ÉRTÉKELŐ ÉS FELADATSZABÓ ÉRTEKEZLET
A HM FEJLESZTÉSI ÉS LOGISZTIKAI ÜGYNÖKSÉGEN
(HM FLÜ)
Németh Ernő1

Az éves értékelő és feladatszabó értekezlet 2008. február 18-ikán került levezetésre, amelyen részt vett: Dr. Füredi Károly HM Védelmi tervezési és infrastrukturális szakállamtitkár, Mikita János mk. altábornagy vezérkar főnök helyettes, Hazuga Károly vezérőrnagy, MH ÖHP
parancsnok helyettes, Sulyok János dandártábornok Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség vezérigazgatója.

Dr. Horváth József dandártábornok a HM FLÜ vezérigazgatója az
értékelő, feladatszabó bevezetőjében elmondta, hogy az elmúlt év a HM
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség számára a stabilizáció éve volt. Az
Igazgatóságok együttműködése hatékony és feladatorientált lett, képesek
voltak a termelői logisztika feladatainak végrehajtására.
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2008. év során folytatódott a kialakított logisztikai rendszer működésének megszilárdítása, a missziós feladatokat ellátó erők felkészítésének, alkalmazásának, működőképességének biztosítása, a felajánlott, telepíthető erők alkalmazási képességei elérésének biztosítása, a
megkezdett fejlesztések folytatása, valamint az új eszközök és anyagok
rendszerbe állítása.
A HM FLÜ ez irányú tevékenysége végrehajtását segítik a Tárca
Védelmi Tervező Rendszere Védelmi Szakfeladat rendjében, a NATO,
és az EU terveiben, valamint a Magyar Honvédség rövid, és hosszú távú
terveiben meghatározott feladatok.

Az egyes szakterületek értékelése
2008-ban az Ügynökség
feladatkörébe tartozó jogalkotási és jogszabály-előkészítési szakterületen kiadásra került számos, a működést meghatározó HM utasítás, fontos előrelépés történt az Ügynökség belső
működését szabályozó okmányok, intézkedések kidolgozásában, melyek közül fontosabb a NATO normatív dokumentumok szerinti
minőségirányítási
rendszer (AQAP) tanúsítási
eljárásokra vonatkozó vezérigazgatói intézkedés, valamint az Ügynökség új
Vállalkozási Szabályzatának összeállítása.
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Az Ügynökség az elmúlt év során aktívan közreműködött számos
hazai és nemzetközi bizottság, munkacsoport munkájában. Az elmúlt évben több konferencia előkészítésében és lebonyolításában vett részt az
Ügynökség, melyek közül kiemelkedett „A közép-európai térség biztonságának aktuális védelemgazdasági és logisztikai vetületei” címmel
november 13-14. között a Pannon Egyetemmel közösen megrendezett
veszprémi konferencia, melyen számos NATO tagállam felsőszintű logisztikai szakembere is részt vett. Részt vettünk továbbá a “Logisztika
átalakulóban” címmel 2008. október 8-9-én, Veszprémben megrendezett nemzetközi konferencia szervezésében is. A haditechnikai kutatásfejlesztés és minőségbiztosítás 2008. évben is eredményesen szolgálta az
MH új képességeinek kialakítását elősegítetve ezzel a hazai ipar védelmi
és biztonsági szektorának fejlődését, továbbá szükséges mértékben felkeltve a hazánk számára nyitottnak tekinthető piaci szereplők érdeklődését.
December 1-je a Logisztikusok Napja. Ebből az alkalomból, november 27-én, ünnepi állománygyűlésen értékeltük az elmúlt időszakot.
Az ünnepség keretében Dr. Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke csapatzászlót és zászlószalagot adományozott Ügynökségknek
A HM FLÜ 2008. évi tevékenységének összegzett értékelésénél kiemelten szerepeltek az egyes fejlesztési programok, amelyek jelentősen
hozzájárulnak az ország védelmi képességének, valamint a NATO és
EU feladatok megfelelő szintű teljesítéséhez.
Összegezve a 2008-as évet a vezérigazgató úr megállapította, hogy
a HM FLÜ egy sikeres évet tudhat maga mögött. Eleget tett a miniszter
úr által meghatározott feladatoknak, stabilizálva lett az Ügynökség működése, kidolgozásra került és javítva lettek az együttműködés formái és
színvonala a HM és MH szervekkel.
Mindezekért köszönetét, és elismerését fejezte ki a teljes személyi
állománynak.
A HM FLÜ 2009. évi fő feladatairól
A vezérigazgató úr meghatározta a különböző szakterületek részére
szükséges célkitűzéseket, fő irányokat. Többek között a rendelkezésre álló erőforrások körültekintő, megalapozott tervezését, takarékos, hatékony
felhasználását; a NATO stratégiai légi-szállítási képesség kialakításához
kapcsolódó feladatok végrehajtásának folytatását; a program kapcsán a
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Befogadó Nemzeti Támogatáshoz kapcsolódó feladatok előkészítését és
végrehajtását; a technikai modernizáció folytatását.
Végezetül a fő célkitűzések elérése és a HM FLÜ előtt álló tennivalók maradéktalan teljesítése érdekében számít a személyi állomány felelősségteljes munkájára, az együttműködés hatékonyságának további javítására.
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