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I.Blettezető

Úgr vélen, minden felelós beosztásban lévő szolgálati szeméIy, kö-
tetességg hogr feladatait ésszerű költségráíordítással oldja meg. Ebben
segít a logiszttka, a logisztikai §zemléletmód. Vannak azonban olyan
feladetok vas/ pmbl€má§ amelyeket c§ak legfel§6 §zintek közreműkö,
désévet lehet megoldsni 8z áuami (közületi) logisztikr keretében.

A Magar Tudományos 4k"66n i, Uletékes albizottságában ütát vál-

tott ki az Áilami lngisztikával kapcsolatos témafelvetés. Mindaddig, amíg

az állam alaptörvényekben foglalt felelósséggel tartoák olyan területe-
kért, amelyelet nagrobbrésa csak állami koordináció vary irányítás mel-

lett lehet ienntartáni igen jelentős értéket képező tulajdon működteté-
sével, nem kérdójelezhető meg komolyan ennek a fogalomnak a létjogo-
sultsága.

Atapvető indok a sajátos tulajdonviszony, amelyben az állam vala-

mely szaktárca vag5l fóhatóság, illetve önkormányzat útján múködteti az

igen nagl értéket képüseló tulajdonát. (E§les felméré§ek sz€rint a GDP
70 E -{i ma már a magánszféra állítja elő, az értékben kifejezett tulaj-

donarány azonban ettől jelentósen eltér az állam j avrára).

A Lngisáikai szol8áató Központ olyan potBári létesítmény, amely a küönbözó termelók által

elófllított anya8,okat a felha§aútók (for8,aünazók) i8,ényei §zerint ké§detezi, é§ alkalma§s"á le§zi

8azdaságo§al (pl. elo§aó jáía]tar va8y éppen 8yújióm&szerrel) , a tiJbbféle an}á8ból e8y fel-
haszráló részére osszeálítort e8y§é8íakom6ny ki§zálítá§ára. Az LszK átalában 2-4 sá[ítási
ágaat találkolsi poíttján té]esü, lehét nemzelközi, íe8,ionális va8y váío§i rendelteté§ú. Haánk-
b8rt a KIIVM kaíolta fel az t§zK-k láq§íté§ének feladatait. Eddi8 7-8 kihzet keíült kivála§ztás-

ra az o.§á8 terúletéo.Aköz€ljóvóben - az i8ények alapján - l -2 ilyen lszK létesíté§e várható
(pl. a 8yóri ipa.i körzerb€n.).

Dr. sálcs Lá§zló ezrede§, a hadtudomány kandidátusa. MH Közleke-dési szolgálatfónök
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A címben leírtak pontosítása érdekében - mely szerint azI§ZK az
állami logisztika eg5rik eleme - előre kívánom bocsátani, hogy az infra-
struktúrára gondolok elsősorban, nem pedig az üzemeltetó szervezetre.
Úryvélem, az I§ZK-k bázislétesítményeinek létrehozása éppúgl állami
feladatkörbe tartozik, mint az országos közút vagy vasúthálózat. Amikor
városi (city) logisztikáról van szó, ery naryváros ellátásának korszerűsí-
tésére létesített l§zk is ide sorolható.

II. Az ráIlami logisztika fogalma, tartllma, lehetö§égei:

Fogalma: Mindazon szabályzóIq szervezé§i eljárások, módszerelq mű-
szaki és finanszírozási megoldások, létesítmények, szervezetek és célirá-
nyosan megalkotott vary kiválasztott eszközök összessége, amellyel az
állam (közúlet) eryrészt a tulajdonosi szemléletet, rnásrészt a lakosság
életminósége és a gazdaság versenyképessége növelésével kapcsolatos
felelósségét érvényre juttatja. (A fogalom leílásót - éppllg, mint a teljes
cikket - gondolatébresztőnek tekintem és nem biztos, hogt ez az egtetlen
h e ly ó l l ó m e gfo ga lmaz ó s ).

Szabátyzók olyan tórvénl háttér szülrséges, amely együttmúködés-
re kötelezi az állami szféta kűlönbóző hovatartozású szervezeteit a faj-
lagos működési kö|tségek csökkentése, lehetőség szerint hazai bázison,
összehangoltan történő fej|esztésének ösztönzése érdekében. Nem en-
gedheó meg - ki tudja, milyen partikuláris érdek alapján - olyan tö,rvény,
amely a tehergépkocsi importot vámmentes§é tenné, holott a RABA a
haszonjárművek széles skáláját ryártja. Uryanakkor vámmentessé kell
tenni a tehergépkocsi gyártáshoz importált részerységeket.Ezt azért em-
lítettem meg, mert egy konkrét közlekedés fejlesztési programban ész-
leltem a tehergépkocsik vámmentességére vonatkoó elgondolást. (Re-
mélem, a tárcaköú egyeztetés során sikerült ezt az elképzelést megtor-
pedózni).

A szenezési eljárások közül kiemelhető a különböző hovatartozású
eróforrások meghatározott ré§zeit egyetlen, az eredeti alaprendeltetés-
től eltérő cél érdekében aktivizálni és összehangoltan működtetni képes,
állandó vag5l ideiglenesen létrehozott vezető szervekkel. Az állandó (és
általában igencsak kis létszámú) stábok elóre kidolgozzák (vaglr a rész-
vételre kijelölt szervekkel kidolgoztatják) az alkalrnazási terveket. Klasszi-
kus példa erre az árvízvédelem vagy a katasztrófa-elhárítás. A teweken
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túl azonban az összehangolt, élirányos eszközfejlesztésre nem igen van
példa.

A célirányos műszaki megoldások alapját a kettós (vagy többcélú)
rendeltetés e|ve képezi. Erre van néhány jó hazai példa: egyk az 1600 t
TS típ. uszályokbol építhető vasúti, illewe közuti úsáhíd. Az eredeti uszályt
néhány kiegészítő műszaki megoldással és néhány más felszereléssel al-
kalmassá tették híd- vagy kompátkeló helyek berendezésére. Ezze| 3

készlet hadihíd be§zerzáét takarították meg, akkori árakon ez 1,2 milli-
árd Ft-ba került volna. Az uszályhíd-képesség kialakításának többlet-
költség azonban csak az uszályok bekerülési költségének 70 Vo-át tette
ki, a megtakarítás értéke hidanként 1 milliárd Ft volt. A direkt megtaka-
rítás mellett rendkívül fontos az, hogy az uszályokat szállítási feladatokra
hasziálták, csak rendkívüli állapot eseténvontuk volna ki a forgalomból.

Hasonló elven történt a sebesültszállító autóbuszok, illetve a sebe-
sültszállító (más néveq kórházvonat) kialaKtása is. 600 db IKARUS-
25Ges autóbusz futott például úgy, hogy a hordáglrrögzító pontok beépí-
tésre kerűltek, az ülések kiszerelése után alkalmasak lettek volna ka-
tasztrófahelyzetben nagytömegű sérült szállítására (elsősorban a Polgá-
rivédelem alkalmazta volna ezeket az eszközöket). A legtöbb i\en busz
kiöregedett, az újbeszerzésű járművek már nem alkalmasak hordáryak
beszerelésére, pedigcsak néhány ezer Ft többletköttségről lenne szó. Ma
ehhez a darabonkénti néhán} ezer Ft biztosításához hiányzik a felisme-
rés, az állami érdek és felélősség érvényesítésének szán éka.

Készek vag,tnk elindítani a nemzetgazdasággal integrált katonai
szá|líró gépjármű fenntartás programját, amely szintén a kettős rendel-
tetés elvén alapul. Eléggé közismert, hogy az MH telephe\ein (még a
néphadseregtől örökölve) sok ezer hazai és külföldi gyártású terepjáró
tehergépkocsi öregedett el, mára jóformán használhatatlan állapotba ke-
rült annak ellenére, hory csak néhány százvagy ezer km-t teljesített. Ez
a járműgazdálkodás csódje, amely ajövőben nem engedhető meg. A prog-
ram lényege az, hory a honvédség a műszaki igényeket csökkenti, meg-
elégszik a nagyon drága terepjáró gépkocsik helyett összkerékhajtású
szállító járművekkel, amelyek azonban a polgári szférábán elterjedt köz-
úti gépjárműveknél biztonságosabban alkalmazhatók a mezőgazdasági,
erdő- vary bányaművelési munkáknál és még ery sor más terűeten. A
civil gépjárművásárlók megkapnák elóre állami támogatásként a normál
közúti és az össZkerékhajtású gépjármű beszerzési és meghatározott idő_
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re (pl. 5 évre) számított üzemeltetési kóltségek különbözetét. Asz,erző-
désben rögzített időszakban (az említett 5 évben) az üzemeltető kötele_
zettséget vállalna, hogy rendkívüli állapot esetén 2-3 nap alatt üzemké-
pes állapotban rendelkezésre bocsátja a járművet, amely közben bevételt
termel és nem állóhelyben rothad el. A járműbeszerzést hazai bázison
kívánjuk megoldani azért is, mert a RABA Rt. teljes mértékben felké-
szült ezen járművek gyártására. A program másik célkitűzése a moderni-
záció, a több feladatra alkalmas járművek elterjesztése.

A modernizációs pmgram megvalósulása az érintett szerveknél, il-
letve járműkategóriákban a hordozó járművek db számát a felére csök-
kentené, az egy gépjárművezetőre jutó teljesítményt pedig 3-4-szeresé-
re növelné. Ez a cserefelépítményes rendszer, amely nyugati gazdaság,
ban és a haderőkben gyorsan terjed, az egyetlen olyan kombinált szállítási
mód hordozója is, amely hazai viszonylatokban, a rövid szállítási távolsá-
gok mellett is gazdaságosan alkalmazható a vasúti-közúti kapcsolatban.
Az ACTS rendszerre gondolok, amelyrendkívül munkaerő-kímélő meg-
oldás, szewezés, informatika valamint speciális eszköz- és infrastruktúra
igény szempontjából igen kedvező.

Törvónyeink nem kedveznek az ilyen fajta és§zeű programnak Költ-
ségvetési szerv pl. nem pályázhat az OMBF-hez fejlesztési kóltségért, a
tárcaközi r*zarányos finanszírozásról a pénzügy hallani sem akar. Rend-
kívül nehéz elérni az állami támogatás biztosítását is, annak ellenére, hogy
végeredményben 25 Vo--os ráfordítással egy 30 milliárdosprogram75 Vo -a

megtakarítható lenne. Szeretném itt külön is hangsúlyozni abazai gyárt6
bázis fontosságát. Az á||ami szférában igenis létjogosultsága van a hazai
termékek favorizálásának, főként jelenlegi helyzetünkben, mert az mun-
kahely-megtartó (létesítő), az adott ég venenyképességét növelő, a vám-
mentesség miatt költségcsökkentő lehetőség. Rendkívüli állapot esetén pe-

dig rendelkezésre áIL a hazai gyártó és javító kapacitás, alkatrészbázis,
mely együtt stratégiai fontosságú. Nem könnyű persze a nemzetközijog-
harmonizációt és a saját érdekek érvényesítését is biztosítani.

Nagy lehetőségek rejlenek a közös létesítmény használatban is. Erre
nálunk is vannak példák: a Katonai Szállítási Igazgatóságok a Vasútigaz-
gatóságokkal közös elhelyezésben vannak vary most épült meg Tatán az
ICAO követelményeknek megfelelő heliport- azaz csoportos helikopter
leszálló hely, amely katonai és polgári célokat eg},aránt szolgál, de ez a
lehetőség még kihasználatlan. Svájcban pl. a népességhez viszonyítva a



világ legnaglrobb és igen modern_hadseregét tartják fenn a legkisebb faj-
Iagrrs, költséggel, többek közt a közös objektumhasználat, Úatonai és
polgári tartalékké§zletek integrált (eg]rüttes) tárolása és a mintegy 600
ezer_fó tartalékos kézi fegyverei, lőszere és személyi felszerelései otthoni
tárolása eredményeként.

Az ilami logisztika nagy lehetőségeit hordozzák a Honvéüég a BM-
szervek (Rendórség, Határőrség, Polgárvédelem), a közúthálózát és vas-
úti pályafenntartás, hírköz|és, egészségügy, katasztrófa-€lháíítás eszköz-
rendszerei, anyagszükségletei és létesítményei, Realizálásuk a mai tör-
vényekkel nem vagy csak nehézkesen oldható meg. De a jogszabályok
megváltoztathatók!

m. A Logi§ztikai szolgátíató Közponí - a kettős rendelíeúé§i létesít-
mény

Ha Kaposvár térségében lett votna egl LSZ§ akkor az IFOR-ba
felvonuló amerikaiak azonna| kibérelték volna. Ennek hiányiában szér
szórt közlekedési objektumokból, a vasúti iparvágánnyal renáelkezó re-
pülőtérből (annak szabad területeire épített sátorvároaból) hozták óssze
azt a logisztikai bázist, amely biztosította a felvonulást, majd késóbb a
folyamatos ellátást és időnként a csapatcseréket. A bázis tevékenpége
nagyon hasonlít a polgári LSZK-ban folyo munkához, mert a beéikező
anyagok 20-as konténerben többnyire Németországban tartós táíolás-
ban lévő haditeclrnika és a légi úton vagy közúton idé szállított személl
állomány itt találtak egymá§ra, itt formálódtak komplex aleg;rségekké és
indultak tovább Boszniába. Ez lényegében, funkcióii tekintve ery száIlí-
tási és logisztikai, azaz multifunkcionális3 centrumként műÜdik.

. 1T9gyu, gazdaság (a gazdasági egységek méretei, teljesítményei)
mindenképpen multifunkcionális tevéken}séget indokolnák, csak ú§
képzelhető el a gazdaságos működtetés, ha száliítási, logisztikai, ezen be-

3 A,n},u8al-errópai (fóként német ) fo8aloíníendszeí különb§é8et tesz a kifejezetien anya8rende-
zé§i funkciókat éllátó központ (ezt DeYeá LocI§zTIKA]-nak) valamint a;áüítási á8azárok
kapcsolódó pontjain az átraká§, ezzel e8]ót! nagybani anyaBrendezé§ vé8rehajtására szakoso_
dolt SZALLITASI centfum va8y a keltó kombinációjábol számazó MULTIFUNKCIoNÁuS
központ között.
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lül vary kapcsolódóan city logisztikai funkciókat is együtt kezelnek. Ha-
zánkban a kényszervállalkozások, a rossz törvények, a nem megfeleló
gazdaságiszabá|yzók, a vasúti és közúti valós versenysemlegesség hiánya
és más magasabb szempontok fis/elmen kívül haryása miatt a kiizúti szál-
lítrási kapacitás többszöröse a szükségesnek Nincsenek olyan ösztön_
zők, amelyek a szállítást kívánnák racionalizálni. Emiatt joggal tartha-
tunk attól, hory az LSZK-kat - ha azok csak üzleti alapon létesülnének
és múkódnének , emiatt nem olcsón - elkerülik a szál|íttatók. Elenged-
hetetlen tehát ajogszabályi háttér korszerűsítése, a célirányos ósztönzők
alkalmazása.

Ha az állam résztvesz a finanszírozásban, a jövőben létrehozásra
tervezett I§ZK-knak rendelkezni kell azokkal a kiegészítő lehetőségek-
kel, amelyek alkalmassá teszik katonni logisztikai feladatok ellátására is.

A kiegészító kapacitások egyrészt elóre bépíthetők (pl. nehéz jár-
múvek vasúti be- és kirakásának biztosítására) vary légi (helikopteres)
szállításokhoz heliport kiépítése, másrészt rendkívüli állapot esetén oda
telepíthető le. A kiegészító katonai igények bekerülési költsége nem ha-
ladja meg a &10 %-ot. (Nem engedhető meg a jövóben az, amit az MO
bizonyos szakaszain elkövettek: nem 80, hanem csak 40 t-ra tervezték a
mútárgyakat), ezért a nehéz harcjárműveket sállító szer,elvények nem
használhatjálc

Ki kell alakítani az informatikai kompatibilitást biztosító alapokat,
valamint a szállítmányok automatikus helymeghatározását biztosító ún.
GPS rendszer stacioner elemeit. Az LSZK-k rendkívüli állapot esetén
is biztosítanák az alaprendeltetést (természetesen az erósen korlátozott
gazdasági tevékenységnek megfelelóen) a rájuk települő katonai szerve-
zet valamilyen mobil logisztikai eg6ég pedig a civil vezetó szerwel in-
tegrálódva (vag/ csak eg/üttműködve) végezné a katonai feladatokat.

Ha valóban bekerülünk a NATO-ba, akkor hazánk elsősorban lo_
gisztiksi támogatást ajánlhat fet (korszerű harcos erőt kevésbé), amely-
nek fonto§ elemei lehetnek az LSZK-k (vagy a tóIük megvásárolt szol,
gáltatások).

Ósszefoglalás képpen hangsúIyozni szeretném, hogy jelenlegi gaz-
dasági helyzetünkben és a közeljövő (8-10 év) távlatában az LSZI(-k
létesítménl elemei állami felelősségi körbe kell hog5r tartozzanak (ké-
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sőbb privatizálhatók lesznek), létrehozásuk részarányos finanszírozással
törté;hetne az érintett tárcák költségvetáéből. Kialakításukat a direkt
gazdasági szempontok mellett a honvódelem vary a környezetvédelem
ügye is kell hogy vezéreljék.

Úgy vélem cétszerű lenne, ha a magyar logisztikai szervezetek aján-

lásokaitogalmaznának meg az állami vezetés részére (nem azétt, hogy

kioktassulia kormányt vagy az ónkormányzatokat)- Az elmondottakje-
lentós része a n}ugati fejlett országokban már régóta alkalmazott, Ha a
" kapitalistáknax-' áegéri, akkor nekünk is. Ha az USA kormánya a magán

légitársaságok repülógép beszerzé seihez 7O Vo-kalbeszáll, ezáltal rend-

t<ii,tit anap.-ot e."ién élólogu lrun az igénybevételre (persze pénzétt), |l,

letve katonai szállításokials alkalmas gépeket szereznek be vagy a pol-

gári hajózás, §őt a halászflotta estébe! is hasonlóan járnak el, a műsor-

Jzóró és telekommunikációs műholdakról már nem is beszélve vagy az

NSZK-ban a szállító gépjármúfenntartást megemlítve kitűnó példák van-

nak. Ebben igen nagy mégtakarítási lehetőségek rejlenek (ha komolyan

veszik az állaái kcitelézettiégeket és nem érvelnek azzal, hogy nincs meg-

takaíítá§, mert nem is vennénk meg azokat az eszközöket), Ezért tartom

én hellállónak az állami logisztika fogalmát,

Vógezetül szeretném rádöbbenteni azokat, akik az LSZK-ban vala-

melv códaszert látnak az anyagforgalom forradalmasítására, hory a '7así

in tíme" (Éppen időben) nemiz LSZK-ban folyó tevékenységtől függ

elsősorban, Éanem attói hogy a szállitmány menetrend szerint megér,

kezzen renáeltet€§i helyere. ÁJITdomináns feltétele tehát a közlekedési

rendszer működésképessége, mert a"Just in Tau" (A szállítmány éppen

dusóban) nem old meg semmit. Japánban ezérí már egyes irányokban

.ré-wálasitlák u .zemély- és teherforgalmat - azaz külön utakra terelik,

Az LSZK tehát csak megfeleló köztekedési körülmények mellett

képes ninősegiteg új és magasabbrtndű szolgáltatásra, Ez a kalonai
etíátási rendsierre is énényes, és ezt azért,kívánom hrn8súlyozni mert
a logisztikai reDdsz€r fejlesztése §orán érzékelhető a közlekedési (sál,
lítrás-i) összetevő háttérbe szoűtása. Nélküle pedig a logisztikai biztosí-

üós csak puszta frázis merad.
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