valódi hatékonyság növekedéssel jár, vagy sem – hanem a teljes rendszer 
hatékonyságának növelését eredményezzék, minden átalakításnak 
illeszkednie kell a jóváhagyott „Logisztikai stratégiá”-hoz. Az ennek 
hiányában végrehajtott átalakítások csak átmeneti és rövid távú 
eredményeket hozhatnak, ami a tapasztalatok alapján elenyésző a közép- 
és hosszú távon jelentkező veszteségekhez képest. 

Ugyanerre az eredményre jutunk akkor is, ha eltekintve az aktuális 
feladatoktól, átfogóan tekintjük át a katonai logisztika helyzetét. A 
logisztikai stratégiák felülvizsgálata folyamatban van szinte valamennyi 
NATO és nem NATO országban csakúgy, mint magán a NATO-n belül. 
A cél lényegében nem változott: a lehető legmagasabb szintű logisztikai 
biztosítás a lehető legalacsonyabb költséggel. Ami változott, az a 
lehetőségek. Az elmúlt években új alapelvek, eljárási rendek és technikai 
lehetőségek jelentek meg, amelyek jelentősen elősegíthetik a cél 
megvalósítását. 
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A gazdasági tényezők változását azt hiszem, nem kell különösen 
magyarázni. Ha figyelemmel kísérjük a jelenlegi válságot látható, hogy 
ettől a hadsereg sem független. Az elmúlt évek is bizonyították (lásd a 
számvevőszéki jelentésből idézett bekezdést), hogy a politikai ígéretek 
ellenére sem úgy alakult a költségvetés, ahogy az, kívánatos lenne. A tíz 
éves terv többszöri áttervezése a források változása miatt egyértelműen 
mutatja, hogy a gazdasági környezet nem stabil. 

A hadsereg feladatrendszerének a változása sem kíván külön 
magyarázatot. Az elmúlt években megjelent egy sor különleges feladat, 
amely jelentős logisztikai kihívást jelent. 

A nemzeti katonai stratégia elfogadása befolyással lesz a 
logisztikai rendszer további alakítására is. A dokumentum 
megfogalmazza a hadsereg feladatát, az alábbiak szerint: 

„A Magyar Honvédség a Magyar Köztársaság katonai védelme és a 
NATO kollektív védelméből fakadó feladatok ellátása, valamint a 
nemzetközi műveletekben való részvétel mellett: 

• felkészülten közreműködik az arra kijelölt és felkészített erőkkel a 
nemzetközi terrorizmus elleni harcban a NATO és az EU 
koncepcióival összhangban; 

• a magyar haderő hazai igénybevétele, valamint külföldi 
alkalmazása esetén képességeivel közreműködik, illetve 
hozzájárul a természeti és ipari katasztrófák elhárításához, a 
következmények felszámolásához, humanitárius vészhelyzetek 
kezeléséhez, otthonu-kat elhagyni kényszerültek evakuációjának 
támogatásához, a kitelepült személyek megsegítéséhez. Bizonyos 
esetekben szükségessé válhat a polgári erők és tevékenységek 
támogatása; 

• biztosítja a két- és többoldalú nemzetközi katonai kapcsolatok 
fenntartását, fejlesztését, illetve a változó biztonságpolitikai 
helyzethez történő folyamatos adaptálását, a szükséges 
információk elérhetőségét és azok cseréjét, megosztását, a 
kölcsönös kiszámíthatóság és hitelesség erősítését.” 

 A nemzeti katonai stratégia a hadsereg működési feltételeit, a 
haderővel szemben támasztott követelményeket az alábbiak szerint 
rögzíti: 
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„A Magyar Honvédség hatékony működésének nélkülözhetetlen 
feltétele a stabil, ugyanakkor rugalmasan alkalmazkodó szervezet, 
megfelelő haderőnemi és fegyvernemi arányok, operatív vezetés, 
egységek, alegységek önálló tevékenységének képessége, szervezeti 
elemek integrálhatósága. A jövő hadviselésében eredményesen szereplő 
magyar haderővel szemben állított követelmények az alábbiak: 

• a stratégiai környezet változásaihoz való alkalmazkodás 
képessége; 

• a gyorsan változó harcászati, hadműveleti helyzetre való reagálás 
képessége; 

• az erők megfelelő készenléti kategóriákban tartása; 

• többnemzeti, összhaderőnemi környezetben való tevékenység, 
interoperabilitás; 

•  harc hatékony megvívása, erők védelme és megóvása; 

• hálózatközpontú környezetben való alkalmazás képessége; 

•  hatékony felderítés, információszerzés és -csere; 

•  telepíthetőség, mobilitás; 

•  hosszú távú fenntarthatóság, többnemzeti logisztikai támogatás; 

•  képesség a lakossággal és civil szervezetekkel való 
együttműködésre.” 

A nemzeti katonai stratégia megfogalmazza a fenti 
követelmények teljesítése érdekében szükséges képességek fejlesztési 
irányait is, melyek a következők: 

„Képességalapú haderőfejlesztést kell megvalósítani, amely lehetővé 
teszi a hatékony reagálást a biztonsági környezet változásaira. A 
hadfelszerelés fejlesztésének legfontosabb feladatai: 

• a tábori híradó és informatikai rendszerek rendszerszemléletű 
fejlesztése, a hálózatalapú működés kialakításának biztosításával; 

• a szárazföldi erő mobilitásának, védettségének és tűzerejének 
növelése; 

•  a meglévő helikopterek modernizációja és újak beszerzése; 
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•  a stratégiai légi szállítókapacitás biztosítása; 

•  a katonák egyéni felszerelésének korszerűsítése; 

•  a technikai felderítőeszközök rendszerbe állítása.” 

A fenti idézetekből a logisztikai rendszer fejlesztésére a 
következő következtetések vonhatok le:  

1. A Magyar Honvédségnek az alaprendeltetés (a Magyar 
Köztársaság katonai védelme, NATO kollektív védelem feladatai, 
nemzetközi műveletekben való részvétel) mellett, különleges – 
alapvetően logisztikai – műveletekre is fel kell készülnie. 

2. Az elmúlt évek bebizonyították, hogy a természeti és ipari 
katasztrófák elhárítása, a következmények felszámolása kapcsán a 
hadseregek logisztikai műveleteket hajtanak végre. Ebben az esetben 
a fő feladat a személyek és anyagi javak mentése, szállítása, az 
ellátás megszervezése, menekültek elhelyezése. 

3. A béketeremtő műveletekben felértékelődött a logisztika szerepe. 
A közvélemény nagy figyelmet fordít a távolban feladatot végrehajtó 
katonára, nagyon érzékeny a veszteségekre. A nagy távolságok, az 
állomány megóvásának igénye jelentősen növelik a logisztikai 
feladatokat. Ezzel együtt nőttek a katonák személyes igényei is. 
Korunkban olyan elhelyezési és ellátási igények fogalmazódnak a 
távoli hadszíntereken, mint az otthoni béke körülmények. Ezek 
teljesítése is jelentős logisztikai feladat.   

4. A béketeremtő műveletekben is – a polgári lakosság irányába – a 
logisztikai támogatás szerepe felértékelődött. A hagyományos 
katonai erő egyik fő feladata a logisztikai ellátási tevékenység 
védelme. 

5. Az új kihívásokhoz való alkalmazkodás által kikényszerített 
technikai fejlesztés szintén logisztikai feladatot jelent (technikai 
eszközök fejlesztése, kiválasztása, beszerzése, üzembenntartása, 
stb.). 

6. A világban végbement technikai fejlődés az esetek többségében 
túllépett a hadseregeken. Ez különösen igaz a Magyar Honvédségre. 
Jelenleg a polgári szektor korszerűbb eszközökkel, logisztikai 
eljárásokkal és módszerekkel rendelkezik, mint a Magyar 
Honvédség. A jövőben jobban kell támaszkodni a civil szféra 
eredményeire.  
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A Magyar Honvédségnek a NATO tagjaként, mint azt a nemzeti 
katonai stratégia is tartalmazza, részt kell vennie a szövetség 
tevékenységében. Ennek érdekében a fejlesztéseknél figyelembe kell 
venni a szövetségben közösen elfogadott irányelveket, kidolgozott 
módszereket, elképzeléseket. 

A szövetség a logisztikai haderőfejlesztés és a műveleti erők 
generálása területén kialakult helyzetet (hiányzó logisztikai kapacitások), 
a jelentős logisztikai képességhiányokat, valamint a tagállamok szintjén 
alkalmazott nemzeti támogatási megoldásokat figyelembe véve, az 
ambíciószintből (Level Of Ambition: LOA) származtatott minimális 
katonai követelményekkel (Minimum Military Requirement: MMR) 
összhangban megfogalmazta a NATO logisztikai fejlesztési célkitűzéseit 
(NATO Logistics Vision and Objectives, a továbbiakban: V&O). A 
javasolt logisztikai fejlesztési követelményjegyzék (V&O) a 2007-2016 
közötti 10 éves időintervallumra készült, és tartalmaz minden olyan 
elemet, amely egy hatékonyabb és együttműködésre készebb többnemzeti 
logisztikai támogatás kialakítását teszi lehetővé, és amelyek teljesítésével 
lényegesen csökkenthetőek a tagországok logisztikai terhei. 

A követelményjegyzék 8 fő célkitűzésen belül összesen 62 
logisztikai követelményt fogalmaz meg, amelyek dióhéjban a 
következők: 

• A NATO logisztikai koncepciója, alapelvek és doktrína 
fejlesztése, amelyek célja a már meglévő dokumentumok 
áttekintése, a műveleti tapasztalatok, a szövetség logisztikai 
bizottságai, fórumai munkája eredményeként elfogadott 
kiegészítések, módosító javaslatok beépítése a jelenlegi 
szabályzókba, illetve új, eddig nem szabályozott logisztikai 
területek dokumentumokkal történő lefedése. A célkitűzés 
megvalósításának fontos eleme, hogy az egységes szemlélet 
kialakítása segítse elő a logisztikai tervezés és a műveleti tervezés 
összhangját. Logisztikai vezetés-irányítási rendszer megerősítése 
a szövetség által vezetett műveletekben. Ennek központi eleme 
egy jól kiépített, funkcionálisan működő vezetési struktúra 
létrehozása, amely biztosítja a műveleti tervezés és végrehajtás 
összhangját. A célkitűzés megvalósításával nyílik lehetőség a 
NATO vezette műveletekben egy centralizáltan működő vezetés-
irányítási rendszer létrehozására, amely képes tervezni az erők 
kitelepítésének, fenntartásának és visszatelepítésének, illetve 
váltásának teljes körű logisztikai támogatását. A célkitűzés részét 
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képezi a NATO Műveleti Ellátási Lánc Menedzsment 
koncepció kidolgozása is.  

• A szövetséges erők hadszíntéri fenntartásának optimalizálási 
lehetőségei. A honi területtől távol, hosszabb időtartamban 
műveleti feladatot végrehajtó összhaderőnemi kontingensek 
gazdaságosabb támogatási lehetőségeinek keresése, a Befogadó 
Nemzeti Támogatási koncepció, illetve a polgári gazdálkodó 
szervezetekkel köthető beszállítói szerződések 
figyelembevételével. 

• A szövetségi erők telepíthetősége. A többnemzeti 
együttműködésre épülő, az expedíciós képességet javító stratégiai 
szállítási lehetőségek kidolgozása és gyakorlati alkalmazásba 
vétele. A polgári kapacitások szerepének bővítési lehetőségeinek 
vizsgálata. 

• A logisztikai erők igénybevételi és alkalmazási lehetőségeinek 
elősegítése. Célja a hadszíntér parancsnok számára a műveletek 
teljes spektrumában biztosítani a logisztikai alegységekkel, az 
általuk megtestesített logisztikai kapacitásokkal történő 
manőverezés, a logisztikai erők fölötti rendelkezés jogkörét. 

• A többnemzeti logisztikai támogatási formák továbbfejlesztése, 
nemzetközi megállapodások széleskörű alkalmazása a 
műveletekben. 

• Logisztikai információs menedzsment fejlesztése. A már működő 
logisztikai funkcionális információs keretrendszer 
továbbfejlesztése valósulna meg ebben a célkitűzésben, azzal a 
céllal, hogy hatékony segítséget nyújtson a többnemzeti 
logisztikai vezetési-irányítási rendszerek (szervezetek) számára az 
együttműködés és a kommunikáció területén. Ez a fejlesztés a 
műveleti és stratégiai döntéshozatali mechanizmusokat, 
eljárásokat egyszerűsíti, amelyhez szükséges az információs 
elemző és elosztó képességek javítása, fejlesztése. Ennek 
keretében egy információs keretrendszer dolgozza fel az eszköz és 
küldeménykövető rendszerektől érkező adatokat, amely 
megteremti a valós idejű műveleti helyzet platformját. 

• Logisztikai együttműködési készség növelése, a nem szövetséges 
tagállamokkal, nemzetközi szervezetekkel folytatott 
együttműködés erősítése.   
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A részletezett hatások eredményeként jött létre a Magyar 
Honvédség logisztikai rendszere, a 2007. január 01-vel végrehajtott 
átalakítás eredményeként. A jelenlegi logisztikai rendszer leírását „A 
Magyar honvédség logisztikai rendszere (múlt – jelen - jövő)”  című 
tanulmányomban elvégeztem. Az ott megfogalmazott, jövőre vonatkozó 
javaslataim mellett, a jelen tanulmány második részében leírom azon 
javaslataimat, amelyek – a jelenlegi keretek között is – javíthatják a 
logisztikai rendszer hatékonyságát, jobb feltételeket teremthetnek a 
feladatok elvégzéséhez. 

A bevezetőben vázlatosan felsorolt szervezeti változások a 
logisztikai folyamatok szabályzó rendszerét (doktrína, intézkedések, 
utasítások, szabályzatok, segédletek, stb. – együtt szabályzók) teljesen 
felülírták. Sajnos a sorozatosan végrehajtott változásokat a szabályozó 
rendszer nem (vagy csak részben) követte, így napjainkban eljutottunk 
oda, hogy a jelenlegi logisztikai rendszerünk teljes szabályozottsága 
bizony kívánni valót hagy maga után. Mondhatnánk úgy is e hiányosság a 
katonai logisztika jelenlegi „gyenge láncszeme”.   

Különösen fontos ez a kérdés jelenleg. A hadsereg tagjainál 
eltolódás figyelhető meg a tradicionális hivatás-felfogás hirdetőitől a 
foglalkozás-elvű munkavállalók irányába. A foglalkozás-elvű felfogás 
szerint a fegyveres erők tagjai (bármely más, szerződéses jogviszonyon 
alapuló polgári foglalkozáshoz hasonlóan) piacelvű munkaszerződéseket 
kell, hogy kössenek az állammal; munkaköri leírásokat kell, hogy 
teljesítsenek; s kvantifikálható szakmai teljesítményükért, foglalkozásuk 
gyakorlása során vállalt plusz terheikért, valamint bizonyos alapvető 
emberi, illetve állampolgári jogaik teljeskörű gyakorlásáról való 
lemondásukért cserébe relatíve jelentős pénzügyi kompenzációban kell 
részesedniük. A foglalkozás-elvű felfogás szerinti munkavégzés alapja a 
részletes, pontos szabályozás. 

A szabályzó rendszer naprakésszé tétele jelentős szellemi munkát 
igényel, de nem lehetetlen vállalkozás. A probléma megoldására, a 
Magyar Katonai Logisztikai Egyesület kész javaslattal rendelkezik, 
melyet 2009. március 26.-án, klubnap keretében mutattunk be az 
érdeklődőknek és írásban is eljuttatunk, a logisztikai rendszer vezető 
szervezetének, a HM FLÜ-nek. A javaslat megvalósítása eredményeként 
másfél – kettő év alatt a szabályzó rendszer naprakészsége biztosítható 
lenne. 

A szervezetek erőforrásai közül a jól képzett emberi erőforrás egyre 
nagyobb szerepet kap napjainkban, hiszen viszonylag kisebb 
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befektetéssel, akár minimális, de jól kiválasztott létszámnöveléssel, vagy 
a nélkül, csupán továbbképzéssel növelhető a szervezet 
termelékenysége, csökkenthetők a fajlagos költségek, azaz növelhető a 
szervezet eredményessége. Ez a tétel teljességében igaz a hadseregre is, 
mivel a költségvetés jelentős részét a humán erőforrás költsége, a 
személyi kiadások teszik ki. A létszámnövelés csak nagyon korlátoltan 
valósítható meg. Sokkal több lehetőség van az állomány képzésében. 
Ezzel a témával részletesen foglalkoztunk „A katonai felsőoktatás szak- 
és szakirányreferensei feladat- és jogköréről szóló HM utasítás 
végrehajtásának korszerűsítése” című tanulmányban. 

Az állomány képzésére a civil szférában is nagy lehetőség van. A 
Magyar Logisztikai Egyesület folyamatosan szervez, államilag elismert 
továbbképzéseket. Ebben a formában lehetőség van arra is, hogy a 
megrendelő speciális igényei is bekerüljenek a tananyagba. E 
továbbképzési forma keretében megismerhetők azok a korszerű 
logisztikai folyamatok és módszerek, melyek az utóbbi időben jelentek 
meg a civil logisztikában.  

A civil logisztikában, az utóbbi időben óriási fejlődés figyelhető 
meg a folyamatok informatikai támogatása területén. A hadseregben is, 
a gazdasági szempontok azt diktálják, hogy minél kevesebb élőmunkával, 
minél kisebb költséggel, minél rövidebb idő alatt, minél kisebb 
készletszintek mellett, megfelelő minőségben, határidőre történjen meg a 
csapatok ellátása, függetlenül attól, hogy hol hajtják végre feladatukat. A 
logisztikai folyamatok irányítása – ilyen magas elvárások mellett – csak 
naprakész információ birtokában lehetséges.  

A civil logisztikában a következő gazdasági elvárásokat 
fogalmazták meg a raktári folyamatokkal kapcsolatban: 

• Az áruk be-, ki- és áttárolása megadott átfutási idővel valósuljon 
meg. 

• A szállítások pontosan, határidőre történjenek. 

• Az áruk beazonosítása hibamentes legyen. 

• Minden pillanatban pontos információ álljon rendelkezésre a 
készletek alakulásáról. 

• Pontosan nyomon követhető legyen minden cikk útja. 

• Tartsák be az előírt készletszinteket és forgási sebességeket. 
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• Legyenek a tároló helyek megfelelően kihasználva. 

• Mérhetők legyenek a dolgozói teljesítmények. 

• A belső anyagmozgatáshoz használt eszközök legyenek 
megfelelően kihasználva. 

• A reklamációkat kerüljük el. 

 

Úgy gondolom, hogy a fenti követelmények a hadseregben is 
érvényesíthetők. Ennek elsődleges feltétele, hogy megfelelő informatikai 
támogatás álljon a logisztikai rendszer rendelkezésére. Csak az 
irányítható, ami mérhető. A logisztikai folyamatok hatékony 
irányításához elengedhetetlen az olyan informatikai rendszer, amely az 
eseményekkel párhuzamosan, időben szolgáltatja az adatokat, 
információkat. A korszerű irányításhoz, a hatékony működéshez az 
információ rendelkezésre állása ma már természetes velejárója a vezetői 
eszköztárnak. 

Magyarország társadalmi-gazdasági életében bekövetkezett 
változások hatással vannak a közlekedési alágazatok rendszerében 
betöltött szerepére, valamint a Magyar Honvédség feladatrendszerére. A 
közös védelmi rendszer tagjaként az országtól akár több ezer kilométerre 
végrehajtandó új feladatok a fegyveres erők fokozott mobilitási 
képességét igénylik. Ez a képesség azonban nem csak katonai képességet 
jelent, hanem a polgári közlekedési rendszer fokozott igénybevételét is 
jelenti. 

Az MH jelenlegi feladatrendszerét figyelembe véve az ország 
közlekedési rendszerével szemben alapvető elvárás, hogy: 

• a közúti és a vasúti alágazat együttes igénybevételével tegye 
lehetővé az MH erőinek bármely irányú felvonulását és azok 
logisztikai támogatását az ország területén; 

• a Befogadó Nemzeti Támogatás rendszerében biztosítsa az ország 
megerősítésére beérkező NATO erők és a hozzájuk tartozó 
logisztikai szervezetek felvonulását és utánpótlási szállításainak 
végrehajtását; 

• támogassa a NATO-ba kijelölt magyar erők felvonulását, 
utánpótlási szállításainak végrehajtását, majd visszatelepítését. 
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Megállapítható, hogy hazánkban az egyes alágazatok közlekedési 
munkamegosztásban betöltött szerepe, jelenlegi technikai színvonala 
alapján csak részben képes a katonai igényeknek megfelelni. Azonban azt 
is látni kell, hogy ma a hadseregek működtetése során is alapvető 
követelmény a költséghatékonyság, ami a közlekedés terén a polgári 
kapacitások egyre szélesebb körű igénybevételét eredményezi. Így a két 
rendszernek kölcsönhatásban kell fejlődni, mindkét fél érdekeinek 
messzemenő figyelembe vételével.  

Nagy fejlődés figyelhető meg a polgári gazdasági életben a 
beszerzések területén. A polgári logisztika fejlődése lehetővé tette, hogy 
elektronikus formában megtett rendelésekre a gyártók, szállítók szinte 
azonnal – néhány óra, nap alatt – reagáljanak, leszállítsák kért terméket, 
anyagot. Ezt a lehetőséget a hadsereg is kihasználhatja. Közbeszerzéssel 
kiválasztott szállítok – keretszerződés alapján – nagyon rövid idő alatt 
képesek a megrendelt árút, a megjelölt helyre szállítani. Így nem 
szükséges raktári készletet fenntartani és esetenként gyorsabb ellátást 
lehet megvalósítani, mint a hadsereg saját rendszerében. Ez a módszer 
jól alkalmazható a napi élethez szükséges, nem stratégiai anyagok 
vonatkozásában. Jelentős megtakarítás érhető azzal is, hogy csak azon 
anyagok kerülnek megvásárolásra – a kereten belül – ami szükséges, és 
csak akkor, amikor szükséges. Ilyen ellátási megoldások jól működnek 
civil szférában a gyógyszerek, alkatrészek, stb. területeken. A hadsereg is 
alkalmazza ezt az élelmezés területén. Tehát példa van, csak tovább 
kellene lépni.  

A fentieket összefoglalva a jövőre nézve – figyelembe véve a 
változtatási lehetőségeket – az alábbi következtetések fogalmazhatók 
meg: 

1. Nagyon fontos lenne egy – a nemzeti katonai stratégiához 
kapcsolódó – hosszú távú logisztikai stratégia kidolgozása, amely 
biztosíthatná azt, hogy a logisztika területén végrehajtott 
változtatások helyes irányba történjenek.  

2. A logisztika fejlesztését csak az adott társadalmi-politikai keretek 
között, hadsereg igényei szerint, a gazdasági lehetőségek keretein 
belül lehet eredményesen végezni. Ha valamelyik összetevőt 
figyelmen kívül hagyjuk, torzulások jönnek létre. Látható, hogy 
az egyensúly megtalálása, fenntartása nagyon bonyolult feladat. 

3. Természetesen figyelembe kell venni a szövetségi ajánlásokat, de 
elsősorban a számunkra is kedvező megoldásokat kell támogatni. 
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A jövőben jobban kell érvényesíteni a szövetségen belül nemzeti 
érdekeinket (úgy, ahogy a tagállamok többsége jelenleg is teszi, 
mivel a logisztika üzlet). 

4. Tudomásul kell vennie a politika-katonai vezetésnek, hogy a 
világban a logisztika szerepe felértékelődik, ez alól az MH sem 
kivétel. Ebből következik, hogy a jövőben többet kell áldozni a 
logisztika fejlesztésére, ami természetesen a hadsereg ellátási 
színvonalának emelkedésében megtérül. 

5. Bátrabban kell keresni a lehetőségeket a civil logisztikával való 
együttműködés területén. Egészséges egyensúlyt kell teremteni a 
saját erővel megvalósított és a megvásárolt szolgáltatások 
rendszerében. 

6. Folyamatosan elemezni kell a magyar katonai logisztikai rendszer 
működését, időben meg kell hozni a változásokhoz szükséges 
döntéseket, még akkor is, ha be kell ismerni, hogy itt, vagy ott, 
tévedtünk. 

7. Rendszeressé kell tenni az olyan rendezvényeket, konferenciákat, 
ahol őszintén felvethetők a problémák, azok több oldalról 
megvitathatók, megoldási javaslatok fogalmazhatók meg.  
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