
LOGISZTIKAI BIZTOSÍTÁS

A MAGYAR HON!ÉD§ÉG LOGISZTIIGI
FöIGAZGATó§{G

helye és szerepe
a jelenlegi haderó támogatási rendszoI€ben

Jároscsdk MiHós|

Mindenki által közismert tény, hogr az anyagi-technikai integáció
közel hétéves időszaka minőségi elmozdulást a biztosítás rendszerében
nem eredményezett. A csapatoknál és a szakmai vezető szerveken belü
szakmai profilok további fenntartásával összerendezése\ belsó átstruk-
túráláso\ valamint a korábban kíviilálló ágazatok egr részenek bépí-
tésevel nennyls€gi niivekedések történtek

Gyakorlatilag az anyagi-technikai biztosítás rendszerében változat-
lanul érvényesült az ágazatok uralkodó szerepe és önállósága. Avolt had-
táp- és fegyverzettechnikai (technikai) biaosítás rend§zerétól az eltéré-
sek csupán megnevezésekben és formai megoldásokban jelentkeztek.

A tapasztalatok szerinl az elmúlt és a jelenlegi évtiznd "szetyezai

íeiksztéseinek" szakterületünkre vonatkoztatott legfőbb sajátosságának
a tudományos (elméleti) megalapoás, az alienatív megoldás keresés,
továbbá a ki§érlet, a §nkorlstl prúba nélkülözése tekinthető. Ezen ok-
ból kifolyólag érdemi, vagr ha úgl tetszik minóségi fejlesztásek nem tör-
ténhettek, hisz€n a hagyományos és a működó rendszereken - elókészítés
és idő hiányában - változtatni nem lehetett.

Mivel a szervezeti átalakításokat a feladatok folyamatos biztosítása
mellett kellett elvégezni, a mindenkori szakmai vezetés felelősséggel
nem vállalhatta (nem is vállalta) fel, egr minóségi fej|esztés elindítását és
végigvitelét.

l Jáío§c§ák Miklós euedes, M H Loaisaikai Fói8az8at&á8,, hrdműve|eü fórök
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A fentiekben tömörített visszatekintát leginkább a jelenleg elvég-
zett szervezeti átalaHtások alapjainak tisztázása indokolja. Fontos a
visszatekintés a lezajlott folyamatok megértáe, illewe a üszonyítások
szempontjából is. Csak annak ismeretében látható be mit is jelent a'k'Jérl
a múlf' hatása. Bár filoáfiai értelemben lehetetlen, de a "SZEKTOR"
és utód feladatai előkészítőe során lényegében újra beleléptünk ugyan_
abba a folyóba vagy maradtunk uryanabban a mederb€n. Ez aztjelenti,
hogy ismételten elmaradt a szervezeti fejlesztések tudományos megala_
pozása, alternatív megoldások kimunkálása és gyakorlati próbája.
Ugyanakkor c§apatszinten új megnevezáú á részben módosított ösz-
szetételű logisztikai szervezetek kerültek rendszerbe állításra, továbbá
megtörtént a logisztikai biztosítás felsőszintú irányító szervezeteinek ki-
alakítása.

Jelen cikk nem törelszik az eljárási módszerek indokainak felkuta-
tására, a szeívezeti átalakítá§ok mozgató rugói (kényszeni ós kötelező
létszámcsökkentés, NATO logisztikai rendszerekben történó igazodás,
a haderó biztonságos logisztikai támogatása, stb.) hatásainak vizsgálatá_
ra. Azokkal §zemben előtérbe helyezi az újonnan létrehozott felsőszintű
logisztikai vezető szerv, az MH L.ogisztikai Fóigazgatóság (továbbiakban
MH LFI) megismerteté§ét.

Az MH LFI bemutatása a kialakítás körülményeiból indítva, az
alaprendeltetós és abból adódó feladatr€ndszer érintésén keresztül, a
szer"vezeí helyének és szerepének neghatároására inÉnyul.

Az MII LFI létrehozisínak köriiüményei

Ahonvédség felsőszintű vezető szerveinek kialakítására jóváhagyott
elgondolá§, azon belül a megbatározott létszítmkonűciók nllvánvalóvá
tették az MHAnyagi-Technikai Fócsoportfónökség átalakításának szük-
ségszerűségét.

Eryöntetű szakmai vélemény szerint a felsószintű logisztikai vezető
szerv kizárólag ery egységes szervezetként működhet hatékonyan, a
szewezeti megosztást e§letlen mértékadó szakmai kör sem tartotta él-
szerűnek. Számos szakmai egyeztetést követően, a témában összehívott
Tudományos Konferencia is megeósítette, hory az MH logisztikaibiz-
tosítását, vary a Honvéd Vezérkaron belüli vag5l azon kivüli - MH-n belül
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maradó, illetve HM háttérintézetként működő,- egy egységes §zervezet
irányításával lehetne eredményesen megoldani. Az űj szswezet ne,léte,
struktúrájára és feladatrendszerére alternatív javaslatok készültek, me-
lyek azonban nem kerültek elfogadásra.

A központi döntések alapján a Honvéd Vezérkarba egy szűklétszá-
mú logisztikai szeílezet és külón az MH egésxégüryi szolgálat vezető
szerve épült be. A Honvéd Yezérkamn belül létrehozott szervezeti ele-
mek a vezérkarok felépítésére elfogadott NATO §zi§ztémát követve ke-
rültek kialakításra. Szakmai vonatkozásokat tekintve sajátosan alakult
a Honvéd Vezérkar Logisztikai Főcsoportfőnökség szerepe, mely MH-
ra kiterjedó irányítási hatáskör nélhil, alárendeltektől megfosztva; c§u-
pán vezérkari feladatokat ellátó szervként funkcionál. Ugyanakkor a
Honvéd Vezérkar egyik önálló szervezeti elemét alkotó Egészségügyi
Csoportfőnölrség szakterűletén me gőrizte az MH-ra kiterjedő hatá§kö-
rét, sőt békében valamennf központi egé§zségügyi szervezetre vonatko-
zó szolgálati előljárói jogkcirét.

A létszámkorlátok és más szempontok firyelembevétele mellett az
ágazati biztosítás rendszerének fenntartása megkövetelte az MH szintű
ágazati csoport- és szolgálatfőnökségek ery szervezetben tartását. Azzal
együtt az új felsószintli logisztikal yezető §zervet (MH Logisztikai Fói-
gazgaüóság) úg kellett kialakítani, hos/ az

. te§/e lehetővé az ágazatokkorábbi alulszervezettségének meg-
szüntetését, a kritikus létszámra lecsökkentett ellátó közpon-
toktól, szakmai középirányító szervektól tervezési-szervezési
feladatok átvételét;

o kapcsolódjon a Honvéd vezérkar, illewe a haderőnemi vezér-
karok szakmai és más szewezeteihez;

. biztosítsa az alárendeltek katonai és szakmai iránftását;
o feleljen meg a NATO csatlakoziás elókészítéséhez kapcsolódó

feladatok biztosításának, illewe végrehajtásának;

o illeszkedjen az MH műkódtetési rendszeréhez a minisztériumi
és a nemzetgazdasági sdérába.

Az ágazatokat, a törzskari és gazdálkodási szervezeteket, valamint
az MH Anyagi-Technikai Informatikai Központ és az MH Repülómű-
szaki Intézet egy részét integráló MH LFI, mint béke hadrendi elem, az
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MH Anyagi-Technikai Főcsoportfónökég jogutódjaként 1997. szep-
tembcr Ol-ei kezdettel került létrehozásra.

Létrehozrásának alapvetó éljÁt az MH logisztikai rendszere múkö_
dőképességének fenntartása, a felsőszintű tervezési, gazdálkodási fel-
adatok végzése, a nemzetközi kötelezettségekból - elsósorban a NATO
csatlakozás elókészítéséMl - adódó feladatok támogatása, konkrét szak-
mai együttműködés folytatása, valamint az erósen lecsökkentett létszá-
mú, állományukat tekintve kifejezetten hátrányos helyzetű szakmai és
szolgálati alárendeltek irányítása képezte,

A Magyar Köztársaság miniszterelnöke által aláírt22l8ll997, (Yl|.
24.) Kormliny hat6rozatábon az MH LFI, mint felsőszintű vezetó szerv
szerepel, mely végzi az MH logisztikai biztosítá§át, működteti a logiszti-
kai ellátó rendszert, kiadja a szakterületi normákat és szetosztja a logisz-
tikai ellátás rendelkezésre álló forrásait.

A fenti Kormány határozat 10/c. pont 2. bekezdése rögzíti, hogy

"Az MH LFI-I a főigazgató vezeti, aki kbnetlenül az MHPE WF-nek
van alórendelve. A fóigazgató szolgálati előIjáója a lózponrt logisztikai
szervezetek személyi óIlományónalq vezai a központi logisz{tkai szerueze-
telcd, valamint szakmailag irányítja az MH logisztikai biaosításónek ága-
zati feladatait".

Nagyon lényeges az ágazaíi irányítás teíjedelme §zempontjából a
már hivatkozott Kormány határozat 13. pontjában deklarált helyzet,
mely szerilt" ...az MH LFI csopottfőnökei és szolgílatfőnökei - feladatkö-
rükbe utalt kérdésekben - az MH felső szintű szalanai előljárói.'

Szakterületén a szakmai elófáró

a.) normatív intézkedéseket ad ki;

b.) eg5redi intézkedéseket (szakintézkedéseket) készít eló, illetve ad
ki felhatalmazás esetén a parancsnok nevében;

c.) a parancsnok döntési keretei között intézkedik a parancs végre-
hajtására;

d.) feladatkörébe tartozó információkat ad és kér;
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e.) ellenórzest a parancsnok megbízásából és nevében végez;

f.) véleményezési jogot gyakorol.

Mint az idézett Kormány határozatból kitűnik sikerült éwényesíteni
a logisztikai biztosítás ágazati rendszerének fenntartrását, az ágazati ve-
zetők MH szintű szakmai elóljárói jogkörének meghagását. Eunl ga-
korlatilag eg5r működó rendszer funkcionálrásának feltételei élnek to-
vább, melyek között minden lehetőség adott arra, hog5r az MH átalaKtása
eddigi szakaszaiban végrehajtott feladatokat szakmailag kezelni tudjuk,
továbbá a felhalmoódott szervezeti és múködési problémáinkra megol-
dá§t taláUunk

Vi§§zatekintve az MH LFI létrehozásának körülményeire belátható,
hory az adott feltételek köaitt a lehetó legoptimálisabb szervezeti és
múködési kereteket sikerült bizto§ítani az átalakulráshoa A fóigazgató-
ság szervezetét tekinwe megfelel a honvédelmi minisztet 52l|997. batá-
rozatával kiadott alapító oklrat 4. pontjában előírtak teljesítésénelq ami
konkrétan az MH LFI állami feladatként ellátandó alaptevéken},sége_
ként rögzíti:

U jogszabályokbaq orczógnllési- és l<ormónyhaaírozatokban az MH
részére meghaűrozott feladaak végrehajtósa érdelében, a Honvéd Vezér-
kar (továbbiakban: HWkövetelményei alapjdn - mint központi lagisztil<ai
támogató szervezet - végzi MH logisztilcai bbtosításának ágazati retúben
történő teryezését, uen ezését és irányítását, a logiszlkai ellilli,íendszermú-
ködtetését

Feladatlórébe tartozik a HVK Logisztkai Fócsoportíőnölcséq tevé-
lcenysége szaki§ oldalról törtenó űmo4atósa, a logisztil<li ualdeületen a
HVK lónetlen szenezetek gazdóIlcodósónak koordinálása, a szolgólati
alárendeltségébe mrtozó kózponti logisztikai szentezetek vezetése. Feladat-
körébe tartozó kerdésekben egüttmlltödik a haderőnemi vezérl<arokkal és
a Honvéd vezérkar szerueivef .

A főigazgatóság helye a honvédégvezetésében

Az MH LFI a Ma5rar Honvédség felsószintű vezetó §zervei köartt
helyezkedik el. Kizárólagos jogosulrcággal rendelkezik a haderó logisz-
tikai biztosítiá§ának irányítása, az ágazati gazdálkodá§ tervezése vonatko-
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záseban, Felelós a katonai szervezetek működése, feladatai teljesítése
logisztikai feltételeinek biztosításáért.

A logisztikai támogatás rendszerének kialaKtásában, a fejlesztési
koncepciók kimunkáIása terén szoro§ együttműködésre kötelezett a
Honvédelmi Minisztérium érintett szervezeteivel, továbbá a Honvéd Ve_
zérkanal (azon belül el§ő§orban a Logiszükai Főcsoportfőnökéggel),
valamint a haderőnemi vezérkarok fegyvememi, illetve logisztikai fó_
nökségeivel.

Helyét tekintve az MH LFI a logisztikai szervezetek alkotts pirami§
csúcsán Iévő szerveze! ahol a fóigazgató és az ágazatok vezetői MH szin-
tű szakmai e|őljáró\ ígr szakterületük elsó sámú vezetői.

A logisztikai biztosítás honvédelmi tárcán belüli, illetve tárcaközi és
nemzetgazdasági összefüggéseit firyelembe véve az MH LFI sajátos he-
lyet foglal el a honvédség felsószintű vezető szervei köótt. Az MH fel_
adatai logisztikai támogatása érdekében, mint önálló jogi személy szer-
vesen illeszkedik az MH gazdálkodását irányító szervezetek körébe, va-
lamint a Honvéd Yezérkar szervezeteihez. Ennek legfőbb oka, hogy a
Honvéd vezérkaron belüli szúk szakmai szervezet csak a törzskari és a
gazdálkodási tevékenység folytatására képes, de önállósága szakmailag
részleges vagy másként fogalmazva üszonylagosnak tekinthető.

Összességében az MH LFI felsőszintű vezető szervek kózötti helye
nem kérdójeleáetó meg, a szervezet struktúrája és feladatrendszere Ie_
hetővé teszi akár a honvédség kereteiben, akár azon kívüli működését.
Bár a íőigazgatóság felsőszintű vezetó szervnek minósített a íőigazgató
és az ágazati vezetók rendfokozati besorolása mégis eltér - alacsonyabb
- a haderőnemi vezérkarok, illetve azok közvetlen alárendeltségébe tar-
toző szervezetek vezetőitó|. A rendfokozati eltéré§ek indokai jelenleg
nem ismeíetesek.

A főigazgatóság vezető állományának beosztásaihoz tartozó rendfo-
kozatok oldaláró| néz,te az MH LFI helye másnak tűnik, mint ami az
előzóekben kifejtett általános megközelítésból adódott. A fennálló el_
lentmondás megszüntetése szinkronizációt, illetve harmonizálást igé_
nyel, hiszen a meglévó rendfokozati"kiilönbözóségek" nem csupán erköl-
csi jelentóségüek.

64



Az MH LFI szerepe a honvédség logisáikai bizto§ítá§ában

Ery műkfió rendszercn belüli szenezet szerepének felvázolásánál
tegélszerűbb azok feladatrendszeréMl kiindulni. Az MH LFI feladat-
rendszere a szervezet születését csaknem egy álvel elózte meg és utána
idóről - időre pontosítrásra került. A véglegesítés utáni feladatok szerve-
zethez kötésével megteremtódtek a Szervezeti Működési Szabá|yzat ki-
dolgozásának feltételei.

A fóigazgatóság Ideiglenes Szervezeti és Működési Szabályzatát
1997. október 08-án a Magyar Köztánaság honvédelmi minisztere ha5lta
jóvá. Lényegében a §zervezet szeíepét az ideiglenes SZMSZ alapjáa, az
általános ósszetevók és az ágazati részkérdések feldolgozásával az aláb
biak szerint lehet összegszni.

A íóigazgatóság íiltalános szerepe

- szakmai háttér biztosítása a vezérkari tervező munkában, részvétel
a kűlönbóző időszaka szóló fejlesztési tervek kidolgozásában;

- a Mag5rar Honvédség katonai szervezeteinek és a HM felhatalma-
zása alapján a HM közretlenek logisztikai biztosításának tervezése, szer-
vezése, valamint irányítása, az azzal kapcso|atos szakmai szabályozások
végzése;

- részvétel az MH minósített időszaki terveinek kidolgozásában, az
ágazati tervek és számvetések elkészítése, a hadi szewe?El megalakítá-
sának előkészítése;

- részvétel a HM fejezet költségvetési, gazdálkodási informatikai
rendszere kido|gozásában, az eszköz- és készlet, valamint az ingat-
langazdálkodás analitikus nyílvántartási és adatfeldolgozási követelmé-
nyeinek meghatározása;

- az MH egészére kiterjedó ágazati kiwetelmények meghatározása,
a norma és normatíva szabályozások előkészítése, a bizto§ítá§ ágazati
szakmai szabályóinak kimunká|ása;

- a költségvetés tervezésére vonatkozó intézkedések alapján a fői-
gazgatíság és a gazdálkodási hatáskörébe utalt felsószintű gazdálkodó
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szervek köZponti költségvetési javaslatainak kidolgozása, továbbá a
HVK közvetlenek eves szakági tervjavaslatai kidolgoziásának irányítása,
koordinálása. A költségvetés jóváhagrrását követóen az érintettei< éves
anyagi_, pénzügyi kereteinek meghatározása, a költségvetési gazdálko-
drás szakterületi koordinálása, a felhasználás és elszámolás feladatainak
össze fogása;

- közremúködés az MH úi technikai eszközrendszerei rendszerbe-
, állítá§i, áthelyezési javaslatainak, a beszerzési, rendszerben tartrási és
rendszerból való kivonási, átfe5rverzési terveinek kidolgozásában. Rész-
vétel az MH haditechnikai kutatási és fejlesztési követelményei, igényei
megfogalmaaásában;

- a HVK követelményei szerint a minósített idó§zaki nemzetgazda_
sági igények szakterüIeti megfogalmazása, az igények egyeztetése és
pontosítása;

- azMH egazére kiterjedó készlet és raktárgazdálkodás, a termék-
azonosítás, a tárolás szabályaina§ követelményeinek meghatározrása;

- a feryveres és rendvédelmi szewekkel történó es/üttmúködésből
adódó feladatok végzese;

- a katonai tanintézeti képzá és továbbképzés, valamint a sorállo-
mány és a tartalékos paranc§noki képás ágazati követelményeinek meg-
fogalmazása, a logisztikai szakképás irányítása;

- a HVK követelményei alapján kapcsolattartás a NATO tagállamok
haderői szakmai szerveivel, a nemzetközi katonai e§/üttműködés szak-
mai feladatainak koordinálása és vegzése;

- kózponti logisztikai szewezetek szolgálati irányítása, az általános
katonai és a szakmai feladatok végrehajtásának felügyelete.

Az MH LFI szerepe általánosságban a honvedség Mke állományá-
nak és feladatainak szakmai biztosítrásán túlmenóen a minósített idósziki
tervekben foglaltak elókésátése, azoka a szakállomány felkészítése. Á-
talános szerepének betöltése a szervezetében lévó csoportfőnökége(
fónökségek, szolgálatfónökségek konkrÉt tevéken5aége révén valósul
meg.
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Az MH LFI Hadmúveleti Fónölrség az MH LFI Gazdasági Főnök-
ség, továbbá az MH ágazati csoport- és szolgálatfónökségek, valamint az
MH LFI közvetlen osztályok szerepéről a következóket szükséges tudni:

MH LFI Hadműveleti Fönökség

Tervezi, szervezi és koordinálja a főigazgatóság tevékenységét,
összefogja az ágazati felkészítés es eryüttműködés feladatait, végá a ve-
zérkari szintű és az alárendeltek irányításával kapcsolatos tórzskari fe|-
adatokat, fej|eszti és fenntartja a íőigazgatxág informatikai hálózatát.
Mindezek érdekébeu:

- résztvgz avez.érkar szintú tervezési és szabályozási feladatokban,
összefogia a harckészültségi, kiképzési intézkedések kidolgozását;

- résztvesz a logisztikai szervezetek fejlesztésére vonatkozó javasla-
tok kidolgozásában, véleményezésében;

- tervezi és koordinálja a szakágak hazai és nemzetközi kapcsolattar-
tását;

- végzi a NATO elvek é§ követelmények kielégítését élzó logisztikai
tervező és szervező tevéken},]ség ö§szefogását;

- a főígazgatóság hatáskörében irányítja a gyakorlatok és kiképzési
rendezvények logisztikai bizto§ításának tervezését;

- kidolgozza a vezetési okmányokat, elkészíti az időszakos jelen-
téseket, valamint a vezetési aktusokhoz kapcsolódó intézkedéseket;

- elókészíti és szakmailag felüryeli a főigazgatóság és alárendeltjei
ügyeleti és eryéb szolgálatainak szabályozását, illetve működését;

- tervezi és szervezi a íőigazgatíság és alárendeltjei minősített idő-
szaki terveinek kidolgozását, az állomány háborús felkészítését;

- résztvesz a törzskari és vezetési feladatokhoz kapcsolódó elgondo-
lások kialakításában, együttműködik a haderőnemi vezérkarok érintett
szerveivel;
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- végzi a fóigazgatóság híradrásának tervezését, irányítja a híradó
HKSZ okmányok kidolgoását;

- ré§ztve§z az MH szintú szervezési feladatok elókészítéséber1 az
ezzel kapcsolatos szabályoák kidolgozásában.

MH LFI Oazdasági Főnökség

Ellátja a szakterület költségvetési terúleteinelr, valamint a FIVK köz-
vetlenek ágazati kölségvetésének tewe#sével, elosztásával, elemzésé-
vel kapcsolatos feladatokat. Kidolgozza az őgazati gazÁálkodrás általános
szabályait, résztvesz a sámviteli analitikus nyilvántartiás, illetve a gazda-
sági információs rendszer kialakításában.

Irányítja az anyagi kódbiztosítás é§ termékazonosító kódrendszer
naprakészen íaítás,át, iégzi a NATO kodifikációs rendszere és az MH
termékazonosítrási rendszere összehangolrását. Ezen alaptcvékenysége-
ken beliil:

- szervezi és koordinálja a szakági gazdálkodás feladatait, közremű-
ködik a logisztikai bizto§ítíá§ minósített idószaki rendszerének kidolgo-
zásába$

- koordinálja az MH LFI ágazatainalq illetve a szakirányítrásra utal-
tak gazdálkodását;

- részfuesz a nemzetgazdasággal szemben támasztott minősí,tett idó-
szaki igények összeállításában;

- koordinálja a katonai szervezetek utaltsági rend szerinti ellátásának
feladatait;

- összeállítja a logisztikai ágazatok költségvetésének ágazati igényei
alapján a szakterűlet költségveté§ét;

- szervezi és koordinálja a fegyleras és rendvédelmi szervek gazda-
sági es/üttmüködé§éből adódó feladatokat; '
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- ellátja a termékazonosítás rendszerének fejlesztesében a HM tárca
képviseletével kapcsolatos feladatokat;

MH lladitechnikai Cxoportfőnökseg

Irányítja az MH egésze béke és minó§ített idő§zaki technikai bizto-
sításának ágazati rendben történó tervezé§ét, szervezését, résztvesz a
műszaki fejlesztéssel, a rendszeresítésekkel, a rendszerbe állítrással, az
űzembentartá§sal és a mérésüggyel kapcsolatos tevékenpégekben. To-
vábbá a haditechnikai eszköaik beszerzósóre vonatkoó elgondolások
kialaKtásában, valamint az ipari iizemek háborús gyártásra történó fel-
készítési követelményei kidolgoásában.

Ezen alaprendeltetésscl összeíügó fetadatokon betüt r€szleteseb-

- koordinálja a technikai biztosítiás rendszerének fejlesztését, végzi
az haditechnikai ágazatok, szakcsapatok szervezeti é§ technikai fejlesz-
tésére vonatkozó javaslatok kialakítását;

,- az MH-ra vonatkozóan ré§ztve§z a haditechnikai kutatás á műsza-
ki fejlesztés tewezésében, szervezésében, szabályoua a haditechnikai
eszközök rendszeresítésével, rendszerbe állításával és kivonásával kap-
c§olatos tevékeny§égeket;

- javaslatot tesz a haditechnikai ágazatok anyagi keszleteinek diszlo_
kációjára, tartalék készletek képzésére és lépcsózésére; - kidolgozza az
ágazati képzés követelményeit, résztvesz a képzéssel kapcsolatos szabá-
lyozások kidolgozásában, szakfelügyeletet §,akorol a ti§zti é§ ti§zthelyet-
tesi szakkiképzés felett;

- ré§ztvesz a nemzetközi haditechnikai együttműködési feladatok
végrehajtásában.

MH Haditechnikai Csoportfónökség ágazati szolgálratfónökségei

Az MH szintű szolgálatfónökégekvégzik az ágazati felelősségi kö-
rükbe tartozó technikai eszköajk es anyagok biztosítását, a csapatok el-
látásának tervezését, szewezését és irányítását, valamint a szolgálati alá-
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rende|tjeik tevéken},ségének felügyeletét. MH szakmai előIjáró jogkö_
rükben véleménye zi az ágazat íejlesztésére kialakított csapatés hádérő-
nemi szintű elgondolásokat.

A fentiekhez kapcsolódó f6bb összetevőIc

- az ágazalí bizto§ítá§ átfogó feladatainak tervezése, szervezése, a
szolgálat előtt álló feladatok meghatározása, a felsős zintű ágazatí gazÁál-
kodási feladatok ellátása;

- a szakmai információs rendszer működteté§e, MH szintű operatív
nflvántartások vezetése, a szükséges értékelések és elemzáek végre_
hajtása;

- az ágazat felelósségi körébe tartozó technikai eszközök és anyagok
technikai kiszolgálásának, javításának és ellátásának szervezése és irá-
nyítása;

- a szolgálat tevékenységét szabályozó intézkedések, utasítások, sza_
bályzatok kidolgozrása;

- részvétel az MH fejlesztési terveinek, minősített időszak tervezési
feladatainak kidolgozásában;

- közreműködés a rend§zere§ítési és kivonási javaslatok elókészíté-
sében, a logisztikai folyamatok tervezésében.

MIl Hadtóp Csoporífőnökség

Szabályozza a hadtápszolgálatok tevékenpégét, tervezi, szervezi és
irányítja az MH hadtáp ellátásának tervezését, azok keretén belül kidol_
gozza a béke és háborús biztosítás követelményeit és felügyeli azok meg-
valósulását.

Az alaptevékenység végrehajtásán belül:

- kialaKtja az MH személyi állománya ellátásának normáit, gondos_
kodik a normák karbantartásáról;
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- tervezi és szervezi a szakmai, szolgálati alárendeltek felkészítését,
eryüttműködik a tanintézetekben folyó hadtáp tisztképzes, hivatásos
tiszthelyettes képzé§ követelményeinek kidolgozásában;

- tervezi és szervezi a szakterülethez tartoó ágazatokban a hadtáp
technikával, anyagokkal történő ellátá§t és gazdálkodást;

- figyelemmel kiséri és elemzi a hadtápkészletek alakulását, javasla-
tot te§z a készletek lépcsőáséne( diszlokációjának kialakítására;

- követelményeket szab a szakterületére vonatkoó középtávú és
éves hadtáp anyagi és pénzügyi tervek kidolgozásához;

- kidolgozza és elókészíti a hadtáp szakmai körbe tartozó MH érvé_
nyű szakmai szabályzatokat és utasításokat.

MH Hadtáp Csoportfőnökség ágazati szolgálatfőnökségei

Az MH szintű szolgálatfőnökégek szakmai irányítrást glakorolnak
az ágazat egészének működése terén. Felelósek a szakterület béke és
háborús vezetéséért, alárendelt szervezeteink folyamatos irányításáért,
az adott ágazat íejlesztési elgondolásának kidolgozásáért. Ezen belül:

- végzik az MH béke és minősített feladatai ágazati biztosításának
tenrczÁét, s7evezését és irányítják az ágazati íeladatok végrehajtását;

- a hatályos rendelkezések alapján ellátják a szakterület felsőszintű
gazdálkodási feladatait, szervezik a §zakterülethez tartoó technikai esz-
köz és anyagi ellátást, kidolgozzák a különbözó idószakos szakági terve_
ket;

- szervezik a szolgálat szakanyagainak és szaktechnikai eszközeinek
rendszerbe állítását, üzemben tartását es kialakítják minóségbiztosítási
tevékenység fő irányelveit;

_ kiadják a szolgálat fóbb tevéken}§égét szabályozó intézkedéseket,
szakutasítá§okat, szabályzatokat.
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MH Elhelyezési Csoportfónökség

Biztosítja a HM és az MH személyi állománya, anyagi-technikai esz-
közei elhelyezésének feltételeit, gazdálkodik a HM kezelésű ingat-
lanokkal, felsószinten irányítja az elhelyezési, kö|tségvetési és szakanyag_
gazdálkodást, végzi az ingatlanhasznosítási feladatok elókészítését. En-
nek keretében:

- kidolgoua az elhelyezési ellátás elveit es normáit, tervezi és szer-
vezi a HM és az MH működéséhez szüIséges elhelyezési feltételek meg-
teremtéséhez kapcsolatos tevékenpégeket;

-javaslatokat készít elő az MH fejlesztésével kapcsolatos elhelyezési
feladatok végehajtá§ára;

- kidolgozza az ágazat tevékenységét biztosító műszaki- gazdaságs
alapelgondolásokat, píogramokat;

- irányítj a az ingatlangazdálkodást, a z építmérry állomány fenntartást,
az üzemelteté§t, az energiával és üzzel töítélliő Eazdálkodást;

- végzi az ágazati gazdálkÖdás felsőszintű feladatait, meghatátozza a
szakterület környezetvédelmi tevékenységének elveit;

- szakmai kiwetelményeket dolgoz ki az MH elhelyezési szotgálatai
részére, meghatározza az elbelyezési szakállomány képzésének rendjét;
- szakirányí,tást gakorol a lakáselidegenítési, lakóházkezelési és lakásé-
lú támogatási tevékenység felett.

MH Közlekedési Szolgrálatfőnökség

Tervezi és szewezi az MH közlekedési biztosítási feladatainak vég-
rehajtását, szakmailag felüg5reli a köz|ekedési rendszer hadműveleti kö_
vetelmények szerinti elkészíté§ét, szabályozza a katonai szállításokat és
közúti mozgásokat. Ennek kereűben:

- kidolgozza a közlekedési szervezetek működésével, alkalmazásával
kapcsolatos elveket és szabályozókat;
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- kimunkálja az orcÁg közlekedési rendszer M felkészítái rend-
szeréve|, háborús üzemeltetésével és helyreállítá§ával kapcsolatos elve-
ket, követelményeket, kidolgozza a közlekedési ágazatok tevékeryaégét
szabályozó intézkedéseket, §zakuta§ításokat;

- kialakítja a szakanyagellátás, rakodásgépesítés, egrségrakomány-
képzés eszközrendszere alkalrnazási és Iejlesztési koncepcióját;

- kidolgozza a szakállomány felkészítési és utánpótlási követelmé-
nyeit, végzi annak felügyeletét;

- eryüttmúködik a polgári kózlekedá fe|sőszintű iránftó szerveivel,
résztvesz a közlekedési szakhatósági felügyeletben,

MH LFI közvetlen o§ztályok

Ery-egy szakterületen hivatottak a főigazgatóság működésénelt, bel-
ső tevékenységének, valamint a szolgálati alárendeltek irányításának
szakszerű biztosít ására, a főigazgató döntéseinek elósegítésére.

Az MH LFI Jogi és igazgatási osztálya, Humán osztálya, Ellenőrzési
osztálya, Kömyezetvédelmi és biztonságtechnikai osztálya, Titokvédelmi
és üryviteli osztálya a fóigazgató közvetlen alárendeltségében működik.

Végig tekintve a fóigazgatőságszewezeti elemeinek szerepén feltá-
rul az az összkép, amelyre az alaprendeltetés jelénlegi körülmények és
feltételrendszerek közötti megértése miatt van szükség.

Amennyiben sikerült hitelesen érzékettetni az MH LFI helyet és
szerepét, akkor nem lehet senki előtt kétséges, hogy a szervezet megfelel
a jelen kihívásainak, sőt a közel-, illeWe a távolabbi jövő célkitűzései va-
lóra váltásának.

A politikai szintér szereplói mellett kétségKvül a honvédség felada-
tainak teljesítése meghatározó jelentőségű hazánk NATO csatlakozása
elókészítésének időszakában. A nemzetközi erók közös tevékenységére
vonatkozó NATO követelmények elérése érdekében hamarosan MH
szintú szervezeti és gazdálkodási áWilágítások kezdődnek meg, melyek



eredményei fogiák képezni a konkrét tennivalók meghatározásának
alapjait. Ebb€ a kiirb€ tartozik aJelenlegi biztosítási rendszerünk felül-
vizsgálata, majd elgondolás kialakitása annak módosításárg vary tel-
jes áíalakításóra.

Ezt a munkát a nemzetközi és a hazai szakmai összefi.iggések mesz-
szemenő figyelembevételével, tudományos megalapoaással lehet sikere-
sen elvégezni. Remélhetóen az érintett HM szervek és tanintézet€k, va-
lamint a HVK Logisztikai Főcsoportfőnökség és az MH l-ogisztikai Fó-
igazgatóság, továbbá a haderőnemi vezérkarok szakmai szervei közre-
működésévet képesek leszünk megfogalmazni a köze§övó logisztikai
rendszerének elveit é§ követelményeit. Azokból kiindulva pedig megta-
láljuk a működés leghatékonyabb formáit a hozzájuk illeszkedő szerve-
z€ti keretekkel együtt.

Az MH LFI bemutatott helyébóI és szerepéból egértelmúen kitú-
ni\ hogy döntóen rcá hiirul a jövő §zalmai fe|adatáinak megvalósítása.
Ebben a történelemformáló idósza}öan egim nagyobb szűkség van a
szalanai vélcményel elgondolósok kinyilvánításórq ezóltal a különbti-
zó nézctek ütköztetésérc Meggózídésem szerint csak igt lesz esély a
helyes gnkorlati lépesek megtételérc.
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