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BEMUTATKOZIK  
AZ MH LOGISZTIKAI ELLÁTÓ KÖZPONT 

Leskó Zsigmond1 

A Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztere a 25/2007. (HK 4.) 
HM határozatában 2007. március 1-ei hatállyal új, ezred szintű, 
költségvetési szervet alapított. 

A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség 
Logisztikai Ellátó Központ (MH LEK) 

A költségvetési szerv székhelye: 1163 Budapest, XVI. Újszász u. 
37-39.  

Postacíme: 1631 Budapest, Pf. 12. 

Parancsnoka: Barnucz Albert okl. mk. Ezredes. 

Jelen cikk célja, hogy bemutassa a Logisztikai Ellátó Központ 
helyét, rendeltetését, és szerepét a Magyar Honvédség szervezetében. 
Az MH LEK bemutatására egy rövid történeti áttekintés után térünk rá, 
végül pedig pár szóban a jövőre vonatkozó tervekről is szólunk, hogy 
ezáltal – a múlt, a jelen, és a jövő bemutatásával – az olvasók minél 
teljesebb képet kaphassanak.  

A hely, ahol szolgálunk… 

Az MH LEK központja Budapest XVI. kerületében, Mátyásföldön 
található. A Vezető Szervek telephelye mellett ma egy használaton 
kívüli, füves repülőtér is található, mely jelenleg önkormányzati 
kezelésében áll. Horthy Miklós fia, a sportember és szenvedélyes 
repülős Horthy István gyakran repült itt. Az Ellátó Központ ma is 
használja azt a hangárt (raktárként), ahol egykor Horthy István 
repülőgépe állt. A jelenlegi mátyásföldi telephelyen már 1939-től kezdve 
működött valamilyen katonai logisztikai szervezet, így talán érdemes 
ezekkel egy kicsit részletesebben is foglalkozni. 

                                                      
1 Leskó Zsigmond mk. alezredes, MH Logisztikai Ellátó Központ parancsnok-
helyettes. 
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Mátyásföld a nevét Mátyás királyról kapta, tekintettel a történelmi 
hagyományra, amely szerint a budai Várhoz közel eső cinkotai erdő 
igazságos királyunk kedvenc, sokszor látogatott vadászterülete volt. 

A mai Mátyásföld területét még a XIX. század elején is hatalmas 
tölgyes borította. Az erdő a Cinkotán élő gr. Batthyány Ilona tulajdona 
volt, aki apja – gr. Batthyány Lajos, az 1848-as első felelős magyar 
miniszterelnök – halála után itt élte le életét. A múlt század első felében 
az erdők nagy részét kiirtották, a területet felszántották. 

Az 1880-as években, amikor Budapest hatalmas fejlődésnek indult, 
kb. 30 fő nagyiparos olyan területet keresett a város peremén, ahol 
villákat építhetnek, és elvonulva a város zajától, kipihenhetik 
fáradalmaikat. Végül, alapos megfontolás után, a Cinkota község melletti 
Mátyásföldre esett a választásuk. 

1888-ban megtörténtek a telekvásárlások és a parcellázások. Mivel 
az új tulajdonosok tehetős, gazdag emberek voltak, a sík, cserjékkel 
benőtt szántóföldből kihasított telkeken rövid időn belül létrejöttek a 
kommunális berendezések. Út és villanyhálózat, majd vízvezeték épült. 
Az ekkor épített több mint százéves víztorony még ma is üzemel, a volt 6. 
sz. Autójavító Vállalat telepén. 1890-92. között strandot és kaszinót 
hoztak létre, majd 1932-ben, az egyre népesebb nyaralótelepen, a volt 
szálloda kialakításával megépült a Corvin Mátyás gimnázium. 1933-ig 
Mátyásföld közigazgatásilag Cinkotához tartozott, ekkor önálló község 
lett. 1950. óta Budapest XVI. kerületének része, Cinkotával, 
Sashalommal, Rákosszentmihállyal és Árpádfölddel együtt. 

A fővároshoz közeli települést az ipar is felfedezte. Az üdülőtelep 
melletti urasági szántó kitűnően megfelelt a Magyar Általános Gépgyár 
(MÁG) repülőgép gyárának telepítésére. Az építkezés 1916-ban 
kezdődött, és 1917-ban fejeződött be, de a gyár egyes részei már 1916-
ban üzemeltek. 1920-ban az Antant, a trianoni békeszerződés 
szellemében, a repülőgép gyárat, mint hadiüzemet, felszámolta.  

A sport terén kiemelkedő teljesítmény volt az ország első süllyesztett 
teniszpályája. Úszómedencéjében gyakran versenyzett a világhírű magyar 
vízipóló csapat. 

1933. január 01-én kezdte meg működését az önálló községgé 
vált Mátyásföld.  
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1950-ben a XVI. kerület részévé vált, a Jókai utca pedig a kerület 
mesterséges központja lett. Fontos intézmények találhatók itt, mint 
például a rendőrkapitányság, a főposta, a rendelőintézet, az OTP stb. 

Akik voltunk… 

A XX. század elején, a robbanómotorok feltalálása, a haditechnika 
területén is éreztette hatását. A hadseregben megjelentek a kötetlen 
mozgást biztosító, a kiépített utak hiányában is manőverezni tudó, gép- 
és harcjárművek. 

A felmerülő problémák elkerülésére, a harcanyag és a technikai 
eszköznemek országos, hadseregszintű tároló, ellátó, javító és egyéb 
feladatainak biztosítására, központi bázisokat hoztak létre. 

A Horthy-korszak hadserege, a Magyar Királyi Honvédség 
gépjármű-technikai ellátását a Magyar Királyi Honvéd Gépkocsi 
Szertár végezte. A szertár a Honvédelmi Minisztérium Anyagi 
Főcsoportfőnökének irányítása alatt álló HM 3/b. Osztály közvetlen 
alárendeltségébe tartozott, amely a hadsereg gépjárművekkel, gépi 
harceszközökkel, kerékpárokkal és üzemanyaggal való ellátásának 
legfelsőbb irányító szerve volt. 

1939-től, a háborús években a Gépkocsi Szertár tevékenységi köre 
egyre bővült. Az Ezredes utcai szűk objektum már nem biztosította a 
megnövekedett feladatok végrehajtását. A szertár ekkor Mátyásföldre, a 
korabeli Budapest egyik perem falujába költözött át. 

1939-ben, amikor már előrevetítette árnyékát a második 
világháború, a hadsereg felszerelése érdekében a szintén Mátyásföldön 
működő Magyar Általános Gépgyár területét a honvédség vette 
igénybe. A gyár katonai parancsnoka Matolcsi Elemér alezredes lett, és a 
kapu fölé felkerült a felirat: Magyar Királyi Honvéd Gépkocsi Szertár. 

1945 tavaszán Buda magyar parancsnoka Oltay Károly alezredest 
bízza meg a Gépkocsi Javító Műhely és Honvéd Gépkocsi Szertár 
vezetésével. A fő feladat a helyreállítási munkák mellett a gépjárművek 
gyűjtése volt. 

1948. október 01-én a szertárt ketté osztják, és a szertár megmaradt 
állományával Mátyásföldre költözik. A ma is álló raktárépületek 1950-
től fogva több mint egy évtizedig épültek fel. Az intézet feladata volt a 
beérkező új járműtípusok átvétele és csapatpróbája. Megszervezték a 
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technikai kiszolgálások rendszerét, a teljesített km alapján történő 
rendszeres ellenőrzést. 

1951-ben megváltozik az anyagkiadás rendje, bevezetésre kerül a 
negyedéves igénylés. Az igények összeállításához normafüzet kerül 
kiadásra. 

1956 őszéig a csapatok gépjárműtechnikai eszközeinek 
szakanyaggal történő ellátása a megszokott rendben folyt. 

1957 tavaszán az intézet megnevezése Központi Páncélos és 
Gépjármű Anyagraktár MN 9595 lett. 

1983. augusztus 01-én megalakul a Páncélos és Gépjárműtech-
nikai Ellátó Központ, amely szervezetileg a Páncélos- és Gépjármű-
technikai Szolgálat Főnökség közvetlen alárendeltségébe tartozott. 
Feladata kezdetben a Magyar Néphadsereg, későbbiekben a Magyar 
Honvédség páncélos- és gépjárműtechnikai eszközökkel, és fenntartási 
anyagokkal történő ellátása volt. 

2000. november 01-én a szervezeti átszervezések, a NATO 
konformitás, valamint a takarékosság jegyében a korábbi haditechnikai 
eszközök ellátására szakosodott önálló ellátó központok megszüntetésre 
kerültek. Jogutódjukként mátyásföldi központtal megalakult a Magyar 
Honvédség Haditechnikai Ellátó Központ, mely vezető szerve az 
alábbi ellátó központok összevonásával jött létre: 

•  MH Páncélos és Gépjárműtechnikai Ellátó Központ (Budapest, 
Mátyásföld). 

•  MH Repülőanyag Ellátó Központ (Isaszeg). 

•  MH Tápió Fegyverzettechnikai Ellátó Központ (Tápiószecső). 

•  MH Elektronikai Anyagi Technikai Ellátó Központ 
(Nyíregyháza). 

•  MH Műszaki Technikai Ellátó Központ (Budafok-Háros). 

•  MH Vegyivédelmi Ellátó Központ (Budapest). 

•  MH Kiképzéstechnikai Ellátó Központ (Esztergom). 

•  MH 1. Kijelölt Állandó Raktár (Kalocsa). 
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A 9/2007 (HK 4.) HM határozat alapján az MH Haditechnikai 
Ellátó Központ, a 15/2007 (HK 4.) HM határozat alapján az MH 
Hadtápanyag Ellátó Központ, mint költségvetési szervezetek 
megszüntetésre kerültek. A 25/2007 (HK 4.) HM határozat alapján, a 
fenti honvédelmi szervezetek jogutódja 2007. március 01-től az MH 
Logisztikai Ellátó Központ (MH LEK) lett, amely működőképességét 
2007. augusztus 31-ig érte el. 

A Magyar Honvédség Logisztikai Ellátó Központ (MH LEK) 

Rendeltetése: 

Az MH LEK az MH Összhaderőnemi Parancsnokság (MH 
ÖHP) szolgálati alárendeltségében, a HM Fejlesztési és Logisztikai 
Ügynökség szakmai irányítása mellett végzi a hatáskörébe tartozó 
szakanyagok és eszközök a Honvédelmi Minisztérium 
háttérintézményeinek, valamint a Magyar Honvédség szervezeteinek 
teljes körű, végrehajtó szintű logisztikai biztosítását.  

Az MH LEK helyét és szerepét a Magyar Honvédség 
szervezetében az MH Logisztikai Ellátó Központ Alapító Okirata (HM 
25/2007. határozat), valamint Szervezeti és Működési Szabályzata 
határozza meg  

Az MH LEK főbb feladatai röviden: 

• A katonai szervezetek ellátása az előírt szakanyagokkal. 

• Az előírások szerint megszervezi és végzi az anyagok tárolását, 
karbantartását. 

• Végzi a központi beszerzésű szakanyagok végátvételét. 

• Végzi a profiljába tartozó, a tárca számára inkurrenssé váló 
kincstári vagyoni elemek feleslegessé minősítésének, 
vagyonkezelésének és hasznosításának elöljárói utasításokban, 
intézkedésekben meghatározott feladatainak végrehajtását. 

• A szakanyagok tárolás alatti minőségellenőrzését és minőség 
szerinti csoportosítását. 
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• Végzi a MH ÖHP által meghatározott szakanyagok beszerzését; 
Közreműködik a HM FLÜ által kezdeményezett beszerzési 
eljárásokban. 

• Nyilvántartja a szállítók szerint a megrendeléseket és teljesítéseket. 

• Államigazgatási eljárás keretében forgalomba helyezi az MH 
gépjárműveit, hatósági okmányokkal és jelzéssel látja el őket. 

• Külön rendelkezések alapján végzi a különféle NATO és 
nemzetközi missziók ellátásával kapcsolatos szakmai feladatokat. 

• Végzi az, eszközök szakanyagok javítását, javíttatását. 

• A Katonai Ruházati Ellátó pontok működtetése. 

• Részt vesz az MH háborús logisztikai biztosításának a 
megszervezésében. 

• Végzi az MH békétől eltérő időszak logisztikai biztosításának, és a 
szakanyagokkal kapcsolatos feladatait. 

Ezen fő feladatokat a Logisztikai Ellátó Központ 5 zászlóalj-
szintű raktárbázissal, egy kijelölt állandó raktárral, és öt inkurrencia 
tároló raktárral látja el, mely szervezetek az ország területén több mint 
14 helyőrségben helyezkednek el, mely nagymértékben megnehezíti az 
Ellátó Központ mindennapi működtetését.  
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Szombathely 

Debrecen 

Békéscsaba 

Györ 

Tatabánya 

Székesfehérvár 

Zalaegerszeg 

Veszprém 

Kaposvar 

Pécs 

Szekszárd 

Kecskemét 

Szeged 

Szolnok 

Salgótarján 

Eger 

Miskolc 
Nyíregyháza 

Budapest 

Papa

MH LEK orszMH LEK orszáágos elhelyezkedgos elhelyezkedéésese

5. Inkurrencia Tároló Raktár
Mezőfalva 8. Kijelölt Állandó Raktár

Kalocsa

Inkurrencia Raktár
Esztergom

4. Raktárbázis
Gödöllő

Inkurrencia Raktár
Isaszeg

5. Raktárbázis
Tápiószecső

Inkurrencia Raktár
Nyírtelek

Repülőműszaki Raktár
„F” kihelyezett raktár

Pápa

Budapest

1. RaktárbázisVezető szervek Eü. központ

3. Raktárbázis KSZFR
Táborfalva

2. Raktárbázis 3. Raktárbázis

1. Tároló Raktár
Felcsút

Logiszikai Század

Inkurrencia Raktár
Budafok-Háros

KREP
Budapest

KREP
Kecskemét

KREP
Debrecen

KREP
Hódmezővásárhely

KREP
Tata

KREP
Kaposvár

Elektronikai Inkurrencia Tároló Raktár
Nyíregyháza

KREP
Székesfehérvár

KREP
Szolnok

 

Az MH LEK helye a Magyar Honvédségben 
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A MH LEK elhelyezkedA MH LEK elhelyezkedéése ase a

HONVÉD VEZÉRKAR FŐNÖK

MH Összhaderőnemi Parancsnokság

Szárazföldi szervezetek Légierő szervezetekTámogató szervezetek

MH VEK MH LEKMH LJÜ MH KKK MH 1. HTHZ

Magyar HonvMagyar Honvéédsdséég szervezetg szervezetéébenben

 

Az MH LEK az MH szervezeti rendszerében 
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Az MH LEK feltöltöttsége 93 %-os melyet az állománykategória 
váltásokkal, valamint a polgári életből felvett szerződéses állományú 
tiszt/tiszthelyettes katonákkal sikerült elérni. A Logisztikai Ellátó 
központ szervezeti felépítése az alábbi ábrán látható: 

 

MH LEK felépítése   MH LEK felMH LEK felééppííttéése   se   

MH LEK

Vezető szervek Végrehajtó szervek

Logisztikai 
század

Törzs

Központi 
rendeltetésű 

szervek

Egészségügyi 
Központ Raktárbázisok Inkurrencia

raktárak

 

Szakterületek: 

A központi logisztikai támogatás a szakági Üzembentartást és 
Anyagellátást Tervező Részlegek szakmai irányításával történik, 
melyek mindenkor a MH ÖHP intézkedései alapján, a vonatkozó 
szabályzók feszes betartásával, a mindenkori érvényes Utaltsági 
Rendben szereplő lépcsőzéssel végzik a MH-HM szervezetek 
szakanyagokkal és eszközökkel történő ellátását.  



 170 

A Magyar Honvédség katonai szervezetei logisztikai szakállománya 
mindennapi szolgálatteljesítése során a Logisztikai Ellátó Központ 
alábbi központi rendeltetésű szerveivel kerülhet kapcsolatba:  

 

Fsz. Szakterület Anyagnem 

Üzembentartást és anyagellátást tervező részlegek 

1.  Fegyverzet-technika 10 

2.  Páncélos és gépjármű-technika 29 

3.  Műszaki-technika 33 

4.  Vegyivédelem 34 

5.  Elektronika 12, 13, 19, 31 

6.  Repülő műszaki-technika 14 

7.  Mérésügy 35 

8.  Kiképzés-technika 30 

9.  Élelmezés 21 

10.  Személyi felszerelés 22 

11.  Humán, térkép 32, 36 

Egyéb központi rendeltetésű szervek 

12.  Járművizsgálati részleg  

13.  Közlekedésbiztonsági részleg  

14.  Kodifikációs részleg  

15.  Központi Nyilvántartó Részleg  

16.  Központi Gazdálkodást tervező részleg  
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A Magyar Honvédség Logisztikai Ellátó Központ 2008. évben 
végzett tevékenységéről és a 2009 évre áthúzódó feladatokról  

A Logisztikai támogatás modernizálása, korszerűsítése érdekében 
végzett jelentősebb, új beszerzések voltak 2008-ban: 

• UP-BW védőmellények (fv.). 

• MP5A3, M4A1, M249, M24 fegyverek beszerzése és rendszeresítése 
(fv.). 

• A gépjármű beszerzési program keretében beszerzett új járművek 
(pc.). 

• Vonalkódos leolvasó rendszer kialakítása (vv., mé.). 

• VS BTR-80 (vv.). 

• Új típusú digitális multiméter (mé.). 

• Tűzszerész robotok (ANDROS, TELEMAX) (mű.). 

• TTR többcsatornás távrobbantó rendszer (mű.). 

• Video Konferencia Rendszer (VTC) rendszer fejlesztése (el.). 

• Robbanóeszközök Elleni Rádiózavaró Rendszer („RCIED”) (el.). 

• Egyszer használatos, rozsdamentes egyéni melegítő eszköz (él.). 

• Új egyéni zárolt, valamint komplettírozott élelmiszercsomagok (él.). 

• Taktikai lámpa (ruh.). 

• Új típusú bakancs (ruh.). 

Folyamatban lévő feladatok: 

• A Logisztikai Ellátó Központ kiemelt feladatként végzi a különböző 
felajánlott szervezetek, valamint a gyakorlatok igényeinek 
kiszolgálását.  

• Folyamatban van három Inkurrencia Tároló Raktár teljes 
felszámolása, illetve anyagainak átcsoportosítása. 
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• Az Éves Beszerzési Tervben szereplő beszerzések időarányos 
végrehajtása. 

Jövőnkről: 

A haderő átszervezés során elindult folyamat befejezéseként 
valószínű, hogy a jelenlegi ellátó központok összevonásával egy ún. 
„Központi Logisztikai Bázis” alakul. 

A távlati tervek között szerepel egy eszközkövető rendszer 
bevezetése, illetve a vonalkódos leolvasó rendszer alkalmazási körének 
kiszélesítése is. Mindezek azonban elsősorban az elöljárói döntéstől, 
leginkább pedig a rendelkezésre álló költségvetési keret nagyságától 
függnek.  

Befejezés 

Mint ahogyan ebből a rövid beszámolóból is kiderült az MH 
Logisztikai Ellátó Központ valódi történelmi múlttal és hagyománnyal 
rendelkező katonai szervezet. A személyi állomány többsége korszerűnek 
mondható irodákban, munkahelyeken dolgozik, azonban a régi 
raktárak és épületek állaga sok kívánnivalót hagy maga után. Az 
ellátást csapatorvosi és fogászati rendelő, két raktárbázisnál pedig 
étkezde is biztosítja. A személyi állomány fizikai erőnlétének 
fenntartását korszerű kondicionáló terem és röplabdapálya szolgálja. A 
mátyásföldi telephelyen működik a Honvéd Petőfi Sportegyesület, 
amely szintén a személyi állomány szabadidős sporttevékenységét segíti 
elő.  

Bár raktáraink egy része még az 1960-as években épült, – és lassan 
felújításra szorul – elmondható, hogy a meglévő raktárak alkalmasak az 
előírt tárolási, megőrzési feladatok elvégzésére. A személyi állomány jól 
felkészült szakemberekből áll, akik tudásukat az önképzések, illetve a 
továbbképzések alkalmával folyamatosan bővítik. 

Az MH Logisztikai Ellátó Központ megalakulása óta a vonatkozó 
szabályzók betartásával végzi feladatait. A katonai szervezetek ellátása – 
az előforduló készlet- illetve forráshiányoktól eltekintve – folyamatosan, 
fennakadás nélkül történik. 
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Végezetül, úgy érzem, hogy sikerült e tájékoztatóval bemutatni a 
MH Logisztikai Ellátó Központ helyét, szerepét, és fontosságát a Ma-
gyar Honvédség nomenklatúrájában. Igyekeztünk egy átfogó képet 
nyújtani csapatéletünk sokszínűségéből, szervezettségéből, és 
összetettségéből.  

Úgy érezzük, hogy a fiatal, de annál inkább szakmailag a 
tökéletességre törekvő személyi állomány meg tud felelni a 
kihívásoknak. Azonban az eredményes és igényes munka, a kimagasló 
teljesítmény eléréséhez szükségünk van – mind a költségekben, mind a 
szakmai irányításban –a szolgálati, szakmai elöljáróink támogatására 
is. 

 

 

 

 


