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KATONAI  LOGISZTIKAI  BIZTOSÍTÁS  
GYAKORLATA 

A  HADFELSZERELÉS-FEJLESZTÉSI  PROGRAMOK  
AZ  INTEGRÁLT  LOGISZTIKAI  RENDSZER  

MUNKAFOLYAMATAINAK  TÁMOGATÁSÁBAN 

Sticz László1 

Összefoglaló 

E tudományos közlemény tulajdonképpen egy összefoglaló a szerző 
tervezett kutatási témájáról, elképzeléseiről, az erőforrások elosztásának 
és felhasználásának ésszerűsítése céljából. A cikk egy publikációs soro-
zat első elemeként – mivel a szerző a kutatás folyamán további cikkek-
ben tervezi bemutatni az elért tudományos eredményeit - megpróbálja 
meghatározni a hadfelszerelés fejlesztése kapcsán előadódó problémás 
területeket, melyek elemzése, vizsgálata, kutatása kapcsán folytatásként 
ismertetésre kerülnek a felkutatott eredmények és levont következteté-
sek. A cikkben olvashatunk arról, hogy a termelői és fogyasztói logiszti-
kai feladatok szétválásával többek között megteremtődött annak a felté-
tele is, hogy a termelői logisztikai munkafolyamatok, és a hadfelszerelés 
fejlesztési programok szinkronizálása megtörténhessen. A szerző e téma 
áttekintésével, a részelemek elemzésével a munkafolyamatok összeveté-
sével a felállított hipotézisek igazolásával tervezi javaslatai közzétételét, 
és a tervezett kutatás főbb mozzanatait közli e publikációban. 

A logisztikai munkafolyamatok meghatározását követően a hipoté-
zisekben találkozhatunk a jelenleg a területen megoldatlan, problémák-
kal vagy éppen a szinkronizálására váró munkafolyamatokkal. 

A szerző kiemeli a nemzeti finanszírozású és NATO által kezdemé-
nyezett képességfejlesztések kölcsönhatása vizsgálatának szükségessé-
gét, valamint a programozott fejlesztés folyamatában a visszacsatolási 
elem viszonylagos működésképtelenségének elemzését.  

                                                      
1 Sticz László ezredes, HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, Program Irá-
nyító-követő Osztály, osztályvezető. 1135, Budapest Lehel út 35-37. 
sticz.laszlo@hm.gov.hu   
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Módszereiben a szakirodalom felkutatását követően, elemzések, ér-
tékelések, és modellezéseken keresztül tervezi a célkitűzései elérését.  

A közleményt a meghatározó dokumentumok rövid összefoglalója 
és felsorolása, valamint a kutatáshoz és jelen cikk megírásához felhasz-
nált irodalom jegyzéke zárja. 

Bevezetés 

Ahogy azt Prof. Dr. Báthy Sándor nyá.ezredes2, is megfogalmazta 
a katonai logisztika abban a „szerencsés” helyzetben van, hogy az adott 
kor biztonságpolitikai inspirációin túl a hadműveleti feladatok változá-
sán keresztül a logisztika elmélete és gyakorlatának változásai, valamint 
a haderő változásai is állandó megújulási kényszert jelentenek a számá-
ra. 

A fenti állítás igazolásaként, a 2007-es esztendőben, a 2118/2006 
(VI. 30.) Kormányhatározat értelmében megtörtént a termelői és fogyasz-
tói logisztikai feladatok szétválasztása, illetve a termelői logisztikával 
kapcsolatos szervezeti elemek integrációja.  

A 2007 január 01-i hatállyal, létrehozásra került HM Fejlesztési és 
Logisztikai Ügynökség (HM FLÜ) feladatai között igen fontos helyet 
foglal el a haderő képességfejlesztési célok, megvalósítás programjai, 
projektjei kidolgozása, azok élettartam alatti nyomon követése.  

Az említett képességfejlesztési célok, fejlesztési programok végre-
hajtásán keresztül történő megvalósítása igen komplex, nagy kihívást je-
lentő feladat, mely az eddig több szálon futó hadfelszerelés fejlesztési 
programok a HM FLÜ szervezet létrehozásával „egy kézbe kerülésével” 
valósul meg. 

Az ügynökség létrehozásának célja többek között az volt, hogy 
megnyugtatóan biztosításra kerüljenek a program alapú tervezés össze-
tevői is, melyek közül kiemelendő a végrehajtó, a feladatfelelős és tárca 
szintű kontrolling tevékenység megszervezése és annak hatékony végre-
hajtása. 

                                                      
2 Prof. Dr. Báthy Sándor nyá. ezredes CSc, egyetemi tanár, ZMNE, BJKM Kar 
Katonai Logisztikai Intézet, igazgató. 
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A felsorolt, rendkívül összetett feladatok végrehajtása feltételei meg-
teremtésének folyamata az ügynökség jóváhagyott Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatának, mint egyik alapdokumentumának elkészítésével és 
jóváhagyásával még nem zárult le, hiszen a rendkívül összetett, mátrix 
alapon működtetett munkafolyamatok kialakítása rendkívül időigényes és 
további kutatást, elemzést igénylő tevékenység. 

A szerző tervezett kutatásai során a fent említett munkafolyamatok 
program centrikus elemzését szeretné elvégezni figyelembe véve a mát-
rix alapú munkaszervezésből adódó összetevőket, valamint a tárca szin-
tű Védelmi Tervező Rendszer működésbeli sajátosságait. 

Mi inspirálja e tevékenységet? 

Az integrált logisztikai rendszer, fejlesztési programok által történő 
támogatásának igen nagy jelentősége van, hiszen egyrészről a helyes, 
biztos alapokon nyugvó, jól működő rendszer kialakítása lehet az egyik 
fő pillére a jelenleg átalakuló, de a jövőben modern haditechnikai eszkö-
zökkel rendelkező, hatékony és minden elvárt képességgel rendelkező 
haderő kialakításának. Másrészről, az államháztartásban globálisan, de a 
védelmi költségvetés területén belül koncentráltabban jelenik meg egy 
bizonyos szintű feszültség a követelmények3 és a lehetőségek közötti ösz-
szefüggések kiegyensúlyozatlansága tekintetében. A Nemzeti Biztonsági 
Stratégiában és a vonatkozó szövetségi dokumentumokban megfogal-
mazott kihívásokra, kockázatokra és veszélyekre történő reagálás, illetve 
az azok elhárítására irányuló felkészülés egy sor követelményt határoz 
meg, melyek teljesítése csak prioritások felállítása és figyelembevétele 
mellett lehetséges. 

A tervező és végrehajtó szerveknek, szervezeteknek nap, mint nap 
szembe kell nézni a szűkös erőforrások által gerjesztett problémákkal, a 
folyamatos tervigazításokkal, megszorításokkal, visszatervezésekkel. A 
fentiek figyelembevételével, napjainkban igen fontos követelmény, hogy 
az elkészített tervek megfelelően szilárd alappal rendelkezzenek és felel-
jenek meg a biztonságpolitikai és gazdaságpolitikai háttér esetleges meg-
változása által szükségessé váló célzó rugalmas reagálásnak is.  

                                                      
3 Nemzeti és szövetségi (NBS, NATO Stratégiai Koncepció, EU Biztonságpoli-
tikai Alapelvek). 
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A téma kutatását szükségessé teszi még a Magyar Honvédség képes-
ségeinek folyamatos átalakítási igénye, mely során a fő cél a jelenkor és 
a jövő katonai követelményeinek megfelelő haderő kialakítása kerül elő-
térbe és mely során tervezésre, majd végrehajtásra kerülnek mindazon 
fejlesztések, melyek biztosítják mindezeket. 

Az említett katonai képességek kialakítása nem egyszerűen beszer-
zéseket, rendszeresítéseket, rendszerből történő kivonásokat jelent, ha-
nem ennél sokkal komplexebb tevékenységet. Ahogy Dr. Jároscsák Mik-
lós ezredes, PhD4, megfogalmazta: A HM FLÜ-nek el kell végezni a 
katonai logisztika felelősségi körébe tartozó szakanyagok és szaktechni-
kai eszközök fejlesztésének, fenntartásának és utánpótlásának tervezését, 
melynek keretén belül tervezni és menedzselni kell a katonai logisztika 
területein elindított programokat. 

A vizsgálandó, termelői logisztikai munkafolyamatok: 

A vonatkozó szabályzók meghatározásaival összhangban a kutatás 
során a szerző tervezi az integrált logisztikai rendszer munkafolyamatai-
nak vizsgálatát, elemzését kiemelten a hadfelszerelés fejlesztési progra-
mok és az említett munkafolyamatok kölcsönhatására, a folyamatok és a 
fejlesztések szinkronizálására. Melyek ezek a munkafolyamatok? A 
6/2008 VTISZÁT intézkedés egyértelműen meghatározza azokat és 
megállapítható, hogy a logisztikai biztosítás a termelői és a fogyasztói lo-
gisztikai feladatok összehangolását és megvalósítását követeli meg.  

Elemzésem szerint a termelői logisztikai feladatok magukba foglal-
ják:  

• A haderőképesség fejlesztési célkitűzésekhez szükséges erőforrás-
fajták tervezését, szükség esetén azok fejlesztését, vagy a meglévő 
eszközök modernizációját. 

• A haditechnikai (hadfelszerelési) eszközök, anyagok: 

– beszerzését;  

– rendszeresítését; 

– a csapatok ellátását; 

                                                      
4 Dr. Jároscsák Miklós nyá. ezredes, PhD, HM Védelmi Hivatal, ktv. főigazgató 
helyettes. 
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– üzemeltetésének koordinációját; 

– működőképességük fenntartását; 

– rendszerből való kivonását és a rendelkezést a hasznosításukra. 

Hipotézisek 

A fentiekben vázolt igen összetett tevékenységek vizsgálata, a had-
felszerelés fejlesztési programok és a termelői logisztikai munkafolya-
matok kölcsönhatása elemzése, az adott elemek szinkronizálása lehetősé-
geinek kutatása céljából az alábbi hipotézisek felállítására került sor: 

a.) A katonai logisztikai rendszer termelői és fogyasztói alrendszere-
inek szétválasztásával a tevékenységi, illetve felelősségi körök is 
szétválasztásra kerültek, egyben más-más szolgálati alárendelt-
ségbe tartozó katonai szervezeti elemekhez tartoznak. Az alrend-
szerek logisztikai munkafolyamatait az érintett szervezetek alapí-
tó okirataiban és SzMSz-eiben meghatározottak, illetve az 
együttműködési megállapodásaikban rögzítettek, valamint a gaz-
dálkodásra vonatkozó HM utasítások és a vonatkozó VTISZÁT 
intézkedés együttesen szabályozzák. A logisztikai támogatás több 
– a szétválasztott rendszer egészét átfogó – egységes, egymáshoz 
kapcsolódó műveletsorból áll. A szabályozók egy része további 
feldolgozást igényel, főleg a végrehajtás és az együttműködés 
részletei terén. A szabályzók lebontása az egyes logisztikai fo-
lyamatokra még csak kezdeti állapotban van. A rendszer bár mű-
ködik, azonban a hatáskörök, a felelősségi körök, továbbá mun-
kafolyamatokra vonatkozó eljárásrendek és az azokra vonatkozó 
– a jogszabályokban előírt – okmányolás rendje további elemzést, 
szükség esetén a gyakorlati végrehajtás pontosítását igényli. Nin-
csenek részletesen kidolgozva a képesség alapú, programozott 
módszerű tervezést, a megvalósítást, az elszámolást megkönnyí-
tő, támogató információs rendszerek és informatikai megoldá-
sok. Nem történt még meg – kielégítő színvonalon – a logisztikai 
munkafolyamatok és a katonai képességfejlesztés elemei köl-
csönhatásának vizsgálata és az ezek közötti megfelelő egyensúly 
és munkamegosztás, továbbá munkamódszerek kialakítása. 

b.) A NATO haderőfejlesztési programok logisztikai vetületei, va-
lamint a nemzeti finanszírozású hadfelszerelés-képességfejlesz-
tési programok és a NATO Biztonsági Beruházási programok 
végrehajtása felügyeleti jogkörének egy szervezetbe kerülésével 
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az ugyanolyan végeredményt (katonai képességfejlesztést-
fenntartást) igénylő logisztikai támogatási feladatok három fajta 
eljárásrendben kerülnek elvégzésre.  

c.) Szükségessé vált a két- illetve háromtípusú programozott fejlesz-
tés szinkronizációjának mielőbbi és minél hatékonyabb végrehaj-
tása.  

Alkalmazott módszerek 

A kutatás első fázisaként előzetesen végrehajtásra került a hazai és 
külföldi vonatkozó szakirodalom feltérképezése, mely során elsősorban 
annak meghatározása volt a fő cél, hogy e témában milyen megelőző ku-
tatások folytak és azok milyen eredményre vezettek, melyek közül ki-
emelkedett Bognár Ferenc5 2004-es doktori értekezése, valamint Dr. 
Kunos Bálint6 és Dr. Balázsi László7 írása. A továbbiakban folytatásra 
kerül a kutatási témához kapcsolódó hazai és külföldi irodalom, valamint 
a vonatkozó szabályzók (törvények, rendeletek, utasítások, NATO és ha-
zai előírások, szabványok stb.) tanulmányozása, azok felhasználási lehe-
tőségének megítélése. Végrehajtásra kerül a képességfejlesztés és a prog-
ramozott hadfelszerelés fejlesztés végrehajtásával kapcsolatos fogalmak 
értelmezése, valamint a logisztikai munkafolyamatok képességfejlesztés 
szemléletű vizsgálata, elemzése, különös tekintettel a programozott fej-
lesztés végrehajtásának mozzanataira. Ezekre alapozva a következtetések 
levonásával a szerző megteremti az alapokat a javaslatai megtételéhez. 

A korszerűsítési megoldások keresésével, lehetséges változatainak 
bemutatásával, az egyes változatok hatásvizsgálatával folytatja a kuta-
tást. Az elfogadhatónak, alkalmazhatónak ítélt változat részletes indoklá-
sával és annak bemutatásával, hogy mennyiben szükséges /lehetséges/ az 
érvényben lévő rendelkezések pontosítása, vagy az azokkal történő ösz-
szehangolása miként oldható meg, javaslatot tesz a szinkronizációra. 

Végül a gyakorlat és az elméleti kutatási eredmények összehasonlí-
tásával, elemzésével, kialakításra kerülnek a szerző által javasolt módsze-
rek, elveket és fogalmak, majd a folyamatok modellezésével tervezi a ja-
vaslatai felhasználhatóságának igazolását. 

                                                      
5 Dr. Bognár Ferenc nyá.alezredes. 
6 Dr. Kunos Bálint HM KPÜ Vez.Program Tám.Ig. Védelemgazdasági Felkészí-

tő Osztály (Bp. Corvinus Egyetem Véd.Gazd.Tanszék). 
7 Dr. Balázsi László nyá. alezredes. 
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Célkitűzések 

A kitűzött kutatási célok a téma részletes elemzésén és kutatásán 
keresztül az alábbi célkitűzések teljesítésével kerülnek elérésre: 

a. A logisztikai támogatás jelenlegi rendszerében megvalósuló 
programok tervezési, végrehajtási, követési, elszámolási és mó-
dosítási megoldásainak kritikai elemzése általános hiányossága-
inak kimutatása. A levont következtetések (hatásvizsgálatok) 
összevetése a nemzetközi megoldásokkal. A hazai programozott 
fejlesztés elemeinek összehasonlítása külföldi működő rendsze-
rek folyamataival (Planning Programming Budgeting System - 
PPBS, Planning Programming Budgeting and Executing System- 
PPBES). A megoldás változatainak bemutatása, elemzése. Az 
eredmény felhasználásával általános jellegű javaslattétel a hazai 
programozott képességfejlesztés jelenlegi rendszerének korszerű-
sítésére, a feltárt hibák megszüntetésére. 

b. A haderő képességfejlesztésével kapcsolatban lefolytatott kuta-
tómunka eredményeinek felhasználásával a NATO finanszírozá-
sú és nemzeti finanszírozású fejlesztési programok kölcsönhatá-
sának vizsgálata, munkafolyamatainak részletes elemzése, rend-
szerezése és az általam szükségesnek ítélt szinkronizáció lehető-
ségének a vizsgálata, javaslattétel a szinkronizálás módjára. 

c. A teljes életciklus menedzsment és a fejlesztési programok irá-
nyítása között fellépő kölcsönhatás vizsgálata, eseménystruktúra 
(objektum orientált) felépítése, rendszerbe foglalása, feladatok és 
felelősségi körök határvonalának megállapítása, az új rendszer-
szemléletű megközelítés bevezetésének javaslata. 

Következtetések 

A képességfejlesztés-fenntartás rendszerében, a programozott tevé-
kenységek terén a hipotézisekben vázolt jelenségek következtében kelet-
kezett valós, vagy vélt, illetve bekövetkezhető működésbeli zavarok meg-
szüntetése elengedhetetlenül szükséges. A rendszer feltérképezésével, 
elemzésével és más hasonló külföldi rendszerekkel történő összehasonlí-
tása során kialakított következtetések levonásával, megfogalmazásra ke-
rülhetnek azon javaslatok, melyek végrehajtásával a jelenleg működő lo-
gisztikai támogatási rendszer korszerűsíthető. Az egyes tevékenységi 
folyamatok és a hozzájuk tartozó hatáskörök, felelősségi körök, valamint 
eljárásrendek korszerűsítése kapcsán lehetőség nyílhat a termelői és a fo-
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gyasztói logisztikai rendszer teljes egészének korszerűsítésére, egysze-
rűbb, szabályozottabb hatékonyabb működésének elérésére, az e területet 
irányító, vezető tevékenység javítására.  

A felsoroltakon kívül a kutatás során elért tudományos eredmények 
felhasználása elősegítheti a katonai képességfejlesztési programok, ezek 
szakfeladataihoz rendelt logisztikai feladatok tervezését, a tervezés során 
szükséges döntések előkészítését támogató, a különböző munkafolyamat-
okhoz szükséges hiteles adatok és információk előállítását biztosító rend-
szer a Logisztikai Információs Rendszer kiépítését is. 

A szerző a hipotézisekben bemutatott logisztikai támogatási rend-
szer nem eléggé kidolgozott, vagy korrigálandó jelenségeiből az általa 
legfontosabbaknak ítéltek feldolgozására vállalkozik. Ezeket fogalmazta 
meg kutatómunkája célkitűzéseiben. 

A témával szorosan összefüggő, illetve a kutatást nagyban megha-
tározó, azt támogató dokumentumok felsorolása: 

• A 2004. évi CV. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvéd-
ségről. A Honvédség felszerelése haditechnikai eszközökkel és 
anyagokkal rész rendelkezései értelmében: Az MH-nak rendel-
kezni kell a békeidejű és békétől eltérő idejű feladati végrehajtá-
sához a szükséges mennyiségű és minőségű harc, harctámogató, 
harckiszolgáló eszközökkel és szakanyagokkal. Az említett hadi-
technikai eszközök és anyagok fajtáit, minőségét és mennyiségét 
az OGY. határozatban meghatározott kereteken belül kell meg-
határozni. Itt kerül meghatározásra, hogy a katonai szervezetek 
haditechnikai eszközökkel, anyagokkal történő felszerelése a HM 
költségvetési fejezetének előirányzatai terhére kell végrehajtani. 

• Az 51/2007. (VI.6) OGY határozat a Magyar Honvédség fejlesz-
tésének irányáról szóló határozatában, kiemeli az MH fejlesztésé-
nek folytatását és kijelöli a fő irányokat. Egy professzionális, sok-
oldalúan, rugalmasan és hatékonyan alkalmazható nemzetközi 
együttműködésre képes, kiképzett, feltöltött és bevethető szerve-
zetekkel rendelkező, korszerű eszközökkel felszerelt és finanszí-
rozható haderő létrehozását határozta meg. Meghatározza, hogy a 
Magyar Honvédség váljon korszerűen kiképzett és felszerelt, 
műveleti területre telepíthető, ott együttműködésre és működőké-
pességének fenntartására alkalmas (expedíciós) képességekkel is 
rendelkező haderővé. Lefekteti, hogy a logisztikai támogatás terén 
– a nemzeti felelősség elvét is figyelembe véve – a többnemzeti 
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megoldások kapjanak elsőbbséget. Meghatározza, továbbá, hogy 
a szétválasztott termelői és fogyasztói logisztikai támogatás rend-
szerét a megfelelő összhang biztosításával, koncentrált logisztikai 
és támogató szervezetekkel, valamint a szükséges támogató és ki-
szolgáló katonai szervezetek fenntartásával kell működtetni. A 
haditechnikai fejlesztés során fokozatosan végre kell hajtani az 
elavult, gazdaságosan rendszerben nem tartható technikai esz-
közök cseréjét. Az új beszerzések során a korszerűség, a hosszabb 
távú rendszerben-tarthatóság, a gazdaságos üzemeltetés, a köny-
nyebb szállíthatóság, a védettség, valamint a környezet és a ter-
mészet védelmének szempontjait kell figyelembe venni. A beszer-
zések és beruházások programokon keresztül valósuljanak meg. 
Ennek keretében a program teljes időtartamában biztosítani kell a 
katonai igények és a gazdasági lehetőségek összhangját, az erőfor-
rások költséghatékony felhasználását. 

• A 2218/2006 (VI.30.) Kormányhatározat döntése értelmében az 
MH logisztikai rendszere átalakításra került, melynek eredmé-
nyeképpen létrejött a termelői logisztikai feladatok végrehajtásá-
ért felelős HM FLÜ és a fogyasztói logisztikát irányító MH 
ÖHP. A HM FLÜ szakembergárdájának a jóváhagyott SZMSZ-
nek megfelelően foglalkozni kell a katonai logisztika felellősségi 
körébe tartozó képességfejlesztési feladatok erőforrás igényének 
tervezésével, valamint a katonai logisztika területén elindított 
programok tervezésével és menedzselésével is. 

• 85/2007. (HK. 16.) HM utasítás – Miniszteri irányelvek a vé-
delmi tervezéshez (2009-2018), VII. pontjában meghatározza, 
hogy a haderő fejlesztése, a beszerzések és a beruházások prog-
ramokon keresztül valósuljanak meg, aminek keretében a program 
teljes időtartamában biztosítani kell az igények, követelmények és 
a gazdasági lehetőségek összhangját, és az erőforrások költség-
hatékony felhasználását. 

• 59/2007. (HK 8.) HM utasítása a Tárca Védelmi Tervező 
Rendszer alkalmazásáról és a rendszer fejlesztéséről, rendelkezik 
a hadfelszerelés fejlesztések végrehajtási rendjéről, valamint rög-
zíti a HM FLÜ haditechnikai eszközök és hadinormás anyagok 
tekintetében a teljes élettartamra vonatkozó rendelkezési jogát. 

 

 



 141 

• 113/2007. (HK 20.) HM utasítása a védelmi képesség-fejlesztési 
feladatok programozott tervezéséről és végrehajtásáról rendelke-
zik a nemzeti finanszírozású programok tervezése, végrehajtása és 
beszámoltatása tekintetében. 

• A 66/1999. (HK 24.) HM utasítás a NATO Biztonsági Beruhá-
zási Program keretében megvalósuló szövetségi biztonsági beru-
házások végrehajtására kijelölt szervezetek közötti együttműködés 
rendjéről rendelkezik. 

• Az 58/2001. (HK 15.) HM utasítás az Észak-atlanti Szerződés 
Szervezete Biztonsági Beruházási Programja magyarországi 
programfelelőseinek kijelölését hajtotta végre. A 87/2004. (HK 
25.) HM utasítás az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biz-
tonsági Beruházási Programja magyarországi programfelelőse-
inek kijelöléséről szóló 58/2001. (HK 15.) HM utasítást módosí-
totta, pontosítva a programfelelősöket. 

• 31/2000. (X. 27.) HM rendelet az Észak-atlanti Szerződés 
Szervezete Biztonsági Beruházási Programja magyarországi 
végrehajtási rendjéről és szabályairól, című dokumentum keretet 
ad a magyarországi NSIP vonatkozású tevékenységnek, melynek 
bizonyos pontjai a 12/2002. (III. 28.) HM rendeletben módosí-
tásra kerültek. 

• A 40/2005. (III. 10.) Korm. rendelet: A NATO Biztonsági Be-
ruházási Program keretében megvalósuló Beszerzésekre vonat-
kozó részletes szabályokat tartalmazza. 

• 120/2006. (HK 23.) HM határozat, a Honvédelmi Minisztéri-
um Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség költségvetési szerv 
alapításáról, című okirat meghatározza a HM FLÜ jogkörét, fela-
datkörét és pénzügyi gazdálkodási feladatait, valamint az SZMSZ 
elkészítésével és felterjesztésével kapcsolatos feladatokat. 

• 21/111 sz. Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai 
Ügynökség Szervezeti és Működési Szabályzata rögzíti a HM 
FLÜ rendeltetését és fő feladatait, valamint a feladatok végrehaj-
tásához kapcsolódó jog és hatásköri elemeit. 

• 102 /2007. (HK 18.) HM utasítása, a Honvédelmi Minisztérium 
fejezet központi és intézményi gazdálkodásának rendjéről címmel 
intézkedik a termelői és fogyasztói logisztikai feladatok végrehaj-
tásának szakirányítása tekintetében, és egyben meghatározta egy 
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részletes gazdálkodási és szakirányítási szakutasítás elkészítését is 
(lásd következő pont).  

• 6/2008 (HK 4) HM VTI SZÁT intézkedés a termelői és a fo-
gyasztói logisztikai rendszer szakirányításáról, valamint a logisz-
tikai gazdálkodásról rendelkezik az egyes szervezetek logisztikai 
gazdálkodási feladataival kapcsolatosan. 
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