
GONDOLATOK A LOGI§ZTIKAI REF,ORMRÓL A
HADERÓREFORMBAN

Bótlty Sóndor l

Az elmúlt tizenhórom esztendő a hadseregben különböző szenezési
ciklusokkal és reformmal becézelt reorgankóciók sorozata vott, melynek
íemészetes alanya a logisztikai strufuúra is, Nem tévedésbőt ítok tizen-
húrom évet, hiszen a logisztika szempontjőból dönlő rendszet és
§zervezeli váltouÍsl a védelmi doktrínára való Űtérés (1987) jelenteu,
anulynek hatdsóra néhdny év alatt a "Struktúrális támadóképtelenség''
égisze alatl fekzámoltuk a köq)onthadtóp előrerolt lépcsőjének minlegl
hat dandfunyi erejél, valamint a hadsereg eIIátó dandárát és egészség-
ügli euedét Eael az anyagi-tecftnikai hadműveleti tagozatol anulóItuk
Az ezt kijvető közel tíz év kardinólís váltouísokal nem hozotl a rend-
szeúe, inkább az ún. "flnyíró elv" éményesült a csökkenlések terén,
amibőI különböző szenezési és névvóllozási manipuláciőkkal próbdltuk
a hosszabbal húzní Ez a mádszer egészen a NATÜ-lagságig követhető is
volt. Az új szövetségi rendszer azonban sokkal szemezettebb, a fetada-
tokhoz adekvdl, a par7nerekkel kon patíbilis, esetenkénl interoperábilis
logisztikai rcndszer megtercn !ésa igényli Mindezt rdaúísul egl olyan
szövetségben kell leljesítenünk, amely maga is új kihívásokkal néz szen-
be, ahol nap mínt nap újraertékelőclik a íöbbnemzetiségű kötelékek in-
tegác óljának ménéke, a logisztiha nemzeti felelősségének mindenhaló-
sóga, a szabvónyosílós szintje és a be|ogadó nemzeti ümogaíás mind a
logiszlikai lámogaais eglik meghaláruzó pillére, Belűha!ó, hogt ezek
azok a körübnények, amelyek szem előlt tafldsa néIkül értelmetkl ma-
g/ar katonai logísztikai rendszer reformjáról gondolkoutí

A kérdés ma úry vethető fel, hogy a meglévő logisáikai struktura
mennyire reformálható, átalakíü{ssal képes_e megfelelni az új alkalmazási
követelményekből fakadó kihívásoknak, hiszen érzékelhető, hogy ez a
reform mennyiségileg nem lehet olyan frenetikus mint az l987-ben meg-
kezdett, puszüín azért, mert egyszerűen kevés marad| tehát nincs mit
megszűntetni. Ugyanakkor az is igaz, hogy a NATO-szövetséggel j,író új
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kihívások sok olyan elemet tartalmaznak, amelyekhez a magyar logisáikai
rendszer nem adekvát, ezért jelentős minőségi, strukturális és szervezeti
áaendezésre szorul.

Logisztikai szempontból értékelve az MH feladatait a szövetségben,

megállapítható, hogy a békében rendelkezésünke álló logisáikai erőkkel
és eszközökkel végrehajtandó feladatok bővülésének ellenére, jelentősen

nagyobb kapaciüisú és szerkezettikben is eltérő logisáikai erők szüksége-

sek a Washingtoni Szerződés V. cikkely hatálya alá eső műveletek logiszti-
kai ámogaásához. Ezt a körülménl a mozgósíüison alapuló hadkiegészí-
tés fennmaradásáig, mint meghaü{rozó elemet kell kezelnünk.

A békében rendelkezésünkre ólló kapacitúsokkal kell tómogatnunk:

' A békeműködést, amely természetesen magában foglalja a rend-

szeres és tervszerú kiképzés! valamint gyakoro|tAásí ez orczág
területén, illetve külftildön.

o A békeműveletekben, válságkezelésben és valamennyi nem v
Cikkely szerinti tevékenységét a hadseregnek, melyeket akr{r az
ENSZ, akár a NATO, akár más szövetségi struktúrák keretében

vary önállóan esetleg az Alkotrnárry XlX.§ B. pontja alapján

hajtunk végre.

A mozgősítou és hóborús szintre íeltijltötl kapacítlisokkal kea ünu-
galnunh:

. Magyaíorság honvédelmét és a szövetség védelmét az v
Cikkelynek megfelelően.

Áftalában és általánosan meghatá.roáató a jelzett feladatok alapján a

logisztikával szembeni elvárás, nevezelesen:

' Az első és legfontosűbb, hogy a logisztikai rendszerünk feleljen

meg és alkalmazkodjon az alapvető katonai feladatokhoz és iga-

zodjon az alkalmazás egyre ámyaltabb kihivásaihoz.
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' Másodsorban szeretném megemlíteni aá a képességet, amely a

szövetséges erőkkel (illeWe tírsult orságokkal) való logisztikai
együttműködés, közös alkalmaz.ís képességét jelenti és amely
természetesen elválaszthatatlan a hadműveleti alkalmazásra
való megfelelőségtől.

A logisztika reformmal kapcsolatos gondolataimat e két markánsan
tapintható szempont köré fogom a cikk további részében csoportosítani és

közreadni. A logisztika rendszer alkalmazkodása az alapvető katonai fela-
datokhoz és alkalmaás egyre ámyaltabb kihívásaihoz.

Ez a feladat tulajdonképpen magától érthetődőnek tíinik, mégis ez a
terület volt az, aholjelenlegi rendszerünk a legélesebb bírálatot kapta, úgy
személyi, mint szerkezeti vonatkozásban a CUBIC cég 1999. évi jelen-

tésében és az ESG Elektronikszysáem - und Logisaik-GmbH 2000. évben
előterjesáett logisztikai tanulmanyában.

Lehet eá úry is értelmezni, hogy arányaiban a harcoló csapatokhoz
viszonyifua tul nagy számú logisáikai beosztású személy helyezkedik el
az ewes t^gozatokban és ezek között is elsősorban a központi tagozatnál
és ezek múködése nem elég hatékony. Mennyiségi számháborhra azért
nem vállalkozom, mert önmagában tudománlalannak érzem ennek ok és

okozati összeffiggés nélküli felvetését, nevezetesen aá, hory a logisztika
által működtetett és rendelkezésére álló technikai eszközök alapos vizs-
gálaát mellőzve összehasonlítsuk magunkat más, jóval fejlettebb rend-
szereket működtetó NATo-beli kollégáinkkal. É,n sokkal inkább úgy gon-
dolom, hogy a meglévő kapaciásainkat nem jó összetételben, tul merev
szervezeti rendszerben működtetjük, ami önmagában vezet ahhoz az ano-
máliahoz, hogy a szükséges logisztikai erő és eszköz sosem áll rendel-
kezesre a megfelelö helyen. Ez vezethet oda, hogy gondot okozhat egy néhany
szíz íös beketámogató kontingens külfijldi ellátásának megszervezése.

Természetesen iranyjelzőnek azért vethetiink ery pitlanást NATO-
szövetségeseink haderöi és ellátó csapatai arányőra. Példaként néhány
szám a Bundeswehr szrárazftldi haderöröl, melynek létszáma 233400 fr,
ezekböl 20160 fi ellátó. A válságkezelésre felkészített erők létsáma
37000 fö, akik közül 6900 fö tartozik az ellátó csapatokhoz. Annak érde-
kében, hory elkerüljem az összevetést (ami egyébként indokolatlan is)

24



saját szárazftrldi erőinkkel, egy másik összefiiggésre szeretném felhívni a
figyelm€t. Iátható ,hogy míg a szÁrazfildi haderő minden hatodik katoná-
ja válságkezeló, addig az ellátók vonatkozrisában minden harmadik. Ez az
összefiiggés aá sugallja, hogy egyrésá a kisebb létszámoknál törvénysze-
riien nő az elláással foglalkozók aránya, másrészt, hory a válságkezelés-
ben több olyan ellátó funkció j€lentkeáet, melyek háborus helyzetben eset-

leg elhanyagolhatók,

Nehézségeink a konkét feladatok üírnogaüísában naprészt az okoz-

z4 hogy szewezeteinkben a háborús alkalmazás néhány változatára kiala-
kitott logisztikai ámogató elem van, ami önmagában is nagyon nehéz-

kessé teszi azl ho§ egy eltérő feladatra létrehozott katonai eró a feladathoz

és a szervezethez alkalmazkodó logisztikai rámogaüíst kaphasson. Termé-

szetesen rendkívül nehéz feladat, hogy egy mindenre jó szervezetet kia-
lakítsunk és a nehéz sző helyett inkább a lehetetlent kell haszrrálnom, mivel
az eddigi békeműveletek és válságkezelések egyike sem volt azonos sem

feladaában, sem az azt teljesító szervezetek vonatkoásában. Ez azt je|enti,

hogy amennyiben felajánlrásunk változatlan is lenne, tehát minden esetben

mondjuk azonos felépítésű műszaki kontingenst ajrinlanárrk fel béketrimo-

gató eróként, nem tudnánk szavatolni, hogy azok ugyanabba az alá,rendelr

ségbe, ugyanazon fogadónemzet területére és a honi területtől ugyanolyan

távolságra kerüljön alkalmaziásra. Ez már önmagában is aá jelenti, hogy

nem lehet ajövöben szervezési sablonokban gondolkozni és ugyanahhoz a

kötelékhez automatikusan ugyanolyan logisáikai tárnogalist rendelni.

Némileg megoldást jelenthet, ha a csapatok és a központi logisztika
szintjén olyan modulokat alakítunk ki, melyek szabadabb lehetöséget biz-
tosítanak egy a helyzethez igazodó logisáikai szervezet kialakíüásáüoz,
úgy, hogy közben nem sérül a békeelláüís és a mozgósínís logisaikai lehe-

tősége.

Annak ellenére, hogy jelentősen megváltozott viszonyunk a nemzet-
gazdasági lehetőségek igénybevételét illetöen, nyilvánvaló elvárás, hory
még nagyobb aftinitást mutassunk a megvásrá,rolható szolgáltaiások irránt.

Ha sikerülne szakítanunk a valamikori a,darchn szemléletnóddal és

nem éreznénk nélkülözhetetlenségünk csorbíüísának az általunk eddig
szervezett raktároás, sállíás, szolgáltaüis egy részének civil kompeten-

cirájúvá válásá! jelentós erőnk és energiánk szabadulhatna fel, amit a
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logisztikai támogaás megszervezésére, az ellátási folyamat irányítására és

a civil katonai együttmúködés építesére fordíthatnánk. Ez annál inkább

sürgető, mivel a külhoni alkalmazris soráLrr mindenlrol találkozunk a fogadó

nemzet logisztikai tárnoganísával, ami döntó mértékben civilek által nyúj-

tott szolgáltaásként kapunk.

Az általam választott szempontok közül másodikként tárg"va|om azt a

képességet, amely a szövetséges erőkkel (illetve ársult orságokkal) való

logisztikai együttműködés, közös alkalmazás képességét jelenti és amely

természetesen elválaszthatatlan a hadműveleti alkalmazásra való

megfelelőségtől. A problémánál abból kell kiindulni, hogy a szövetségen

belüli logisztika, mint "nemzeti ügl" egyre inkább az egyes nemzetek és a

NATO-parancsnokok egyetemleges ügyévé nemesül, és mint ilyen több új

elemmel bővül, Csak utalni szeretnék a NATO-parancsnokoknak a

logisztikai eröfonások átcsoportosíására vonatkozó jogkörére 2, ami telje-

sen nyilvánvalóvá teszi, hogy a NATO parancsnokság a nemzeti felelősség

kizárólagos alkalmazísát nem tartja elégségesnek a szövetséges erők lo-

gisáikai üimogatasához, hanem olyan megoldást igyekszik keresni, ahol a

feladatot megtervező és operatív irányítást végző NATO-parancsnok és

törzse a logisztikai támogaás megszervezését is koordinálhatja. Itt csak

árojelben szeretném megjegyezni, hogy számunkra a Varsói Szerádés kere-

tei között működtetett többnemzetiségű erők biztosítását terv€ók és

szeryezÁk sÁmáta egyáltalán nem idegen ez a gondolat. Más kérdés, hogy

milyen mértékben sérti ez a nemzeti szuverenitast az egyes NATO-műve-

letek kapcsán, de ennek értelmezése inkább jogi, mint logisztikai probléma.

Szá.rnunkra szakmai kérdésként az vetődik fel, hogy a logisztikai erők

és eszközök milyen mértékű integrációjáról lehet szó, azaz a logisztikai

2, Mc 3l9ll végleges A NATo Logisztikai Alap- és líányelvei, A HvK, Logisztikai

Fóc§opoítónökség kiadványa Budapest l998,-29.old,
a.) A nemzetek által biáosltott logisáikai€íöforrások, beleéítve az egészségu9i erófonásokat is, a

NATo pa.ancsnokok részéíe kijelőlt elók sz€rves részei, Az egység€k€t és alakulalokat, az

előrelátható 8lkalmazá§uk szerint kialákított, összetaítoá logisztikai §trulcfuával egy0tt vonultatják

fel,
b.) Elsósoíban a n€mzetck nyúIhatnak az erőik szeíves részét lépező lo8isztikai eróforíá§okhoz, A
NATo paranc§nokok az elör€ ncm tátott hiányok leküzdé§e érd€kében irányithatját a nemzeü €rö-

forrásoi átcsoporto§ítfuát, Az átcsoportositás élja nem a nemzeti készlet€kb€n fennáló hiányok

pótlása, A neíí|zetlk az Mc 55/3 dokumentumokbm elóiítak §zeíiít kötelesek gondoskodni a saját

erőik f€nntarüsáíól.
c,) Áz árcsopoítosItás (REDISTRIBl,,,.) n€m szabad ö§szekevemi az lijra felosztá§sal (REALLoCA-
TIoN), Amig az újíafelosztásra csak egy deklarált háborus szükségállapot es.tén és csák m€asabb

szinteken kerülhet sor, az átcsoportosltá,sía az alsóbb szintii NATo parancsnokok sámára ety kitikus
hadmúv§Ieti igény kie|égiésa érdekébcn,



kötelékek integrációjának el kell-e érnie a többnemzetiségű harci
kötelék integrációjanak fokát. Itt utalni szeretnék Hautzinger Gyula fejtegeté-

seire , ahol a többnemzetiségű összhaderőnemi logisztikai központ alkal-
mazásának lehetőségét, mint befejezett tényt kezeli és egyben, kimondat-
lanul a jövő útjaként aposztrofálja. Nem vitatva az MJLC alkalmaásáLnak
hadműveleti szükségszerűségét és azt, hogy lépéseket kell tennünk részvé-
teltink megteremtésére egy ilyen központban, úgy gondolom, még vi-
szonylag hosszú ideig fenn kell tartanunk azt a köldökzsinórt, amellyel
saiát erőink nemzeti támogatását biztosítani tudjuk.

Megfontolandó ugyanakkor, hogy a NATO-n belüli kooperáció kap-
csán ne szenteljünk-e nagyobb figyelmet a cseh és a lengyel szövetsége-
sekre, akikkel közös múltunkból eredóen az aaonos problémákon tul,
azonos fe5rverrendszerek és egyéb haditechnikai eszközök, hozzájuk
kapcsolódó technológiák és ezzel összeffiggő közös gondolkodás juttathat

kézzelfogható előnyökhöz mindannyiunkat. Ennek szükségességét erősi
tette meg száínomra Rudolf Uúan a [skovi Egyetem Szervezési és Köz-
gazdasági Karának dékánja a Cseh Hadsereg helyzetének elemzésekor " A
védelem a közérdek néhány aspektusa" címü a Nemzetvédelmi Egyetemi
Közlemények 2000/l. sámában megjelent tanulmányában.

Közvetlenül ebből a megfontolásból kiindulva számításba kell ven-
nünk, hogy egyszer elérkezik (vagy fokozatosan eljön) a Magyar Hon-
védség technikai korszerűsítésének ideje, ami a logisaikai rendszertől aá
a t€rmészetes nyitottságot vr4,rja el, hogy képes legyen befogadni az újat,

biztosítva annak logisztikáját a teljes életciklus alatt.

Ezek uüin, a jelzett német cég által készített logisztikai tanulmányT a
reagálva puszüin elméleti alapon szeretném cáfolni arrnak szükségességét,
hogy hazánkban négy területi központból szervezett logisztikai ámogatást
valósítsunk meg. A tanulmány önmaga is célul űzte ki a vezetési és el-
láási szintek csökkentését, amihez az egyes régiók (figyelembe véve, hogy
a Logisáikai Főigazgatóság, mint szint megmarad) plusz ellátási szintként
jelentkeznek. Indokoltságát az is megkérdőjelezi, hory a szerzők áItal
elképzelt vegyes raktrárakba csak az anyagok egy része, náadrásul a kiseb-
bik vihető be. Utoljára pedig nem közömbös az sem, hogy az orsÁg
területének nagysága nem indokol egy olyan levegőben lógó területi
felosztást, amely sem a közigazgatási rendszerhez, sem a honvédség disz-
lokációjához, sem az infrastruktúrához nem igazodik.
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.. Az elözőekbez viszonyítva célszerűbbnek űnik, ha a központi logisz-
tíkai bázist készítjük fel és erősítjük meg mobil erőkkel úgy, hogy aikal-
mas legyen a békeelláüísi fetadatok teljesítése mellett a ttiltiitdon attat-
mazott magyar erők hadműveleti szinüű logisztikai ámogatrá,sár4 beleértve
ebbe a üámogatráshoz szükséges civil kapacitísok igénybevételét (alkal-
mazísának megszervezését) is.

_A harcászzti szintű logisaikai üímogaás megszervezéséhez olyan
modulrendszerűen kialakítható logisztikai elemek létrehoását tartom szük-
ségesnek, melyek szervezetükben és készleteikben is flexibilisek és mindig
az alkalmazott kötelék szervezetéítez és feladaához igazíthatóak.

Gondolataimat ift nem tekintem tezárlaknak, inkdbb "csak hdlok
wlük, de nem yeszem őket feteségüI'| bór lehet, hogl a hadetőreform
meghirdetése aón naír késői lesz a nósz nekem is a gondotaíok sziujén
és talón (remékm nem) az MH togiszlikai vezetésének szinrjén is.
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