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A  HM  FEJLESZTÉSI  ÉS  LOGISZTIKAI  ÜGYNÖKSÉG  
ALRENDSZEREI  BEMUTATÁSA 

AZ  ANYAGI - TECHNIKAI  ÉS  KÖZLEKEDÉSI  
IGAZGATÓSÁG 

Lengyel András1 

A 2007. évi szervezeti változások gyökeresen alakították át nem 
csak a Magyar Honvédség, hanem a HM tárca, illetve a HM irányítása 
alá tartozó szervezetek struktúráját is. Egyes HM háttérintézmények 
megszűntek, létszámukban csökkentek, vagy más szervezetekkel integ-
rálódva új rendszert alkotva működnek tovább. Az átalakítás természe-
tesen nem hagyhatta érintetlenül a haderő ellátó rendszerét, a logiszti-
kai támogató struktúrát sem. Ebbe a folyamatba tartozik a HM 
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség (a továbbiakban: HM FLÜ) létre-
hozása is. Az ügynökség megalakításának előzményeiről, körülményei-
ről, a szervezet nagybani felépítéséről a HM FLÜ vezérigazgató I. he-
lyettese e folyóirat hasábjain ismertetőt jelentetett meg2, amelyhez 
kapcsolódva az Anyagi -Technikai és Közlekedési Igazgatóságot, mint 
az ügynökség egyik alrendszerét kívánom bemutatni. 

Úgy gondolom, a logisztika helyzete – jelene, jövője – mindig idő-
szerű téma lehet, de még időszerűbb ma, amikor az utóbbi évek, vagy in-
kább évtizedek legnagyobb átalakítása után vagyunk. A HM FLÜ egy 
évet meghaladó működési tapasztalatai alapján, egy rövid gondolatban 
megállapítható, hogy a szervezet a vele szemben támasztott kihívásoknak 
megfelel, alaprendeltetését teljesíti, a haderő fejlesztéséhez, fenntartásá-
hoz, működtetéséhez, küldetéséhez szükséges központi logisztikai támo-
gatás a HM oldaláról megvalósul. De érdemes megnézni, hogy mi van e 
mondat mögött. 

A HM FLÜ Anyagi - Technikai és Közlekedési Igazgatósága (a 
továbbiakban: ATKI), valamint a Gazdasági Igazgatósága az a két     
alrendszer az ügynökségen belül, amelyek az egyik meghatározó feladat-

                                                      
1 Lengyel András mk. ezredes, HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, Anya-
gi-Technikai és Közlekedési Igazgatóság, Együttműködési Osztály, osztályveze-
tő. 
2 Katonai Logisztika. 2007. II. szám. Megalakult a HM Fejlesztési és Logisztikai 
Ügynökség (HM FLÜ). 
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rendszerrel felruházott jogelőd szervezet, az MH ÖLTP felső szintű lo-
gisztikai feladatait végzik tovább. Ebben a minőségükben elengedhetetlen 
a szoros szakmai kapcsolatuk az MH Összhaderőnemi Parancsnokság 
(a továbbiakban: MH ÖHP) logisztikai szervezeteivel, hiszen az MH 
ÖLTP fogyasztói logisztika körébe tarozó feladatsort az MH ÖHP hajtja 
végre az új rend szerint, így tehát az ATKI és részben a Gazdasági Igaz-
gatóság ezer szállal kötődik az MH ÖHP haditechnikai, hadtáp, repülő-
műszaki, erőforrás tervező és logisztikai főnökségeihez. 

Amikor a termelői és a fogyasztói logisztikai feladatok szétválasztá-
sát tervezték a logisztika átalakításán dolgozó szakemberek, pontosan 
tudták, hogy egy határozott vonal mentén ezt nem lehet megtenni és azt is 
tudták, hogy a két oldal egymás nélkül nem élhet meg. A ma már több 
mint egy éves tapasztalat azt bizonyította, hogy megfelelő együttműkö-
déssel azonban a szakterület megosztottan is művelhető, a csapatok el-
látása sem hazánkban, sem a missziók műveleti területén nem szenved 
csorbát megfelelő költségvetési támogatás esetén. Az együttműködés ki-
szélesítése, a feladatok végrehajtásának hatékonysága érdekében az FLÜ 
ellátásban meghatározó szerepet játszó szervezeti elemek vezetői – így az 
ATKI igazgatója, osztályvezetői, más igazgatóságok képviselői bevoná-
sával közvetlen találkozókat tartottak – tartanak az MH ÖHP illetékesei-
vel a logisztikai szakterület működésének, hatékonyságának további javí-
tása érdekében. A konzultációk eredménye az a feladatszabás, amely 
meghatározta egy együttműködési megállapodás megkötését a két oldal 
között.  

Mielőtt a részletekbe bocsátkoznánk célszerű ismételten felelevení-
teni a HM FLÜ megalakításának vezérlő elveit. Nos ezek egy olyan fel-
sőszintű (központi) logisztikai szervezet létrehozására irányultak, amely-
ben megvalósul: 

• a termelői és fogyasztói logisztika szétválasztása; 

• a hadfelszerelés teljes vertikumánál érvényre juttatja a teljes élet-
tartam menedzsment szemléletét és rendszerét; 

• megteremti a képesség alapú tervezés lehetőségét;mátrix alapú 
működést valósít meg; 

• költségorientált, költség-hatékony szervezet jön létre; 

• harmonizál a NATO logisztikai rendszerével;hatékony informá-
cióáramlást biztosít, benne a Logisztikai Információs Rendszer 
(LIR) létrehozásával; 
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• növekedik a szakterületen a problémamegoldó képesség;  

• felesleges átfedéseket nem tartalmaz. 

A fent megfogalmazott feladatok, célkitűzések – ha nem is teljes 
egészében, de részleteiben – talán korábbi átszervezések idején is szere-
peltek elérendő célként a katonai szervezetek átalakításánál, de tény, 
hogy első alkalommal váltak a szervezeti átalakítás alapvető indokává. 
A célkitűzések teljesülését vizsgálva elmondhatjuk, hogy azok legna-
gyobb részben megvalósultak a HM FLÜ létrehozásával. Elég lehet talán 
bizonyítékul, hogy mára nem is vetődik fel kérdésként a 2006. év szak-
mai vitája, nevezetesen hogy lehetséges-e a katonai logisztika két alrend-
szerét szervezetében és feladatrendszerében szétválasztani? A HM FLÜ 
és az MH ÖHP logisztikai struktúrája ezt alátámasztotta. Igazából el kell 
mondani, hogy a HM FLÜ ATKI -nál3 és a Gazdasági Igazgatóságnál 
megjelent feladatkör kivételével nem is lehet beszélni a feladatrendszer 
szétválasztásáról, hiszen a kutatás-fejlesztés, a beszerzés, a protokolláris 
tevékenység a fogyasztói logisztikától eddig is külön rendszerként tette a 
dolgát. Az előzőeket konkrétan és világosan megfogalmazva hangsú-
lyozni kell, hogy a logisztikán belül az MH ÖLTP feladatrendszere ke-
rült feldarabolásra az MH ÖHP és a HM FLÜ között, így ezt a területet 
érdemes csupán tovább vizsgálni. 

A célkitűzésekből a termelői és a fogyasztói logisztika szervezeti el-
különülése 2007. január 01-én a valóságban megtörtént, a feladatrend-
szerbeli változások, pontosabban azok letisztázása egy kicsit tágabb idő-
szakot ölelnek fel. Természetesen a két szervezet Alapító Okiratai már 
utaltak annak megosztására, de túl általános megfogalmazásokat tartal-
maztak. Ezt az általános keretet kellett és kell megtölteni valódi tarta-
lommal, amely folyamat már 2007. januárjában az ATKI vezető állomá-
nya és az MH ÖHP logisztikai vezetői első találkozójával megkezdő-
dött.4 Ennek a folyamatnak a végső aktusa lehet egy közös intézkedés a 
két szervezet vezetői között, amely az egyes szakmákra, alrendszerekre, 
részterületekre, lebontott feladatrendszert, kompetenciát, jog és hatás-
kört, egzakt módon szabályoz és határoz meg mindkét fél számára. 

                                                      
3  Lásd 1. számú ábra. 
4  Az egyeztetés a szervezetek első számú vezetői között is rendszeres volt, de az 
nem ennek az írásnak a témája. 
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A korábbi, bár konkrétan talán részleteiben nem teljesen körülhatá-
rolt felesleges átfedések a logisztika támogatás területén – az elődszerve-
zetek megszüntetésével – felszámolása megtörtént. Elég arra gondolni, 
hogy jelentős humán erőforrás megtakarítással járt a HM FLÜ jogelődje-
inél korábban külön-külön meglévő adminisztratív szervezeti elemek 
(személyügyi, tervezői, logisztikai, híradó és informatikai, jogi, ügyviteli) 
támogatás összevonása. És ami nagyon fontos, hogy az adminisztratív 
elemeket mindig a szakmai képesség csorbítása nélkül lehet felszámolni 
ezért a szakmai kapacitás nem szűkül, tehát nagyon racionális a gazdasá-
gosság szempontjából. Hiszen őszintén meg kell mondani, hogy ha az 
MH ÖLTP szakállománya, valamint a jelenlegi, a logisztikát művelő 
szakállomány létszámviszonyait humán erőforrás oldalról vizsgáljuk, nos 
ott nem találunk létszámcsökkenést.  

A teljes élettartam szemlélet kialakítása megkezdődött, azonban ezt 
sem lehet egyik pillanatról a másikra megvalósítani. Nagyon fontos a 
rendező elvek gyakorlatba történő átültetése, annak az elvnek az érvényre 
juttatása, ami a gazdaságosságot az eszköz várható teljes élettartamára 
vetítve állapítja meg. Ebben fontos sarokpont, követelmény lehet, hogy 
ne a beszerzési ár, hanem az élettartam költség döntsön természetesen 
kielégítve a megfogalmazott harcászati követelményeket, vagyis a legha-
tékonyabb eszközt vegyük meg. Azt, amelyet élettartamán belül költség-
hatékonyan lehet üzemeltetni, hosszabb intervallumon át lehet hadrend-
ben tartani és valódi képesség elérését biztosítja a haderő számára. Ehhez 
a kérdéskörhöz kapcsolódhat az előrelátó – a teljes élettartamot lefedő – 
tervezés, amely lehetőséget, vagy egyszerűen esélyt ad a körültekintő pi-
ackutatásra. Ha a kívánt képességek létrehozásához szükséges beszerzé-
sek előkészítésére nem áll rendelkezésre elegendő idő, úgy egyszerűen 
nincs mód minden fontos tényező megbízható mérlegelésére. Rögtönzött 
jellegű feladatokat, rögtönzött módon lehet végrehajtani. 

Ehhez a témához kapcsolódik a képesség alapú tervezés, amivel a 
logisztikai tervező elemeknek a hadműveleti követelménytámasztókkal 
szorosan együttműködve, érvényt kell szerezni. A haderő költségvetése 
korlátozott, ezért a megcélzott képességek létrehozása csak egy éveken 
átnyúló fejlesztési program teljesítésével valósulhat meg lépésről-lépésre, 
amely rész képességekből felépíti a teljes képességet. Csakhogy minden 
lépés azonos irányba kell, hogy történjen. A program csak úgy lehet si-
keres, ha a megvalósítására minden időszakban rendelkezésre áll a 
szükséges, egyébként betervezett forrás. Ebben a témában tapasztalhat-
tunk valódi előrelépést, de itt is nagyon lényeges lehet, hogy a programo-
kat végig kell vinni, módosítások nélkül. A programokon belüli korrekció 
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drága lehet, vagy a szerződésekbe eleve be kell építeni a későbbi módosí-
tás, visszalépés lehetőségét is. 

A költséghatékony működést alapvetően két oldalról tudom megkö-
zelíteni, éspedig a személyi állomány csökkentése, illetve a szervezetek 
érdekében használatban lévő üzemeltetett objektumok számának csök-
kentése vonatkozásában. Ha van más is, az az én figyelmemet bizonyára 
elkerülte, de úgy gondolom, hogy az említett két tényezőből származó 
megtakarítás nem kevés. Hiszen, a központi logisztikai szervezetek átala-
kítása jelentős létszámcsökkenést eredményezett az adminisztratív állo-
mány tekintetében. Ennek eredményeként, mintegy másodlagos hozadé-
kaként objektumok váltak feleslegessé. A betervezett átköltözések ugyan 
még nem fejeződtek be, de várhatóan 2008. évben realizálódnak. Mindez 
azt eredményezi, hogy a logisztika központi irányító apparátusa lénye-
gesen kisebb működési költség ráfordítással biztosítja a kimeneten a ko-
rábbi teljesítményét. 

Meg kell állapítani, hogy a HM FLÜ ATKI szervezeti felépítése tel-
jesen harmonizál a NATO CNAD főbizottságok struktúrájával, már 
csak azért is, mert a CNAD által elfogadott és működtetett csoportosítás-
ban jött létre. Ennek magyarázatául és bizonyításául álljon itt a melléklet 
2. számú ábrája, amely az ATKI osztályait vázolja. 

A HM FLÜ létrehozásának következő sarokköveként a hatékony 
információáramlás számított. A HM FLÜ vezetése a HM döntéshozók-
kal napi kapcsolatban van. De természetesen az információ-áramlásnak 
ez csak a csúcsa, szükség van a logisztikai helyzetről, a csapatok műkö-
désének szempontjából további elengedhetetlen információk hozzáférésé-
re. Ennek egy, a HM FLÜ -n belüli alrendszere a Beszerzési Informáci-
ós Alrendszer, a BIR működik, amely fontos ugyan, de egy specifikációt 
támogat csupán. Elemi szükség van egy a logisztikai folyamatokat telje-
sen áttekintő információs kapcsolati rendszer megalkotására. A feladat 
nem új, hiszen komoly kutatások, munka és anyagi erőforrás felhasználá-
sa történt meg a közelmúltban a jobb sorsra érdemes LGIR fejlesztése 
okán. Örvendetes, hogy ma a téma új lendületet nyert, és mert a mai kor 
az igénybevételét, használatát megköveteli, meggyőződésem, hogy rövid-
távon létre fog jönni.5  

                                                      
5 A Logisztikai Információs Rendszer (LIR) létrehozására külön munkacsoport 
alakult. 
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A szakterületi szellemi innováció, kreatív gondolkodás, mint köve-
telmény, az egyénen múlik. Azon az egyénen, aki itt szolgálatot vállal, 
aki itt beosztást kap. Ez e célkitűzés talán a legnagyobb kihívás a HM 
FLÜ életében. Nem másról van szó, mint arról az alaprendeltetésben dek-
larált célról, hogy ez a szakma csúcsa, tehát az itt született javaslatokat, 
állásfoglalásokat, döntéseket senki nem tudja szakmailag felülbírálni és 
ez nagy felelősséget jelent. Ez a követelmény magába foglalja a fogyasz-
tói logisztika teljes vertikumának szakmai irányítását, annak minden fele-
lősségével. Természetesen a HM FLÜ felelősségi körébe tartozik egy sor 
szabályozó felülvizsgálata, megújítása, amire és ezt szomorúan kell 
megállapítani, talán nincs elegendő kapacitása.  

A HM FLÜ megalakításával összefüggő előzmények után térjünk 
vissza annak alrendszeréhez, az ATKI -hoz. 

Az ATKI szervezete magába foglalja az MH ÖLTP korábbi szak-
ágait, szolgálatfőnökségeit is. 6A szakágak integrálása az új struktúrába a 
CNAD felépítésének csoportosítását követve valósult meg, egybeolvaszt-
va az MH ÖLTP, addig önálló szolgálatfőnökségeit. Az MH ÖLTP 
struktúrájába is tartozó szervezeti elemek valójában csak a korábbi HM 
Biztonsági Beszerzési és Beruházási Hivatal Biztonsági Beruházási 
Osztály feladatrendszerével egészültek ki. Ne csodálkozzunk tehát, ha itt 
olyan feladatokkal találkozunk, amelyek az MH ÖLTP Alapító Okira-
tában is szerepeltek. 

Az Anyagi - Technikai és Közlekedési Igazgatóság rendeltetése7 a 
Magyar Honvédség hadfelszerelése fejlesztésének, beszerzésének, rend-
szerbe állításának, ipari javításának, korszerűsítésének, élettartam 
meghosszabbításának, rendszerből történő kivonásának tervezése, szer-
vezése. Az eszközök teljes élettartam alatti üzemfenntartásával kapcsola-
tos szakmai követelmények meghatározása és szakmai felügyelete. A 
NATO Biztonsági Beruházási Program programjai, valamint a NATO 
légvédelmi fejlesztési képességcsomagok és projektjeik megvalósításával 
kapcsolatos tevékenység irányítása és végrehajtása. Az ATKI a feladatai 
tervezése és végrehajtása során szoros szakmai kapcsolatot tart az MH 
ÖHP fogyasztói logisztikai szervezeteivel. 

 

                                                      
6 Lásd 3.-4. számú ábra. 
7 Forrás HM FLÜ SZMSZ 48-50. oldal. 
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Az ATKI felelősségi körében ellátja: 

•  a technikai eszközökkel és anyagokkal kapcsolatos kutatás-
fejlesztések előkészítését; 

• a fejlesztések műszaki követelményei kidolgozását; 

• a rendszeresítési és kivonási javaslatok előkészítését;  

• Az éves, rövid- és hosszú távú erőforrás- és költségtervek kidol-
gozását; 

• a tárcaszintű hadfelszerelés-fejlesztési koncepció fő irányai meg-
határozását; 

• a Tárca Védelmi Tervező Rendszere keretében a programválto-
zatok erőforrás szükségleteinek vizsgálatát;  

• a hadfelszerelés teljes élettartamának nyomon követését; 

• a haditechnikai eszközök üzemeltetésének szabályozását; 

• a közbeszerzések lefolytatásánál a szakmai kompetenciát;  

• a felesleges ingó vagyonelemek kincstári vagyoni körből történő 
kivonása előkészítésével kapcsolatos feladatokat; 

• az MH képességfejlesztése szempontjából meghatározó hadi-
technikai eszközök vonatkozásában a piackutatást;  

• a beszerzésekhez kapcsolódó Hadműveleti Műszaki Követel-
mények kidolgozását; 

•  a közbeszerzési eljáráson nyertes eszköz vagy anyag átvételi kö-
vetelményei, technológia előírásainak kidolgozását; 

• a Nemzeti Fegyverzeti Igazgató CNAD üléseken történő rész-
vétele szakmai előkészítését;  

Az ATKI súlyát növeli, hogy a szakemberei képezik a NATO mun-
kacsoportokban résztvevő állomány gerincét. 
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Az ATKI osztályainak legfontosabb feladatai 8 

Harcvezetési Rendszerek Osztály feladata a Magyar Honvédség 
harcvezetési rendszerek (automatizált vezetési rendszerek, radarok – fel-
derítő, meteorológiai, repülőgép leszállító, szárazföldi felderítő lokáto-
rok – elektronikai, híradó, elektronikai harc és informatikai rendszerei, 
ügyviteli és nyomdatechnikai eszközök és anyagok) fejlesztésének, be-
szerzésének, rendszerbe állításának, ipari javításának, korszerűsítésének, 
élettartam meghosszabbításának, rendszerből történő kivonásának terve-
zése, szervezése. Az eszközök teljes élettartam alatti üzemfenntartásával 
kapcsolatos szakmai követelmények meghatározása és szakmai felügye-
lete, valamint a hatósági jogkörű vizsgálatok MH -n belüli központi szer-
vezése, irányítása. A NATO Biztonsági Beruházási Program program-
jai, valamint a NATO légvédelmi fejlesztési képességcsomagok és 
projektjeik megvalósításával kapcsolatos tevékenység végrehajtása, a 
technikai eszközök üzembe helyezésével, rendszerbeállításával és üzem-
ben tartásával kapcsolatos tevékenység végzése.  

Kiemelt feladatai: 

• a radarok technikai állapotának fenntartása, munkaállomások 
MODE-IV képességgel történő ellátása; 

• a ASR lokátorok MASE, illetve ASOC rendszerbe integrálása, 
pápai ASR lokátor telepítése; 

• a MISTRAL képesség fejlesztése; 

• a mikrohullámú hálózat fejlesztése; 

• a Harcászati URH rádiók beszerzésének szakmai előkészítése, 
RH rádiók beszerzése–C2 képesség kialakítása; 

• a missziók polgári műholdas képességének megteremtése, folya-
matos biztosítása. 

Megsemmisítési Rendszerek Osztály feladata az MH megsemmisí-
tési rendszerek (fegyverzet-technikai rendszerek, veszélyes harcanyagok 
– lőszerek, rakéták – repülő-műszaki eszközök, páncélos és gépjármű-
technikai eszközök) fejlesztésének, beszerzésének, rendszerbe állításá-

                                                      
8 Forrás: HM FLÜ SZMSZ IV. fejezet. 
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nak, ipari javításának, élettartam meghosszabbításának, rendszerből tör-
ténő kivonásának tervezése, szervezése. Az eszközök teljes élettartama 
alatti üzemfenntartásával kapcsolatos szakmai követelmények meghatá-
rozása, ezen feladatok végrehajtásának szervezése, irányítása és szakmai 
felügyelete, valamint a hatósági jogkörű vizsgálatok MH-n belüli köz-
ponti szervezése, irányítása. Feladata a JAS 39 Gripen, illetve más prog-
ramok keretében végrehajtani a repülőgépek rendszerbe állításával kap-
csolatos feladatokat, befejezni a Gripen fegyverzeti eszközök beszer-
zésével kapcsolatos szakmai teendőket. Részt vesz a Gépjármű Beszer-
zési Program megvalósításával, valamint a BTR 80/80A páncélozott 
harcjárművek modernizálásával és beszerzésével kapcsolatos teendők 
végrehajtásában.  

Részt vesz a megsemmisítési képesség rendszereivel, eszközeivel és 
anyagaival kapcsolatos balesetek kivizsgálásában, rendszabályokat dol-
goz ki azok megelőzésére. Szervezi és ellenőrzi a repülés biztonsága ér-
dekében végzett műszaki tevékenységet, súlyos repülő események (ka-
tasztrófa, baleset) esetén, külön intézkedésre részt vesz azok kivizsgá-
lásában.  

Kiemelt feladatai: 

• a KUB, KONKURSZ, STURM rakéták műszaki felülvizsgála-
tának a szervezése; 

• a JAS-39 AMG 65, AIM-9L/I-1 rakéták átvételének koordinálá-
sa, IFF Mode 4 ügyintézése; 

• az An-26, Jak-52 üzemidő-hosszabbítások koordinálása; 

• a haditechnikai Konténer Program végrehajtásának szervezése; 

• a missziók gépjármű-technikai eszközei javításának koordinálása; 

• a Gépjármű Beszerzési Program időarányos végrehajtása; 

• a BTR Minimális Modernizációs Program szakmai koordiná-
lása; 

• a helikopterek (Mi-24, Mi-17, Mi-8) fenntartása, az alkalmazói 
igényekhez igazodó átalakítási munkák koordinálása, illetve az 
MH számára szükséges jövőbeni közepes szállító helikopter be-
szerzések szakmai előkészítése; 

• a lövedék és repeszálló védőmellények beszerzése. 
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Túlélőképesség Rendszerek Osztály feladata az MH túlélőképes-
ségi rendszerek (műszaki-technikai rendszerek, vegyivédelmi eszközök, 
anyagok, kiképzés-technikai rendszerek, eszközök, optikai és globális 
helymeghatározó eszközök) fejlesztésének, beszerzésének, rendszerbe ál-
lításának, ipari javításának, élettartam meghosszabbításának, rendszerből 
történő kivonásának tervezése, szervezése. Az eszközök teljes élettartama 
alatti üzemfenntartásával kapcsolatos szakmai követelmények meghatá-
rozása, ezen feladatok végrehajtásának szervezése, irányítása és szak-
mai felügyelete, valamint a hatósági jogkörű vizsgálatok MH -n belüli 
központi szervezése, irányítása. Együttműködik az MH katasztrófavé-
delmi előrejelző AMAR és HAVARIA rendszereinek fejlesztésében.  

Kiemelt feladatai: 

• a speciális tűzszerész képesség kialakítása és fejlesztése; 

• a felajánlott katonai szervezetek éjszakai alkalmazási feltételei 
biztosítása; 

• az egyéni és kollektív ABV védelmi felszerelés beszerzése; 

• a harckiképző- és törzsvezetési, repülőgép és egyéb szimulátorok 
fejlesztése; 

• az erők védelme és megóvása érdekében szükséges anyagok és 
eszközök beszerzése. 

Ellátási Osztály feladata az MH ellátási (hadtáp) anyagok körébe 
tartozó élelmezési, ruházati, üzemanyag, humán és térképészeti anyag-
ellátás biztosításának, fejlesztésének tervezése, szervezése. Az anyagok, 
eszközök beszerzésének, elosztásának szakmai irányítása. Az anyagok, 
anyagi készletek fejlesztésével, beszerzésével, tárolásával, kezelésével, a 
technikai eszközökkel, valamint azok alkalmazásával és használatával 
kapcsolatos szakmai követelmények meghatározása, szervezése, irányí-
tása és szakmai felügyelete.  

Kiemelt feladatai: 

• a hadtáp ellátás HM szintű felügyeletének ellátása; 

• a felajánlott erők, kontingensek ruházati szakanyaggal történő új 
norma szerinti ellátása;  
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• az MH üzemanyag ellátásának fenntartása; 

• a missziók térképészeti ellátásának biztosítása; 

• az új élelmezési és üzemanyag szaktechnikai eszközök csapat-
próbájának, rendszeresítésének előkészítése. 

Közlekedési Osztály feladata az MH közlekedési rendszer biztosí-
tásának, fejlesztésének tervezése, szervezése. A közlekedés és szállítás 
HM szintű szakmai irányítása. A közlekedési szakanyagok fejlesztésé-
vel, beszerzésével, tárolásával, kezelésével, ipari javításával, élettartam 
meghosszabbításával, a technikai eszközök teljes élettartama alatti üzem-
fenntartásával kapcsolatos szakmai követelmények meghatározása, ezen 
feladatok végrehajtásának szervezése, irányítása és felügyelete, a hatósági 
jogkörű vizsgálatok HM -n belüli központi szervezése, irányítása.  

Kiemelt feladatai: 

• a stratégiai légi-, vízi szállítás tervezése szervezése a missziók 
közlekedésbiztosítása érdekében; 

• a C-17 program menedzselése; 

• az MH közlekedési szaktechnikai eszközei fejlesztésének terve-
zése; 

• szolgálati autóbuszjáratok szervezése. 

Együttműködési Osztály fő feladata a HM FLÜ vezetői részére a 
különböző nemzetközi találkozókhoz szükséges háttéranyagok összeállí-
tása. Részt vesz a tárcaszintű termelői és fogyasztói logisztikai feladatok 
szakmai elveinek kidolgozásában, az MH logisztikai támogató rendszere 
további fejlesztésére vonatkozó koncepciók kialakításában. Közreműkö-
dik a tanintézetekben folyó logisztikai tisztképzés szakreferensi feladat-
rendszerének ellátásában, a képzéssel összefüggő követelményrendszer 
kialakításában. Ellátja a személyi állomány részére a külföldi utazások-
kal összefüggő adminisztratív támogatási feladatokat. Végzi az igazgató-
ságon belüli feladatok koordinációját, összeállítja az igazgatóság havi 
és éves feladatterveit, beszámoló jelentéseit. 
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Kiemelt feladatai: 

• a HM VTI SZÁT által ellátott nemzeti fegyverzeti igazgatói te-
vékenység és a NATO Nemzeti Fegyverzeti Igazgatók Konfe-
renciája (CNAD) előkészítésével kapcsolatos feladatok végzése;  

• az MH részére hadfelszerelést szállító cégek, képviseletek a HM 
FLÜ vezetőinél tett látogatásainak előkészítése és megszervezé-
se;  

• együttműködik az MH ÖHP logisztikai szervezeteivel. 

Biztonsági Beruházási Osztály fő feladata a NATO Infrastruktu-
rális Bizottság által jóváhagyott NATO Biztonsági Beruházási Prog-
ram építés-beruházási projektek előkészítése, engedélyeztetése, a mér-
nök-konzulensi feladatok szervezése és irányítása, a projektek megvaló-
sításának koordinálása és műszaki felügyelete. A befejezett projektek-
nek a NATO felé történő műszaki átadás-átvétel előkészítése és lebonyo-
lítása. Részt vesz a (köz)beszerzéseket végző szakmai bizottságok mun-
kájában és a szerződések előkészítésében, teljesítésük ellenőrzésében.   A 
NATO szakértők részére az egyes építés-beruházási projektek elő-
készítésével, megvalósításával kapcsolatos helyszíni bejárások, egyezte-
tések, ellenőrzések, valamint a hazai szakértők részére szükséges ma-
gyarországi, illetve külföldi megbeszélések megszervezése. Munkakap-
csolat kialakítása a NATO Infrastrukturális Bizottság magyar nemzeti 
képviselőivel, közreműködés a bizottsági munka hazai szakmai hátteré-
nek megteremtésében, a szükséges szakmai mandátumok előkészítésé-
ben.  

A NATO tendereken indulni szándékozó hazai gazdálkodó szerve-
zetek szakmai megfelelőségi vizsgálata kezdeményezése. A NATO ten-
dereken indulni szándékozó hazai gazdálkodó szervezetek minősítéséhez 
szükséges feladatok koordinálása, a szükséges igazolások előkészítése.  

Kiemelt feladatai: 

• a 3-D radarok rendszerbeállításával összefüggő feladatok ellátá-
sa; 

• a pápai beruházás NSIP projekt szervezése.9 

                                                      
9 A programnál nagyon fontos, hogy egy szervezet felelősségében van az NSIP 
minden eleme. 
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Az ATKI ügynökségen belüli együttműködése  

Az igazgatóság eredményes tevékenységéhez minden más igazgató-
ságtól információt, szolgáltatást vesz igénybe, és más oldalról ugyan 
ezeket biztosítja kőkemény szakmai tartalommal, tényekkel, konkrét 
adatokkal megtöltve más igazgatóságok számára. Tekintettel arra, hogy 
az MH fejlesztési programjai megvalósítása az ATKI gondozásában rea-
lizálódnak, ezért az ATKI képes a beszerzések állásáról, a fejlesztések 
teljesüléséről, az akadályozó körülményekről jelentések, elszámolások, 
vagy beszámolók elkészítéséhez szakmai bedolgozást szolgáltatni azon 
szervek részére, akik ezt az MH FLÜ vonatkozásában produkálják. Léte-
zik egy nagyon szűk terület, ami a HM FLÜ belső működésével függ 
össze, az elengedhetetlen törzskari feladatokat tartalmazza. A HM FLÜ, 
mint minisztériumi háttérintézmény a csapatoknál kevesebb katonai jelle-
gű tevékenységet végez. Az ATKI a Program Tervezési és Vezetési 
Igazgatósággal (a továbbiakban: PTVI) szakmai területen a programok 
egyeztetésében azokhoz az erőforrások betervezésében, illetőleg azok tel-
jesülésének nyomon követése terén működik együtt. A PTVI a jövőre 
koncentrál, a fejlesztések gyakorlati megvalósítása, realizálása az ATKI 
kompetenciájába tartozik. Mivel a katonai vezetéshez, az ügynökség bel-
ső működéséhez szükséges törzskari elemek (munkatervezés, jelentések, 
beszámolók, híradás és informatika, üzemeltetési- elhelyezési, ellátási fe-
ladatok) a PTVI gondozásában találhatók, így ezeket a területeket is ez-
zel az igazgatósággal egyeztetve kezeli le. A Technológiai Igazgatóság-
gal a szakmai kapcsolat a hadműveleti követelmények kialakítására, a 
minőségbiztosításra és a beszállított termékek átvételére koncentrálódik. 
Természetesen kiegészül az együttműködés a kodifikációra is, amely kö-
telezettségeket az ügynökségen belül a Technológiai Igazgatóság telje-
sít. A Nemzetközi Szolgáltatási Igazgatóság tekintetében az együttmű-
ködés a szolgálati utazásokra, más országokból érkező FLÜ által 
meghívott vendégek elhelyezésének, szállításának és más biztosítási te-
vékenységre terjed ki. Nagy súlya van a Gazdasági Igazgatósággal tör-
ténő együttműködésnek, hiszen a betervezett programokra a szükséges 
költségvetést ezen igazgatóság tervezi be, biztosítja. A beszerzési folya-
matok fontos állomása az eljárásokhoz szüksége megbízások kiadása az 
ATKI részéről. A beszerzési eljárások lefolytatását a Beszerzési Igazga-
tóság koordinálja más igazgatóságokkal együttműködve, Ebben a folya-
matban az ATKI jelenléte nélkülözhetetlen. A Beszerzési Igazgatóság a 
közbeszerzési eljárások szakszerű végrehajtója, a feladathoz a szakmai 
követelményeket a megbízó – az ATKI – biztosítja. 
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Összességében megállapítható, hogy az ATKI a jogelődjeitől örö-
költ, azok felsőszintű logisztikához kötődő feladatrendszereit sikeresen 
átvette, azokat megbízhatóan műveli. Az elmúl 2007. év tanulságait 
megszívlelve képes megvalósítani kitűzött céljait és előrelépni mindazon 
területen, amit az új szervezeti kultúra, a meghatározott feladatrendszer 
részére megkövetel. A 2007. év nem volt könnyű a szervezet életében, 
hiszen a személyi állomány feltöltése, az új munkarend kialakítása, az 
egyes osztályok átköltözése mind-mind értékes időt vont el a valódi 
szakmai munkától. A közeljövőben erősíteni szükséges a HM FLÜ 
megalakításával előírt célkitűzések hatékonyabb érvényre juttatását, a 
tervezésnél a hosszú távú tervek és az éves költségvetési tervek harmoni-
zálását. A beszerzéseknél kívánatos lenne elérni, hogy ne a ma szükség-
leteit elégítse ki az ATKI, hanem a haderő jövő év igényeit legyen képes 
már a tárgyévben realizálni. Ennek ellenére kis túlzással el lehet mon-
dani, hogy a nehezén túl vagyunk.  
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1. számú ábra 
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2. számú ábra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ATKI szervezeti struktúra

Anyagi-technikai és közlekedési
igazgató

Harcvezetési Rendszerek
Osztály

Megsemmisítési Rendszerek 
Osztály

Ellátási Osztály Túlélőképesség Rendszerek
Osztály

Közlekedési OsztályEgyüttműködési
Osztály

Biztonsági Beruházási
Osztály  

 

165 



 180 

3. számú ábra 
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4. számú ábra 
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