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Bevezető

A Magyar Tudományos Akalémia2 Marketing Bizottsága3 és Lo-
gisaikai Aibizonságaa, valamint a Budapesti Közgazdnságluilományi és

Államigauatási Egytems Vállatatgazdaságan Tanszéke Dr- Turcsányi
Xamry Z*tUÉ nnszékvezető eg)eíemi tanár, az MTA LB és I-4 elnöké-

nek iezetésével közös konferencűt furtoft ,,Logisztíka,ellatási láncok az

újgazilaságban" címmel az MTA Kistermében 2002. szeptember l2-n,

Jelen publikációmban nemcsak az a cél vezérelí, hogr tájékozíaíást

ailjak az ott elhangzottakról, hanem az ís, hogy a magam szerény mód-
ján, a íeljesség igénye nélkül ráirányűsam l Jiglelmet a haderőreíomt
-és 

a vétlilmi iemező rendszer átalakítása részeként megvalósítandó lo,
giszlikai rendszer modernizációja sordn esetlegesen felmerülő egles
kérdése k küIönös s úlly al történő megfontoltísára,

Részleteíben yáIaszt keresek azokra a kérilésekre, hogy:

1. A globaliációnak, mint korunk egyik legfontosabb külső tényezőjé-

nek a nemzetgazdaság polgári szférájára gyakorolt hatásai jelentkez-

hetnek-e a katonai logisztikában;

2. Találhatóak-e közös elméleti pontok a polgári és katonai logisztika
egyes terüIetei, funkcionális működési keretei között.

I Kasza Zoltán a|euedes, HM Gazdasági Tervezó Hivatal TörZs osztály osztály-

vezetője, 2. éves doktorandusz hallgató.
2 továbbiakban: MTA.
3 továbbiakban: MB.
4 továbbiakban: LA.
5 továbbiakban: BKÁE.
6 Zlínyi Mikló§ Nemzetvédelmi Egyetem.
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Dr. Chitctín Attill7 ,,A logíszíika szerepe a glnbakzációban" cimű
előadásában rövid történelmi áttekintés után rámutatott a nemzetgazdaság

állami és nem állami szereplőinek a gazdaság funkcionális működésére
gyakorolt integrált hatásaira. Az állrami szereplők részéről kiemelte a

gazdaság piackonform szabályozása keretében megvalósuló jogi keret-

szabály ozás stabilitásának és kiszámíthatóságának fontosságát, majd ele-

mezte a multinacionális vállalatok, mirrt a gazdagság legerősebb szakrrrai

NGO8-inak hatásait elemezve a globálizálódó logisztikai rendszerre. A
globális logisztikai intózményrendszer elemzésénél hangsúlyozta a nem-

zeíközi szerYezetek, a kjalakult integrációk és más nemzetközi szakmai
szervezetek tevékenységeivel harmonizáló nemzeti piackonform gazda-

ságirányítás fontosságát, Rimutatta, hog1 a bíztronságpolitikai körülmé,
nyek komplet eredőjeként a globalfuációnak térben és itlőben töhhsíkú

hatósa van a gaulttságru, melyek egyidejűleg lehetnek pozitívak és ne-
gatívak is. Például, ha a biztonsági kockázatok magasak, a befektetések
rnegtérülése kérdésessé válik, akkor annak negatív hatásaként a tőke elbi-
zonytalanodik, viszont ugyanakkor ezen negatív hatások megszúntetéSére

irányuló gazdasági erőfeszítésekben érirrtett szakmai szerv ezetek gazda-

sági eredményei növekednek, Végeredmérryben ezen egyidejű hatások

eredményei együttesen jelennek meg a nemzeígazdaságokban természe-
tesen és azok irrtegrált elernzését követően lehet azt összességében pozi-
tívnak, vagy negativnak mirrősíteni.9

Az asszimetrikus kihívások problémakörének globalizáción belüli
megoldásának keresése során az állam védelmi és beavatkozó szerepe a

szabad kereskedelemre erősödik ugyan, de annak célszerű a belső piac
védelmére, az általános eladási biáonságra , a logisnika rnűködési fel-
tételeinek biztosítására szorítkoznia. A logisztikai folyamatok hatásfoka a

teljes folyamat eredménye szempondából megvalósuló költséghatékony-
ság fenntartása mellett a nemzeti és nemzetközi integrációk fokozásában,
aZ integrált adatbázisra történ^ő támaszkodásban, a kommunikáció ered-
rnényességébelr lesz mérhetó.'u

7 Dr,chikán Attila; az MTA doktora, a BKAE lektora,
8 NGo: Non Govenment olganization (angol) nem kormányzati Szelyezet.
9 A szerző véleménye.
10 A szerzó véleménye.
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, . Crlk! lrzséba:Il,,Az újgazdaság, tuilósalapú gazilaság, verseny-
képesség" cimű előadásában kiemelle az alkalmaion iudás pót,rot g"n.-
ráló szerepe erősödésének fontosságát, a 1(+FJ2 eredményeinek gyors és
hatékony beépülésé,t a gazd,asági folyamatokba, továbbá az információs
és kommunikációsl3 technológiik és szolgáItatások gazdasági húz6 sze-
repének hatékonyságát. A nemzetgazdasági elemeli melleit regionális
összevonások jelennek meg a gazdaságí folyamatokban, melyek eseten-
ként prioritásokat is élveznek. A globalizáció kényszer és llhetőség is
egyben. Kényszer annyiban, hogy hiba nem figyelembe venni a
globalizáció logisztikára gyakorolt hatásait, ami motiválja a folyamato-
kat, míg lehetőség is a saját termékek bekapcsolására a glóaat;za|ÓaO p;ac
multinacionális vérkeringésbe. Napjainkban a súlyponi a neínzetEazd^-
ságok versenyéró| a rnultinacionális vállalatok globális versenyére helye-
ződik át. A nemzetállarnok kormányainak fő feladata a keretszabályoiás
által kedvező gazdasági (logisáikai) környezet és feltételrendszer biao-
sítása annak érdekében, hogy az így megteremtett feltételek köZött ver-
senyképes szereplók nójjenek ki a gazdaságokban.

, Halászné Sípos Eruébe/a a ,,Logísztikai szolgáltatási trenilek a
globólis ellátási hincban'' című előadásában megeúsítette, lrogy a lo-
gisztikai folyamatok mindig a reálfolyamatokhoz kapcsolódnak, kizáró-
lag önmagukban nem léteznek, Ebból adódóan világos a követkeáetés,
hogy logisztika nélkül nincs globalizáció. A világotigyre jobban átszö-
vik a multinacionális szolgáltatók ellátási láncair5, mel}et<tet szemben a
globalizáció rninőségi kihívásai folyamatosan növekednek. Az időténye-
zó alapvető jelentöségúvé válik a gyártásban, a szállításban, a döntések
megtrozatalában'" egyaránt. A raktározás csak az elégséges mennyiség
minimális szintjén jellemző, |,1iszen az elektronikus uiapú kopc.olut'' á
vevő-ellátó-szállítő-gyártő viszonylatában is egyre meghatáiozóbb. A
gazdaságt (Iogisztikai) folyamatok teljesköltség hatékonysága prioritást

llCzakó Erzsébet: P(h)D, BKÁE tanszékvezető, egyetemi docens
l 2 K+F: kutatás+fei Iesztés
I]a továbbiakban: INFOKOM
la Halászné Sipos Erzsébet: P(h)D, BKÁE egyetemi docens
15 A termékek gyánótóI. a szolgáltatások a szolgáltatótól a fogyasáóig töfiénó
eljuttatásának énékliözvetitö úda, módszere.

'Ó Az Eu-ban l960-ban a rendeléstől aZ árí átYételéig átlagosan 14 nap telt el,
mig2002-ben ez az idő már csak 12-14 óra.
l? Internet alapú un .onJine E-commerce: közvetlen elektlonikus kereskedelem-
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kap a részfolyamatok elemi költséghatékonyságával szemben. Ez azt 1e-
Ienti, hogy bizonyos részek akár vesáeségesek is lehetnek. ha a vé§ső
eredmény elérése érdekóben végzett teljes folyamat optimalizáció
költségminimalizációt mutat.]8 A logisztikai szolgáitatók csóponosításá-
llál az őnáIló szolgáItatók és a szerződéses alapú szolgáltatóf után ragy
azokkal pirhuzamosan r globalizáció,s^ lolyamrt nyenesei oIdrlán mcgje-
lennek a teljes rendszert szolgáltatók|9, A globalizició a mu]rinacionális
kooperációkban, a stratégiai szövetségek körében, a fúziókban. roi iibbá a
belsó redukciókban'0 és az egységásítési törekvésekben: ie]:ntkezik,
.Halla9zm hatások új kihívásokat. első solban regionaliziló,dri. m.rjd glo-
baIizálódó kihívásokat jelentenek a logisztikusok izámára.]:

Gelei And,rea2j ,,Az elhltási ltínc mint menedzsment problentatika''
círníi elóadása ráirányította a figyelmet a logisztikai rendszeriblr arnatok
tudatos vezérlésére, a megvalósított különböző típusú ellátási láncok
konrplex éftékteremtó és értékközvetítő szerepére. azok speciáJis. küióniis
és sajátos vonásaira.

, Wimmer Ágnes2oa ,,Hatékonyság és gazdaságosstig a: ellátási
lúncban" círnű előadásában elemezte az ellátási lánc Úelsó is külsó rész-
vevői á|tal indukált hatékonysági és gazdaságossági összefiigeéseker.

_ Gergely Liszló25 a ,,Megolilások az ellátási láttcok infonnatikai
támogatottságában" című elóadásában a globalizálódó r,ilágeazdaság
vállalati szemszögű megközelítésében elemeáe a térna fontossicát iea-
zoló vállalati sikerek okait. Rámutatott arra, hogy az informatikai támo-
gatás hagyományos terü]etein?6eléIt eredmények i XXI. század l,í]lalataj

|8 A szerzó vélenrénye.
l9 Supply Chain Leader( angol ) : SCL Tartalmi és nem szó szerinti tbrdírí:,
20 Belsó redukció: a beszállítók számának csökkentése, raktárkészler és 1épcsózés
csókkentése, a Iogisztikai szoIgáltatók számának csökkentése.
2lÁlta|ános 

méretcSökkenté§, egyes esetekben miniatüizáció szabr,ánrosítís,
22 A szerző véleménye.
2] GeIei Andrea; BKÁE Egyetemi adjunktus.
2a Wimmer Ágnes, P(h)D, BKÁE egyetemi adjunktus.
2j Gergely LíszIó: Richter Gedeon Rt, AnyagtervezéSi Föosztály. főosztáh,ve-
zetö.

26 Adatbázisok, számvitel, könyvelés, piackutatás, beszerzés, tervezés, értékesí-
téS, nyilVántartáSok.

56



számáía máí nem elegendőek és a továbbfejlődés a rendszerfolyamatok
integrált tervezésében, a magas fokon autornatizált gyártási folyamatok
folyamatos logisztikai controllingjában, továbbá a feszesen szervezett
INFOKOM hatékonyságában rej lik.

Nagy Zsolf7 az ,,Elektronizált logkztikai folyamatrenils^zer a Sie-
mens ellátási láncban" című előadásában megerősítette a JIT'" szállítási
rendszer, és a minimálisan elégséges raktárkészlet mellett a térinformati-
kai megközelítéseken nyugvó, INFOKOM fontosságát, a naprakészen
tartott adatbázis alapján kezelt váratlan piaci helyzeteke való gyors rea-
gálás külső, illetve a vállalati (intézményi) logisztikai folyamatok belső
feltételeinek megteíemtését.

Vörösmarty GyöngyÍg az,,Ailatotctól az információíg a beszerzési,

űz elldtlisi lánc szenazögébőI" cíttlű előadása egy általa végzett

reprezentativ felmérés értékelt és elemzett tapasztalatain nyugodott, me-

lyet sikeres magyarországi vállalatok körében végzett, függetlenül azok
tutajdonosi strukrúníjától. Ertékelte a statikus funkciójú adatok és a reál-
folyamatoka aktív hatást gyakorló információk közötti kúlönbségeket.

Kimutatta a logisztika fontosságát a beszerzési folyamatok integrált ter-

vezésében, működése sz€rvezeti feltételeinek megteremtésében, melynek
megjelenése a sikeres vállalatoknál már a legfőbb vállalati vezető köz-
vetlen szintiéről irányított (vezetett) önálló szakterületként körvonalazódik,

1.

Összegzett következtetések30

A globalizáció a hadiipari komplexumok tevékenységére térben és

időben nem egyforrnárr fejti ki hatását, egyidejűleg van jelen annak
pozitív és negatív integratív hatása, melyek nem fiiggetleníthetőek a
biztonságpolitikai kockázati térryezőktől.

Az államnak honvédelmi szerepvállalása során törekednie kell a fo-
lyamatos politikai konszenzuson nyugvó, a nemzetközi kötelezettség-
vállalásaiból adódó piackonform keretszabályozással a lraderőreform

2? Nagy Zsolt: siemens Rt, Beszerzési és Logis zjlikal Yezető.
28 Just-in-Time: éppen a szükséges idóre, csak időben,
29 Vörösmarty Györgyi: BKÁE egyetemi adjunktus.
30 A szerzó véleménye.
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részeként megvalósítandó Védelmi tervezés reális nemzetgazdasági
alapokra épülő harmonizációjának megteremtésére.

3. A védelmi szféra igényeinek kielégítése, a katonai logisztikai támo-
gatások XXI. századi sikere alapjainak megteremtése a feladatalapú
erőforrás _ és költségtervezésen, a térinformatikai rerrdszerrel tállo-
gatott Logisztikai Gazdasági Inforrnációs Rendszer hatékony működ-
tetésén, a termelói és fogyasaói logisztika tárcaszintű egységes veze-
tésének megvalósításán rrrúlik, mely térben és idóben differenciált
rugalmassággal képes kezelni a többsíkú, horizontális és vertikális re-
gionális együttműködést,]l

4. A tárcaszintű szabáIyok, utasítások alapján kidolgozott új okrnány-
komplexumok me8teremtéséVel a katonai jogbiztonság piackonform
feltételeinek megteremtése, védelemgazdasági és logisztikai területen,
mely képessé teszi a szakteriiletet eredményesen rnűködni rnind nem-
zeti, mind multinacionális kereket között.

5. Elótérbe kerülnek a szerződések alapján a teljes rendszert szolgáltató
polgári vállalatok aktív, piaci versenyen alapuló részvétele a katonai
logisztikában (külső tényező), nrely a jól felkészü|t és szintenként dif-
ferenciá]t katonai logisztikai menedzsment támogatás meilett (belsó
tényező) fejti k| hatását aZ igények kielégítésében.

ó. A horizontális és vertikális multinacionális egytittrníiködés3? során a
magyar katonai logisztikának fokoznia kell a reális kötelezettségvál-
la|ásokorr alapuló nemzetközi integrációkból adódó lehetóségek opti-
nális, a nemzeti lehetőségekkel harrnonizáló kihasználását.

7, Katonai szemszögból értékelve sok esetben párhuzamok vonhatók a
polgári ellátási |áncok tervezése, szervezése, működtetése és a katonai
logisztikai támogatás hasonló funkciói között.

8. Fokozni kel| a készségszintű, versenyképes szakmai tudása|apokon
nyugvó logisztikai szakállomány komplex felkészítését, kiemelt fi-
gyelmet fordítva az űj gazd,aság kihívásainak való megfelelés feltét-
eleinek biztosítására.

'' A NATo tagorszá8ok, a PfP országok, továbbá ezen integrációkban ré§zt nem
vevő országok a kor globális új kihívásainak és a megJévő örökölt hagyoInányai-
nak hadtudományi,azon belü1 haditechnikai harmonizációs folyamata.
]2 Kooperáció, közös K+F programok, NATO logisztikai munkacsoportok tevé
kenységei.
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9. Az ellátási lépcsőket, és a raktárkészleteket a szervezeti elemek alap-
rendeltetési vagy elrendelt feladataival összhangban, a katonai ellátási
láncok tevékerrységével és lehetőségeivel liarmonizáló optirlális
szinten kell kialakítani és működtetni.

Mindezek alapján úgy gondolom, hogy a bevezetőben kitűzött célo-
kat teljesítettem. A konferencián elhangzottakól adott tájékoztatás mel-
lett kimutattam a globalizáció egyidejű, integrativ pozitív és negatív hatá-
sát a gazdaságra, azon belül a katonai logisztikára,

Igazoltam, hogy a védelemgazdaság szereplőinek minden szinten a

globalizáció pozitív lehetóségeinek kihasználására. a biáonságpolitikai
kihívások megoldása során a gazdasági előnyök piackonform kihasználá-
sára kell tórekedniük.

Nézetem szerint az állam védelmi szerepvállalása keretében meg,
vttlósítandó, a védelni tárca minőségileg új védelmi lervező rendszeré-
hez kapcsolódó védelemgazdaság átalakításíJ során , ílletve ű tárglalt
terüIeteke n talilhatóak közös elméleti, me gfo ntolás ra é rdeme s kapcs o-
lódási pontok a polgári és kűtonai logiszíika működése, tovtíbbfejleszté-
sének jövőbeli Iehetőségei és követelményei közöít.
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