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SZÁMVETÉS 2004-RŐL, KILÁTÁSAINK 2005-RE 

Gáspár Tibor1 

A Magyar Honvédség logisztikai rendszere az MH Összhaderőnemi 
Logisztikai és Támogató Parancsnokság (MH ÖLTP) vezetésével ered-
ményes évet zárt 2004-ben. A legfontosabb eredményeink a teljesség 
igénye nélkül: 

1. A haderő átalakítás MH szintű logisztikai feladatainak 
 – anyag, eszköz átcsoportosítások, elszámoltatások, 

beszerzések – végzése 

A haderő átalakítás I-II. és III. üteme eredményesen befejeződött. 
Az átalakítás eredményeként a szárazföldi és légierő csapatainak döntő 
többsége áttért az új szervezeti formára. Ez nagyon nagy mennyiségű 
anyag és eszköz átcsoportosítással járt. A hadfelszerelés kisebbik része 
átadásra került az egyik katonai szervezettől a másikhoz, a nagyobbik 
rész viszont központi készletbe került. Az ellátó központok által átvett 
eszközök és anyagok jelentős része az MH inkurrencia állományát gaz-
dagította.  

Megkezdődött – november 01-el – a IV. ütem feladatainak végre-
hajtása is. Ezen ütem egyik legfontosabb feladata az MH ÖLTP átalakí-
tása. A parancsnokság 10%-os létszámcsökkentést hajtott végre, amely-
nek eredményeként a vezetés funkcionálisan egyszerűsödött, az átfedések 
megszűntek. 

Az inkurrencia kezelő ideiglenes állomány bekerült az ellátó köz-
pontok állománytábláiba, ami a működés rendjében egyértelműen pozitív 
stabilitást okoz.  

Megkezdődött az MH Veszélyesanyag Ellátó Központ (VEK) 
megalakításával kapcsolatos előkészítő munka, megteremtődtek a rakéta 
tárolás infrastrukturális feltételei, folyik a személyi állomány felkészítése. 

                                                      
1 Dr. Gáspár Tibor mk. vezérőrnagy, MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támo-
gató Parancsnokság parancsnoka. 
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Megtörtént az MH Civil-katonai Együttműködési Központ to-
vábbfejlesztése és átalakítása MH Civil Katonai Együttműködési és 
Lélektani Műveleti Központ-ba. 

Folytatódott a logisztikai vezetési rendszer megszilárdítása.  

Az MH ÖLTP a 2009/2004. ( I. 22.) Kormány határozata a Ma-
gyar Honvédség irányításának és felsőszintű vezetésének rendjéről szóló 
2204/2001. (VIII. 8.) Kormány határozat módosításával felsőszintű 
vezető szerv. Parancsnoka, valamint az MH ÖLTP felsőszintű gazdálko-
dást irányító szervezeteinek vezetői – a feladatkörükbe utalt kérdésekben 
– az MH szakmai felettesei vagy elöljárói, akik ez irányú feladataikat a 
szakirányítás keretében végzik. 

2. Az önkéntes haderőre történő áttérés logisztikai  
feltételrendszerének megteremtése 

Az utolsó sorkatona ünnepélyes elköszöntése 2004. november 03-
án megtörtént. Az ünnepségsorozat logisztikai biztosítása is egy orszá-
gos feladat volt. 

A szerződéses állomány korszerűbb körülményeinek megteremtése 
érdekében sokat tett a logisztikai rendszer. A költségvetési lehetőségeink 
maximális kihasználásával megteremtettük az egységeshez közelítő ruhá-
zati ellátást. A felújított elhelyezési körletekben 52 teakonyhát szereltünk 
fel, megteremtettük a személyi mosás lehetőségét. Augusztus 01-től biz-
tosítottuk az állomány részére természetbeni ellátásként az ebédet, amit 
sajnos csak az állomány 33-35 %-a vesz igénybe. 

Átalakult az őrszolgálat is. Az objektumok döntő többségében 
szerződés alapján civil szolgáltatók végzik a feladatot. Az őrzés-vé-
delemmel kapcsolatos igazolások, kifizetések intézése 2005. január 01-től 
az MH ÖLTP-n történik. 

3. A logisztikai szerződéses állomány kiképzési rendszerének 
átalakítása, az összfegyvernemi képzés átalakítása kiképzés-

technikai alapjainak megteremtése 

Kidolgoztuk a logisztikai szerződéses állomány szakkiképzési rend-
szerét, illeszkedve a kiképző központban végrehajtásra kerülő alapki-
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képzéshez. A rendszer kellő rugalmassággal biztosítja a speciális szakmai 
ismereteket követelő beosztásokra is a felkészülést. 

A kialakított összfegyvernemi kiképzés feltételeinek megteremtése 
érdekében a kiképzési helyszínekre koncentráltuk a kiképzési segédesz-
közöket, a kiképzéshez szükséges technikai eszközöket és anyagokat, 
megkezdtük a kiképzési létesítmények korszerűsítését, felújítását.  

4. A nemzetközi békemissziókban részt vevő erők  
logisztikai biztosítása 

Az erőforrásokat a békefenntartási és békemissziós küldetésekben 
részt vevő kontingensek támogatására és a NATO kötelezettségekből 
adódó logisztikai feltételek megteremtésére koncentráltuk.  

Biztosítottuk az NRF 2, NRF 3 és NRF 4 váltásba kijelölt alegysé-
gek felszerelését. Eredményesen vezettük az NRF3 váltást (törzstisztek, 
CIMIC csoport, biológiai laboratórium, és NTE) felkészítését és szolgá-
lat ellátását. Biztosítottuk a biológiai laboratórium részvételét az Athéni 
Olimpia biztosításában.  

Két kontingensünk – a repülőtér üzemeltető részleg és a katonai 
szállítószakasz – a délszláv területen eredményesen befejezte küldetését 
és kivonásra került.  

Folyamatosan biztosítottuk az iraki szállítózászlóalj ellátását, a vál-
tások felszerelését, ki- és hazaszállítását, valamint a kontingens kivoná-
sát.  

Új misszióként felkészítettük a könnyű gyalog századot a ISAF ke-
retében történő feladat-végrehajtásra. Jelentős feladat volt a század kite-
lepítése Afganisztánba és az állomány ellátásának biztosítása folyamatos 
feladat.  

5. Inkurrencia kezelés átalakítása 

Az inkurrenciával kapcsolatos tevékenységünket az átalakult keze-
lési rend kidolgozása határozta meg. Az inkurrencia kezelés új rendjét 
szabályozó HM döntés megváltozásával, a 2005. évi költségvetési tör-
vény lehetőséget adott a tárcának az értékesítésre. Ennek megfelelően fo-
lyik az ÁPV Rt. részére történő átadáson túl az inkurrens anyagot tárolási 
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helyükön történő értékesítése, illetve az önkormányzatoknak, karitatív 
szervezeteknek történő térítésmentes átadás előkészítése. 

Megkezdődött a lőszerek és a rakéta hajtóanyagok megsemmisíté-
se. 

2004. február 01-el felállításra került egy kihelyezett ideiglenes 
inkurrencia raktár Szentkirályszabadján, valamint 2004. április 01-el egy 
inkurrencia tároló raktár Kalocsán. 

6. Haditechnikai korszerűsítések, fejlesztések 

A terveknek megfelelően, ütemesen halad a Gépjármű Beszerzési 
Program, a személyi állomány egyéni felszerelésének korszerűsítése, a 
vegyivédelmi és műszaki technikai beszerzések, a hadtáp és közlekedés 
technikai eszközök korszerűsítése.  

A kutatás fejlesztési feladatok kapcsán: 

• Megkezdődött az AK-63 D gépkarabély modernizációja; 

• Befejeződött a 7,62 mm-es mesterlövész puska haditechnikai el-
lenőrző vizsgálata; 

• Befejeződött a 30 mm-es jelzőtöltények kiváltására tervezett 26,5 
mm jelzőtöltények és rakétapisztoly csapatpróbája; 

• Folytatódik a 96 M és 93 M kézigránátok beszerzése; 

• A Gepárd M1 kiváltása érdekében megkezdődött a Gepárd M5 
mesterlövész puska haditechnikai vizsgálata; 

• Folytatódik a P-18 (2 db) és SZT-68U (1 db) radarok gyári javítá-
sa és modernizációja; 

• Az USA FMS segélyforrások felhasználásával beszerzésre került: 

• 83 db AN/PVS-14 éjszakai figyelő berendezés; 

• 53 db M961 éjszakai figyelő műszer; 

• 100 db PLGR-96 GPS; 

• 30.000 db kézi jelzőtöltény; 

• Befejeződött a K-1P tűzvezető rendszer csapatpróbája; 
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• Folytatódik a védőmellényekkel, új típusú kézifegyverekkel törté-
nő ellátás; 

• Elkészült a század tűztámogató és tűzmegfigyelő rendszer proto-
típusa, sikeresen befejeződött az eszköz haditechnikai ellenőrző 
vizsgálata ; 

• Folytatódik a lézertávmérők beszerzése; 

• Befejeződött a multispektrális álcaháló és ruha fejlesztés. Az esz-
közök a csapatpróba végrehajtása után rendszeresítésre kerültek;  

• Végrehajtottuk a mentesítő konténer csapatpróbáját, 

• Folytatódik a „zászlóalj mentesítő utánfutó” csapatpróbája, 

• Megtörtént a mérgező harcanyagok műszeres azonosítását lehető-
vé tevő MM-1 GC-MS rendszer, valamint a vegyianyagok nagy-
távolságú észlelését és azonosítását biztosító RAPID-1 távfelderí-
tő eszköz, az XOM/T sugáradagmérő kiértékelő, valamint a 
SOR/T egyéni sugáradagmérő beszerzése; 

• Beszereztük a kollektív védőeszközök mintapéldányait; 

• Kialakítottuk a terepjáró tűzoltó gépjárműfecskendő mintapéldá-
nyát. 

7. A stratégiai légi és tengeri szállítókapacitás megteremtése 

A NATO megfelelő munkacsoportjain keresztül csatlakoztunk a 
stratégiai légi és tengeri szállítási egyezményekhez, valamint kétoldalú 
szerződésekkel is biztosítottuk a szükséges kapacitásokat. A kialakított 
rendszer a ISAF kontingens ellátásával, változásával, valamint az iraki 
szállítózászlóalj hazaszállításával bizonyította működőképességét. 

8. A működéshez szükséges alap szabályzók kidolgozása 

Az év folyamán elkészült az „MH logisztikai integrációs terve”, az 
„MH közlekedési támogatási doktrína”, a „ Térkép támogatási dokt-
rína”, a „Meteorológiai fejlesztési terv”, valamint a „Veszélyesanyag-
szállítási szakutasítás”. 
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Megkezdődött a MH Összhaderőnemi Logisztikai Doktrina átdolgo-
zása, figyelembe véve az év közben bekövetkezett szervezeti, eljárásbeli 
és irányítási rendszerbeli változásokat. 

Az MH ÖLTP számára a 2005. évet alapjában meghatározza az 
MH logisztikai működési feltételei folyamatos biztosítása, a már 
megkezdett és az ez évben tervezett korszerűsítési programok végre-
hajtása, a békefenntartási és békemissziós küldetésekben résztvevő 
kontingensek logisztikai biztosítása, az önkéntes haderőre történő át-
térés és a haderő-átalakítás logisztikai feltételeinek további javítása, 
valamint az inkurrencia kezelés. 

Ezen belül kiemelkednek a következők: 

• A végrehajtott szervezeti változások, illetve a tárca gazdálkodási 
tevékenységét befolyásoló új jogszabályok és miniszteri utasítá-
sok hatására végre kell hajtani a beszerzési utasítások korrekcióját 
és gazdálkodási szabályok átdolgozását; 

• Végezni kell a hazai, nemzetközi, két- és többoldalú, valamint a 
NATO gyakorlatok logisztikai feladatainak szervezését és koordi-
nálását, 

• Ki kell alakítani a Befogadó Nemzeti Támogatás logisztikai 
elemeit, ki kell dolgozni a nemzeti támogató elem alkalmazási el-
veit és követelményeit; 

• Emelni kell a személyi állomány személyi felszerelésének ellátási 
színvonalát; 

• Részt kell venni a Tárca Védelmi Tervezési Rendszer – a költ-
ségvetési tervezésben történő – alkalmazásával kapcsolatos fela-
datok végrehajtásában; 

• Erősíteni kell az államháztartási, parancsnoki és logisztikai szak-
ellenőrzések rendszerét; 

• Az MH HEK bázisán létre kell hozni az MH Veszélyesanyag El-
látó Központ-ot; 

• Meg kell kezdeni a Központi Logisztikai Bázis kialakítását. 

A 2005-ös év tervezett feladatainak eredményes végrehajtásához 
fegyelmezett, pontos és szakszerű munkavégzés szükséges. 


