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Tisztelt 'Iábornok és Tiszt Urak!

Napjainkban a Mugyar Honvédség mííkötléséttek egyik leg-
kritikusabb teriilete a gazdasógi működőképesség íetulttrtásű.
Ebben nugy lépés volt kottbban a íIonvédelnti Mittisztérium be-

vételi kötelezettségének eltörlése, nrujd a vétlelni kictt]ások növelé,
se.

A védelrni ielülvizsgálat befejezése után váIható újabb fejlesztési
il,ányok kiIelölése. nleIyek bizonyára jelentős összegek feIhasználását
igénylik, túl az eddig is istrreft és tel vezett j elentós kiadáso]<on. (pl. t,égi-
erő: MIG 29-esek felújítása, Glippenek beszerzése)

Ilyen ieltótelek között kell a csapatoknál a míiködóképességet felln-
tartani ílgy, hogy a szövetségi lendszet,ben támasZtott követei]nényeknek
is nlegfeleljerrek. Bblren a helyzetben kötelező kelesni a véclelnri költség,
vetés fel hasznílísának ieglratékonyabb módj ít,

Ebben a logisztika, nrint tudoInány. és Inint gyal<orlat a késziiló Lo-
gisztikai Doktrína szerint is jelentős szeIepet vállallrat,

Ezt a szerepvállalást erősíti a nrai üzetleltetési tudonrányos konfe-
rencia is. lriszen az územeltetést a polgári ó]etben is a teljes e]látás részé-
nek tekintjük. A lr{agyar Logisztikai Egyesiilet a Magyal Horrvédség
szervezeti átalakítását köVetóen, a itagyolnányosan jó egyiithttűködés
alapján 200l. novenrbcr 30.-án Együttműködési Megállapodást kötött
a Magyar Honvérlség Összhaderőncmi Logisztikai Tímogató Pa-
rarrcsrrokságga|. Az egytittrniiködés célja egyrészt a tudományos, nlís-
részt a gyakorlati egyiitürraiködéS lehetőségeinek feltárása, illetve a nlár
kapcsolódó porrtokon azok szakmai elmélyítése.

A mai iizenrcIíeíési konferenciához kapcsolódóan - ilő hiúryában
- a taljesség igéllye nélkiil kiemelek lrárom teriiletet, antely a polgái és
kűíotuti logiszíiktibnn hcottIóuk és jelentős szerepet töltenek be:

o Doór Zoltán, a N,íagyar Logisztikai Egyesülrt a)elnöke.
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1. Polgári kifcjczés: ,,tudós alapű íársadalont" - ennek kialakLrlísa
a.ielenkoli társadalnri-gazdasági fejlódés okszerii következtllénye, A tu-
dístár,sadalom minden termékben. nrinden terrnelési vagy szolgáltatási
folyanratban kibővtilt és rla nrár,nlél,hető. Tecltnikai hátterét az infot,rlla-
tika robbanásszeríi fejIődése adta, alapfolyaInat pedig a tanulás, E jelen-
ség alól a honvédség sem vonlratja ki rrragít. A tudásalapú tálsadalclm ki-
fejezés katonai negfelelőjét ttetl isI,nerenl, Azt viszont tudonr. hogy a
magyaI katonák szakmai megbecsülése igen magas a NATO-ban. A part-
nereik elisrnerik szakmai felkésziiltségiiket, kir,áJó munkájukat.

Ebből az következik, hogy a szernélyi ílIomány fe]készítése rnir u

kihívások szelIemében tölténik. A folyamatos tanrrlás. felkészülés a kato-
nák körében is elengedhetetlen, lriszen a fcjlett technika csak értő kezek-
ben níiködik. A katonai erőket a jövőben még inkább jellenrezni fogja a
legkolszerúibb, kifinolnuIt techrrika, elektrorrika, iníbl,nratika széles köl,íi
alkalrnazása, a gyot s nrozgás, gyors reagálás.

Ezt kell tudomáIryosan megalapozni, és szakszerííen ulkulmuz,tti.
Elrhez feltétlenül foritos, hogy a Magyar Honvédség vezetése a tanu]ást
befektetésnek tekitltse. szet,r,ezze íleg az isnreretek nlegszerzéséhez
sztil<séges lráttér bóvítését és tánrogassa a kutatást,

2. Következő polgári kifcj ezés a projekt. AZt gondolom. kato]]ai
kifejezésnek is elfogadható. A projektek a polgári é]etben a r,áltozás ke-
resztülVite]ének az eszkózej. A külónféle Szeívezctek. amclyek al<iir a
gazdaságban, akár az á IIanr igazgatásban nrúiködnek. r,ószben a vá]tozás
rllozgató erői, részben nraguk is alkalmazkodni igyekeznek a körn),eze-
tiiI<ben bekövetkező változásokhoz. A változás irányait, a kívánt jövőbeli
ál)apotoí a stratégia fogalmazza meg, de a változás eszkóze a pro.iekt és a
projektvezetésre vonatkozó szakmai ismeretek. Ez a Magyar Honvédség-
le is igaz, Külónösen fontos, lrogy a kóltségvetési gazdálkodís filozófiája
alakuljon át, és a projekt alapít szemlélet kapjon prioritást.

3. A következő terület az: Outsourciug

A katonai és polgári logisztika egyaránt kedvelt. s alkaln]azott terü,
lete. Már a lraderő átalakítása során nregkezdódött egyes tevékenysógek
po|gári biztosítási teriiletre töfténó átterelése, pl,: katonai-kereskedelni
ellátás, inkurrens anyagok értékesíiése, bizonyos szállítási és javítási
szoIgáltatások, elheIyezés-fenntartás, objektLrnr őrzés-védelen, épílés,
stb. Ezek a tevékenységek részben a honvédségi szolgálrató egységek
privatizác iój ával, részben közbeszerzési eljár,ások keletében a civil szféra
további bevonásával fokozliatók.
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BeíajezésiiI tt kttíonli és polgúri logisztika jövííheli kapcsolótltisi
leheíőségeiről:

. Úgy gondolom, bátlabban kell továbbvinni azt a folyamatot, ahol a

honvédség egyes logisztikához kapcsolódó ter,üietei további privati-
zícióra kerülnek. Nem tarton eretnek gol]dolatnak pl, nenr a Légieró
terii l etérő I, a Közlekedés i szol gá|aí priv atizáci ój át sern.

' Ajánlatosnak tartom a Magyar Honvédség kózponti és regionli|is
logisztikai bázisainak iétrehozísáná]. a civi1 logisztikai központok fi-
gyelenrbe vételét. Az állarni fejlesztésból nregvalósult. illetve rla,
gántőkéból létlehozott logisztikai közporrt bevonása (rnelyek köziil
számos intermodális) iizleti alapon csak előnyös Iehet a honvédség
száIlrára, lrrert a kiszolgálás biztonsága itt is alapvető követelnrény, és
a piaci ár, jelenleg 800 Ft/ nr2 havonta, tenrperáIt, őfzött raktár ese-
tétl, A verserryben vevóként részt vettni csak tllegtakarítást jelerrthet,

' Ajánlatosnak taltom az irrformatikai rendszelek egymáslroz kap-
csolhatóságának lehetőségét kiaIakítani a kiszeryezett tefületeken.

Természctesen a felsoroltakat a Befogadó Nentzeti Tántogatás kö-
v etelményrend sze rév el e g! cztetve kell v é gre lujtani.

Kö szö tt ö ttt nrcgt iszl e l íí,fi g1 el m ük et !
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