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III. rész 

A MŰVELET- ÉS KÜLDETÉS SPECIFIKUS LOGISZTIKAI MENEDZSMENT 
MEGVALÓSÍTÁSA 

Absztrakt 

A cikksorozat befejező részében bemutatom a zavartalan anyag- és 
információáramlást biztosító, a műveleti logisztika funkcionális területeit integráló 
menedzsment eszközöket, illetve a menedzsment szinteket és szerepeket. A 
műveleti fázisok kiemelt jelentőségű folyamatait a vezetési struktúra kulcsszereplői 
közti tevékenységek és kölcsönhatások szempontjából vizsgálom, illetve keresem a 
civil ellátási lánc menedzsment eszközrendszer segítségével fellelhető további 
egyezőségeket. 

Kulcsszavak: NATO Ellátási Lánc Menedzsment, OLCM, logisztika 

Bevezetés  

A készletmenedzsment mellett a műveleti logisztikai vezetés (OLCM) fő feladata 
az áramlás- és a szűk keresztmetszet menedzsment, vagyis a mozgás és szállítás 
szinkronizálása a teljes hálózat valamennyi elemének érintettsége, illetve kiemelt 
csomópontok esetén is.  

A hatékony végrehajtás alapját a szereplők információs rendszereit 
összekapcsoló, valamennyi logisztikai funkciót átfogó rendszer képezi. A NATO-
műveletekben az információmegosztás elsődleges platformja a közös hadműveleti 
kép (COP), ami valamennyi alárendelt alakulat harcászati és hadműveleti adatainak 
aggregátuma. A COP a működési környezet értékelésén túl lehetővé teszi a 
cselekvési változatok eredményességére vonatkozó következtetések levonását is 
(Wilhelm és Klingelhöfer, 2007). Az OLCM láthatósági pillére biztosítja a közös 
hadműveleti kép logisztikai aspektusát, a közös logisztikai képet (CLP), amely közel 
valós idejű információt szolgáltat a rendelkezésre álló logisztikai területekről, és 
valamennyi lehetséges résztvevővel tervez. Automatizált rendszer részeként 
támogatja a hálózat kapacitásainak elosztását, a logisztika, a hírszerzés, a 
megfigyelés és felderítés (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance), valamint a 
műveleti tervezés feladatainak összehangolását. A logisztikai kép kulcsinformációit 
az igények/követelmények, erőforrások és folyamatok láthatóságának kombinációja 
jelenti, amely valamennyi NATO és nemzeti irányítási szintre kiterjed.  
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Az OLCM optimalizálása a tervezési folyamattal veszi kezdetét, és folyamatosan 
halad, amíg a művelet tart. Magába foglalja a túltervezett készletszinteknek 
köszönhető felesleges erőforrások vagy a kihasználatlan eszközök meghatározását 
is. A felesleg megszüntetése lehetővé teszi a nagyobb keresletű cikkek 
raktárkészletének növelését, a szabad kapacitások ismeretében pedig növelhető az 
ellátási hálózat hatékonysága. Ezen irányelveknek való megfelelés a teljes ellátási 
hálózatra kiterjedő, az anyag- és információáramlás folyamatait felölelő költség- és 
teljesítményértékelő rendszerrel biztosítható, ami a polgári szektorban 
legelterjedtebb, tevékenység alapú költségszámítás (Activity Based Costs) elvein 
alapul.  

1. Az anyagáramlás összehangolásának eszközei  

1.1 Az OLCM hálózat általános elemei  

A menedzsment eszközöket a céloknak és a szereplők igényeinek megfelelően, 
de a betöltött szerepeket is figyelembe véve kell kialakítani.  A lehetséges szerepek: 

A szállításimód- menedzser (mode) az egyes szállítási módokat felügyeli, így a 
légi-, vasúti-, vízi- vagy közúti szállítások esetén biztosítja a szállítás közbeni 
láthatóságot (In-Transit Visibility, ITV), végrehajtja a be- és kirakodást, felelős a 
szállított cikkek végső rendeltetési helyre, illetve visszaszállításáért. Katonai és 
kereskedelmi képesség egyaránt lehet. 

A csomópont-menedzser a logisztikai csomópontba érkező vagy ott tárolt 
utánpótlást kezeli, felel érte. Kiegyensúlyozza az igényeket és képességeket, ennek 
érdekében meghatározza a maximális be- és kimenetét (pl. darabszám, súly), tároló 
kapacitását, veszélyesanyag-kezelési, hűtési képességeit és a maximális eszköz-
kihasználtság szintjét. 

A mozgás-ellenőrző menedzser felügyeli a műveleten belüli mozgásokat, 
beleértve a szállítmánykövetést, az után- és hátraszállítási szállítmányok és 
eszközök be- és kirakodását, illetve segítséget nyújt a harcterületekre irányuló 
mozgások szinkronizálásában, hogy a hadműveletek végrehajtását az utánpótlás 
szállítása ne akadályozza. Feladatrendszeréhez tartozik az útvonaltervezés, 
újratervezés, jóváhagyás és priorizálás. 

Az utánpótlás menedzser („kategória menedzser”) a felelősségi körébe tartozó 
bármilyen erőforrás vagy erőforrás-csoport raktározását, kezelését és továbbítását 
végzi. Tranzakciós adatbázist vezet, katonai fuvarlevelet állít ki, rádiófrekvenciás 
azonosító (RFID) címkét készít/olvas, pénzügyi tranzakciókat bonyolít, prioritásokat 
jelöl ki, átfutási időt kalkulál.  

Az elosztóhálózat belépési pont működtetése a fentebb részletezett bármely 
szereplő feladata lehet. A szállítmányok disztribúciós hálózatba lépésének 
ellenőrzésén túl (honnan, hova és kié) biztosítja a szállítmánykövetést, szállítást 
igényel és meghatározza a további szállítási módot. Szükséges képességei közé 
tartozik az RFID címke olvasása és készítése, a katonai fuvarlevél, a vízum és határ-
átlépés ügyintézési igények kezelése.   
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A szállítmány-menedzser felelős a felajánlott anyagok, erők és eszközök 
mozgatásának megvalósításáért. Kijelöli a szállítóeszközöket, összeállítja a 
konvojokat, kíséretet és gépkocsivezetői állományt biztosít, felelős a szállítóeszközök 
hadrafoghatóságáért. 

A fogyasztó / az alegység az irányítási rendszerben az elsődleges igényeket 
reprezentálja, fogyasztási adatainak ismeretében és feldolgozásával valósul meg a 
számítógéppel támogatott rendelés. 

1.2 A logisztikai hálózat menedzsmentjének szintjei és feladatai 

1.2.1. A logisztikai csomópont menedzsmentje 

A menedzsment első szintje a csomópont – méret (kapacitás), feladat és 
szerep szerinti megfelelő irányítása. Az általános logisztikai csomópont 
többnyire be- és kirakó kikötő, üzemanyag-töltő pont, ellátóraktár lehet, 
amely rendelkezik az igények és erőforrások adatainak kezelésére és 
továbbítására alkalmas adatkapcsoló felülettel (interfész) is.  

Az általános csomópont menedzsment feladatait a szállítás, karbantartás 
és az ellátás képezi. A csomópont szerep szerinti elsődleges 
komponense mellett a további kettőt másodlagosként kezelheti, a 
menedzsment funkciók mindhárom esetben megegyeznek: 

 a) belső irányítási funkció: tartalmazza a munkafolyamatok irányítását, 
az eszközök használatát, a készletek kezelését, az igények 
előrejelzését, a logisztikai erőforrásokat és folyamatokat, vagyis a 
végrehajtás valamennyi tevékenységét, amelyek az egyes 
komponensek esetén eltérőek lehetnek; 

 b) kommunikációs funkció: külső és belső jelentési rendszer, amely a 
csomópont helyzetéről és kapacitásáról szóló információ felfelé, lefelé 
és horizontális (komponensek közötti) továbbítását teszi lehetővé;   

 c) bemeneti / kimeneti funkció: az erőforrások kezelését biztosítja, a 
továbbítás, karbantartás kezdeményezésén túl priorizál és a 
folyamatban érintett csomópontokat vagy komponenseket tájékoztatja. 

1.2.2. A logisztikai hálózat menedzsmentje 

A második típusú logisztikai vezető – például a CJ4 főnök vagy a JLSG 
parancsnok – a csomópontok hálózatát menedzseli komponens, terület, csomópont 
vagy igény szerint elkülöníthetően. A saját menedzsment terület átláthatóságán túl 
további információval kell rendelkeznie a hálózat egyéb összetevőiről is, hiszen azok 
tevékenységének hatásaival is számolnia kell. A menedzsment képességcsomag 
három összetevője:  

a) szükségleti előrejelzés, vagyis az igények és rendelkezésre álló erőforrások 
összevetése, a várható fogyás meghatározása;  

b) a jelentés / kommunikáció, ami a rendelést, tájékoztatást, feladatszabást és 
megerősítést támogatja; 
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c) a tervező funkció, amely az igények aktuális rendszeradatokon alapuló, a 
műveleti tervekkel összehangolt, valós idejű frissítését biztosítja.   

  

1.2.3. A szállítás, önálló mozgás és mozgáskoordináció menedzselése 

Tekintettel arra, hogy a stratégiai szállítás a logisztikai csomópontok közti 
csapatmozgások és anyagmozgatás a művelet valamennyi fázisát, illetve a 
legnagyobb számú szereplőt érinti, a stratégiai célok érvényesülése érdekében. 
centralizált menedzselés szükséges A szállítási menedzsment funkciói a már 
ismertetett belső menedzsment, a kommunikációs és bemeneti /kimeneti funkciók.  

A belső menedzsment funkció alrendszereit a munkafolyamatok menedzselése, 
a feladatlista vezetése és az interoperabilitás fenntartása képezi. Az 
interoperabilitás funkció a NATO (és partner-) tagországok eltérő képességeinek 
összehangolását segíti, másik nemzeti erőforrás alkalmazhatóságának lehetőségét 
vagy behatároltságát jeleníti meg, vagyis az alkatrészek, szállítóeszközök stb. 
megfeleltethetőségét az eltérő nemzeti szabványoknak (cross-reference) ellenére 
biztosítja.  

A feladatlista személyre szabható, a felhasználók által előre meghatározott 
erőforrások, igények és folyamatok megjelenítését és áttekinthető kezelését lehetővé 
tevő eszköz. Piros-sárga-zöld színkód jelzi a megfigyelt elem állapotát, a rendszer az 
előre meghatározott határértékek átlépése esetén figyelmeztetést (SMS, e-mail) küld 
az érintetteknek vagy automatikusan „cselekszik” (pl. újrarendelést indít). Az előre 
definiált határértékek a végrehajtó képességekre, a logisztikai folyamatok 
teljesítménymutatóira vagy tevékenység monitoringra vonatkozhatnak. A 
felhasználók kiválasztják a megfigyelendő elemeket és beállítják a határértékeket. A 
rendszer – megfelelő hozzáférés esetén – statisztikai jelentést, trendelemzést, egyéb 
követési adatokat is szolgáltat. Bemeneti adatait automatizált szenzorok, passzív és 
aktív, eseményvezérelt monitoring rendszerek biztosítják (bemeneti adatok pl. 
lőszerek lejárati ideje, tartály töltöttsége, előírt készletszint (DOS). Az adatok 
áttekinthető megjelenítése több szinten történhet, elsősorban a logisztikai problémák 
azonosítását és a gyors reagálást lehetővé téve. Elsődlegesen alkalmazható az 
áttekintő nézet, ekkor valamennyi képesség és státuszadataik megjelennek. Az 
erőforrás-adatok tovább szűkíthetők egyes funkcionális területek vagy tulajdonos 
szerint is. A probléma nézetben lehetőség nyílik a hiányosságok, meghibásodások 
listázására, a megoldás nézetben pedig megjeleníthetőek a helyettesítő erőforrások 
és képességek vagy akár alkatrészek, készletek.    

A szállítási feladatok (work flow) menedzsmentjét biztosító eszköz elemei: 

A szállítóalegység képességeinek megjelenítése, vagyis a személyi állomány és 
eszközök állapotának figyelemmel kísérése és nyilvántartása, beleértve a korlátozó 
tényezőket is (hossz, szélesség, magasság, súly, karbantartási idő, gépkocsivezetők 
pihentetése és váltása). 

A szállítás igénylése hálózat alapú, valamennyi szereplő számára adott 
képesség, a szövetségi közlekedési és szállítási rendszer (ADAMS) meghatározott 
formátuma szerint. Táblázat tartalmazza a szállítmány adatait, a prioritást és a 
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szükséges eszközök paramétereit, továbbá az igényelt leszállítási dátumot. 
Megjeleníthetőek a veszélyes, túlméretes vagy érzékeny (pl. delegáció) rakomány 
részletes adatai is.  

A mozgáskoordináció (felügyelet) valamennyi szállítás - rakomány, szállítási 
mód és csomópont szerinti - irányítása és követése, RFID és bar kód alapú 
technológia alkalmazásával történik. Érvényesíti és jóváhagyja a szállítási igényeket, 
összeállítja a szállító- és kísérő járműveket, valamint felderítési és kommunikációs 
(hívójelek és frekvenciák) tájékoztatót ad. A konvoj indulását jelzi a rendszernek, az 
érkezést a fogadó fél viszi be. A disztribúciós menedzser mozgáskoordinációs 
funkciója pl. a határokon keresztül történő mozgás tervezése, az útvonal és 
menetrend meghatározása, ellenőrzése, szállítás közbeni láthatóság biztosítása és a 
szükséges szállítóeszközök utalása.  

A közlekedési rendszabályok funkció elsődleges célja a konfliktusmentesítés 
megoldása. Használata megelőzi a torlódásokat és betartattatja a szállítási 
prioritásokat. Feladata pl. a harctevékenység területéért felelős parancsnokság 
tájékoztatása a konvoj-áthaladásokról, áthaladási engedély kérése és közvetítése.  

A járművek berakodása eszköz a személyi állomány és felszerelés 
nyilvántartását teszi lehetővé a szállítmányfelelős (load master) részére. Operatív, 
rakományjegyzék összeállítását megvalósító, bar kód rendszeren alapuló képesség. 
A nyilvántartás tartalmazza a szállítási igények, célállomások és átrakó pontok 
aggregált adatait, melyek alapján a rakodótér kihasználása maximalizálható. 

A menetoszlop összeállítás eszköz segíti a diszpécser (truck master) munkáját, 
a megrakott járművek megfelelő menetoszlopba sorolását biztosítja. A műveleti 
terület rendszabályait, a veszélyes és érzékeny szállítmányok adatait, a speciális 
biztonsági igényeket, a nemzeti és NATO korlátozásokat, képességeket egyaránt 
figyelembe veszi.     

2. Az információ menedzsment eszközrendszere 

2.1 Az információ menedzsmentjének elve, szintjei  

A NATO és nemzeti logisztika részére az erőforrások láthatósága és az összesítő 
jelentések továbbítása az elöljáró parancsnokság irányába egyaránt szükséges. A 
jelentésre kötelezett információkat – a nemzetek egyetértése mellett - a logisztikai 
főnök (CJ4) határozza meg, a művelet megkezdése előtt vagy végrehajtás közben. A 
jelentések valamennyi vezetési szinten szabvány formátumban és tartalommal 
készülnek, csak alkalmazói szintenként és funkciónként eltérő szűrő kerül 
alkalmazásra. A szereplők a NATO SHAPE vagy a CJ4 által meghatározott 
felhasználói területekhez kérhetik hozzáférésüket, melynek megadása – tekintettel 
arra, hogy biztonsági kérdés is szó van – a betöltött feladatkörök (beosztások) 
függvénye. A hálózati felhasználók és szerepeik grafikus megjelenítése földrajzi, 
hálózati és szervezeti nézetben lehetséges, ami megkönnyíti a hozzáférés 
szabályozását és a használat ellenőrzését. 
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A CJ4 információszükséglete a helyzetnek és a műveleti fázisnak megfelelően 
szűrt, automatikus jelentéseken alapul és a célkitűzések, készletszintek és 
előrejelzések meghatározására, az ellátási késésekre, az ellátási ütemekre, a 
trendek és a fogyasztási normák ismeretére épül. Ezért a CJ4 -nek biztosítani kell a 
felhasználók által ellenőrzött adatokhoz való hozzáférést is, többek között a hálózati 
teljesítmény elemzése érdekében. Fontos továbbá az információ a nemzetek és civil 
szereplők közti egyezmények (MoU és TA, szerződés) részleteiről, ezért ezen adatok 
központi adatbázisba történő feltöltése is szükséges.  

A CJ4 kezeli a nemzetek külön igényléseit is, ha az igény sürgős vagy elsődleges 
prioritású, vagy esetleg a teljesítés ütközik a nem-NATO (NGO, HNS, CIMIC), illetve 
a NATO vagy a volt NAMSA (Támogató Üygnökség) ellátási lánccal. A JLSG 
parancsnok szerepe jelentős mindkét esetben, értékeli az automatizált jelentéseket, 
menedzseli az egyes termékcsoportok áramlását és szükség esetén a teljes ellátási 
láncot, információt gyűjt és lehetséges döntési változatokat javasol a CJ4 számára.  

2.2 Az információs rendszer és operatív alkalmazások 

A NATO Automatizált Információs Rendszer (AIS) LOGBIDS eleme nem 
helyettesíti vagy felügyeli a nemzeti rendszereket, csak összekapcsolja azokat a 
logisztikai műveletek funkcionális területeit követve. A LOG FS CP 
képességcsomagon keresztül a nemzeti rendszerek megoszthatják adataikat, melyek 
egységes formátumban kerülnek a NATO jelentési rendszerbe. A LOG FS CP 
hozzájárul a NATO közös műveleti kép (NCOP) kialakításához és biztosítja a 
logisztikai láthatóság és a logisztika menedzsment eszközrendszerét. A 
szoftverfejlesztés célja a meglévő eszközök és képességek maximális kihasználása, 
további képességek kialakítása, az átfogó integráció fejlesztése, a teljes élettartamra 
kiterjedő költségmenedzsment alkalmazása, a duplikálás megszüntetése és az 
átfedő feladatok központosítása. 

A teljes rendszer biztosítja az átláthatóságot, interoperábilis a LOGFAS, NATO 
COP és C2 információs rendszerekkel, az adatok XML alapú formátumban exportálja 
és importálja. A közös rendszer használata biztosíthatja valamennyi szereplő 
számára a szükséges logisztikai információt, így lehetőség nyílik a nemzetek közötti 
közvetlen koordinációra, az erőforrások közös igénybevételére, a szabad 
kapacitások kihasználására.  

Az OLCM információs rendszere a NATO logisztikai hálózat csomópontjainak 
működését és kapcsolatait hivatott szolgálni, azonban a műveletben részt vevő 
valamennyi együttműködőre ki kellene terjeszteni. A hozadék egyértelmű: 
amennyiben valamennyi szereplő ugyanazt az eszközt használja, az adatcsere – a 
résztvevők számától függetlenül – egyszerűbbé válik.      

2.3 A termékinformáció áramlásának biztosítása 

A művelet során használt logisztikai erőforrások széles körének és nagy 
mennyiségének kezeléséhez azok azonosítása szükséges, melynek eszköze a 
Jelentendő Cikkek Kódja (Reportable Item Code, RIC) (AJP 4.11, 2003). A RIC az 
egyedi eszközökhöz, felszereléshez, anyaghoz, ellátmányhoz vagy személyi 
állományhoz rendelt, a fő jellemzők alapján történő kategóriák megkülönböztetését 
és szabvány formátumban történő megjelenítését lehetővé tevő hatjegyű, 
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alfanumerikus kód. A NATO-logisztika szempontjából az eszközök jellemzői 
(hatótávolság, terhelhetőség stb.) bírnak jelentőséggel, nem a márka, így a RIC 
kiegészítő tulajdonságokat határoz meg, egyedi azonosításra nem alkalmas. A 
jelenlegi NATO RIC struktúra 20.000 kódot tartalmaz, ezek közül azonban csak kb. 
3.000 alkalmazható átfogóan, valamennyi tagország esetén. A NATO-parancsnok 
képesség-igényeket határoz meg, miközben az OLCM menedzselése elsősorban 
szállítmány szinten, a RIC vagy NATO Raktári Szám (NATO Stock Number, NSN) 
alapján történik. Az azonosításon túl feladatként jelentkezik erőforrások alkotta rész- 
és átfogó képességek meghatározása és megjelenítése a képességmátrixban. A 
műveleti tervben szereplő, napokra lebontott, helyszín szerint meghatározott 
képességigények darabszám és NSN alapján történő hierarchikus felépítése jelenti a 
hadműveleti igények logisztikai nyelvre fordítását.  

A művelethez nélkülözhetetlen erőforrások megkülönböztetését szolgálja a 
Jelentendő Cikkek Listája (Reportable Item List, RIL). A RIL azon eszközök RIC 
kódjainak összessége, amelyek fontosnak minősülnek a művelet során, 
tulajdonképpen egy szűrő. Az alárendelt alegységek RIC kód alapján jelentik 
valamennyi erőforrásukat, az irányító szinteken azonban csak a RIL kerül 
megjelenítésre. Ezáltal lényegesen lecsökken a feldolgozandó adatok száma. Az 
eljárás megegyezik a nélkülözhetetlennek minősülő igények és folyamatok esetében 
is. Az egyes műveletekben a RIL lista kb. 300 RIC kódot tartalmaz.  

A művelet során egyes eszközök egyedi azonosítása (Unique Identification, 
UID) is szükséges. A személyi állomány megkülönböztetésén túl bármely eszköz 
egyedi azonosítása akkor szükséges, ha annak alkalmazhatóságában, állapotában, 
jellemzőiben bekövetkező változása mérhető és dokumentálása szükséges (pl. 
üzemóra-teljesítés). Az egyedi azonosítás képezi az eszközök életciklus 
menedzsmentjének alapját, alkalmazása elsősorban pénzügyi megfontolásból, a 
finanszírozó számára fontos.  

A műveleti adatok legnagyobb része statikus és általános, a frissítés gyakorisága 
alacsony. A fenntartási folyamat során a legtöbb dinamikus adat a CJ4 számára 
másodlagos jelentőségű vagy nemzeti felelősségi körbe tartozik. Abban az esetben 
azonban, amikor egy képesség vagy kapacitás hiányzik, szükségessé válik a 
kockázat elemzése és a beavatkozás. Az általános felhasználású cikkek is kiemelt 
jelentőséggel bírhatnak, mivel a küldetés vagy prioritások változásával e cikkek 
fontossága is változhat. A legkézenfekvőbb megoldás, ha a nemzeti rendszerekben 
nyilvántartott valamennyi adat a központi adatbázisba is bekerül, elkülönítve az 
általános felhasználású cikkeket és a nemzeti igényeket. Ezáltal áttekinthetővé válik, 
hogy a helyettesítő eszköz rendelkezésre áll-e a hálózatban. Az átfogó adatbázis 
lehetővé teszi az adott terület menedzsere részére a gyors változtatás lehetőségét, 
illetve a felhasználók (nemzetek) részére a rendszer sajátként történő használatát 
(de csak az OLCM folyamatok keretein belül). A rendszer működésének alapvető 
követelménye, hogy a nemzeti adatbázisok tartalmazzák legalább azt a maximum 
300 RIC kódú cikket, ami a RIL listán szerepel.  

Az információáramlást két tényező is befolyásolja. Egyrészt a nemzeti 
fenntartások, másrészt jelenleg nem minden logisztikai erőforrás rendelkezik RIC 
kóddal (pl. a személyi állomány, a szerződések, a költségvetés, állatok stb.).  
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3. A költség- és teljesítménymérés kérdései 

Az OLC értékelése az alapvető teljesítménymutatók (Key Perfomance Indicator, 
KPI) alapján történik. A logisztikai mérőszámok meghatározása és alkalmazása a 
nemzetek és a NATO előzetes megegyezésén alapul és a teljes műveletre kiterjed. A 
KPI rendszer felöleli a logisztikai láncra vonatkozó szabványos, leíró és következtető 
statisztikákat, a döntéstámogatás hatásosságához kapcsolódó mérőszámokat, 
valamint a technológiára, információforrásokra vonatkozó átláthatósági 
jelzőszámokat. Az OLCM fő teljesítménymutatóihoz tartozhat pl. a megfelelő időben 
és mennyiségben teljesítés aránya, rendelési ciklusidő, folyamat átfutási idő stb.  

A megfelelő hozzáféréssel rendelkező felhasználók igényeiknek megfelelően 
szűrhetik a mutatókat, az igénybevételi csúcsok és hiányosságok grafikus kimutatása 
földrajzi koordináták szerint is lehetséges. A teljesítménymérés és -elemzés 
szervezetre, hálózatra és meghatározott csomópontokra szűkíthető, vagyis az egyes 
tranzakciók külön is vizsgálhatók, akár idő, akár műveleti fázis viszonylatban. A 
kiválasztott mutatók alapján válik lehetővé az előrejelzés és a trendek vizsgálata. Ha 
a logisztikai feladatokból származó adatokat (idő, feltöltési arány, költség, 
kihasználtság stb.) és egyéb státusz-adatokat az ellenőrzőlista (Watchlist) 
automatizált monitoring szolgáltatásával kombináljuk, akkor a felhasználó által 
meghatározott egyedi kritériumoknak megfelelő, legjobb opciókat tudunk kialakítani. 

Az ABC alkalmazása a felmerült költségek egyes termékekhez, 
termékkategóriákhoz, szolgáltatásokhoz, folyamatokhoz vagy szereplőkhöz 
rendelését célozza, így biztosítva a felesleges tevékenységek kimutatását és a 
költségcsökkentést. A teljes műveleti ellátási hálózat esetén az ABC-alapú 
teljesítménymérés alkalmazását nehezítik az OLCM kiterjedésének korlátai és a 
logisztikai infrastruktúra közös használata. A hálózatba beléptetett termékekről csak 
részleges információ áll rendelkezésre (pl. ár nem minden esetben), illetve a nemzeti 
folyamatok és tevékenységek az OLCM rendszert megkerülhetik.  A teljes műveleti 
ellátási lánc teljesítménymérésének központi szereplői az egyes nemzetek, mivel az 
OLCM-et megelőző, polgári szakaszok integrálása és értékelése a nemzeteknek 
nemcsak kompetenciája, hanem érdeke is. Amennyiben a szereplők saját 
teljesítménymérő rendszerüket az OLCM kritériumokhoz igazítják és hajlandóak az 
információ-megosztásra, valamennyi szereplő számára lehetővé válik az ellátási 
folyamatok átláthatósága, a költségek ismeretében azok csökkentése, a 
hatékonyság növelése.  
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4. Hadszíntéri logisztikai műveletek végrehajtása 

4.1 Telepítés és visszatelepítés, fogadás, állomásoztatás és előrevonás (RSOM) 
végrehajtása 

A katonai és polgári erőforrások, létesítmények, infrastruktúra és szállítási módok 
használatának optimalizálása a méretgazdaságosság elvének figyelembevételével 
történik. A stratégiai átcsoportosítás három szakasza különböztethető meg: (1) a 
nemzeti szakasz a honi bázistól a berakókikötőig, (2) a stratégiai szakasz a berakó 
és kirakó kikötők közt, (3) a műveleti szakasz a kirakó kikötő és települési körlet közt 
megvalósuló szállítást jelenti. Az ellátási lánc ismét szakaszolt, a koordináció és a 
teljes folyamat teljesítménymérése bonyolult feladat. 

A telepítés közben szükséges az újracsomagolás, palettázás, az átmeneti 
raktározás és szállás biztosítása, azonban a települő alakulatok műveleti képességei 
behatároltak, önfenntartó képességük korlátozott. Az életkörülmények, fenntartás és 
védelem ideiglenes képességekkel történő lefedése a JFC feladata. A csomagolási, 
anyagkezelési, berakodási műveletek jelentős logisztikai támogatást igényelnek, 
végrehajtásuk a Mozgatás és Szállítás, illetve a Befogadó Nemzeti Támogatás 
funkciókkal integráltan történik. A telepítési fázist követően az RSOM-ot elősegítő 
hálózat megfelelő szintre történő csökkentése szükséges.  

A hadszíntéri gyülekezési körletnek (Assembly Area) számos feladata van: 
vezetés, irányítás és koordináció (C3), az előrevonás, a biztonság, szolgáltatások és 
ellátás, egyéb támogató funkciók biztosítása. A C3 magába foglalja a JFC 
iránymutatásai alapján a felvonulási (Theatre Staging Base) és szétbontakozási 
körlet, illetve az előrevonásra használható út/hálózat kiválasztását. A befogadó 
nemzeti támogatási részleg feladata valamennyi, a befogadó nemzet által nyújtott 
szolgáltatás koordinálása, pl. tolmácsszolgálat a helyi szerződéskötés és beszerzés 
támogatásához. Az előrevonás magába foglalja a mozgáskoordinációt, a pályaudvari 
rakodást és a konvoj-műveleteket.  

A szolgáltatások és utánpótlás szerződéses biztosítása az elhelyezés, étkeztetés, 
higiéniás szolgáltatások (WC, zuhanyzó, szemétszállítás), anyagkezelés, 
egészségügy, üzemanyag ellátás, helyi szállítás és közlekedés, karbantartás és 
tárolás, anyagkezelés/-mozgatás területein lehetséges. A műszaki támogatás, 
tűzszerész feladatok ellátása, vegyivédelmi biztosítás és térkép-ellátás centralizáltan 
és nemzetenként egyaránt megoldható, azonban a II. anyagosztály, a stratégiai 
sérült-kiürítés és kegyeleti szolgáltatás nemzeti hatáskörben marad.   

A haderő visszatelepítése művelet utáni feladatokat is tartalmaz (pl. táborok, 
hadihidak elbontása, földterület rekultivációja). Megfelelően képzett polgári 
szakemberek kiválthatják a katonai erőforrásokat a környezetvédelem, 
ingatlankezelés, lőszer és egyéb készletek kivonása terén. Mégha e feladatokat a 
szerződéses civil vállalkozók végzik is, az ellenőrzés és a helyi kártérítési igények 
rendezése katonai feladat marad. Ebben a fázisban a gazdaságosság fontosabb, 
mint a gyorsaság, a polgári erőforrások alkalmazása indokolt, jóllehet a 
megbízhatóság, minőség, biztonság és költségek tekintetében a civil szféra 
szolgáltatóinak aktív ellenőrzése szükséges.      
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A telepítés és visszatelepítés, valamint RSOM műveletek központosított irányítása 
és koordinációja lehetőséget teremt a méretgazdaságosság kihasználására. A 
logisztikai létesítmények limitált száma és kapacitása, illetve a haderő nagy létszáma 
és az erőforrások mennyisége miatt szükséges konfliktusmentesítés csak centralizált 
irányítás mellett lehet hatékony. Az RSOM műveletek végrehajtását a JLSG irányítja, 
a CJ4 utasításai alapján.  

 

4.2 Disztribúció a művelet végrehajtási fázisában 

A telepítést követően a JLSG aktiválja a hadszíntéri szállító hálózatot (Theatre 
Transportation Network). A kulcs elosztó létesítményeket összekapcsoló légi és 
felszíni hálózat - melyet a JLSG Egyesített Hadszíntéri Mozgatási Törzse (JTMS) 
irányít - képezi a disztribúciós hálózat alapját. A hálózat bonyolultságát a NATO ISAF 
misszióban tapasztaltak érzékeltetik. A műveleti területen elsődleges prioritású a légi 
szállítás (cca. 85%). A hozzájáruló nemzetek a szükséges kapacitás 15%-át 
biztosítják NATO felajánlásként (Intra Theatre Air Transport System, ITAS), a 
fennmaradó nagyobb részt a nemzeti és polgári járatok teszik ki. A teherszállítás 
képességhiányait kiváltó szerződéses szolgáltatókat a JFC Brunssum 
parancsnokság integrálja a műveleti térség légi szállítási rendszerébe (Intra theatre 
Civilian Air Transportation, ICAT).   

Az alegység / fogyasztó logisztikai ellátást igényelhet közvetlenül a támogató 
parancsnokságtól, melynek a művelet típusa szerint számos szintje lehet. Az elosztó 
csomópont (HUB) NATO vagy több nemzet hálózatához kapcsolódik. Az egyes 
cikkek iránti igények célt érhetnek a műveleti területen vagy közvetlenül kerülnek 
továbbításra a nemzeti csatornán keresztül. Az erőforrások számos belépési ponton 
át kerülhetnek az elosztó hálózatba, mindez a nagyfokú rugalmasságot és az 
információ azonnali rendelkezésre állását igényli.  

A nemzeti támogató elemek (NSE) összegzik és eljuttatják - a rendelkezésre álló 
szállítóeszközök láthatóságán alapuló - konkrét szállítási igényeiket a JTMS részére. 
Az ellátottak igényeinek ismeretében a JLSG meghatározza a rangsort és a 
rendelkezésre álló erőforrásokat, tervezi az elosztást, valamint előre jelzi a 
szükséges utánpótlást. Amennyiben probléma merül fel, a releváns információ 
gyorsan – egy gombnyomásra - rendelkezésre állhat a megfelelő szinteken, lehetővé 
téve a tervek szituációnak megfelelő változtatását.  

A JTMS - a szállítmánykövető rendszer adatai alapján - web-alapú, automatizált 
jelentést ad közre. A jelentés tartalmazza a kiindulópont, szállítmányozó, becsült 
indulási és érkezési idő és szállítmánycímke adatait, melyek alapján az NSE-k 
figyelemmel kísérhetik az anyagáramlási folyamatokat és rendeléseik teljesítésének 
állapotát. Az NSE így információt biztosíthat a nemzeti kontingens parancsnoknak a 
műveleti készenléti helyzetről (Operational Readiness Status, ORS), és lehetővé 
teszi, hogy a nemzeti támogató elem az NSE saját készleteként kezelje a neki 
címzett szállítmányokat, csökkentve ezzel raktári készletszintjét.  
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4.2.1. Általános használatú cikkek fogadása, raktározása és kiosztása 

A JLSG fogadja, nyilvántartja, tárolja és osztja ki az általános felhasználású 
termékeket. Ennek érdekében Hadszíntéri Logisztikai Bázist (TLB) telepít a berakó 
kikötők közelében. A TLB-t a nemzetek is használhatják saját felszerelésük és 
anyagaik tárolására, ez esetben a JLSG felelős ezek disztribúciójáért is. Ez a 
szolgáltatás a Berakó Kikötőktől (POD) a TLB-n keresztül a harcászati környezetben 
telepített Nemzeti Támogató Elemig történő szállítást jelenti. 

Az OLCM „common used” cikkek disztribúciós folyamat kialakítása az afganisztáni 
NATO üzemanyag ellátási lánc működési tapasztalataira figyelemmel történt. A 
NATO ISAF misszió napi üzemanyag-fogyasztása 4.5 millió liter, a naponta - csak 
közúton - szállított mennyiség ennek duplája. Az üzemanyag 60%-a pakisztáni 
finomítókból származik, az ellátási problémákat a járművek határ-átkelőhelyeken 
veszteglése és a fegyveres támadások okozzák. A NATO csak az általa üzemeltetett 
tömegtárolókba (Bulk Fuel Installation, BFI) leszállított üzemanyagért fizet, a szállítás 
közben felmerülő veszteség kockázatát a beszállítóra hárítja.  

A rendelkezésre állás lokális veszélyeztetettsége a kritikus erőforrás közúti 
szállításának központi irányítását és a tartalékkészletek növelését vonta maga után. 
A közúti szállítás menedzselésére a Déli Regionális Parancsnokságon Kamion 
Koordinációs Központ (ISAF RC-S Jingle Truck Coordination Centre, JTCC) került 
felállításra. A rendszeresen járhatatlanná váló közutak és a műveleti tempó esetleges 
növekedése is a viszonylag magas tartalékkészletek tartását indokolják (Richardson, 
2009, ?), az ISAF tartalék üzemanyagkészlet 40 napi fogyasztásnak (DOS) 
megfelelő. A hadszíntéri tartalék kezelése esetén a beszállító által menedzselt 
készletek elve érvényesül. A tartalék üzemanyagot a beszállító a NATO 
létesítmények közelében, a saját tárolójában tárolja, amíg az lehívásra nem kerül a 
napi utánpótlás akadályoztatása miatt. A magasabb készletszint tartása 
többletköltséget jelent, azonban ez kisebb mértékű, mint a végfelhasználói szinten 
jelentkező átcsoportosítás extra szállítási és kisérési költségei, nem beszélve a 
biztos rendelkezésre állásról.  

A centralizált ISAF üzemanyag ellátási lánc hatékony működése ellenére egyes 
nemzetek (USA) saját hatáskörű beszerzésről döntöttek. Az üzemanyag nemzeti 
üzemeltetésű tároló-elosztó központba kerül, a beszállítók köre és az ellátási 
útvonalak ugyanazok, az eltérés csak a nemzet és beszállító közötti kockázat- és 
eredménymegosztásban jelentkezik. Az amerikai BFI a finomítót közvetlenül elhagyó 
üzemanyagért fizet, vállalva ezzel a szállítás közbeni veszteség kockázatát. Az 
eredmény az árban realizálódik, ami közel fele a NATO által fizetettnek.  

A NATO ISAF misszióban nemcsak az üzemanyag-ellátás centralizált, a 
műveletben részt vevő nemzetek többségének (90%) élelmezése és vízellátása egy 
kézben összpontosul. A polgári cég a napi ellátáson felül a műveleti 
tartalékkészleteket is biztosítja a szerződő feleknek, élelmiszer esetén 21, 
palackozott víz esetén 14 DOS mennyiségben. Az ellátási keretszerződést a JFC 
Brunssum J8 pénzügyi főnökség fogja össze, elsősorban az utánpótlási vonalak 
rövidítése és a logisztikai hálózat tehermentesítése érdekében.      
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4.2.2 Az erőforrások újraelosztása, készletcsere 

„Az OLCM támogatja a logisztikai együttműködést a civil és katonai szektorok, 
illetve a nemzetek között” (SNLC, 2009., p. 9). Ennek egyik eszköze a műveleti 
területen egy közös katonai hálózatalapú piactér (Common Military web-based 
Market in AOR, COMMA) működtetése. Az internetes felületen a szereplők 
eszközeiket, felszerelésüket és logisztikai erőforrásaikat tehetik közzé vagy 
igényeiknek megfelelő ajánlatot kereshetnek. Az E-bay-hez hasonló felület – nevezik 
Mil-bay-nek is – mind az ajánlatok, mind az igények releváns adatait megjeleníti: 
eszköz, szolgáltatás, erőforrás, ár, kapcsolattartó, szerződési feltételek, 
elhelyezkedés, státusz, időkeretek, korlátozások stb. A felajánló számára a 
kapacitásainak maximális kihasználtsága, a vevő számára a hiányzó képességek, 
erőforrások gyors biztosítása a hozadék. Az elszámolás a NATO kölcsönös 
logisztikai segítségnyújtás esetén alkalmazandó szabványa (STANAG 2034) alapján 
történik. A folyamat szereplői az igénylő, a támogatott, a könyvelő, az engedélyező,  
a támogató és számlázó alegységek, ahol egy alegység több szerepet is elláthat.    

Összegzés 

A műveleti célhierarchia a végrehajtás során az anyagáramlási folyamatokban 
realizálódik. Az OLC hálózat alapesetben a komplex erőforrások nagy mennyiségét 
továbbítja, ekkor a menedzsment elsősorban a legjobb áramlásra, illetve a 
hatékonyságra (maximális eszköz-kihasználtságára) koncentrál. A csomópont-
menedzsment legfontosabb feladata a leggyorsabb és legjobb áramlás biztosítása, a 
lehető legolcsóbb módon, maximális kapacitás kihasználtság mellett. A zavartalan 
anyagáramlást biztosító eszközrendszer vizsgálata során ECR (Efficient Costumer 
Response) és CPFR (Collaborative Planning Forecasting and Replenishment) 
eszközök azonosíthatók: közös tervezés és előrejelzés, fogyás, készlet- és 
trendadatok megosztását lehetővé tevő elektronikus adatcsere, 
kategóriamenedzsment, számítógéppel támogatott rendelés, folyamatos utántöltés, a 
beszállító által menedzselt készletek, cross-docking és tevékenységalapú 
költségszámítás. Mivel az ellátási lánc menedzsmentet motiváló tényezők egyeznek 
a polgári szférában tapasztaltakkal, a szakirodalomban fellelhető „civil” 
eszközrendszer – szinte változtatás nélküli – adaptálása figyelhető meg.   

Az információ-megosztás a szereplők állandó, telepíthető és mobil információs 
hálózatainak integrálásával, hang-, kép- és adatkapcsolatot lehetővé tevő 
technológia alkalmazásán és az adatok szabványosításán alapul. A csatoló 
felületeken keresztül történő hozzáférés biztosítja a különböző információs hálózatok 
közti adatcserét, az interoperabilitás elérése azonban nemcsak az OLCM, hanem a 
szereplők felelőssége is. A technikai megoldások léteznek, alkalmazásuk csak idő, 
pénz és akarat kérdése. A polgári kereskedelmi rendszerek hatékony integrálása is 
szükséges, amennyiben csatoló felület kialakítása lehetséges és költséghatékony. A 
civil szféra esetén azonban a biztonsági előírások is akadályozhatják a csatlakozást, 
ezért a rendszer elsősorban a NATO és a tagországok közti adatcserét támogatja.  

A LOG FS CP programcsalád fejlesztése biztosítja a NATO közös hadműveleti 
kép (COP) logisztikai aspektusát, egyidejűleg a többoldalú információcserét. A 
jelenleg is működő (LOGFAS alapú) rendszerrel történő konszolidációján túl feladata 
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az egészségügyi, ellátási és hadműveleti területek, illetve a szállítmány- és 
eszközkövető rendszerek integrálása. Az egyes logisztikai funkciókat vagy 
folyamatokat lefedő, jelenleg létező informatikai megoldások (CORSOM, ADAMS, 
EVE stb.) felhasználóbarát integrációja, így széleskörű alkalmazhatóságának 
lehetősége az OLCM LOGBIDS fejlesztés egyik előnye lehet. Kulcskérdés a 
felhasználók igényeinek és eltérő céljainak figyelembe vétele, amit a döntéstámogató 
funkció, a személyre szabható Megfigyelési Lista (Watchlist) és a vizualizációs modul 
biztosít.  

Az OLCM kialakítása a NATO logisztikai lánc nemzeti és polgári láncokkal 
összehangolt integrálását és koordinációját célozza. A műveleti végrehajtás 
kulcsfolyamatainak irányítása a célhierarchia megvalósulását támogatja. A 
fenntartási fázis disztribúciós folyamat irányítása termékcsoportonként megosztva 
centralizált (CJ4 – I. és III. anyagosztály) és decentralizált (nemzeti – II. 
anyagosztály), azonban a CJ4 a nemzeti ellátási folyamatot is ellenőrzi, a teljesen 
központosított stratégiai és műveleti szállító hálózat felügyeletén keresztül. A nemzeti 
alkalmazásban álló polgári szolgáltató feletti ellenőrzés a nemzeti csatoló felületen 
keresztül feltöltött szerződés információinak megosztásával, közvetetten történhet.  

Az OLCM-en belül a költségszerkezet megállapításának problematikája a 
logisztikai infrastruktúra elemeinek közös biztosításából és használatából 
eredeztethető, ami a költségek kimeneti teljesítményhez rendelését bonyolultá teszi. 
A megoldást a NATO tagországok közti kölcsönös, átfogó támogatási egyezmények 
megléte, a civil beszállítók integrálása, illetve a költségadatok megosztása jelentheti. 

A gyakorlatban azonban számos integrációt és hatékony működést hátráltató 
tényezők figyelhetők meg. A „need to know” paradigma helyett a „need to share” 
kerül előtérbe, ami az információ gyűjtéséről az információ-megosztásra, illetve azon 
túl az erőforrások és hatáskör megosztására, átengedésére helyezi a hangsúlyt. A 
megosztott információ minősége, a szereplők hozzáállásának kérdése és a rendszer 
csak a résztvevők kölcsönös bizalmán alapulva lehet működőképes és hatékony.  

Az OLCM kialakítása véleményem szerint az ellátási lánc menedzsment fordított 
evolúciós folyamatát követi. A központilag kialakított információs és menedzsment 
rendszer a többnemzeti megoldások alkalmazása iránti bizalmat és az erőforrás-
megosztási hajlandóságot hivatott erősíteni. A rendszerhez való csatlakozást 
követően – annak hozadékát érzékelve – nő a partnerek bizalma, ami az 
információáramlás minőségében és a hatékonyság növekedésében realizálódik. 
Mindenesetre az erőfeszítések csökkentik a NATO logisztikai „lábnyomát”,növelik a 
szinergiát, biztosítják továbbá a műveleti támogató hálózat menedzselésének teljes 
eszközrendszerét. A végponttól végpontig történő menedzsment megvalósításának 
letéteményesei azonban a NATO tagországok, köztük hazánk is.  
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