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Bevezető

A német_magyar katonai logisztikai együttműködés több éves
eredményes tevékenységet tudhat maga mögött. A logisztikai együtt-
működés 1997 -ben, a magyar légierő logisztikai képességeinek
elemzósére és fejlesztésére készített tanulmánnyal kezdődött. Ezt kö-
vette a szárazfiildi haderőnem és a központi logisztikai tagozat hely-
zetét feldolgozó tanulmány 1998-1999-ben. A folyamat az "Összhaderő-
nem logisztika tanulmány" elkészítésével teljedett ki 2000-ben.

Á német-magyar logisztikai eg) üttmííködés céIja:

. a haderők közötti kapcsolatok elmélyítése;

. tapasáalatcsere;

. a magyar hadseíeg és a NATO közötti inteíoperabilitás elősegítése.

A logisztikai tanulmányok fő területén:

. a magyar logisáikai rendszer elemzése;

. a magyar Iogisxikai rendszer optimalizálása;

l. Dr, Gispar Tibor mk. ezíedes, MH Üzembentartási főnök.
Dr Járosc§iik MIklós mk, e7redes. HM GTH l8a28aló Általános helyerles
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. a NATo-val folytatott együttműködéshez szükséges képességek

megteremtése;

' a.iövőbeli együttműködés terü]eteinek feltárása.

A közösen készített logisztíkai lanulmányok megdllapításait, ajánlá-
saií a következő terüleíeken hasznosítottuk:

. a haderő-átalakítás folyamán végrehajtottuk a széttagolt ellátó

központok összevonását, amivel elétük a központi tagozat
további integrálását, ami létszám és eróforrás-megtakaIítást
eredményezett;

. a logisztikai modernizációs folyamat keretében végrehajtásra

kerül a tervezési, szervezési funkció - mint törzskari tevékeny-
ség - és a tényleges logisztikai támogatás rendszerének szét-
v álasztása;

. a Magyar Honvédség szervezetében létrejöttek a laktanya (hely-

órség) ellátó szervezetek, amelyek azonban még további pon-
tosításra szorulnak;

. létrejöttek a magyaí logisztikai rendszer alapvető csatlakozási
pontjai, amelyekkel képes kapcsolódni a több nemzetiségű logisz-
tikai együttműködéshez,

A fentieken íúl a német-magyar logiszlikai tanulmányok ajdnIásail
rtg!eIembe vettük:

' az új technikai kiszolgálási és javítási koncepció kidolgozásánál;

' az egységes logisztikai eljárások meghonosításánál;

. az új készletképzési elvek és eljárások megalkotása területén;

'a befogadó nemzeti tárnogatás koncepciója kialakításáról és a
képességkatalógusok elkészítésénél;

2z0



'a nemzeti támogató elem funkciót ellátó szervezetek kialakíüí-
sánál, a szrirazföldi és légieró haderőnemnél;

' a NATO LGIR-hez csatlakozó magyar alrendszer megszerve-

zésénél.

A logisztikai tanulmányok részletes ajánlásokat tartalmaznak a
logisztikai információs rendszer kialakításához is, Elrhez kapcsoiódott a
jelenlegi konzultáció témá ja is.

A tuulmány megcélzoít konkrét technikai eg!ütíműködé§i íefiIe-
leket is, Ib)enek voltak:

' együttműködés a MíG-29 üzembentartása és modernizációja
területén, ami az ismert döntések miatt (új nyugati tipusú repü-
lógépek bérlése) nem valósult meg;

' IFF berendezés a P-37 radarállomásokhoz, aminek keretében 8

készlet berendezés került beépítésre a HM ARZENAL Rt által
modernizált lokátorállomásokba, amelyek a beépítés óta
kiválóan üzemelnek;

' rádiókésziilékek távvezérlési képességének kialakítása, amely
keretében sikeresen megvaIósult a repülógépek irányítása az or-
szág egész teriiletén egy vezetési pontról]

. együttműködés a lószerek kérdésében, aminek keretében a német

hadsereg jelentós mennyiségű lószerdokumentációt biztosított a
különböző Iaboratóriurni vizsgá|atok, üzemidó-hosszabbítások
végrehajtásához.

Az eddigi együttműködés tapasztalatait 2001. november l2-14.
között, a német-magyar logisztikai megbeszéléseken összegeztük. Itt szü-
letett döntés a további együttrnűködési kérdések pontosííására. A németfél

íelajdnlottg további segítségét az űIábbi leúleteken:

' segítségnyújtás a magyar logisztikai infonnatikai rendszer
kialakításáhoZ;
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. a BUNDESWEHR inkurrens eszköz és anyag készleteinek
átadása (ezen a területen máí döntés születelt 497 db gépjármű
átvételére);

' a NATO-n belüli együttműködés tapasztalatainak egyeztetése,

kölcsönös kicserélése:

' a meglévő logisztikai kapcsolatok erősítése.

Egllüttműködésí hapcsolataink újabb áIlomásál jelenteue a 2002.
jan udrj áben lefolylatott katonai logisztikai konzulláció, ame ly leglfon-
tosabb és leginkább érdeklőrlésre szúmot laftó téruíiktól - a nénwt parl-
nereink áItal elmondottakróI - az alábbi összeíoglalást adjuk közre.

1. A Bundeswehr katonai logisztikai §zakértőinek
elgondolása a logisztikai folyamatok modellezésére

A néma haderőn beIüI is napirenden lévő kihívást jelent a mdra már
elavultíá váIt logbztikai információs rendszer kíváIíása és egy új adatfel-
do lgozási rendszer kialakítás a, Információs rendszer ük hiányosságai kö-
zött szerepel, hogl níncs teljes kép a készletek bevethelőségéro'l, nem
optimaliailt a nemzetközi műveletekben való részvétel előkészítése és
támogatása, gondoí jelent a haderőnemeken túlnyúló funkcionalitások-
ba történő belépés és messze nem optimtilis a német haderő és az ipcr
közö tíi e gy üttm Ű kö dés.

A katonai vezetés általános nézete szeriní a német haderő műkö-
dőképessége egtet jelent a logisüikai támogatási rend.szer működőké-
pességével. Ezí az analőgiát szem előtt tartva, prioritást adva az ad,atfel-
dolgozási, nyilvántartási rendszer korszerúsítésének az erre a feladatra
kijeIölí szakáIlomány úgy ítélíe meg, hogy a feladatorientáIt információs
rendszerrőI legcéIravezeíőbb a íolyamat-orientált rcndszerre íörténő
áttérés, A folyamatot egyes tevékenységek közötti logikus összefiiggések
láncolatának fog|ák fel, ami egyben egy olyan behatárolható eljárástjelent,
amit eredmények váltanak ki és eredmények zárnak le, Ezek a folyamatok
a szeyvezeíi elemek haárain túllépve működnek és lényegtelen, hogy az
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adott e§emények korábban milyen haderőnemhez tartoaak, mivel az új
felfogds szerint afolyamatok kezelése nem az eg),es stddiumokhoz kötöt-
ten, hűnem eg! egységben ölénik,

Erre az alapkoncepcióra építve a német katonai vezeté§ utasítást
adott a haderőtánogatás valamennyi összet€vöjét átfogő, lz új informá-
ciós rendszer kiépítésére vonatkozó projekt elindítására, ami egy SASPS
jelöIésű szabvány szoftverfelhasználási programon alapul. A sioftverfel-
használási program nem katonai fejlesaésű, hanem azzal szemben az SPA
cég által gyártott és a kereskedelemben forgalomban lévő szoftverekhez
kötődik.

A folyamatcentrikus informdeiós rmdszer kiemeken az alábbi 7 fő
íolyamatra épül:

. kontrolling,

. szertezelj f€lépítéshez kapcsolódó tevékenységek,

. haderőtervezés,

. személyügyi tevékenységek,

' infrastruktura, beruházás, elhelyezés, környezetvédelem,

. vezetésorientált számvitel,

. hadiipari fejlesztés, beszerzés.

A 7 fő folyamaton beliili logisztikai tevékenységrendszer mintegl 50
munkafolyamatot és közel I000 munhalépéstfoglal magában, lovábbó a
logiszíikai íevékenységrendszer zórt íollamata 4 szinlre tagozódik. trllső
§zint maga a logisztikai fő folyamat. A második szint zárt rendszere a
haditechnikai fejlesztóst, beszerzést, közlekedést és száIlítást, a műszaki
technikai logisztikai menedzsmentet, a karbantartást, fenntar!íst, az
anyaggazdálkodást, értékesítést és a logisztikai vezetést felölelő tevékeny-
ségi folyamatokat tartalmazza. Harmadik §zinten a tevékenységi folya-
matokon belüli munkafolyamatok jelennek meg. A negyedik szinten a



munkafolyamatok teljes kibontására kerül sor mindaddig, míg el nem jut-
nak az elemi tevékenységi formrákhoz és lépésekhez.

A fo fotyamatokhoz kötődó tevékenységek, munkafolyamatok és
elemi lépések haderó egészére kivetített modellezését követően összeha-
sonlítást végeztek el a kereskedelemben kapható szoftVerekkel, amelyek
közil az SPA szoftvergyártó cég termékei az aLíbbiah szerint bízonyul-
tak nugfelelőnek:

' az SPA eljárás lO0%-ban lefedi a kivonás utáni éltékesítést,

. 88 %-ban felel meg az anyaggazdálkodásnak,

: 85oÁ-ban tesz eleget a beszerzésnek,

' 8l oÁ-osan biztosítja a javítást,

' 72%o-a ültethető át a vezetési tevékenységekre,

' a szoftverek 60oÁ-a megfelel a szállítási és közlekedési tevékeny-
ségekhez.

Összességóben kiszámították, hogy az SPA szoítverek 87%-ban ké-
pesek elegeí tenni a logisztikai funkcionaliítis kövelelménleihek, mely-
ből adódóan logisaikai folyamatok területén az SPA és azon alapuló
szoftverrendszereket tervezik bevezetni. Ugyanakkor ezzel felv állalják,
hogy a fejlesztéseket az SPA modellek áItal n!újíott lehetőségekhez
ígazítják, olyan elvek figyelembevételével, mint egységes forma és leíró
rendszerek alkalm azása, a folyamatok átláthatósága, valamint a szervezetj
elemek szintjétől fiiggetIen érvényesülés. Az egységes összfolyamat mo-
dell előnyét példakkal illusztrálva mutatták be. A példák alapján nyilván-
valóvá vált, hogy a rendszer képes kivetíteni az adott helyen megsérült
technikai eszköz javítási anyagigényét, munkaóra-mennyiségét, azok érté-
két és a megvalósítás menetét. Ezen túlmenően a rendszer lelretővé teszi a
különböző célú műveletekre alkalrnas kontingensek összeállításával és feI-
szerelésével kapcsolatos feladatok egymáshoz rendelését, továbbá biz-
tosítja a költségvetés és strukturális adatok közvetlen elérését.
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A haderő új információs rendszerére vonatkozó íejlesztési lefvek
megvalósítdsi határideje - az ütemezett költségvetési ráfordítások bizto-
sításával - 2007. évre kerüIt meghatározásra-

A szoftverek első ütemben történő alkalmazása a haderőfejlesztés
kapcsán 2002. év végéig felállítandó integrált logisztikai centrumhoz
kötődik. A logisaikai centrum a haderőnemi szint feletti anyagi+echnikai
biztosítás, a szállítások fölötti diszponálást, a javítások irányitását,
valamint az ipari ós nemzetgazdasági együttműködés feladatait valósítaná
meg. Elöljárói parancs szerint a logisztikai centrumban 2003. végéig keII
létrehozni az SPA szoítver alapján történő működés feltételeit, me|y
idószak alatt azt fokozatosan építik be a rendszerbe, mely során a régi
ESG rendszereket fogiák felváltan i.

Az SPA szoftver alkalmazást a haderótervezés területén 2003-tól ter-
vezik evezetni úgy, hogy az új fejlesztésíí szoftver költségeinek nagy részét
az SPA eég magára váIlalja Az SPD (State1! Development Planning) íj
szoftvermodell a német kontingensek lehetséges bevetési formái mo-
dellezésére épül és alkalmas a hadműveleti tervezés, a bevetések, műve-
letek támogatására. Ebben az információs rendszerben felső szintű vezér-
léssel, a végpontokig kiadott számítástechnikai eszközök alkalmaása
révén lehetóvó válik a műveleti területen lévő kontingensek igényeinek
gyors továbbítása, feldolgozása és kielégítése.

A konzultációs kérdések során tiszüízódott az a korántsem lényeg-
telen körülmény, mely szerint a7 új információs rendszer bevezetése a
haderő különböző tagozati szintjein jelentős létszámokat saabadílhal fel.
A jelenleg működő információs rendszer adatbázisai további felhaszná-
lásával, konvertálásával kapcsolatban kiderült, hogy az új információs
rendszer egyetlen centrális bank típusú törzsadatállománnyal fog rendel-
kezni, ahonnan vezérlik az adatok bevitelét és váItozíaíását.

2. Az SAP r€ndszere§íté§i stratégiájának lényege és a
megvalósítás ütemezése

A program megvalósílásának koordináIására közvetlen áIlamtitkári
alárendeltségben 2000, év augusztusóban létrehozttik űzl ű szefvezeti
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elemet, amelJ, minteg) 60 íőba á és 6 funkcionális teriiletre (koncep-
cionális tervek, személyügy, biztonságvédelem, informatikai eszközök,
alkalmazás és vezetésbiáosíás, logisáikai és adminisznációs tevékeny-
ségek üámogatása) összpontosítja erőkifejtését, Ezt a törz set a haderőnemi
parancsnokságok ftiIé helyezték el abból a célból, hogy megóvják azokat
az érintett vezetó sz€rvek befolyásolásától. A létehozott szemezeti elem
tevékenlségét az SAS P F project megvalós íttísára koncentrálj u

Felméréseik szerint a 6 számítógépes köZpontba összefogott, mintegy
700 adatfeldolgoző rendszer, a feldolgozásban foglalkoáatott 30.000
személy kiváltása egy új információs rendszerrel azért indokolt, mert a
közel 30 éves adatfeldolgozási eljárások tovább nem javíthatók és nem
korszerősiíhetők. Elvégzett sainwetéseik alapján bebizonyosodott, hog) ű
jelenleg hagyományos rcndszerhen működő iníormációs rendszer 2005-
ig Jinansxírozhatatlannd vólik és mindenképpen egy új rendszer kialakí-
tása szükséges. Ennek során előtérbe helyeáék a folyamat-orientált meg-
oldásokat és az sApR/3 pnogram alkalmazhatóságát vizsgálva bebi-
zonyosodott, hogy az lefedi a német haderőben zajló folJ)amatok 80 %-ű,
amire alapozva megkezdték annak beszerzését. Számvetéseik alapján
megközelítőleg 45.000 íb fogja alkalmazni azí az űj rendszert, melynek
rendszeresítési költsége várhatóan meg fogja haladni a 400 M Eurót.

Elgondolt ütemezésük szerint 2003. évig fogják kiadni a |ogiszli.kai
szervez€tek és a műveleti területen Iévő csapatok íészéíe leívezeíl
szoftvereket. A következő ütemben, 2005. évig a tapasztalatok feldolgo-
zósa melletti fejlesztéseket hajtják végre, első szinten a központi szárnító-
gépes vezérlés kiépítését, második szinten a csapatokhoz történő szoftver
telepítést, harmadik szinten az INTRANET és a WAN hálózatok kiala-
kítását tervezi.

Az SAPM3 proqramoí egl prőbamodellezéssel (PILOT PROJECT
9.3) hajtlák végre, melyen belüI gondolnak a haderő számítógépparkjának
üzemeltetésére, a jelenleg futó programok működtetésére, va]amint az
SASPF bevezetésére. Jelenleg a feladatra meghirdetett pályázatok kiérté-
kelése van folyamatban.

Eddigi lapasztalataik feldolgozása alapjón jobban Jiglelnének a
folyamatok optimaliailósára, erőteljesebben törekednének a kapcsolatok
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erősítésére, szem előtt taíánák az egy€s szervezeti elemek együttínűkö-
désén túllépó szempontokat, törekednének arra, hogy a projectek€t ne
kizárőlag informatikai szakemberek képviseljék, erősítenék az oktatást és
a felkészítést, végezeti,il bűran kiviteleznék a szükségel vóltozíafuísokat.

3. Az ESG német cég ré§zvétele a fejlesztési feladat
végrehajtásában

A szabvány alkalmaaisú szoftver programcsalád (SASPF) tervezésí
súlypontjai közötl meghűtáíozó helyen szerepelt az adatíeldolgozó
íob,amaío k eg!,§égesítése, a tenezési folyamato k optimalizáItísa, a redun-
dakciák kiküszöbölése, az eddig zajló folyamatok átalakíLísa, valamint
integrálása. A project jellemzői közül kiemelten került hangsúlyozásra a
hosszú ideig tartó üzembe állítás, a szabályok változtatásának szükséges-
sége, a kereskedelemben kapható szabvány szoftverek alkaímazása, vala-
mint a folyamatok egységesítése és arányos elosztása.

A fejlesztés alapelvének lekinteuék, hogy a szemezeti íelépítés vúl-
toztalása előzze meg a szoftverek változtatását, Ez azt jelentí, hogy a
különböző folyamatokban felismert változtatások generálják a szervezeti
változásokat és csak utána kezdődhet meg a szoftverek átalakítása. Az
alapelweI összhangban a stratégiai projectek telepítését a legmagasabb
vezetési szintre tervezték, míg végrehajtói szinten az ott folyó tevékeny-
ségekhez megfeIelő projectek bevezetósét támogatták.

A tárgyalt project fázisai:

I. Előkészítes (1996 - 2000. a piac felmérésével).

II. Megvalósítás bevezetése Q0O1 - 2007).

III. Beüzemelós, üzembenntartás (2003 második felétől).

Az előkészítés fiizisóban történő piackuíatás szoítverek tekintetében
34 oÁ-os SAP leíedettséget matatott, ami meghatározta a yálasztás
irányultságát, hiszen a tevékenységi fajták tartom ánya, a piact részesedés
nagysága, a modulok átjárhatősága, a szeNezel nagyságrendje és az alkal-
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mazói követelmények befogadása együttes vizsgálati szenpontot képezett.
A viugáIati szempontok alapján töfiénő érlékelés a haderőn belüIi
tevékerylségeket miníeg 80 %-ban lefedő SAP szoítveíekhez vezeíett, Az
SASP-l időszak során megállapították a várható költségeket és a személyi
szükségleteket, melyeken kidoigozták a megvalósítási tanulmányt és a
rendszeresítési stfatégiát. A rendszeresítési stratégia kidolgozása során
megvalósítási módszereket, eljárási tevékerrységeket, valamint a felhal_
mozódott gyakorlati tapasztalatokat dolgoaák fel.

A végrehajtás féaisában a létrehozott team az előkészítés ered-
ményeire alapozva kezdte meg munkáját, melyen belül kiemelt figyelmet
fordított a valóságban bevezetendő eszközök kifejlesztésére, a haderőn
belüli katonai összfolyamatrrrodel]ek lebontásá,ra és a különböző szintekre
bontott folyamatelemek transzform álásáLra. A szoítver lefedetíséghez még
hiányzó és a haderőn belül jellemző specifikációk a stratégiai védelmi
temező progrum (SDP) keretében kerüItek rögzítésre. EZt követően integ-
rálták a rendszer€ket és három lépcsőben átadák a haderó részére.
NyíIvánvaló volt, hogy a komplex projectet egy kivitelező team nem tudta
végigvinni, hiszen az mind a katonai szakértók, mind a tanácsadó ipari
rész és nem utolsósorban a termék gyártó, előállító oldal szaktudását
igényelte, A megbízónak fel kellett tennie azt a kérdést, hogyan vonja be
az ipart a folyamatba, aminek során felmerült a több cég bevonását favo-
rizáló DUPONT modeIl, illetve a csak egy céget előtérbe helyező modell
alkalmazása.

A nyilvtinvaló előnyökkel bíró egy vezérszereplős modell alkal-
mazása során a német haderő két céget vont be aíeladat végrehajtásába,
melyek közüI az ESG cég tanulmánykészítő és ánilágító, az SAP cég ter-
mékkívitelező szerepet töIíötI be. Ebben a konstellációban a német haderó,
az ESG és az SAP együttes íelelőssége jelenlkezett a program sikerééfi.
Köztük szoros együttműködés és a részfolyamatok kapcsolódási pontjai-
hoz kötódó állandő egyezktés valósult meg.

A project ütemezése sxeriní 2003. évtőI indul be az izemeltetés
fázisa, melynek feladaía az új temékekkel felszerelt csapatok ellátása, a
rendszer működésének felügyelete és a tapasztalatok feldolgozása. Indok-
lás szerint a kialakított nagyságrendú teamre a további működtetés érdeké-
ben szükség van annak ellenére, hogy a katonai oldal miní megtendelő,
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felhasználó ügyfélként szerepel és az ipu végzi a számítógépközpontok
üzemelteftsa, az ügyféIkiszolgáIó cenbumok kaíbantartásárű a szakáI-
lomáryl biztosításű. Ezáltal a katonai oldal az ipana átruházhatja az infor-
mációs fejlesztési feladatokat, gyakrabban átvelreti a fejlesztések ered-
ményeit és mindezek mellett koncentrálhat az alaprendeltetés szerinti fela-
datai végrehajtására.

A megvalósítási és üzembe helyezési fázisok egymásra hatása nem
problémamentes, fenná|l az átfedések, páhuzamosságok veszélye, me-
lyekkel összefiiggésben a project sikeíét beíolyásoIó kockúzatí tényezők
közüI kiemeIt jelentőséget t ulajdonítottak:

. a döntést hozó szefvezet és a pénzügyi támogatás meglétérrek;

. a személyügyi feltételek biztosítottságának;

' az oktatás és a képzés sikerének;

'ajogi és ipari háttér meglétének;

' a meghozott döntések komolyságának és átláthatóságának;

. központi munkahely és a gyors egyeztetési lehetóségek biztosításá-

nak;

' a programot irányító szervezeten belüI a követelményeket támasz-

tó, a követelményeket kielégítő és a gyártó oldalak helyes arányának.

Az eddigi fejlesztés legfőbb tapasza ani köziil az alábbiak érdemel-
nek kiemelést:

a) Az eredeti mode|l szerinti szerződés megváltozott, mert menet
közben a DUPONT modelI alkalmazása került előtérbe. Ennek oka, hogy
a katonai oldal valamely szervezetet túl monopolizált helyzetbe hoztak
volna, így a régi rendszereket iizemeltetók mellett lehetóséget kívántak
biáosítani más piaci szereplőknek is.
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b) Egy mindenen átható egységes program végrehajtásának aka_
dálya a több helyről jövő teljesítések eltérő színvonala, melyből adódóan
a megbízói oldal koordinációs feladatainak nagyságrendje megnövek€dett,
melynek arányában a követelménytÁmasnő oldal részesedési aránya
csökkent.

c) A gyártó bekapcsolása pozitívnak bizonyult a tervezés és elő-
készítés fázisaiban, ezáltal' a projectnek elóállt egy olyan különlegessége,
hogy a résztervezési fázisokat párhuzamosan tudják futtatni a shatégiai
védelmi tervezési programmal (SDP) együtt, ugyanakkor az SDP-nek
lehetősége van a gyakorlati feladatok folyamatos beépítésére.

d) A project menedzselésére sajnos egy virtuális .személyi állo-
mány jött létre, mivel a résztvevők szakmai szempontból a project
irányításhoz rendeltek, de katonailag, illetve munkáltató szempontból az
eredeti munkahelyükhöz kötódnek. Az állomány mobilizáltsága sem érte
el a kívánt szintet, így a katonai oldal által biáosítandó 500Z-os arány nem
áll rendelkezésre.

e) A döntéshozatali utak - a legfelső szintről történő irányítás
követelmény ellenére _ tulságosan elnyúlnak, a döntéshozatali folyamat
számos testületen megy keresáül, ezáltal eszkalálódik.

f) A t€rvezett költségek biztosítottsága nem á|landó, a felrnerülő
terven kívüli katonai feladatok finanszírozása rniatt költségcsökkentő be-
avatkozások történnek, amely által a régi eljárások rendszerben tartási
ideje növekszik meg,

4. A jelenleg rendszerben lévő adatfeldolgozó e§zközök
üzemeltetése

A német hadeú Logisztikai Hivaíal Adatíeldolgozó és ESG Támo-
gató Főoszttilyának vezetője felvázolta azt a jelenlegi rendszert, amely-
ben 6 számítógépközpont, azokon belül 3000 computer és szerver, több
mint 40.000 terminál és szeméIyi számítógép üzemel, Ebben a rendszer-
ben mintegy 60 millió programsor, 80 ezer adat, 10 ezer személyi mun_

kaőra, ezet egyedi eljárás, 953 általános eljárás és 20 gyátríő szerepel.
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A jelenlegi adatfeldolgozó rendszer főbb hiányosságait képezik, hogy
a különböző folyamatoknak hézagos az informatikai támogatottsága,
hiányzik az áttekinthetőség, ídejétmúItak a technológiók, egymástól
elszigetelt fejlesáések történtek, ez elöregedett eszközök miatt nagyfokú
a regenerálási rdfordítás. A számítóközpontok éves kötelező korszerű-
sítési igénye, a régi gépek fenntartása kimeríti a rendelkezésre álló finan-
szírozási lehetőségeket. Eppen ezért kívánatos lenne a mielőbbi átváltás
végtehajtása a fo$amat-orientált SAPR/3 rendszerre.

Az új rendszer bevezetéséig a Logisztikai Hivatal mintegy 250 fővel
még képes a régi rendszer ( 5 - 6 év) üzemben tnrtdsára Összességében
109 olyan régi adatfeldolgozó eljárásuk van, amelyek részben a Logisz-
tikai Hivatalon belül, túlnyomórésá azonban a három haderőnemnél és az
egészségügyi szolgá|aínál működnek. Példaként említve 12 régi eljárás a
felső vezetés-, 12 régi eljarás a beszerzés-, 32 régi eljárás az anyaggazdál-
kodás-, 21 régi eljárás a műszaki technikai logisztikai irányitás-,20 régi
eljarás a karbantartási és kisebb eszközgyártÁs-, ll régi eljárás a közleke-
dés és szállítás-, l régi eljárás a rendszerból történő kivonás és értékesítés
adatfeldolgozásál szolgá lja.

A fejlesaési project leg]főbb íeladata a ftgi eljárúsok átvitele az SAP
rendsletbe, amelynek szervezeti hátterét megteremtették és 2002. 08. hó
végére, a haderőnemeknél lévó hadműveleti eljarásokat a Logisztikai
Hivatalba vonják.

Befejezés

Az elhangzoíí előadások részletes áttekintést adnak számunkra a

német hadsereg jelenlegi és tervezett informatikai rendszereiről. Az alkal-
mazott megoldások és a távlati elképzelések alkalmat adnak számunkra,
hogy a nagyar logisáikai információs rendszerre vonatkozó elképzelé-
seinket összevessük egy lényegesen nagyobb tapasztalattal és lehetösé-
gekkel rendelkezó ország tapasáalataival.

Meg kell azonban állapítani, hogy a német modell, igaz, hogy nagyon
jó, de számunkra teljes egészében nem alkalmazható. Természetesen egy
új logisztikai információs rendszer kialakításánáI figyelembe kell venni a
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kor kövelelrnényeit, de naryon fontos a magyar sajátosságok maximális
firyelembevétele is.

Ezen sajátosságok egyik fő összetevője a rendelkezésre álló források
kérése, amit nern lehet összemórni a német hadsereg lehetóségeivel.

összessegűen az elharrzolt eőaddsok nagyon hasznos informdciű
biztasítotlak §zómunkra, mnit íeltétlenitl tudu.nh hasznosítaní az infol-
míciós rendszeriink tovdbbi kidalgozdsánól,


