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A VEZETÉSI PONTOK LOGISZTIKAI ELLÁTÁSA 

Absztrakt 
Korunk biztonságpolitikai kihívásainak sikeres kezelése érdekében a 
haderő legfontosabb tulajdonságainak a gyorsreagálásnak, a rugal-
masságnak, a túlélőképességnek és az interoperabilitásnak kell len-
nie. A megfogalmazott követelményeknek azonban csak úgy lehet 
megfelelni, ha a haderő deklarált képességeinek egyik fő eleme, a 
csapatvezetés is a megfelelő képességekkel rendelkezik mind önálló, 
mind szövetségi műveletek végrehajtása folyamán. A logisztika egyik 
fő feladata, hogy hozzájáruljon ezeknek a képességeknek a biztosí-
tásához mind a harcmezőn, mind a törzsekben. 

Kulcsszavak: vezetés, vezetési pont, logisztikai támogatás, törzstá-
mogató, kommendáns, telepítés 

1. A parancsnok és a törzs 
“Vu fejedelem azt kérdezte: – Mi által győzhet a had-
sereg? 
A hadsereg irányítása által győzhetsz - felelte Vu Csi.  
Vu fejedelem ekkor újra kérdezett: – Hát nem a hadse-
reg létszáma számít?  
Vu Csi pedig azt válaszolta: – Ha a szabályok és a pa-
rancsok érthetetlenek, a jutalmazások és a büntetések 
megbízhatatlanok, a jelzőgong hangjára a katonák 
nem állnak meg, és a dobszó hangjára nem indulnak 
el, akkor akár százszor tízezer embered is lehet, 
ugyan miként vennéd hasznukat?”2 

A fenti idézet a történelem során már nemegyszer bizonyította 
igazságtartalmát. Az alkalmazott harceljárások, a haditechnikai esz-
közök, a hadviselés módjai az idők során változhattak, azonban a 
vezetés és a parancsnok fontossága megmaradt. A csapatok irányí-
tása, vezetése, a hadmozdulatok megtervezése idővel egyre össze-
tettebb és komplexebb feladat elé állította a parancsnokokat, akik 
                                                 
1  Klein János őrnagy, e-mail: kleinjanos4@gmail.com 
2  VU-CE: A hadviselés szabályai. In: DARIDA Benedek: Szun-Ce - A háború 

művészete. Helikon Kiadó. Budapest, 2015. p. 82. 
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mellett fokozatosan megjelentek az ő munkájukat segítő, támogató 
törzsek. Az általuk nyújtott „törzsszolgálat” segítségével a parancsnok 
időt, energiát takarított meg, amit aztán saját alegysége, valamint a 
harc vezetésére fordíthatott. A törzs szerepe az idő előre haladtával 
folyamatosan nőtt, mérete, szerepe a változó igényekre és körülmé-
nyekre reagálva fokozatosan formálódott. 

A törzs legfőbb rendeltetése, hogy megoldja azokat a feladatokat, 
amelyeket a parancsnok egyedül már képtelen elvégezni. Ezeknek a 
törzseknek a nagysága az ütközetek összetettségével, bonyolult-
ságával és méretével párhuzamosan fokozatosan növekedett. A har-
coló csapatok mellett fokozatosan megjelentek a különböző szakcsa-
patok; ezek alkalmazásához, irányításához speciális ismeretek szük-
ségesek, melyekkel a parancsnokok nem rendelkezhetnek kellő 
mélységben. A parancsnoknak a harc, hadművelet megvívására vo-
natkozó megalapozott döntéséhez szükség volt olyan személyek je-
lenlétére a törzsben, akik ezeknek a csapatoknak a harci alkalmazá-
sával kapcsolatban szaktanácsot, segítséget tudnak adni. Fenti kö-
rülmény – többek közt a logisztikai szaktisztek megjelenése - a tör-
zsek létszámának további növekedését eredményezte.  

Ahhoz, hogy ezek a törzsek akár harctéri körülmények között tábo-
ri elhelyezésben, akár béke körülmények között bázisobjektumban 
vezetési pontként működni tudjanak, meg kell teremteni a számukra 
szükséges munkafeltételeket. Annak érdekében, hogy e vezetési 
pontok maradéktalanul megfeleljenek rendeltetésüknek, meghatáro-
zott követelményeknek kell eleget tenniük. Az információs társadalom 
korában már nem elég egy árnyékolóként és szélfogóként a parancs-
nok részére felállított pihenő- és munkasátor: a vezetési ponton dol-
gozó törzseket, személyeket el kell látni élelemmel, részükre fűtést, 
szállást, világítást, szállítást kell biztosítani. 

A vezetési pontok logisztikai támogatása kiemelt feladat, melynek 
nem megfelelő szervezése, működése, működtetése a vezetés haté-
konyságának csökkenéséhez, súlyosabb esetben annak megbénulá-
sához vezethet. A vezetési pontok logisztikai támogatása magába 
foglalja az egyes vezetési pontokra beosztott logisztikai állományt, 
annak tervező, szervező és koordináló tevékenységét, valamint a 
vezetési pontok biztosító-kiszolgáló csoportjának szaktechnikai esz-
közeit, logisztikai szakállományát, beleértve azoknak a vezetési pon-
tok kiszolgálásával kapcsolatos szaktevékenységét. A Magyar Hon-
védség Műveleti Vezetési Rendszerének (a továbbiakban: MH MVR) 
logisztikai támogatási szakfeladatait a benne meghatározott követel-
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mények alapján, az MH Összhaderőnemi Logisztikai Támogatás 
Doktrínában rögzített tervezési, szervezési és végrehajtási elvek 
alapján kell végrehajtani. 

A vezetési pontok logisztikai támogatási feladatai a vezetési pont 
funkciójától, működésének színterétől, a vezetés szintjétől, valamint a 
művelet jellegétől függenek. 

2. A vezetési pontok felosztása 

A vezetési pontok rendszerében az elmúlt évtizedekben több vál-
tozás is történt. Ennek legfőbb oka a NATO csatlakozást követő 
doktrínális változások, valamint a NATO vezetési struktúrájához való 
igazodás, az interoperabilitás szükségessége.  

Az MH MVR-ben rögzített követelmények alapján az MH Törzs-
szolgálati Szakutasítása és az MH Törzsszolgálati Szabályzata az 
alábbiak szerint határozza meg a vezetési pontok rendszerét:3 

- katonai stratégiai szintű vezetési elemek: 
- Törzscsoport a Honvédelmi Tanács mellett;  
- HVKF fő vezetési pont; 
- HVKF mobil vezetési elem; 
- HVKF tartalék vezetési pont;  
- a katonai igazgatás rendszere; 

- hadműveleti szintű vezetési elemek: 
- Fő Vezetési Pont (FVP); 
- Előretolt Harcálláspont (EH) a belőle kikülöníthető Moz-

gó Vezetési Csoporttal; 
- Mögöttes Vezetési Pont (MVP);  
- Légi Műveleti Központ. 
Az MH MVR-ben az MH vezetési rendszereivel szemben 
megfogalmazott követelmények alapján további hadműve-

                                                 
3  Ált4–/457 A Magyar Honvédség Törzsszolgálati Szakutasítása. A Magyar Hon-

védség Kiadványa. Budapest, 2013. (A továbbiakban: Ált–4/457 A Magyar Hon-
védség Törzsszolgálati Szakutasítása), valamint Ált/216 A Magyar Honvédség 
Törzsszolgálati Szabályzata II. rész. A Magyar Honvédség Kiadványa. Buda-
pest, 2015. (A továbbiakban: Ált/216 A Magyar Honvédség Törzsszolgálati Sza-
bályzata II. rész.) 
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leti szintű elemek működnek. A HVKF a Stratégiai Vezetési 
Elem vezetés-támogató funkciója alkalmazásával: 

- a hátországvédelmi feladatok végrehajtását az MH 
Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 
bázisán megalakított MH Hadkiegészítő és Hátország-
védelmi Parancsnokság hadműveleti és harcászati szin-
tű vezetési elemein keresztül; 

- a központi logisztikai támogatás vezetését az MH Lo-
gisztikai Központ hadműveleti szintű vezetési elemein 
keresztül; 

- a műveletek egészségügyi biztosításának vezetését az 
MH Egészségügyi Központ hadműveleti szintű vezetési 
elemein keresztül; 

- a műveletek kiképzési támogatásának vezetését az MH 
Kiképző Parancsnokság hadműveleti szintű vezetési 
elemein keresztül valósítja meg; 

- harcászati szintű vezetési elemek: 
- Dandár (Ezred) és Zászlóalj Fő Harcálláspont (FHP); 
- Dandár (Ezred) és Zászlóalj Mögöttes Harcálláspont 

(MHP); 
- Dandár (Ezred) és Zászlóalj Mobil Vezetési Csoport 

(MOVCS); 
- Század Figyelő Harcálláspont. 

A vezetési pontok a stratégiai (vezérkari) vezetési szinttől a harcá-
szati alegységek szintjéig egységes rendszert képeznek. A vezetési 
pontok csoportosíthatók mobilitásuk; működési idejük, működési szín-
terük, telepítési helyük, a vezetés szintje, rendeltetésük, valamint 
funkciójuk alapján.4 

3. A vezetési pontokkal szemben támasztott követel-
mények 

A vezetési pontok rendszerével szemben támasztott alapvető kö-
vetelmény a folyamatos vezetés megvalósítása, mely a hatékonyság, 

                                                 
4  HAJDÚ István [et al.]: Törzsszolgálat. pp. 62-63. 
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a túlélőképesség, a rugalmasság, valamint a rejtettség helyes ará-
nyával érhető el.5 

A hatékonyság elérhető a vezetési pontok megfelelő reagáló ké-
pességével, valamint a megfelelő munkafeltételek kialakításával. 

„A vezetési pontok operativitása biztosítja a helyzet változásaira 
történő gyors reagálást; veszteségek esetén a munka gyors átszer-
vezését; hatékony, korszerű munkamódszerek alkalmazását; jó mun-
kaszervezést és munkamegosztást; a rendszer egyes elemeinek ki-
esése esetén a vezetés zökkenőmentes átvételét; a szolgálati sze-
mélyek kölcsönös helyettesítését.”6 „A komfortosság biztosítja a veze-
tési pontok személyi állományának viszonylag hatékony munkáját, 
folyamatos, huszonnégy órás életfeltételeit, a korszerű ellátást, ki-
szolgálást, pihenést.”7 A hatékonyságot növeli továbbá a korszerű 
híradó-informatikai berendezések, rendszerek alkalmazása. Az in-
formatikai hálózaton belül a hadműveleti tervező TOPFAS, a logiszti-
kai LOGFAS rendszer használata előre elkészített jelentésmintákkal, 
táblázatokkal, információs adatbázissal biztosítja a gyors, hatékony 
és pontos információáramlást. 

A túlélőképességet és rejtettséget a vezetési pontok megfelelő 
mobilitása, a korszerű technikai eszközök alkalmazása, valamint a 
személyi állomány és a vezetéstechnikai eszközök fizikai védelmét 
növelő rendszabályok és tevékenységek biztosítják. 

A mozgékonyság a vezetési pontok azon képessége, amely bizto-
sítja számukra a harcrendi, a hadműveleti elemmel szükséges együt-
tes manőverek végrehajtását, a gyors települést és áttelepülést. A 
vezetési pontok mobilitása közvetlenül az alkalmazott technikai esz-
közöktől (törzsbuszok, harcjárművek, helikopterek, repülőgépek, 
esetlegesen vasúti kocsi vagy hajó), azok mennyiségétől, minőségé-
től, valamint a vezetési pontok állományától függ.8 

A vezetési pontok fizikai védettsége az életképesség és működő-
képesség alapvető feltétele. „Megbízhatóan rejteni, álcázni kell azo-
kat az ellenség felderítése ellen; a települési helyeiket műszakilag be 
kell rendezni, tartalék települési helyeket szükséges előkészíteni. A 

                                                 
5  Ált/216 A Magyar Honvédség Törzsszolgálati Szabályzata II. rész. p. V-53. 
6  HAJDÚ István [et al.]: Törzsszolgálat. p. 61. 
7  HAJDÚ István [et al.]: Törzsszolgálat. p. 61. 
8  HAJDÚ István [et al.]: Törzsszolgálat. p. 61. 
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korszerű, helyhez kötött vezetési pont jól védett és álcázott földalatti 
vagy felszíni építményben helyezkedik el.”9 

A vezetési pontok korszerű technikai eszközökkel, elsősorban hír-
adó és informatikai eszközökkel való ellátottsága a vezetés folyama-
tosságának fenntartásához, az információk időben, minél gyorsabban 
történő eljuttatása érdekében kiemelt fontosságú. A vezetési pontok 
állománya részére olyan korszerű eszközparkot kell biztosítani, amely 
megbízhatóan működik, kiszolgálása egyszerű, a gyorsan változó 
helyzetben, bonyolult vegyi-, sugár-, tűzhelyzetben, az elektronikai 
hadviselési és az informatikai kibervédelmi eszközök széleskörű al-
kalmazásának viszonyai között, gyakori áttelepülés során, illetve 
mozgás közben is biztosítja a vezetési pont működését, a folyamatos 
vezetést és irányítást.10 

4. A vezetési pontok telepítése és berendezése 

A vezetési pontok telepítésén „a vezetési pontok elemeinek me-
netalakzatból a csapatvezetésre - az információknak a parancsnokok 
és törzsfőnökök, fegyvernemi- és szolgálatfőnökök parancsainak, 
intézkedéseinek továbbítására (vételére), valamint a személyi állo-
mány beosztási kötelmeinek teljesítésére - való átállítását”11 értjük. A 
vezetési pontok telepítése magába foglalja: a vezetési pontok helyei-
nek felderítését; elemeinek a terepen való szétbontakoztatását, elhe-
lyezését; a vezetési pont műszaki berendezését; a parancsno-
ki/vezetési csoport, a törzs, valamint a támogató és kiszolgáló csoport 
készenlétét. 

A logisztikai támogatás - akár a tervezés, akár a végrehajtás és 
annak koordinálása területén – a telepítés minden fázisában jelen 
van. A vezetési pontok települési körleteinek pontos kijelölése és 
azok műszaki berendezése érdekében kiküldött szemrevételező cso-
portba (előkészítő részlegbe) logisztikai (elhelyezési) tisztet is ki kell 
jelölni. Feladata a vezetési pont logisztikai támogatásának megvalósí-
tásához szükséges információk (a települési hely pontos elhelyezke-

                                                 
9  HAJDÚ István [et al.]: Törzsszolgálat. p. 61. 
10  HAJDÚ István [et al.]: Törzsszolgálat. p. 61. 
11  HORVÁTH Gábor: A vezetési pontok rendszere, rendeltetésük, állományuk és 

településük rendje. Jegyzet. p. 13. (a továbbiakban: HORVÁTH Gábor: A veze-
tési pontok rendszere, rendeltetésük, állományuk és településük rendje. Jegy-
zet.) 
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dése/koordinátái, megközelíthetősége, a rendelkezésre álló infra-
struktúra, a közelben meglévő és a logisztikai támogatásba bevonha-
tó polgári erőforrások) összegyűjtése. A rendelkezésre álló informáci-
ók birtokában kerül kialakításra a vezetési pont logisztikai ellátásának 
pontos koncepciója, az ellátás megszervezése, az adott logisztikai 
csoportosítások létrehozása, valamint ezek alapján történik a vezeté-
si pont biztosító-kiszolgáló csoportjába beosztott logisztikai elemek 
telepítése. 

A vezetési pontok településének és működésének rendjét, vala-
mint a műveleti tervezés részletes feladatait az MH MVR-t szabályo-
zó dokumentumok, az MH törzsszolgálatát szabályzó dokumentu-
mok, valamint a katonai szervezetek Hatályos Műveleti Eljárásai sza-
bályozzák. A vezetési pontok berendezésének faladatait az alábbi 
táblázat foglalja össze: 

A VEZETÉSI PONTOK BERENDEZÉSI FELADATAI 
1. számú táblázat 

Telepítési, kiépítési feladat Végrehajtó 
törzsbuszok, munkasátrak telepíté-
se 

kommendáns (törzstámogató) alegy-
ség 

törzsmunkahelyek berendezése kommendáns (törzstámogató) alegy-
ség 

híradó-, informatikai hálózat kiépí-
tése híradó-informatikai alegység 

erődítési építmények kialakítása 
kommendáns (törzstámogató) alegy-
ség, szervezetszerű vagy támogató 
műszaki alegység, lövész alegységek 

vezetési pont állománya pihenőkör-
leteinek kiépítése 

kommendáns (törzstámogató) alegy-
ség 

ellátó pont és létesítményei kiépíté-
se logisztikai alegységek 

világítás, áramellátás kiépítése 
kommendáns (törzstámogató) alegy-
ség, szervezetszerű vagy támogató 
műszaki alegység vagy civil szolgálta-
tó 

kommunális, szaniter létesítmények 
telepítése, valamint a cső- (csator-
na-) hálózat kiépítése 

kommendáns (törzstámogató) alegy-
ség vagy civil szolgáltató 

egészségügyi ellátó pont kiépítése 
(hadtest szinttől, illetve szükség 
esetén) 

logisztikai alegység vagy egészség-
ügyi alegység 

őrzés-védelem megszervezése kommendáns (törzstámogató) vagy 
lövész alegység 
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A feladatok elvégzésére a vezetési pontok állományában a veze-
tési csoport mellett állandó híradócsoport, illetve biztosító-kiszolgáló 
csoport működik. 

A híradócsoport állományába híradóalegységek, informatikai erők 
és eszközök kerülnek beosztásra. Rendeltetése a folytonos megbíz-
ható, zavarmentes összeköttetés biztosítása az elöljáróval, az alá-
rendelt összfegyvernemi, fegyvernemi és szakcsapatokkal, a meg-
erősítő és az együttműködő csapatok törzseivel, a vezetési pontok 
között, továbbá a vezetési pont belső összeköttetésének telepítése 
és folyamatos működtetése.12 

A biztosító-kiszolgáló csoporthoz kommendáns-, őr-, törzstá-
mogató-, műszaki-, vegyi sugárfelderítő, továbbá logisztikai alegysé-
gek tartozhatnak. 

A biztosító-kiszolgáló csoportba beosztott logisztikai alegységek 
feladata a vezetési pont és elemeinek folyamatos üzemeltetése, az 
élet- és munkakörülmények biztosításának logisztikai szakfeladatai, 
valamint a vezetési pontra beosztott logisztikai állománnyal való 
együttműködés. A biztosító-kiszolgáló csoport ereje, összetétele 
alapvetően a vezetési pont funkciójától, a működés színterétől, a ve-
zetés szintjétől, a vezetési pontra beosztott állomány (vezetői-, hír-
adó- és biztosítócsoport) létszámától, valamint a vezetési ponton lévő 
állomány által vezetett művelet jellegétől függ. A biztosító-kiszolgáló 
csoport állományába szállító ellátó esetenként egészségügyi- és javí-
tóerők tartozhatnak. 

5. A vezetési pontok biztosító-kiszolgáló állománya, 
eszközei 

A vezetési pontok logisztikai kiszolgálása nem minden vezetési 
szinten jelenik meg: szakasz- és századszinten nincs külön vezetési 
pont működését biztosító, azt kiszolgáló logisztikai alegység, sem 
logisztikai törzs. Speciális helyzetet jelentenek a mögöttes vezetési 
pontok: többnyire a logisztikai alegységek körletében, esetenként 
azok vezetési pontjával együtt települnek. Külön biztosító-kiszolgáló 
csoport működik az FVP-n (FHP-n), valamint a hadosztály (hadtest) 
EH-n. 
                                                 
12  HORVÁTH Gábor: A vezetési pontok rendszere, rendeltetésük, állományuk és 

településük rendje. Jegyzet. p. 9. 
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A vezetési pontok telepítését, üzemeltetését, kiszolgálását biztosí-
tó csoportokat zászlóaljszinttől felfelé törzstámogató alegységek 
(századok), valamint vezetéstámogató egységek, alegységek (ezred, 
zászlóalj) végzik. 

1. ábra. A zászlóalj törzstámogató század felépítése (változat) 

A vezetési pontok telepítéséhez szükséges eszközök (sátrak, 
törzsbuszok, egyéb vezetést biztosító haditechnikai eszközök) alkal-
mazásának összhangban kell lennie a katonai művelet fajtájával, a 
vezetési pont szintjével, működési idejével. Alapvetően elmondható, 
hogy minél messzebb van a vezetési pont a peremvonaltól (harc-
érintkezés vonalától), annál több törzsbusz és vezetést biztosító hadi-
technikai eszköz alkalmazható annak telepítéséhez.  

Századszintig nem telepítenek sátrat sem, a vezetés – a MOVCS-
hoz hasonlóan – harcjárműből vagy a harcárokból történik. Zászlóalj-
szinten jellemzően sátrak, dandárszinttől pedig vezetési pontonként 
4-5 törzsbusz alkalmazása célszerű, azok rendszeresített sátorkész-
letével. A kényelem azonban nem mehet a biztonság és mobilitás 
rovására, ezért kettőnél több sátor összeépítése országvédelmi fel-
adatok ellátása esetén nem ajánlott. 
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5.1. A zászlóalj vezetési pontjainak logisztikai ellátása 

A zászlóalj Fő Harcálláspont (Z FHP) működését biztosító támoga-
tó és kiszolgáló csoport a törzstámogató és híradó alegységet, az 
őrzés-védelemre kijelölt erőket, a megerősítésül át-alárendelt légvé-
delmi köteléket, valamint egyéb biztosításra bevont összfegyvernemi, 
fegyvernemi kötelékeket foglalhatja magába. A Z FHP logisztikai ki-
szolgáló eleme a törzstámogató század logisztikai szakasza szállító 
részleget és ellátó (ételkiosztó) pontot működtet a Z FHP települési 
körletében, illetve annak közelében. Azon logisztikai támogatási fel-
adatokat, melyeket a logisztikai szakasz képesség hiányában biztosí-
tani nem tud, a zászlóalj logisztikai második lépcsője biztosítja a Z 
FHP részére. 

 

2. ábra: A zászlóalj Fő Harcálláspontjának települési vázlata 

A Zászlóalj Mögöttes Harcálláspont (Z MHP) az ellenségtől távol, a 
második lépcső alegységei közelében, általában a logisztikai század 
települési körletében települ. A törzstámogató század kommendáns 
raja telepíti a Z MHP-t, a kiszolgálási-támogatási feladatokat a század 
híradó szakaszából kikülönített erők, valamint a szállítóraj végzi. Az 
élelmezési ellátást a Z FHP részére a logisztikai második lépcső ki-
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szállítással biztosítja, a Z MHP ellátása a logisztikai század körleté-
ben települt élelmezési ellátó ponton történik. Amennyiben a zászlóalj 
a harcálláspontjainak telepítése és kiszolgálása érdekében csak 
tözstámogató szakasszal rendelkezik, a Z MHP-t a logisztikai század 
telepíti és működteti. Ebben az esetben az ellátási, szállítási, kiszol-
gálási feladatokat a logisztikai század saját települési körletéből biz-
tosítja. 

A ZÁSZLÓALJ VEZETÉSI PONTOK ÁLLOMÁNYÁNAK MEGOSZLÁSA 
2. számú táblázat 

Vezetési 
pont 

Pk-i 
csoport 

Törzs 
(pk-i 
csop. 

nélkül) 

Támogató és kiszolgáló csoport 

híradócsoport biztosító 
csoport  

kiszolgáló 
(log.) erők 

FHP 2-3 fő 
15-20 fő 
váltásos 
rendben 

1-2 híradóraj 
1-2 tö. tám. 

raj, 
 

1 szállítóraj 

MOVCS 
(FHP 
állomá-
nyából) 

1 pk-i,  
1 tűztám 

hjmű 
3-4 fő 

- a pk-i hjműben 
1-2 fő kezelő 

MOVCS 
szakasz, 

a pk-i hjmű 
lövész állo-

mánya 

- 

MHP 2-3 fő 
10-15 fő 
váltásos 
rendben 

1 híradóraj 1 tö. tám. raj 1 szállítóraj 

5.2. A dandár vezetési pontjainak logisztikai ellátása 

A dandár vezetési pontjainak felépítése, működése és működteté-
se megegyezik a zászlóaljéval, eltérés a települési körlet nagyságá-
ban, illetve az oda beosztott erők összetételében van. 

A dandár (ezred) Fő Harcálláspontjával (DD FHP) együtt települ a 
támogató-kiszolgáló csoport: a törzstámogató század, a híradószá-
zad, valamint a dandár-közvetlen alegységek (légvédelmi rakéta sza-
kasz, vegyivédelmi raj). A DD FHP-t a dandár törzstámogató százada 
telepíti és működteti. 

A dandár vezetési pontjára beosztott személyek élelmezési ellátá-
sa a törzstámogató század ételkiosztó pontjáról, pihentetése beren-
dezett pihenőkörletben történik. Az FHP személyi állományának szál-
lítását a törzstámogató század szállítócsoportja hajtja végre. A törzs-
támogató század erőivel, eszközeivel át nem fogott logisztikai támo-
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gatási kapacitásokat a dandár logisztikai második lépcső biztosítja az 
FHP részére. 

A DANDÁR VEZETÉSI PONTOK ÁLLOMÁNYÁNAK MEGOSZLÁSA 
3. számú táblázat 

Vezetési 
pont 

Pk-i 
csoport 

Törzs 
(pk-i 
csop. 

nélkül) 

Támogató és kiszolgáló csoport 

híradócsoport biztosító 
csoport  

kiszolgáló 
(log.) erők 

FHP 4-5 fő 
50-55 fő 
váltásos 
rendben 

1 híradósza-
kasz 

1 lövészsza-
kasz 

2 tö. tám. raj, 
MOVCS sza-

kasz 

2 szállító-
raj, 

1 ellátóraj 

MOVCS 
(FHP 
állomá-
nyából) 

1 pk-i,  
1 tűztám 

hjmű 
4-5 fő 

- a pk-i hjműben 
1-2 fő kezelő 

MOVCS sza-
kasz, 

 1-2 lövészraj 
- 

MHP 3-4 fő 
45-50 fő 
váltásos 
rendben 

1 híradósza-
kasz 

1 tö. tám raj 
log.z. 1 tö. 
tám. sz. 

1 szállítóraj 

 
3. ábra. A dandár törzstámogató század felépítése (változat) 
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A dandár (ezred) Mögöttes Harcálláspontja (DD MHP) általában a 
logisztikai zászlóalj vezetésével együtt, a logisztikai zászlóalj közelé-
ben, vagy annak települési körletében települ. A biztosító-kiszolgáló 
csoport a dandár törzstámogató és híradószázadának kikülönített 
elemeiből, valamint a logisztikai zászlóalj ellátó részlegéből áll, a 
közelbiztosítást a logisztikai zászlóalj törzstámogató századának 
szakasz erejű kommendáns alegysége végzi. 

A logisztikai zászlóalj vezetési pontja a DD MHP közelében, eset-
leg vele együtt települ. Személyi állománya a zászlóalj törzse, továb-
bá az esetleges logisztikai megerősítő erők összekötőtiszti állomá-
nya. A vezetési pont 2-3 sátorból áll, melyet a logisztikai zászlóalj 
törzstámogató százada telepít és üzemeltet. A javítószázad vezetési 
pontja a dandár sérült technika gyűjtőhelyen, az ellátó- és szállító-
század vezetési pontja jellemzően a technikai és raktárövezetben, 
míg a zászlóalj törzstámogató század vezetési pontja a logisztikai 
zászlóalj vezetési pontjával együtt, vagy a DD MHP közelében tele-
pül. Amennyiben a logisztikai zászlóalj nem rendelkezik törzstámoga-
tó századdal, a vezetési pont telepítési és erődítési munkáiba a lo-
gisztikai szakállomány max. 1/3-át lehet bevonni. 

 

4. ábra. A dandár Mögöttes Harcálláspontjának települési vázlata 
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5.3. A hadosztály (hadtest) vezetési pontjainak logisztikai ellátá-
sa 

A hadosztály/hadtest vezetési pontjai: a Fő Vezetési Pont (FVP), 
az ebből kikülönítve települő Előretolt Harcálláspont (EH) a MOVCS-
al, valamint a Mögöttes Vezetési Pont (MVP). A vezetési pontok tele-
pítését, működtetését a hadosztály (hadtest) vezetésbiztosító zászló-
alja, a vezetési pontok műszaki berendezését a hadosztály (hadtest) 
műszaki ezredének vezetési pont berendező zászlóalja végzi. 

 

5. ábra. A vezetésbiztosító zászlóalj elvi felépítése 

Az FVP települési körletét a vezetésbiztosító zászlóalj 
kommendáns százada rendezi be és működteti. A vezetési ponton 
belül települő logisztikai elemek: az EH és a MOVCS állományának 
szállítását végző szállítócsoport, az FVP állományának – beleértve az 
FVP működtetését biztosító biztosító-kiszolgáló csoport állományát is 
- élelmezési ellátását végző élelmezési részleg, valamint az FVP-n 
szolgálatot teljesítő állomány egészségügyi ellátását biztosító egész-
ségügyi részleg. 

A szállítócsoport az FVP-n belül, a vezetési csoport körletétől 1,5-2 
km távolságban helyezkedik el (foglal körletet). Állományába az EH 
és a MOVCS működtetéséhez szükséges, a vezetéstámogató zász-
lóalj szállítószázadából, valamint a híradószázadból kikülönített erők, 
eszközök tartoznak. Ezen erőktől elkülönülve települ a század fenti 
feladatokba be nem vont többi eleme, akiknek fő feladata az FVP 
működtetése érdekében a különböző szállítási feladatok végrehajtá-
sa, valamint az FVP állományának szállítása. 
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Az élelmezési részleg az FVP biztosító-kiszolgáló csoportjának 
körletében települ; a személyi állomány ellátása érdekében egy-két 
ételkiosztó pontot, valamint főzőpontot is működtet. A raj erejű rész-
leg technikai eszközei az élelmezési részleg körletében letelepítve, 
álcázva helyezkednek el. 

Az egészségügyi részleg az FVP-n harci sérülést szenvedett sze-
mélyi állomány ellátása érdekében települt egészségügyi szakasz 
állományából és technikai eszközeiből áll. A ROLE-1 képességgel 
rendelkező részleg speciális feladata miatt jellemzően sebesültszállí-
tó járművekkel felszerelt, melyben az EH-ra kikülönített egészségügyi 
személyzet (2-3 fő) szállítására és a biztosítási feladatok ellátására 
páncélozott sebesültszállító jármű is rendszeresített. 

Az FVP-n a logisztikai támogatási feladatok tervezéséért, szerve-
zéséért és végrehajtásáért a vezetéstámogató zászlóalj parancsnoka 
a felelős, aki az FVP-n belül a biztosító-kiszolgáló csoport körletében 
telepített vezetési pontjáról vezeti a zászlóalj tevékenységét. 

Az EH kikülönítése esetén, annak logisztikai támogatását az FVP 
támogató csoportjából kikülönített logisztikai elemek végzik. 

 
6. ábra. A hadosztály (hadtest) Előretolt Harcálláspontjának települési 

vázlata 

A hadosztály (hadtest) Mögöttes Vezetési Pontja (MVP) az elöljáró 
által meghatározott helyen, a hadosztály (hadtest) második lépcső 
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alegységei mögött települ. Az MVP közelében vagy azzal együtt tele-
pül a hadosztály (hadtest) logisztikai dandárjának (ezredének) veze-
tési pontja, így ennek megfelelően a hadosztály (hadtest) MVP logisz-
tikai támogatása megvalósítható a hadosztály (hadtest) vezetéstá-
mogató zászlóalj, vagy a logisztikai dandár (ezred) szervezetszerű 
erőinek, eszközeinek felhasználásával. A logisztikai támogatás érde-
kében megalakított részlegek feladata megegyezik a Fő Vezetési 
Pont logisztikai támogató részlegeinek feladataival. 

 

7. ábra. A hadosztály (hadtest) Mögöttes Vezetési Pontjának telepü-
lési vázlata 

6. Polgári szervek bevonása a vezetési pontok logiszti-
kai támogatásába 

A műveleti területen alkalmazásra kerülő erők logisztikai támoga-
tásában egyre nagyobb szerepet kapnak a különböző polgári szer-
vek. A támogatás elsősorban olyan szolgáltatások igénybevételével 
valósul meg, melyekre a katonai logisztikai szervezeteknek nincs ka-
pacitásuk, képességük, vagy ezek alkalmazása aránytalanul nagy 
ráfordítással, gazdaságtalanul valósulna meg. Ezek a szolgáltatások 
jellemzően az infrastrukturális területen jelentkeznek, azonban meg-
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találhatók a mosatás, az élelmezési ellátás, a gépjárműjavító tevé-
kenység területén is. 

A polgári szervek bevonása a logisztikai támogatási feladatokba 
nem új keletű feladat: a Sivatagi Vihar hadműveletek alatt már több 
civil logisztikai szervezet is nyújtott logisztikai szolgáltatást a Szövet-
séges Erők, elsősorban az Egyesült Államok számára. Az afganisz-
táni vagy balkáni műveleti területen tevékenykedő magyar kontingen-
sek számára a HM Currus Zrt. biztosította és biztosítja a Mercedes 
gépjárművek javítását, míg az ott vásárolt Toyota típusú gépjárművek 
karbantartása, javítása a helyi vállalkozók bevonásával, szerződések 
alapján történik. 

A civil szereplők elemei a logisztikai ellátási láncnak is: a központi 
rendeltetésű hadműveleti szintű logisztikai szervezetek, valamint bi-
zonyos esetekben a hadosztály (hadtest) logisztikai szervezetei a 
polgári szervezetektől veszik át a hadfelszerelést, a csatlakozó (el-
osztó) ellátást a települt egységszintű logisztikai szervezet végzi. 

A polgári szervezetek, erőforrások és szolgáltatások igénybevétele 
a vezetési pontok logisztikai támogatása során ugyanakkor megfelelő 
körültekintést igényel. A komfortosság a vezetési pontokkal szemben 
támasztott egyik követelmény, mely a különböző katonai infrastruktu-
rális és elhelyezési szolgáltatások (mobil lakó-, szaniterkonténerek, 
bázisobjektumok, tábori villamos hálózat kiépítése) igénybevételével 
fokozható. Ezek azonban csökkentik vagy éppen nem biztosítják a 
vezetési pontok mozgékonyságát, védettségét: a konténerek telepíté-
séhez, áttelepítéséhez és szállításához nagyfokú mozgékonysággal 
rendelkező konténer szállító-rakodó gépjárművek szükségesek; a 
szállításba, telepítésbe bevont civil személyzet információismerete a 
települési helyről, illetve a szaniterkonténerek töltését-ürítését végző 
civil járművek rendszeres időközönként és azonos útvonalon történő 
mozgása veszélyezteti a vezetési pont rejtettségét, és idő előtt fel-
fedheti a települési helyét. 

Amennyiben a katonai műveletek során polgári cégek is bevonásra 
kerülnek a logisztikai támogatási feladatokba, akkor  

- az elöljáró - elsősorban a stratégiai szintű logisztikai szervezet - 
feladata az előkészítő logisztikai felderítés, a meglévő adatbá-
zisok alapján a megfelelő partner kiválasztása, valamint a szer-
ződés megkötése; 
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- a támogatásban érintett egység, alegység logisztikai törzsének 
feladatai: 
 a műveleti terület reagáló logisztikai felderítésében való 

részvétel; 
 kapcsolattartás a civil szolgáltatóval; 
 a logisztikai szolgáltatást nyújtó civil szolgáltató tevékeny-

ségének felügyelete; 
 az igények konkrét megfogalmazása (tervezési és végre-

hajtási alapadat biztosítása, operatív igénytámasztás); 
 koordináció. 

7. Összegzés 

A Magyar Honvédség vezetési struktúrája a katonai vezetés min-
den szintjén (katonai stratégiai, hadműveleti, harcászati), békeidő-
szakban és különleges jogrend kihirdetése esetén végrehajtott fegy-
veres műveletek vagy katasztrófakezelés során egyaránt biztosítja a 
szövetségben alkalmazott eljárások alkalmazásával, a döntés-
előkészítéssel, művelettervezéssel, a műveletvezetéssel, az együtt-
működéssel és a koordinációval kapcsolatos feladatok végrehajtását. 
Ahhoz, hogy ez a vezetési struktúra akár tábori körülmények között, 
akár bázisobjektumban elhelyezve működni tudjon, a vezetési pontok 
működési feltételeit biztosítani kell, s ebben a logisztikai támogatás-
nak kiemelt szerepe van. 

A vezetési pontok logisztikai ellátásának megtervezését, megszer-
vezését, végrehajtását a harc, hadművelet logisztikai támogatásával 
párhuzamosan, a fentebb meghatározott elvek alapján kell végrehaj-
tani úgy, hogy az a parancsnok döntési és manőverszabadságát ma-
ximálisan biztosítsa, támogassa. Ehhez szükség van a törzsekbe be-
osztott logisztikai szakállományra, logisztikai szakalegységekre, va-
lamint esetenként – amennyiben a műveleti környezet lehetővé teszi - 
polgári szervekre is. A vezetési pontok kiszolgálását biztosító állo-
mányt célszerű egy alegységbe – törzsszakasz, törzstámogató szá-
zad, vezetésbiztosító zászlóalj – szervezve alkalmazni és a kiszolgá-
lási feladatokat a műveletek logisztikai támogatásától elkülönítve ke-
zelni. Nem megengedhető, hogy a vezetési pontok telepítésének és 
kiszolgálásának feladatai logisztikai szakállományt vonjanak el a mű-
veletek logisztikai támogatási feladataitól, éppen ezért a logisztikai 
alegységeknek saját törzstámogató alegységgel is kell rendelkezniük. 
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A cikkben a tábori vezetési pontok logisztikai ellátási elveit rögzítet-
tem, hiszen e vezetési pontok logisztikai támogatása a legösszetet-
tebb, s ezeknek legnagyobb a logisztikai szakállomány- és szaktech-
nika-igénye. Mindazonáltal a logisztikai ellátási elvek nem kőbe vé-
settek: ahogy a biztonságpolitikai kihívások, a harceljárások, az al-
kalmazott harci-technikai eszközök változnak, ezek az elvek ezzel 
párhuzamosan módosulhatnak, felülvizsgálatuk ezért időszakonként 
szükséges. 
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