
Logisztikai koncepció 
a hadtápbiztosítás elméletében 

Réger Béla őrnagy 

A szakirodalomban az utóbbi években megszaporodtak a logisztikával kapcsolatos 
cikkek, tanulmányok.' Felvetődik a kérdés, mi is ez a logisztika egyáltalán? 

A logisztika szó a „lego" (gondolkodni), ,,logik" (ész), ,,loger" (szállásadás) szótő
ből a „ta logistika" (gyakorlati számtan)-ból alakult ki. 

Vizsgáljuk meg a katonai életben a logisztika tudományos alkalmazásának kialakulá -
sát. 

Az első katonai teoretikus, aki tudományosan alkalmazta a hadsereg utánpótlásá
nak bonyolult problémáit, M.J. PUYSÉGUR (1656-1743) francia hadtáptiszt volt, aki 
a francia hadseregben a legmagasabb rendfokozatig, a marsalli rangig emelkedett. 

Ebben az időben már a hadseregben rendszeresítve volt a ,,Majer génoraldes legis", 
vagyis a tisztek azon kategóriája, akiknek feladata a csapatoknak táborokban való elszál
lásolása, oszlopokba való besorolása vagy terepen történő elhelyezése. Kezdetben erre 
korlátozódott az egész logisztika a táborok létesítését foglalta magába. Később, hogy 
kialakult a táborok nélküli háborúk új formája, a csapatmozgások is bonyolultabbá vál
tak, majd a XVIII. sz.-ban a hadseregek létszámának ugrásszen'.í növekedése magával 
hozta az ellátás és utánpótlás megsokasodását. 

A seregek ellátását a korábbi módon, vagyis a hadműveleti területről történő ellá
tás segítségével már nem lehetett megoldani. Ezért hatalmas élelmiszer és anyagraktára
kat állítottak fel, tábori sütödéket szerveztek, s rendkívüli erőfeszítéseket fordítottak az 
utánpótlás, a szállítás megszervezésére. Ezek a raktárak valósággal „magukhoz láncolták" 
a hadseregeket. 

Kialakult az ún. ,,öt nap menetrendszer elve", mely szerint a hadsereg ötnapi 
menettávolságon túl nem távolodhat el stacionér utánpótlási bázisaitól. 

1 Csabai Györg;, ómagy: "A hadtápbiztosítás fogalma napjainkban a Magyar Néphadseregben, néhány 
nyugati ország fegyveres erőinél és katonai koalíciókban." Htp. bizt., Budapest, 1986. l. szám. 

Magyar ]dnos mk. ómagy: "Kölcsönhatások a nyugati polgári és katonai logisztika között." Htp. bizt., 
Budapest, 1984. 2. szám. 

Dr. Si111011 Sándor l'tzfrórnagy : ,A törzsekről, mint a parancsnokok segítőiröl és a törzsmunkáról" e. 
doktori értekezés. 
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Ezt az elvet a gyakorlat kényszerítette a hadvezérekre. Nagyobb távolságra történő 
szállítás a kor fejletlen technikai eszközeivel a nem megfelelő utakon megoldhatatlan 
volt. 

Puységur legnagyobb érdeme, hogy felismerve a háború törvényszerűségeinek 
fontosságát, s az ösztönös, csak a tapasztalatokon alapuló vezetési módszerekkel szem
ben a módszeresség híve volt. Kitűnően ismerte a matematikát, s ennek eredményeit a 
hadászatra is alkalmazta. 

A fő műve „A hadművészet alapelvei és szabályai", amelyben alaposan és részletesen 
dolgozta ki egy felvonuló hadsereg utánpótlásának valamennyi problémáját. 

A francia forradalmi háborúkban a hadsereg ellátási rendszere is gyökeres változá
son ment keresztül. A raktárélelmezés teljesen csődöt mondott, a zászló alá hívott 
hatalmas embertömegek ellátását ezen a módon nem lehetett megoldani. A francia had
sereg ezért kénytelenségből a területi élelmezés ( rekvizíció) módszerére tért át. Ez főleg 
eleinte rendkívül mozgékonyságot, rugalmasságot biztosított a raktárak kötöttségétől 
megszabadult francia seregnek. Mivel a megszállt országok - legalábbis eleinte - eltud
ták látni a felszabadítóként fogadott francia csapatokat, a rendszer hívei tökéletesnek 
tartották. A rekvizíció árnyoldalai azonban hamarosan jelentkeztek. A katonák garázdál
kodásai a megszállt területek lakosságát elidegenítették. 

A szabályozatlan, tervszerűtlen rendszer teljes csődje az 1812-es oroszországi had
járatban mutatkozott meg a legélesebben. Bár a hatalmas, 600 OOO főnyi „Grand Armíe" 
ellátását gondosabban készítették elő, mint a korábbi hadjáratokban, több helyen tekin
télyes raktárakat állítottak fel. Ezek azonban kevésnek bizonyultak, s kellő biztosításuk
ról sem gondoskodtak, így az orosz irreguláris csapatok, s a nép partizáncsoportok sok
szor elvágták az utánpótlási vonalakat. 

A francia forradalom és a napoleoni háborúk tapasztalatai hosszú évtizedeken át 
ösztönzőleg hatottak a hadtudomány fejlődésére. Nem véletlen, hogy az adott kornak 
két legkiválóbb katonai teoretikusa, Clausewitz (1780-1831) és H.Jomini (1779-1869) 
ebben az időszakban már olyan műveket írt, melyek hatása ma is érvényesül. A marxis
ta-leninista hadtudomány is sok értékes, ma is ható gondolatokat talál Clausewitz és 
Jomini írásaiban. Lenin, a szocialista forradalom stratégiájának megteremtője is pozití
van értékelte pl. Clausewitz tevékenységét. 

Jomini a logisztika továbbfejlesztését alkotta meg. Megállapította, hogy mivel kell a 
logisztikának foglalkoznia a mozgáshoz (helyváltoztatáshoz), és a mozgásból következő 
tevékenységekhez kapcsolódóan. 

Pl.: - Meg kell szervezni és ellenőrizni a szekéroszlopok, lőszer, élelmiszer és sebe
sültszállító trén mozgását, oszlopokban és mélységében is figyelni kell arra, hogy ne 
akadályozzák a csapatokat, és mégis azok közvetlen közeleben maradjanak. Intézkedése
ket kell tenni a trén biztosítására és rendjének megőrzésére. 

- Biztosítani kell az élelmiszerkészletek és a felhasznált lőszer rendszeres utánpót
lását, a szállítóeszközök folyamatos beérkezését. Biztosítani kell az ország és a hadsereg 
összes szállítóeszközeinek az összevonását és igénybevételük rendjét. 

- Tehetséges tisztekre kell bízni a hadsereghadtáp megszervezését és vezetését. A 
' mélységben ügyelni kell az oszlopok és a trén biztonságára, valamint a hadsereg és 
annak anyagi bázisa közötti. közlekedési eszközök karbantartására. 

- Meg kell szervezni az etápvonalak mentén a lábadozók, gyengélkedők, rokkan
tak csoportjait, a mozgó kórházakat, szabóműhelyeket és gondoskodni kell azok biz
tonságáról. 
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Jomini a kiemelteken kívül a helyváltoztatások minden oldalú biztosítását is a fel
adatkörbe sorolta. 

A fentiekből látható, hogy a logisztika a helyváltoztatás (csapatmozgás, utánpótlás) 
megszervezésének tudománya volt. 

A történelmi visszatekintés után térjünk rá a logisztika mai korszerű értelmezésére. 
A második világháború után a logisztika fogalmát és az ezzel kapcsolatosan megszerzett 
ismereteket először az USA-ban, majd valamennyi fejlett nyugati ipari országban a pol
gári gazdaság vette át üzemgazdaságtani logisztika néven. 

A nyugati országokban a hadtápbiztosítást sokszor logisztika néven alkalmazzák. 
A marxista-leninista hadtudomány mechanikusan a „burzsoá" szó használat átvéte

lét alkalmazza? Szó sincs erről. Emlékezzünk a kibernetika alkalmazására. Ez a szó az 
ógörög „kübernetész" (kormányos, hajókalauz) szóból származik, és a második világhá- · 
ború után Nabert Wikner amerikai matematikus-fizikus fogalmazta meg. A kibernetika 
mai alkalmazásakor már eszünkbe se jut, hogy ez egy „burzsoá szakfogalom". 

A logisztika korszerű értelmezése: személyek, dolgok rendszeren belüli és rendszerek kiiztitti 
optimális helyváltoztatás (áramlása) létrehozásával, irányításával kapcsolatos tevékenységek 
összessége. 

A fogalomból érezhető, hogy a rendszerelmélet alkalmazását jelenti a helyváltozta
tás területén, de annyivel több, hogy a helyváltoztatás optimális kialakítására törekszik 
(leggyorsabban, legkedvezőbb költséggel stb.). A vizsgálatot nem szűkíti le egy rend
szeren belüli tevékenységre, hanem azzal összhangban a rendszerek közötti tevékenysé-
geket is vizsgálja. 

A dolgok fogalma alatt tágabb értelemben anyagok, energiák és információk tar
toznak. Tehát így a pk.-k és törzsek közötti optimális információáramlás kialakítását is 
értjük. 

A logisztika csak egy fogalom, értelmezése önmagában nem helyes, mindig vala
mihez kapcsolni kell, úgyanúgy mint a rendszerfogalmat. 

A · rendszer vizsgálatakor is a fogalomból indulunk ki, hogy a rendszer valamely 
meghatározott cél elérésére, vagy valamely feladat megoldására kiválasztott, meghatáro
zott funkciójú elemek, valamint az ezek között fennálló kapcsolatoknak a rendezett hal
mazából álló lehatárolt együttese. 

A rendszert is a jellemzői határozzák meg. 
Pl.: minden rendszer sajátos vonásokkal rendelkező egységet alkot. Tehát a sajátos 

vonások alapján lehet hegyrendszer, vízrendszer, idegrendszer stb. 
A rendszer fogalmán keresztül van összefüggés közöttük, de senkinek nem jut 

eszébe, hogy a hegyrendszert az idegrendszerrel együtt vizsgálja. 
Ugyanilyen elven kell értelmezni a logisztikát is. 
Értelmezhetjük pl.: 
- információ logisztika; 
- szállítási logisztika; 
- ipari logisztika; 
- anyagellátási logisztika. 
A továbbiakban az anyagellátási logisztikai folyamatokat részletezem. 
Az anyagáramlás fogalma és alkalmazása ma már széles körben elterjedt. A térben 

és időben egyre bonyolultabb mozgásrendszerek hatékony működtetéséhez az irányí-
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tandó folyamatokat együttesen és összefüggéseiben vizsgálni és átfogni képes szemlé
letre és módszertanra volt szükség. Ilyen okok vezettek el a rendszerelvű logisztika ki
alakulásához. Ezt a szemléletmódot nem az elméleti tudományok, hanem a gazdaságban 
való helytállás hozta létre. 

Megvalósíthatóságának 'technikai és módszertani előfeltételei már kialakultak. Így a 
technikai erőforrások, a közlekedési hálózatok, a rendszertechnikai, az informatikai és a szá
mítástechnika. 

A fejlődés alapja az volt, hogy a makro rendszeren belüli mozgások (helyváltozta
tások) egységen belüli anyagmozgatáson és a külső szállításokon keresztül kapcsolódtak 
egymáshoz. 

Az újabb vizsgálati módszereknél érvényesített tudatos összekapcsolódásuk lénye
ges mozzanat, mivel az eddig különállóan kezelt elemek a tevékenységcentrikusság 
helyett a folyamatokra összpontosítanak, és nem hierarchizált funkciókat, hanem 
egyenrangú elemekből álló anyagáramlást testesíti meg. Ezek a körülmények vezettek a 
szállítási láncok különböző műszaki és szervezési megoldásaihoz. 

A szállítási lánc RST (rakodás-szállítás-tárolás) műveletek egymással és a helyvál
toztatás eszközeivel a gyakoriság, az ütemezés és szervezettség szempontjából össz
hangba hozott sorozata, meghatározott anyagi eszközök hely- és időkoordinálók alap
ján végzendő mozgatása érdekében. 

Az alkalmazástechnikai feltételek között megjelenik a térbeli és időbeni koordiná
ció, valamint a szállító- és az átrakóeszközök összhangjára, az egységesítésre, tipizálásra 
való szisztematikus törekvés. 

A rendszerszemlélet minőségi jegyeit hordozó szállításilánc-rendszerek kialakulása 
egyben a fejlettebb mozgásrendszerek egyik alapját is jelentette. 

A mozgásrendszerek integrációs irányának következő állomása a térbeli elosztási 
rendszerek megjelenése volt. 

Az eredeti angol kifejezés alapján disztribúciónak is nevezett tevékenységsorozat az 
anyagáremelést a termelőhely a felhasználás, illetve a fogyasztás helyéig követi nyomon. 

Célja az anyag adott időpontban, megkívánt minőségben, minimális költségráfor
dítás mellett történő, előírt helyre való eljuttatása. 

Újabban a mozgásrendszert nem csak a termelés és fogyasztás közötti szakaszon 
vizsgálják, hanem előrenyúlnak az anyagáramlás kiinduló pontjáig, az alapanyag kiter
meléséig ( 1. ábra). 

A logisztikus tevékenység lényegében, adott rendszerhatások között értelmezett 
ellátószolgálatnak tekinthető. Biztosítania kell a szükségleteknek megfelelő szinkronizált 
anyagáramlást, éspedig az előírt anyagoknak: 

- a kívánt helyre való eljuttatását; 
- az előírt időben és módon; 
- a lehető legkedvezőbb költségráfordítással. 
A logisztika elemei nem újkeletűek. Merőben újszerű viszont, hogy a logisztika 

ezeket az elemeket egyetlen rendszerként, a disztribúciónál szélesebb körben fogja át. 
Ebben az értelemben tehát a logúztika a rendrzerelmélet és -szemlélet alkalmazása az 

anyagáramlás területén . 
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Összességében: 
A logisztika a hadseregben alakult ki, és innen vette át a polgári gazdasági élet. 

Napjainkban a rendszerszemlélet térhódításával kapott új értelmet. Alkalmazását a 
tudományos technikai forradalom, az informatika, kibernetika, rendszertechnika és szá
mítástechnika fejlettsége teszi lehetővé. Mivel a hadtápbiztosítás szorosan kapcsolódik 
az anyagáramláshoz, ezért ennek optimális kialakítása a hadtápbiztosítás elméletének 
újszerű területe. 

rész. 
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