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A MAGYAR HONVÉDSÉG LOGISZTIKAI RENDSZERE, 
MŰKÖDÉSI RENDJE ÉS FEJLESZTÉSÉNEK IRÁNYAI 
A HADERŐ ÁTALAKÍTÁS LOGISZTIKAI KÉRDÉSEI 

(III. díj) 

Baranyi Ferenc – Lengyel András1 

Bevezetés 

A Magyar Honvédségnek a NATO tagságunk és szövetségesi köte-
lezettségeink, valamint a hazánk térségében beállt geostratégia változá-
sok következtében alapvetően új feladatoknak és kihívásoknak kell 
megfelelnie. 

A NATO tagságunkból eredően a nemzeti érdekeinken túl a szövet-
ségesi elvárásokat is figyelembe véve kell kialakítanunk a haderő szerve-
zetét, létrehozni a szükséges és lehetséges képességeket. Ezzel érhetjük 
el, hogy a felajánlott erők végre tudják hajtani a részükre meghatározott 
feladatokat, a terrorizmus elleni harc, a béke kikényszerítés, béke fenntar-
tás – az ország részéről felvállalt - területén éppúgy, mint a humanitárius 
akciók katonai biztosításában. 

A geostratégia helyzetünk alapvetően megváltozott. A korábbi idő-
szakhoz képest a szomszédos országokban lényeges átalakulások követ-
keztek be. 

Az 1990-91-es Délszláv válság következtében Jugoszlávia mint szö-
vetségi államforma megszűnt, a déli határszakaszon három önálló állam 
alakult meg: Szerbia-Montenegró, Horvátország, Szlovénia. 

Az új államok elsődleges célja a NATO és az Európai Uniós tagság 
elnyerésére, ezáltal bel- és külpolitikájuk módosult, egybeesnek a Magyar 
Köztársaság törekvésével, céljaival. 

                                                      
1 Baranyi Ferenc ezredes, MH ÖLTP Hadműveleti és kiképzési főnök. 
Lengyel András alezredes, MH ÖLTP kiemelt szervezési főtiszt, Hadműveleti 
főnök-helyettes. 



 92 

Szlovénia NATO tagjelöltté vált, katonai együttműködése eredmé-
nyeként részese a háromnemzetiségű dandár megalakításának (olasz-
szlovén-magyar). 

Horvátország és Szerbia-Montenegró belső fejlődésében a demok-
ratikus elemek dominálnak, társadalmi berendezkedésük, gazdaságuk át-
alakulóban van, közelít az európai normákhoz. 

Keleti szomszédunk Románia bel- és külpolitikájának átrendeződé-
se eredményeként és a katonapolitikai erőfeszítések hatására a Pfp prog-
ramban vállalt szerepével NATO tagjelölt országgá vált, egyre több nem-
zetközi feladatban sikeresen tevékenykedik. Afganisztában egy zászló-
aljnyi erővel vesz részt a nemzetközi terrorizmus felszámolásában, 
részese volt az Irak elleni felszabadító műveletnek, objektumai átadásával 
és korlátozott létszámú kontingenssel. Szoros kapcsolat alakult ki a ma-
gyar katonai vezetés és román katonai vezetés között, közösen veszünk 
részt az árvízvédelmi és katasztrófa elhárításra létrejött TISZA zászlóalj-
ban. 

A felbomlott Szovjetunió után önálló államalakulatként jött létre 
Ukrajna. Az ország törekszik az alakuló közös európai értékrend befo-
gadására, átszervezte, csökkentette haderejét amellett, hogy részt vesz a 
nemzetközi békefenntartó műveletekben, csatlakozott a Pfp kezdeménye-
zésekhez is. 

Szlovákia politikájának módosulása következtében Európai Uniós 
tagjelölt állammá lépett elő és megcélozta a NATO tagságot. 

A határainkon túl végbement változások alapvető feladatmódosu-
lást jelentenek a Magyar Honvédség számára. 

Részben szövetséges államok és Európai Uniós tagállamok környe-
zetében a hagyományos tömeghadseregre támaszkodó védelmi és támadó 
műveletek elmélete és gyakorlata háttérbe szorult. 

Mindezek alapján a Kormány a haderő újbóli átalakítását céloz-
ta meg.  

A védelmi felülvizsgálat következtében kirajzolódnak a Magyar 
Honvédség új feladatai, mint: 

• béketeremtő, békekényszerítő műveletekben történő résztvétel 
egy dandárnyi erővel rotáció nélkül; 
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• békefenntartó műveletekben történő résztvétel egy zászlóaljnyi 
erővel rotációval; 

• határbiztosítási feladatok és szárnybiztosítás végrehajtása honi te-
rületen; 

• a Prágai Képességvállalásokat (Prague Capabilities Commitment 
– PCC) figyelembevételével az eddigi fejlesztési célkitűzések 
megtartása mellett újabbak kerültek be a rendszerbe, s így ezeknél 
is prioritási sorrendbeli módosulásokat kell eszközölni. 

Természetesen ezen feladatokhoz új típusú – profi – hadseregre, 
más szabályzókra van szükség. 

A feladatrendszer módosulása maga után vonzza a szervezetek 
csökkentését – mely szükségszerűen, de nem azonnali létszámle-
építésekkel jár. 

A logisztikai rendszert ezen feladatokhoz kell hozzáigazítani úgy 
szervezetében, mint tagozódásában és feladatrendszerében, s legfőképp a 
fenntartás finanszírozhatóságában. 

A kidolgozott és elfogadott doktrínális alapelvek továbbfejlesztését 
követeli meg a módosuló feladatrendszer. 

Doktrínális tétellé kell, hogy váljon az átalakuló logisztika feladat-
rendszere, le kell fektetni az alapokat az új típusú és feladatú logisztikai 
szervezetek alkalmazása területén. 

Új képességeket kell létrehozni, melyeknek minden esetben bizto-
sítani kell a Magyar Honvédség csapatai alkalmazásának logisztikai fel-
tételeit. A logisztikának úgy kell felépülnie, hogy mind minőségben és 
mennyiségben a csapatok képességei maximális kihasználását támassza 
alá, tegye lehetővé a parancsnoki elhatározás megvalósítását. 

Ezen feltételeknek a logisztika csak úgy tud megfelelni, ha modern 
eszközökkel van felszerelve, figyelembe veszi a nemzetközi tapaszta-
latokat, NATO STANAG-eket, a feladatrendszere egyértelműen meg-
fogalmazásra kerül, s nem az eddig alkalmazott létszámalapú és „mara-
dék” elv érvényesül a szervezetei kialakításánál. 

Az új kihívásoknak megfelelően a vezetés rendszerében döntő át-
alakításokat kell végrehajtani, s biztosítani kell a vezetés együttműködés 
szintjeinek feladat és felelősség szerinti behatárolását. Mindehhez a meg-
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felelő tárgyi feltételekkel is rendelkezni kell. Fejleszteni kell a híradást, 
széles körben alkalmazni kell az informatikában rejlő lehetőségeket, s ki 
kell alakítani a LOGBASE alapjait, részelemeinek hatékony működési 
feltételeit. 

A döntések várható következményeivel a logisztikai tagozat minden 
szintjén számolni kell. Ki kell alakítani azt a működési rendet és szerve-
zeti kereteket, amelyekkel az egyidejű alkalmazás, béketeremtés, béke-
kényszerítés és békefenntartás logisztikai háttere megteremthető. Ez a 
meglévő szervezetek további integrációját, a tagozatok, szintek közötti 
feladatok célirányos, arányos megosztását, a felelősségi- és jogkörök de-
centralizálását eredményezi.  

A határbiztosítás, szárnybiztosítási feladatok végrehajtása a katonai 
szervezetek ilyen irányú tevékenységének logisztikai támogatása, a had-
műveleti terület viszonylagossága – nem ismert az alkalmazás tájegysé-
gekhez csatolása – a logisztika újszerű mozgását, alkalmazását jelenti. 

A távlatokban a már eddig lefektetett elvek figyelembevételével elő-
térbe kerül a nemzetgazdaságra történő támaszkodás mind szélesebb körű 
alkalmazása. Ez a gyakorlatban az előrelátó össznemzeti honvédelmi kö-
telezettségek maximális teljesítését kell, hogy jelentse. 

Az elv érvényesülése alapvetően hatással van: 

• a készletképzésre, az anyagok tárolására, 

• szállítási kapacitásokra, 

• javító, helyreállító képességekre, 

• a katonai szervezetek autonómiájára, 

• a jogkörök szélesebb körben történő lebontására, 

• a nemzetgazdasági szolgáltatások ellátás rendszerébe történő be-
kapcsolás jogi feltételeinek megteremtésére, 

• a minősített időszaki igények és a meglévő, tárolt készletek he-
lyes arányának kialakítására. 

Doktrínális alapelvnek kell tekinteni – s érvényt kell szerezni – 
hogy a logisztikai szervezetek készenléte, feltöltöttsége feleljen meg a 
támogatandó szervezet készenlétének, feltöltöttségének. Ezen alapelv ér-
vényre juttatása különösen fontos önkéntes hadseregre történő áttérés 
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időszakában. Nem engedhető meg, hogy a logisztikai szervezetekben na-
gyobb arányban jelenjenek meg az önkéntes tartalékosok, mint az ellá-
tandó szervezeteknél. 

Az átalakítás, a védelmi felülvizsgálat következtetései között találjuk 
a szolgáltatások mind szélesebb körben történő megvásárlásának igényét. 
A meglévő „tábori” támogató kapacitások és a megvásárolt szolgáltatá-
sok helyes arányára kiemelt figyelmet kell fordítani. Meg kell tartani ezen 
kapacitásokat a felajánlott erőknél, a nagy mozgékonyságú csapatoknál, a 
katasztrófa elhárításba bevont katonai szervezeteknél, sőt ezen területen 
további fejlesztések indokoltak, előre kell lépni a konténerizáció, s az 
egységes felépítmények kialakítása területén. 

A képzés területén létre kell hozni azon bázisokat, amelyek megfe-
lelő szakmai háttérrel – szellemi, anyagi, technikai – rendelkeznek és 
képesek az alapvető szakmai ismeretekre, fogásokra felkészíteni a jövő 
nemzedékét, a hosszabb távon rendszerben tartott szerződéses állo-
mányt. Ezen szakmai felkészítés megvalósítható összfegyvernemi csapat 
logisztikai szervezeteinél, de akár a központi tagozat erre felkészített 
bármely csapatánál. A tematika megválasztásánál, az arányok kialakítá-
sánál messzemenően figyelembe kell venni az eddigi békefenntartó fela-
datokban szerzett tapasztalatokat, az iraki háború eseményeit. Meg kell 
teremteni a felkészítésben a logisztikai szervezetek önvédelmi képessé-
gének fenntartására, a túlélésre vonatkozó ismeretek elsajátítását, gyakor-
lati alkalmazását. 

Kiemelt figyelmet kell fordítani a nyelvi képzés hatékonyságának 
növelésére. Előtérbe kell helyezni a szakmai ismeretek oktatását elősegítő 
tananyagok kialakítását, az oktatás módszereinek ehhez történő igazítását. 

A Magyar Köztársaság Kormánya elrendelte a Magyar Honvédsé-
get érintő védelmi felülvizsgálatot. 

A döntés alapján megkezdődött a haderő 2004-2013. időszakban ki-
alakítandó új struktúrának, szervezeti felépítésének, tagozódásának és 
korszerűsítésének kidolgozása. 

Ehhez a folyamathoz kapcsolódik a Prágai Képességvállalások 
(PCC) teljesítése is. 

Az átalakítás gyökereiben érinti a honvédséget működtető logisz-
tikai rendszert is, annak minden verziójában a központtól a zászlóalj ta-
gozatig. 
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A logisztikai szervezetek átalakítása 

Tanulmányunkban arra kívánunk fókuszálni, hogy milyen módon 
lehet az MH átalakításában – logisztikai támogató szervezetek struktú-
ráját létrehozni annak érdekében, hogy az mindenkor megfeleljen a vele 
szembeni elvárásoknak, legyen hatékony, rugalmas, ne tartalmazzon fe-
lesleges kapacitásokat, de legyen képes kielégíteni az ellátandó szerveze-
tek igényeit. Olyan feltételekkel számoltunk, amelyek biztosítása elen-
gedhetetlen:  

• a csapatokéval arányos feltöltés; 

• valós meglévő kapacitások létrehozása. 

A fenti célkitűzések eléréséhez a logisztikai rendszer vizsgálatát a 
következő sarokpontok mentén valósítottuk meg. 

• A logisztikai vezető szervek kialakításának változatai, 

• A végrehajtó szervezetek struktúrája, alapvető feladatai, valamint 
a szükséges képesség számbavétele ezen belül: 

- A központi tagozat átalakítása,  

- A haderőnemi logisztikai végrehajtó szervezetek vizsgálata, 

- Dandár-ezred-zászlóalj logisztikai támogató elemei létrehozá-
sa, 

- Logisztikai vezetés rendje. 

Tanulmányunkban a különböző szervezetek, szervezeti elemek álta-
lános felépítését céloztuk meg, de minden esetben kitértünk az általános 
adaptálási lehetőségére az azonos szintű de más alaprendeltetésű köte-
lékek vonatkozásában. 

Általános elveket igyekeztünk rögzíteni, amelyek mentén a rendszert 
úgy lehet felépíteni, hogy egységessé váljon az MH teljes vertikumában. 

Tudjuk, hogy napjainkra megkezdődött a csapatok részletes szerve-
zeti felépítésének kidolgozása (állománytáblák elkészítése), de úgy gon-
doljuk, hogy a tanulmány segítséget adhat a struktúra pontosításához, 
egységes kialakításához. 
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Az MH-t érintő 2013-ig tartó átalakítás döntő szakasza –a szerve-
zeti változások zöme- 2004-2006. között valósul meg. Ebben az in-
tervallumban alakulnak ki az állománytáblákban a logisztikai szervezetek 
is. El kell érni, hogy a logisztikai egységek, alegységek állománya mére-
tében és összetételében legyen képes az ellátandó kötelék alaprendelteté-
sét minden területen támogatni. Tudatosítani kell az alkalmazó parancs-
nokok körében, hogy a legfelkészültebb csapatok is hadrafoghatatlanná 
válnak megfelelő ellátás hiányában. 

A haderő átalakítás, különösen annak a 2006-ig tartó szakasza két 
területen jelent megfeszített munkát: a személyügy és a logisztika terén. 

A védelmi felülvizsgálattal a teljes haderő struktúra újra formálódik. 
A kialakításra tervezett logisztikai szervezeteknél most van arra lehető-
ség, hogy olyan képességeket alakítsunk ki, amelyek valóban alkalmasak 
a felajánlott erők, az ország védelem erői támogatására. 

Mindenekelőtt arra van szükség, hogy a támogató szervezetek mű-
ködése egységes rendszerben valósuljon meg. 

A fegyvernemi sajátosságok figyelembevételével azonos funkcio-
nális szervezeti elemek épüljenek be az állománytáblákba a központi, a 
haderőnemi és csapattagozatban egyaránt. 

Ennek megfelelően az MH ÖLTP meglévő struktúráját kell követni 
a haderőnemi dandár, ezred és önálló zászlóaljak logisztikai főnökségei 
megszervezésénél. Ez a feltétele a szakági ellátás követelményei fenntar-
tásánál, mivel csak így biztosítható a szakmai vezetés teljesülése. 

A végrehajtó szervezeteknél javító, ellátó alegységeket kell meg-
alakítani. 

A nemzeti támogató képességet a haderőnemekhez szükséges telepí-
teni olyan számvetéssel, hogy el tudják látni a honvédelmi vezetés részé-
ről megfogalmazott kettő zászlóalj mintegy 1600 fős magyar katonai kon-
tingensek külföldi ellátását a rotáció figyelembevételével. 

Mindez azt jelenti, hogy eldőlt a régi polemia, nevezetesen a köz-
ponti tagozatban, vagy a haderőnemeknél indokolt a Nemzeti Támogató 
Elem (NTE) létrehozása. Mindkét változatnak van előnye és hátránya, de 
a fontos az, hogy a szervezet jelenjen meg az MH hadrendjében. 
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Megvalósulhat a légierő csapatai külhoni alkalmazásához szükséges 
nemzeti támogató képesség szervezetbe állítása, amennyiben az MH LEP 
alárendeltségében megalakul a Logisztikai és Támogató Zászlóalj.  

Gyakorlatok alkalmával bebizonyosodott, hogy szükség van a szá-
razföldi erők ellátása érdekében szállítózászlóalj megszervezésére. A 
zászlóalj a 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezredbe épül be. Az 
alkalmazásának rendjét még tovább szükséges vizsgálni, mivel a központi 
tagozat rendelkezik az MH hadászati készleteivel, de nincs hozzá szállító 
kapacitása. Honi területen a szállítások megvalósíthatóak polgári eszkö-
zök bevonásával is; ebben az esetben a szállítózászlóalj, mint stratégiai 
tartalék (külhoni szolgálatot is figyelembe véve) szerepelhet. 

Indokolt az ezrednél a szárazföldi technikai eszközök érdekében al-
kalmazható javító szervezet megalakítása is. Hiánya esetén a dandárnál 
nem javítható eszközöket közvetlenül a nemzetgazdasági forrásokhoz 
(HM Rt-k, Kht-k) kell utalni. 

A dandárok, ezredek logisztikai alegységei megszervezésénél alap-
követelményként kell meghatározni, hogy azok biztosítsák a tagozatra 
előírt anyagi készletek mobilizálási feltételeit, javító erői a kisjavításokat, 
alkatrészcserés javításokat technikai felszereltségükkel és szakmai felké-
szültségükkel legyenek képesek végrehajtani. 

A zászlóaljak – amelyek önállóan kerülhetnek alkalmazásra – lo-
gisztikai alegységeinek logisztikai autonómiát kell biztosítani. Ennek hi-
ányában a zászlóalj önálló alkalmazása nem valósulhat meg. 

Külön figyelmet érdemel a több katonai szervezet közös elhelye-
zéséhez szükséges helyőrségi logisztika megalakítása. 

A jelenség nem új a Magyar Honvédség történetében, hiszen a „lak-
tanyahadtáp” fogalom abból a felismerésből jött létre, hogy az erőket 
koncentrálni kell a feladatok leghatékonyabb és legtakarékosabb végre-
hajtása érdekében. 

A fenti gondolatok tükrében nézzük meg az MH logisztikai 
rendszere kialakításának lehetőségét részleteiben. 
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1.) A központi tagozatban: 

a) Az MH ÖLTP új struktúrája a 2003.07.01-én életbelépett állo-
mánytáblával létrejött. Az átalakítás az alábbi területen hozott markáns 
változásokat. (1. sz. ábra). 

Az MH ÖLTP-be integrálta a HM-HVK Logisztikai Csoportfő-
nökség állománya egy részét és delegálta a teljes feladatrendszerét. 

Beépítette a HM Gazdasági Tervező Hivatal részeit és felelősségi 
körébe utalta a kodifikáció, valamint a minősített időszaki nemzetgazda-
ság erőforrás igény tervezését. 

Megalakultak az alárendeltek irányába dolgozó, addig hiányzó 
szervezeti elemek a Logisztikai Főnökség, Támogató Osztály és a Hír-
adó és Informatikai Főnökség. 

Az állomány és alrendszerek (MH szintű szolgálatfőnökségek, 
alosztályok) módosítása nélkül az MH Üzembentartási Főnökség meg-
nevezése MH Haditechnikai Főnökségre, az MH Ellátási Főnökség 
megnevezése MH Hadtáp Főnökségre változott és kibővült a Katonai 
Elhelyezési Főnökség állományával, feladataival. 

Az MH ÖLTP tehát hadműveleti tervező, haditechnikai, hadtáp 
(benne a katonai elhelyezés), közlekedési, költségvetési, ellenőrzési lo-
gisztikai és támogató szakmai blokkokból épül fel. (A parancsnokság 
adminisztratív elemei, Jogi és Igazgatási, Parancsnoki Iroda, ügyviteli, 
stb. a hadtest szintű parancsnoksági és nem szakmai funkciókat látnak el). 

A központi irányító szervezet struktúráját tehát el kell fogadni kiin-
dulási alapnak, amelyet a haderőnemeknél és a csapatoknál le kell képez-
ni. 

b) A központi végrehajtó szervezetek átalakításának elgondolása: 

• Előírt létszámcsökkentés végrehajtása, 

• Használatban lévő objektumok számának szűkítése, 

• A szervezetek működési hatékonyságának növelése, 

• Központ – csapatellátás fenntartása, 
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• A gazdasági folyamatok egyszerűsítése, 

• A vezetés egyszerűsítése. 

A központi végrehajtó szervezeteknél az átalakítás döntően az ellátó 
központokat érinti. 

A VFIB döntése alapján a meglévő három ellátó központból a 
szervezetek és szervezeti elemek további koncentrálásával két ellátó 
központ alakul meg. 

Az MH Harcanyag Ellátó Központ bázisán jön létre az MH Veszé-
lyes Anyagellátó Központ. A jelenlegi lőszer és robbanóanyag raktárak 
anyagai átcsoportosításával, a tárolt inkurrencia kivonásával összesen há-
rom területi lőszerraktár tartozik alárendeltségébe. Ezek együttes tároló 
kapacitása elégséges az MH központi készletébe tartozó hadi lőszer táro-
lására, a tárolással összefüggő feladatok ellátására. A Veszélyes Anyagel-
látó Központba épül be a hetényegyházai üzemanyag-raktár is. Az üzem-
anyag-raktárban a különleges zsírok, olajok, kenőanyagok, üzemanyag 
technikai eszközök és a fagyálló készlet központi hányadának tárolása, 
kezelése valósul meg. 

A további hadfelszerelés központi hányadának tárolása két al-
ternatívában tervezhető. 

Első változatban a honvédelmi vezetés biztosít elegendő forrást a 
központi bázis létrehozására és így egy telephelyre lehet összevonni min-
den eszközt és anyagot. Amennyiben nem, úgy átmenetileg megalakul az 
MH Logisztikai Ellátó Központ, amely összesen mintegy 5 különböző 
telephelyen, Budapesten 3 és vidéken két objektumban végzi feladatát. 
(2., 3. sz. ábra). 

A két ellátó központos rendszer kialakítása nagy erőfeszítést jelent 
az MH ÖLTP szervezetei, valamint a jelenlegi ellátó központok számára, 
hiszen ki kell alakítani az új struktúrát, meg kell tervezni az anyagok át-
csoportosításának rendjét (benne a feleslegek leválogatását), végre kell 
hajtani az átcsoportosítást és közben biztosítani kell a csapatok folya-
matos ellátását. Vezetni kell a központi nyilvántartást, a csapatok elszá-
moltatását, és végül, de nem utolsósorban ki kell dolgozni a vezetés rend-
jét. 

Ez a feladatsor az MH Veszélyes Anyagellátó Központnál viszony-
lag egyszerű.  
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A szükséges anyag átcsoportosításokat, a csapatok feleslegei bevo-
nását, a lőszerraktárak között az átalakításig be kell fejezni annak érdeké-
ben, hogy a parancsnokság erre a kiemelt feladatra tudjon koncentrálni és 
azt teljes figyelemmel legyen képes irányítani. 

A vezető szerveinél ki kell alakítani az üzemanyag ellátást tervező 
részleget, és át kell venni a központi üzemanyag-raktárat. 

Az átalakítás után a Veszélyes Anyagellátó Központ három szakág-
hoz tartozó ellátási felelősséggel bír. Szakmai irányítása nem tartozhat 
sem a Haditechnikai, sem a Hadtáp Főnökséghez, azt az MH ÖLTP pa-
rancsnokhoz szükséges utalni. 

A szakmai vezetésnél újra szabályozni szükséges az MH szintű szol-
gálatok jog- és hatáskörét, vagyis azt, hogy milyen módon adnak intézke-
dést a szakanyagok mozgatására. 

Az MH Logisztikai Ellátó Központ létrehozása több lépcsőben va-
lósulhat meg. 

Első ütemben a meglévő központok vezetésével el kell végezni a 
szükséges anyag átcsoportosításokat, megszüntetésre tervezett területi 
raktárak felszámolását, az új szervezet struktúrájának, működési rendjé-
nek kialakítását. A vezető szervek összevonását, egyes szervezeti elemek 
átköltöztetését, csak azután célszerű megvalósítani, ha az anyagmozgatá-
sok befejeződtek. 

A Logisztikai Ellátó Központ szakmai vezetésére ugyanaz jellem-
ző, mint azt a veszélyes anyagnál tárgyaltuk, azzal a különbséggel, hogy 
valamennyi MH szintű szolgálati ág nomenklatúrájába tartozó anyag 
megtalálható a kezelésében. 

Az összevont ellátó központok szakmai vezetése tehát bonyolultabbá 
válik, ezért szükséges olyan szabályozók kialakítása, amely nem növeli a 
bürokráciát és nem válhat gátjává az ellátás rugalmasságának, a szakági 
felelősség nem tűnhet el. 

Az ellátó központok összevonásának várható eredményei: 

• Széttagolt raktárhálózat további koncentrálása, 

• Fenntartási és működési költségek csökkenése, 

• Informatikai rendszerek hatékony kihasználása,  
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• Megbízható őrzés –védelmi rendszer megvalósítása, 

• Törzskari és adminisztratív létszám megtakarítása, 

• Vezetés egyszerűsítése. 

• Egységrakomány összeállítás feltételeinek létrehozása, 

• Az átalakítás jelentős létszámcsökkentést eredményezhet. 

Az MH ÖLTP alárendeltjei közül ki kell emelni az MH Támoga-
tó Ezredet és az MH Katonai Közlekedési Központot. 

A Támogató Ezred, amely a HM-HVK I-IV. objektumok kiszol-
gálását, a HM ZMNE Üllői úti kompusza üzemeltetését végzi és a saját, 
valamint az Irinyi laktanya működtetéséért felelős „M” szervezetű szállí-
tó zászlóalja megszűnik. (Ez a zászlóalj jelentette minősített időszakban 
az MH ÖLTP parancsnoknak az anyagi manőverek végrehajtásának felté-
telei egy részét). 

Az ezrednél további változást eredményez a HM I-IV. objektumok 
étkezdéi szolgáltatásba történő kiadása. 

Az MH Katonai Közlekedési Központ teljes „M” szervezete tör-
lésre kerül. Ezzel megszűnik egy szállító zászlóalj, egy rakodó és szállít-
mánykísérő és egy közúti komendáns zászlóalj.  

A központi tagozatban ezzel a szállító kapacitás megszűnik és csak a 
nemzetgazdasági eszközök állnak rendelkezésre, míg forgalomszabályo-
zás, szállítmánykísérés a BM erőivel valósítható meg. 

Mindezek tükrében felül kell vizsgálni a kiszállítás fogalmát és al-
ternatív megoldásként a csapatok ellátására a szárazföldi logisztikai ez-
red szállítózászlóaljának feladatrendszerét kell ismételten átgondolni, 
bevonva az egytagozatos ellátási rendszerbe. Ezzel működhet a központ – 
csapat ellátás elve. 

Az MH ÖLTP többi alárendeltjei átalakítására, azok csapatokra gya-
korolt kisebb hatása miatt nem térünk ki. Munkánk során a logisztikai 
rendszer átalakítására fókuszáltunk, így a támogató szervezeteket nem 
érintjük. 
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2. Haderőnemi szinten: 

a) Logisztikai Főnökség átalakításának szempontjai: 

• Egységes struktúra központtól csapatig a haderőnemi és fegyver-
nemi sajátosság figyelembevételével; 

• Logisztikai Műveleti Központok megszüntetése, logisztikai be-
osztások beépítése a törzs log. főnökségébe; 

• Anyagnem felelősi rendszer megjelenítése a haderőnemi és csa-
pat tagozatban; 

• Szakmai elöljárói jogkör érvényesítése; 

• A logisztikai alegységek a logisztikai főnök szakmai aláren-
deltségébe kerülnek. 

Az MH ÖLTP struktúráját leképezve a haderőnemeknél a követ-
kező funkcionális elemeket indokolt megalakítani: 

• Tervező és Támogató Főnökség, a logisztikai hadműveleti terve-
zéshez, doktrínális feladatokhoz, valamint ide lehet beépíteni a 
légierő meteorológus főtiszti beosztást, mérésügyi szolgálatot. 

• Haditechnikai Főnökség, a haditechnikai ágazathoz tartozó szol-
gálatokat magába foglalva. Ebbe a blokkba kell megjelenni a ki-
képzés-technikai, térképész anyagi beosztásnak is. 

• Hadtáp Főnökség az MH ÖLTP szolgálatait integrálva, tehát a 
ruházat, élelmezés és üzemanyag kiegészül a humán anyagi, tér-
képészeti és elhelyezési beosztásokkal. 

• Közlekedési Szolgálat, amely a haderőnemi közlekedési mozgás-
koordináció funkciót látja el. 

• A légierő Logisztikai Főnöksége kiegészül a Repülő Műszaki 
Szolgálattal, ami a fegyvernemi követelmények alapján kerül az 
állománytáblába. (4. sz. ábra.) 

A felsorolt szervezeti elemek kapcsolódási pontot jelentenek az MH 
ÖLTP szerveivel, mint hadászati szintű irányító szervezettel, egyben il-
leszkednek a haderőnemek alárendeltségébe tartozó dandár, ezred, önálló 
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zászlóalj logisztikai főnökségek struktúrájához is. Ez a szervezeti kialakí-
tás teszi lehetővé a horizontálisan megvalósuló szakmai vezetést. 

A haderőnemek logisztikai főnökségeit tehát úgy szükséges felépíte-
ni, hogy abban valamennyi szolgálat képviseltetve legyen, hiszen ez az 
egyik feltétele a logisztikai támogatás megtervezése, megszervezése és a 
végrehajtás szakszerű irányításának. 

b) Haderőnemi végrehajtó logisztikai szervezetek: 

• Logisztikai alegységek tárolt készletei 7 nap (5 + 2) ezred, dandár 
tagozatban; 

• Javító erők koncentrálása a logisztikai zászlóaljhoz; 

• Készletek mobilizálásának létrehozása; 

• Zászlóaljak logisztikai autonómiájának megteremtése alkalmazás 
esetén; 

• Az ellátandókkal arányos feltöltés; 

• 64. Logisztikai ezrednél: 

- Nemzeti Támogató Z. megszervezése; 

- Szállító z. a szárazföldi erők érdekében; 

- Javító szd. a szárazföldi technika javítására; 

- Közlekedés koordinációs alegység megalakítása. 

• Légierőnél a felajánlott erők után nemzeti támogató képesség 
megteremtése (speciális anyagok vonatkozásában). 

A szárazföldi erők haderőnemi logisztikai támogatására a 64. Boco-
nádi Szabó József Logisztikai Ezred megmarad a hadrendben. Az ezred 
képességei négy markáns területre koncentrálódnak. Ezek a Nem-zeti 
Támogatás szállítás, mozgáskoordináció és javítás végrehajtására szerve-
ződnek. Összetételéből, felépítéséből következően feladatrendszere a 
nemzeti támogatás irányába mozdul el. (5. sz. ábra). 

A Nemzeti Támogató Zászlóalj a külhoni területen feladatot végre-
hajtó magyar erők utánszállítását hajtja végre. Az ezrednél a felajánlott 
erők után meg kell alakítani a 23 napos készletet és így a Szárazföldi Pa-
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rancsnokság teljes autonómiával rendelkezik a külhoni területen felada-
tot végrehajtó erői logisztikai ellátásához. 

A zászlóaljat alkalmassá lehet tenni arra a feladatra, ha a magyar 
erők után külhoni komponensként kerül alkalmazásra. Ebben az esetben 
főként a kitelepülő törzsét szükséges adminisztratív (tolmács, szerződés-
kötő, összekötő) állománnyal megerősíteni. 

A zászlóalj külhoni települési körletéig az utánszállítás légi úton tör-
ténhet, hiszen ez a fajta alkalmazás csak nagy távolságú utánszállítás ese-
tén merülhet fel. 

Ebben az esetben a szállítózászlóalj a repülőtéri berakásig mozgatja 
az utánpótlásra szánt ellátmányt. A külhoni fogadó repülőtérről a NTE 
bázisára, majd onnan a feladatot végrehajtó erőkig tartó utánpótlás a NTE 
felelősségi körébe tartozik. 

A szállítózászlóalj alkalmazása, feladatai közé indokoltnak tartjuk 
felvenni a központ – csapat ellátás fenntartása érdekében az ellátó köz-
pontokból történő vételezést és csapatokhoz való kiszállítást. 

A központi tagozatnál megállapítottuk, hogy a központ szállító erő-
vel nem rendelkezik, ezrét tömeges kiszállításra nem képes. Előre le kell 
szögezni, hogy a dandárok a részükre előírt 7 napos készletet mobilizálni 
tudják, tehát csak a szállítózászlóalj lehet az összekötő kapocs a központ 
és csapat között. Sem béke, sem minősített időszakban nem kizárt a pol-
gári szállító erő igénybevétele, rendelkezésre álló katonai erőforrás mel-
lett. A békeidőszaki csapat utánpótlások és csapatok közötti anyag, esz-
köz átcsoportosítások döntő része a szállít zászlóalj erőivel végre-
hajthatók. 

A zászlóalj igénybevétele szoros együttműködést követel az MH 
ÖLTP és a Szárazföldi Parancsnokság között. Ez a Logisztikai Ezred 
alkalmazási elvei a haderőnemi, valamint a logisztikai doktrína érte-
lemszerű átdolgozásával megvalósítható. 

Nagyon fontos eleme a Logisztikai Ezrednek a mozgáskoordináci-
ós alegység. A szervezet döntően mozgás-szállítás tervezést, valamint 
kato-nai oszlopok kísérését, felvezetését hajthatja végre. Területi vagy 
útvonal berendezésre nem alkalmas, de az MH erői tervezett alkalmazá-
sához erre nincs is szükség. 
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A szárazföldi erők megerősítésére kerül szervezésre a Logisztikai 
Ezrednél egy javítószázad. 

A századnak rendelkeznie kell azzal a képességgel, hogy mobil erő-
ket működtessen az egyszerű kalibrálási feladatokra, bevizsgálásokra, el-
lenőrzésekre és legyen képes részegység cserés, fődarab cserés javí-
tásokra. Technikai felszerelésénél, állománya összeállításánál ezen köve-
telmény kielégítését kell szem előtt tartani. Nincs sok értelme a század 
megszervezésének, ha csak a dandárok javító erői dublírozására alkalmas. 
Speciális, a dandároknál nem végrehajtható funkciókra kell szakosodnia, 
így lehet feladatait valódi tartalommal megtölteni. Mindenképpen indo-
kolt, hogy legyen egy technikai kiszolgáló lépcső a dandárok és a nem-
zetgazdaság között. 

A légierő alárendeltségébe a veszprémi helyőrség támogatására, a 
légierő felajánlott erői nemzeti támogatása tervezésére és megszerve-
zésére alakul a Logisztikai és Támogató Zászlóalj. (6. sz. ábra.) 

A zászlóalj 3 századból, a logisztikai századból, a NT századból, a 
törzs támogató századból épülhet fel. 

A Logisztikai századba szervezett alegységek ellátó szakasza az élel-
mezés szolgáltatásba történő kihelyezése után megszüntethető. A javító 
és szállítószakaszok a helyőrségi és a Légierő Parancsnokság aláren-
deltjei részére szükséges megerősítő és utánpótló feladatokat hajtják vég-
re. 

A Nemzeti támogató század összeállítása speciális abban a vonat-
kozásban, hogy a zászlóalj szervezetébe csak akkor kerül, ha külhoni fe-
ladatot kap. Békeidőszakban a NT század állománya azon katonai szer-
vezetek részét képezik, amelyek a felajánlott erőket képviselik. Ennek 
megfelelően a szállítóraj a Lérak.dd., az ellátóraj a lérak.dd. a MISTRÁL 
alegység érdekében, az üzemanyag-szállító raj a repülőgépek érdekében, 
míg a vegyes-javító-szakasz a helikopterek érdekében hajtja végre béke 
és felajánlott erők alkalmazása esetén szükséges feladatait. 

A Törzstámogató század kizárólagosan a helyőrségi feladatokra 
szervezett zenekart, az Egészségügyi Központot és a Helyőrség 
Komendáns Hivatal intézményét foglalja magába. 

Előnye a zászlóalj hadrendbe állításának az, hogy a légierő nemzeti 
támogatási feladatai tervezése, szervezése és a végrehajtás irányítása egy-
szerűsödik. A zászlóalj magába integrálja mindazon helyőrségi érdekű 
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szervezeteket és ezzel együtt azok feladatrendszerét, amelyek más kato-
nai szervezethez nem utalhatók. Mentesíti a Légtérellenőrző Ezredet 
mindazon követelményektől, amelyek az ezred felelősségi körén és alap-
rendeltetésén kívül esnek. 

Megteremti a légierő felajánlott erői számára a NT egységes tervezé-
sét, szervezését azzal, hogy a NT század békében egy műveletbiztosító 
rajt működtet és ezzel létrehozza a feladat végrehajtásának felellős szer-
vezetét.  

3. Dandár, Ezred tagozatban 

a) A logisztikai főnökségeket a műveleti központok állományának 
átvételével lehet kialakítani azzal a szervezeti struktúrával, amely az MH 
ÖLTP és az előzőekben tárgyalt haderőnemi logisztikai főnökségek fel-
építésének felel meg. A csapattagozatú logisztikai főnökségek is magu-
kon kell viseljék a fegyvernemi sajátosságokat, de ez nem tér el az általá-
nos elvként elfogadott szervezeti modelltől. A dandár, ezred Logisztikai 
Főnökség, a Tervező és Támogató Főnökség, a Haditechnikai Főnök-
ség és a Hadtáp Főnökség szervezeti elemeket foglalja magába. (7. sz. 
ábra). 

A fenti funkciókra szakosodott főnökségek a logisztikai szolgálati 
ágakat integrálva végpontját jelentik a logisztikai támogatás szakmai irá-
nyításnak. Ezen keresztül valósul meg a logisztikai támogatás szakmai 
irányítása, amely kiegészül a logisztikai főnökségek szakmai irányítása 
alá tartozó végrehajtó tagozatra. 

Az egységes szakmai struktúra megteremtése érdekében dandár, ez-
red logisztikai főnökségébe kell beépíteni azokat a beosztásokat, amelyek 
az anyagi ellátáshoz tartoznak és ma még nem részei a csapattagozatú lo-
gisztikai szervezeteknek. Ilyenek a kiképzés-technikai és a térképész be-
osztások.  

b) Csapattagozatban a logisztikai támogatás végrehajtó szerve-
zete a logisztikai zászlóalj. A zászlóalj felépítése nem tér el a korábban 
megszokott sémától, javító, ellátó-századokat, illetve az alegységek veze-
téséhez szükséges vezetésbiztosító elemeket tartalmaz. (8. sz. ábra). 

A készletek vonatkozásában a dandár 7 napos készlettel rendelkezik, 
tehát a logisztikai zászlóalj mobilizálni képes a dandár erői után számve-
tett kettő napi ellátmányt. 
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A javítószázad alkalmazásánál abból kell kiindulnunk, hogy a tech-
nikai eszközök modernizálását (lecserélését) követően a szakszerű be-
vizsgálás, beszabályozás, kisjavítás, valamint az alkatrészcserés javítás 
kerülhet előtérbe. 

A javítóalegységek munkaidő kapacitásai pontosan számvethetők, a 
technikai kiszolgálások, ellenőrzések pontosan tervezhetőek. Erre garan-
ciát a kiképzési időszak részletes terve, annak fegyelmezett végrehajtása 
adhat. Nem zavarják a szakmai munkát azok az általános katonai felada-
tok (pld. az őrszolgálat, konyhai kisegítő munka, stb.), amelyek előzete-
sen soha sem voltak tervezhetők. 

Az új eszközök beszerzésével újra kell gondolni a technikai kiszol-
gálás rendszerét, azok egymásra épülését, összhangban a gyártó által 
meghatározott követelményekkel. A fő hangsúlyt zászlóalj tagozatban a 
karbantartás, az előírt ellenőrzések végrehajtása jelentheti, míg dandár ja-
vítószázada a kisjavításokon túl az alkatrészcserés javítások, beszabályo-
zások végrehajtására hivatott. 

A technikai kiszolgálás rendszerének részévé kell tenni a HM Rt-k-
nél és a civil szférában elvégzendő szervizelést, javítást. 

Külön ki kell térni a megosztott elhelyezésből fakadó logisztikai tá-
mogatás kérdéskörére. A hadrendben maradó dandárok több helyőrség-
ben diszlokálnak, ezért szükséges megvizsgálni, hogy miként alakulhat a 
logisztikai irányító és végrehajtó szervezetek felépítése, megosztása. 

Általános elvként le kell szögezni, hogy a logisztikai főnökség nem 
lehet megosztva, az a parancsnoksággal egy egységet képez és hajtja vég-
re tervező, irányító, szervező tevékenységét a dandár teljes állományára. 

A végrehajtó alegységeket két szempont alapján lehet megszer-
vezni. 

Az egyik, hogy legyen képes az adott helyőrségben elhelyezett erők 
támogatására, figyelembe véve a laktanya ellátásban részt vevő más erők 
logisztikáját is. Ez azt jelenti, hogy a több katonai szervezetet befogadó 
laktanyáknál az erők koncentrálásával laktanya szintű logisztikai támoga-
tó szervezetek megszervezése szükséges, amelyekben az ott diszlokáló 
alegységek speciális ellátási és főként technikai kiszolgálási igényei is 
megvalósulnak. 
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Mindez az alábbi rendező elvek alapján valósulhat meg: 

• Helyőrségellátó logisztikai alegységek kialakításának elvei: 

- nómenklatúra felülvizsgálata, megfelelő rendfokozat beállítása; 

- helyőrségi szervezetek logisztikai létszámának koncentrálása; 
át-alárendelések laktanyaparancsnoknak az egységes ellátás ér-
dekében; 

- egységes logisztikai rendszer; 

- haditechnikai kiszolgálás; 

- anyagellátás;  

- közlekedés szállítás; 

- egységes laktanya gazdálkodás; 

- laktanya szintű szolgálati rend megszervezés. 

• Modul rendszerű szervezetek kialakítása: 

- egységes KFR tervezés az autonómia fenntartásával, 

- integrált ellátási rend központi szabályozása. 

• Helyőrség támogató elemek integrálása a logisztikai rendszerbe: 

4.) Zászlóalj tagozatban: 

a) Az önálló zászlóaljak logisztikai főnöksége három fő területre ta-
golható, ezért itt a tervező támogató, a haditechnikai és a hadtáp feladatok 
lefedésére alakulnak szervezeti elemek. A főnökség összetétele és állo-
mánya a fegyvernemi sajátosságokon túl függ attól, hogy az adott katonai 
szervezet utalt rendben vagy önálló elhelyezésben működik. (9. sz. ábra). 

Az önálló zászlóalj logisztikai százada a javítószakaszból és ellátó-
szállító-szakaszból épül fel. A logisztikai század kialakításánál is figye-
lembe kell venni, hogy önálló elhelyezésben vagy más katonai szervezet-
hez van utalva az adott zászlóalj. (10. sz. ábra). 

b) A kötelékben működő zászlóaljak logisztikai támogatása terve-
zését a zászlóalj törzsbe szervezett S-4 blokk végzi. A logisztikai támo-
gatás végrehajtására Logisztikai és támogató század van szervezve. A 
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század tehát nem tisztán logisztikai feladatokat végez, hanem a zászlóalj 
érdekű vezetésbiztosító, támogató feladatokat is ellátja. Logisztikai ké-
pességeivel meg kell valósítani a zászlóalj technikai kiszolgálásában a 
beszabályozás, technikai kiszolgálás, mentés-vontatás feladatrendszert, 
míg az ellátó-szállító-szakaszával képesnek kell lenni a zászlóalj 5 napi 
anyagi készletei mobilizálására, az állomány ellátására. Ezen követel-
mények teljesítésével valósulhat meg a zászlóaljak önállósága, illetve 
önálló alkalmazási feltétele. (11. sz. ábra). 

A felajánlott zászlóaljak bármilyen feladatra történő kirendelése al-
kalmával csak a saját szervezetszerű erőikkel vonulnak el. A további ja-
vító ellátó, támogatást nem a zászlóalj megerősítésével, hanem a nemzeti 
támogató elem zászlóalj érdekében való működtetésével szükséges meg-
valósítani. Ennek érdekében indokolt a 64. Boconádi Szabó József Lo-
gisztikai Ezrednél a felajánlott erők után 23 napos készlet megalakítása. 

5.) Repülő csapatok logisztikai támogatása 

A légierő logisztikai alegységei szervezeti felépítése követi a szá-
razföldi erőknél megfogalmazott elveket. Eltérés a fegyvernemi sajátos-
ságokból adódik. Külön szervezetként alakul meg a Repülő műszaki 
zászlóalj. A zászlóalj az adott repülőtéren állomásozó repülőeszközök ja-
vítását, üzemeltetését és üzemben tartását hajtja végre. Rendelkeznie kell 
azzal a szervezeti elemmel (keresztkiszolgáló képesség), amely a repülő-
térre érkező más országok légi járművei kiszolgálását hajtják végre. Ez 
utóbbi szervezet beletartozik a Befogadó Nemzeti Támogatás rendszeré-
be. 

6.) A logisztikai vezetés rendje 

A Magyar Honvédségben a logisztikai biztosítás vezetése a pa-
rancsnoki szolgálati, valamint a szakmai irányítás együttes rendsze-
rében valósul meg. 

a) A szolgálati vezetési rend: 

Az MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság, 
mint az MH logisztikai támogatásának felsőszintű tervező, szervező és 
irányító szervezete a HM HVKF közvetlen szolgálati alárendeltségében 
hajtja végre feladatait. 

Az MH ÖLTP parancsnoka a parancsnoksági szervek közül közvet-
lenül vezeti az MH Haditechnikai főnökséget, az MH Hadtáp főnökséget, 
az MH Közlekedési szolgálatfőnökséget, az MH Gazdasági főnökséget.  



 111 

A parancsnoksági szervek vezetése, valamint a szolgálati alárendelt 
katonai szervezetek irányítása területén elöljárói jogkörét - az át nem ru-
házható területek kivételével - átadja első helyettesének, a parancsnok he-
lyettesnek, az MH haditechnikai főnöknek, az MH ellátási főnöknek és az 
MH közlekedési szolgálatfőnöknek. (12. sz. ábra). 

b.) A parancsnoksági szervezeti elemek közül: 

A parancsnok első helyettes (továbbiakban: pk. első h.) szakmailag 
irányítja a Kodifikációs alosztály, a Logisztikai gazdasági és információs 
alosztály, valamint a Logisztika elemző és koordinációs osztályt. 

A parancsnok helyettes szakmailag irányítja a Támogató osztály, va-
lamint az MH Létesítmény főnökség tevékenységét. 

A törzsfőnök (pk. h.) - továbbiakban töf. (pk. h.) - szakmailag irá-
nyítja a törzset (benne a Személyügyi főnökség, a Hadműveleti és kikép-
zési főnökség, a Logisztikai főnökség, az Egészségügyi főnökség, a Hír-
adó és informatikai főnökség illetve a Titokvédelmi és ügyviteli alosz-
tályt tevékenységét. 

Az MH haditechnikai főnök szakmailag irányítja az MH Haditech-
nikai főnökség tevékenységét. 

Az MH hadtáp főnök szakmailag irányítja az MH Hadtáp főnökség 
tevékenységét. 

Az MH közlekedési szolgálatfőnök szakmailag irányítja az MH 
Közlekedési szolgálatfőnökség tevékenységét. 

c.) A szolgálati alárendelt szervezetek közül: 

Az MH ÖLTP parancsnok a szolgálati alárendeltek közül közvetle-
nül irányítja az MH Támogató Ezredet. 

A parancsnok helyettes szakmailag irányítja az MH Központi 
Anyagraktár és Javító Üzemet, az MH Szabályzatkiadó Intézetet és Köz-
ponti Nyomdát, az MH Meteorológiai Szolgálatot, valamint az MH Tér-
képész Szolgálatot, az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezredet és 
az MH 40. Galga Vezetésbiztosító Ezredet. 
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Az MH haditechnikai főnök szakmailag irányítja az MH Légijármű 
Javító Üzemet. 

Az MH közlekedési szolgálatfőnök szakmailag irányítja az MH Ka-
tonai Közlekedési Központot. 

d.) Szakmai vezetési rend: 

A Honvédelmi Minisztérium logisztikai tevékenységének (ezen be-
lül a Magyar Honvédség logisztikai támogatásának) szakirányítása a HM 
közigazgatási államtitkár hatáskörébe tartozik. Szakirányító tevékenysé-
gét a HM védelemgazdasági helyettes államtitkár – az irányítása alá tar-
tozó HM szerveken, hivatalokon és háttérintézményeken keresztül - gya-
korolja. 

A Magyar Honvédségben a logisztikai biztosítás vezetése a pa-
rancsnoki szolgálati, valamint a szakmai irányítás együttes rendszeré-
ben valósul meg. 

Az MH ÖLTP a tervezési, forráselosztási, szabályozási és - az ellátó 
központok útján megvalósuló - közvetlen támogatási szerepét a szerveze-
tébe tartozó anyagnemfelelős szolgálati ágak tevékenysége révén tölti be.  

A haderőnemi logisztikai irányító szervek az MH ÖLTP szakmai 
irányítása mellett hajtják végre tervezési koordinációs, összesítési, gaz-
dálkodás felügyeleti feladataikat. Tevékenységük döntően a haderőnemi 
szintű logisztikai gazdálkodás összefogására, a szabályozások betartására, 
a haderőnemi vezetés által priorizált igények tervezésének végrehajtására 
irányul.  

Végrehajtói-, intézményi szintű vezetők, a gazdálkodó szervezet lo-
gisztikai vezetőjén keresztül gyakorolt jogkörükben a haderőnemi lo-
gisztikai irányító szervek szakmai irányítása mellett hajtják végre terve-
zési, összesítési, gazdálkodási feladataikat. Tevékenységük döntően a 
csapat-, intézményi gazdálkodás összefogására, a szabályozások betar-
tására, az igények tervezésére és kielégítésére irányul. 

Tanulmányunkban a teljesség igénye nélkül próbáltuk felvázolni a 
haderő átalakítás jelen szakaszában rendelkezésre álló információk fi-
gyelembevételével a logisztikai rendszer átalakításának egy változatát. 

A feldolgozás folyamán figyelembe vettük a NATO előírásoknak 
való megfelelést, a Magyar Honvédség sajátosságai és szakmai hagyo-
mányai meghagyásával. Törekedtünk arra, hogy a bonyolult logisztikai 
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rendszer vezetése ne sértse a szolgálati elöljárói jogkört, de minden 
esetben érvényesüljenek a szakmai követelmények, biztosítsa a szakmai 
hierarchia szerinti vezetést. 

Tanulmányunkat ajánljuk a logisztikával foglalkozó szakemberek-
nek, mint vitaanyagot a további modernizáció és a lehetséges fejlesztés 
továbbgondolása érdekében. 

Az írásos anyag megértése érdekében készítettük el a mellékelt váz-
latokat. 

Felhasznált irodalom: 

1. Logisztikai Doktrína. 

2. MC 317. 

3. Hadtudományi Lexikon. 

4. A VFIB döntésekről megjelent dokumentumok. 

5. NATO követelmények 
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AAzz  MMHH  ÖÖLLTTPP  sszzeerrvveezzeettii  ffeellééppííttééssee  
11..  sszz..  áábbrraa  

PPaarraannccssnnookk  

EElllleennőőrrzzééssii  aalloo..  

MMHH  GGaazzddaassáággii  ffőő--
nnöökksséégg  

JJooggii  ééss  iiggaazzggaattáássii  
iirrooddaa  

TTöörrzzssffőőnnöökk  ((ppkk..hh..))  

Töf.ált. h. 

TTööff..  iinntteeggrr..  hh..  
LL--11  SSzzeemmééllyyüüggyyii  

ffőőnnöökksséégg  
LL--33  HHaaddmműűvveelleettii  ééss  

kkiikk..  ff..sséégg  

LL--44  LLooggiisszzttiikkaaii  ffőő--
nnöökksséégg  

LL--66  HHíírraaddóó  ééss  iinn--
ffoorrmmaattiikkaaii  ff..sséégg  

PPkk..  hh..  

MMHH  HHaaddiitteecchhnniikkaaii  
ffőőnnöökksséégg  

MMHH  HHTTPP  ff..sséégg  

MMHH  KKöözzlleekkeeddééssii  
sszzooff..sséégg  

PPkk..  II..  hh..  

TTáámmooggaattóó  oo..              

MMHH  LLéétteessííttmméénnyy  
ff..sséégg  

LLooggiisszzttiikkaaii  eelleemmzzőő  
ééss  kkoooorrddiinnáácciióóss  oo..  

KKöözzpp..  lloogg..  bbáázziiss  
pprrooggrraammiirrooddaa  

LLooggiisszzttiikkaaii  ggaazzddaa--
ssáággii  ééss  iinnffoorrmm..  aalloo..  

KKooddiiffiikkáácciióóss  aalloo..  

TTiittookkvvééddeellmmii  ééss  
üüggyyvviitteellii  aalloo..  

PPaarraannccssnnookkssáágg        

PPkk--ii  iirrooddaa  

BBiizzttoonnssáággtteecchhnniikkaaii  
aalloosszzttáállyy  
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3 Lör 1 Üza. 

KKöözzppoonnttii    
LLooggiisszzttiikkaaii  
EEllllááttóó  BBáázziiss  
((MMááttyyáássfföölldd))  

lláánnccttaallppaass  ééss  hhőőeerrőőggéépp,,  
ffeeggyyvveerrzzeett,,  kkiikk..tteecchhnn..,,  

    
      

AAzz  eellllááttóó  kköözzppoonnttookk  ááttaallaakkííttáássaa  „„AA””  vváállttoozzaatt  VVFFIIBB  eellggoonnddoollááss  aallaappjjáánn    

MMHH  HHTTEEKK  

MMHH  VVeesszzééllyyeess  
AAnnyyaagg  EEllllááttóó  

KKöözzppoonntt  ((PPuusszz--
ttaavvaaccss))  

rruuhháázzaatt,,  éélleellmmeezzééss,,  ttéérrkkéépp,,              
hhuummáánn  aannyyaagg,,    

üüzzeemmaannyyaagg,,  kkeennőőaannyyaagg,,  
MMHH  

HHTTPPEEKK  

llőősszzeerr,,  hhaarrccaannyyaagg  MMHH  HHEEKK  

KKöözzlleekkeeddééssii  aagg..    MMHH  KKKKKK  

Gödöllő, Tápiószecső 
Daróczi út 
Téglavető út 

A feladat befejezése 2006-ig 
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2. ábra 
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3 Lör 1 Üza. 

KKöözzppoonnttii    
LLooggiisszzttiikkaaii  
EEllllááttóó  BBáázziiss  
((MMááttyyáássfföölldd))  

lláánnccttaallppaass  ééss  hhőőeerrőőggéépp,,  
ffeeggyyvveerrzzeett,,  kkiikk..tteecchhnn..,,  

    
      

MMHH  HHTTEEKK  

MMHH  VVeesszzééllyyeess  
AAnnyyaagg  EEllllááttóó  

KKöözzppoonntt  ((PPuusszz--
ttaavvaaccss))  

rruuhháázzaatt,,  éélleellmmeezzééss,,  ttéérrkkéépp,,              
hhuummáánn  aannyyaagg,,    

üüzzeemmaannyyaagg,,  kkeennőőaannyyaagg,,  
MMHH  

HHTTPPEEKK  

llőősszzeerr,,  hhaarrccaannyyaagg  MMHH  HHEEKK  

KKöözzlleekkeeddééssii  aagg..    MMHH  KKKKKK  

Gödöllő, Tápiószecső 
Daróczi út 
Téglavető út 

A feladat befejezése 2006-ig 

Az ellátó központok átalakítása „B” változat KLB megvalósítása esetén 
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3. ábra 
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HHaaddeerrőőnneemmii  PPaarraannccssnnookkssáágg    
LLooggiisszzttiikkaaii  ffőőnnöökkssééggee  

                  

LLooggiisszzttiikkaaii  ffőőnnöökksséégg    

TTeerrvv..  ééss  ttáámm..  ff--sséégg  

szakági tisztek 
50% alez 
50% őrgy 
szakági tts.  zls 

HHaaddiitteecchhnniikkaaii  ff--sséégg  

szakági tisztek 
50% alez 
50% őrgy 
szakági tts.   zls 

HHaaddttáápp  ffőőnnöökksséégg  

szakági tisztek 
50% alez 
50% őrgy 
szakági tts.   zls 

GGaazzddaassáággii  ff--sséégg  

szakági tisztek 
50% alez 
50% őrgy 
szakági tts.   zls 

RReepp..  mműű..  ff--sséégg  

szakági tisztek 
50% alez 
50% őrgy 
szakági tts.   zls 

KKöözzll..  sszzff--sséégg  

szakági beosztottak 

A főnökségek vezetői a logisztikai főnök közvetlen aláren-
deltségébe kiemelve. 

4. ábra 
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LLooggiisszzttiikkaaii  EEzzrreedd  

PPaarraannccssnnookkssáágg  

SSzzáállllííttóó  zz..  
JJaavvííttóó  sszzáázzaadd  

SSzzéékkeessffeehhéérrvváárr  

KKöözzeeppeess  sszzáállll..  sszzdd..  

VVíízzeellllááttóó  sszzáállll..  sszzdd..  

ÜÜzzaa..  sszzáállll..  sszzdd..  

RRaakkttáárr  bbáázziiss  sszzdd..  

TTöörrzzss  sszzdd..  

RRaakkooddóó  sszzáállll..  kkiiss..  
sszzdd..  

HHeeöö..  ttáámmooggaattóó  eerrőő  

660000  tt..  sszziilláárrdd  
5500  tt..    ffoollyyéékkoonnyy  

660000  tt..  aannyyaagg  
880000  mm33  ffoollyyéékkoonnyy  
440000  mm33  iivvóóvvíízz  
7755  tt..  hhűűttöötttt  ééllmm..  

ZZeenneekkaarr  

TTeerr..  hhíírrkköözzpp..  

EEüü..  kköözzppoonntt  

IInnff..  kköözzpp..  
  

JJaavvííttóó  sszzdd..  

NNeemmzzeettii  ttáámm..  zz..  KKöözzll..  kkoooorrdd..  sszzdd..  

TTöörrzzss  sszzdd..  

11--22..  EEllllóó..  sszzdd..  
 
11--22..  FFoosszzaabb..  sszz..  

MMoozzggáásskkoooorrdd..  kköözzpp..  

SSzzáállll..  kkiiss..  sszz..  

HHíírraaddóó  sszz..  
FFeellttööllttööttttsséégg::  

NNTTZZ  8800%%  
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LLooggiisszzttiikkaaii  ééss  ttáámmooggaattóó  zzáásszzllóóaalljj    
((VVeesszzpprréémm))  

PPaarraannccssnnookkssáágg  

VVeezzeettőő  sszzeerrvveekk  

EEüü..  kköözzppoonntt  

ZZeenneekkaarr  

KKoommeennddáánnss  hhiivvaattaall  

TTöörrzzss  ttáámmooggaattóó  sszzdd..  

AAzz  aaddootttt  kkaattoonnaaii  sszzeerrvveezzeetthheezz  sszzeerrvveezzvvee  

RReepp..  ttáámm..  sszz..  ((KKeeccss--
kkeemméétt  SSzzoollnnookk))  

LLoogg..  sszzáázzaadd  NNTTEE  sszzáázzaadd  

MMűűvveelleettbbiizzttoossííttóó  rraajj  

TTöörrzzss  

SSzzáállllííttóó  rraajj    
((1122..  LLÉÉRRAAKK..  dddd..))  

EEllllááttóó  rraajj    
((1122..  LLÉÉRRAAKK..  dddd..))  

ÜÜzzaa..  sszzáállll..  rraajj  
((KKeeccsskkeemméétt))  

VVeeggyyeess  jjaavv..  sszzaakkaasszz  
((SSzzoollnnookk))  

PPaarraannccssnnookkssáágg  

EEllllááttóó  sszzaakkaasszz  

JJaavvííttóó  sszzaakkaasszz  

SSzzáállllííttóó  sszzaakkaasszz  

6. ábra 
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DDaannddáárr  LLooggiisszzttiikkaaii  ffőőnnöökksséégg  

LLooggiisszzttiikkaaii  ffőőnnöökksséégg  

HHaaddiitteecchhnniikkaaii  ffőőnnöökksséégg  

ht. főnök  őrgy 
szakági tisztek  szds 
szakági tts. zls 

HHaaddttáápp  ffőőnnöökksséégg  

htp. főnök  őrgy 
szakági tisztek szds 
szakági tts.  zls 

TTeerrvv..  ttáámmooggaattóó  ffőőnnöökksséégg  

terv. tám. főnök őrgy 
szakági tisztek szds 
szakági tts. zls 

A létszámok a dandár ellátási követelményeinek megfelelően kialakítva. 

A beosztások a fegyvernemi sajátosságok alapján változnak. 

Több helyőrségben diszlokáló dandár logisztikai főnöksége nincs megosztva. 

--kksszzff  
sszzáállll..  ddiisszzpp..  
ggaazzdd..  ff..  

92 

 

 

7. ábra 
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Törzs szd. Kihelyezett log. tám. 
szd. 

Elló. és száll. sz. 

Vegyesjavító sz. 

Parancsnokság 

Javító század Elló. és száll. szd. 

Fegyverzet jav.sz. 

Ker. hjmű. és gk. 
jav.sz. 

Vegyes jav. sz. 

Löszerszáll. sz. 

Üza. száll. sz. 

Ellátó szakasz 

Vegyes ag. száll. sz. 

A zászlóalj feltöltöttsége azonos az ellátandó szervezet feltöltöttségével.  

(MC 317/IF) 

 

Dandár Logisztikai zászlóalj 
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8. ábra 
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ÖÖnnáállllóó  zzáásszzllóóaalljj  
LLooggiisszzttiikkaaii  ffőőnnöökksséégg  

LLooggiisszzttiikkaaii  ffőőnnöökksséégg  

TTeerrvv..  ééss  ttáámm..  ff..--sséégg  HHaaddiitteecchhnniikkaaii  ff..--sséégg  HHaaddttáápp  ff..--sséégg  

főnök szds. 
terv.tisztek fhdgy. 
terv. tts. zls. 

A létszámok a zászlóalj ellátási követelményeinek megfelelően kialakítva. 

A beosztások a fegyvernemi sajátosságok alapján változnak. 

UUttaalltt  sszzeerrvveezzeettnnééll  aa  llééttsszzáámmookk  ccssöökkkkeennhheettnneekk..  

főnök szds. 
szakági tisztek fhdgy. 
szakági tts. zls. 

főnök  szds. 
szakági tisztek fhdgy. 
szakági tts.  zls. 

 

9. ábra 
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ÖÖnnáállllóó  zzáásszzllóóaalljj  LLooggiisszzttiikkaaii  sszzáázzaadd  

LLooggiisszzttiikkaaii  sszzáázzaadd  

EEllllááttóó  sszzáállllííttóó  sszz..  

LLőősszz..  sszzáállllííttóó  rraajj  

ÜÜzzaa..  sszzáállll..  rr..  

VVeeggyyeess  aagg..  sszzáállll..  rraajj  

JJaavvííttóó  sszzaakkaasszz  

FFeeggyyvveerrjjaavvííttóó  rraajj  

GGéépp  ééss  hhjjmműű..  jjaavv..  rraajj  

VVeeggyyeess  aagg..  jjaavv  rraajj  

ÉÉllmm..  eellllóó..  rraajj  Az alegységek a fegyvernemi sajátosságok alapján változnak. 

Utalt szervezetnél a létszámok csökkenhetnek 

  

10. ábra 
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Az egységek a fegyvernemi sajátosságok alapján változnak. 

KKöötteelléékk  zzáásszzllóóaalljj  

EEllllóó..  ééss  sszzáállll..  sszz..  TTöörrzzss  sszzaakkaasszz  

KKoommmm..  rraajj  

MMoozzggóó  vveezz..  ppoonntt  

MMeenntteessííttőő  rraajj  

VViilláággííttóó  rraajj  

HHíírraaddóó  rraajj  

VVeeggyyeess  sszzáállll..  rraajj  

LLőősszzeerrsszzáállll..  rraajj  

ÉÉllmm..  eellllóó..  rraajj  

RRaakkttáárraakk  

HHeellyyrreeáállllííttóó  sszzaakkaasszz  

SS--44  

TTöörrzzssttáámmooggaattóó  sszzáázzaadd  

.  
11--22..  kkaarrbb..  rraajj  

11. ábra 
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KKöözzppoonnttii  
LLooggiisszzttiikkaaii  
SSzzeerrvveezzeetteekk  

Együttműködési kapcsolat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSzzoollggáállaattii  aalláárreennddeellttsséégg  

AAzz  MMHH  ÖÖLLTTPP  vveezzeettééssii  ééss  eeggyyüüttttmműűkkööddééssii  rreennddjjee  

TTEERRMMEELLŐŐII  
LLOOGGIISSZZTTIIKKAA  

HHMM  KKÁÁTT  
((VVGG  HHÁÁTT))  

HHMM  
SSzzaakkmmaaii  

FFőőoosszzttáállyyookk  
HHMM    BBeesszz..  ééss  BBiizztt..  BBeerruuhh..  

HHiivvaattaall  

HHMM  TTeecchhnnoollóóggiiaaiiHHiivvaattaall  

HHMM  IInnggaattllaann  KKeezzeellééssii  
HHiivvaattaall  

HHMM  TTeerrmmeellőő    ééss    
SSzzoollggáállttaattóó  

RRTT..--kk  

HHMM  HHVVKKFF  

LLooggiisszzttiikkaaii  
EEzzrreedd,,  ttáámm..zz..  KKöözzvveettlleenn  eellllááttááss  

MMHH  ÖÖsssszzhhaaddeerrőőnneemmii  LLooggiisszzttiikkaaii  
ééss  TTáámmooggaattóó  PPaarraannccssnnookkssáágg  

KKöözzééppsszziinnttűű  
vveezz..  sszzeerrvveekk  

AA--44,,GG--44  

SSzzaakkmmaaii  aalláárreennddeellttsséégg  

 

HM Háttérintézmények 

Csapat Logisztikai szervezetek 

 

12. ábra 
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KKAATTOONNAAII  LLOOGGIISSZZTTIIKKAAII  
RREENNDDSSZZEERR  


