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LOGISZTIKAI BIZTOSÍTÁS ELMÉLETE 

A MAGYAR KATONAI LOGISZTIKAI TÁMOGATÓ  
RENDSZER ÁTFOGÓ REFORMJA 

(TANULMÁNY) 

Lengyel András1 

I. Bevezető 

A Magyar Honvédség logisztikai támogató rendszerének átalakítá-
sára az elmúlt időszakban nagyon sok elképzelés született. Az elképzelé-
sek kivétel nélkül a korszerűsítésre, a hatékonyság növelésére, a rugal-
mas reagáló képességre, vagy éppen a civil szolgáltatások további 
bevonására születtek. Minden elgondolás a szakterület működési feltét-
elei javítására és a fenti deklarált célok elérésére törekedett (a jó szán-
dék erejével), de a végrehajtás igazából csak a logisztikai szakállomány 
létszámai csökkentésében, a működő objektumok egy részének bezárá-
sában és az ott tárolt anyagok valamely más raktárba történő kénysze-
rűen – és néha a legelemibb előírásokat is sértő módon – végrehajtott 
átcsoportosítás révén valósult meg.  

A folyamat soha nem terjedt ki a teljes vertikumra a központi tago-
zattól a „legutolsó” láncszemig, hanem egymástól függetlenül, a hatások 
kölcsönös elemzése nélkül ment végbe. Ennek eredményeként, például 
szinte egyszerre szűnt meg a haderő szárazföldi technikai eszközei ki-
szolgálására – korábban állománytáblában lévő – javító kapacitás a köz-
pontban (utolsó szervezetként az MH Fegyverzettechnikai Javító Üzem) 
és a javítózászlóaljak felszámolásával a haderőnemi tagozatban is. És ha 
még mindig a példánál maradunk mára oda jutottunk, hogy a magyar 
haderő legmagasabb szintű javítókötelékét a még rendszerben lévő dan-
dár javítószázadok képezik. Minden, a javítószázad kapacitását vagy 
technikai, technológiai és más képességbeli lehetőségeit meghaladó 
igényt hazai területen és missziós feladatok ellátásánál egyaránt csak 
haderőn kívüli, nemzetgazdasági szolgáltatás bevonásával lehet megvaló-
sítani. 

                                                      
1 Lengyel András mk. ezredes, MH ÖLTP Hadműveleti és Kiképzési Főnökség, 
főnök. 
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Annak érdekében, hogy ne csak részeredményeket érjünk el az 
ellátás, kiszolgálás fejlesztése terén, indokolt az MH logisztikai szükség-
letei és képességei korrekt összevetése, reális igényeken alapuló számve-
tések elkészítése és ennek alapján a támogató rendszer valódi reformjá-
hoz a lehetséges alternatívák kidolgozása. Az elkészült változatokat 
széles körben meg kell vitatatni és a szakmai, valamint az alkalmazói ol-
dal véleményének figyelembevételével lehet elfogadni majd bevezetni. E 
folyamat eredményeként elérhetjük, hogy végre nyugvópontra jut a tá-
mogató rendszer helyzete, megszűnik a logisztikai szakterület állandó át-
alakítása, az alegységek maradék elv szerinti összeállítása, létrejön és ér-
vényesül a szakmai irányítás rendje2 és ezen tényezők biztosítékával 
elkezdhet dolgozni – legalább középtávon – konszolidáltan a logisztikai 
szakállomány.  

Ha ez a szakmai és alkalmazói párbeszéd eredményre jut, úgy ponto-
san meg lehet határozni a jövőbeni logisztikai támogató rendszer működ-
tetéséhez szükséges szervezeteket, szervezeti elemeket, azok megalakítá-
sához a szakállomány igényt. Ennek eredményeként a személyi állomány 
utánpótlásának tervezése és tervezhetősége biztosítottá válhat. Innentől 
kezdve nagyon egyszerű eljutni a képzési igények egzakt számvetéséhez 
és a tanintézetekből kikerülő pályakezdők nem a beosztásba helyezés 
gondjaival szembesülnek elsőként. Reményeim szerint nem fordulhat elő 
az a helyzet, hogy rövid időn belül többször is változik a szervezeti struk-
túra felborítva – a személyi állomány minden kategóriájában – az előme-
netel, az utánpótlás, a beiskolázás tervezés kialakított rendjét.  

Minden haderő lelkét, mozgató rugóját az állományában lévő lo-
gisztikai támogató szervezetek jelentik, amelyek kapacitásait, képessége-
it a felépítmény valamennyi szintjén kiegészítheti a polgári erőforrások 
igénybe vétele. Az utóbbi szerves része a katonai támogató rendszernek 
abban az értelemben, hogy a katonai oldal nem erővel és eszközzel, ha-
nem pénzügyi erőforrásokkal rendelkezik ezen feladatok megvalósításá-
hoz, vagyis egész egyszerűen, mint kész szolgáltatást megveszi a hiányzó 
szükségleteket, legyen az anyaggal való ellátás, vagy bármely más nem 
materiális támogatás. A rendszer tehát így teljes és egész, a haderő tá-
maszkodhat a civil bázisra, de a támaszkodás igénybe vételét, mértékét és 
annak egyes területeit minden esetben a gazdaságosság elvén kell eldön-
teni és egyáltalán nem szabad azt az előírt létszámkorlátoknak determi-

                                                      
2  A szakmai feladatok irányításának szabályozása a HM hatáskörébe tartozik és 
a tárca teljes egészére kiterjed. 
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nálni. A költségvetésnek a fenti feladatok teljes skáláját le kell fedni. A 
magyar sajátosság a közelmúltig az volt, hogy ahol a pénzeszközök nem 
álltak rendelkezésre, ott a meglévő materiális javakat élte fel a honvéd-
ség. Ez átsegítette az alultervezett költségvetési időszakon a haderőt, de 
mára a jelentős tartalékok kimerültek. A haderő működtetéséhez tehát 
minden időben biztosítani kell a hozzá szükséges pénzeszközöket is. Ta-
nulmányommal nem kívánom megváltani a világot, tisztában vagyok az-
zal, hogy a témának ez az írás csak a felvetését és nem a megoldását je-
lenti. Azt gondolom minden útnak van egy első lépése, amelyet ha sok 
követ eljutunk a célig. (A logisztikai struktúra kiinduló helyzetét az 1. 
számú ábra tartalmazza). 

Az erőforrások felhasználása a logisztikai szervezeteken keresztül 
valósul meg, ezért nagyon fontos, hogy ez a rendszer egy átlátható, ha-
tékonyan működő és nem utolsó sorban a haderő igényeire rugalmasan 
reagálni képes egységet alkosson. A fenti szempontok alapján a logisz-
tikai támogató rendszer jövőbeni felépítésére (közelebbi és távolabbi fej-
lesztésére) a következő lehetséges alternatíva kínálkozik.  

II. A katonai logisztikai rendszer megkezdett átalakításá-
nak irányai  

A katonai logisztika átalakítása a 2007. 01. 01-én kezdődő szerve-
zési feladatok befejezése után a következőkben ismertetett felépítésben 
működik tovább. 

A jövőbeni vertikális tagozódás: 

1.) A minisztériumi logisztikai szervek (a HM részéről biztosított fe-
ladatok). 

2.) Összhaderőnemi logisztikai tagozat Összhaderőnemi Parancs-
noksági (ÖHP) feladatok. 

3.) Csapatszintű logisztikai tagozat (dandár, ezred feladatok). 

A fent nevesített három szervezeti szint elkülönülése nem a katonai 
hierarchia miatt fontos, hanem az adott szintekhez kapcsolódó funkciók 
teljesítése és az egyes szintekhez kapcsolódó hatáskörök érvényesítése 
érdekében indokolt. A minisztériumi szervek a teljes HM tárca logiszti-
kai igényei összesítését, központi erőforrásai felhasználása igénybevéte-
lének tervezését és a szakterület szabályozását végzik. Ezen központi fe-
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ladatokat az új szervezetként, a jövő évben megalakuló HM Központi 
Logisztikai Hivatal (a továbbiakban: KLH), látja el. 

Az összhaderőnemi tagozat az MH Összhaderőnemi Parancs-
nokság (a továbbiakban: ÖHP) a törzsébe tartozó tervező szervezeti 
elemekkel szolgálati alárendeltjei ellátásához, működéséhez szükséges 
számvetéseket összesíti, majd alárendeltjei részére bontja tovább a szét-
osztható javakat. Az ÖHP parancsnok a saját feladatszabásához mérten 
intézkedik és teszi elérhetővé, bocsátja a csapatok rendelkezésére az ÖHP 
számára a HM részéről biztosított erőforrásokat. Az előzőekben láthattuk, 
hogy központi támogatás mértéke szétosztását a fent nevesített KLH 
számveti. A haderő érdeke azt kívánja, hogy ezt a feladatot együttmű-
ködve az összhaderőnemi tagozattal végezze el.  

Végül megjelenik a csapattagozat, amelynek logisztikai szervezetei 
a haderő mozgásban és életben tartásához a valós támogatást teljesítik 
nap mint nap két, területileg és feladatrendszerében gyökeresen eltérő 
irányban, egyik a honi területen lévő csapatok érdekében működő logisz-
tikai támogató elemeket, a másik a missziós logisztikai támogató szerve-
zeteket jelenti. 

Ebben a rendszerben is érvényesül az egymásra épülés – más néven 
az elöljáró biztosítási felelősségének – elve, vagyis az adott tagozat lo-
gisztikai szervezetei lehetőségeit vagy az adott szervezeti szint erőforrá-
sait meghaladó feladatokhoz az eggyel magasabb tagozat biztosít kiegé-
szítő javakat (megerősítő támogatást). 

A fenti szervezeti struktúra és a hozzá kapcsolódó feladatrendszer 
részleteiben az alábbiakat foglalja magába: 

1.) A minisztériumi szervek részéről biztosított logisztikai felada-
tok: 

Tudomásul kell vennünk a 2218/2006. (VI.30.) Kormányhatározat 
döntéséből az MH logisztikai rendszere átalakítására vonatkozó előírást, 
vagyis, hogy megalakul a HM Logisztikai Hivatal, míg az MH ÖLTP – 
jelenlegi feladatrendszere feldarabolásával – megszűnik. A hivatal betölti 
mindazon felsőszintű funkciókat, amelyet az MH ÖLTP a korábbiakban 
megvalósított, és mint a logisztikai hierarchia csúcs szerve elvégzi a szak-
terület szabályozásának munkáit. A hivatal azonban – az MH ÖLTP je-
lenlegi gyakorlatától eltérően – nem hajtja végre (hiszen nem is feladata) 
a csapatok támogatását, csupán erőforrásokat számvet annak megvalósí-
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tásához. A csapatok logisztikai támogatására továbbra is – mint végre-
hajtók – az Ellátó Központok, az ÖHP közvetlen logisztikai szervezetei 
és a logisztikai alegységek hivatottak. 

Felsőszintű logisztikai feladatrendszer 

Megítélésem szerint a kifejezés egy kicsit problémás és misztikus. 
Sok okmányban olvasható, de valódi tartalommal egyik sem tölti meg. A 
szakterület felső szintjét az erőforrás igények összesítése, az erőforrások 
végső szétosztása (meghatározása), a központi szabályozások kidolgozá-
sa és azok érvényre jutásának ellenőrzése képezheti. Ha ez (KLH) a 
csúcsszerv, akkor itt kell meghatározni a normákat, normatívákat, gyako-
rolni a képzés kamarai jogköreit és kidolgozni a doktrínát, valamint mű-
velni a szabványosítási, illetve a termékazonosítási feladatokat. Magya-
rán innen kell vezérelni a szakmai munkát. Minden más, ami a 
logisztikában van a végrehajtás kategóriájába tartozik függetlenül attól, 
hogy az a tevékenység összhaderőnemi szinten, vagy az ÖHP alárendelt-
ségébe tartozó csapatnál valósul meg. Ez a jogkör – a KLH szabályozói 
szerepköre – érvényes a HM irányítása, vagy szakmai felügyelete, illetve 
a HM HVKF szolgálati alárendeltségébe tartozó szervezetekre is. 

A felsőszintű logisztikai feladatrendszert tehát a HM KLH valósítja 
meg. Költségvetés leosztási és szabályozói feladatköre nem csupán az 
MH csapataira, hanem a HM irányítása és felügyelete alá tartozó szerve-
zetek szakmai munkájára és annak ellenőrzésére is kiterjed, ez biztosítja a 
szakmai tevékenység és az ellátás egyenszilárdságát a teljes HM tárcára 
vonatkozóan.  

A hivatal lehetőségei komplex módon érvényesülhetnek, hiszen fe-
ladat-, jog-, és hatásköre az igények tervezésére, a számvetett igényekhez 
a pénzeszközök hozzárendelésére, a hiányzó anyagok beszerzésére és 
azok minőségi ellenőrzésére és egyéb járulékos területek például készlet-
képzés szabályozása, kodifikáció – vagyis a teljes logisztikai vertikum – 
felügyeletére terjed ki. A láncszem egyetlen gyenge pontja (legalábbis, 
amit előre prognosztizálni lehet), hogy a hivatal nem „látja” a központi 
raktárak anyagi készleteit, azok nagyságát és hadi használhatóságának 
mutatóit. Nem lehetséges, hogy a hivatal „pénz vagy anyag” manővert 
folytasson, illetve csak bonyolult, az MH ÖHP szervezetében lévő és 
alárendeltségébe tartozó Ellátó Központokkal történő egyeztetésekkel 
valósítható meg. Ez azt jelenti, hogy ha az ÖHP valamilyen új igényt 
megfogalmaz, azt a hivatal, mint biztosítási (beszerzési) feladatot kell, 
hogy kezelje. A hivatal – és a teljes logisztikai struktúra – részére nem áll 
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rendelkezésre olyan informatikai rendszer (például a jobb sorsra érdemes  
LGIR), amely az információ pontos és szabad hozzáférését lehetővé ten-
né a tervezők és döntéshozók részére. Tudjuk, ez a közeljövőben nem is 
várható. Ezért tehát marad a közvetlen adatbekérés, a hozzákapcsolt kézi 
vezérlés az ilyen rendszerek működési hibáival együtt.  

A KLH, mint a katonai logisztika csúcsszerve, nagyon fontos sze-
repet fog betölteni nem csak a központi szabályozás terén, hanem a be-
szerzés és az ellátás kiegyensúlyozása, egysége vonatkozásában is. Arról 
van szó, hogy a két terület – az ellátás felelőssége, valamint a hiányzó 
hadfelszerelés (vagy szükséges szolgáltatás) beszerzése azonos vezető 
jog - és hatáskörébe tartozik. Ez lehet a hivatal megalakításának a legna-
gyobb eredménye, vagyis nem lehet a továbbiakban a sürgősen jelentkező 
igények beszerzését, kielégítését a bürokrácia útvesztőiben lassítani vagy 
elodázni. A hivatal egyszemélyi vezetője felelős a honvédség ellátásához, 
működéséhez, a külföldön szolgálatot teljesítő kontingensek feladataihoz 
szükséges anyagok, eszközök és szolgáltatások biztosításáért, nincs szer-
vezetek (csupán szervezeti elemek közötti) munka-, hatás-, jog- és fele-
lősségi kör megosztás. 

A hivatal létrehozására vonatkozó tervek meghatározták azt az idő-
intervallumot, ami a hivatal megalakítása és a (teljes) működőképesség 
elérése között van (2007.01.01., illetve 2007.02.28.), ez rendkívül feszí-
tett munkát jelent, de tekintettel a mai világunk felfokozott tempójára, el 
kell fogadni, tudomásul kell venni az átalakítás erre vonatkozó rendele-
teit. Természetesen ez az új rendszer is működhet eredményesen, ha a 
benne lévő beosztásokat olyan hozzáértő állománnyal töltik fel, akik a 
logisztikában eddig is a szakmai kultúra csúcsát képviselték, és – ez na-
gyon fontos – rövidtávon hajlandóak a szabadidejük rovására is az átme-
net zavarait kezelni. 

Az említett zavar azt jelenti, hogy folyamatosan működő logisztika 
nélkül a haderő nem lehet eredményes. Mivel a csapatok logisztikai 
alegységei rendelkeznek tartalékokkal, a központi logisztika rugalmatlan-
ságát, az anyagok és eszközök utánpótlásának akadozását rövid ideig ké-
pesek kezelni. Gondot az okoz, hogy a csapatoknál nincs az alapren-
deltetéséhez nem szükséges, ám például új missziós felajánlásnál azonna-
li igényként jelentkező felszerelés vonatkozásában használatba vehető 
készlet. Nos, ezeket az igényeket a KLH -nál soron kívül kell kezelni, ám 
a sürgős feladatot is csak hozzá értő szakember tudja teljesíteni.  

A KLH rendszerbe állása után a tervszerűség és a kiszámíthatóság 
érdekében elengedhetetlen a felajánlások kidolgozásában (nem csak a 
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DPQ és FP, vagyis a hosszú távú, hanem az „ad-hoc” jellegű felajánlá-
sok is) való részvétele a KLH felelős szakemberének elsősorban azért, 
hogy legyen információja az MH előtt álló következő feladatokról, ame-
lyet majd a logisztika oldaláról a hivatalnak kezelnie kell. Részvételénél 
fogva meg tudja ítélni, hogy a felajánlás milyen erőforrásokat (plusz erő-
forrásokat) igényel. Mindezek eredményeként a döntéshozó abba az elő-
nyös helyzetbe kerülhet, hogy tisztában lehet azzal, hogy az ígérete 
mennyibe kerül és főleg, hogy van-e annak valódi anyagi háttere. 

A legfelsőbb logisztikai tagozat további működéséről vagy lehetősé-
geiről nem kívánok többet írni, mert megalakítása eldöntött tény, meg-
szervezése megkezdődött, feladatrendszere, bár még nincs véglegesen le-
tisztázva a korábban jelzett csomópontokban fókuszálódik. A hivatal a 
kezdeti működési zavarok megszüntetése után, ha valódi szakemberek 
kapnak benne helyet, képes lehet a számára megfogalmazott alaprendelte-
tés megfelelő ellátására. (A hivatal lehetséges nagybani szervezeti felépí-
tését a 2. számú ábra szemlélteti). 

2.) Összhaderőnemi logisztikai feladatok: 

A középszintű tagozat logisztikája az átalakítás után a jelenlegitől 
eltérően egy sor új feladatrendszerrel bővül ki. Ebbe a körbe tartozik az 
MH ÖLTP korábbi tervező-irányító és ellenőrző funkciója az MH ellá-
tása érdekében, a jelenlegi központi logisztikai végrehajtó szervezetek 
szolgálati és szakmai irányítása, közvetlen és az eddigieknél lényegesen 
szorosabb együttműködés a HM szervekkel, kiemelten a KLH –val. Fel-
ügyelni kell az MH ÖLTP hazai és nemzetközi kapcsolati rendszeréből 
egy sor területet. Természetesen, mint középszintű parancsnokságnak to-
vábbra is megmarad – alaprendeltetéséhez tartozik – a szolgálati aláren-
deltségébe tartozó szervezetek irányítása, azok logisztikai szakfeladatai-
nak meghatározása.  

A haderőnemnél a fentiek teljesítése érdekében két funkcionálisan 
jól elkülönült szervezeti elem kerül kialakításra. Ez egyike az MH ÖLTP 
-től kapott feladatra szervezett – a KLH által nem művelt – a központból 
leadott kötelmek, míg a másik a haderőnemi logisztika, vagyis az ÖHP 
szolgálati alárendeltjei logisztikai erőforrás igényei összesítése, azok ki-
elégítésének tervezése, a KLH által kidolgozott és a HM Védelmi Ter-
vezési és Infrastrukturális szakállamtitkár által kiadott szakmai intéz-
kedések, utasítások alapján. Az első feladatra, az ellátó központok és 
más központi logisztikai szervezetek szaktevékenységének irányítására a 
Harckiszolgáló Támogató Osztály áll szervezetbe.  
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A második feladatot a haderőnemi logisztikai szervezet – a 4. 
blokk végzi, ami tehát nem más, mint az eddigi, klasszikus törzskari elem, 
amely a parancsnokság és a szolgálati alárendeltek ellátását tervezi, szer-
vezi és ellenőrzi a végrehajtást béke és békétől eltérő időszakban egya-
ránt. Lehet, hogy bonyolultnak is tűnik a két funkció, azok szervezeti el-
határolódása de van egy nagyon fontos követelmény: nem szabad azokat 
összekeverni. 

A fenti két feladatrendszer alapján a logisztikai támogatás szem-
szögéből az alárendelt katonai szervezetek is két csoportra oszthatók:  

• A „tisztán” logisztikai szervezetek az Ellátó központok, a Kato-
nai Közlekedési Központ, a Légijármű Javító Üzem, a 64. Boco-
nádi Szabó József Logisztikai Ezred, amelyek a haderőnemi pa-
rancsnok közvetlen szolgálati alárendeltségében a teljes ÖHP – és 
nem utolsósorban – a HM HVKF alárendeltjeire, valamint a Hon-
védelmi Minisztérium hivatalaira és háttérintézményeire, a mi-
niszter közvetlen, illetve fenntartói irányítása alá tartozó szerveze-
tekre, ezáltal - a KLH által biztosított logisztikai erőforrásokkal – 
a HM tárcára kiterjedően végrehajtói feladatokat látnak el. (lásd 3. 
számú ábra). 

• A másik az ÖHP alárendeltjei mindennapos – valós – logiszti-
kai támogatását hajtják végre. Ez utóbbiak jelenleg a dandárok, 
ezredek és önálló zászlóaljak logisztikai támogató alegységei (az 
ellátandó szervezet/kötelék) függvényében logisztikai zászlóalj, 
logisztikai század.  

3.) Csapat logisztikai feladatok:  

Az utóbbiak különböző csapatokhoz helyőrségenként kerültek meg-
alakításra. Magától értetődő a felvetés, hogy a rendelkezésre álló szerve-
zeteket a lehető legracionálisabb rendező elvek alapján szervezzük egy 
kötelékké – helyőrségenként – egy logisztikai támogató elembe. A hely-
őrségi logisztikai elem (helyőrségi logisztikai támogató szervezet) kiala-
kítása sem új a Nap alatt, de eddig részint azért, mert volt olyan helyőr-
ség, amelyben több haderőnem csapatai diszlokáltak részint, mert minden 
ellátandó szervezet a saját érdekei csorbítását látta benne, nem valósulha-
tott meg. Az új szervezeti struktúra, nevezetesen, hogy megalakul az 
ÖHP, ezt a kérdést egyszerűbbé teheti. Természetesen létrehozása nem a 
közeli egy – két év feladata, de szükség lesz arra a szervezetre, amely a 
támogatást a mainál hatékonyabban és esetleg kisebb állománnyal látja 
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el. A helyőrségi logisztika megszervezésének alaptétele az ellátandók 
igényei pontos számbavétele békeidőben és az attól eltérő időszakban, 
valamint – a külföldön végrehajtandó feladatok – támogatása érdekében.  

III. A hosszú távú átalakítás lehetséges iránya 

És itt van a hosszú távú átalakításban rejlő lehetőségek valódi lé-
nyege. Ez nem más, mint hogy ki kell alakítani a HM tárca vertikumában 
két logisztikai támogató elemet. Ebből az első a HM és a háttérintézetei, 
valamint a Budapesten diszlokáló más szervezetek ellátására hivatott 
MH Budapesti Támogató Dandár (a megnevezése természetesen még 
létrehozásáig változhat), a fenti támogatási feladatok ellátására 2007. 01. 
01 -én megalakul. Ez az egyetlen katonai szervezet, amely az egyéb fela-
datain túl, logisztikai vonatkozásban megvalósítja és kezeli a központi 
HM HVK és más, az ellátási - utaltsági rendjébe tartozó alakulatok lo-
gisztikai feladatait. 

Miért ne lehetne ennek filozófiájára, mintájára egyetlen szervezet-
be ötvözni – mintegy párhuzamosan mellette működtetni – az MH ÖHP 
alárendeltjei logisztikai támogatására hivatott szervezetet létrehozni úgy, 
hogy az MH ÖHP alárendeltségében megalakulna egy Logisztikai Dan-
dár. Ennek részei lehetnek az Ellátó Központok, a Katonai Közlekedési 
Központ, a Légijármű Javító Üzem, a 64. Boconádi Szabó József Lo-
gisztikai Ezred és természetesen a helyőrségi logisztikai szervezetek. A 
dandár állományába tehát minden, az MH ÖHP alárendeltségébe tarto-
zó valós biztosítást végző logisztikai szervezetet be kell sorolni. A dandár 
szakmai irányító vezető szervét az ÖHP szervezetébe tartozó Harctámo-
gató Osztály képezheti, ami 2007. 01. 01. –i hatállyal megalakul. A főbb 
szervezeti elemeit, végrehajtó alegységeit a beépülő, ma egy – egy önálló 
hadrendi elemként számba jöhető szervezeti elemek alkothatják. Nagyon 
fontos, ha döntés születne rá, a logisztikai dandár megalakításánál az, 
hogy ne ragaszkodjunk az általános – összfegyvernemi kötelékek – szer-
vezeti struktúrájához, az annak analógiájára létrehozott dandárhoz, mert 
az nem lehet működőképes a feladatrendszeréből adódó specifikumok 
miatt. Ha az általános szervezési elveket követjük, úgy olyan szakember-
vesztést szenvedünk el rövidtávon, ami nem pótolható és ami még fe-
nyegetőbb képet fest, hogy a jövőben sem lehet biztosítani a szakállo-



 12 

mány előmenetelét és ennek következtében egész egyszerűen nem lesz 
vonzó a pálya a haderőben szolgálni a logisztikusok számára. 3  

Az ellentmondás feloldására középtávon a jelenleg érvényben lévő 
nómenklatúra liberális kezelése lehet a valódi orvosság, hosszú távon 
ennek változatlan fenntartása és a szolgáltatások civil szférából történő 
további bevonása jelentheti a megoldást. Számításba kell venni, hogy, az 
utóbbi fokozottabb igénybevétele csak a magyar szolgáltatói piac, a mai-
nál jóval megbízhatóbb teljesítése, a mainál konszolidáltabb körülmények 
esetén, a szolgáltatások árai csökkenése és a haderő kiszámíthatóbb költ-
ségvetési támogatása mellett képzelhető el. A civil szereplők elsősorban 
a tiszthelyettesi és a szerződése állománykategória kiváltását jelentik al-
ternatívaként minden olyan katonai szervezetnél, amely feladatát az ál-
landó elhelyezési körletében valósítja meg. A felajánlott erők után min-
den esetben szervezetszerű, más néven kézzelfogható képességekkel kell 
rendelkeznie a haderőnek. 

Az új szervezeti struktúra sok, nagyon sok tartalékot hordoz magá-
ban egyfelől a szervezetek további összevonása, másfelől a civil szolgál-
tatások bevonása tekintetében. De nem szabad elfeledni, hogy ez csak a 
megfelelő hatásvizsgálatok mellett és után végezhető el és nem egy 
ütemben, hanem előre jól megtervezett lépések eredményeként. Ha az át-
alakítást siettetjük vélt vagy valós eredmények érdekében, úgy az ered-
ményt, amely valós lehet hosszabb távon, középtávon feláldozzuk a pilla-
natnyi – néha értetlen és érthetetlen – létszámcsökkentés oltárán. Az új, 
kétszervezetű logisztika második pillére kialakítása nem lehet korábban, 
mint a 2007. évre megtervezett átalakítások végrehajtása után 3-5 évvel, 
de azzal a számvetéssel, hogy az előkészítést 2009-2010 előtt nem szabad 
megkezdeni. A 2007. évi átalakítás után a logisztikának meg kell szilár-
dulni, az új szervezeti rendben az együttműködésnek, a működési rend-
nek meg kell érnie, a végrehajtott anyagi és eszköz átcsoportosításokkal 
el kell számolni, vagyis be kell fejezni az előző anyagmozgást, az 
inkurrencia jelentős részének a kivonását és csak aztán lehet megkezdeni 
a következő – véleményem szerint a nagy átalakítások tekintetében a 
végső – strukturális és ezzel együtt a vonatkozó szakmai irányítás módo-
sítását. 

                                                      
3 A logisztika a polgári életben felfutó ágban van. Ha a haderő nem kínál katonai 
és szakmai előmenetelt a mai fiatalok számára, úgy egyszerűen nem választja 
munkahelyének a jövő nemzedék. 
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Ha a 2007. évben létrehozandó KLH bizonyítja működőképességét 
és valóban képes a logisztikai támogatás feladatrendszerét korrekt módon 
megosztani az ÖHP -vel, úgy ez a csúcsszerv záloga lehet a jövő reform-
jának – hiszen felügyelheti az átalakítást, miközben funkciójában saját 
maga nem változik. Az előző megállapítás igaz az ÖHP logisztikai szer-
vezeteire is, amelyek a KLH mellet – mivel ugyancsak nem változna - le-
téteményese lehet a következő átalakításnak.  

1.) Összhaderőnemi logisztikai feladatok és szervezetek átalakí-
tása: 

Az MH ÖHP alárendeltségében megalakítandó logisztikai dandár te-
hát az a szervezet, amelyet minden feladat elvégzésére képessé kell tenni 
a parancsnokság alárendeltjei érdekében, de milyen követelmények alap-
ján? 

Az új struktúra az MH ÖLP alárendeltségében két feladatrend-
szerre (funkcióra) szakosodna. 

a.) igénytámasztó, megrendelő logisztikai szervezetekre és 

b.) végrehajtó, teljesítő szervezetekre. 

Részleteiben 

a.) Igénytámasztó, megrendelő logisztikai szervezetek 

A követelményeket, az igényeket a valós támogatást végző szerveze-
tek irányában minden szinten az ÖHP, a dandár, az ezred és az önálló 
zászlóalj törzsében lévő G-4, S-4 szervezeti elem számveti. Az említett 
logisztikai főnökségek nem foglalkoznak a folyó műveletek irányításával, 
csupán pontosítják és ellenőrzik azok teljesítését. Az alaprendeltetésük 
mindig a következő időszaki igények tervezésére – a parancsnok jövőbeni 
terveihez szükséges logisztikai erőforrások számvetésére – kidolgozására 
irányul. Ezen összegzett térben és időben elkészített terveket adják át a 
logisztikai támogatásért felelős szervezetnek, amelynek „egyetlen dol-
ga”, hogy ezt a valóságban a saját erőivel, eszközeivel biztosítsa. 

Hogy lehet ezt biztosítani? Elsősorban a kidolgozandó és korrekt el-
látási normák alapján, a valós és az igényeket figyelembe vevő költségve-
tési támogatás megléte esetén és ez utóbbinál térnék vissza ahhoz, hogy 
ez nem rövid távú feladat, mert ez a rendszer nem tűri el a folyamatos ké-
zi vezérlést. 
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A rendszer bevezetése csak egy „végső” struktúráját elért haderőben 
és kiszámítható költségvetési támogatással bíró HM tárca esetén képzel-
hető el. 

b.) Végrehajtó, teljesítő szervezetek 

A végrehajtó dandár tehát a mai ellátó központokból, a haderőnem 
közvetlen logisztikai szervezetekből és a helyőrségi logisztikai támogató 
elemekből jöhet létre.  

Az ÖHP és a szolgálati alárendeltjei támogatását a parancsnokság 
logisztikai dandárra, illetve a dandár állományába tarozó alegységei 
hajtják végre. A dandár ennek megfelelően haderőnemi érdekű feladato-
kat és csapat támogató feladatokat végez. A haderőnemi érdekű alapren-
deltetési képességet a központi ellátás szervezése, nemzeti támogatás, a 
haderőnemi mozgáskoordináció, a haderőnemi érdekű szállítási mozgatá-
si feladat teljesítése képezi.  

Az előzőekben felvázolt tevékenység csak egy szelete a dandár alap-
rendeltetésének, ezt a feladatrendszert lehet, illetve lehetne még a továb-
biakban kiegészíteni a helyőrségi logisztikai támogatás kötelmeivel. Te-
kintettel arra, hogy a helyőrségek száma az új rendszerben, a 2007. évi 
átalakítás után még tovább szűkül – ez már nem is lehet egy nagy szerve-
zet.  

A szervezet létszáma a diszlokáció, az egyes alrendszerei széttagolt-
sága a korszerű vezetéstechnikai eszközök telepítésével és felhasználásá-
val kezelhető. Az igazi kihívás nem ezekben a részletekben van, hanem a 
működés megtervezésében, megszervezésében, a feladatrendszer harmo-
nizációjában a szervezet több szintje közötti jog, hatás, és felelősségi kö-
rei elhatárolódásában és az egyes szintekhez kapcsolódó kötelmek teljesí-
tésének minőségében van.  

A haderőnemi logisztikai dandár egy olyan speciális szervezet, 
amely törzse – csak úgy, mint a fegyvernemi, összfegyvernemi szerveze-
teké – egy helyőrségből irányítja a különböző diszlokációjú, területi elhe-
lyezkedésű alárendeltjeit, végrehajtó szervezeteket, a helyőrségi logiszti-
kai támogató elemeket. (A dandár szervezeti felépítését a 4. számú ábra 
tartalmazza). 

A helyőrség logisztika megszervezése az elmúlt években többször is 
napirendre került, de valami, akkor éppen aktuális akadály miatt nem va-
lósult meg. Talán az igazi probléma a bevezetésével az volt, hogy a dön-
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téshozók úgy ítélték meg, hogy korai, indokolatlan és zavaró a haderő 
újabb átalakítása elé egy ilyen szakmai átszervezést beiktatni. Nos ez 
igaz, hiszen ahogy bevezetőmben utaltam rá, a jelenlegi elképzelést több 
szakmai fórumnak és természetesen a felhasználónak is véleményeznie 
kell, mielőtt valós szervezet új támogatási kultúra lenne az elgondolásból, 
vagy annak csak egy részéből is.  

A helyőrségi logisztikai elemek – csakúgy, mint az ÖHP szintjén – 
egy tervező, igénytámasztó szervezeti elemből, a 4. blokkból áll, vala-
mint, mint végrehajtó kerül megszervezésre és megalakításra a logisztikai 
támogató elem. A helyőrségben található eltérő fegyvernemek, szakcsa-
patok, összfegyvernemi, vagy éppen repülőcsapatok érdekében nagyon 
nehéz logisztikai támogatást – egységes logisztikai támogatást – szervez-
ni. (Ebben az esetben az egységes azt jelenti, hogy egyetlen szervezet va-
lósítja meg) Mégis azt gondolom, hogy bár nehéz, meg lehet alkotni azt a 
logisztikai struktúrát, a hozzá megfelelő szabályozó rendszert és majd a 
végrehajtási kultúrát, amely működtethet egy ilyen heterogén szervezetet.  

c.) A helyőrségek logisztikai főnökségek kialakításánál alapelvként 
kellene figyelembe venni: 

• A 4. blokk (logisztikai főnökség) a helyőrség legmagasabb jogál-
lású parancsnokság törzsébe kerüljön beépítésre. 

• A szakmai összetétele legyen alkalmas a helyőrségbe települt 
minden csapat logisztikai támogatása megtervezésére.  

• A főnökség létszáma feleljen meg a vele támasztott feladatrend-
szernek, a szolgálati elöljáró, követelményei szerint. 

•  A főnökség szolgálati elöljárója a helyőrség legmagasabb jogál-
lású szervezetének parancsnoka. 

• A főnökség szakmai elöljárója az ÖHP logisztikai főnöke. 

• A főnökségek struktúrája azonos elvek szerint és azonos alrend-
szerekből épüljön fel az ÖHP állományában és a helyőrségekben 
egyaránt. 

• A főnökség a csapat logisztikai támogatására vonatkozó igényeit 
a szolgálati elöljáró jóváhagyása után a támogató kötelék pa-
rancsnokának küldi meg.   
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A helyőrségi logisztikai támogató rendszer életre hívása után a fela-
dat végrehajtása egy rendkívül pontos és precíz együttműködést igényel a 
megrendelő és az ellátó között, hiszen mindkettő más-más szolgálati alá-
rendeltségben működik. A köztük való kapcsolat tökéletes harmonizá-
cióját a központi szabályozók alapján végrehajtott feladatok jelentik. 
Ezek alapján az együttműködésnek két fontos írott okmánya van.  

Egyik a honvédségre érvényes normák és normatívák rendszere, 
még a másik a haderő, illetve azon belül a támogatandó katonai kötelé-
kek aktuális jóváhagyott éves feladatterve. A szabályozók állandósága zá-
loga lehet az új elképzelés bevezetésének és életképességének.  

A fentieket kiegészíti a rövid és közép és hosszú távú fejlesztési ter-
vekben lefektetett távlati feladatok, de azok nem a folyó év teendőit, ha-
nem egy hosszabb terminust foglalnak magukban, és ezért elsősorban a 
4. blokk számára adnak információt.  

A végrehajtó logisztikai alegységek számára a legfontosabb okmány, 
az ellátandó szervezetek éves felkészítési és kiképzési terve. Ezen ok-
mányban jóváhagyott feladatokat kell logisztikailag támogatni, legyen az 
egy átlagos nap elméleti felkészítéssel, vagy olyan kiképzési foglalkozás, 
amely több napra (hétre) a helyőrségtől távol kerül levezetésre, jelentős 
személyi állomány és haditechnikai eszköz bevonásával, szállításokkal, 
csapatmozgásokkal kiegészítve.  

A logisztikai támogató elemek ezt a feladatsort kell, hogy megvaló-
sítsák nap,- mint nap normál és attól eltérő működési rend esetén. A te-
vékenység nem más, mint ami ma is megvalósul a csapatoknál. Megvaló-
sul de jelenleg nem ebben a szervezeti rendben, az ellátandóktól 
elszeparált szervezeti felépítésben. (Példa erre a híradó- informatikai tá-
mogatás, ami ugyancsak igen fontos terület a haderő életében és a szerve-
zeti váltás nem okozta a szakterület összeomlását. Bár a példa eltér abban 
a logisztikától, hogy döntően szolgáltatást, kiszolgálást, adat- és informá-
ció továbbítását, illetve azok védelmét végzi és nem anyagi javak továb-
bítását, felhasználását, illetve a haditechnikai eszközök rendelkezésre bo-
csátását, majd folyamatos üzemeltetését, technikai kiszolgálását bizto-
sítják).  

Kézenfekvő a kérdés mi értelme van akkor az egész átalakításnak, 
ha a jelenlegi rendben is ez a megvalósított cél.  

Nos a válasz az, hogy a cél a jövőben sem szabad, hogy változzon, 
csak a jelenleginél kisebb erőforrások, a mainál esetleg alacsonyabb lét-
számú szakállomány rendszerbe tartásával lehessen megvalósítani. Abban 
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az esetben, ha valahol feleslegeket találunk, nem szabad az eddigi gya-
korlatnak megfelelően rögtön a kapacitások leszervezésével elintézettnek 
tekinteni a helyzetet, hanem indokolt lenne megkeresni azt a hiányzó lo-
gisztikai képességet, amely újbóli létrehozása érdekében a „megspórolt” 
logisztikai szakállományt tovább lehetne a hadseregben foglalkoztatni. Ez 
utóbbi jó néhány területen (pl. javító, helyreállító képesség, a speciális 
beszabályozó szakértelem stb.) valóban költség-hatékony megoldás le-
hetne és ez olyan célkitűzés, amely teljes egészében megfelel a 
2118/2006. (VI.30.) Kormányhatározatban foglaltak haderőbeli végrehaj-
tására kiadott HM-i utasításnak.  

A helyőrségi szervezetek logisztikai elemei koncentrálása ma még 
szinte elképzelhetetlen, de azonnal egyszerűsödik a helyzet, mikor meg-
alakul az ÖHP. Az ÖHP parancsnok minden alárendeltje, a szárazföldi 
komponens és az alárendeltségébe tartozó logisztikai erők közös szolgá-
lati elöljárója (Kecskeméten és Szolnokon az előzőeket a légierő kom-
ponenssel kiegészítve is igaz). Ez a haderőnemi szervezeti integráció te-
hát egyszerűsíti a helyzetet. Ugyanakkor, ahogy korábban utaltam rá a 
most megalakuló ÖHP struktúrájába létrejön az a szakmai elem, amely 
képes a logisztikai dandár szakmai tevékenységét irányítani, megszervez-
ni és a végrehajtást ellenőrizni.  

A dandár teljes szervezete az ÖHP csapatai kiszolgálása érdekében 
működik, és az önmaga szervezeti elemei a saját működésükre alig ren-
delkeznek logisztikai támogató elemekkel. Ez elsősorban a központi rak-
tárakra, állandó elhelyezési, körletben lévő és folyamatosan, ugyan azt a 
feladatkört végző szervezeti elemek támogatására érvényes. Ezek a to-
vábbiakban – bár speciális feladatrendszert látnak el – úgy kell működ-
jenek, mint a polgári szolgáltató cégek vagy termelő egységek. A szemé-
lyi állomány ellátására beengednek kantint, civil (éttermi) ebéd-biztosító 
céget, míg az áruk, honvédségi anyagok és eszközök ki- és beszállítását 
polgári vállalatok, esetleg a Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred – a 
dandárba történő beépítése után annak – szállító kötelékei végzik. 

A logisztikai dandár, annak erői jelentős manőver-szabadságot ad-
nak az ÖHP parancsnoknak, aki így saját hatáskörében rendelkezik a tel-
jes MH-ra vonatkozó megerősítő erővel. Igaz ez a logisztika minden 
ágazatára a szállításra, mozgatásra, az anyagra a szárazföldi eszközök 
javító kapacitása kivételével, ahonnan egy lépcső hiányzik a csapat és 
az ipari javítás között. A jelenlegi logisztikai ezredbe tehát indokolt lenne 
visszaállítani azt a javító képességet – század kötelékkel -, amely lehető-
séget teremtene olyan javítások, átszerelések, kiegészítések elvégzésére, 
amelyeket ma a HM javító- szolgáltató Zrt-k végeznek. Tekintettel arra, 
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hogy az Zrt-k jövője is górcső alatt áll, ezért racionális alapja lehet a fel-
vetésnek.  

d.) A helyőrségi logisztikai végrehajtó szervezetek kialakítása, ösz-
szetétele: 

A helyőrségi szervezeteket olyan erősre kell szervezni, hogy legyen 
alkalmas az ellátandók támogatására. A struktúrája képezze le az ellátan-
dók szervezeti felépítését, szakmai összetétele feleljen meg a kiszolgá-
landó technikai eszközöknek, azok számának, illetve az ellátandók alap-
rendeltetésének. Ennek megfelelően: 

• Készenléte legyen azonos, vagy magasabb az ellátandók készenlé-
tével. 

• Feltöltöttsége legyen azonos vagy magasabb az ellátandók feltöl-
töttségével. 

• Legyen elemenként (modulonként) összeállítva úgy, hogy az ellá-
tandók hazai feladatra, vagy nemzetközi misszióba történő elvo-
nulása esetén alkalmas legyen azokkal együtt tevékenykedni, az 
elvonulók szüksége szerinti logisztikai támogató erőt kikülöníteni.  

• Legyen képes nemzetközi környezetben feladatai ellátására, más 
nemzetek logisztikai erőforrásai és BNT erőforrások igénybevéte-
lére és az MH missziós erői érdekében működtetni, felhasználni.  

• Legyen képes a civil szolgáltatókkal együttműködni. 

• Ne tartalmazzon párhuzamosságokat, felesleges kapacitásokat.  

• Ne tartalmazzon „alvó” képességeket. 

• Legyen képes mobilizálni az ellátandók érdekében létrehozott 
anyagi készleteket. 

2.) A logisztikai dandár megalakításának lehetséges ütemezése: 

A szervezet létrehozását a 2007. évi haderő átalakítások befejezése 
után – legkorábban 2009 -től lehet megtervezni és alapos előkészítés 
után végrehajtani. A dandár az MH ÖHP alárendeltségébe tartozó ellátó 
központok bázisán, a helyőrségi támogató elemek integrálásával, majd a 
64. Logisztikai Ezred szervezeti elemei és feladatrendszere átvételével és 
legvégül az MH Légijármű Javító Üzem, majd az MH Katonai Közleke-
dési Központ beépítésével lehet végrehajtani.  
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A folyamatot egy egységben kell kezelni, de nem szabad egy ütem-
ben végrehajtani! Az egyes feladatrendszerek átvételére alkalmassá kell 
tenni először az ellátó központok (kvázi dandár) vezető szerveit és csak 
azzal együtt, vagy az után szabad a végrehajtó elemet szervezetében in-
tegrálni. Ez a sorrend a záloga a csapatok ellátása folyamatossága fenn-
tartásának, a működési zavarok elkerülésének. Az előkészítés körülte-
kintő végrehajtásával a csapatok észre sem veszik a környezetükben 
végbement szervezeti változásokat.  

A fentieknek megfelelően első lépésként a két megmaradó ellátó 
központból egy szervezetet kell megalakítani. Az új szervezet – mivel az 
átalakítást egy egységként kezeljük – rögtön dandár megnevezést, had-
rendi besorolást és jogállást kap, amely az új struktúrája megszilárdítása, 
működőképessége elérése, vezetési rendje kialakítása után megkezdi a 
felkészülést a második lépésben, a helyőrségi logisztikai támogató ele-
mek átvételére. A helyőrségi szervezeti elemek átvétele után alaprendel-
tetése a központi készletű anyagok tárolásán túl kiterjed a helyőrség tá-
mogató feladatokra is. Ezt a folyamatot egyszerűsíti (nem csak ebben az 
ütemben, hanem a későbbiekben is), hogy a dandár korábbi szervezeti 
elemei tevékenységében semmi sem változik, csak a vezető szervek fela-
datrendszere, illetve a dandár teljes alaprendeltetése egészül ki. A meg-
növekedett kötelmekhez azonban az új szervezeti elemek is rendszerbe 
állnak. 

Harmadik mozzanatként lehet a 64. Logisztikai Ezred feladatrend-
szerét és szervezeti elemeit (végrehajtó alegységeit) a dandárhoz kap-
csolni úgy, hogy törzse alkalmas legyen a nemzeti támogató feladatok 
tervezésére, azok végrehajtásának irányítására, hazai és nemzetközi szál-
lítási feladatok ellátására. Ha valaha ez a struktúra kialakul egy kézbe – 
az MH ÖHP parancsnok hatáskörébe – kerül az anyagi készlet, a raktár és 
az anyagok mozgatására, mobilizálására szolgáló szállító kötelék. Ez 
minden anyagi manőver végrehajtására alkalmassá teszi az összhaderő-
nemi tagozatot.  

Véleményem szerint itt, a dandár struktúrájában a logisztikai elemek 
összevonásával, valamint az adminisztratív szervezeti egységek párhu-
zamosságának megszüntetésével megnyerhető létszám visszaforgatásával 
képzelhető el az MH számára szükséges javító kapacitás, vagy olyan hi-
ányzó logisztikai képesség létrehozása, amit ma még nem láthatunk. A 
javítóalegység megalakítása a logisztikai ezredben egyébként meglévő 
(vagy megmaradó) javító köteléke megerősítésével történhet, amely ké-
pesség aztán az ezred többi elemével a dandár részévé válik. 
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Végezetül a logisztikai ezred mozgáskoordinációs századát a Kato-
nai Közlekedési Központ csoportosításához célszerű beépíteni, hiszen a 
központ minden – az ÖHP hatáskörébe tartozó – mozgás-szállítás közle-
kedési támogatását el tud látni. A mozgáskoordinációs század más közle-
kedési elemekhez történő beépítésével a katonai közlekedés, mozgásko-
ordinációs képesség egy gócpontba koncentrálódna növelve így a szer-
vezet működési hatékonyságát, javítva a felkészítés, kiképzés szakmai 
színvonalát, valamint a személyi állomány utánpótlásának, egyéni előme-
netelének feltételeit.  

A dandár létrehozásánál nagyon fontos rendező elvként kell figye-
lembe venni, a szakállomány megtartásának „kötelezettségét”. A vázolt 
szervezési feladatoknak a lényege, hogy szakmai kapacitás, képesség 
nem tűnhet el. Minden végrehajtó elem a helyén marad, csupán az irá-
nyítás rendszere alakul át, egyszerűsödik. Ennek eredményeként az át-
alakítással a személyi állomány pozíciója nem romolhat, sőt az érvényben 
lévő nomenklatúra alapján a jelenlegi ezredek (ezred jogállású szerveze-
tek) törzseiben szolgálók számára előnyös a jövőben a magasabb jogállá-
sú dandár törzsbe „előrejutni”.  

A fentiek alkalmazásával az ellátó központok, valamint a 64. Lo-
gisztikai Ezred, az MH Légijármű Javító Üzem és az MH Katonai Köz-
lekedési Központ, valamint a helyőrségi logisztikai elemek összevonása 
megvalósítható, a dandár az MH ÖHP alárendeltjei támogatását egy szer-
vezetként el tudja látni.  

IV. Az irányítás és vezetés rendje   

1.) A szakterület központi irányítása: 

A logisztikai rendszer irányítása a javasolt szervezeti felépítésben 
változatlanul tartalmaz szakmai és szolgálati utat, alárendeltséget. Bár 
legegyszerűbb működési, irányítási rendet, világos alá-, fölérendeltséget 
az jelenti, ha a két függelmi helyzet – a szolgálati és szakmai – viszony 
azonos, de megítélésem szerint, ahogy a magyar haderő életében hagyo-
mányként eddig is jól működött a kettős irányítás, nos úgy működhet a 
jövőben is. 

Ahogy a minisztériumi szervek által biztosított feladatoknál utaltam 
rá, a logisztikai rendszer csúcsszervét a HM tárcán belül a Központi Lo-
gisztikai Hivatal szervezete jelenti. Jogosítványait, amely a szakmai irá-
nyításra terjed ki, érvényesíteni kell az MH csapataira (MH ÖHP) a 
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HVKF közvetlen alárendeltségébe tartozó katonai szervezetekre, vala-
mint a miniszter irányítása és felügyelete alá tartozó szervezetekre is. 

A szakfeladatok központi vezérlése a kulcsa, alfája és omegája an-
nak a követelménynek, hogy a logisztikai támogatás a tárcán belül 
egyenszilárd legyen. A Logisztikai Hivatal ennek érdekében kialakítja a 
központi szabályozás jogi eszközeit, az egységes normák, normatívák, 
felhasználási, felszámítási alapok, illetve szabályozók formájában. A 
szabályozó rendszernek a logisztika területeit teljesen le kell fedni. A 
kezdeti időszakban a jelenleg érvényben lévő szabályozók alapján valósul 
meg a logisztikai szaktevékenység. A hivatal megalakítása után az új rend 
és rendszer működésére új szabályozókat célszerű kiadni, amelyek meg-
felelnek a haderő megváltozott feladatrendszerének és megfelelnek a kor 
követelményeinek. 

A fentiekből látszik, hogy a hivatal igen jelentős feladatrenddel és 
nagy ráhatással bír annak érdekében, hogy a szakterület működtetése biz-
tosított legyen. Tekintettel arra, hogy az erőforrásokkal is rendelkezik, 
így a kialakított normákhoz, azok biztosításához hozzá tudja rendelni a 
szükséges pénzügyi forrásokat is. 

A hivatal, mint az előbbiekben láttuk, nem rendelkezik végrehajtó 
támogató szervezetekkel, így ellátást, technikai biztosítást nem folytat, 
csupán elvi kidolgozó, szabályozó és irányító feladatokat végez.  

2.) Haderőnemi támogatás irányítása: 

A valós támogatás központi szervezetét az MH ÖHP alárendeltségé-
be tartozó dandár látja el, a dandár szervezetében lévő központi raktárak 
anyagi erőforrásaira támaszkodva a helyőrségi támogató elemeken ke-
resztül a KLH, illetve az ÖHP Harckiszolgáló Támogató Osztály szakmai 
irányításával. (Az ÖHP logisztikai kapcsolatait az 5. számú ábra szem-
lélteti). 

A logisztikai szakmai és a katonai szolgálati hierarchiában a hivatal 
és az MH ÖHP közötti viszony nem esik egybe. A további szinteken 
azonban, ahol az ÖHP Harckiszolgáló Támogató Osztály a logisztikai 
dandár szakmai tevékenységének irányítását végzi -, meghatározza a 
központi készletek felhasználásának rendjét, intézkedik az anyagok kia-
dására, bevonására, diszponál a szervezet felett – már ebben a rendben a 
szolgálati és szakmai alá-fölérendeltségi viszony azonos. Vagyis az intéz-
kedések a parancsnoki szolgálati rendben jutnak el a végrehajtó szerve-
zethez. 
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A dandár fő szakmai tevékenységi irányai (csak a legszükségeseb-
beket megemlítve): 

• Rendelkezzen az ÖHP teljes anyagi készlete, illetve technikai esz-
közei nyilvántartásával. 

• Legyen képes az anyagok legoptimálisabb elosztását megvalósí-
tani, anyagátcsoportosításokat végrehajtani. 

• Legyen képes ellátni az ÖHP csapatait a helyőrségi logisztikai 
szervezeteken keresztül. 

• Legyen alkalmas a nem ÖHP alárendeltjei részére a központi tar-
talékokból anyagokat és eszközöket biztosítani (a KLH intézkedé-
se), illetve az ÖHP utasítása szerint. 

• Végezze az anyagkiadási feladatokat a nem ÖHP alárendeltjei 
számára a fentiek szerint. 

• Végezze el a csapatok szállításához, mozgatásához szükséges 
közlekedési biztosítási, koordinációs feladatokat. 

• Hajtsa végre a Nemzeti Támogatás feladatait. 

• Végezze el a hatáskörébe tartozó javítási, technikai kiszolgálási 
szaktevékenységet. 

Szándékosan kerültem az inkurrencia kezelés, a beszerzés területeit, 
hiszen a dandár megalakításáig ezen feladatok még nagyon sokat fognak 
változni. 

3.) A helyőrségi támogatás a következők alapján valósulhat meg: 

A katonai szervezetek (helyőrségek) logisztikai főnökségei (4. blok-
kal) a KLH normái és normatívái szerint a következő évi katonai fela-
datokhoz tervezi az erőforrás igényeket, amelyeket az ÖHP logisztikai 
főnökségére küldenek meg. Az ÖHP logisztikai főnöksége összesíti az 
erőforrás igényeket, majd azokhoz hozzáteszi a fejlesztésekhez szükséges 
igényeket és egy összegben két címen (fejlesztés, fenntartás) megküldi a 
KLH részére. A KLH a teljes HM tárcától összegzi az igényeket, majd 
összeveti a költségvetési támogatásból biztosított lehetőségekkel. Az igé-
nyek rendszerint meghaladják a lehetőségeket, ezért megindul a vissza-
tervezés folyamata. A visszatervezés realizálásánál a költségvetési támo-
gatások csökkentése nem érintheti a fenntartás, működés feltételei te-
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rületeit, illetve az alapvetően csak két területre terjedhet ki. Egyik válto-
zat valamely feladat, pl. gyakorlat vagy missziós feladat eltörlését, illetve 
megszüntetését érintheti. Ebben a dologban a döntési jogkör a feladat el-
rendelő elöljárót illeti meg. 

A visszatervezésnél másik lehetőség a korábban betervezett fejlesz-
tések kiváltása a központi raktárakban rendelkezésre álló tartalék anya-
gok felhasználásával, a készletek csökkentésével. Ez utóbbi korlátozott 
lehetőséget takar, hiszen nem minden anyagnemre terjed ki. 

Lehetőséget jelent a visszatervezés kényszerűségének kezelésére be-
tervezett képességnövelő, modernizációs tervek elképzelések törlése vagy 
későbbi időre történő halasztása. Ebben az esetben a döntés, a feladat tör-
lése az elrendelő elöljáró jogkörébe tartozik. 

Az új logisztikai támogató rendszer vázolt működésének van egy 
sor kritériuma, amely hiányában nem vezethető be. Ezek közé tartoznak 
– a teljesség igénye nélkül – a következők: 

• Az MH részére kiegyensúlyozott, előre tervezhető költségvetési 
támogatás. 

• A váratlan feladatok kiiktatása az MH feladatrendjéből. Termé-
szetesen lehet árvíz, nem tervezett külföldi szerepvállalás, stb. Ha 
ezeket a feladatokat mégis végre kell hajtani, úgy kerüljön rá pót-
költségvetés biztosítása. 

• A haderő átalakítás folyamatának megszüntetése. 

• A logisztikai szakterület stabilitásának biztosítása. 

• A szakterület egyértelmű szabályozásának létrehozása. 

• A logisztikai szakállomány egzisztenciájának, előmenetelének, 
szakmai fejlődésének biztosítása. 

Amikor a visszatervezési folyamat befejeződik és a költségvetési 
támogatás rendelkezésre áll, a csapatok logisztikai szervezetei, valamint a 
Logisztikai Dandár megkapják a jóváhagyott költségvetési adatokat. A 
csapatoknál csak a fenntartási tételek jelennek meg, hiszen minden a fej-
lesztésből biztosított javakat a központi ellátó szerveken, térítésmentesen 
kapják meg. 

A fenntartási keretekkel a támogató szervezetek rendelkeznek, míg a 
teljesítés ellenőrzése, annak figyelemmel kísérése a logisztikai főnöksé-
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gek hatáskörébe tartozik. Ez a szervezet (4. blokk) tehát folyamatosan két 
területen dolgozik, a következő időszak logisztikai szükségletei számve-
tése, illetve a valós idejű logisztikai támogatás megvalósításának teljesí-
tése. 

A két szervezet központilag kiadott szabályzók alapján szoros 
együttműködéssel biztosíthatja a katonai szervezetek logisztikai támoga-
tását. Az együttműködés ebben a változatban záloga a csapatok ellátásá-
nak, hiszen a logisztikai támogató elem nem szervezetszerű része az ellá-
tandó köteléknek. 

Milyen veszélyeket rejthet a szervezeti különállás? Megítélésem 
szerint nincs ilyen veszély, hiszen ne a hibát tételezzük fel, hanem azt a 
követelményt, hogy a logisztikai támogató elem meg akar felelni az alap-
rendeltetési feladatainak. 

4.) A helyőrségi logisztikai támogató szervezetek irányítása 

A helyőrségi logisztikai támogató szervezetek az új struktúrában a 
logisztikai dandár szervezetébe tartoznak. Feladatuk az ellátási körükbe 
tartozó katonai szervezetek részére a teljes körű logisztikai támogatás 
végrehajtása. Ehhez rendelkezniük kell azokkal a tervező, szervező, 
szakmai elemekkel, amelyek az irányukba dolgozó 4 blokk, Logisztikai 
Főnökségek által támasztott követelményeket valós támogatói feladatuk-
ká konvertálják és természetesen az ellátandó szervezethez mért valós 
végrehajtó apparátussal. A helyőrségi logisztikai támogató elemek kiala-
kításánál követelmény, hogy minden az ellátandók igényét legyen képes 
kielégíteni. Felépítésében legyen rugalmas, struktúrája olyan modulokkal 
épüljön, amely alkalmas a helyőrségi erők részleges vagy alegységenkén-
ti támogatását biztosítani.  

Ez azt jelenti, hogy a helyőrségben diszlokáló század vagy zászlóalj, 
esetleg harccsoport feladat végrehajtásához olyan logisztikai támogató 
(teljes körű támogató) képességet tudjon kiállítani, ami a feladat végre-
hajtásához elegendő. A feladat, legyen az gyakorlat, katasztrófa elleni 
védekezés, vagy külföldi missziós tevékenység, egy vagy több modullal, 
modul csoporttal (alkalmi logisztikai kötelékkel) legyen biztosítható. A 
megmaradó logisztikai erőknél – a helyőrségi támogató szervezeten belül 
– még mindig képesnek kell lenni arra, hogy a helyőrségben továbbra is 
visszamaradt szervezetek ellátását biztosítani tudja. Erre csak a modulok-
ba szervezett logisztika lehet képes, amelyben a modulok az ellátandó 
csapatok után reálisan számvetett és nem maradék elv alapján kialakított 
logisztikai szervezetekben képzelhető el. 
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A felajánlott, az NRF kötelékeknek minden körülmények között 
rendelkezniük kell a megfelelő logisztikai támogató képességgel, mert 
ha ez nem valósul meg, úgy a feladat vagy nem teljesíthető, vagy a szol-
gáltatást más – vezető szervezettől – kell beszerezni. És itt van egy el-
gondolkodtató példa, az optimális kiszolgálás.  

Mit értek ez alatt? Nos az teljesen világos, hogy az egyéni beosz-
tást teljesítők után vagy a kis kötelékek után nem szabad külön Nemzeti 
Támogató Elemet működtetni, mert az igen drága lenne. De el kell azon 
gondolkodni – elsősorban komoly költségelemzések alapján – hogy egy 
század, vagy annál magasabb kötelék ellátása milyen módon valósítható 
meg költség oldalánál hatékonyabban. Ha megvásároljuk az ellátás min-
den szegmensét vagy hazai támogató elem működtetésével akarjuk biz-
tosítani. A költség azonban nem minden esetben lehet az egyedüli rende-
ző elv, hiszen a hazai ellátó erő igénybevétele lehetőséget teremt más 
nemzetek (előbb említett kis kötelékkel felvonulók) ellátására – bevétel, 
térítés alapján – valamint a magyar logisztikai támogató rendszer külhoni 
műkötetési feladatai továbbfejlesztésére. Erre kitűnő példa a kanadai had-
erő számára éveken át Veliko Kladusában biztosított magyar részvétel, 
amely költségeit és az érte kapott kanadai (nyelvi kiképzési) ellentétele-
zést tekintve akár jó üzletnek is minősíthető. (A missziók logisztikai tá-
mogatása alapjait a 6. számú ábra tartalmazza). 

5.) Az átalakítás ütemezése és a végrehajtáshoz szükséges feltétel 
rendszer: 

a) Az átalakítás ütemezése:  

A 2007. évi szervezési feladatok végrehajtása a kiadott miniszteri 
utasítások és az abban meghatározott feladatok HM HVKF -i intézkedése 
szerint történik. A szervezési feladatok végső határideje 2007. második 
vagy harmadik negyedévére valósulhatnak meg. Az átalakítás érinti a je-
lenlegi központi logisztikai tagozat valamennyi szervezetét, az MH Ha-
ditechnikai Ellátó Központot, az MH Hadtápanyag Ellátó Központot és 
nem utolsósorban az MH Veszélyesanyag Ellátó Központot is. Az ellátó 
központok ma meglévő raktáraiból számos raktári elemet meg kell szün-
tetni.4  

                                                      
4 A raktárak számának további csökkentése a lőszertároló raktárak esetén irraci-
onális, mert a terv szerint csak két olyan központi raktár marad hadrendben, 
amely az MH összes lőszer és robbanóanyag készletét tárolja. Ez tovább nem 
szűkíthető. 
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Az átalakításban módosul az MH KKK feladatrendszere és struktú-
rája a szállítmánykísérő, biztosító erők beépítésével, a közlekedési szak-
anyagok más szervezethez történő átcsoportosításával. 

A jövő évi szervezési feladatok csak a kiinduló helyzetet teremtik 
meg a vázolt átalakításhoz. A 2007. évi átszervezések után, ha a haderő új 
működési rendje kialakult és megszilárdult, azt követően szabad az ellátó 
központok összevonását megkezdeni.  

A feladatok megkezdése előtt nem elegendő az ütemek kidolgozása, 
hanem létre kell hozni a mindenkori új struktúra működtetéséhez szüksé-
ges szabályozókat is, amely pontosan megfogalmazza a logisztikai rend-
szer minden résztvevője tevékenységi rendjét is. Ez a munka 2008. végé-
re fejeződhet be legkorábban. 

A korrekt és mindenoldalú előkészítés után tehát 2009. elejétől le-
het a két ellátó központ szervezeti integrációját megkezdeni. Ez a dátum 
azért is fontos, mert erre az időre – optimista számvetések szerint – az 
inkurrencia legnagyobb része eltűnik az MH kezelési, fenntartási és 
raktárak működtetése kötelességéből. 

A dandár tehát legkorábban 2010-től integrálhatja a helyőrségi lo-
gisztikai támogató szervezeteket és alakulhat meg az egységes logisztikai 
támogató rendszer az MH ÖHP alárendeltjeinél. Ebből következik, hogy 
az utolsó szakasz a dandár megalakításánál, amikor integrálja a Logiszti-
kai Ezredet, a Légijármű Javító Üzemet és a Katonai Közlekedési Köz-
pontot, 2011-2012. évre tehető. (Az ütemek végrehajtásának időrendjét a 
7. számú ábra tartalmazza). 

b) Az átalakítás feltételrendszere:  

A feltételrendszer megteremtése az egyik legnehezebb kérdése a vá-
zolt elképzelésnek, de azok rendelkezésre állása hiányában nem szabad 
hozzáfogni az átalakításnak. Hogy ezek közül csak a legfontosabbakat 
emelem ki annak oka, hogy a feltételek nagyon hosszadalmas felsorolását 
kívánom elkerülni. Nos ezek a következők lehetnek: 

• A szervezeti változásokhoz szükséges jogszabályok elkészítése. 

• Minden időben körültekintő előkészítés és hatástanulmány elké-
szítése. 

• A működés informatikai feltételei létrehozása. 
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• A központi raktárépületek korszerűsítése, még optimálisabb a ré-
gen hallódó Logisztikai Bázis megvalósítása. 

• A készletképzés optimális és racionális szabályozása. 

• Szilárd tervezési mechanizmus. 

• Kiszámítható költségvetési támogatás. 

• A betervezett fejlesztések megvalósulása. 

• A logisztikai szakállomány képzésének átalakítása az új feladat-
rendszerhez, valamint a rendszerben lévő humán erőforrás felké-
szítése. 

• Termékkodifikáció szélesebb körű bevezetése (befejezése). 

• A szakállomány érdekeltté tétele a változásokban. 

V. Összegzés, ajánlás 

Bár a tanulmány első felében utaltam arra, hogy a javasolt szervezeti 
változás, esetleg a jelenleg meglévő logisztikai állomány csökkentését is 
jelentheti, de nem szabad ennél a pontnál megállni. A létszámcsökkentés 
– bár a mai szervezési feladatok egyik sarokköve – nem lehet öncélú. A 
képességek felszámolása és a jövőben nemzetgazdasági forrásokból tör-
ténő pótlása valójában egy technikai, mégpedig pénzügytechnikai műve-
let. Ez abból áll, hogy a tárca nem fizetést ad a honvédségi dolgozónak 
(és fizet utána kötelező járulékot), hanem egy összegben a civil szolgálta-
tónak teljesíti az általa megrendelt munka ellenértékét. Nos vannak olyan 
területei a logisztikai támogatásnak, amelyek vonatkozásában nem a ci-
vil szolgáltatások további bevonása, hanem inkább a hiányzó képessé-
gek részbeni visszaállítása jelentheti a költséghatékony megoldást. 

A vázolt szervezeti átalakítás, valamint a logisztikai szakterület ki-
alakult hagyományai és működési, irányítási rendje gyökeres átalakítása 
2007. évben megkezdődik. A küszöbön álló struktúraváltás a legna-
gyobb horderejű az MH Anyagi-Technikai Főcsoportfőnökség megala-
kulása óta. A megtervezett változások ismételten csak egy rétegét, jelen 
esetben a felső szintjét érintik a logisztikai támogató rendszernek és a 
módosításokat nem követik le a struktúra alsóbb régióiban. Természete-
sen a jelen körülmények között ezt nem is lehet megtenni, mert az igen 
komoly zavarokat okozna. Elképzelésem szerint a jövő útja logisztikai 
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végrehajtó tagozat erői és eszközei koncentrálásában keresendő, mert ez-
zel hatékonyabban lehet teljesíteni az alaprendeltetést, a csapatok műkö-
désének fenntartását. Ehhez létre lehet hozni azokat az együttműködő 
szervezeti elemeket, blokkokat a csapatoknál, amelyek az ÖHP állomá-
nyában jövő évben megalakulnak és a mai eltérő szakmai működési 
rend ismételten egységes lehet. Minden szintű parancsnok mentesül a lo-
gisztikai „aprómunkától”, a támogatást készen kapja fő figyelmét a ké-
szenlétre, a felkészítésre, kiképzésre, vagyis az irányítása alá tartozó ka-
tonai szervezet alaprendeltetésnek szentelheti. Amit megnyerhetünk, az a 
rugalmasság, hatékonyság és a csapatok ellátásának folyamatos fenntartá-
sa ezzel egy működőképes támogató rendszer. 

Az ismertetett elképzelést lehet kritizálni, sőt kell is, hiszen egyéni 
szemléletet tartalmaz. Szándékom a probléma felvetése, arra egyfajta vá-
lasz megfogalmazása volt, amit lehet tovább boncolni. A leírtakat termé-
szetesen mélyebben és alaposabban át kell gondolni, a részleteket precí-
zebben ki kell munkálni (ami nem egy rövid írás feladata), hogy alkalmas 
lehessen bármilyen átalakítás vitaanyagául, valamint a további kérdések 
felvetésére. Részben, vagy főbb gondolataiban azonban alkalmas lehet a 
jövőbeni magyar katonai logisztika továbbfejlesztése terén. Mert a to-
vábbfejlesztést az élet ki fogja kényszeríteni, had utaljak csak a civil lo-
gisztikában végbement szédületes fejlődésre, amit a haderő logisztikája 
nem követett le.  
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Logisztikai szervezetek
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1. számú ábra. Jelenlegi Logisztikai Szervezetek 
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A KLH nagybani struktúrája (vázlat)
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2. számú ábra  

 
 

 

4 

2. számú ábra.            A KLH nagybani struktúrája (vázlat) 
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Az MH ÖHP logisztikai szervezetei
(2007.06.30.)
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* Erőforrás tervezés 
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3. számú ábra. Az ÖHP logisztikai szervezetei 

(2007. 06. 30.) 

Légijármű 
javító üzem 
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A Logisztikai Dandár szervezeti felépítése 
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4. számú ábra.       A Logisztikai Dandár szervezeti felépítése 

Szállítózászlóalj 
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HM KLH
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Az ÖHP logisztikai kapcsolatai
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5. számú ábra. Az ÖHP logisztikai kapcsolatai 

 



 34 

 

Nemzetközi missziók logisztikai támogatása 

 

1. Hazai forrásból (a Nemzeti Támogató Elem alkalmazásával) 

• Csapat készletből 

• Központi készletből 

• Beszerzésből 

 

2. Helyszíni beszerzés * (a fogadó ország Befogadó Nemzeti Támogatás igénybevételével, térítés ellenében) 

3. A műveleti területen lévő szövetséges erőktől (Technikai megállapodás alapján, térítés ellenében) 

 

 

* lehetőség függvényében. 
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6. számú ábra. 
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Az átalakítás ütemezése

MH ÖHP
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7. számú ábra. 
Az átalakítás ütemezése 


