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KATONAI LOGISZTIKA ELMÉLET 

A logisztikai vezetésről idézőjelben 

Báthy Sándor1 

A katonai tevékenységekben a legelőkelőbb helyet mindig a vezetés 
foglalja el azon egyszerű oknál fogva, hogy a tevékenység hatékonysá-
gát döntő mértékben az befolyásolja, hogy a rendelkezésre álló erőfor-
rásokat milyen mértékben, mondhatjuk úgy is, milyen művészien tudjuk 
alkalmazni a feladat végrehajtása érdekében. A vezetés tökéletesítésére 
fordított eszközök sokszorosan megtérülnek, hiszen a katonai rendszer 
hierarchiájában minél magasabb szinten fogalmazódik meg az elhatá-
rozás és születik belőle intézkedés, annál szélesebb körben hat pozití-
van, illetve negatívan a feladatok végrehajtására.  

E cikk megírására az inspirált, hogy a logisztikai modernizáció, 
amely a haderő átalakításának szerves része, több ponton is érinti a lo-
gisztikai rendszer működtetésének (vezetésének) kérdéseit és érezhető, 
hogy az új struktúrák régi felfogású megközelítése jelentős bonyodalma-
kat okoz a hétköznapokban és anomáliák jelentkeznének adott esetben a 
műveletek logisztikai támogatásának irányításában is. Ezért fontosnak 
tartom, hogy az új törzsi struktúra keretében megvalósítható törzskari 
munkáról és az ehhez kapcsolódó – logisztikai vezetésről – néhány gon-
dolatot megfogalmazzak.  

Már 1998 – a törzsszolgálat első és második kötete első változata 
tervezetének megjelenése – óta szinte nap, mint nap találkozom azzal a 
problémával, hogy a jelzett okmány több fontos értelmezési kérdéssel 
adós marad, amelyek a kidolgozás alapjául szolgáló FM 101-5-ös doku-
mentumban egyértelműen szerepelnek, érthetővé téve a törzsek működé-
sének és együttműködési rendjének egész mechanizmusát.  

                                                      
1 Dr. Báthy Sándor ezredes, ZMNE tanszékvezető egyetemi tanár. 
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Mindenekelőtt arra a kérdésre szeretnék választ adni, hogy centrali-
záltabbá vált-e a vezetés az új törzsi struktúra kialakítása után, illetve, 
hogy a szakmai szempontok érvényesülése a parancsnoki döntéshozatal-
ban mennyire biztosított.  

Egyszemélyi parancsnoki rendszer tegnap és ma 

A katonai hierarchiában a parancsnok az a személy, aki gyakorol-
ja a vezetéssel járó jogokat és kötelezettségeket a beosztottak felett. 
Ugyanez azt a jogot is tartalmazza, amely az elérhető források hatékony 
felhasználását a katonai erő szervezését és minden olyan felelősséget 
magába foglal, amelyeket a parancsnok a cél elérése érdekében tesz, il-
letve ahogy divatosan hozzá szokták tenni, „tenni elmulaszt”. Természe-
tes, hogy a katonai szerezetek előtt álló feladatokat a parancsnok csak 
úgy irányíthatja leghatékonyabban, ha jól képzett szakemberek (törzstisz-
tek) szakmailag előkészítik döntéseit, figyelemmel kísérik annak végre-
hajtását, illetve javaslataikkal segítik a végrehajtók munkáját.  

Hosszú évekig természetes volt számunkra, hogy a parancsnok 
mellett parancsnok helyettesek vannak, akik jelentős területek irányítá-
sát végzik, saját szakterületük vonatkozásában elöljárói a szervezetek 
teljes állományának, erre vonatkozó parancsaik kötelezőek az aláren-
delt parancsnokok számára is és a szakmai végrehajtó szervezetek tevé-
kenységét, ha átruházott jogkörben is de facto ők vezetik.  

Törzskari vonatkozásban ez azt jelentette, hogy megfelelően diffe-
renciált szakmai törzs állt rendelkezésre a döntés-előkészítő munka el-
végzéséhez és a vezető, ellenőrző tevékenységhez. Ugyanakkor bizonyos 
mértékig gyenge pontnak számított a törzsön belüli munkaszervezés, mi-
vel a szakmai törzsek másodlagos feladatuknak érezték a törzsfőnök által 
koordinált törzskari munkát, a kapott feladat szakmai elemzése és a vég-
rehajtás lehetséges változatai csak több áttétel útján jutottak el a parancs-
nokhoz, ha egyáltalán eljutottak. 

Ezeket az anomáliákat csak fokozta az a tehetetlenségi nyomaték, 
amelyet a törzsek szervezésének állománytáblában rögzített helyzete tes-
tesített meg, és amelytől csak úgynevezett funkcionális csoportosítások 
kialakításával lehetett bizonyos mértékig megszabadulni. Ez a változtatás 
azonban több jogi problémát is felvetett, hiszen így a funkcionális csopor-
tokat vezetők csak a csoport egy részének voltak szolgálati elöljárói a 
többiek munkáját csak alkalmilag irányították. Ennek következtében fele-
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lősségük egyes szakterületek munkájáért csak korlátozott mértékben volt 
kézzel fogható.  

Mindezek alapján úgy gondolom joggal megállapítható, hogy az 
egyszemélyi parancsnoki rendszer jelentősen decentralizálta a döntési 
pontokat, ezzel megosztotta a felelősséget és a döntés-előkészítésben je-
lentősen háttérbe szorította a szakmaiságot, amely elsősorban logisztikai 
vonatkozásban éreztette negatív hatását. Ugyanakkor elvitathatatlan, 
hogy a helyettesi rendszer tág teret engedett a logisztikai támogatás szá-
mára a logisztika megszervezésében, az elképzelések érvényesítésében, 
az alárendelteknél a logisztikai erők és eszközök vezetésében.  

A néhány évvel ezelőtt bevezetett törzsfelépítés gyökeres változást 
hozott a vezetés filozófiájában, a törzskapcsolatokban és a döntés-
előkészítés egész mechanizmusában. A parancsnok szemszögéből nézve 
a helyzetet úgy tekinthető, hogy valamennyi alárendelt vezetése közvet-
lenül és átruházhatatlanul a parancsnok kezében összpontosul, ami egy-
ben azt is jelenti, hogy a törzsnek minden általános és szakmai kérdést fel 
kell dolgoznia és egy egységes tervben, illetve intézkedésben (parancs-
ban) megfogalmaznia. A feladat elvégzéséhez a törzs két csoportra oszlik 
úgy, mint a koordináló törzsrészlegek csoportja és a szakmai törzstisztek 
csoportja. Mindkét csoport külön-külön tartozik a törzsfőnök irányítása 
alá. 

A koordinációs feladatokat végző törzsrészlegek feladata az, hogy a 
működés legfontosabb területeinek megfelelően szerveződve: 

• figyelemmel kísérje és elősegítse a parancsnoki döntéseket; 

• időbeni és pontos információkkal lássa el a parancsnokot és 
az alárendelt szervezeteket; 

• helyzetértékelésekkel támogassa a helyes elhatározás megho-
zatalát; 

• követendő eljárásokat dolgozzon ki és javasoljon a feladat 
végrehajtásához; 

• terveket és parancsokat készítsen el. 

A szakmai törzscsoport, akik fegyvernemi, szakági és más funkcio-
nális területeken segítik a parancsnok munkáját, amit egyrészt megvaló-
síthatnak értékelő jelentés formájában (szóban, vagy írásban) közvetlenül 
a parancsnok számára készítve, másrészt az egyes törzsrészlegekben ki-
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fejtett szakmai tevékenységgel, véleményezéssel, illetve bedolgozással a 
saját szakterületükre vonatkozóan. Itt fontos megjegyezni, hogy egy szak-
tisztnek nem csak egy törzsrészleghez kapcsolódó felelőssége lehet, amit 
jól példáz az egészségügyi (orvos szaktiszt), akinek általában elsődleges 
törzsfelelőssége az első (humán) törzsrészleghez kapcsolódik, ugyanak-
kor az egészségügyi támogatás kérdéseit a 4-es törzsrészleg koordiná-
ciója mellett dolgozza be a tervekbe, illetve az intézkedésekbe.  

A másik lényeges körülmény, hogy a szaktisztek a döntés-előkészítő 
munka során nem kerülnek a törzsrészleg vezetők alárendeltségébe, 
csak abban az értelemben, mint amennyire egy team munka esetében, a 
team vezetőjéhez kapcsolódnak az egyébként független résztvevők. Ez 
természetes is, ha figyelembe vesszük azt a körülményt, hogy a szakmai 
tisztek alárendelt egységek parancsnokai is lehetnek (pl. műszaki, vegyi-
védelmi, egészségügyi). A logisztikai szaktisztek vonatkozásában termé-
szetesen bonyolultabb a helyzet, hiszen az alárendelt logisztikai szerveze-
tek több funkcionális terület támogatására szerveződnek és ezek között is 
több ágazat nevesíthető, amelyek vitathatatlanul törzsképviseletet igé-
nyelnek. Így elképzelhetetlen, hogy olyan a NATO logisztikai rendsze-
rében kiemeltnek tekinthető szolgálatok, mint közlekedési, fegyverzeti, 
üzemanyag, fenntartási, stb. ne legyenek jelen a 4-es törzsrészleg által 
koordinált döntés-előkészítő munkában.  

A törzsek előzőekben jelzett felosztása arra is lehetőséget teremt, 
hogy a feladat függvényében a parancsnok további szaktiszteket vonjon 
be a törzs munkájába és ezzel jobb lehetőséget teremtsen az alkalmazko-
dásra és az egyenletesebb munkaterhelésre. Úgy gondolom az elmondot-
takból érzékelhető, hogy a törzsfőnök feladata éppen abban van, hogy a 
felsőszintű koordinációt biztosítsa a koordináló részlegek és a szaktisztek 
között, ezzel lehetőséget teremtve a két különböző jellegű, mégis azonos 
eredőjű munka harmonizálására.  

A Magyar Honvédségben folyó logisztikai modernizáció természe-
tesen nem hagyhatja figyelmen kívül a törzsek szervezésében bekövetke-
zett változásokat. Nyugodtan elmondhatjuk, hogy valamennyi, a moder-
nizáció előkészítésében részt vevő súlyának megfelelően értékelte azt a 
kihívást, hogy a törzsrészlegek létszáma nem növekedhet, ugyanakkor a 
parancsnok joggal várja el, hogy szakmailag megalapozott döntés-
előkészítő munka eredményeként hozhassa meg döntéseit. A problémát 
elsősorban az okozta, hogy haderőnemi szinten az új szervezetek vonat-
kozásában nincs olyan logisztikai egység, illetve magasabb egység ahol a 
szaktisztek kellő rálátással bírnának a seregtest tevékenységére és ezért 
csak abból kiszakítva külön csoportként lehet értelmezni őket. Valameny-
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nyi szinten elfogadást nyert az az elképzelés, hogy a logisztikai szerveze-
teknél úgynevezett Logisztikai Műveleti Központok (LMK) kerüljön 
kialakításra, amelyek funkcionális csoportokra tagozódva szervezzék és 
irányítsák a műveletek logisztikai támogatását.  

Hallottam olyan elképzelést, amely a 4-es törzsrészleg és a létreho-
zott Műveleti Központok viszonyát a logisztikai folyamatok vezetésében 
úgy képzeli el, hogy míg a 4-es törzsrészleg a jövő feladatait tervezi, ad-
dig a Logisztikai Műveleti Központ a jelen logisztikai támogatását irá-
nyítja. Úgy gondolom, hogy ez a megközelítés alapvetően igaz, de mégis 
egy kis kiegészítésre szorul. Nevezetesen arra, hogy a 4-es törzsrészleg 
csak úgy tudja tervezni a jövőt, ha ehhez a jelenben nyújtanak segítséget 
szakmai munkájukkal a szaktisztek, akik pedig nem másutt találhatók, 
mint az előzőekben már említett Logisztikai Műveleti Központokban. 
Mindebből az következik, hogy célszerű úgy aposztrofálni ezt a szimbio-
tikus kapcsolatot, hogy a parancsnok döntéseihez szükséges valamennyi 
törzskari munkáért közvetlenül a 4-es koordináló csoport vezetője és ő 
rajta keresztül a törzsfőnök felelős, míg a parancsnok parancsának végre-
hajtásáért a logisztikai szervezet parancsnoka, illetve az ő döntéseit elő-
készítő Logisztikai Műveleti Központ a felelős.  

Több katonai szervezetnél gyűjtött tapasztalatom azt igazolja, hogy 
a parancsnokok merőben eltérő módon értelmezik a logisztikai vezetést 
illetően a kialakult helyzetet. Vannak olyanok, akik a G-4-et változatla-
nul logisztikai helyettesükként tartják nyilván és ennek megfelelően a lo-
gisztikai szervezetek munkáját is rajtuk kérik számon. Nem törődve azzal 
a ténnyel, hogy a G-4-nek nincsenek alárendelve (még szakmai vonatko-
zásban sem) a logisztikai alegységek. A parancsnokok másik része a lo-
gisztikai szervezet parancsnokát tekinti logisztikai helyettesének, és tőle 
követeli meg az egységet érintő logisztikai problémák koordinálását, fi-
gyelmen kívül hagyva, hogy ilyen feladatot nem az alárendeltek, hanem a 
törzskari szervek végeznek.  

A jelzett vezetéstechnikai problémának a feloldása természetesen 
nem megy egyik napról a másikra, de elsősorban a logisztikai vezetés e 
két természetes pólusának a 4-es törzsrészleg vezetőjének és a logisztikai 
szervezet parancsnokának kell törekednie arra, hogy ezt a valóban csak 
látszólagos ellentmondást értelmezze és az egységes logisztikai vezetés-
ben mindkettő azt a funkciót töltse be amire rendeltetett és higgye el, 
hogy az egyik esetben sem kevés.  

Tisztelettel javaslom e cikk elolvasóinak figyelmébe az FM 101-5-
ös dokumentumot, amely a törzsek szervezése és tevékenysége címet vi-
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seli és amely a mi törzsszolgálati utasításunk talán alapdokumentumá-
nak tekinthető. Ennek részletes tanulmányozása és elemzése egyértelmű-
en rávilágít arra, hogy az általam bevezetőben feltett kérdés úgy válaszol-
ható meg, hogy az új törzsszervezéssel az egyszemélyi parancsnoklás 
egyértelműbb lett, azaz a vezetés koncentrálódott, a szakmai szempontok 
érvényesítése pedig tágabb teret kapott a döntés-előkészítésben.  

Mindennek előfeltétele természetesen a vezetés filozófiájának meg-
értése, amely az igazság kritériumaként nem a hierarchiában elfoglalt 
pozíciót, hanem a szakmai megalapozottságot tekinti.  

 

 

 


