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A MH átalakítása magában foglalja eg5l nemzeti logisztikai rendszer
kialakítását. "A problémák mindenféleképpen megköreteleik a hadsereg
múködésének logisztikai szernléletúá€ondolá§át"'
" Ezen gondolatsor
vezérelt cikkem témaválasztásánál.
A mú címe kötelez a benne szereplő meghatározó fogalmak - egységes értelmezés céljából történő - rövid elemzésére.A címben kétszer is
szerepel a rendszer szó. De rnit is értünk a rendszer fogalma alatt?

A

rendszer meghatározására számtalan definícióval találkoztam felkészülésem során. Pl.:

o

Jándi Géza professzor szerint:"a rendszer cselekvésnelg tevékenységeknelg munka- vagl gondolatmenetnek bbonyos elvekhez iga-

zodó rendj e, v alamely

o
.

cs ele

visszatérő jellege".

kvésnek, maqatartásnak áIlandóan

Ludwig von B efialanííy: a rendszeren az eglmással kölcsönhatásban álló elemek komplexusát érti.

A sokféle rendszerdefiníció igazolja Szadovszkij szovjet filozó-

fus azon mcghatározását amely szerint:"a rendszer bármilyen Ieírása viszonylago§'-

A rendszer főbb jellemzői
A tanulmányozott rendszerek sokfélesége miatt nagyszámúak az ismérvek amelyekkel azok jellemezhetők és leírhatók.
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Dr. Duchaj I§tván mk,alezredes, a hadludomány kandidátu§a,

Nemzewédelíni E8yetem
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átási,

Köl€kedé§i

e8y€temi

és §zállílá§i

Dr. szenes Zoltán, Í]j Honvéd§égi szemle l 994, l 2, szám

docens, a z.ínyi Miklós

tan§zékvezetó oktatója

Ezek közüI a legfonto§abbakat emliteném!
- rendszer

elemei közötti

viszonyok és összefüggések;

- közege, környezete;
-

hierarchikus felépítése;

- állapottere, viselkedése;
- önszervező

és ónfejlesztő képessége;

- a végbemenő folyamatok közötti

kommunikáció.

A rendszer lehet statikus

és dinamikus. Dinamikus a rendszer, ha
elemeinek, alrendszereinek állapota és a közöttük lévó relációk időben
változhatnak. A környezet hatásainak üszonya szerint nyílt, 1llefue zárt

rendszerről beszélhetünk,

A ködekedési rendszer fogalma, felépítése
Annak érdekében, hogy a kózlekedési rendszer felkészítésétérdemben tárryaljam, elengedhetetlennek tartom a rendszer felépítésénekvizsgálatát.
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RENDSZER

A vázolt közlekedési rendszer szerv es részet képezi a technikai és technológiai alrendszer, amelyek együttműködáe egy hozzájuk megfelelő színvonalon illeszkedő informatikai alrendszer nélkül elképzelhetetlen. A
közlekedási rends zer egl ny,ílt dinamilan rmdszemek tekjnthető, alrendszerei és azok építő eleméi állandó változásbanvannak, amelyeket több külső tényezó - gazdasági, ökológiai, politikai, technológiai környezet - beegyértelműen lerlonható az" a követ_
folyásol. A rends zer íelépítésébő|
keitetes, hogy a rendszer alrendszereinek önálló modulként történő elemzése nem vezet eredményre. A közlekedési rendszer csak komplex móaton, a küt§ő és belső haiások figtelembevételóvel szabad vizsgálni,
Dr. Szűcs László és Dr, Dobó Ferenc munkáikban megfogalmazták
a közlekedési hálózat (technikai alrendszer) fogalmát, amely Dr, Prezenszky József kapcsolódó témakörben írt tudományos munkáival egytitt
szilárd alapot biziosít a definíció teljes rendszerre történó kiszélesítéséhez.
"A közlekedési rendszer az előkészített és ikeínelteteft kiilönböző köz,
Iekedési pátyák taláIkozásainól kialakított áIlandó, vagt ideiglenes közlekedési ciomópontoknalg a közlekedési alágazatok technikai berendezése,
inek és szállííó eszközeinel<, irányító és végrehajtó specűlis szetyezeteinek
ósszessége-"

A közlekedési rendszer felkészítése
Az ország védelmi felké§zítésébenmeghatározó szerep hárul a honvédelmi rendizerre, amelynek felépítéséta Magyar Köztársaság honvédelmének alapelvei IV. fejezet 19, pont a következók szerint fogalmazza
meg.
"A honvédelmi rendszer az orszúg védelmi igényeit tudatosan elfugadó
tórsadalomra, a fegl,eres erők és a lakosság anyagi szükségleteit kielégíteni
képes gazdaságra, a védelemre felkészüIt és működésképes államszerlezetry a lakosság és az anyagi javak védelmétszolgáló polgái védelmi szelve,
zetekre, valamint a katonai védelmet ellótni képes fegueres erőkre épül,"

Ahhoz, hogy az ország honvédelmi rendszere a fenti elvárásoknak

megfeleljen, mégítélésemszerint egyik legfontosabb feladata a gazdaság
olyán irányu felkészítése,amely a fenyegetett§ég kiilönböó fokozatai-

nak bekövetkezése esetén is biztosítja a nemzetgazdaság múködését, a
lakosság létfontosságú javakkal történő ellátását és a védelemhez szükséges anyagi erőforrások megteremíéséí.Ezt a célt szolgálja a békeidó_
szakban vógzett honvédelmi felkészités,

HONVED ELMI REND S zEl.CsLJÁ
FELKESZiTiiSE].]EK_ A CELJA
.A.

A közlekedési rendszer felkészítésea honvédelmi felkészítésszervcs részétképezi. A rendszer (halmaz) hierarchikus l'elópítésóben a közIekcdési rendszer és alrendszcreinek kapcsolata ós kölcsönhatása figyelemme1 kísérhető.
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A rendszer felkészítésénekérdemi tárgyalása előtt néhány gondolatot a rendszer és a logisztika kapcsolatáról. En úgy gondolom, hogy ezen
téma fontossága szempontj ából e|engedhetetlenüI szükséges megkűlön_

böztetni a logisztikát, mint tudományt az alkalmazott logisztikától,
mint módszertől vagy módszerek sokaságától, lr kell szögeznem, hogy
nekünk a logisztikával nem mint módszerrel, hanem mint rendszerrel
célszerű és szükségszerű foglalkoznunk. Ezt támasztja alá Gazda Pál professzor úr azon gondolata is, idézem:"...a logisztikn az állapoaáltozások
láncolatát, illetve a rendszerben való gondolkodást sűIwonti elemként kezeli".

A logisztika

definiálását különböző tudományterületeken más és
vixgálati aspektusból már többen elvégezték. Közűlük hármat szeretnék kienelni:
más

.

o
.

Píhol: a logisztika lényegében,..A hálózatban történő mozgások, tárolások, a tér, -idő áthidalásának ... optimum keresését
látja.

Gysi értelmezésében:..."Alogisztika nem más, mint a rendszerelmélet alkalmazása az anyagáramlás területén".
Ha|ászné, Dr. Sipos Erzsébet szeriní..,
művészete.

A logisztika az

ell'átás

A gondolatok központi kérdésea szállítás, a raktározás, az anyaqmozgatá\ térbeli eloSZtáS, szolgáltatás alrendszereinek optimuma helyett,
a rendszer egészének optimumára való törekvés.
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Mindezek alapján belátható, ho§/ elengedhetetlen a közlekedési
rendszer felkészitéséneklogisztikairendszerszemléleúúmegköze|ítése.
Alapként elfogadva az eddig elmondottakat a közlekedési rendszer
felkészítósénekélját kívánom megh atározri.

A KÖZLEKEDÉSI RENDSZER

FELKÉsziTÉsÉNnr
A cÉLJA

A kérdésre a választ

a közlekedési

biztosítá§ deffiniciójából

kapjuk:

"A kózlekeüsi biztosítós azon tevéknységek és rmdszabóIyok összes
sége, amelyek a küIekedési hálózat katonai céIolca történó előkélzítésével,
üzemeltetéséve| a rombolások után a forgalom helyeóIlításával kapcso.
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nak

és az ehhez szül<séges feltételrendszerének megtererutésére irányul,

A közlekedési

biztosítá§ tehát a közlekedési hálózat (technikai alirányul, végső célja azonban az egységes közlerendszer) felkészítésére
kedési rendszer kialakítása. (Az egséges meghatórozós az MH akalmazási tewe alapján kiakil<ított egséges hadmúveleti terv megfogalmazós alap-

ján l@rült bevezetésre. )

Ezen végsó cel eléréséneklehetőségét a fe|tételr€ndszer megteren-

tése kifejezés foglalja magába, amely burkoltan uryan, de magába foglalja
a közlekedési rendszer alrendszereinek komplex üzs gálatát, va|amiri az

igények racionális elemzése után egy eglenszilárd felkészítóst.

Vixgáljuk meg a közlekedési rendszer felkészítésétaz igény oldaláról.

A közlekedési rendszer felkészítésének
üzsgálata
az igény oldaláró|

A rendszer felkészítésénekvizsgá|atát az objektív tényezők, azaz a
"bépítettkapacitások" (amelyek például a könnyen sebezhetó nagy{olyami vasúti és közúti hidak, az erősen centrális jellegű Eudapest kóz_

pontú/ közúti és vasúti hálózat, a többfunkciós csomópontok, a rendel_
kezésre álló kapacitások, stb.) és az igények elemzésével célszerű kezdeni. A fe|készítésigény oldalát képezik:
- a hadműveletí igóny;
- az eíők, eszközök

béke diszlokációja;

- a közlekedési objektumok veszélyeztetettsége;
- a hadigazdaság működtetése;

- a külónbözó szolgáltatásokat végzók (eróművek, üzemek, kórháZak, intéZetek, hivatalok, stb.) igénye;
- a lakosság ellátása;
-a

NATO követelmények - mint

egyfajta követelményrendszer - fi-

gyelembevétele.

BEEPÍTETT I(APACITÁS OK NÖVELESE

A fenti igények kielégítéséhezszükséges kapacitások beépíté§ének
megvalósítása különösen akkorjelent problémát, ha az adott térségmindennapos és prognosztizálható közlekedési szüIségletei (településszerkezet, gaÁasági fejlettség) egyébkéntnem indokolják az adott esetben
e térségbe összponto§ított fegr/eres erők háborús működéséhez szülséges naglnágrendű kapacitások kiépítését.Ilyen esetekben a döntéshoza_
talnál azonban már nemcsak a gazdasági szempontokat, hanem katonapolitikai és bizton§ágpoütikli szempontokat is figyelembe kell venni.

KÖZLEKEDESI RENDSZER IGENY-

Ezen igények összeállitása bonyolult és nehezen determinálható
feladatot jelent, hiszen a közlekedési igények a mindennapi életben is
erősen heurisztikus jellegűek Csak az egész ország közlekedési igényének figyelembe vételévellehet naturális egységben meghatározni a közlekedési rendszerrel szembeni követelrnényeket.
Az ország közlekedési rendszerével szemben támasztott követelmények összeálításához kiinduló alapot a fegyveres erők várható alkalmazási feladataiból eredó közlekedési szükségletek adnak A várható szállítási feladatok jellege, nagyságrendje és idóbeni koncentráltsága valamennyi szállítási alágazat (vasúti, közúti, vízi, légi á csóvezetékes) igénybevétlét, eszközeinek komplex alkalmazását teszi szükségessé.
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A fegyveres erők haditevékenységével felrmerüló közleke!ési szükségletek kielégítésére az otszágközlekedési rendszerének úgl kell felkészülnie, hogr biztosítsa:
- az

ország területén belúl a csapatok bármelyveszélyeztetett irányba

történő átcsoportosítását;
- az anyagi készlet ek decerirahzálását, a csapatokhoztőrténőköze,
lítését,a haditevékerynégükhöz szükséges anyagok folyamato§ után§zá|lítását, a sebesütek és a §éíült technikai eszközök h átía.szállítá§,^ti
- a kijelölt közlekedési hálózat üzemeltetését á működőképességének fenntartását, rombolás utáni gyors helyreállítrását, illefue alternatív
lehetóségek megteremtését a szállítások folyamatosságának biztosí-

tására.

Ezen feladatok ellátása mellett az ország közlekedési rendszerének

eleget kell tenni még:

hadigazdasági és az otszágháborűs működáéhez szükséges közlekedési igények kielégítésének;
-

- a lakosság ellátásával, szülrség szerinti evakuációjával
szállítási feladatoknak.

kapcsolatos
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A fentiek alapján levonható az a köv€tkeztetés, hory a közlekedési
rendszer teljesítőképességénekhatárain belül a köz|€kedési szük§égletek " egtenszilárd" megosztását, prioritását ki€me|t f€ladatként ke|l kez€Ini.
Ezen igényeket elengedhetetlen szinkronba hozni az MH logisztikai
rendszerénekvárható korszerűsítésévelés természetesen a hazai és nemzetközi íbj lesztesek fő irányaival. Arnelyek Közlekedés 200Q illetve PIIARE
dokumentumokban kerültek megfogalmazásra, Ezen tendenciákkal és
fokozott elváriásokkal szinkonban fogalmazhatók meg a közlekedési rendszer eg;nnással szoros kapcsolatb an Lévő technikai, technológiai, szerue,
zési és informaikai alrendszerei várható fejlesztésének fő irányai, amelyek a rendszer felkészítésére
kiemelt hatással bírnak- Ezek a kóvetketzókben fogla lhatók ös sze:

Technikai alrendszert érintő fejlesztési irány
- a járműpark általános és speciális összetótelében mind a vasúti,
mind a közúti közlekedésben arányeltolódás várható a különleges jármúvek javára,
- A mobil rakományhordozók (rakodólapok, szállítótartályok, jár,
műfelépítmónyek) mennlségéneknövelésére lesz igény. Itt elsősorban
a nag, szállítótartályok és pótkocsikvasútiszállításá irányába várha tó intenzívebb elmozdulás.

1
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és gépek összetételében a rakományhordozók
- A rakodóeszközök
egéhez történő igazodás lesz a meghatározó.

Technológiai alrendsz€rt

érintő fejlődési inány

Tli CNo LÓ GIAi r\LENDSZEtt
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Közlekedési technológiában a változások első sorban a vasúti közlekedést togiák érinteni. Asebesség növelésének és a rugalmasságnak az
igénye nagyobb sebességű és kisebb terhelésű tehervonatok indítását követeli meg. Ez a kcizlekedési rendszer technikai oldalán igényként merül
fel.
-

Rakodási technológiáktran az automatizált technológiák irányába
való fejlesztés les z a meghatátozó. Kfilönösen vonatkozik ez a konténerkezelésre megnyitott pályaudvarokra és a logisztikai központok termi-

náljaira.

A szállításszervezésnek kell a technikai és technológiai alrendszerek felkészítésétegl,rnáshoz rendelni úgy, hogy az idő- és távolságtényezőt, valamint a feladó és fogadó fél igényeit figyelembe véve a legkisebb
ráfordítással lehessen a szállítási feladatot megoldani.
-

Ebből eryértelmúen következih hogl a technikai, technológiai részrendszerek közötti egyenszilárdság megteremtéséhez, eredményes működtetéséhez, a kőzlekedési rendszer célirányos felkészítéséheztehát át,

l3

a jelenleginél hatékonyabb, a polgái rendszerekhez illeszkedő informatikai rendszert kell kiépíteni.

fogó,

Az informatikai rendszer kiépítése,fejlesztése a szállítási folyama-

tokban érintett szÉNezeíekköZötti közvetlen koordinációs kapcsolatok
megvalósításának, a szállítások irányításának az alapja.

Gszességében levonható az a kóvetkezteté§, hory a kiizlekedési rendszer felkésítésétc§ak a potgári fejlesáési irányokkal szinkmnban, azok_
kal közös bázison célszerű üzsgálni és végrehajtani. Az a felkészítésiterv
vezet - mint legvésó cél - az eglséges közlekedési rendszer kialakításához, amely békében is szolgálja a MH feladatainak magasabb színvonalú

vé$ehajtá§át és minimális terhet ró a nemzetgazdaságra.

Felhasznált irodalon:
7.) Iándy Géza: A rendszerelemzés és operációkutatás. Műszaki
Kcinyvkiadó 1980.
2.) Dr. Szenes

Zoltán: ÚjHonvédségi Szemle 1994. 12. szám.

3.) Dr. Prezenszlq József: Közlekedéstudományi
szám.
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