
A HM HVK LOGISZTIKAI CSOPORTF,ÓNÖXSÉC
MEGALAKULÁSI ÉS JELENLEGI HELYZETE

(történelem és valóság)

Zsiborás Jánosl

Amikor napjainkban az MH fogyasztói logisztikai tómogmási rend-
szerének modernizácilíja Jolyik, melynek eredményeként egt új funkcio-
nális alapokon működő logisztikai támogaíási rendszet alakul ki, nem
mellőzhető - ha vázlatosan is - a kgutóbbi évtizedek ftrténéseinek rövid
áttekintése a lapasztalatok felhasználdsa, a honvédség logisztikai támo-
gatásának, az új követelmínyeknek megfeklő optimális íorruílása é e-
kében.

A két világháború közötti magyar királyi honvédség ellátó (akkori
néven és anyagi-technikai tartalommal) szolgálata.

A magyar királyi honvédség - ezen belül anyagi-technikai (ellátó)
szolgálaía - fiiggelmi, szervezeti kapcsolatait az áIlamhatalomból vezették
le, melyet az akkori kor államelmélete szeíint az országgyűlés, a kormány
és az uralkodó (kormányzó) alkottak. A kormánynak központi hatóságai,
intézményei voltak, velük együtt alkották a kormányzatot, a közigazgatás
központi szerveit.

Az uralkodó (kormányzó) a legfőbb hadúr, akinek az állam fegyveres
ereje - az alkotmányos keretek között _ kizárólagos alárendeltségében volt.
Legfelsóbb parancsnoki jogkörét az ugyancsak neki közvetlenül alárendelt
vezérkar útján valósította meg.

A Honvéd Vezérkari Főnökség élén a vezérkari főnök áltt, mint a kor-
mányzó közvetlen alárendeltje a honvédelmi miniszterrel azonos szinhi,
mellérendelt viszonyban álló katonai vezető, Feladatait - közlúk az alya-
gi-technikai biztosítás terén - a v€zérkari főnökség megfelelő elvi-anyagi
kérdésekkel foglalkozó os^ályaival hajtatta végre. A vezérkari főnökség
anyagi osztáIyai aldrendeltségébe anyagi-technikai (ellátó) alakulatok,
iníézeíek nem íűrloztak.

l, Zsiborás János ezredes, HM HVK Logisztikai csopoítfónökég,Tervezési osztályvezetó,
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A Honvédelmi Minisztérium a legfelsőbb közigazgatási (hadiigaz-
gatási) ügyekkel (gazdászat-közigazgatás, műszaki_közigazgatrás) fog-
lalkozott.

A gazdászat-közigazgatás a hadsereg szervezéséhez, fenntartásához
és működéséhez szükséges pénz, anyag, elhelyezés és egyéb szolgálíaá-
sok biaosításával, az állami ingó- és ingatlanvagyon, harceszközök, had-
feIszere]ési cikkek, valamint fogyasztási javak kezeléséveI, gondozásával,
karbantartásával, kiadásával, rendeltetésszerű és gazdaságos használatá-
nak biáosításával, elsámolásával, a honvédség anyagi érdekei megóvásá-
val foglalkozott.

A műszaki-közigazgatás a hadsereg ellátásában a gazdászat-közigaz-
gatási funkciók mellett töltött be vezető szerepet, magába foglalva a had-
felszerelési anyagokkal (fegyver, lőszer, harcjármű, műszaki eszközök,
híradóanyagok, stb.) való ellátás feladatait.

A vezérkari főnök által, a hadsereg ellátására meghatározott követel-
mények alapján végezte munkáját a Honvédelmi Minisztérium legfelsőbb
anyagellátó szerve az Anyagi FőcsoportJőnökség funkciők szerínt kiala-
kított osüáIyos szervezeti rendben (12 ellátdsi osztáIy).

A központi ellátásra a szakanyag, illetve az ellátási ágazatok szerint
illetékes osztályok közvetlen alárendeltségben állandó hátországi közpon-
ti raktárakkal, szeIlárakkal és egyéb intézetekkel (kórház, stb.) rendelkeztek,

A második világháborút követően megkezdődött a
honvédség anyagi-technikai biztosítási rendszerének

szovjet mintára történő átszervezése

l949. második felében megszűnt a vezérkari anyagi, v ele a gazd,ászaí-
közigazgatási szolgálat. A vezérkart kivonták az ellátás középirányítási
szintjéből. A fegyvernemi anyagi ellátás feladatait az Anyagi Főcsoport-
fonökségektől afeglvernemi főnökségek vették át. A pénzügyi szolgálat
a miniszter közvetlen alárendeltségébe került.
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A nagy biaosíó rendszerek (hadtáp, fegyverzettechnika, píncélos- és
gépjárműtechnika) közvetlen miniszteri iranyitás alatt, a vezérkar mellett
működtek. Az 198D-as években a hatékonyabb működés &dekében integ-
tációs Jolyamatok kezdődtek meg, mely során a hadtápszolgálat mellett
megalakult az integrált fegyverzettechnikai szolgálat, az MN Fegyverzet-
technikai Főcsoportfőnökség, magába foglalva a fegyvernemi technikai
szolgálatokat.

Az akkori Magyar Néphadsereg 1991-1995. közöttí ötéves tervére
kialakítoü elgondolásban meghatározúsra kerüIt, hogy a hadsercg ki-
alakítására jövőbeni nagyságrendjében - létszámban 30; technikai esz-
közökben 35%-os - csökkentést kell megvalósítani (''GERECSE|| szerve-
zési feladat),

A szervezeti változtatás időszaka egybeesett a rendszerváltással, így
az újonnan létrehozott MN Anyagi-technikai Főcsoportfónökség a
Minisztériumtól szétváIasztott és megalakított Magyar Honvédség
Parancsnoksága részéí képeúe. A létrehozott anyagi_technikai szervezet
nem vo]t része a vezérkarnak, vele azonos szinten működött, vezetője egy-
ben a parancsnok helyettese volt és szolgálati elöljároja az MH teljes
személyi állomanyának.

A főcsoportfőnökség létrehoztísára kialakított elhatározás szerint
alapelvkénl szerepek, hogy a korábbi vezetési rendszer gyökeresen ne
v áltozzon, a szolgálatfőnökségek többsége az alárendelteket középirányító
szerv útján yezesse, az MN szintii anyagi-technikai biáosítás két lép-
csőben valósu§on meg és ez a jól működő rendszer továbbra is meg-
maradjon. A szolgálatfőnökségek továbbra is képesek legyenek a felső
szintű vezető, irányító feladatok operatív végzésére, az alárendelt szerve-
zeteik irányításá,ra. A szolgálatfőnökségek végezzék a káderutánpótlás, a
szakmai kiképzési, feIkészitési feladatok tervezését, a felső szintű irány!
tás, ellenőrzés megvalósítását.

A részben módosűott elgondolás alapján 1990. mdrcius 3l-íg az
Anyagi-technikai Főcsoportfőnökség (ATFCSF-ség) az MN Fegllver-
zeltechnikai Főcsoportfőnökségből és az MN Hadtáp Főcsoporrfőnök-
ségbőI kerüIt létrehoaísra 289 Jős létszámmal A létszámkereten belül
kialakításra kerüIt az Elektronikai Szolgálatfőnöksé g szervezeíe.
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Az MN Beruházási és Fenntartási Főnökség és az MN Pénzügyi
Szolgálatfőnökség nem került az MN ATFCSF-ség szervezetébe-

A Magyar Kőztársaság kormányának l991. augusztus I5-i hatfuozata
alapján a főcsoportfőnöksóg korábbi létszáma l57 íbre csökkent úgy, hogy
a létszámcsökkentés mel|ett szervezetébe kertilt az MH Repúlőrrrűszaki
Szolgálatfőnökség és így feladata kiegészült a repúlőműszaki biáosítás
feladataiva|.

^z 
ágazatcsoportos és ágazati rendben felépített szolgálatfőnökségek

korábbi létszáma jelentősen csökkent (néhány fónökség 4-6 főre), ami a

felső szintii irányításhoz kevésnek bizonyult, a feladatok je|entós része a
középirányító szervezetekhez került átcsoporlosításra.

l követő "GAMMA" szervezési feladal és az éves
slemezési váItoztgtások sorrin az 1997. szeplemberi struktúra kiala-
kulástiig az alábbi átalakílások történtek:

' az Egészségügyi Szolgálatfónökség és a Közlekedési Szolgálat-
fónökség kiválása a hadtápszolgálat rendszeréból;

. az üdültetés kikerült az anyagi-technikai biztosításból;

. az elheIyezési szolgálat integrá|ása az anyagi-technikai biztosítás
rendszerébe;

' törzskari szervek létszárnának v áltozraíása;

. önálló ellenórZési osztály rendszerbe állítása;

. balesetelháíítási és munkavédeImi osztály rendszerbe áI|ítása;

' objektumparancsnokság beépítése;

'az alárendelt központi szervezetek korrekciói (raktárak beol-

vaszíása aZ ellátó köZpontokba);
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' a HM utasításának megfelelően l995. július 01-i hatállyal az MH
Haditechnikai Intézet és az MH Gazdálkodási Hivatal MH-n
belüli működése megszüntetésr€ keriilt és mint HM Haditech-

nikai Intézet és HM GazdálkodáSi Hivatal HM háttérintéz-

ményévó váltak.

Az t991-1997, időszak anyagi-technikai felső szintű biztosításá-
nak főbb jellemzői, tapasztalatai a változtatis érdekében tett elgondo-

lások és erőfeszítések az alábbiakban összegezetók:

Az MH gazdálkodása a már kialakult rendszerben történt, de a
gazdálkodási tevékenység iranyíüísa, szabályozása, váltoáaása nem kö-

vette a változó piacgazdasági környezetet, a katonai szervezeti-vezetési és

működési rendet, a pénzhiányból fakadó racionalizálási igényeket, Az
elmúlt években létrehozott modem pénzügyi-számviieli információs rend-

szer a reálgazdasági folyamatokat még nem volt képes követni, és a gaz-

daságosság és lratékonyság feladatit szolgálni.

A személyi álloruíny ellátási színvonala - az erőíeszítések ellenére -

fokozatosan romlott. A hivatásos, továbbszolgáló, sor- és közalkalmazotti

állomány illetménye, munkabére, szociális támogatása elmaradt az inflá-

ciótól, jelentós rétegek óltek a létminimum alatt. Az évek során korszerűt-

lenebbé vált az élelmezési ellátás, szegényessé a ruházat, romlottak a

katonák elhelyezésének, a szolgáltatások végrehajtásának infrastrukturális

feltételei. Nem sikerült megoldani az igényjogosult állomány lakásellá-

ását, a diszlokációs változások lakásfeltételeit. Viszonylagosan sikerült

megőrizni az egészségügyi el|átás, az üdültetés színvonalát, a gyermekin-

tézmérryek múködési feltételeit. Központi fedezet hiányában elhúzódnak,

illetve elmaradnak az ellátástjavító intézkedések és fejlesztések,

Az integrált anyagi-technikai szolgáIatok működése az elmúlt évek

sorón kialakull, szefvezeli rendszele snbilizdlódoa, veletési rendje meg-

felető volt A szervezeli és gazdasági hatékonyság javítását szolgáló

szervezeti-működési és vezetési intézkedések lelassultak. A folyamatos

létszámcsökkerrtés, az eróforrások korlátozottsága nem tette lehetővé a

belsó integrációs fejlődés továbbvitelét, az ellátási-üzembentartási folya-

matok racionalizálását, a központi gazdasági szabályozás megújítását, a
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kidolgozott tervek és elképzelések megvalósíását. Az MH biztosítása
szempontjából kedvezótlenül hatott a három nagy támogató rendszer (az
anyagi-technikai, elhelyezési, pénzügyi és számviteli) egymás melletti
működése, a közös szakmai irányí!ás hiánya, a katonai gazdasági tervezési
rendszer kialakulatlansága.

A |ogisztikai biztosítás helyzete és felső vezetésének
rendje 1997. szeptember 01. után

A Magyar Honvédség irányításáról és a felső szintű vezetésének rend-
jére kiadott 22l8l97 . szálmú Kormányhatározattal a logisaikai biztosítás
rendszerében jelentős változás követk€zett be, Az addig ágazati, íllefue
ágazatcsoportos rendben működő MH Anyagi-technikai Főcsoportfőnök-
ségből kivált az MH Egészségügyi Csoportfónökség, és az újonnarr meg-
alakult Honvéd Yezérkar blokkszerű felépítésében egy szűk létszámú (46
fő) HVK Logisztikai Főcsoportfőnökség és önálló szervezetként a HVK
Egészségügyi Csoportfőnökség jött létle. Az MH Anyagi_techrrikai
Főcsoportfőnökség jogutódjaként a HVKF közvetlen alárendeltségében a
Iraderőnemi Vezérkarok jogállási szintjén létrejött az MH Logisztikai
Főigazgatóság.

A HVK Logisztikai Főcsoportfőnökség a HVK logisztikai (anyagi-
technikai) íeíyező, szervező, elvi irányító és koordináló (főcsoportfőnök-
ségi szintű) szerve volt.

A IIVK LFCSF_ség rendeltetése volt az MH tevékenysége logisz-
tikai biztosításának felső szintű tervezése, szervezése és irányítása.
Szakterületén a gazdáIkodási tevékenység, valamint az éves költségvetési
tervezés irányítása azMH fejlesztéséhez szükséges logisztikai javaslatok
kidolgozása; a nemzetközi kötelezettségekből adódó logisaikai feladatok
koordinálása. A szakmai tevékenységek elveinek, követelményeinek meg-
határozása; a logisztikai biáosítást szabályozó rendszer kialakítása és a
rendszer működésének felügyelete,

Fő feladatát képezte: az MH logisztikai biztosítás elveinek, felső
szintű követelményeinek meghatározása, a haderő-működtetés normáival,
normatíváival kapcsolatos követelmények kialakítása részt v eít az anyagi-
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technikai eszközellátás rendjének kialakításában; a szakmai követelmé-
nyek meghatározásában; tervezte, szervezte és koordiná|ta abazai és nemzet-

közi logisztikai kapcsolatrendszer működtetését; végetre a nemzetközi
kötelezettségekből adódó felső szintű logisZikai feladatok koordinálását,

A költségvetési gazdálkodást tekintve a HVK LFCSF-ség alapvető

feladata a 90ll991, évi Korm. rendelet, az abből származó 9/1998 HM
utasítás alapján a költségvetési gazdálkodás részét képezö logisztikai
gazdálkodás tervezésével, végrehajtasával és beszímoltatásával kapcso-
latos teendők végzése, irrlnyítás a, szabályzása volt.

Az MH Logisztikai Főigazgatóság rendeltetését (MH LFI) a

Magyar Honvédség katonai szervezeteinek és a HM közvetlen szervezetek

haditechnikai, hadtáp, elhelyezési és közlekedési (a továbbiakban:
Iogisztikai) biztosításának tervezése, szervezése és a végrehajüis irányítása
(békeidószakban önállóan, háborús időszakb an az egészségúgy i bizto-
sítással kiegészítve), továbbá az a|árendelt katonai szervezetek közvetlen
vezetése képezte. Gazdálkodás irányító hatásköre a szervezetébe tarto-

zókon túl kiterjed az MH kijelölt felső szintű gazdálkodó szerveire és a
HVK közvetlen - a Főigazgatóság szolgálati alárendeltségébe nem tartozó

- katonai szervezetekre.

A logisztikai vezetési és irdnyítási rendszer alapvető problémáját a
kéí elvdlaszthafutlan (korábban egységes felső vezetési rendszert képezó)

HVK LFCSF-ség és az MH LFI egymáshoz fűződő jogviszonya jelen-
íeíte. Az MH LFI közvetlenül a HVKF-nek volt alárendelv€, úgymint a
HVK LFCSF is. A IIVK LFCSF és az MH LFI közötti viszony csakjogi
értelmezés alapján kimondort (a zz|8l97.sz. Kormányrendelet nem

tisztáaza egyértelműen) szakmai elöIjárói-alárendelt viszonyát. Az egész
vezetési rendszerre jellemzó hiányosság (melyet a német átvilágíüís is
megállapított), hogy nem érvényesült (elhalt) a szakmai alá-folérendeltsé-
gi viszony jog, felelősség és hatáskör tekintetében.

A HVKF akaratát (logisáikai) a IIVK LFCSF-en keresztül nem tudta
érvényesíteni és megvalósítani azéít, mert a ITVK LFCSF egyrészt nem
volt felruházva szolgálati elöLjárói jogkörrel, másrészt szervezeti hiányos-
ságok miatt sem tudott ennek megfelelni, mivel a logisáikai rendszer
működtetése (tervezés, ellátás, ellenőrzés, felelősség) ágazati, illetve ága-
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zatcsoportos rendben épült fel, melyben az MH szintű (legfelsőbb) ágaza-
ti vezetők az MH LFI-hez voltak szeíyezve.

A HM HVK Logisztikai Csoportfőnökség tevékenysége
megalakulásától napjainkig

A Magtar Honvédség átalakításának és új szervezeti stluktúfájának
2000-2010. közötti időszakra vonathozó íervérőI szóIó 2120/2000. (V3I.)
kortruínyhatdrozat, illetve ennek végrehajtdsáróI szóló 40/2000. (HK 14,)
HM utasítás elrcndehe a haderő átalakííását, amely értelmében egy
kisebb (60.694 Jőről 45,088 főre csökke r, rtnarrsúrozhatóbb, képesség
alapú haderőjön létre. A haderő-ótalakítás első ütemének végrehajtúsá-
val (2000.08.01-2003.I2.31.) a Honvéd Vezérkar létszáma csökkent, belső
struktúrája módosuk, valamint küIön ten szerint lélrejött a Honvéd
Vezérkar integrálása a Ho nvédelmi Minisztériumba

A Honvéd Yezérkar belső struktúrájának átalakításával a Yezérkar
főcsoportfőnökségeiből csoportfőnökségek alakultak, melyek a J-s
törzskari blokkokként (J-l-től - J-6-ig) működnek. A HVK Logisáikai
Főcsoportfőnökség és az MH Logisztikai Főigazgatós ágbánisán létrejött a
II\{K Logisztikai Csoportfőnökség (J-4, 38 fővel) és az MH Összhaderő-
nemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság.

Az MHPK, HVK főnök intézkedésének megfelelően a IIVK LCSF-
ség 2001. év május 3l-re elérte a működőképességét. A Honvédelmi
Minisztérium katonai blokkjaként a Honvód Vezérkar beintegrálásra került
a Honvédelmi Minisztériumba és 200l. szeptember 01.-től, mint a Hon-
védelmi Minisaérium Honvéd vezérkara elkezdte működését.

A HM HVK Logisáikai Csoportfónökség háromosztályos szerve-
zetként (tervezőosáály, koordinációs osztály, törzsosztáIy) jött létre,
melyekből tulajdonképpen csak a tervező és a koordinációs osztály (26 fő)
működik szakrnaí szeryezetként, hiszen a törzsosztály a csoportfönökség
működését és a csoportfőnök és helyettese egyéb más tevék€nységét biz-
tosító szervezet.
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Az új szervezeti struktúrának és vezetési rendnek megfelelően a
HM IIVK Logisztikai Csoportfőnökség a Honvéd Yezérkar fónök lo-
gisztikai döntéseinek előkeszítő törzsévé alakult.

A HM-HYK Logisztikai Csopofifőnökség rendelíetése:

. Az MH fogyasztói logisáikai támogatás tervezése, szervezése és
irányitása, a fejlesáéshez szükséges logisztikai javaslatok kidolgoás4 a
nemzetközi kötelezettségekból eredő nemzetközi logisztikai feladatok
koordinálása. A logisztikai tisa_ és tiszthelyettes képzés, valamint a lo-
gisztikai támogatás elveinek és követelményeinek meghatározása, a
fogyasztói logisztikai támogatást szabályzó rendszer kialakítása és a rend-
szer működésének felüryeletével összefiiggő feladatok végrehajtása.

. A HM-HVK Logisztikai Csoportfőnökség fő |eladata az MH Össz-
haderőnemi Logisztikai Doktrína megfogalmazásának, naprakészen
tartásának, a kapcsolódó doktrínák összhangjának és harmonizációja biz-
tosításának koordinálása. A haderőalkalmazás logisztikai tIlmogatási
elveinek, követelményeinek kialakítása, javaslattétel a működés logisaikai
normáival, normativával kapcsolatos követelmények kialakíüísára.

' A haderőfejlesztési célkihízések (TFG) és a Védelmi Képesség
Kezdeményezés (DCI) felelősségi körébe tartozó logisztikai feladatok ter-
vezése, szervezése, irányítása és a megvalósítás koordinálása. A fogadó
nemzeti tiimogatás katonai logisztika feladatainak és a nemzeti támogatás
logisztikai elveinek és követelményeinek kialakítása.

. Az országtaíij,lete honvédelmi célú előkészítésével kapcsolatos MH
szintű logisáikai feladatok megszervezése és koordinálása, a Magyar
Honvédség készültségi erői alkalmazása logisáikai táínogatásának ter-
vezése, az ezzel kapcsolatos tervek és intézkedések kidolgozása.

. A Magyar Honvédség készenléte fenntartása, fokozása és mozgós!
tása logisaikai ámogaüísi feladatainak, követelményeinek és szükség-
leteinek meghatározása, részv éíel a végrehajtásra kerülő ellenőrzésekben,
valamint a tapasztalatok elemzésében.
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. Ahazai, a nemzetközi két- és többoldalú, valamint a NAlO-gyakor-
latok logisztikai feladatainak szervezése és koordinálása, iészvétel a Magyar
Honvédség fejlesnési koncepciójának kialakításában, a haderő korsze-
rűsítésére vonatkozó fejlesáési tervek elókészítésében, a javaslatok kidol-
gozásában.

. A Magyar Honvédség tevékenységét meghatározó jogszabályok és

belső rendelkezések tervezeteinek szakvéleményezése, a logisáikai feje-
zetek kidolgozása.

. Az általrános logisztikai NATO-dokumentumokkal kapcsolatos nem-

zeti álláspont kidolgozása, a logisáikai NATO-szabványok (STANAG)
véleményezése, ratifikációra való előkészítése. A Magyar Honvédség
képviselete a NATO Logisztikai Vezetők Éfiekezletén (SNLC), a NATO
Logiszikai Törzstalálkozón (LSM), a NATO Mozgatási és Szállítasi Tanács-
adó Csoportban (MAG), a NATO logisaikai jelentések munkacsoportban
(LOGREP). A logisztikai tiszt, tisáhelyettes képzés MH szintű követel-
ményeinek meghaározása, együttrnűködés a minisztériumi szervekkel, az
alárendelt szervezetekkeI és a Magyar Honvédség katonai szervezeteivel.

. Részvétel a logisztikai képzés fejlesáésére vonatkozó elgondolások
kialakításában, a polgári felsőoktatásban végzettek átvételének, katonai,
szakmai felkészítési követelmények meghatározásában.

. A szakterületnek megfeleló tudományos kutatómunka végzése,

részvétel a Magyar Logisaikai Társaság, a Gazdálkodási és Tudományos
Társaságok Szövetsége és más szakterülettel kapcsolatos kutatóműhelyek
munkájában. Folyamatos együttműködés fenntartása a NATO parancsnok-
ságok, a békepartnerségi (Pff) és a szomszédos országok logiszikai szer-
vezeteivel, a }ryK törzskali blokkjaival, a HM főosáályaival, háttórin-
tézményeivel, illewe az alarendelt szervezetekkel.

A HM HVK Logiszlikai CsoportJőnökség az előzőekben fekoroltfő
íeladaídiból világosan kivehető, hogy a Magyar Honvédség Jelső szintíí
logísztikai vezető szerveként funkcionál az egyszemélyi parmcsnoki
vezetési rendszerben.
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A kormány 220412001. (VIII. 8.) határozata (a Magyar Honvédség
irányí|ásá,rrak és felső szintri vezetésének rendjét tartalmazza) értelmében
a HM HVK logisáikai csoportfőnök feladatkörébe utalt kérdésekben -
amelyeket a csoportfőnökség feladatrendszere taftalmaz - az MH szakmai
elöIjtttói jogkörrel vanfelruházva A logisáikai csoportfőnök, mint szak-
mai elöljaró az egyszemélyi felelős vezetésrendjére való tekintettel, szak-
területén normativ, illetve egyedi intézkedéseket ad ki a szakmai
tevékenység végrehajtásával kapcsolatbarr, feladatkörébe tartozó informá-
ciókat ad és ké1 jogszabályokat és döntéseket készít elő, véleményezési
jogkört gyakorol, ellenőrzi az alárendelt szakmai szervezetek tevékeny-
ségét, dönt a végrehajtás során felmerüló vitás kérdésekben, illetóleg állás-
foglalása kiadásával biztosítja a szakmai feladatok eglöntetű végrehajtását.

1997. szeptemberétől az MH Anyagi-technikai Főcsoportfőnökség
átalakításával, amelynek eredményeként megalakult a IIVK blokkszerű
felépítésében a IIVK LFCSF-ség és a HVK közvetlen alárendeltségében a
Haderőnemi Vezérkarok szintjén létrejött az MH Logisztikai Főigazgató-
ság, a logisztikai táínogatás tervezési és végrehajtási funkciója szétvált. A
logisaikai tervezési és végrehajtási funkció szétválásának eredményeként
jelenleg az MH tevékenysége fogyasaói logisztikai támogatásának ter-
vezése, szervezése és iranyítása a HM IIVK Logisztikai Csoportfőnökség
feladata, mig az MH logisztikai támogatásának végrehajtása az MH
Összhaderőnemi Logisaikai és Támogató Parancsnokság (MH ÖLrP)
parancsnokának felelőssége.

A felső szintű logisztikai támogatás és vezetés jövője

A haderő-átűlakítás eredményeként a kialakított szervezeli slruk-
túrdban a logisztikai vezetés két elkülönüIt egüttműködő vonal mentén
valósul meg. VertíkáIisan kiglakult egy tiszía parancsnoki ve7etési vonal,
amelyben a tervezés, koordináció, parancsnoki előkészítés és szakmai
vezetés a katonai felső vezetés szintjén működő HM HVK Logisaikai
Csoportfőnökség és a középszintű vezeíés szintjén működő, a parancs-
nokstigok áIlomónyában szenezelt logisztikai törzsek által valósul meg.
A logisztikai tdmogatás végrehajtásdnak szakmai irúnyítása és vezetése a
közepszintű vezetés szintjén működő MH Ötrr lian valósul meg, a
külökböző szinteken Iévő logisztikai végrehajtó szervezetek műkijdésével.
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A 2000. év októberétől vizsgáIva a logisztikai felső vezetés működési
tapas^aIataií, nyilvánvalóvá válik, hogy a HM HVK LCSF-ség felelőssé_
gi köréből hiányzik az MH fogyasáói logisaika gazdálkodási, erőforrás-
elosztási funkciója, melyet jelenleg az MH ÖLTP szervezeti etemeként az
MH Költségvetósi Fónökség végez (középvezetési sz]nten az MH egészét
érintőleg). A Honvéd Yezérkar főnök gazdálkodási és eróforrás elosztási
jogkörének gyakorlásához a J_4 nem rendelkezik szerv ezeítel, így a vezér-
kar íbnök gazdálkodási felelőssége az MH ÖLTP-n keresaiil érvényesül,

Az MH fogyasztói logisztikai rendszerének szakmai tervezési,
szervezési és vezetési funkciójának teljesítésében a HM IIVK Logisáikai
Csoportfőnökség jelenlegi szeryezeti struktún{Lja nem elégséges, hiszen
hiányzik az ellátás-üzembenn tartás, lnozgatás-szállí&ís és gazdálkodás,
fogadó nemzeti támogatást tervező, szervező és vezető szervezete.

A szakmai vezetósi funkció teljesítéséhez nyilvánvalóvá vált, hogy a
HM I{VK Logisztikai Csoportfőnökség jelenlegi belső struktúíája áta-
Iakíüísra, illeWe kiegészítésre szorul. A múködési feltételek maradéktalan
teljesítéséhez - hadműveleti tervezó, ellátási-üzembenn íaítási, gazdál-
kodási, stratégiai mozgaíási-szállítási, illetve fogadó nemzeti támogaiást
tervezö szakállomány kialakítása szükséges. Az így kialakított J-4 szak-
mailag megalapozottabban biztosítaná a Honvéd Yezérkar főnök dönté-
seinek logisztikai előkészítését, "M" vezetés közelítését, a
Vezérkar főnök gazdálkodási felelősségének teljesítését és a felső vezetés
szintjén je|entkező logisztikai feladatok tervezésónek, szakmai számve_
tésekkel történó aláámasztásának, elemzésének és értékelésének, az MH
fogyasztói logisáikai támogatásának teljes körű szakmai Vezetését.

A feladatrendszerek és a működési modellekből levonható
következtetések

A rendszerváltozástól eltelt idószakban (az irrtegrált anyagi-technikai
felső vezetés megalakulása óta) a rendszer működésében alapvetó változ_
taás nem történt. A kezdeményezések ellenére ( l 995.) nem került végre-
hajtásra a teljes körű |lgazdasági" integráció.
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A logisáikai felső vezetés belső strukturájában szervezeti változások
történtek (alrendszerek beépítése, illetve más aláLíendeltségbe kerülése), a
változtatások során 'felső diktótumm leosztott létszámok alapján" csök-
kentek a létszámkeretek, azonban a feladatok nem, inkább nóttek. A logisz-
tikai rendszer elvi működése nem változott.

A logisztikai gazddlkodás irányíttisának kritikus pontja a felső
vezetés színljén hidnyzó szervezet szakmai és koordináIó levékenysége.

A jelenlegi rendszer alapvető jellemzője, hogy a termelői és fogyasz-
tói logisáika feladatai elvekben jól elkülönítiretók. A HM szinten valósul
meg a kutatás, fejlesztés, beszerzés, szabványosítás és a minőség bizto-
sítása, Az MH, mint a fogyasztói logisztika oldala, feladatren dszere az
átvételtől a felhasználásig terjed. Ez a feladatelosztás napjaink gyakorlatí-
ban még keveredik.

A fogyasztói Iogisztikai rendszer modernizációja

A HM HVK Logisztikai Csoportfőnökség megalakulását kövelő leg-
markánsúb feladatát képezíe az MH íogyasztói logisztikai rendszer áía-
Iakíttís ának meg ke ulés e.

A logisztikai rendszer modernizáciüának alapvelő feltétele a jelen-
legi támogatási rendszer fi lozófi ájának átalakítása, amelyben elsóbbséget
élvez a hadmüveleti prioriás, a logisztikai tervezósi és végrehajtói funk-
ciók különválasztása, erős központi támogatóképesség és erős direkt támo-
gatói (csapatlogisztikai) képesség megteremtése, egyes logisztikai ellátási
tevékenységek és szolgáltatások nemzetgazdaságból történő megvásár-
lása, a szakállomány képzési rendszerének átalakítása és az ahhoz kap-
csolódó előmeneteli rend biztosítása.

A megkezdett logisztikai modernizáció négl alapvető súIlponri
kérdés köré csoportosul, amelyben meghatározásra kerülnek a logisztikai
Límogatás szintjei, szervezeíi strukturája, a kapcsolódó feladatrendszerek,
jog- és hatáskörök, a Magyar Honvédség küldetését biztosító új logisaikai
képességek kialakítá§a, az űj struktúrájú Logisztikai Műveleti Központok
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létrehozrása, a Magyar Honvédség anyagainak anyagosztályokba történó
sorolása,

A logisztikai rendszer átalakításával 2003_tól fokozato§an m€g_
teremtődik és kiépül a logi§ztikai támogatás új szervezeti és §truktu-
rális rendszere, növekednek a csapattagozatban a logisztikai képességek,
melyek magas fokú mobilitást, NATO-szabvány szerinti szállítási és
anyagmozgatási technológiakat jelentenek. Létrejön a nemzeti támogató
képességeket biztosíó logisaikai szervezet, megteremtódnek a befogadó
nemzeti támogatás katonai logisztikai feladatait végrehajtó szervezeti és
működési feltételek. Kialakul a hadi felszerelések (eszközök és anyagok)
új osztílyba sorolási rendje, létrejön az MH új készletképzési és kész-
letlépcsőzési rendszere.

A technikai Jejleszíési progrumokkal összhangban kialakul az MH
új technikai kiszolgáIási rcndszere, korszerűsödik a logisztikai támogató
szervezetek eszközparkja. Megeremtődik a feltétele egy korszerűbb tech-
nológiájú központi ellátóbázis kialakíásának.

A Maglar Honvédségen beIüI a fogtasztói logisllihai funkció meg-
valósítúsdra négy logisztikai támogalási szint keíüI kialakításra Ebből
három harcászati szinten, egy pedig hadműveleti szinten valósul meg. A
csapattagozatban létrehozott három logisaikai szint egyúttesen biztosítja
azt a lámogaíő képességet, amely a dandár önálló műveleteihez hét köze_
pes intenzitású harci napra szükséges.

Hadműveleti szinten megsúínnek a logisztikai és támogató ezredek, a
központi tagozatban kialakításra kerül egy összhaderőnemi logisztikai
dandar, amely biztosítja a hadműveleti tagozat megerősítő logisztikai tá-
mogatását.

A íog/aszlói loqisztikai túmogató rendszer béke- és minő§ített idóí-
szaki működési rendje közeledik eglmáshoz, így az egycsatornás két-
tagozatos (központ csapat) ellátási elv érvényesül.

A logiszlikai íámogató rendszer csapat- és központi szint súlyozá-
súval rugalmassá és alk mazkodóképessé válik, ami biaosítja dandár
szinten a teljes köni logisztikai autonómiát, központi szinten pedig meg-
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felelő tartalékot és kapacitást a csapatok megerősíttí támogatására, miköz-
ben bővül a nemzetgazdasági erőfonások mind teljesebb bevonásának
lehetősége.

A logisztikai modernizóció lészeként a 2001. evben csapatszinten
Iétrehoaísra kerültek a Logisxikai Műveleti Központok, kidolgozásra
kerül a részlaes logisxikai modernizóciós te , mel! alapjón megkez-
dődik az anyagok anlagosztályba törlénő sorolása, a készletképzés és
lépcsőzés új elvi alapokra örténő helyezése, a csapatsxintű logísztikai
rendszer modellezése, hadműveleü slinten a haderőnemi parancsnoksá-
gokba szervezett Logisztikai Műveleíi Központok kialakírdsa"
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