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Ez a tanulmány összegezi a modern hadviselés feladatrendszerét. A második részben
elemezi a modern hadviselés sajátos logisztikai követelményeit és az ellátási lánc
szemléletet. Összegzésként a cikk egy új logisztikai támogatási nézõpontot vázol fel.
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Logistics of modern warfare – future of military logistics

The first chapter of the article summarizes the core activities of modern warfare. The rest of
the article analyses characteristic logistics of modern warfare, and the fundaments of logistic
supply chain. In the conclusion, a new point of view concerning logistics is presented.
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Bevezetés

Az utóbbi években végrehajtott katonai mûveletek tapasztalatait elemezve kijelent-
hetõ, hogy a fegyveres küzdelem jelentõsen változik. Megállapítható, hogy a kor-
szerû, technikailag jól felszerelt fegyveres erõ nem az egyetlen feltétele a katonai
mûveletek sikerének. A „gyõzelem” már nem egyenlõ az ellenség teljes megsemmisí-
tésével. Adott estben a célkitûzés a szándéktól való eltérítés. A katonai gyõzelem
érdekében civil szervezetek tevékenységére is szükség van annak hangsúlyozásával,
hogy a katona továbbra is az ellenség teljes megsemmisítésére készül.1

A geopolitikai és a geostratégiai jellemzõk nagyban befolyásolják jelenkori vilá-
gunkat. Sem a regionálisan, sem a kontinentálisan megjelenõ konfliktusok nem
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nélkülözik a katonai szembenállást. Ennek továbbra is meghatározó szerepe van
az államközi kapcsolatokban.2

Minden haderõ alapfeladatát – így a Magyar Honvédség feladatrendszerét is –
a biztonságpolitikai környezet határozza meg. Ez a követelményrendszer kettõs:
garantálni kell az ország biztonságát, és meg kell felelni a szövetségi kötelezettségek-
nek. A biztonsági környezet rendkívül gyorsan változik, amire adekvát választ találni
bonyolult feladat. Ennek érdekében fel kell tárni a tendenciákat, amelyekbõl megfe-
lelõ következtetéseket kell levonni. „Olyan honvédségre van tehát szükség, amely képes
nagyon gyorsan kezelni, vagy megelõzni azokat a történéseket, melyek a jövõben kihívást jelen-
tenek az ország számára”– írta Benkõ Tibor honvédelmi miniszter.3

A tanulmány megírásával kettõs célkitûzésem van. Elõször, a katonai mûveletek
végrehajtásának új módszereit, formáit, valamint hátterét vizsgálom. Ehhez Szternák
György, Szendy István és Koós Gábor írásait tekintem kiindulási alapnak. Eredmé-
nyeiket arra használom fel, hogy következtetéseket vonjak le a modern hadviselés
logisztikai támogatásával kapcsolatban. Ez képezi a vizsgálódás második részét.

Korunk hadviselése

Hibrid háború

Az ezredfordulót követõ években az indirekt hadviselés változatos formákat ölt.
A támadók közvetlenül nem ütköznek meg a célországgal, hanem elõtérbe helyezik
a proxy-háborút: A küzdelem a rivális nagy- vagy középhatalommal annak közvet-
len közelében folyik. A mûveleteket „helyettesítõ” személyek-, esetleg szervezetek
hajtják végre úgy, hogy destabilizálják a célország perifériáját. A közvetlen katonai
mûveletet tehát leváltotta egy olyan eljárás, amit Szendy István „indirekt rendszervál-
tásnak” nevez. Ennek a hadviselés-elméletnek az a lényege, hogy alkalmazásával
elkerülhetõ a hagyományos – és különösen a direkt – hadviselés a kormányzati stra-
tégiában megfogalmazott célok elérése érdekében. Ez a gyakorlatban hibrid háborút
jelent, melyben a magyar hadtudomány neves kutatója három fázist azonosít:

– A hibrid háború bevezetõ eleme a színes forradalom: Ebben a fázisban
az agresszor a nemzeti identitáson alapuló értékeket és a társadalom védel-
mét biztosító elemeket támadja. Egyfajta irányított káoszt teremt. Az ebbõl
fakadó lehetõségeket hadászati célok megvalósítására használja fel. A színes
forradalmak teljességgel beleillenek ebbe az alapelvbe.

– A hibrid háború második stádiuma a különleges mûveleti tevékenység:
Az elsõ intervallum sikertelensége esetén a „békés” szembenállás fegyveres
küzdelemmé módosul. Hangsúlyozni kell, hogy ez tervszerû, és nem magától
alakul így. Itt az érdekelt hatalom katonai csoportosításai (elsõsorban a külön-
leges erõk) is feladatot hajtanak végre fedetten, esetleg nyíltan.

– A hibrid háború harmadik ciklusa az összhaderõnemi mûvelet: Amikor sem a ha-
talmat helyettesítõ szervezetek munkája, sem a (különleges) mûveletek nem
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vezetnek a kitûzött cél eléréséhez, akkor elindul a hibrid háború harmadik idõ-
szaka. Ez már a ténylegesen érdekelt hatalom haderejének magas intenzitású
alkalmazását jelenti. Ide kell érteni a direkt hatásokon alapuló csapásokat,
illetve az összhaderõnemi katonai mûveleten alapuló valamennyi képesség
alkalmazását.4

Az érdekelt hatalom mellett, a hibrid háború valamennyi szakaszában találkozha-
tunk állami- és nem állami szereplõkkel, az érintett hatalmak szövetségeseivel, félkato-
nai-, esetleg irreguláris fegyveres szervezetekkel, vagy érdekeltségi alapon „mûködõ”
ideiglenes partnerekkel.5

Szendy István a hibrid háborúval kapcsolatos tanulmányában arra a következte-
tésre jut, hogy a 21. század konfliktusaiban az lesz a gyõztes, aki hadüzenet nélkül
támad anélkül, hogy ennek jelét adná. Az ilyen hadviselés bénító pusztítást idéz elõ.
Hangsúlyozza, hogy továbbra is számolni kell a haderõ egészének- vagy részeinek
magas intenzitású és direkt hatáson alapuló alkalmazásával.6 Fontos következtetés,
hogy a stratégiai-, illetve a hadászati célok megvalósításának igénye, a hibrid háború-
ban is ki fogja követelni a rendelkezésre álló katonai potenciál teljes alkalmazását.
Megállapítja, hogy a társadalom és az állam sorsát az általuk fenntartott fegyveres
erõ állapota fogja meghatározni egy rendkívül rövid idõtartamú mûveletben.7

Mesterséges intelligencia

Ebben az évezredben új biztonsági veszélyek és fenyegetések jelentek meg a társa-
dalmi élet szinte minden területén. A technika soha nem látott sebességgel fejlõdik.
Ezek a jelenségek magukkal hozták a hadtudományi kutatások irányainak változá-
sát is.8 A technikai és technológiai fejlõdéssel megváltozott a hadviselés eszközrend-
szere.9 Átalakult a katonai vezetés elmélete és gyakorlata a katonai mûveletek megví-
vásának formája mellett. Ugyanakkor a hadtudományi kutatás fõ iránya továbbra is
a fegyveres küzdelem megértésére összpontosít.10

Ebben a gondolatkörben kiemelkedõ jelentõséggel bír a mesterséges intelligencia
katonai felhasználásának kérdése. Ez nem a tudományos-fantasztikus világ lehetõsége,
hanem napjaink valósága. A 21. század fegyvereit és fegyverrendszereit a mesterséges

100 HADTUDOMÁNY 2020/2.

VÉDELEMGAZDASÁG

4 Szendy István: Korunk és hadviselése. i. m.
5 Uo. 15–16. o.
6 Azzal a kikötéssel, hogy ezt igyekeznek elkerülni.
7 4-8 nap.
8 Nem elégséges kizárólag katonai témát kutatni. Aki arra vállalkozik, hogy elemezi egy háború- vagy
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a hadseregszervezet alapvetõ kérdéseivel is. Horváth L. Attila: Ajánlások a katonai logisztika történe-
tének tanulmányozásához. In: Horváth L. Attila: 52 év a katonai logisztika szolgálatában.
Budapest, Dialóg Campus Kiadó, 2017. 21. o.

9 Például: pilóta nélküli harceszközök, robottechnológia, új generációs információ-technológiai eszkö-
zök, hiperszonikus sebességû rakéták.

10 Szternák György: A fegyveres küzdelem megvívása (Az új módszerek, formák háttere; a jellemzõk
vizsgálata). i. m. 115. o.
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intelligencia teljesen át fogja alakítani. Az új eszközök saját veszteség nélkül lesznek
képesek katonai mûveleteket folytatni. Várhatóan nem fogják elfoglalni az ellenség
területeit, hanem „ellenõrzés alá veszik” azokat, károkozások mellõzésével. A követ-
kezõ évtizedekben a mesterséges intelligencia alkalmazásával felgyorsulhat a „humán”
fegyverek létrehozása is. Egyes szakértõk azt jósolják, hogy a mesterséges intelligencia
katonai technológiái képesek lesznek a katonai mûveletek teljes menetét megváltoz-
tatni.11 A Koós – Szternák szerzõpáros a legnagyobb fejlõdést a vezetés-irányítás és
a kommunikáció területén jósolja. Ennek messzemenõ következményei lehetnek,
amelyek a fegyveres konfliktusok eddig jól ismert jellemzõit radikálisan átalakítják.
A szerzõk hangsúlyozzák, hogy a különbözõ szintû katonai szervezetek automatizált
vezetése akár egy ország védelmének kulcskérdése is lehet.12

Napjaink hadviselésével kapcsolatban Szternák György megállapítja, hogy a fegy-
veres erõ fõ feladata továbbra is a fegyveres küzdelem megvívása a politikai célkitû-
zés alapján. Emellett egyre nagyobb szerepet kaptak más tényezõk is, mint például
a politikai befolyásolás, a diplomáciai, a pszichológiai, infokommunikációs és kiber
módszerek vagy a gazdasági nyomásgyakorlás. Az említett módszerek és eljárások
mellett megjelentek az irreguláris és a nem állami (hatalmat helyettesítõ, vagy más
néven proxy) szereplõk a mûveleti területen. A katonai mûveletektõl függetlenül
az államokkal szemben állandó a kibertámadás, esetleg a hatás alapú mûvelet13 veze-
tése vagy annak lehetõsége. A szerzõ „A fegyveres küzdelem megvívása” címû tanul-
mányában azt állítja, hogy a jövõ katonai mûveleteiben a mennyiségnek és a minõ-
ségnek új arányai alakulnak ki a mûvelet megvívásának valamennyi területén.
A most még esetenként meglévõ mennyiségi szemléletet fel fogja váltani a minõségi
megközelítés valamennyi parancsnoknál és katonánál.14

A geopolitikai és a geostratégiai jellemzõk nagyban befolyásolják jelenkori vilá-
gunkat. A biztonsági környezet dinamikus változásaira Magyarország is választ
keres. Számos összkormányzati és katonai válasz között ismét felmerült a területvé-
delem – mint koncepció – alkalmazása az ország biztonságát fenyegetõ veszélyekre
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12 Koós Gábor – Szternák György i. m. 130–131. o.
13 A társadalom és annak védelme olyan számítógép-hálózatokkal átszõtt rendszerek együttese, amely-

ben a biztonságos mûködés kölcsönösen függ a többitõl. Elegendõ egy fontos rendszerelemet mûkö-
désképtelenné tenni vagy mûködésében korlátozni, és az – éppen a hálózatoknak köszönhetõen –
negatívan befolyásolja más hasonló fontossággal bíró elemek mûködõképességét is. Ennek következ-
tében a rendszer bármelyik súlyponti elemének információs támadása, vagy védelme nemzetbizton-
sági kérdés, amely kihat az egész társadalomra, és közvetett vagy közvetlen hatással van a fegyveres
küzdelem sikerére is. Szternák György: A fegyveres küzdelem megvívása (Az új módszerek, formák
háttere; a jellemzõk vizsgálata). i. m. 118–121. o.

14 Uo. Ezzel az állítással a szerzõ a tanulmány egy késõbbi részében vitába száll.



adott lehetséges katonai válaszlépések között. Az alapgondolat egyáltalán nem újdon-
ság. Ezt a gazdag nemzetközi és hazai szakirodalom egyértelmûen alátámasztja. Két-
ségtelen azonban, hogy ez a fajta védelmi felfogás az egyébként is összetett képhez
további vizsgálati szempontokat ad. Ez a cikk témája szempontjából nagyon fontos.
Általa megfigyelhetõ, hogy még egy olyan összetevõ adódik a védelmi képességhez,
aminek sajátos követelményrendszere van. El kell ismerni, hogy ez beilleszthetõ
a konvencionális hadmûveleti elvek közé, azonban itt is megjelennek egyedi had-
mûveleti követelmények. A koncepció velejárója, hogy az egyes területvédelmi egy-
ségeknek más és más lesz az alkalmazási környezete. Például:

– eltérõ idõpontban „csatlakoznak” az összfegyvernemi harchoz;
– különbözõ lesz a terep;
– másféle lesz az egység elhelyezkedése a harcrendben.

Az eltérõ alkalmazásból következnek az eltérõ hadmûveleti követelmények, tehát
egyedi támogatási igények is lesznek.

Napjaink hadviselését számos tényezõ befolyásolja. Ezek külön-külön is rendkí-
vül összetettek. Elemzésük bonyolult. Ebbõl az következik, hogy a jövõt megjósolni
sem egyszerû feladat. A számos bizonytalanság, és a folyamatos változás ellenére
mégis ez a hadtudósok legfontosabb feladata. Választ kell találni arra a kérdésre,
hogy milyen lesz egy elkövetkezõ háború. A fejezet összegzése képpen megállapít-
ható, hogy a jövõ hadviselésében az alábbi tényezõk nagy szerephez jutnak:

– A gócjellegû összecsapások a hadszíntér kiüresedését eredményezik. Ezért
az összhaderõnemi parancsnok a katonai tevékenységek elvégzésére feltehe-
tõen több kisebb földrajzi térséget (mûveleti területet) jelöl ki. Ennek a kiterje-
dése nem lesz nagyobb, mint amekkora a katonai feladat elvégzéséhez feltét-
lenül szükséges. Fontos, hogy valamennyi elkülönült mûveleti területen – és
azon belül – az (al) egységek egységes elgondolás alapján alkalmazzák képes-
ségeiket. Az így létrejövõ „megosztott mûveletben”15 a harcászat jelentõsége
felértékelõdik. Ezek az összeütközések összességében hatalmas mûveleti
területre terjednek ki, de sejtszerûen elszigetelõdnek. Több dimenzióban fog-
nak zajlani, ideértve az úgynevezett „szürke zónát” is. Nagy mûveleti tempót
feltételez, és rendkívül gyors lefolyásúnak ígérkezik.

– A hadszíntereken meghatározó lesz az autonóm harci eszköz, a mesterséges
intelligencia,16 a kibermûvelet és a robothadviselés. A különleges mûveleti alegy-
ségek jelentõsége és a precíziós csapásmérés fontossága fokozódik. Ez a két meg-
közelítés az innovatív,17 digitális, platform alapú haderõ, a közös mûveletterve-
zés, a magas mobilitás és interoperabilitás nélkül elképzelhetetlen.

Könnyen belátható, hogy a haderõ fejlesztésénél ezeket a gondolatokat hiba lenne
figyelmen kívül hagyni. Ebbõl az következik, hogy a tendenciákat a harctámogató és
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15 Distributed Operation – megosztott mûvelet: hadviselési koncepció. Az Amerikai Egyesült Államok
Tengerészgyalogságának szabályzatai elõszeretettel említik. A Hadtudományi Lexikon 2019-ben
kiadott új kötete a fogalmat nem tárgyalja.

16 Ezen a területen figyelemre méltó Izrael CARMEL programja.
17 Az innováció hatása a haderõre kiemelkedõ fontosságú kutatási téma. Ezen a területen Porkoláb Imre

munkássága meghatározó jelentõségû a magyar hadtudományban.
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a harckiszolgáló rendszereknek is követnie kell. Ez az elgondolás a kiinduló alapja
a következõ résznek.

Logisztika az új hadviselés tükrében

Ma már szinte közhelynek hat a megállapítás, hogy a logisztika átalakulóban van.
Ennek az az oka, hogy a technológiai fejlõdés átformálja a vásárlói szokásokat.
Kutatni kell a fejlõdés irányait, és ennek megfelelõen fejleszteni kell az ellátási láncot.
Ebbõl következik, hogy az ellátási lánc menedzsment változásának irányai18 és
a technológiai kutatások19 átformálják az optimalizálási módszereket. A civil logiszti-
kai eljárások változása a katonai logisztikára is hatást gyakorol.20 Ennek oka egy-
szerû: alapvetõ elvárás, hogy a modern haderõ támogató rendszere összeegyeztet-
hetõ legyen a polgári kapacitásokkal21 amellett, hogy a hadmûveleti követelmények-
nek is maradéktalanul megfelel. Ebbõl egyenesen következik, hogy a katonai
logisztika nem lehet statikus, ezért a haderõfejlesztés nélkülözhetetlen részét képezi
a katonai logisztika korszerûsítése.

Minden katonai logisztikai támogató rendszer megalkotásánál – sok egyéb
tényezõ mellett – kiinduló pontként kell tekinteni a hadmûveleti követelményekre.
Az elõzõ fejezet a modern hadviselés néhány kihívását elemzi és összegzi. Az ered-
ményeket gyakorlatilag hadmûveleti alapkövetelményként értékeli. Erre azért volt
szükség, hogy a megállapítások tükrében következtetéseket lehessen levonni a kato-
nai logisztikai támogató rendszerrel kapcsolatban. Szélsõségesen leegyszerûsítve:
vizsgálni kell, hogy a logisztikai elvek támogatják-e a hadmûveleti követelményeket!
A következõ alfejezetek néhány nehézséget vesznek számba.

Az ellátási lánc

A mai katonai logisztikát meghatározza az ellátási lánc szemlélet. Ez a katonai logisz-
tikai támogatás szervezésének egyik elméleti alapja. A tézis az 50-es-, 60-as évek -
lineáris funkcionális gondolkodását tükrözi.22 Ennek igazolására elég a szövetsé-
ges összhaderõnemi logisztikai doktrínára vagy a NATO mûveleti támogatásilánc-
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18 Például szolgáltatás hálók vagy többcsatornás ellátási lánc. Szegedi Zoltán: Ellátási lánc menedzs-
ment. Budapest, Kossuth Kiadó, 2012.

19 2014-ben az IBM ellátási lánc folyamatokért felelõs felsõ vezetõket arról kérdezett, hogyan alakítja át
munkájukat a technológia. A cégóriás három fejlõdési szakaszt azonosított. Az elsõben a folyamatok
átláthatósága, pontos követhetõsége a cél; a másodikban online technológiákkal a partnerek mélyebb
bevonására törekednek a cégek; a harmadikban aktívan együttmûködnek az ügyfelekkel, hogy
visszajelzéseik a termék- és szolgáltatásportfolióban is megmutatkozzanak. Itt tehát a logisztikai folya-
matok már a termék részévé válva növelik annak értékét. logisztika.com, 2014.

20 Ez azért van így, mert bizonyos esetekben a katonai készleteket a nemzetgazdaságból pótolják, vagy
egészítik ki. Tehát a katonai logisztikának csereszabatosnak kell lennie a polgári logisztikával.

21 Ennek az az oka, hogy a katonai logisztika számos polgári forrásból származó szolgáltatást vesz
igénybe.

22 Az ellátási láncról számos tanulmányt adott ki a Szegedi – Prezenszki szerzõpáros. A törzsszövegben
hivatkozott adat forrása: Szegedi Zoltán – Prezenszki József: Logisztika – menedzsment. Harmadik
kiadás, Budapest, Kossuth Kiadó, 2005. 336–337. o.



menedzsment elméletére és azok megfogalmazásaira gondolni. Az ellátási lánc min-
den eleme az összhaderõnemi mûveletet tartja szem elõtt. Ez a logisztika „törvé-
nyeit” követve azt jelenti, hogy a teljes rendszert ehhez a követelményhez optimali-
zálják.23 A jövõ hadviselésével kapcsolatban az alábbi, a katonai logisztika lényegét
érintõ kérdések merülnek fel:

– Vajon az 50-es-, 60-as évek gondolkodásmódja megállja a helyét a hibrid had-
viselésben?

– A lineáris gondolkodás alkalmazható a hálózat alapú hadviselésben?
– Az összhaderõnemi logisztika optimális állapota alkalmas minden egyes

(megosztott) mûvelet támogatására?
Élek a feltételezéssel, hogy az egyes „megosztott mûveleti területeken” feladatot vég-
rehajtó alegységek más-más rugalmasságot és dinamizmust képviselnek. Vagyis
a logisztikának is más-más mûveleti tempóra lesz szüksége. Ebbõl következik, hogy
a teljes összhaderõnemi mûveletre kidolgozott logisztikai támogató rendszer nem
lehet optimális minden különálló „megosztott” mûveleti terület számára. Ezt a meg-
állapításomat arra alapozom, hogy az ellátási lánc minden elemének képesnek kell
lennie kiszolgálni a különbözõ követelményrendszerû mûveleteket, amire a teljes
rendszer optimuma miatt az nyilvánvalóan nem képes. Vagyis ha a logisztikai támo-
gatás nem megfelelõ, sérül a katonai mûvelet. Ebbõl a gondolatmenetbõl arra lehet
következtetni, hogy a hadszíntér valamennyi megosztott elemére külön-külön kell
logisztikai elgondolást kidolgozni annak érdekében, hogy ne károsodjon a mûvelet
elsõdlegességének elve. Ennek az elképzelésnek már semmi köze sincs ahhoz az össz-
haderõnemi ellátásilánc-koncepcióhoz, ahonnan indultunk.

Az összhaderõnemi ellátásilánc-koncepció „megtámadása” után lényegi-, rend-
szerelméletet érintõ kérdést is fel kell tenni: Mi legyen az optimalizáció célfüggvé-
nye? Mi az, aminek a szempontjából akarjuk az optimális megoldást elérni? Az erre
adható válasz viszonylag egyszerû: a mûvelet elsõsége. A polgári logisztikában álta-
lában a cél a nyereség maximalizálása, vagy a nyereség-kockázat arány optimális
szintjének elérése, ha többcélú optimalizálásról24 teszünk említést. Az optimum
ennek megfelelõen a döntéshozó kockázatkezelési-kockázatvállalási hajlandóságától
függ, mely szubjektív tényezõ. Esetünkben azonban más szempontokat is figye-
lembe kell venni. A folyamatban levõ változások arra hívják fel a figyelmet, hogy
a „megosztott mûveleti területen” túl, figyelembe kell venni az idõtényezõt. Ezt csak
úgy lehet megtenni, ha az ellátási lánc szabályait radikálisan felülírjuk. Lényeg-
bevágó a katonai (politikai) célok elérése és a katona életének megóvása. Ebbõl
az következik, hogy alapvetõ az ilyen típusú mûveletek logisztikai támogatásának
szervezésében is a decentralizált döntéshozatal, a decentralizált vezetésirányítás
mellett. Ezt az elõzõ fejezetben részletezett hadmûveleti elvekkel kapcsolatban úgy
látom megvalósíthatónak, hogy a logisztikai támogatás feladat-felelõsség-hatáskör
hármasával már a harcászati szintû parancsnok is rendelkezik. Ezzel biztosítható
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23 Az alapelv szerint a teljes rendszer optimális állapotát kell keresni, mert a részoptimumok összege
nem adja a teljes rendszer ideális helyzetét.

24 Például: tõzsdei mûveletnél optimálisan diverzifikált portfólió kialakítása.



olyan gyors (logisztikai) döntések meghozatala, amelyik a katonai mûvelet eredmé-
nyes végrehajtását szolgálja. Ennek kell tehát alárendelni a logisztikai rendszer kiala-
kítását és gyakorlatát is. Ez a gondolat a katonai mûveleti logisztika szabályzatrend-
szerében és a mai joganyagban (például közbeszerzés) nem tükrözõdik.

A hagyományos logisztikai ellátási láncok átalakításának igénye a polgári ellátás
szervezésében egyre nagyobb teret nyer. Napjainkban közhelynek számít, hogy
a civil ellátási láncokban, a termékeknél nem alapvetõen a termékek versenyeznek
egymással, hanem az ellátási láncok. A komplex rendszerek fejlettsége és rugalmas-
sága határozza meg, hogy milyen mértékben lesznek képesek kielégíteni a felhasz-
nálói (fogyasztói) igényeket. Az ellátási láncok azonban egy olyan lineáris gondolko-
dás mentén alakultak ki, melyek az ellátási lánc vertikális tagozódásából adódóan
a vertikálisan egymáshoz kapcsolódó szervezetek szoros együttmûködését tételezi
fel. A 21. században azonban egyre inkább elõtérbe került a hálózatosodás: az a folya-
mat, mely azt támasztja alá,25 hogy az egyes lineárisan felépülõ ellátási láncokon
túlmenõen, a hálózatban a vertikális és horizontális kapcsolatok együtt léteznek.
A hálózat tagjának a hálózatba való beágyazottsága határozza meg, hogy az adott
tagnál jelentkezõ igény milyen gyorsan és milyen rugalmassággal elégíthetõ ki
a hálózat többi tagjával együttmûködésben.26

Ha ezt a hálózat elméletet a katonai mûveleti logisztika szempontjából elemez-
zük, két dolgot láthatunk:

– Egyrészt azt, hogy a rendszer akkor mûködik jól, ha az a jogszabályi környe-
zet, az intézményi és a szervezeti háttér, valamint a rendelkezésre álló erõfor-
rások révén olyan komplex rendszerre tud támaszkodni, amely ismeri és
megérti a katonai mûvelet lényegét. Röviden: motivált a mûveleti oldalon
jelentkezõ igények folyamatos és gyors kielégítésére.

– Másrészt, amelyik figyelembe veszi a világ globalizációját, és azt, hogy a szö-
vetségi védelmi rendszerbõl adódóan a rendszer más országaival, szolgáltató-
ival szoros együttmûködésben, globális hálózat tagjaként kell kielégíteni
a mûveleti igényeket.

A fentiekbõl következik, hogy az ellátási lánc hagyományos, kereslet vezérelt elve
nehezen tud hatékony választ adni az elõzõ fejezetben részletezett hadmûveleti
követelményekre. Ezek az igények nem elõre jelezhetõk abban az idõtartamban,
amit egy adott anyag az ellátási láncban eltölt. Kijelenthetõ, hogy az ellátásilánc-
szemlélet nem megfelelõ válasz a modern mûveletek logisztikai támogatásának
rendszerszintû kihívásaira. Olyan látásmód szükséges, amely a nehezen elõre jelez-
hetõ, esetenként rendkívül változékony, felhasználó érzékeny igényeket is hatéko-
nyan ki tudja elégíteni. Új szemléletû megoldást kell kidolgozni, amely a mûveletek
elsõség-, átfutási idõ, költséghatékonyság, rendelkezésre állás, ellátási színvonal ellen-
téteit fel tudja oldani. Erre a kutatás jelenlegi állásánál egy megoldást látok: az ellátási
hálózatot. Ez egy olyan információ alapú, valós igényeket kezelõ rendszer, amely
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25 A gondolat szorosan kapcsolódik Porter versenyképességgel kapcsolatos gondolatköréhez.
26 Marey, O., Bentahar, J., Khosrowshahi-Asl, E., Sultan, K., & Dssouli, R: Decision making under

subjective uncertainty in argumentation. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, VI,
2015. 307–325. o. https://link.springer.com/article/10.1007/s12652-015-0265-z (Letöltés ideje: 2019. 09. 28.)



hatékonyan ki tudja egészíteni a készletalapú ellátási láncot. Az új mûveleti kihívások
tükrében a két rendszer szükség szerinti kombinációja eredményesen adhat választ
a speciális kérdésekre. A jól elõre jelezhetõ közös használatú anyagok27 továbbra is
érkezhetnek a mûveleti ellátási láncon, míg a speciális, csak az adott területen jelent-
kezõ feladat sikeres végrehajtása érdekében igényelt egyedi anyagok beszerzését egy
ideiglenes mûveleti ellátási hálózat szolgálhatja. Ennek a megközelítésnek létjogosult-
ságát erõsíti az a tény, hogy a hadviselés is a hálózatos megoldások felé fejlõdik.

A haderõ felvonulása

A katonai szervezetek átcsoportosítása négy fázist tartalmaz: a tervezést, az elõkészí-
tést, az átcsoportosítások végrehajtását és az RSOM tevékenységet. Ebben a folya-
matban a téma szempontjából kiemelt jelentõségû az RSOM körlet.28 Ez valójában
egy bonyolult és hosszú ideig tartó feladatrendszer, amely térben elkülönül, de fázi-
sai egymásra épülnek. A koncepció lényege, hogy a mûveletek végrehajtására létre-
hozott katonai szervezetek légi, vízi és földi átcsoportosítással érkezhetnek meg
az RSOM körletbe. Szükség esetén végrehajtják a technikai kiszolgálásokat, amelyek
biztosítják a haditechnikai eszközök szállítási helyzetbõl harchelyzetbe állítását. Ezek
után a katonai szervezetek felveszik a számukra meghatározott harcrendet. (JP 3-35)

Az erõk felvonulásával kapcsolatban Keszthelyi Gyula a hatásalapú mûveletek
logisztikai támogatásának elemzése alatt egy rendkívül tanulságos összefüggésre hívja
fel a figyelmet. Az elsõ öbölháború végkövetkeztetéseinek egyike az volt, hogy a jövõ-
beni lehetséges ellenfél nem fog hat hónapot adni a csapatok és a készletek felvonultatá-
sára, ezért a stratégiai mobilitásnak és a hadszíntéri logisztikai folyamatoknak sokkal
rugalmasabban reagálóknak kell lenniük.29 Erre alapozva megkérdõjelezem és vitatom
a kizárólag RSOM körletre alapozott csapatfelvonulás életképességét. Feltételezem,
hogy e mellett szükség lesz harcképes (al)egységek mozgatására is a jövõ mûveleteiben.

Mennyiség vs. minõség

Szternák György „A fegyveres küzdelem megvívása” címû tanulmányában azt állítja,
hogy a jövõ katonai mûveleteiben a mennyiségnek és a minõségnek új arányai alakul-
nak ki a mûvelet megvívásának valamennyi területén. A most még esetenként meg-
lévõ mennyiségi szemléletet fel fogja váltani a minõségi megközelítés valamennyi
parancsnoknál és katonánál.30 Ezzel a megközelítéssel kénytelen vagyok vitatkozni.
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27 Például ruházat, üzemanyag, élelmezés, infrastruktúra.
28 Az RSOM mûvelet fázisai: az erõk fogadása (Reception), az állomásoztatás (Staging), az elõre vonás

(Onward movement).
29 Keszhelyi Gyula: A hatásalapú mûveletek logisztikával szemben támasztott újszerû kihívásai Doktori

(PhD) értekezés. Budapest, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bólyai János Katonai Mûszaki Kar
Katonai Mûszaki Doktori Iskola, 2008. 46–47. o.
http://m.ludita.uni-nke.hu/repozitorium/handle/11410/9688 (Letöltés ideje: 2019. 09. 28.)

30 Szternák György: A fegyveres küzdelem megvívása (Az új módszerek, formák háttere; a jellemzõk
vizsgálata). i. m. 118–121. o.
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Ismert, hogy az F–35 típusú 5. generációs vadászrepülõgép 100 millió dollárba
kerül. Egy kiváló minõségû kvadrokopter ára 1000 dollár. Ez azt jelenti, hogy a száz-
ezer pilóta nélküli eszköz készülhet egy F–35 vadászgép árából, egységes alkalmazá-
suk esetén az ellenfélnek nem sok esélye marad a robbanóanyagot hordozó százezer
drónból álló sereg egyidejû támadásával szemben.31 A tömeges dróntámadás egyál-
talán nem a fantázia szülötte. Közismert, hogy Sanghaj futurisztikus szilveszteri
drónbemutatóval köszöntette a 2020-as esztendõt. A showban mintegy 2000 repülõ
eszközt alkalmaztak. Errõl a pontról már csak fantázia kérdése, hogy mi másra lehet
még a felhasználni ilyen géptömeget. Joggal merül fel az a kérdés is, hogy vajon
mennyi repülõgépet tudnak valójában egyszerre irányítani, ha 2000-et bevallanak?
Más szóval speciális helyzetekben – egy jó ötlettel a mennyiség minõséggé válik.32

Összegzés

Tanulmányom összegzéseként elmondhatom, hogy jelenkorunk és a közeljövõ had-
viselését egy olyan logisztikai rendszer kísérli meg támogatni, amelynek elméleti
alapjai 1950 óta gyakorlatilag változatlanok. A mai konfliktus kibermûveletei-, a hib-
rid háború fázisai-, a „megosztott mûveletek” és a hatás alapú mûveletek egymástól
gyökeresen eltérõ hadmûveleti követelményeket támasztanak. A nemzetközi jelen-
ségek mellett számolni kell a nemzeti sajátosságokkal is. Élek a gyanúval, hogy
az összhaderõnemi ellátási lánc koncepció erre önmagában már nem alkalmas. Szük-
ség van tehát a nézet átgondolására olyan szemmel, ami figyelembe veszi az eltérõ
hadmûveleti igényeket.33 A katonai logisztikai támogató rendszer teljes átgondolása
már nem halasztható sokáig, ugyanis a logisztika a fegyveres erõ mûveleti alkalma-
zása során – a legteljesebb lojalitása és áldozatvállalása mellett is – csak azt képes
nyújtani, amire létezõ képessége alkalmassá teszi.

Magyarország honvédelmi minisztere történelmi hibának nevezte a Magyar
Honvédség bizonyos képességeinek elhanyagolását.34 Történelmi hiba tehát kizáró-
lag a központosított, ellátási lánc alapú logisztikai támogatásban gondolkodni egy
olyan közegben, ami legalább három, de inkább négy sebességû35 mûveleti környe-
zetet feltételez.

A tanulmány megjelentetésével a kihívásokat óhajtottam megemlíteni. Ezentúl
igazolni kívántam, hogy a hadelméleti kérdések kategorizálása után szükséges
a támogatási kérdések kutatása és rendszerezése. Ehhez sebészi pontosságú elemzé-
sekre van szükség, aminek eredménye lehet vitriolos kritika. Elengedhetetlen, hogy
a logisztika kérdéseit a hadmûveleti követelmények tükrében vizsgáljuk. Észre kell
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31 Uo. 122. o.
32 Ez nem példa nélküli a hadtörténelemben. A Harmadik Birodalom nehézpáncélosai az adott kor ipari

remekei voltak. Mégsem tudták felvenni sokáig a harcot a csatateret elárasztó T–34-esek tömegével.
33 Ha a tömeges drónalkalmazásra gondolunk, a jövõben nagy szükségünk lesz a fantáziánkra is a tudo-

mányos elemzések mellett.
34 Benkõ Tibor: A Magyar Honvédség jelene és jövõje. i. m. 150. o.
35 Lásd Szendy professzor három fázisú mûveleteit, amihez még a területvédelmi koncepció is hozzá

adódik Magyarország esetében.



venni, hogy elérkezett az idõ a katonai logisztika alapelveinek átértelmezésére.
Be kell látni, hogy az 1950-es évek logisztikai gondolkodásmódjával a jövõ hadmûve-
letét és harcászatát támogatni nem lehet.
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