
ANYAGSZÁLLÍIÁS ÉS LOGISZTIKA

Néneth EmőI

A LOGISZTIKA mint interdiszciplinális tudomány az utóbbi évek-
be_n előbb a polgári, majd a katonai ellátás_, kiszolgál ásszetvezés tetén
elfogadottá vált. A katonai logisztika elméleti és gyákorlati kérdéseinek
hazai érte.lmezésóról egne több tanulmány, cikk, vélemény olvasható,
illetve hallható, melyek közel sem azono§ értelmezést tük"öznek. Ez a
mostani helyzetben mindenképpen elfogadható, hiszen ezen terület ha-
zai művelésének szükégessége több évtizedes ''lr'' után robbanásszerű-
enjelentkezett. Ebben a tanulmányban az anyagellátás rendszerén belül
a szállítás 

_és 
a logisztika kapcsolatát üzsgálóm. Mindezt azéít teszem,

mivel úgy ítélem m eg,Ilog az elláiási logisitika nagyon fontos láncszeme
az anyagszáI|ííás, hiszen az ellátás megvalósulása a különböző szállítási
ágazatok (közúti, vasúti, légi, belvizi éJeryéb) eryüttműködése, munka-
megos?íása, fwartevékenysége nélküt elképzelhete tlen. Az anyagszállí-
tás és a logisztika üszonyát a békeidőszakban lejátszódó folyamatók ttk-
rében elemzem.

Az anyagszállitás he|ye és szerepe az anyagellátás folyamatában

Általános szempontok

. .A1 anyagellátási folyamat egyik meghatározó jellemzője az anyagok,áT! f:!:",r9$:k bázisokok (gyrártó, iaktár, laitanya vágy íntézőény
stb.) belüli és bázisok közötti áramlása. Az egyes báziiokoi-belüli áram-
lást rendszerint belső anyagmozgató rendsáe§ míg a bázisok közötti
áramlást közlekedési rendszerek igénybevételéveI végzett mozgatás
(amikor vasútakat, közforgalmú, tegi, tétvizi utakat és ai ezeken közle-
kedő eszközöke_t stb. vesszük igénybe az áru helyváItoztatásához) tekint-
hető anyagszállításnak.

l DíNémeth Emó alezrede§, M}t Közlekedási szol8áatfónök§é8.
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Az anyagszállítás feladata tehát a glártó, az elosztá és a felhaszná|ó
(foryasztó) közölt az anyagok, áruk, felszerelések hellváltoztatási igé-
nyeinek kielégítése. Ez az igény rendszerint §dllítási láncrendszerek
felhasználásával elégíthető ki. A közlekedés ily módon közvetlen kap-
csolatot létesít a szállítási lánc gártó, elosztó, felhasználó (fogyasztó)
elemeivel.

A sállítás igénye

A helyváltoztatási igény úry jelenik meg, hory az anyagok, áruk fel-
szerelések (termékfajták, termékcsoportok) előállítrási, valamint felhasz-
nálói (fogyasztói) infrastruktúrája térben difrertDciált. Az előállítási
(ryártási) infrastuktúra hálózati pontjai szállítási igénykeltő helyek, for-
rások, míg a felhasználói (foryasztói) helyek a célpontok, A különbóző
anyagoknál ez a hálózati kép eltér egnnástól á eg5l teljes hálózatot nagy-
számú, különböző térbeli sűrűségű részhálózat alkot.

Az elóállítók, tárolók (raktározók) és a felhasználók területi elhe-
lyezkedése, egmástól mért távolsága, valamint azok kibocsátó és felve-
vőkapacitása a szállítási igény meghatározói. Ezen tényezők szabják meg
azt,hog az adoít anyagot milyen távolságra és milyen mennfségben kell
szállítani. A szállítási igényeknek ez a determináltsága általában csak
hosszú távon és lassú ütemben változtatható meg és az előállító, tátoló,
felhasználó helyek területi elosztása, diszlokációja szállításszervezés
szempontjából nagyjából adottnak tekinthetó. Honvédségen belül a fel-
használói szféra területi megváltoztatása es/-egy átszervezési ciklus kö-
vetelményei szerint mindig átalakítja (módosítja) a szállítási igényt.

A honvédségi anyagtárolók (ellátó központok, raktárak) és a fel-
használók területi elhelyezkedése a szállítás igényessége miatt kedvezőt_
lennekmondható. Anary anyagtárolók és kibocsátók (amelyeket koráb-
ban más hadműveleti elképzelések és a méretek nóvelésének gazdasá-
gosságából származó elónyök kihasználása érdekében békében létesítet-
tek), valamint a térben kitejedt felhasználók anyagszállítási igényei rela_
tíve nary szállítási távolságokon elégíthetők ki (1. sz. ábra).Ebból követ-
kezően megállapítható, hogy a honvédség anyage|látási rendszerónek
magas a sállítási igénye.
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A sállítási igények kielégítésér6l általában

Az előzőekben megfogalmazott szállítási igényeket honvédségi ü-
szonylatban alapvetően avasútiés aközúti szállítás elégíti ki.Ezek aránya
a szállítiá§i teljesítmények vonatkozásában azt mutatja, hogy korábban
eryértelműen a vasúti szállítás volt a meghatározó. Az elmúlt évek sta-
tisztikai adatait vizsgálva a közúti s zállítás aránya azonban megközelítet-
te, sőt esetenként túlhaladta a vasúti szállításét. Ezen aránymódosulás
legfontosabb elóidézője az volt,llogy a közúti fuvarozás - olyan bázisok
forgalmában, ahol nincs honvédségi iparvágány - kevesebb anyagrako-
dássa| jár együtt, rugalmasabb a fuvarvállalás és a teljesítés. Az e|látási
folyamattal összefüggő anyagszállítások arányát tekinwe a légi és a vízi
szállítás honvédségi célú igénybevétele elhanyagolható.

Anyagsállítás és a logisztika kapcsolata
A logisztika értelmezése a szúllítási folyamat szempontjából.

Az anyagok előállítási helyeiktől (termelő bázisok) a felhasználókig
(fogyasztó bázisok) való eljutása a különböző raktárakon (tároló, elosztó
bázisok) keresztül (2,sz. ábra) ery olyan összetett mozgásrendszerre
épül, amelynek hatékony irányításához a folyamatokat eryütte§en átfogó
és összefüggéseiben is vizsgálni tudó szemléletre, módszerekre van szük_
§ég-

Az ez irányő rendszerszemléletű megközelítés igényét, elméleti,
módszertani kérdések felvetését, a távolsági anyagszállítással szemben
támasztott követelmények újragondolását a polgári életben kikényszed-
tette a termelési fázisban bevezetett és bevált olyan szervezési módsze-
rek elterjedése is, mint a JIT (Just in Time), a Kanban, az MRP II. (Ma-
nufacturing re§ouree planning), valamint az ún. nullkészlet módszere.
Ezek a módszerek lényegében a távolsági anyagszállítást kezelik és erról
az oldalról fogalm azzák meg az anyagszállítással kapcsolatos szigorú kó-
vetelményeiket, elvárásaikat.

Az elrnúlt évekbe í az anyagmoz1atás, a szállítás és az ellátás-szewe-
zés honvédségi szakembereit is erősen foglalkoztatta az ellátás összetett
folyamatainak rendszerszemléletú kezelése. Sokan még ma is nehezen
tudják megérteni, hogy mit is akarnak azok, akiket mélyrehatóbban ér-
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dekel a logisztika. Az ellátási rendszer egyes elemei (szállítás, rakodás,

raktározás] bekő anyagmozgatás) ugyanis nem újak, újszerű azonban a

részrendszerek optiműa hélye* a teljes ellátási rendszer optimumára

való törekvés. Eien szernlélet és a módszerek alkalmazásának alapját

szolgáltatja a logisztika.

Pfhol már 1972-beaúgy íogalmazta meg, hory a logisztika tartalmaz

minden olyan tevékenységát, ameltyel egl hálózatban mozgásokat és táro-

lúsokat aíaútanak ki' irinyoznak és szabályoznak Az eg5rüttes múködés

a hálózatban tárgyak és információk áramlását indítja meg úgy, hogy a

teret és az időt áinél eredményesebben hidalják át. Ebben az értelme-

zésben tehát a logisztika alkalmas arra, hory a telje§ ellátási. folyamat

anyagáramlási reidszerét áttekintse, tellezze, formálja, irányítsa és

elteiőrizze. Ezétt más szerzók megfogalmazása szerint a logbztika nem

más, mint a rendszerczemléIet alkalmazása az anyagáramlás területén,

A logisztika a mozgásrendszereket általában úgy tekinti, mint az

alapfo|yáatok legszélésebben értelmezett ellátási folyamatait, Hon-
véd'ség-anyagellátá-sát vizsgálva véleményem szeíiíí ezt úry kell értel-

mezni] hogy á termelő (beszerzési) bázisoktól (vary esetenkén-t már ezen

bázisok eőforrásokkai való ellátási folyamarától) a foryasztó bázisokig

az anyagok eljuttatását egymással összefüggésben lévő 
_ 

komplex rend-

szerbénleil rrizsgálni. Az ilyen vizsgálatok alapján lehet kiszűrni a feles-

leges mozgásoka1 és kielégiteni azokat a követelményeket, amelyeket a

logisztika mondhatnánk célfüggvényként fogalmaz meg, nevezetesen
azt, hory minden szükséges anyag:

- a megfeleló helyre;

- a megfelelő összetételben, mennyiségben és minóségben;

- a megfelelő időben;

- a lehető legkisebb költségráfordítással eljusson,

Ezen követelményeke alapozott logisztikai elv - amelyben a közle-
kedésnek (szállításnak), mint szolgáltatásnak kitüntetett szerep jut -rlem

ismeretlen a honvédség ellátását szervező szakemberek számára, Küló-
nösen jól érzékelhető éz egy-eg5r konkét feladat (bemutatók, qyakorla-

tok, kúönböző rendezvénlek, mozgósítrás stb.) sz.ewez.ése és végrehaj-

tása esetén. Megjeryzem, hory nálunk katonáknál az ellátás szervezés-

ben a logisztika kcivételménye szerinti (praktikus) gondolkodás eryértel-
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műen előtérbe kenil, amikor kiképzési foglalkozásokon pl. egy védelmi
hadművelet ellátását (anyagi_technikai biztosítását) kell megúervezni.

A fentebb lévó fe|sorolásban említett követelmények megvalósítá-
sához a honvédség béke anyagellátásának rendszerén belül szülséges
valamennf feltétel összhangjának a megteremtése.Ezen bclül is kiemitt
módon kellene fogtalkoznil

_ a működéshez szükséges anyagi javakkal való ellátással (beszer-
zes, szállítás, átvétel, betárolás stb.), belső kezeléssel, rendelkezére állí.
tással (raktározás, belsó mozgatrás);

- az anyagok igénylók felé való elókászítésével (expediálás, cso-
magolrás), elosztással, kiszállítással;

- a különböző tevéken)§égek végrehajtásával kapcsolatos infor-
mációs, nflvántartási feladatokkal.

Anyagsátlítás és a logi§ztikai rendszerek

Az ellátási_elosztási feladatokból eredóen a honvédség különbözó
raktárai, gazdálkodó eg5rségei input-output kapcsolatban vannak egy-
mással. Ezen bázisok, intézetek, s zervezstek elirátás szempontjából igen
fontos feladata az időben dinamikusan vag)r tervszerint periodiku§a;je-
lentkező igények határidőre és megfelelő minóségi-mennyiségi összeié-
telbel való kie|égítése. Az igények kielégítéséhez nagyszámú anyag, al-
katré§z stb. ös§zetevőt kell felhasználni, amelyek végigfutnak az e átás
rendszerén. szemléltet6en talán ú5l lehetne megfogalmazni, hogy az el-
látási rend§zerben érintettek számára a logisztikái Úateriális (fi;ikai) és
információs (kommunikációs) folyamatok és hatásokjelentik az idő, va-
lamint a tér áthidalásához szü}séges múködést hordoá struktúrát.

_ Ú_ jra.szeretnék vi§szautalni a2. sz, ábrára,amely az anyagi folyama-
tok általános struktúráját szemlélteti es az ábrán érzékelhetói koileke-
dés (az anyagszáIlítás) összekötő, kapcsoló, készletképzáseket meghatá-
roó szerepe. Erzékelhető továbbá az is, hogy a logisztika az anyagszál-
lításnál, §őt a közlekedésnél is lényegesen nagtobb ieriiletet fed ie, mód_
szereit, eljárásait pedig úry kell kialakítani, hory az eryes fázisok (pl.
kázletképzés, sállítá§) sajátosságit firyelembe véve ai-<isszekcitő eli-
meket (pl. rakodiás, raktározrás) is kezelni tudja.
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Megítélésem szerint a honvédségi anyagszá|lítás szervezésének a jö-
vőben eg5ne inkább meg kell felelni a logisztika előzőekben már megfo-
galmazott követelményeinek. Ezt pedig csak akkor leszünk képesek
megvalósítani, havalamennf anyagi sznlgálat az ellátási folyamat egyéb

össietevői összhangolásával érezni fogja és igényli egy olyan honvédség-

nél is meglévő szervezet szolgáltatásait, mint a szállító szolgálat. Ez a

szervezet képes uryanis átlátni, szervezni és irányítani azokat a köztes
folyamatokai, amel}ek pont a logisztika követelményei szerint a szállítás

ösizhangjának megteremtéséve! befolyásolhatók. Ennek rázletesebb
elemzáséie ezen tanulmány keretein belül nem vállalkozom, de az előző
mondatban leírtak elfogadás áltoz az artyagi területen dolgozók szemlé-

letváltozására lenne szul<ség: a szállttást ne szeruezzéN hanem mint szol-

góItatást igényeljék Ellenkező esetben előbb-utóbb gátjaivá válnak egy

Íorszerűen szervezett, irányított ellátási-elosztási rendszer kialakításá-
nak, további fej lesztésének.

Az any agszÁlltitás logisztika követelmények szerinti f ejle§ztésé-
nek lehető§égei

Áttalános szempontok

A honvédségi anyagszállítás logisztikai szempontú fejlesztése objek-
tív szükségszerűség, amit részben az alábbiak indokolnakl

1./ A védelmi koncepció kialakítását nem követte az ellátó bázisok,
c§apatok, intézet€k, szervek új diszlokációjához igazílott, a szállítási
igényt csökkentő átcsoportosítása.

2.1 Magas az anyagnem-felelós gazdálkodó szervek sÁma (17 önál-
ló szeruezet), ami még magában talán nem is lenne probléma, de ezek
egy-ery eltátrási folyamatönálló felelősei, szervezói is. Ez aztjelenti, hogl
az anyag eliuttatá§a a beszerzéstót az e§l §zerTezetbe 'tömörűlt' íel-
hasznólókig egmástól elkűlönüIt rbndszertken kertsztül valósul meg.

Ezen rendszerek logisztikai követelménye szerinti összehangolása a kor-
szerű ellátás-szervezés elengedhetetlen velejárója.

3./ A honvédségi szállítójárművek korszerútlenek, magas a fenntar-
tási költségük-; az üzemanyagfogyaryasztásuk, így a velük való anyagszál-
lítás gazdaságtalan.
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4./ Jelenleg az anyagáramlási folyamatok összehangolt, szeívezetí
irányítására nincs lehetóség. A logisztika követelményei szerint ennek
megvalósítására pedig naryon nagy szükség lenne, mindez üszont meg-
követeli a kommunikációs, az információs és az informatikai rendszerek
színvonalas kiépítését.

A közel sem teljes felsorolás is - úry érzem - étzékelteti, hogy ha a
honvédségen belül komolyan akarjuk venni az ellátási rendszer logiszti
kai követelmények szerinti alakítását, akkor koncepcióváltásra van szük-
ség.

A koncepcióváltásnak tulajdonképpen az ellátási rendszer egészét
érintenie kellene, mert a logisztika szigorú követelményei csak az eryes
részrendszerek összehangolt, egyenrangú fejlesztésevel elégíthetők ki. A
részletek mellőzésével a koncepcióváltás (fejlesztés) főbb irányai a kö-
vetkezőkbe foglalhatók össze:

1.1 Az anyagáramliás folyamatának valamennyi anyagfajtára kiterje-
dó összehangolása a beszerzótól a tároláson kere§ztül a felhasználókhoz
való eljutásig.

2./ A mind mennyi§égben, mind jellegben e|térő "profilt7" raktárak
(amelyek országos elhelyezkedése nag5l szállítási igényt mutat) rendelte_
tésének, méreteinek, diszlokációinak felülüzsgálata, egységes ellátási
rendszerbe való i gazítása.

3./ A folyamatok összehangolására szükségesnek látszik az MH
Anyagi-Technikai Főnökség szervezetében egy operatív logisztikai köz_
pont (csoport) felállítása (3.sz. ábra). Ennek működéséhez megfelelő
felkészültségű, az irányítiást végző személyi állomány (szellemi háttér) és
korszerű eszközök biztosítása elengedhetetlen. A főként az ftányítás-
technikát, illetve informatikát megvalósító eszköák a logisztikai mód-
szerek megvalósítását szolgálják. Azonban ezeknek kapcsolódniuk kell
a polgáíi informatikai rendszerhez, sőt bizonyos vonatkozásokban a
nemzetközi adatcsere rendszerekhez is.

4./ Uryancsak szükégét látom az információ-fejlesztéshez tartozó
olyan megfelelő adatbank létrehozásának, amelybe az ellátással össze-
függő mennfiségeket, értékeket stb. kell folyamatosan beünni, kezelni,
kaíbantartani.
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5./ Külön gondolni kell és meg kell szervezni a katonai ellátási
logisztika alap-, közép- és felsófokú oktatrását, a továbbképzését. Rend-
szeresen szükséges logisztikai bemutatók, tapasztalatcserék, konferenci-
ák megtartása hazai, valamint külföldi katonai es polgári szakemberek
széleskörű bevonásával.

6.1 Aszállítójárműpark teherbírásában, általános és speciális óssze-
tételében szükségszerű bizonyos arányeltolódás bekövetkezése, mégpe-
dig minden bizonnyal a kisebb teherbírású, részben a különleges jármű-
vel javára. Vizsgálni kell polgári szállító szervezetek katonai anyagszál-
lítási rendszerbe való bevonásának széleskörú lehetőségét.

7.1 Yárhatóaa a rakományhordozók (rakodólapok, szállítótartá-
lyok, járműfelépítmények) mennlségének növelésére lesz igény. A kor-
szerű rakományhordozók a színvonalasabb árúvédelem, a kulturáltabb
ár6szál|ítás, a rakodás meggyorsítása mellett megkönnyítik a szállítási
folyamaton belüli árukövetést és irányítást.

8./ A rakodóeszközt]k és gépek összetételében a rakományhordo-
zők je|legéhez való igazodásra célszerú törekedni. Ez a polgári élethez
hasonlóan elsősorban a konténeres és a rakodólapos rakományok keze-
lésére alkalmas gépek beszerzésének fokozatos növelését fogja igényel-
ni.

9./ Komolyabb figyelmet célszerú fordítani a szállításszervezésben
rejlő lehetóségek kiaknázrására. A szállításszervezés ugyanis az, amivel a

műszaki és a technológiai alrendszereket egymáshoz és az árúhoz lehet
rendelni úgy, hory az idő- és távolságlényezőt figyelembe véve a lehető
legkisebb ráfordítással lehessen a kompiex ellátási feladatot megoldani.
Ennek elengedhetetlen feltétele a folyamatos kapcsolattartás, a szüké-
ges információs rendszer kiépítése. Ujra szükégesnek tartom felemlíteni
a számítástechnikával támogatott szállításirányítási rendszer kiépítésé-
nek fontosságát, az operációkutatási euáíá§okra alapozott szálli
tásirányításí programok fejlesztését, gyakorlati alkalmazásba való beve-
zetését. széleskörben ki kell használni a korszerú kommunikációs lehe-
tőségeket (telefax, telex, számítógépes kapcsolatrendszerek, infravörös
adatátvitel stb.).
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Összefoglalva

A logisztika legfontosabb eleme az az új gondolkodásmód, amely az
anyagok beszerásétőI, a tároláston át egészen a felhasználókig egységes
anyag- és információáramlrás kialakítrásában nyilvánul meg, a réÜfolya-
matok optimalizálrása helyett az egész folyamat optimalizálására törék-
szik, ehhez igazítja módszereit, eljárásait.

. .A beszerzőhelyektól a felhasználóhelyekig terjedó anyag és infor-
mációáramlás megvalósításának a honvédség béke ellátási rénászerében
eg5nészt még sok lehetóség kiaknázatlan, másrészt s zámtalan tennivaló,
fe|adat van.

A logisztikai Iánc kialakításának szerves része, össze tevője az anyag-
szállítás. Az anyagszállítás technikai, technológiai, szervezési színvonala
a logisztikai láncok megvalósítását elósegítheti vary nehezítheti. A hon-
védség ellátói rendszerének korszerűsítése során nern hagyhatók firyel-
men kívüI azok a logisztikai e|várások, amelyek az anyagizállítás, áint
szolgáltatás színvonalának növelésére irányulnak.

, Amennyiben a honvédség béke ellátási rendszere logisztikai köve-
telmények szerinti átalakításának szükségességét elfogadjik, akkor szin-
te az ellátásban érintett valamennyi területet felölelő koncepcióváltásra
van szú}ség. A koncepcióváltás pedig komplex rendszerszeÁléIetű gon-
dolkodást és az ehhez igazított ryakorlati faladatvégrehajtást igény;l az
ellátásban lejátszódó folyamatok ésszerű, gazdaságós mégvalóiítása ér-
dekében. A logisztika nem eszköz, de kornóly lehetőség ai amúgy is szű-
kös anyagi lehetőségek közepette a takarékos, jobb, ésszerűúb ellá-
tásszervezésbez.

FELÍIASZNÁLT IRODALOM:
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2. 1;/. .il,l'a

Az anyagszál|ítás helye az ellátási logisztikában
(Semátikus vázlat)

AZ ELLATASI FOLYAMAT ELEMEI
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A logisztikaí központ ( csoporl ) szerepe

Folyamaiszervezó Kézikisegitö Éítékelemzö

c§opOrt.
szolg,lönókségek,

raktárek.
íelh8sználok

zlikai központ
(csopori)

Müszaki
sajálos§áook
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