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Bevezető:

A kcto nai közle ke dés i szükségletek Számsze ríÍmeg h dtároz.is űkol
sok bizonyÍalűnsúggal kell megbirkizni Első és taltÍn legfontosabb

bizonllalanság a1, hogy milyen és me*kora lesz a magyar haderő.
Hivatdsos vag) sorozott hatlsereg legten-e. Ez a kérdésegy sor nyugati
haderőben is napirenden vcn: a spanyol, olasz, francia és német
haderőben na1yon jelentőS a sorozott óItomdny aránya, ugyanckkor az
utóbbi években előtérbe kerüIt békefenntaríási feladctok (orsuÍghatárokon kívüI) többnyire önkéntes (hivattisos, szerződéses, prort)
tillományt igényelnek. A globtilis szembenállás megszíínéseis a kisebb és
mozgékonyabb, csticstechnikával fekzerelt katonai erő kialakíttísát
motivrÍljtl,

A

koszovói események kapcsán azonban tapasáalhatfuk, menn5,ire

sérülékeny a "barátsag'' egy konkrét regionális érdekeket érintő probléma

az államok, amelyek számolnak regionáIis konfliktus
lehetőségével, (Törökország vagy Görögország) nem szándékoznak
]emondani a soÍozÖtt haderőról' sem pedig a mozgósítható tartalékról. A

esetében. Azok

másik kategóriát a NATo_n belÍil azon országok köre képezi, amelyeket
szdvetséges államok vesznek körül. Ezek vannak a legkényelmesebb
helyzetben (Belgium, Hollandia' stb.). A harmadik kategóriába a gazdasági és katonai tekintetben vezető államok tartoznak, amelyek globális
szerepvállalása elkerülhetetlen (USA, Nagy-Britannia, Franciaország,
\SZK). A semleges országokról nem kívánok elmélkedni.

:

Hazánk stratégiai helyzetét is ezen aspektusok szerint kell vizsgálni és
haderőre vonatkozóan politikai következtetéseket levonni, megfogal-

fr

Szúcs lfuzló nyá. ezredes a hadtumomány kandidálusa'
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mazva a^ a képesség-igén1t, amely most már a NATo tagjaként megbízható védelmet bizÍosít az országnak. Vélhetően a most bejelentett
stratégiai felülvizsgálat néhány kérdésbenelórelépést hoz, elsősorban a
haderő költségvetéshez igaziÍásában.
Néhány alapelv megfogalmazható erÍe a "taknróhoz'' való igazodásra:

. minél nagyobb

létszám legyen fegyverforgató, mindarra, ami a

civil szférában, elsósorban a béke_ idószaki ellátás terén megoldható' nem célszeÍű katonai létszámot lekötni;

'csökkenteni kell a vezetési szintek (hierarchia) számát, összenyomni a piramist' ugyarrakkor a mai szétaprózott vezetési
potenciáIt úgy koncentrálni (elfelejtve a víZfejező demagógiát),
hogy az új vezető szervek képesek legyenek arra a nagymérvű
kidolgozó- és szervezőmunkáfa, amelyet NATo felvételünk
magával hozott;

.

a logisaikai szemléletmódnak jelen kell lennie a szervezetek
kialakításában;

. nem téveszthető szem elől haditechnikánk származása, rendszer_
ben tartásának még várható idótartama;

.

értelmezni és a társadalommal tudatosítani kell, mit is jelent a
NATO kollektív védelme. mi az elvárás a nemzeti haderókkel
szemben;

.

az oÍszág kötelezettségeinek

meghatározása

a szükség esetén

védelmünkre beérkezó NATo_erők fogadásával kapcsolatban
(befogadó nemzeti lámogatás keretében) tudatosítva, hogy a
katonai igények a Magyar Honvédség és az említett NATo-erók
összigényéből állnak össze.
Nézetem szerint a fö kérdés(a haderó mérete és jellege) mellett a
logisztikai támogatás rendszerének racionalizálása képezheti a korszerűsítéskiemelt kérdéskörét. A logisztikai támogatás rendszerének áta_
lakításához elméleti (egy sor területen gyakorlati - eljárási és szervezeti)

alapként rendelkezésre áll a NATo Összhaderőnemi Logisztikai Doktrína.
Ennek értelmezése, adaptációja már elkezdődött, azonban eléggébátorta]anul halad' főként a meglévő logisztikai szervezettel való összevetése
(következtetések levonása és konkrétjavaslatok kidolgozása) tekintetében.

I. A katonai közlekedést befogadó logisztika alapjai

A logisztika a racionalitás tudománya, olyan szemlélet és g,,akorlaÍ,
:mely pontos sziimvetéseken (értékelemzésen)alapuló értékarányok alkalnazásával lehetővé teszi a rendelkezésre álló lehetőségek hatékony
.lhasználását, a profit (győzelem) eléréseérdekében.Az értékarány tulaj_
jonképpen egyfajta hatékonysági mutatószám, amely a befektetett és a
:ler1 értékviszonyát mutatja. Példaként a Magyal Honvédséggépjár::úbeszerzésielképzeléseihez szükséges elemZést említem. Két alaphely:etet kell megvizsgálni. Egyik egy nemzetközi tender (amelyre egyébként
:emmi sem kötelezi a magyar államot, mert állami többségi tulajdonú jár:ugyáraink vannak, és a Bundeswehr sem ír ki nemzetközi tendert pl. harc:..rcsi beszerzésre). Egy nenzetközi tendert nagy valószínűséggel nem a
1ába és az Ikarus nyerne meg, hanem valamely külftildi cég. Ebben az
:setben a profit kikerülne az országból, egyszerű kereskedelmi folyamat
.:lszódik le. Ezzel szemben egy jelentős állami megrendelés egy hazai
.:"i.1mi Íulajdonúcégtől több előnnyel járna:
. a profit itthon realizálódna,

. munkahely megtartó (fejlesztő)

hatása lenne, (tehát hozzájárulna

egy térségszociális helyzetének javításához),

. azMH

megrendelései referenciát jelentenének külftildi megren_

delésekhez,

.

Stratégiai szempontból kiemelkedó jelentőséggel bir az
alkatrészellátás biaonsága és az ipari javítiíslehetősége.

Mindez természetesen akkor helytálló, ha

a magyar gyártmányú

.:zel azonos képességekkel rendelkezik, mint a külft'ldi

jármű

gyártmányok,
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árfekvése is azokhoz hasonló. Összességében a hazai beszerzés több m::
kélszeres hatekon) sáBot eredményezne.

A katonai Iogisztikát többféleképpen tagolják. Egyik ilyen csopc:_
tosítása a termelői (előállítői) vagy akvizíciós, a másik a foglasztói (fe .
használói) logisztika. A magyar vaIóság sajnos nagymértékben eltér azoL_
tól a nyugati modellektől' amelytől ezt a csopoÍtosítást árvették, fóként a,
elóállítói logisztika tekintetében (arnely magába foglalja

a K-F

tevékenységetés a kereskedelmet is)' rnert haditechnikánk 80-90%-bar
külföldről (volt szovjet relációbóI) származik' Ebből következően az ún'
életciklus eredeti tartalma sem teljesen helytálló. Mivel a jovőbeni
haditechnikai beszerzésünk is alapvetóen importra tánraszkodhat, arra ke]]
törekedni, lrogy a magyar ipar is részt Vegyen az előállításban. Jó példa
volt erre még a VSZ idején a Csehszlovák hadsereg egyik megoldása;
megvették a SzovjetuniótóI a BM-21 solozatvetőt, de nem URAL alvazzal, hanem a sokkal jobb minőségű Tátra alvázra szerelték fel' Nálunk ezt
a megoldást nem alkalmazták, holott a magyar ipar abban az időben is
képes volt megfeIe|ő katonai gépjárművek gyártására. A jelenleg érvényben lévő (sokat kritizáIt) Közbeszerzési Törvény (és főként annak esetenkénti sajátos értelmezése) lerontja az cjsszehasontító próbákat is magába foglaló rendszeresítési eljárás hatékonyságát. mert egy-egy harcjármű

ára messze meghaladja

a

közbeszerzési eIjárás

alóli

mentesSég

éfiékhatáIát. (Konkrétan: ma nem tehetjük meg, hogy veszünk egy_egy
USA, német, angol és francia harckocsit és összelrasonIító próbákat
végzünk. Majdhogynem prospektus alapján kell választanunk!)

A katonai szervezetek rendelkezésére bocsájtott, többnyire azok szükségleteit biztosító eszköZök, anyagok és szoIgáltatások kórére afogyasztói
bgisztika alapjaiban helytál|ó, de nevezhetjük ezt rendeltetése alapján
fe nntar tás

i logisztikának is'

Lehetőség van egy olyan csoportosítáSra is, amely költségvetés tekintetében elkülönítve kezeli a katonai szervezetek (normatívákon alapuló)

fenntartási - azaz béke időszaki _ igényeit a hadiszükségletektől' Ez a
"nornális " kÓltségvetési szerkezettel rendelkezo országokban nem képezi

parlamenti vita táÍgyát.

A

hadiszükségletek (közttik

a

fe1lesztes:1 költ

2AfejlesztéstaÍtalmasemegyérte]mű'mertvagyaK+F.vagy/éseg\Úrf:qlr::::-::::-l::r
anyagi készlet beszerzése is ide soÍolható, a hjár},pótliás a7onban ncn fe ]e.z:::
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Ségvetéseviszont kemény Viták tárgya. Nálunk, mivel alig vannak el|ogadott normák és a katonai költésvetés összege mélyen alatta van a haderő

valós fenntaItási kciltségeinek' semmi nem bizonyítható, minden megkérdójelezhető, a rendkívüli kiadásokat (hő, arviz, belvíz, Bosznia,
Koszovó' stb.) nem a fejlesztések elhagyásával' hanem az amúgy is szűkos
fenntartási költségek terhére kell biztosítani, amely a kiképzéselsat
ny'ulásához, a technika hadrafoghatóságának leépüléséhez,az objektumok
állagveszteségéhez, nyomott bérekhez, összességében a hadsereg eIlehetetlenüléséheZ veZet.

A

katonai szervezetek fenntartását (békeidőszaki működését) biz-

tosító logisztika költségvetési háttere egyrésá normásítható, ennek alapján
pontosan számvethető, másrészt a hadirendeltetésű logisztikai eszközrend-

szertól és műkt'dési körülményekben való eltérő volta, továbbá a civil
szférával való nagymérvű "csereszabaÍossága" miatt polgári bázisra
:elepíthetó. Ennek bizonyíttisára elegendő az alábbi kérdésreválaszt
adni:

.

Katonák végezzék-e békeidóben az építményeküZemeltetéSét,
karbantartását és az elszállásolást, a gépkocsijavítást és karbanÍartá$, az anyagszállítást, üzemanyag-feltöltést, összességében
teljes kciríien a laktanya, mint befogadó objektum üZemeltetését?Nem szükségszerű
!

F'zzel szemben katonai ;feladat lepen békeidőben is a Jeguerzet,
:::ircilechnika jcnítása. Az előző területeken felszabaduló létszám egy
_:szét erre a feladatkörre kell átcsoportosítani (elsősorban
importból
az

,:.rrmazó haditechnika esetében)' A rnásik terület a logisztika mostohán
,.zelÍ ágazata a katonai közlekedés, amelyre a fe|szabaduló létszám egy

'-széÍyissza kellene csoportosítani, létrehozva a hadi rendeltetésű
. :z]ekedési és szállító szervezetek békébenélő alapjait' amelyek nél'kül
.;: egy válságkezelési, sem egy V cikkely szerinti feladat nem oldható

:l

.

a megfelelő biztonsággaI'

.1 hadi

rendeItetésű logisztika volumenében, intenzitásában,

:üLményeiben, igélrystluktúrája, fonásai tekintetében, az alkalmazott
.;:rözökben és folyamatszervezésében nagyrnéftékben eltéÍa béke: ' -laki fenntartási logisaikától.
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A NAIO Logisztikai Doktrína szerint:

gatásának

és fennÍartásának tet

,,A

togisztika az erők moz-

vezési és végrehajtási tudománya.',

Forrásait tekintve( 1 ) a honvédségköltségvetéséből beszerzett kész_
letekre (anyagok, eszközök) a honvédségszeryezetébe tartozó kapacitásoka, (2) a nemzeÍgazdaságból mozgósítás útján igénybevett erőforrásokra (3) a nemzetgazdaságban tárolt anyagkészletekre és célirányosan
felkészítettkapacitásokra (4) esetleg a szövetségesek által adott logisztikai

trímogatásra (segítségnyújtrísra)osaható fel' Ha a hadsereg igénystruktúráját a források szerint rendezzük, látható, hogy vannak olyan anyagok,
eszközök és kapacitások, amelyek nem léteznek a nemzetgazdaságban, (a
katonai költségvetést ezekre kell koncentrálni)vannak olyanok, amelyeket

katonai támogatással és célirányos felkészítésselalkalmazni lehet (a
felkészítésés a katonai táÍnogatás költsége azonban csak töredéke az adoft
kapacitás értékének)vannak olyan anyagféleségekés kapacitások (szol-

gáltatások), amelyek különösebb előkészítésnélkül igénybevehetők
(csereszabatosak). Levonható következtetés: a katonai költségvetést ne
használjuk fel olyan anyagok, készletek és kapacitások létr;hozáSára'
működtetésére, amelyek megvannak a nemzetgazdaságban ! F,z már az
állami logisztika kérdéskörébetartozó feladat: a különfóle á|lami rendszerek összehangolása a kettős rendeltetés elve és logisztikai módszerek

alapj án.

Ezzel a szemlélettel és gyakorlattal óriási költségek takaríthatók meg.

Az állami logisztika főbb területei a köYetkezők lehetnek:
.

a különféle objektumok és irányító rendszerek közös

(katonai és

polgríri) használata (repülőterek, logisztikai központok, iparvágányok, rakodók, kikötők, raktárak, kórháaak' hírközlési
berendezések, légiforgalomirrínyítás,stb.),

.

kettős rendeltetésű járművek, amelyek általában ésszerű tech_
nikai kompromisszumok és kiegészítő konstrukciós megoldások
eredményeként alkalmasak mind a polgríri, mind a katonai szál-

lításokra a magasabb tagozatokban: repülőgépek, hajók,
úszóhídnak is alkalmas uszályok, sebesültsállításra berendeáető autóbuszok, öszkerékhajtású (nem extra terepjríró) szál_
líto gépjárművek, trélerek, stb.,
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. járműjavító és más szolgáltató vállalatok,

. különféle rakománykezelő berendezések és eszközök.
Néhiiny ógazat (egészségüg,,, közlekedéS, hírközlés) nagl haglomanyok-

kal rendelkezik a nemzetgazdaságra épülésterén, más ágazatok

kezdetí

lépéseknéltartanak, összességében azonban az állami logisztika meg!,elelő
s:ínÍűfelismerés hiányában alig nűkodik'

A felismeréshez nagymértékben hozzájá,ruIhatna a szinergia elvének
ismerete, amely több tényezó (összetevő) egymást erősítő hatása' ennek

eredményeként a véghatás nagyobb, mint

az

öSszetevők

egyenkénti

hatásának összege.

Kitűnó példa lehet(ne) az általam több év óta szorgalmazott

'.\'emzetgazda'sággal integráIt katonai szállító gépjármíÍfenntartás', eI-

s

il
,I-

)k

revezésű program megvalósítása (aZ MH gópjárműprogramjához kap:soiódva)' amelynek aZ a lényege, hogy kihasználva a honvédség
reghatározott szintű szállítóalegységei (amelyeknél nem indokolt extra
::repjáró járművek alkalmazása és azok katonai telephelyeken való
.' landó készenlétben taltása) és bizonyos nemzetgazdasági ágazatok' első._.rban a mezőgazdaság magasabb mozgásképességű (öszkerékhajtású)
finanszírozású állami
' :nrűigényeinek egyezőségét, HM-MVM közös
'-:Togatással létrehozni a mezőgazdaságban azt a járműparkot, amely
:t^ében a gazdaságot, regionális (hő, áwíz, belvíz, stb.) katasztrófák
: .tén azok elhrírítását és a mentést, a legnagyobb katasztrófa, egy háború
_.:tén pedig a honvédelmet szolgáIná. Ugyanezen elv alapján kellene egy
_:-r teljesítményű szállítórepü|ő _ egység is (belga mintara) a honvédség
' ::elékében, amely azonban nem üresen röpködne, hanem mezőgazdasági
: 11ékeket szállítana, amikor nincs éppen katonai feladat. (A belga légierő
.-:l itórepülő Wingje C- 1 30 Herkules gépekkel nemcsak önfi nanszírozó,
".'.m jelentős mértékben hozzá1árul a légieró fenntartási költségeihez.)

rl-

k.
n1l-
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II. Akatonai közlekedés helye a
funkcionálisan integrált logisztikában
a
katonai logisztika összességében egy rendszerhalmaz' amelyet
működtetéSét
hoz'z'áÍartoző (hoáárendelt) ágazati rendszerek alkotnak'
vezeto szerv
létrehozott
célirányosan
egységes elvek és tervek alapján eg5
Ósszhaderőnemi
,-é'gri| Á, egységes elveket ma a NATo SzÓvetséges
ez a Doktrína
Lo'gisztika p"oktrina testesíti meg' Látni kell azonban, hogy
J.B.o.bun egy hadműveleti tagozatban elhelyezkedő Többnemzetiségű
és módó.srr,ud".onJmi Harci Kötelék logisztikai támogatásának elveit
talloZatban'
áeit foglalja magába. A hadászati (stratégiai vagy központi)
vannak
n"* ,rllni"n t"tlnfetben követhetó' meú a nemzeti haderóknek
NATo_parancsnokság
amelyek nem kerülnek valamelv
o(un
"t.''-r"l,
általános vagy
alárendeltségébe' A logisztikai renclszerhalmazt működtető
tervezés
csúcslogiszikai yezető szerv főbb feladatait a hadműveleti
tererőÍo.rr.dsok
támogatási
)irrnrc1rt a logísztikaítervezés, a logisztikai
rendszer
irányítási
,rrirr, o, ngirirr*űkar]é, és koordináció, Nalamint az

A

működtetése képezik.

aá a
korábban említett általános vagy csúcslogisztika biztosítja
mtíködtethetővé
k"r"t"t, u..ly a hadi rendeltetésű logisztikai szervezetet
a Zrínyi
képzést
Vezetői
logisztikai
J, ,rritn"tare rcszi. Az általános
bizhsítási
A
végzi'
Tanszéke
Nemzewédelmi Egyetem Logisztikai

A

Miklós

a rendeI-

agJ-.ina"gylt " sajátos- szaklogisztikat mlvel' amelynek'az
t"ies"' rlogy biztosítsa u, uáott ág (ágazat) domináns szakmai
,"'et""y.e!É""t anyagi-technikai hátterét' Az egészségügyiszolgálat
szaklop"l. doninini tevékenység a gyógyítás' A szolgálat
"r",eu""'
giátará adja a gyógyító munkához szükséges műszereket' kötsZert' gyógy'
A
ír".t e, inliu.t.utt,iiat. ugy-.' jellemzó a többi biztosítási ágra is'
(tehát a szaklogisztikusi
iogisztikai tisztképzésrendszerének ezt az igényt
képzést) is ki kell elégítenie.

tekinBéke-idószakban az ellátási ágak az ellátási folyamatszervezés
esetén
Haditevék'enység
tetében viszonylagos cinállósággal rendelkeznek'
a
eÉngedhetetlen
.funkcionális 'integráció'
ez káoszhoz iezetne, ezért
egvséges
urnlty u nur"oto csapatok szerÍeágaző igényeinek biztosjtását
komplex
például
r"rv":.*a szervezi' (A tizenvalaúány anyagféleséget

l,(,

szállítmányba rendezi és egyszeri ráközelítéssel adja át a harco|ó csapat
logisztikai alegységének, a sérült harcjármű kivontatását összekapcsolja a
járműben lévó sérültek ellátásával' mentésével.)

Mindezek alapján a funkcionálisan tagolt (integrált) logisztika íti
területei a következők:

Anyagi biztosítás, amelynek alaprendeItetése a katonai szervezetek
harchoz és élethez szükséges ariyagi szükségleteinek biaosítása (az előín
készletek fenntartása, tárolása, ellátmányi egységekké történő rendezése.
szállításhoz való előkészítése, kradása, eIszámolása)' Az anyagi biztosítás
fontos integráló eleme a tárolás (raktár, bázis' depó), amelyet az együtt
tárolhatóság szabályainak figyelembevételévcl egységes tároló szervezet
és objektum valósít meg.
Az anyagi biztosításhoz kapcsolódik egy máSik

ágazaÍ, a közlekedési
biZtosítás egyik ''terméke", a szállítás' együttes tevékenységük eredmén}'e

el|átás. Az ágazati anyagi biáosítást az anyagszá|litás integrálja
egységes ellátási folyamattá. Ebben a folyarnatban az anyagi készletek
konstans tényeZónek, a SZállítáSt pedig változó tényezőnek kell tekinteni.
nrert tole 1'iigg a végeredmény: aZ anyag időben a fogyasztóhoz keriil-e.
ezáltal biztosítva annak alaprendeltetését' Ha ragaszkodr:nk hozzá, hog1'

az

xZ

any

agi biztosítáS magába foglalja az anyagszállítást is' akkor

következésképperr az anyagi ágazatok rnindegyikéhez száIlító kapacitást
ie1lene szervezni' ez pedig többszöröse lenne a szükségesnek, e mellett a
szállítási Íblyamat ilányíthatatianná váIna. Ezt az elképzelést- a szállító
:szközök anyagnemekhez való leosztását az egyik hadosztály logisztikai
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landárnál kísérleti céllal állornánytáblában rögzítve egyszer már meg'' alósították a szállítószolgálat véleményénekfigyelmen kívül hagyásával.
lett így lőszerellátó, technikai anyagellátó, ruházati anyagellátó, stb' al:g1'ség. A szakmai megfontolások (pl. a szállítóeszközök centraliZált alkallazása) félresöprése mellett azt az alapvető logisztikai szabályt is
:egsértették, hogy egy integrált szervezeten belüI tisztaprofilú, a szakmai
_.\ atartozás tekintetében egyéftelmű elemek (alegységek) legyenek' A
.''sérlet elméleti síkon egyértelnűen megbukott, valós helyzetben szeren::ere nem kellett kipróbálni. A tragikum abban áll, hogy egy i|yen
_-egoldás még egy nagyméretű szakharcászati gyakorlaton (amire az
:'múit 5_ó évben és a követk ező 2-3 évben sem kerülíkeÍül sor pénzhiány
.

miatt) sem lehet megbízhatóan kipróbálni és kiértékelni,a nagy bukás
"éles" helyzetben következne be. Ezt pedig nem vállalhatjuk fel.

Megállapítható, hogy az anyagi biaosítás elhanyagolt területe az
egységrakományképzés,illewe az ellátmányi egységek összeállítása, al_
kalmazása, amelyek ugyancsak az anyagáramlás gyorsítását, a szál]itóeszkö/ero hatékony felhasználását eredményezné. Alapvető, és a

szervezeti felépítéstis rneghatározó kérdésaz, hogy hol történjék aZ ellá!
mányi egységek összeállítása. A jelenlegi helyzet adott: ágazati
an1'agtárolási rendszer van, ahonnan a készletek széttelepítésekor

alapvetoen "ömlesztve" kerülne vasúti kocsikba (konténerekbe' gépko_
csikla) az anyag. Lehetőség Van arra, hogy az anyag táÍo|ó-kirakó
körzetekben, dandár vagy hadtest (hadosztály) e]látmányi egységeket ren_
dezzenek össze és küldjenek a kÜelölt Vasúti kirakó állomásokra (központi gépkocs iszállítás esetén átrakó körletekbe). EzekbőI az anyagokból a
hadosztály ellátóegységnek kell (céIszerű) zászlóal.j ellátmányi egységeket
kialakítani, úgy szervezve a szállítást, hogy a hadosztáIy és a dandár
a:onos típusúés teherbírású szállíki járnűyei kÓzöÍt újabb áÍrakásra már
ne kerüljön sor, a hadosztály jánnűvei is a zászlóaljakig (harccsoportokig)
szál]ítsák ki az anyagot.

Technikai biztosítás rendeltetése a katonai szervezetek technikai
eszkÖz szükségletének biztosítása' hadrafoghatóságuk fenntartása'
Dornináns tevékenységea fenntartás (karbantartás, javítás)' amelyet aZ
a 1katrésze llátást és műhelyt magába fogia|ó szaklogisztikai háttérrel
r

alósít meg.

Katonai infrastruktúra mindazorr objektumok biztosítását foglalja
magába' ame|yek a haderó fenntartásához és alkalmazásához szükségesek.
A NATo_ban elfogadott elvek szerint ide sorolják, a kiilönféle épíhnények
melJett például a radarberendezéseket, a stacioner hírközlési hálózatot'
|]Zemanyag termékvezetékeket, repülőtereket (azok teljeS berendezésével)
is' Kiépítéstiketa NATO Biztonsági Beruházási Programja támogatja az
egr'es tagországok részérejóváhagyott ún. képesség-csomagok alapján.
A védelem polgári támogatása nagy hangsúlyt kap a NATo-ban és ara
iránr'uJ. hogy a polgári szférában (gazdaságban) meglévo lehetőségeket
rninéi nagyobb mértékbenfelhasználhassák védelmi célokra. A polgári

támogatás kiemelt területei a közlekedés (a Stlatégiai mozgékonyság biztt-'sítása érdekében) a StIatégiai anyagkészletezésés a kettősrendeltetésű
közös használatú infrastruktúra elemek feilesztése'

Közlekedési biztosítás nemcsak a logisztika egyik alkotója elsőso:an az anyagok (technikai eszközök, esetenként sebesültek) szrÍl//trÍsa és a
szakcsapatok manővereihez szükséges katonai űthálózat biztosítása révét-t.
:nem a hadműveleti (csapat; mozgósítási; hadkiegészítési) szállítáSokkal
:e.ze a hadműveleti biztosításnak is. Az erók mozgatása NATo értelmeZés

.zerint logisztikai feladat, így a kijzlekedésr biztosítást teljes körűen a
'_.gisztikához kell sorolni. EZ terméSzetesen nem változtat azon a tényen.
:gr'aZ erők mozgatásának mindenkori fő felelőse és szervezője a had::úl'eleti szerv. A közlekedés irányító központja adatbázisával, auto:atikus járműkövetó rendszerével forgalomirányító (diszpécser) pont.lr aI stb., Valamint köZlekedéstervezői Szakértelmével azt a szakmai hát.
:::et biztosítja, amely lehetóvé teszi a hadműveleti elgondolás (terv) meg.:l.isÍtását.

'{ NAIo-ban - éppen a várható haderócstjkkentések miatt - előtérbe
':rilt a mozgékonyság, ezáltal a közlekedési biztosítás felértékelodik' A
'. \To a stratégiai mozgékonyságot a következok szerint definiálja: '7
_.lrjgiaí mozgékonyság űlatl azt a képességetértjük, amely az erőket és
.. ::,l::t\juk tartozó logisztikai lámogatáSt időben és a leghatékonyabb
' .i,ln jttltatja el konlinentáIis és interkontinentáIis ttivolságokra".

Katonai szállítókapacitás

\
-:_:'er

']

szá|lítás a katonai logisztikai folyamatok aktív része, mert a valahol

ő (biztosított) konstcns alryagot egy létesítmény(közlekedési

]Zat) _ ember-gép-energia-információ-rendszer működése által, a
,::.;:ási távolság arárryában értékétnövelve eljuttat1a a felhasználóhoz'
::..jben' de méginkább a Számtalan akadá|yozó tényezőt felvonultató
_.
'. körtllmények között a száIlítas önmagában nem műkadik, csak a
zIekedési biztositás kereteiben, annak részekéntés támogatásával.
":

f. katonai szállításokat a szállítási alágazatok komplex alkalmazásá. ':ltennodális lánc a|kalmazásával kell végezni' A komplexittis elsősor:-_ : sebezhetőség csökkentését, a biztonság növelését szol'gáIja az
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alágazatok köZötti átterelhetőSéggel , a gazdaságosság pedig a Szállítási
kapacitás centralizált alkalmazásáva| biztosítható. Ez adja egyben a száI_
lítás rendszert alkotó' integrálő képességétis, amely elengedhetetlen az
ellátási folyamatok irányíthatóságának biztosítása szempontjából. A cent
raljzált a\kalmazás egyben a szállítási sorrenddel és a meglévő kapacitásokkal való manóverezés alapfeltétele is, amely a logisztikai főnök
kezében az egyik legfontosabb eszkciz az ellátási folyamat befolyá_
solására'

A komplexitás ma az MH_ban igencsak alacsony szinten van'
Egyrésá elkülcjnülnek tisztán szál|ítási jellegű folyamatok: tábori posta,
személyszállítás-utaztatáS, másrész elkülönülnek alágazatok: a légi szállítás (a katonai légiszállító eszkozök aIkalmazása). Mindezek nagyrnérték'
ben lerontják a hatékonyságot és áttekinthetetlenné, szétesővé teszik a
folyamatokat. Sajátos probléma az MH-ban a szállítógépjármű aIkalmazói
jogkörének nem megfelelő kezelése, hovatartozása is. Jó példa lehet a
kompIexitásra a belga hadsereg közlekedési szervezete, amelyben együtt
van minden Szállítási tevékenység' a forgalomszer.yezés és ilányítás a
közílti eIlenőrzéssel együtt, az utazÍaIás és a légi szállítás' továbbá a légi
határnyitás és a katonai vámügyek intézése is. KompJex szá|lítóegységek
vannak az amerikai, a német' spanyol és az izraelt és más korszerű hadseregekben' állományukban közepes és nehéz szállítóeszközökkel. A harckocsikat és más nehéz harceszközoket még a nagyobb harcászati
manővereknél is szállítják (szálIítási problémakéntkezelik) és nem
meneteltetik.

A katonai szállító gépjárműVek új generációja, a csereJblépítményes
járműpark egyre jobban terjed a korszerű haderőkben (csakúgy, mint a
civilszférában,) és a korábbi egy feladatos járművekkel szemben sokkal
magasabb járműkihasználást eredményez.

A NATO

(és tagországainak haderői) a logisztikát stratégiai
kérdéskéntkezelik' ennek eredményeként egyenszilárdság van a szíik
értelemben vett harcképesség és a logisztikai támogatási képességközött'
A logisztikán belül is egyenszilárdság van (szemben az \{H-ban jellemző
raktár és javítás centrikus szem|élettel) a szállitási képességsehol sem
elhanyagoJt' Eá a szemléletet és gyakorlatot kell án ennünk. \ alamint aZ

értékelemzésen,értékarányokon alapuló logrsaikal d.\ntési mechaniz-
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must. Ez vezethet el a
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