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TÁJÉKOZTATÓ – INFORMÁCIÓ 

A Magyar Logisztikai Egyesület és a Haditechnika - a Honvédelmi Minisztérium 
műszaki-tudományos és ismeretterjesztő folyóirata-a Magyar Tudományos Akadémia 
„Benchmarking vitadélutánok”rendezvénysorozata keretében tartotta meg „Akövetkező 
100 év - A Friedman elmélet és az ellenérvek” című rendezvényét 2012. március 28-án az 
MTA Vörösmartytermében. A vitadélután a Haditechnika folyóirat 2011. évi 3.-4. számában 
Dr. Végh Ferenc nyá. vezérezredes tollából megjelent „A Friedman elmélet”, illetve a folyóirat 
2011. évi 5.-6. számában Sárhidai Gyula szerzőségével leközölt, „A Friedman elmélet 
bírálata” című cikksorozatoknak a tudományos életben kiváltott visszajelzései alapján került 
megszervezésre. A vitadélután széles – katonai, biztonságpolitikai, külpolitikai, illetve 
haditechnikai - szakértői bázisra alapozva elemezte George Friedman amerikai 
biztonságpolitikai szakértő következő 100 év gazdasági-politikai-katonai eseményeire 
vonatkozó stratégiai előrejelzését. Dr. George Friedman geopolitikai és biztonságpolitikai 
kutató, a CIA-közeli „STRATFOR” hírszerző és előrejelző intézet igazgatója, a Rand 
kutatóintézetet biztonságpolitikai tanácsadója. 1994-ben létrehozta az integrált politikai-
gazdasági-katonai modellezés és előrejelzés központját.„The next 100 years. A 
Forecastforthe 21th Century.” című könyvét 2009-ben jelentette meg. Az MTA vitadélután 
megnyitójaként Dr. Doór Zoltán –a Magyar Logisztikai Egyesületelnökeköszöntötte a 
hallgatóságot. Ezt követően Dr. Hajdú Ferenc mk. alezredes, Haditechnika folyóirat 
főszerkesztője, mint moderátor és levezető elnök vette át a szót. Elsőként Dr. Végh Ferenc, 
nyá. vezérezredes George Friedman „A következő 100 év” című könyvéről tartotta meg 
előadását, majd Dr. Rácz Lajos, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és 
BiztonságiTanulmányok Intézetének igazgatója, illetve Sárhidai Gyula haditechnikai szakértő 
elemezte különböző szempontok alapján a könyvben megfogalmazott előrejelzést. Ezután 
Prof. Dr. Balázs Péter, a Közép-Európai Egyetem EU Bővítési Tanulmányok Központjának 
igazgatójának előadása, illetve a Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézetétől Dr. 
Nógrádi György egyetemi tanár előadása következett. Végül többórás, a magyar 
stratégiaalkotás számára levonható tanulságokat is összegezni törekedő vita zárta a 
rendezvényt. 

Bővül az együttműködés a Honvédelmi Minisztérium Fegyverzeti és Hadbiztosi 
Hivatal és a Magyar Tudományos Akadémia IX. Gazdaság- és Jogtudományok 
Osztálya között, mivel 2012. június 11-től a HM FHH főigazgatója, Dr. Keszthelyi Gyula ny. 
mk. dandártábornok (PhD, katonai műszaki tudomány) a MTA IX. Gazdaság- és 
Jogtudományok Osztálya Logisztikai Osztályközi Állandó Bizottság állandó meghívott tagja. 

Sári Gábor alezredes „A logisztikai támogatás követelményei az 
összhaderőnemi műveletek tükrében” címmel tartotta meg előadását 2012. július 5-én az 
MH ÖHP által megrendezett „Az összhaderőnemi gondolkodás és látásmód, mint a jövő 
hadviselésének általános és egyöntetű mintázatának elemzése” című konferencián. 
Előadásában az összhaderőnemiség fogalmi rendszerének logisztikai aspektusait elemezte. 
A fegyveres küzdelemben, a katonai műveletek fajtáiban, céljaiban, a hadműveleti- és 
harctér jellemzőiben bekövetkezett változások által determinált új NATO stratégiai 
koncepció, és ennek megfelelően a biztonságot meghatározó hazai jogszabályok és 
dokumentumok a logisztikai támogatás rendszerében is új követelményeket teremtettek. A 
követelmények érintik a katonai logisztika minden alrendszerét. A rugalmasság a logisztikai 
rendszerek egyik alapvető követelménye. A balkáni, iraki, afganisztáni katonai műveletek 
bizonyították, hogy a hadászati logisztika, mint stratégiai tényező több esetben is önállóan 
oldotta meg feladatát. Ugyanakkor a logisztikai művelet önállósága viszonylagos, és csak a 
hadműveleti követelmények rendszere által determinált alrendszer viszonylatában 
értelmezendő. Az AJP-04 (Szövetséges összhaderőnemi logisztikai doktrína) 
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megfogalmazásában: a logisztikai támogatást a hadművelet sikerének biztosítására kell 
összpontosítani. A jövő, vagy talán már jelen hadviselésében is kulcsszerepet játszó olyan 
fogalmak, mint a „hálózatközpontú hadviselés”, „hatásalapú műveletek”, „átfogó 
megközelítés”, „összhaderőnemiség”, a fenntarthatóság és telepíthetőség követelményeinek 
kiemelt kezelése egyöntetűen fogalmazzák meg a logisztika kulcs szerepét a műveletek 
sikerében. A logisztikának az erő hatékony megsokszorozójaként kell funkcionálnia és 
zökkenőmentesen kell integrálódnia a hadműveleti struktúrába. Az összhaderőnemi művelet 
feltételezi az összhaderőnemi logisztika létét. A logisztika átfonja a végrehajtandó összes 
műveletet, jellege nem lehet más, mint az a művelet, melynek támogatására irányul. Az 
összhaderőnemiség a logisztika esetében azt jelenti, hogy minden, az erők fenntartására 
irányuló megoldásnak helyesen kell megítélnie az összhaderőnemiség komplexitását. Az 
összhaderőnemi logisztika a komponensekkel történő együttműködésen keresztül biztosítja 
az erőforrások hatékonyabb felhasználását. Az összhaderőnemiség tehát egyik fő pillére az 
integrált logisztikai képességnek. A jövőre vonatkozó végcél a Szövetségben olyan haderő 
megteremtése, amely képes a hatásalapú, hálózatközpontú hadviselésre. A jövő, de akár 
a jelen haderejének legfontosabb tulajdonságai a gyors reagálás képesség, a 
rugalmasság, a telepíthetőség, a modularitás, a fenntarthatóság, a túlélőképesség, és 
az interoperabilitás. A felsorolt képességek megteremtésében a logisztikai rendszernek 
kiemelt szerep jut, és ha hozzátesszük, hogy a hatásalapú műveletek egyik mozzanata, 
mikor az alapvető ipari képességeket, kritikus infrastruktúrákat, szállítási és elosztási 
rendszereket vonják párhuzamos módszerekkel, gyors és hatékony műveletekkel irányítás 
alá (esetleg semmisítik meg), világossá válhat, hogy nem csak a logisztika által nyújtott 
műveleti támogatás, hanem a logisztika megóvásának kérdése is hangsúlyozott szerepet 
kap. Mindezek mellett a hálózatközpontú hadviselés modelljében a logisztika olyan 
csomópontokat és összeköttetési relációkat jelent, melyek megsemmisítése, korlátozása és 
akadályozása, vagy nem megfelelő működése az egész rendszerre kihat, a kapcsolati 
viszonyokat biztosító, hálót adó információs adatok mellett a logisztikai anyagáramlás és 
persze disztribúció a másik olyan lényeges szempont, melyből a túl sok és a túl kevés is 
akadályozza a rendszer-működést. Éppen a hatásalapú műveletek mutattak rá arra, hogy a 
műveletek hatékony megvívását alapvetően határozza meg a végrehajtáshoz szükséges 
anyagok és eszközök rendelkezésre állása, a technika magas fokú hadrafoghatóságának 
biztosítása. Ugyanakkor a hatásalapú műveletek következményeként a műveletek katonai 
dimenziójában is integrációs változás jövendölhető: a katonai szervezeteket korábban 
jellemző széttagozódási tendencia megváltozik és a különböző szakterületek az új 
rendszernek jobban megfelelő műveleti támogató szervezetbe integrálódnak, magukba 
foglalva a személyügyi, a híradó, a logisztikai (infrastrukturális) és egészségügyi 
szakterületeket. Ebből következően a logisztikai kutatás egyik legfontosabb területe az 
ellátási lánc rendszeréhez, az egészségügyi, az infrastrukturális, illetve a többi 
szakterületet érintő rendszerek művelet szempontjából lényeges elemeinek a 
meghatározása, jellemzőinek leírása. Az így összeállított rendszerszerkezet teszi lehetővé 
a komplex logisztikai környezet felállítását és biztosítja az egyes elemek közötti kapcsolatok 
megállapítását. A koordinációs zavarok kiküszöbölésére, és a támogatás zavartalan 
menedzselésére egy új koncepció szolgált megoldásként. A koncepció a NATO Műveletek 
Logisztikai Lánc menedzsment, amely az összhaderőnemi, háromdimenziós térben 
koordinálja, priorizálja a logisztikai erőforrások rendelkezésre állását, áramoltatását, 
biztosítja a parancsnok szándékénak megfelelő szolgáltatásokat. A rendszer elsősorban az 
összhaderőnemi művelet aktív fázisában funkcionál, lehetővé téve a nemzeti és NATO 
logisztikai folyamatok koordinálását és az erőforrások menedzselését. A lánc működésében 
döntő szempont a láncon átáramló anyagokról történő pontos, valósidejű információ csere. A 
hatékonyságban nagy szerepet játszik a gyűjtőraktárak optimális elhelyezése is. 

 
(Összeállította: Dr. Hegedűs Ernő mk. őrgy.) 


