KATONAI LOGISZTIKA ELMELET
AKATONAI LOGI§ZTIKA GYÖKERBI ÉSmÓSZBnÜ
xÉnnnsBI ez BznBor,onnulór{
(Tudoruínyos ess4é)
Csabai Györg|

A20. század utolsó harmadában a logisztika ús/ a katonai területen,
mint a polgári területeken, íry a termelésben az éúsaásban és beszerzésben óriási sikerpályát futottbe, és nyugodtan hozzátehetjük, hory ennek a kettós pályavonalnak még messze nem látjuk a végét.

.

A jelen írás, mintegt tudományos esszé , a katonai logiutika eredetét
kívánja felmjnlni, majd a jelenkoi civil és katonai logisitika néhány, de
alapvető jelkmzőjére szeretné az olvasók figelmét ráirátryítani.

A katonai logisztika ryökerei

A hadtudomány, avagy ahory újabban szívesen nevezem a kaíonai
tudomány szerint, a katonai logisztika magában foglalja a feg5nreres erók
(magyar vonatkozásban katonai erők) erységei áita|-fotytÁtt minden
olyan tevékenységeket, amelyeket a harco|ó alerységek iámogatrása érdekében hajtanak végre, belértve a szállitÁst, az el|átás! a hirközlés!
az egészsegűpi segítséget és segítségnyújtís!va|amint az ezekhez hasonló tevékenységeket.

Előadásaim során a hallgatók gyakran kérdezik, ho5l honnan szár_
mazik a logisztika szó? Akutatásaim alapján elmondom, hogy a logiszti_
ka szó a görög "listikos" sából származtatható. A logistikoiizó ugyanis
jelent, hogy sámvetésben, azazkalktiációban jártas, katonái ki1nnyrt
fejezéssel élve, kiképzett.

l

Dl. csabai Györ8y alezredes, a zdnyi Mfiós Nemze§édelíni E8yetem straté8iai és védelrni
Kutatóintézeténekvezetó kutatója, a hadtudoí!ány kandidátu§a.

Ugyanis a korabeü római és biánoi hadseregekben a logista megnevezés illette ezeket a hivatali személyeket - mint administrátorokat. Mi,
akik a logisztikával foglalkozunk, elóttünkjól ismert az a francia szó, hogy
'loger". A loger só franciául valójában annyitjelent, mint a katonák szálláscsinálója (szállrásmestere), aki a 1'l. szánadvégén mint francia törzskari ti§zt a csapatok elszállrásolásáért és a mozgatásáért volt a felelős. Ez
a tiszt a q§apatok el§zállásolá§áért és mozgatásáért (mai kifejezéssel sálva a szállításáért) felel, a "nar€chal des logis" vagy quartermaster general, vezetó hudbizto§ titulu§t viselte és a szállráscsinráló testúlet parancs_
noka minőségében ter,ékenykedett. A fennt nevezett tisztnek a törzse
kapcsolatbarrállt néhány (francia) hadmérnökkel, térképész,geográfusföldrajzos mérnökkel, akiknek az volt a feladatuk, hogr elkészítséka térképeket és rögzítsék a hadmúveleti harctevékenlnég kórzete azon fontos
és iajátos jeryeit, amelyeket az erók mozgásána§ ellátásának és karbantartásának a tervezéséhezhasználtak fel.

A katonai elmélet és gyakorlat egyik 19. század eleji nemzetkózileg
elismert szaktekintélye, báró HENFd IOMINI, a napóleoni háborúk
szaktekintélye a "hécis de l'art de la guene', vagis a "A hadművészet
Ieírása" 1836-ban írt könyvében a logisztikát a katonai erók (hadsere-

gek) mozgatrásának gyakorlatias (praktikus) múvészetekéntdefiniálta,
amétyte belefoglalta a feldedtést, a műszaki- és a törxmunkát. Ilenn
Iomini célját azképeáe, hogr megfogalmaaa a csala (harc) logisztikai
vonatkozá§át és íly módon elérje a stratégiai és harcászati mozgékonpágot é§ meglepeté§t.

Azonban az igazs ághoztartoák azis, hogy báó Henri Jomini elmélete igen kis hatást gyakorolt a korábeli európai katonai gondolkodásra"
Es magát az elnevezést is félre értelmezték.
A teória vary elnevezés újraéIedésére1882,ben kerü|t sor. Uganis
ALFRED THAYER akkori amerikai sázados, későbbi admirális, a logisztikát úgl fogalmazta meg, mint amely'afeguera eók tótnogatása a
nanzü gedasági és ipari mozgósítása úiánlréyén.'
1918-tól az Amerikai Egyesült Áíamok Fegrveres Erői a logisztika
kifejezést a Hadianyagüryi Osztály és Szálliásmesteri Testület (angoluV
Ordsnance Department and Quatermaster Corps) tevékenpégénekleírására használiák" amely,magába foglalt ery sor törz§kari kötelezettséget, beleértve az elláiá§t-támo8atás! a sállltást, épité§t, §ót az €ósz,

-

§égii5ri §zolgátt8t6st Ezt a kifejezést ritkán használták a mrásodik világháborúig.

Megjegyzendő, hogy a Brit Királl Szárazföldi Erőknél (British
Royal Army) a 2. világháborűg az adminisztráció (administration) szó
magában foglalt minden, a csapatok belső gazdálkodásával kapcsolatos
tevékenységet békében,azok ellátását, mozgatását és eszközeik karbantartását háborúban.

Az euűpai hadeűk vagl hadsercgek nem használták sem 8 logi§z,
(szót),
tika, sem az admini§ztr,áció E€nev€ré§t

A francia intendance (ellátrás irányí!ása, vezetáe) kifejezés haszná_
lata vezetett el az úgmevezett "intendant generaf (általános) fó intendáns elnevezés vagy titulus benzetfuéhez, amelyet az európai (kontinentális) haderóknél azon ti§ztekre vonatkoztattalq akik az ellátásért
(támogatásért /supply/) voltak a felelősek
A korszerű hábonú összetetté válása kapcsán a logisáika egrre sz6
lesebb értelmezést kapott, Ugyanis éz a kifejeás ma már nem csupán az
erő mozgással/mozgatással és karbantartással, valamint a személyek kiürítésévelés kórházba szállításával kapcsolatos, hanem az anyagtervezessel, fejlesztéssel, beszerássel, raktároziással, más szóval a fegyverek
és tartozék-rendszereik és minden más hadianyagnak és eszköz beszer_
zesével is.

Az adminiszíráció kifejezessel eryre növekr,ő mértékben kezdik
használni a személyzeti tevékenységreés a dolgok napról napra történó
ütelére, olyanoka mint a pénz kifizetésének, feryelmi üryek, fegyelmiés erkölcsi üryek.

A modern háború komplex volta számos, nehezen kezelhető problémát helyez a logisztikai tervezők vállaira, Ugranis a logisaikai tervezóknek tapasztalniuk kell, hogr mennyire felgyorsultak a hadmúveletek,
mennyire megnótt azolc mélysége, fokoódott az összekötteté§i vonalak
sebezhetósége a légi, földi (asetleg az űrból jövő) támadások révén,és
hory milyen hatalmas szewező munkára van szü|ség a modem katonai
erók ellátásához és eszközeik karbantartá§ához.

A modern hadüselésnek azok az új, a fejlődéssel együttjáró olyan
jelensége mint az eg5ne bonyolultabb harc- és gépjárművek repülőgépek,
hadihajók, hírközlési-összeköttetési rendszerek és fegyverek megjelenése, amelyek mind hozzájárulnak a lakosság széles tömegeinek mozgósításához, növelik az olyan katonai erőkre nehezedő terheket, mint az ellátás, a készletek és termékek biztosításának megszervezése. Az a törekvés, hogy megfelelóen ellássák a hadviseló eróket, közkedvelt szóval a
hadigépezetek, egyre nagyobb mértékben veszi igénybe a nemzetgazdaságokat és azt követeli, hogy eg5rre nagyobb mértékbenvegyenek részt a
§zemélyek szállításában, a szolgáltatásban és ellátásban a közvetlen katonaivezetés alatt. A 2. ülágháboruban az Eglesűlt Allamok szárazföIdi
erőinól tíz ember közül mindössze három fő töltött be harco§ szerepet.
A logisztika

a 2.

világháború uíán

A logisztika az amerikai tapasztalatok alapján egyre jobban terjedt
a Nyugati hadseregekben, különösképpen az Eszak-atlanti Szerzódés
Szervezetének 1949-es megalakításával. A NATO logisztikai alapjait az
USA fegliveres eróinél meglévő logisztika képezte és képezi. Varyis a
Iogisztika az ellátús megszeruezésével foglalkozilg valamint tómogatja a
hábonis és nem hábonis katonai múveleteket és magóban foghlja a tervezést,afejlesztést,amozgást,arahározást,afelszerelést,akarba.níartást,
az elosztást, a kiüitést, a táboi szol&úlatot, a humán ügleket, a berendezések fenntanósát és másokat, így a stratégiai, hadműveleti és harcászati
szinteknek megfelelően.
Ugyanakkor a NATO logisztika - az AAP-ó dokumentum alapján az etők mozgatásának és fenntartásának tervezési és végrehajtási tudo_
mánya, és a következóket foglalja magába: a tervezést, a íejlesztéSt,a beszerzést, a raktározást, a szállítást, az elosztást, a fenntartást és karbantar-

tást, a kiürttést és az anyagok (gépjárművelg feguereN lőszerelc, ikemanyagolE stb.) kiosztását; a szeméIyszállítást, az objehumok megvételét, építését, karbantartását, műkijdtetését és eloszttisát; a szolgáItatáiok megszerzéséreés nyljtására vonatkozó tevéketrységeket és az egészségügli (benne
az owosi) szolgáltatások biztosítását.

Ez a meghatározás ajánlás. A logisztikát előál|ítói és felhasználói ré_
szekre osztjá\ alaPelvei lózé| a felelősséga, az ellátást, az egüttmúködést, a jogköröka, az elégségességet,a gazdaságossógot, a rugalmassú4ot

sorolják Külön figyelmet érdemel a fenti fogalmak
szemléletmódja, a rendszer- és módszertára.

és az áftekinthetőséget

Néhány hazai vonatkozású jövőbeni fontos kérdésről.
A 2. világháború befejezése után egészen a 80-as évek végéiga Néphadseregben, majd a honvédségben a hadtáp- és a technikai bizto§ítá§
fogalmi és gyakorlati rendszertára volt érvényben.
Majd a hadtápfőcsoportfőnökséget á a feg},verzettechnikai fócsoportfónökséget összevonták anyagi-technikai főcsoportfónökséggé,
amelyből (és másokból) 1997, szeptember 01-vel megalakították a Honvéd Vezérkar Ingisztikai Főcsoporúfőnökségét, a sáradöldi és légierő
vezérkarok logisztikai csoportfőnökségeit és az MH Logiszíikal Fóigazgatóságot.

Áz új Io gi s ztika i s tntkíúrakia I a Ht d s a j e l ent ő s ere dményt e k t e kint hető,
hiszen eglrészről elő fo§a segíUni a NATO-val és a NATO tagáIlamokknl
törlénő kommunikációt és eglittmtikódést, másréuről közeledik a nemzetgazdaság felé, ami potenciális khetőségeket ío8 nylfitani a piacgazdasóg
körülményei közötti műló' déshez, harmadszor pedig tov á bbi raciona lizá láshoz adhat fogódzókat.

Amako-

mezzo- és mikro szintú logisztikai struktúrák összesimulásához, béke-, válság- és háborű feladatok kimunkálásához és begyakorlásához sok időre és kemény, céltudatos munkára lesz szükég, hozzátehetjük, ho§/ a személyi garanciák biztosítottak Ebban a történelmi jelentőségű folyamatban vagy fordulatban más, időszerűvé vált lépéseket
is meg kell tenni. Olyanolca gondolok mint a tiszt- és tiszhelyttes képzés
minőségének és nenuetkózi szintjének megteremtése és elismertetése, a
nenuetgazdasógra történő támaszkodás arányának glökres megváltoztatása, a nemzetl<jzi egüttműködésből fakadó lehetősésgek kihasmúlása, a
szolgáItatások és ellátások színvonaMnak j avítása, a költséghatékony
íenntartás és támogatás uralkodóvó taek.

A NATO-val történő logisztikai együttműkódésre jótékony hatást
fog $,akorolni az a tény, hory a SIIAPE-en ott található a Magyar Honvédséglogisztikai testületénekegy tisztje, összekötői vagy tanácsadói minőségben.

Az II'OR

é§ SFOR tapasztalatok intenzív felha§ználsával

közelíteni

szükséges a logisztikai szerv_ezetek felkészítéséta NATO új katonai stratégiai koncepciója szerint. I5l a glakorlás elóterébe kell állítani a mul-

tinacionális (többnemzetiségű) köte|ékekbcn törtéró al}almaás! úgy
a rtagáIó (azonrali és §rcr§),8 fóeró\ a tartalékos és megerósit6 erók
vonatkoásában. A jövendő feladatok sorában jelentékeny helyet foglal
majd el a "befogadó netueti támo4atós" kéídakörének elméleti feldolgozása, azutánpedig BNT rcndszerÉnek kiépítése.A BNT (angolul: Host
Bation Suppoít) nem más mint fogadó ország által békében,válságban
vary háború esetén az onág tprületén állomásozó, vary azon áwonuló
§zóvet§éges c§apatok, NATO szervezetek száurára nyrijtandó polgári és
katonai segítségkérdésköreit ölelei fiel, hozáteszem, hogl azok két- vary
többoldalú nemzetközi megállapodásokon alapulnak és kötelezettségvállalásokon nyugszaoak.

CJFT (Multinacionálsi Össztörténő
részvétel logisztikai támoErők)-ben
baderőnemi Harccsoport
Ú1 feladatot fog szintén - jelenteni a

gatása is.

A polgári logisztikáról másképpen
a nemzeti és nemzetkózi gazdaságban kiemelkedó jejutott.
A logisaika vary logisztikai rendszerek működókélentőséghez
pessége a versenyképesség alfája. A logisaika mint integrált tudomány
a logisztikai rendszerek közötti anyagáramlással és teímészete§en az
energia-, munkaeíő-, pénz- és információ áramlás folyamatait iryelczik
"szabólyozottan" kezelni. A mai logisztikai rendszeíek igénylik a rendszerelméleteket, a különbözó és főképp matematikai elméleteket, az innovatív eljáíá§okat, a nemzetkóáleg bwált módszereket, Íry beleértve
az optimalizálásiakat is.

A logisxika

a logisztikai műveletek kózé ryakan,a következőket §o,
rolj Jrc a szállítóst, a rakodóst, a tóroM§t, az eloutóst, az ellenőnést, beleéroe az áIlapot (minőség) felügektet is, a csomagolóst, egségrakomány,
' lépzést,informúciófeldolgozóst és tórolóst, stb.

Átalában

ÚiaUUan idehaza is egne gyakabban alakítanak ki logisztikai központokat, sőt regionális logi§ztikai központokat, nemzetközi összetéte_

lekben, a meglévő vagy fejleszteni kívánt kózlekedési csomópontokra
bazírozv a, netán má§ országok közvetlen szomszédságában.

A logisztikát feloszthatjuk tennelé§i, avagy más kifejezéssel élve
gyárüísi logisztikára egyrészt; valamint ellátrási, más néven beszerzési
logisztikára,

-

másré§zt.

A két különálló, eltéró alaprendeltetésű de eg5rmáshoz ezer szállal
kötódő logisztika alapvető területeit, szintjeit, valamint a meghatározó
legfontosabb ismérveit, továbbá a logisztikai tervezés fogalmi rendszerének általam fontosnak tartott ö§szetevőit, a strategiai, taktikai ós
operatív szintjeinek elkülönitett megielenítésétaz alábbiakban bemut_
atom,
Szeretném megjegyezni, hory mind a kettő rész a logisztikának az
ös§zetevői, ha nem is teljes vertikumban, de megtalálhatók a Magyar
Honvédségben, úgy a beszerzés, mint a felhasználás tekintetében.

Akkor a következőkben tekint§ük át
logiszíika fontosabb szempontjait.

a

termelési, sÉrtási és elláttísi

A termelési, gáriásí logísÚikc

Alapavető területei: a kutatá§, a tervezés, a gyártás valamint az
anyagátvétel.
Ezér1 a termelé§i vagl

gártási logisztikához sorolom

a következő-

ket:

A szez,ődések lótését, a minőség bbtosításót, az eszközök és a tartalékalkatrészekbeszenését,a megbízhatóságot és a hibaelemzést, az eszközök-felszerelések bbtonsági szabványait, a speciftlaációs és pánási folyamatokat, az üzemi próbókat és teszteket, a kodiftkációt, a dokumentációt,
a konftguráció ellenőnését és módo§tósót, a szlbvóhyosítást és katonai
vonatkozásban a kompatibilitást és az interoperabilitást.
A termelési, gyártási logisztika a reál szféra taktikai színljénazüzemí
logisztika egyik olyan meghatároá alrendszere, amelynek főbb ismérveit
a termelés, gyártás anyagellátrása, az átfutási idő, az anyagáramlás sebessége és a kész|etgazdálkodás mutatói képezik. A termékeket, a sorozat-

na§/§ágokat á§ a megmunkálá§i sorrend€ket a termeléstervezési és irányítási (PPS= Produlrtionsplannungs und §teureung§ systeme) rendszerek adják meg. Az irányítás a "plush" (toló) és a "pull" (szívó) elvek
szerint működhet. A gyártrási folyamatok a Jm-elvű gúrtás és a rugalmas
gyártóren§szerek elterjedésével nag5l változásokon estek át, beleértve a
nemzetközi ellátási láncokat, a nemzetközi munkamegosztá§t, a centralizált, értékelemzésiósszehasonlításokat is.l lagisztika ezen területén a
uímu!óció, az anyagkövetés és az idÉntífrIaáció területén vannak fejlesztési
lehetőségek

Az ellűúsi, bazeaési (eloszaási) losílúil(a
Alapvet6 terűIetei: a teímék átvét€le, raktározása, szállítása, karbantartása, az üzemképe§ség fenntartása, működtetése, továbbá az anyagok
elosztása.
F;zért az ellátÁsi, beszerzési logisztiliÁhoz sorolom a következóket:

Az anyagkészletek ellenőnését, az eszközóltkel történő ellátást és eszközgáflást, a szállítósok és anyagkezelések irónyítdsát, a megpízhatósdgot
és ;' hibabeielentést, a bbtonságos és szal<szetű ral<tórozást, valamint az
ezekhez elengedhetetlenül szüIö éqes oldatást.

A beszerzési, ellátiási logisztika a reá|szféra taktikai s zin|én azizemi
logisztika egdk olyan fontos alrendszere, amelynek meghatároó össze_
tevóit a beszállítási megrendelések és a beszállítások megtervezése, megszervezése, valamint a készletgazdálkodások mutatói képezik A teljes
elosztási rendszer stratégiai é§ operatív kialakítrása nagyon igényes feladat elé állítja az üzemgazdxági logisztikát, még a city logisztikát is, az
áruáramlatok tervezésében Az ellútási láncot hagtomónyos szempontok
alapjón feloszthatjuk
a.) készárukra,

b.) gártásra,
c.) ellátrásra és
d.

)

tewezés-fejlesaésre.

A termelékenpégnövekedés egyik új eszköze a SMED e§árás, a kapacitásnövelés, költ§égmegtakarítás. Ma már világméretú ellátási lán_
cokról is beszélünk.

A logisaika ezen részterüktének ío4alrni összeíevőinek tisztúzása utún
a logbztikai tervezés úgnevezett fogalmi csomópontjai kerülnek kibontásra, részletesebben.

A logisxiltai temezés

A

logisztikai rendszer költséghatékony és haszonoientáIt műk)dését
szolgalja úg, hog a mindenkoi piac igényeit és kóvetelm&ryeit messzemenően figtelembe veszi. A logisz{*ai teruezésben támaszkodni kell a kijIönböző matematikai és statisztikni módszerekre, rendszertechnikára,
rendszerelméIetre, marketinglolitihára, az anyag- és információs eljárásol<ra, az optimalizálásí, a folyamat és -más, a tervezést jól szolgáló új és
hatékony, valamint a versenyképességet segító eljárósolaa.

A logisztikai tervezés íelölelei a logisztika megszervezésé! a gyártási |ogisztikót a csomagolás és a sállithatóság íenezését.
A logisztikai tervezí-shez információ (és információs rendszer) szük-

séges, mégpedig a kellő idóben, mennyiségben, minőségben, ryorsan és

mégbízhaióan, de megfelelő költséggel. Ígl beszéthetünk primér, szekunder és tercier információlól. A primer információ a piacról érkezik,
a szekunder információ a szállítást megelózi vagl követi és a tercier információ a vezérlések nyr-rgtázását, a bizonylatok elkészítéséthajtja végre.

A logisztikai tervezés felosztható vertikális tagozódásban a strat€giai-, a taktikai ós az ún. op€ratív szintekre.
strat€iai szinten kidolgozzák a logisztikai stratégiai koncepciókat,
rendszereket, controllinget és a gyártó- és elosztóhelyek illetve az úgynevezett logisztikai központok telepítését.
Taktikai szinten

a

beszerzési, ellátiási, valamint a termelési, gyártási

és az értékesítési,elosztási logisztika kérdéseitjelenítik meg.

Operativ szinten a beszerzessel, termeléssel, elosztással és anyagáramlással összefüggő feladatok (vezérlés,diszponálás, adat$újtés, ellenőrzes, stb.) széles köre kerül a szükséges részletességgelkimunkálásía-

ll

A logi§ztik8i tervezésben végezetül rnegielennek a célol a koncep_
a fejlesztése\ az értékelés-vi§szac§atolá§o& a végrehajúásokés az
iránftások valamennyi elemei, a különböző időtartamokra, ígt a rövid,
a közép- és hosszú táwa, továbbá nemzeti vary multinacionális összetéíelbenés környezetben a versenytényezőkre vonatkozóatr i§.

ció\

Ezen fudomónyos esszének is nevezhető írásban, a katonai,Iogisztika
gökereire, a mai hazai problematilűirirt és az ún- polgii logiszükai dimeruóban végbemenő váItozások legfontosabbjaira kívántam az olvasók
fipebnét ráirónyítanl Ázért mert a 21. század hadviselése, a jövő katonai
erő struknlrói, az alkalmazásban és a támogatásban történő gorsléptélaí
módosulások megannyi erőfeszítést követelnek a jelen és a jövő logisztihlsaitól.
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