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A NATO MŰVELETI LOGISZTIKAI LÁNC MENEDZSMENT II. 

Absztrakt 

Az átfogó NATO átalakítás alapvető célkitűzése a katonai képességek 
fejlesztése, melyek meghatározó eleme a logisztika. Az OLCM képesség a műveleti 
logisztikai támogató struktúra hálózatosítását, ezáltal hatékonyságának növelését 
célozza. A képességfejlesztés alapvető területeit a DOTMLPFI1
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 struktúra összetevői 
alkotják. Az ellátási lánc menedzsment elméleti alapjain építkezve e cikkben 
ismertetem az OLC sajátosságait, az OLCM szervezeti elhelyezkedését a NATO 
struktúrában és a hatásköri-felelősségi rendszer problematikáit. Sor kerül továbbá az 
OLCM működés alapelveinek, illetve egyes menedzsment feladatok és eszközök 
bemutatására.  

Bevezetés  

A NATO logisztikai támogatási rendszer hatásosságának és hatékonyságának 
növelését célzó fejlesztés a NATO transzformációval összhangban zajlik, az 
átalakítás alapvető komponense a NATO Hálózat Alapú Képesség (NATO Network 
Enabled Capability, NNEC) (NATO MC, 2006). A NNEC koncepció rávilágít arra, 
hogy a hatékonyság növelése egy közös információs hálózathoz történő fokozatos 
hozzákapcsolódás mellett érhető el. A NATO átalakítása négy lépésben tervezett. A 
szárazföldi, légi, haditengerészeti és különleges műveleti haderőnemek lezajlott 
konfliktus-mentesítését a koordináció, az együttműködés és a koherencia fázisai 
követik. Az OLCM fejlesztés a második fázisban helyezkedik el, a koordináció 
hálózatalapú alkalmazásokkal tervezett, az integráció adatbázis-központú 
megosztáson és a különálló hálózatok összekapcsolásán alapul. 

Az OLCM koncepció kidolgozása, a rendszerfejlesztés és a megvalósítás (LOG 
FS CP Projekt 44 és 46) a „DOTMLPFI” keretben történik. A doktrínális átalakítás az 
OLCM alkalmazásokkal kapcsolatos logisztikai eljárások felülvizsgálatával, az AJP-4 
kiadványok korszerűsítésével és az OLCM SOP kidolgozásával történik. A szervezeti 
keretek megteremtését a JLSG (Összhaderőnemi Logisztikai Támogató Csoport) és 
a MILU (Többnemzeti Integrált Logisztikai Egység) koncepció és rugalmas struktúra 
kialakítása biztosítja. Az OLCM kiképzési stratégia tartalmazza a LOG FS CP 
kiképzés integrálását a NATO kiképzési stratégiába és a kiképzési létesítmények 
tanterveibe. Az eszközbiztosítás keretein belül az OLCM hardver és szoftver, illetve 
csatoló felületek kialakítására és a felhasználói működési igények (UOR) 
meghatározására kerül sor. A vezetés címszó alatt tervezett a NATO 
                                                           
1 doktrína, szervezeti keretek, kiképzés, eszközbiztosítás, vezetés, emberi erőforrás, létesítmények, 
interoperabilitás 
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Parancsnokságok vezető állományának felkészítése, míg a létesítmények az 
infrastrukturális szükségletek felmérését és biztosítását jelenti. Az interoperabilitást a 
NATO Szabványos Priorizáló Rendszer (Standard Priority System, SPS) és az 
OLCM-re vonatkozó NATO Szabványosítási Egyezmények (STANAG) fejlesztése és 
alkalmazása, a LOG FS és nemzeti rendszerek illesztése, illetve a logisztikai 
támogató egyezmények kidolgozása biztosítja majd.  

Az OLCM koncepció megvalósítása az erőfeszítések ellenére elhúzódó, a kezdeti 
műveleti képesség (IOC) elérése 2013 végére, a teljes műveleti képesség (FOC) 
elérése 2014 végére tervezett.  

 
Jelen cikkben az OLCM rendszer működését és eszközeit idealizáltan mutatom 

be, feltételezve, hogy valamennyi építőeleme rendelkezésre áll és működik. 
Mindemellett azonban feltárom a jelenlegi NATO vezetési és logisztikai rendszer 
hiányosságaiból fakadó - a koncepció megvalósítását akadályozó - tényezőket.  

1. A Műveleti Logisztikai Lánc (OLC) sajátosságai 

1.1 Az OLCM meghatározása, célja és kiterjedése 

„A NATO Műveleti Logisztikai Lánc logisztikai kapacitások és disztribúciós 
képességek utánpótlási vonalak mentén együttműködő hálózata, amely fogadja, 
szállítja, tárolja, elosztja és újra elosztja a felszerelést, az anyagokat és 
személyeket/állományt a végfelhasználó részére. A Műveleti Logisztikai Lánc 
Menedzsmentje (OLCM) egy képesség, amely koordinálja, optimalizálja és 
rangsorolja a logisztikai erőforrások és szolgáltatások áramlását a NATO 
Összhaderőnemi Műveleti Területen és azon kívül, a NATO parancsnok 
szándékának megfelelően.” (SNLC, 2008., p. 3). 

Az OLCM képesség valamennyi művelet típus esetén alkalmazható, lehetővé teszi 
a NATO, nemzeti és civil ellátási láncok alkotta hálózat koordinálását a művelet 
tervezése és végrehajtása során, a többnemzeti haderő kialakításának, 
telepítésének, fenntartásának és visszatelepítésének fázisaiban. „A hálózatközpontú 
műveleti logisztikai képesség biztosítja a művelet hatásos - a NATO Parancsnok 
szándékainak megfelelő - logisztikai támogatását, illetve a végfelhasználók hatékony 
ellátásának lehetőségét” (SNLC, 2009, p. 6.). 

Az OLCM alapvető célja az igények és az erőforrások allokálásának 
összehangolása. A tervezés során a fő cél a képességek és erőforrások 
meghatározása és biztosítása, mindezt valamennyi érintett bevonásával. A 
végrehajtás során az anyag- és információáramlási folyamatok kerülnek előtérbe, 
melyek céljait a katonai művelet, a fegyveres harc sajátosságai befolyásolják. 
Elsődleges szempont a „szolgáltatás” biztonsága, a minőségben és időben 
rendelkezésre állás, melyet a műveleti helyzet adta lehetőségek maximális 
kihasználása, illetve az erő- és eszközveszteség minimalizálása indokol.  

A hálózat működésének motorja a NATO Parancsnok által támasztott igény. A 
logisztikai folyamatok „vevőközpontúsága” a végfelhasználónak továbbított normatív 
értékszint elérésében nyilvánul meg, vagyis használható felszerelés és utánpótlás 
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kerül a megfelelő helyre, a megfelelő időben. Bár a végfelhasználói igények 
meghatározása normatív és bürokratikus, a kereslet sem fizetőképes és a 
tranzakciók nem járnak pénzmozgással, az értékteremtés a katonai ellátási láncban 
is értelmezhető. A civil gazdaság termelő ágazataiban keletkezik a használati érték. 
A haderő belső ellátási láncában, a már beszerzett eszközök és anyagok továbbítása 
során hely- és időérték képződik, vagyis a „termék” a végfelhasználó rendelkezésére 
áll az igény felmerülésének helyén és belátható időn belül. A költségorientációt az 
átfedések, duplikált képességek megszüntetésére, a méretgazdaságos beszerzésre 
és az eszköz/kapacitás maximális kihasználtságára való törekvés képviseli, mindezt 
az elsődleges célok teljesülése mellett. 

Az OLCM menedzsment három szinten jelentkezik, valamennyi szintet átfogja a 
tapasztalat-feldolgozó rendszer, a folyamatok állandó elemzése. Az állandó 
menedzsment magába foglalja az OLCM adatbázis kialakítását és fejlesztését, 
illetve a műveleti tervezési folyamat (OPP) irányító és konfliktusmentesítő elemeit, a 
szereplők web-alapú tervezésbe történő bevonását és a tapasztalatok gyűjtését. A 
művelet specifikus menedzsment kiterjedése fizikailag a műveleti terület, 
virtuálisan a műveletbe felajánlott erők és eszközök feletti rendelkezés jogának, a 
hatáskör átadásának kezdetétől számítható. A valós támogató feladatok hatékony és 
hatásos végrehajtását a művelet valamennyi fázisában a kulcs elemek biztosítják: a 
logisztikai folyamatok, az erőforrások, a logisztikai infrastruktúra, a hatékonyság 
mérőszámai és indikátorai, a mérési pontok, illetve a szűk keresztmetszetek. A 
küldetés specifikus menedzsment tevékenység alanya az egyes logisztikai 
műveletek végrehajtása.  

1.2 Szereplők és szerepek, a hálózat komplexitása és struktúrája 

Az OLCM, mint központi szervezet szempontjából a hálózat komplexitását a 
szereplők nagy száma jelenti. Az OLCM hálózatot egyrészt a NATO által irányított 
ellátási lánc, másrészt a hálózat nagyobb részét jelentő katonai és civil láncok, végül 
a megosztott stratégiai erőforrásokat biztosító közös lánc alkotják. A NATO irányítja a 
saját láncát, koordinálja a nemzeti láncokat és szükség esetén irányítja is. A közös 
felhasználású stratégiai erőforrások elosztása az irányítás magasabb szintjén, 
centralizáltan, a NATO által történik.      

Mind a műveleti képességek, mind a logisztikai erőforrások tekintetében 
beszállítóként tekinthetünk a tagországokra (Sending Nation, SN). A civil szféra a 
NATO és nemzeti ellátási láncok beszállítójaként jelenik meg, ezt a kört a nemzetközi 
gazdasági szereplők, az egyes nemzetek gazdasága és hadiipari potenciálja jelenti. 
A befogadó nemzet előjogok (erők státusza, SOFA), létesítmények és infrastruktúra 
helyszíni biztosításában játszhat szerepet. A NATO ügynökségek illetékességi 
körükben biztosítják a művelet támogatását, elsősorban a beszállítók integrátoraként.  

A végfelhasználók köre hasonló komplexitást mutat. A műveletbe felajánlott 
erők a parancsnoklás NATO-nak történő átadását (TOA, Transfer of Authority) 
követően az OLCM hálózat végfelhasználóinak tekinthetők. További felhasználók 
lehetnek a Műveleti Területen tevékenykedő ENSZ, EBESZ, EU szervezetek és 
Nem Kormányzati Szervek (NGO), főként a stratégiai szállítás és az alapvető 
ellátási cikkek fogyasztóiként. 
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A NATO vezette expedíciós műveletek ellátási láncainak hosszát az értéket 
hozzáadó lánc partnerek száma határozza meg, ami alapján az OLC mind 
horizontálisan, mind vertikálisan kiterjedt. A hálózat valamennyi beszállítói szintjének 
a figyelembe vételét az OLCM kiterjedése gátolja, ami egyben meghatározza a 
menedzsment funkció működési körét is. Elsődleges szereplőként azonosíthatóak a 
NATO és a nemzetek, másodlagosként az egyéb logisztikai támogatást nyújtó 
szervezetek (NAMSA, befogadó nemzet, szerződéses szolgáltatók).  

1.3 Az OLCM a NATO vezetési struktúrában (NATO MC, 2003b) 

A NATO logisztikai műveletek optimalizálása csak akkor lehet hatékony, ha a 
logisztikai folyamatok irányítása és koordinálása a NATO Vezetési és Irányítási (C2) 
rendszer integrált részeként történik, illetve a szereplők hatásköre és felelősségi köre 
valamennyi vezetési szinten előzetesen megállapított.  

A műveleti logisztika tervezése és koordinációja stratégiai szinten a NATO 
SHAPE, hadműveleti szinten a kijelölt NATO Parancsnok (végrehajtó a JFC CJ42

A telepített DJSE része a JLSG (Összhaderőnemi Logisztikai Támogató 
Csoport), a CJ4 szakmai alárendeltségében felelős a hadszíntéri logisztikai 
támogatás vezetéséért, irányításáért és koordinálásáért. A JLSG egy önálló 
parancsnokság, amely azonban nem rendelkezik szervezetszerű képességekkel. 
Funkcionális szervezeti elemei a tervezés, műveletek, mozgás és szállítás, logisztika, 
egészségügy, műszaki biztosítás, költségvetés és pénzügy, katonai-civil 
kapcsolatokat és befogadó nemzeti támogatást koordináló csoportok. A funkcionális 
logisztikai törzs elemek hatáskörrel rendelkeznek valamennyi, a Műveleti Területen 
rendelkezésre álló, felajánlott erőforrás felett (NATO MC, 2003a). Funkcionális 
elemeit és képességeit tekintve a JLSG egy hadműveleti szintű parancsnokság és 
egy közvetlen harcászati irányítást megvalósító szervezet kombinációja. Fő célja a 
logisztikai folyamatok irányítása, ehhez egyaránt szükséges a hatáskör és a 
végrehajtói szakértelem, valamint az erőforrások rendelkezésre állása. A 
szerződéses és befogadó nemzeti támogatást biztosító szolgáltatók felé csak 
koordinációs jogköre van. 

), a 
hadszíntéren a DJSE (JLSG) és harcászati szinten a Nemzeti Támogató Elem (NSE) 
feladata. Az erőforrások prioritásoknak megfelelő áramlását a CJ4, mint menedzser 
koordinálja, biztosítva az irányelveket és prioritásokat.  

A Nemzeti Támogató Elem a nemzeti hatáskörbe eső logisztikai támogatási 
feladatok ellátása és koordinálása érdekében a támogatott erők közelében, a 
regionális logisztikai bázison települ. Menedzseli a nemzeti utánpótlási útvonalakat - 
helyszíni beszerzés esetén - a beszállítótól a végső fogyasztóig.   

1.4 A hatásköri és felelősségi rendszer 

A felelősség és a hatáskör kölcsönösen függ egymástól. A tagországok és NATO 
testületek által a NATO Parancsnokra ruházott felelősség csak a feladatok 
végrehajtásához szükséges hatáskör és erőforrások biztosításával együttesen 
értelmezhető. A NATO irányelvek (NATO MC, 2003a, NATO MC 2007a) 
meghatározzák, hogy a nemzetek a művelet valamennyi fázisában átadják a NATO 

                                                           
2 Joint Force Command Resource Directorate (J1, J4, JMED, J6, J8) 
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Parancsnok felelősségi körébe tartozó feladatok végrehajtásához szükséges 
logisztikai képességeket és a vezetési, irányítási jogkört. A koordinációs, 
rangsorolási és harmonizációs (deconflict) hatáskör, illetve a hadműveleti irányítás 
(OPCON) (AAP-6, 2001) jogköre azonban a kijelölt erők telepítésére és 
alkalmazására vonatkozik, nem terjed ki az adminisztratív és logisztikai ellenőrzésre, 
és nem biztosít lehetőséget az erők funkció vagy hely szerinti megbontására.   

Az MC 526 (NATO MC, 2005) a logisztikai irányítást (LOGCON) javasolja, mint a 
szükséges legalacsonyabb szintű, átadandó hatáskört. A LOGCON a kijelölt 
logisztikai alegységek és szervezetek (beleértve a nemzeti támogató elemeket is) 
feletti rendelkezés joga, amely a logisztikai tevékenységek szinkronizálására, 
rangsorolására és integrálására egyaránt felhatalmazást ad, azonban nem terjed ki a 
nemzeti erőforrásokra.  

A nemzeti követelményeknek való megfelelés törvényi háttere szabályozza a 
nemzeti parancsnokok kötelezettségeit saját elöljáróik felé, ez a kötelezettség nem 
osztható meg sem a NATO Parancsnokkal, sem a többi hozzájáruló nemzettel.  

A NATO parancsnok nemzeti erőforrások feletti korlátozott hatásköre tehát nem 
teszi lehetővé feladatainak maradéktalan ellátását, míg a teljes hatáskör átruházása 
nemzeti érdekeket sérthet. A felelősség és hatáskör-átadás rendszerének és a 
nemzetek törvényi szabályozásának összehangolása biztosíthatja csak a NATO, 
többnemzeti és nemzeti logisztikai támogatási rendszer valódi kiegyensúlyozását és 
az OLCM előnyeinek maradéktalan kihasználását. A rendszer működhet mindezek 
nélkül is, de hozadéka limitált.  

2. Az OLC működésének alapelvei 

2.1 Műveleti igények és folyamatok 

Az OLCM menedzsment alapját az igények, folyamatok és erőforrások 
átláthatósága biztosítja. Elsődleges igénytámasztó a NATO parancsnok, 
követelményrendszere az Egyesített Összhaderőnemi Követelmény Listában 
(CJSOR) jelentkezik, illetve a műveleti környezet gyors változására történő azonnali 
reakciókban nyilvánul meg, melyeket a CJ4 koordinál. A CJ4 számára a nemzetek 
közti támogatás koordinációjához az erőforrások ismerete, vagyis információ 
szükséges.  

Az erőforrások igénylése a partnerek között közvetlenül is történhet, „az OLCM 
támogatja a logisztikai együttműködést a civil és katonai szektorok, illetve a 
nemzetek között” (SNLC, 2009., p. 9). A Műveleti Területi Közös Katonai 
Hálózatalapú Piactér (Common Military web-based Market in AOR, COMMA) egy 
internetes felület, ahol a szereplők rendelkezésre álló eszközeiket, felszerelésüket és 
logisztikai erőforrásaikat tehetik közzé vagy igényeiknek megfelelő ajánlatot 
kereshetnek. Az E-bay-hez hasonló felület – nevezik Mil-bay-nek is – mind az 
ajánlatok, mind az igények releváns adatait megjeleníti: eszköz, szolgáltatás, 
erőforrás, ár, kapcsolattartó, szerződési feltételek, elhelyezkedés, státusz, 
időkeretek, korlátozások, stb. A felajánló számára a kapacitásainak maximális 



24 
 

kihasználtsága, a vevő számára a hiányzó képességek, erőforrások gyors biztosítása 
a hozadék. 

A folyamatok alkalmazása az igények és a rendelkezésre álló erőforrások 
összekapcsolásához szükséges, magába foglalja az utánpótlási hálózat, a 
szállítóeszközök, kórházak, felvonulási területek, üzemanyag tárolók, stb. 
képességeinek, kapacitásának és státuszának adatait. A logisztikai infrastruktúra-
hálózat mellett azon kulcsfolyamatok meghatározása és láthatósága szükséges, 
amelyeket a rangsorolás, elosztás és újraelosztás érinthet (stratégiai és műveleti 
területi szállítás, általános felhasználású javak disztribúciója).  

A logisztikai lánc összhaderőnemi telepítés és fenntartás során történő 
menedzselésének fő folyamatait az OLCM Üzleti Folyamatok Modellje (BPM, „To Be” 
Business Process Modell) tartalmazza, amely négy fő részből épül fel: 
együttműködő logisztikai tervezés, logisztikai hatáskör, információ 
menedzsment és az elosztás menedzsment (OLCM IPT, 2010). Az együttműködő 
tervezés folyamat-modell a műveleti logisztikai tervezés és haderő-generálás 
alrendszerekből áll. A logisztikai hatáskör folyamat részletezi a fő érintettek 
szerepeinek és felelősségi köreinek kialakítását, elsősorban a NATO parancsnoknak 
adandó hatáskör elemeit. Az OLCM Elosztás Menedzsment Folyamat Modell a 
többnemzeti logisztikai erőforrások műveleti területre, területen és területről történő 
áramlását írja le. Az OLCM BPM folyamatok általános érvényű moduljait a 1. sz. ábra 
mutatja be. 
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1. ábra: OLCM Üzleti Folyamatok Modellje (OLCM IPT, 2010 alapján) 
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2.2 A termékek, szolgáltatások és „keresletük” 

A katonai művelet végrehajtása az erőforrások széles palettájának rendelkezésre 
állását igényli. Az állomány alapvető szükségleteinek kielégítésén túl a technikai 
kiszolgálásnak, infrastruktúrának is fontos szerep jut, ami a „termékek” erőteljes 
differenciáltságát eredményezi. Széles termékválaszték mellett az utánpótlás 
pusztán előrejelzéseken alapuló megvalósítása a biztonsági készletek 
felhalmozódásához, költséges és gazdaságtalan működéshez vezet, ami nemcsak 
az információ, de az anyagáramlás menedzselése során is kihívást jelent. A 
szükséges erőforrások körét a művelet típusa és fázisa egyaránt befolyásolja.  

A műveleti fázisok és az erőforrás-felhasználás (kereslet) közötti összefüggés a 
termék életciklus szakaszokkal összevethető, a kereslet hasonló karakterisztikát 
mutat. A tervezési fázisban történik az igények mennyiségi és minőségi 
kritériumainak meghatározása (felderítés-piackutatás), ami megfeleltethető a 
termékfejlesztési szakasszal. A „piacra” lépés feltételeinek meghatározását követi az 
erők telepítése, mely során alapvető kritérium a disztribúciós hálózat kiépítése, az 
erőforrások biztos rendelkezésre állása (bevezetés szakasza) és a teljes műveleti 
képesség elérése (növekedés szakasza). A fenntartási fázisban – főként a napi 
fogyasztási cikkek esetén - a kereslet állandósul, a „termékek” az érettség 
szakaszába lépnek. A haderő kivonása során a kereslet a visszatelepített állomány 
létszámával egyenes arányban csökken, a felhasználás a hanyatlási szakaszra 
jellemző karakterisztikát mutat. A párhuzam kiindulópontja lehet az egyes műveleti 
fázisokban alkalmazható logisztikai stratégia meghatározásának, a rendelkezésre 
állás és költséghatékonyság közötti optimális egyensúlyi helyzet kialakításának. 
Figyelembe kell azonban venni az egyes termékcsoportonként jelentkező eltérő 
igényeket és a környezet gyors változásából adódó kockázat kezelését is.  

A tapasztalatok azt igazolják, hogy a békefenntartó műveletek anyagfelhasználásának 
nagyságrendje jól prognosztizálható. A különböző harcanyagok (V. osztály) felhasználása 
alacsony szintű, az I., II., III. osztályba tartozó ellátási anyagok fogyása egyenletesnek 
ítélhető, ezek felhasználási üteme jó pontossággal számvethető (Szabó, 2006.). A feladat-
végrehajtás során – főként béke-kikényszerítő műveletekben - azonban az erőforrások 
keresletét – katonai terminológiában: a fogyást és veszteséget – sztochasztikus 
karakterisztika jellemezheti, melyet a működési környezet gyors változása okoz: extrém 
igénybevétel, meghibásodás, baleset vagy támadás. A tervekben előírt készletszinteket 
ebben az esetben is tartani kell. Megállapítható, hogy a béketámogató műveletekben 
felhasznált erőforrások erősen differenciáltak, de keresletük viszonylag jól 
tervezhető. A külső környezeti hatások miatti ingadozások szükségessé teszik 
azonban az előrejelzéseken alapuló ellátás és a pontos keresleti adatok alapján 
történő utánpótlás összehangolása mellett a jelentkező kockázatok kezelését is. 
Ennek érdekében a CJ4 a művelet sikerét veszélyeztető ellátási probléma esetén él 
újraelosztó hatáskörével és a hiányzó erőforrást nemzeti ellátási láncból pótolja 
(amennyiben a tulajdonos nemzet is hozzájárul!).   
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2.3 A NATO „kategóriamenedzsment” 

Az OLCM az erőforrások két kategóriáját különbözteti meg: az ún. feladathoz 
nélkülözhetetlen vagy kritikus (mission essential vagy critical), illetve közös vagy 
általános felhasználású (common used).  

A nélkülözhetetlen erőforrások, melyek hiánya esetén a művelet sikere nem 
lehetséges. A kategória elemeinek meghatározása a tervezés során történik, a 
végrehajtás során ez képezi a priorizálás alapját.  

Mindennapi felhasználásúak a NATO I., III., IV. és V. osztály anyagai, amelyek a 
legtöbb felhasználó igényeinek megfelelnek, nagy mennyiségben, sok helyszínre 
elosztva, folyamatosan szükségesek (ivóvíz, élelmiszer, üzemanyag, élet- és 
munkafeltételek biztosítása, műszaki anyagok stb.). Ezt a termékcsoportot a 
legnagyobb forgalom és a központosított ellátás jellemzi, ami a beszerzés terén a 
méret-gazdaságosságot, a disztribúció szempontjából az anyagáramlási folyamatok 
maximális összehangolását biztosítja.  

A NATO II., illetve V. anyagosztályok, vagyis a nem minden esetben 
szabványosítható, nemzet-specifikus eszközök és anyagok indokolják a nemzeti 
ellátási lánc létjogosultságát.  

Az ellátó hálózat működtetése „nyomásos” (push) vagy „húzásos” (pull) 
rendszerben történhet (AJP-4(A), 2003., Chapter „C” 3.1). A végső felhasználók 
igényein (termék kereslete) alapuló, húzásos rendszer gazdaságosabb, 
harcérintkezés esetén azonban az alacsonyabb kockázattal járó megoldások 
kerülnek előtérbe, elsősorban az időkényszer miatt. Az ellátmány elosztása mindkét 
rendszer esetén ellátó pont, alegység disztribúció vagy a kettő kombinációja által 
történhet. Az üzleti életben alkalmazott terminológiában az ellátó pont disztribúció a 
disztribúciós cross-docking, az alegység disztribúció a terminál cross-docking 
eljárásoknak feleltethető meg. Az OLCM gyakorlatban a két ellátó szisztéma 
együttesen valósul meg, a variációkat a művelet sajátosságai és fázisa egyaránt 
befolyásolja.  

Az iraki OIF műveletben bevetett, amerikai 3. lövészhadosztály (3. ID) 
tapasztalatai (Christiansen, 2007) az információáramlás fontosságán felül a 
logisztikai stratégia és az ellátás központosításának jelentőségére is rávilágítottak. A 
hadosztály a harcérintkezés megkezdéséig napi 15-18.000 igényt továbbított 
logisztikai ellátójához. A harcfeladat megkezdését követő 30 napban azonban, 
amikor a fogyás duplájára vagy triplájára emelkedhetett, egyet sem. A logisztikai lánc 
azonnal átállt a „nyomásos” rendszerre, azonban visszacsatolás híján felesleges 
anyagokat is továbbított, túlterhelve ezzel a disztribúciós hálózatot. A mindennapi 
fogyasztási cikkek esetén a „nyomásos” továbbítás nem okozott gondot, a 
készleteket hajókon raktározva közelítették a felhasználókhoz. Ez a rendszer 
azonban csak a teljes egészében hazai bázison alapuló ellátás esetén működhet. A 
beszállítók - helyi beszerzésnek köszönhető – megnövekedett száma miatt, a napi 
fogyasztásúnak számító üzemanyag ellátási lánc műveleteinek összehangolása már 
magasabb szintű koordinációt igényelt. Ennek megvalósítása érdekében a polgári 
vállalatok és a szövetséges üzemanyag-ellátó rendszerek feletti rendelkezés joga 
egy kézben összpontosult. A kuvaiti beszerzéstől kezdve, a szövetséges 
koordináción át a hadszíntéri elosztásig terjedő feladatokért egy személy volt felelős.  
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A teljes ellátási rendszer egy kézben történő összefogása – a hálózat méretéből 
adódóan – nem lehetséges, de a kulcs folyamatok felügyeletének centralizálása és a 
döntési szintek közelítése a végrehajtói szinthez előremutató megoldást jelent. A 
kulcsfolyamatok meglévő szervezeti elemekhez rendelését követően a logisztikai 
alfolyamatok működését és az alkalmazott logisztikai stratégiát az egyes 
folyamatokon belül az anyagnemek (termékcsoportok) kereslete, az elosztó hálózat 
létesítményeinek elhelyezkedése és nemzeti döntések is befolyásolják.  

2.4 Az OLCM műveleti logisztika menedzsmentjének feladatai és eszközei 

A műveleti szintű logisztika menedzselése a CJ4 felelőssége, melyet a JLSG-vel 
és a Nemzeti Támogató Elemekkel együttműködésben hajt végre. Ez a 
menedzsment a tervezés, koordináció, szinkronizáció és rangsorolás feladataira 
terjed ki.  

A logisztikai feladatok végrehajtásának rangsorolása a CJ4 és a JLSG által 
megállapított kritériumokon alapuló, az érintettek által jóváhagyott rangsor alapján 
történik, amely beépítésre kerül a szállítás, igénybevétel és újraelosztás 
folyamataiba. A logisztikai erőfeszítések elosztását, az igények hadműveleti 
szükségességét meghatározó szabályrendszert a Szabványos Rangsorolási 
Rendszer (Standard Priority System, SPS) szolgáltatja (SNLC, 2008). Az SPS képes 
a nemzeti prioritások NATO szabvány szerinti megjelenítésére. Főként a szállítás és 
anyagi biztosítás területén használatos, a legmagasabb prioritási szinten az igény 
nem teljesülésének műveleti hatásait is elemzi. Adott eszköz prioritása határozza 
meg a mozgásmódot, a menedzsment és a követés mélységét. A NATO Parancsnok 
igényei teljesülnek először, a rangsorolás ezután az igény sürgősségén, végül pedig 
az igényelt árucikk műveleti képességekre gyakorolt hatásán alapul. A nemzeti 
szállítási igények rangsorba illesztése a hadműveleti igények és a sürgősség 
összevetésével történik. A prioritási szint szállítás közben - a környezeti változások 
függvényében - változtatható. A gyakorlati megvalósítás korántsem egyszerű, a 
szabályrendszer változtatása csak valamennyi érintett (tagország) egyetértésével 
lehetséges.  

A szinkronizálás biztosítja, hogy az erők műveleti területre jutása és ott történő 
ellátása a NATO parancsnok által meghatározott időpont (CRD - Commander’s 
Required Date) figyelembe vételével, hatékonyan és hatásosan történjen. A 
nemzetek és a NATO által rendelkezésre bocsátott adatok biztosítják az OLC 
koordináció és szinkronizáció alapját, további felhasználásuk pedig a Közös Műveleti 
Helyzetkép (COP, Common Operational Picture) logisztikai aspektusát (SNLC, 
2009., pp. 19-20.) A LOG FS CP biztosítja a folyamatok menedzseléséhez 
szükséges logisztikai információk láthatóságát. A vezetés és irányítás végrehajtása 
során felmerülő információs igények vezérlik a fenntartási folyamatokat, melyek 
visszacsatolt információi teszik lehetővé a COP aktualizálását.   

Az OLCM információmenedzsmentet támogató eszköz a LOG FS CP 
alkalmazáscsomagon belül fejlesztett LOGBIDS (LOG Businness Intelligence and 
Decision Support Services, prototípus szoftver: NALES), amely lehetővé teszi a CJ4 
részére a NATO parancsnoknak adott hatáskör alkalmazását a többnemzeti és 
nemzeti logisztikai képességek felett (Bi-SC, 2009). A Logisztikai Üzleti Hírszerző és 
Döntés Támogató Szolgáltatások üzleti hírszerzés moduljai teszik lehetővé egy 
szervezet saját adatainak, illetve a nyilvánosan hozzáférhető források tudatos és 
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szervezett gyűjtését, rendszerezését, majd a lényeges üzleti relevanciával bíró 
információk szintetizálását és eljuttatását a döntéshozók és információ-fogyasztók 
számára. Lehetővé teszi a logisztikai erőforrások dinamikus menedzsmentjét, illetve 
a hiányosságok meghatározásán és a legjobb megoldási javaslatokon alapuló 
disztribúciót. Az eszköz a felhasználók által testre szabható, figyelembe veszi a 
környezeti változásokat és az erőforrások státuszát, így biztosítva a tervezési és 
logisztikai problémák gyors megoldását.  

A LOGBIDS szállítási műveletek során figyelembe veszi az igényelt rakodóteret 
és a szállítóeszközök legjobb kihasználtságát, az optimális útvonalat, a költségeket 
(szerződéses szolgáltató esetén), az eszköz (daru, targonca) és emberi erőforrás 
(rakodó, sofőr), egyéb erőforrás (üzemanyag) igényeket, szállítási módokat. A 
szállítmányról szóló információt továbbítja az érintetteknek, illetve lehetővé teszi a 
kihasználtság és státusz információk vizuális megjelenítését (pl. elektronikus 
térképen).    

A raktárkészlet menedzsment támogatásához a LOGBIDS szolgáltat információt 
a rendelkezésre álló és a kalkulált raktári kapacitásról, a készletek elhelyezkedéséről, 
mennyiségéről és státuszáról, szükség esetén költségeiről, a rakodóeszközök és 
személyi állomány mennyiségéről és státuszáról, előre jelzi a bejövő és kimenő 
készleteket, illetve mindezen információt továbbítja az érintetteknek és az OLCM 
rendszernek (kihasználtság/státusz jelentés).    

Az OLCM menedzsment feladata a Megfigyelés és Figyelmeztetés, melynek 
célja a használatban lévő eszközök, útakadályok, sérült szállítóeszköz, nem 
teljesítés, késés, külső beavatkozás, folyamat-ütközés, Kulcs Teljesítmény 
Indikátorok (KPI) változása által okozott devianciák azonnali feltárása. A helyzet 
normalizálódása esetén a rendszer törli a figyelmeztetést. A végrehajtást 
kismértékben befolyásoló események (pl. hálózati státusz változása, 
szenzorfigyelmeztetés, rangsor változása vagy útvonal-változtatási igények) miatt a 
rendszer automatikus figyelmeztetést küld az érintett felhasználóknak. A Kalkuláció 
az előrejelzéseket veti össze a rendelkezésre álló és igényelt erőforrásokkal. Az 
automatikus jelentő rendszer modellezésen és szimuláción alapuló döntési 
változatokat generál, melyek a költség, idő és teljesítmény vagy ezek kombinációin 
alapulnak. A kiválasztás manuálisan vagy fél-automata módokon történhet és a 
logisztikai lánc szereplők és szintek irányába kezdeményezett utasításokkal vagy 
jelentésekkel végződik.  

Összegzés 

Az OLCM kialakítása a NATO logisztikai lánc nemzeti és polgári láncokkal 
összehangolt integrálását és koordinációját célozza, azonban az ellátási hálózat 
egészének átfogó irányítása nem valósul meg, legalábbis NATO vezetés alatt nem 
lehetséges. A hálózat elsődleges szereplői, a NATO és tagországok azonban 
önállóan integrálhatják polgári beszállítóikat, megvalósítva a gyártól a lövészárokig 
terjedő ellátási lánc menedzsmentjét. A teljes láncra kiterjedő menedzsment 
információk megléte és megosztása nem csak a működtető saját érdeke, az OLCM 
koncepció által támogatott többnemzeti erőforrás-megosztás során a hálózati 
partnerválasztás és tranzakciók elsődleges szempontja a költség lehet.  
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A korlátozott kiterjedés ellenére az OLCM koncepcióban azonosíthatóak az 
ellátási lánc orientáció kulcs összetevői, a teljes hálózat menedzselését motiváló 
tényezők és menedzsment eszközök a polgári szektorban tapasztaltakkal azonosak. 
A Szövetséghez csatlakozás hosszú távú kapcsolatok építését feltételezi. A részvétel 
a közös műveletekben elkötelezettségen alapul, a kollektív felelősség elvében 
megnyilvánulnak a kölcsönös függőségi viszonyok. Az együttműködési normák és 
irányítási eszközök közös kialakítása közelíti az eltérő kultúrákat és növeli a 
kompatibilitást. Stratégiai szinten történik a célok, kulcs folyamatok, szerepek és 
felelősségi szintek meghatározása.  

Meghatározhatók a hálózat stratégiai és végrehajtói szintjein jelentkező, eltérő 
fogyasztói igények, melyek a támogató hálózat vevő- és költségorientált 
menedzsmentjének szükségességét reprezentálják, vagyis meghatározzák az OLCM 
versenystratégiát. A NATO parancsnok elsődleges igénye a cselekvés szabadsága, 
a végfelhasználói szint a minőségben érdekelt, míg a finanszírozó nemzetek 
számára a költségek a legfontosabbak. A vevőkiszolgálás vízióját és fókuszát ez a 
célhierarchia-rendszer testesíti meg, amit a Szabványos Rangsorolási Rendszer 
realizál, egyensúlyoz ki.  

Az expedíciós, többnemzeti műveletek gyártól a lövészárokig terjedő ellátási 
láncainak kiterjedését, kulcs szereplőit, igényeiket és céljaikat elemezve az alábbi, 
hivatalostól eltérő meghatározás fogalmazható meg:  

Az OLCM a NATO, nemzeti, befogadó nemzeti támogató és kereskedelmi ellátási 
láncok többfunkciós hálózatában a NATO központi koordinációját és a logisztikai 
feladatok nemzeti felelősségben történő végrehajtását egyaránt lehetővé tevő 
képesség, amely a logisztikai erőforrások elosztását a műveleti célhierarchia 
figyelembe vételével optimalizálja, így valamennyi érintett számára kölcsönös 
hozadékot biztosít. 

A fogyasztói igények, vagyis a termékkategóriák keresleti jellemzőinek figyelembe 
vételével az OLC normarendszeren alapuló, hatékony ellátási láncként azonosítható, 
ami rugalmas ellátási lánc elemekkel rendelkezik. A teljes ellátási hálózat 
menedzsmentjét a költségmegtakarítás (hatékonyság), a vevőkiszolgálás 
színvonalának emelése (hatásosság), illetve a környezeti változások iránti 
érzékenység (rugalmasság) növelése motiválja. A hálózati partnerek erőforrás-
összetételének optimalizálása és re-allokációja révén az OLCM a költségcsökkentést 
és a kockázatkezelést egyaránt támogató stratégia. A tervezési folyamat során a 
műveleti támogató hálózat karcsúsítását és az erőforrások optimális elosztását 
szavatolja. A végrehajtás során a készletek és disztribúciós kapacitások csökkentése 
miatt jelentkező kockázat kezelése, vagyis a felmerülő hiányosságok azonnali 
pótlása a hálózati partnerek közti bürokratikus vagy etikai koordináció útján valósul 
meg. A működési környezet „üzleti hírszerzési” információinak gyűjtése, kezelése, 
illetve a közös helyzetértékelést (COP) lehetővé tevő információcsere ennek 
megfelelő hangsúlyt kapott.  

Az OLCM partnerek integrációját és a hatékony működést hátráltató tényezőként a 
hatáskör-elosztási rendszer problémáit azonosítottam. A képesség működése 
szempontjából szükséges hatásköri szintek elosztása a NATO eljárásmódokban és 
doktrínákban szabályozott, de a felajánlott erőkre vonatkozó nemzeti fenntartások és 
korlátozások aláássák az OLCM hatásköri és felelősségi rendszerét. A NATO 
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parancsnoknak átadott jogkör teljességének hiányában az információs rendszerekbe 
fektetett tőke sem realizálódik.  

Az összehangolt tervek keretein belül a döntéshozói hatáskör alacsonyabb, 
végrehajtói szintre került (CJ4, JLSG), azonban - a hálózat végrehajtó szintjeit is 
érintő - többnemzeti döntéshozási folyamat nem támogatja a rugalmasságot. Az 
újraelosztás végrehajtása, a rangsorolás szabályainak vagy a meghatározó 
teljesítménymutatóknak a küldetés specifikus szakaszban történő változtatása 
ismételten csak valamennyi résztvevő beleegyezésével történhet.  Amennyiben az 
erőforrások teljes át-alárendelése nem biztosítható, a rugalmasság érdekében a 
nemzeti döntéshozatali szinteket kell közelíteni a műveleti területhez.  

A cikksorozat befejező részében ismertetem az OLCM hálózat általános elemeit 
és a menedzsment szinteket, valamint a termékáramlás összehangolásának 
eszközrendszerét. Sor kerül továbbá az információáramlást és -megosztást biztosító 
eszközök bemutatására, a költség- és teljesítménymérés egyes kérdéseinek 
taglalására, továbbá a hadszíntéri telepítés, RSOM és fenntartási fázisok 
végrehajtásának leírására.  
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