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A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM  
VAGYONKEZELÉSÉBEN MŰKÖDŐ GAZDASÁGI  

TÁRSASÁGOK ÉS A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
LOGISZTIKAI RENDSZERÉNEK KAPCSOLATA 

Oláh János1 

Bevezetés 

A honvédelmi tárca jelentős változásokon ment keresztül az elmúlt 
években, lényegében érintetlen terület nem maradt. A változások egy 
része – a stratégiai célkitűzések mentén –átgondolt, megfontolt lépések 
eredményeként; más része a tágan értelmezett külső és belső környezet 
hatásaira adott hirtelen válaszként jelentkezett. A haderőreform 
végeztével a honvédelmi tárca új fázisba lépett, megkezdődött a 
kialakított struktúra vonalán történő profiltisztítás. Teret nyert az a civil 
szférára jellemző azon gondolkodás, hogy egy adott szervezetnek 
„kulcsfontosságú” tevékenységeire kell koncentrálnia. E gondolatot 
elfogadva, figyelembe véve a védelmi tartalékolás rendszerét úgy 
gondolom a Honvédelmi Miniszter által alapított gazdasági társaságok 
helye, szerepe a HM logisztikai rendszerében felértékelődik.  

A Honvédelmi Minisztérium logisztikai rendszere 

A jelenlegi logisztikai rendszer bemutatásáról számtalan publikáció 
született, többségük közös jellemzője, hogy egyértelműen nem foglal 
állást sem a korábbi, sem a jelenlegi rendszer mellett; valamint olyan 
célokat is megfogalmaz a rendszer követelményeként, amelyek megfelelő 
kapacitásokat, képességeket jelentenek például: 

 a nemzetközi szerepvállalásra, 

 vagy a befogadó nemzeti támogatás „katonai szolgáltatásaira” 
nézve. 

                                                      
1 Oláh János, dandártábornok, HM Védelemtervezési főosztályvezető, ZMNE 
PhD. hallgató. 
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Publikációmnak nem célja a rendszer előnyeinek, hátrányainak, 
megállapítása esetleg egy SWOT2 analízis készítése, de szükséges a 
társaságok rendszerben betöltött szerepének meghatározása 
szempontjából a rendszer egészének ismertetése. 

Szervezeti kialakítás 

A fejezet logisztikai rendszerének új időszámítása 2007-ben 
kezdődött, megalakításra került a Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési 
és Logisztikai Ügynökség (HM FLÜ), kialakításra került a Magyar 
Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság. A mindennapok 
működését meghatározó szervezetek létrehozása mellett a minisztériumi 
főosztályok szerepe, funkciója is tisztázásra került. A folyamatot a 
kapcsolódó jog-, hatás- és felelősségi körök delegálása kísérte. 
Természetesen, korábban domináns szerepet betöltő szervezetek, mint 
például a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Logisztikai és 
Támogató Parancsnokság megszűntek, egyes elemei illetve más 
jelentős szervezetek, HM hivatalok az új rendszerbe integrálódtak.  

Megvalósult az a törekvés, mely teljes vertikumában szétválasztotta 
a termelői és fogyasztói logisztikát a honvédelmi tárcánál. A termelői 
logisztikai feladatok alapvetően a HM FLÜ feladatrendszerébe kerültek, 
de egyes feladatok a HM főosztályain is megjelentek. A felsőszintű 
logisztikai feladatok a termelői oldalba kerültek beolvasztásra.  

A fogyasztói logisztika felelőse és egyben a csapatlogisztika irányító 
szervezete az MH ÖHP lett. E két szervezet mellett ezen a ponton meg 
kell említeni az infrastrukturális területért felelős, HM Infrastrukturális 
Ügynökséget (HM IÜ); valamint a logisztikai gazdálkodási 
tevékenységet nagyban támogató HM Közgazdasági és Pénzügyi 
Ügynökséget (HM KPÜ). A HM IÜ szakterülete vonatkozásában a HM 
FLÜ feladatrendszerével megegyező funkciót lát el. 

A logisztika szakirányítási tevékenységét a HM Védelmi Tervezési 
és Infrastrukturális szakállamtitkár látja el. Ez olyan feladatokat 
jelent, mint a védelmi tervezési; az erőforrás- és költségtervezési; a 

                                                      
2 A SWOT-analízis lényege, hogy táblázatba szedve sorakoztatja fel egy 
rendszer gyenge és erős pontjait, valamint azt, hogy milyen erőforrásokat képes 
mozgósítani, tehát mik a lehetőségei, és milyen veszélyekre számíthat. A fenti 
kifejezések angol megfelelői: strengths, weaknesses, opportunities és threats, 
melynek kezdőbetűi adják a SWOT kifejezést. 
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költségvetési; a pénzügyi- és számviteli gazdálkodási; a 
védelemgazdasági tervezési; a vagyon-felügyeleti; az infrastrukturális; a 
hadfelszerelés-fejlesztési; a katonai szabványosítási és minőségügyi; a 
termelői logisztikai; a beszerzési és biztonsági beruházási; valamint a 
környezet- és természetvédelmi feladatok szakirányítása. 

Az MH stratégiai készleteinek kezelése is új alapokra került, ma 
ezeket a feladatokat az MH Logisztikai Ellátó Központ és az MH 
Veszélyesanyag Ellátó Központ végzi. A központi logisztikai 
szervezetek közé került besorolásra az MH Katonai Közlekedési 
Központ, valamint az MH Légijármű Javító Üzem.  

A tárca logisztikai rendszerének bemutatásakor szót érdemel és 
feltétlen meg kell említenünk a fejezet portfolió állományát is, hiszen 
társaságaink nem csak, mint felhasználható erőforrások vannak abban 
jelen, hanem a rendszer szerves részét képezik.  

A tagozódás jellemzői 

„A termelői logisztika a logisztikának azon alrendszere, amely a 
hadfelszerelés kutatásával, tervezésével, fejlesztésével, gyártásával és a 
hadfelszerelések beszerzésével, rendszerbe állításával, a rendszerben 
tartás felügyeletével, illetve a rendszerből való kivonásával 
foglalkozik.”3 

A HM FLÜ mint a termelői logisztika megtestesítője az alábbi fő 
feladatokat végzi: 

• A logisztikai gazdálkodás irányítása, tervezése, irányelvek 
kidolgozása. 

• Teljes élettartam szemléletű hadfelszerelési rendszer működtetése. 

• Beszerzések tervezése, lebonyolítása. 

• Technológiai és innovációs feladatok (K+F) végrehajtása. 

 Nemzetközi támogatási és rendezvényszervezési feladatok 
végrehajtása. 

                                                      
3 Dr. Gáspár Tibor nyá. mk. vezérőrnagy: A Magyar Honvédség Logisztikai 
rendszere, Múlt – jelen – jövő. 
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Az ügynökség struktúrája a főbb termelői logisztikai feladatok 
mentén került kialakításra, mely nem jelenti azt, hogy egy - egy feladat 
ne „csapódna” több szervezeti elemnél.  

„A fogyasztói logisztika a logisztikának az alrendszere, amely a 
hadfelszerelés rendszerbeállításával, rendszerbenntartásával 
(átvételével, raktározásával, szállításával, technikai kiszolgálásával, 
javításával), rendeltetésszerű működtetésével, valamint azok 
elosztásával foglalkozik.”3 

Fogyasztói logisztikai feladatok, melyek az MH ÖHP illetve 
alárendeltjei hajtanak végre: 

 a készletek ellenőrzése, 

 az eszközökkel és anyagokkal való ellátás, 

 mozgatás-szállítás (disztribúciós folyamatok), 

 a megbízhatóság ellenőrzése és a hibajelentés, 

 az eszközök, anyagok üzemben tartásához szükséges tartalék 
alkatrészek és fenntartási anyagok beszerzése, 

 a raktározás,  

 valamint a kezeléssel, az üzemeltetéssel, felhasználással 
kapcsolatos kiképzés. 

A két területet a napi működés során élesen elkülöníteni nem lehet, 
az egyes feladatok egymásra épülnek. Ennek okán jelentős 
együttműködést követel meg és nem csak a két meghatározó szerepet 
betöltő szervezet között. A logisztika térben és időben csak így képes 
átfogni a Magyar Honvédség haderőnemei, fegyvernemei és 
szakcsapatai által végrehajtandó tevékenységeit. 

A HM alapítású gazdasági társaságok  

Az előzőekben ismertetett logisztikai rendszer egy hosszú folyamat 
végeredménye, melynek kiindulópontja a rendszerváltást megelőző 
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időszakig nyúlik vissza. A társaságok szempontjából a rendszerváltás 
utáni időszak a meghatározó. 

A rendszerváltást követően a haderőreform keretén belül 
felülvizsgálatra került a haderő logisztikai biztosítási rendszere is. Ennek 
egyik alapvető oka a szűkülő költségvetési lehetőségek voltak. A 
költségvetés a rendszerváltástól a 90-es évek közepéig mintegy 60%-os 
reálérték-vesztést szenvedett el. A honvédelmi költségvetés legnagyobb 
részét a magas létszám, a túlméretezett szervezet, a sok objektum miatt 
fenntartásra kellett fordítani. Ilyen mértékű költségvetési elégtelenség 
miatt lehetetlen volt fejlesztéseket megvalósítani. 

Világossá vált, hogy egyes logisztikai és támogató funkciókat – az 
anyagi-, technikai biztosítás, általános katonai infrastruktúra, kulturális 
szolgáltatások, rendezvényszervezés, kommunikáció területén – a 
költségvetési szervek nem kellő hatékonysággal tudnak ellátni sem 
csapat, sem központi szinten. 

Ezen funkciók ellátására először költségvetési üzemek alakultak, 
majd a megfelelő jogi, gazdasági és piaci környezet kialakulásával 
gazdasági társaságokká alakultak. 

1993-ban a honvédelmi miniszter, a Honvédelmi Minisztérium 
képviseletében, mint 100%-os tulajdonos 4 ipari részvénytársaságot és 
3 erdőgazdaság részvénytársaságot alapított. 2000-ben a 
részvénytársaságok mintájára, az üdültetési-kulturális, a térképészeti és a 
kommunikációs tevékenységek végrehajtására 5 nonprofit közhasznú 
társaságot alapított. A társaságok egy része az eltelt időszakban 
megszűnt, összeolvasztásra került, működési formája megváltozott4, de 
az általuk betöltött eredeti funkció megmaradt. A társaságok életét több 
racionalizálási folyamat kísérte, melyek kisebb nagyobb sikerrel, de 
összességében hatékonyabb működést eredményeztek.  

A HM felügyelete alatt jelenleg az alábbi gazdasági társaságok 
tevékenykednek: 

1. Zártkörűen működő ipari részvénytársaságok: 

• HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt 
                                                      

4 A jogszabályi környezet alapvetően meghatározza a működési formát vagy akár 
a tulajdonost, elég, ha csak az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvényre 
gondolunk. 
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• HM Arzenál Elektromechanikai Zrt. 

• HM Currus Harcjárműtechnikai Zrt. 

• HM EI Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt 

2. Zártkörűen működő erdőgazdaság részvénytársaságok: 

• HM Budapesti Erdőgazdaság Zrt. 

• HM Kaszó Erdőgazdaság Zrt. 

• HM Verga Erdőgazdaság Zrt. 

3. Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok 

• HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 

• HM Térképészeti Közhasznú Nonprofit Kft. 

• HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Kht. 

A társaságok alapítója a honvédelmi miniszter, képviselője a HM 
kabinetfőnök. A társaságokkal kapcsolatos nyilvántartási, adminisztratív 
feladatokat a HM Védelemgazdasági Főosztály látja el. 

A társaságok kapcsán – bár e témához szervesen nem kapcsolódik – 
meg kell említenünk a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. szerepét. Ez 
a vagyonkezelő szervezet hivatott az állami vagyon – beleértve az állami 
tulajdonban lévő portfolió – kezelésére. Az MNV Zrt. az a szervezet, 
amely megvalósítja az azonos elveken alapuló állami vagyonnal történő 
gazdálkodást, mely alapvető kormányzati szándék. 

Ipari részvénytársaságok 

Az ipari tevékenységet végző társaságok HM irányába végzett 
szolgáltatásaik vonatkozásában megfelelő mértékben szakosodtak, 
ennek következtében tevékenységük együttesen, a honvédségi 
szervezetekkel szoros együttműködésben a HM igényeinek kielégítése, 
kiszolgálása.  

Működésük során a gazdasági társaságokban rejlő előnyök 
kihasználása mellett jellemző a honvédség technikai kiszolgálási 
rendszerébe való szerves illeszkedésük (hiszen a valamikori költségvetési 
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szervekből, közüzemekből alakultak). Ennél fogva a társaságok képesek a 
haditechnikai eszközök hadrafoghatóságának biztosításával kapcsolatos 
feladatok végrehajtását teljessé tenni akár béke, akár minősített 
időszakban, mind műveleti területen, akár külföldön is, mind a társaságok 
telephelyein, illetve a katonai objektumok területén. 

HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. 

A HM Armcom Kommunikációtecnikai Zrt. a Magyar 
Honvédségben rendszeresített rejtjelző eszközök, stabil és mobil híradó 
berendezések javítására, felújítására, korszerűsítésére képes kapacitással 
rendelkezik. Speciálisan képzett személyi állománya révén – ma már 
egyedül – képes a jelenleg és a közeljövőben rendszerben lévő ilyen 
típusú technikai eszközpark kiszolgálására. Az eszközök javításához, 
felújításához, rendszerbe integrálásához szükséges dokumentációk, 
alkatrészjegyzékek, gyártási tervek, javítási és mérési technológiai 
utasítások teljes körűen csak itt állnak rendelkezésre. 

Rendelkezik a különböző rezsimszabályoknak megfelelő, az 
Országos Rejtjelfelügyelet és Nemzet Biztonsági Felügyelet 
engedélyével és akkreditációjával is bíró nemzeti szigorúan titkos és a 
NATO titkos minősítésű rejtjelző eszközök javítására és beépítésére 
alkalmas műhelyekkel.  

HM Arzenál Elektromechanikai Zrt. 

A HM Arzenál Elektromechanikai Zrt. az MH légvédelmi és 
páncéltörő rakétatechnikai, lokátortechnikai, valamint egyéb bemérő, 
bevizsgáló, kiszolgáló berendezéseinek ipari javítását, karbantartását, 
ellenőrzését és műszaki felülvizsgálatát, a felderítő lokátorok 
modernizációját, tűzvezető rendszerek fejlesztését, illetve a föld-levegő, 
levegő-föld és páncéltörő rakéták javítását és üzemidő 
meghosszabbítását, biztonságtechnikai rendszerek tervezését, gyártását, 
kivitelezését, valamint biztonságtechnikai központok és különböző fizikai 
elven működő érzékelők fejlesztését, gyártását, továbbá mérőműszerek 
javítását és kalibrálását végzi. A társaság az előzőekben felsorolt 
tevékenységeken kívül képes GPS technológián alapuló jármű 
felügyeleti és logisztikai eszközkövető rendszer üzemeltetésére. 

A Magyar Honvédség ilyen jellegű eszközeit e társaság 
modernizálta, jelentős fejlesztő kapacitást épített ki, amely nemzetközileg 
is elismert gyártmánypalettát hozott létre. A magyar légtérellenőrző 
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rendszer gerincét képező radarok modernizálására kiírt NATO 
megrendelést elnyerte és sikeresen teljesítette. A Társaság akkreditált 
NATO telephelyként is működik. 

HM Currus Harcjárműtechnikai Zrt. 

Az MH meglévő szárazföldi hagyományos fegyverzeti-, páncélos- 
és gépjárműtechnikai (pl.: BTR-80 harcjármű, T-72 harckocsi), 
műszaki- és vegyivédelmi technikai, valamint hadtáp szak és szállító 
eszközeinek magasabb szintű kiszolgálását, csapat- és ipari szintű 
javítását, helyreállítását és korszerűsítését, valamint adott esetben 
megsemmisítését a HM Currus Harcjárműtechnikai Zrt. végzi.  

Jogosult hatósági vizsgáztatásra, felkészült az állomány kiképzésére, 
pótalkatrész beszerzésre, részegység gyártásra. Az eszközök javításához, 
felújításához, fejlesztéséhez szükséges dokumentációk teljes körűen csak 
itt állnak rendelkezésre. 

HM EI Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt 

A HM EI Eleketronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. 
üzemelteti a különböző honvédségi objektumokat, illetve végzi ezen 
objektumok fegyveres és vagyonbiztonsági őrzését. Jelentős szerepe van 
a Tárca kiemelt jelentőségű rendezvényeinek szervezésében, lebonyo-
lításában. A Társaság részt vesz a nemzetközi gyakorlatok logisztikai 
támogatásával járó feladataiban. 

Működési körének egy részét az elektronikai üzletág MH felé 
végzett szolgáltatásai teszik ki. Jelentős műszaki fejlesztések vannak 
folyamatban, illetve valósultak meg. Az üzletág tevékenységének főbb 
területei az információvédelmi és biztonságtechnikai rendszerek, 
hírközlési és speciális távközlési eszközök,  rejtjelző, titkosító eszközök 
valamint kiképzés technikai eszközök és berendezések fejlesztése, 
gyártása, telepítése. 

Erdőgazdaságok 

A három erdőgazdaság szerepe a Befogadó Nemzeti 
Támogatásban és a hadszíntér előkészítésében jelentős. Területükön 
fakitermelést, kőbányászatot, vadásztatást, illetve turisztikai - 
szolgáltatást végeznek, de elsődleges feladatuk a területükön lévő 
lőterek, hadi utak fenntartása, valamint a kezelésükben lévő 
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erdőterületek teljes területének katonai alkalmazásra történő felkészítése, 
hiszen e területek katonai vagy honvédelmi feladatok helyszíneként 
szerepelnek az MH terveiben.  

Ilyen feladatok lehetnek többek között: 

• A minősített időszakban felállításra kerülő szervezetek 
megalakulási körletének biztosítása; 

• A befogadó nemzeti támogatáshoz kapcsolódó feladatok ellátása; 

• Ideiglenes gyakorló- és lőterek helyszínének biztosítása; 

• Csapatmozgások helyszínének biztosítása; 

• Minősített vezetési rendszerek támogatása; 

• Hadszíntér-előkészítés; 

• Csapatok gyülekezési körletének biztosítása. 

Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok 

A HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 
tevékenységének fő területe a honvédségi dolgozók pihentetési, 
sportolási, rekreációs igényeinek kielégítése, kulturális, üdültetési és 
rendezvényszervezési feladatok ellátása.  

A HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Kft. a Tárca 
kommunikációs, toborzási feladatainak végrehajtója.  

A HM Térképészeti Közhasznú Nonprofit Kft. a HM 
jogszabályokban meghatározott katonai és állami térképészeti, illetve 
általános nyomdai (szabályzatkiadási) feladatainak végrehajtója.  

A HM alapítású társaságok helyzete 

Az előző részben ismertetésre kerültek a társaságok azon képességei, 
funkciói melyeket a HM logisztikai rendszerében betöltenek. A 
társaságok sajátos helyzetben vannak, hiszen elsődleges céljuk nem a 
profitszerzés, hanem a tárca igényeinek megfelelő szolgáltatások 
biztosítása. Ha visszatekintünk az alapítás céljára, azt egyértelműen 
megállapíthatjuk, hogy e céloknak meg is felelnek. A társaságok sajátos 
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helyzetét erősíti a védelmi tartalékolásban betöltött szerepük is, mely 
jelentős terhet ró ezen társaságokra, közvetetten a Tárcára.  

A környezeti változások, a világgazdasági válság hatásai a HM 
gazdasági társaságait halmozottan érinti, hiszen lényegében a HM 
fejezet lehetőségeinek szűkülésével az egyetlen potenciális megrendelő 
kereslete is csökken. Ennek okán a részvénytársaságok esetében csökken 
a megrendelés állomány, s csökkennek a nonprofit kft-k támogatási 
összegei is. 

Az MH stratégiai céljai, a vállalt haderő-hozzájárulásaink, mint 
például a telepíthető könnyű lövészdandár teljesülése valójában bőven 
ellátnák a társaságokat a megfelelő mennyiségű feladattal, azonban a 
korábbi prognózisokon alapuló erőforrásterv nem képes e célok 
finanszírozására. 

A valódi megoldást jelenthetne, ha az erőforrások prognózisa 
felülvizsgálatra kerülne, és amennyiben a stratégiai terv nem tartható, 
haderő-fejlesztési céljaink, és ennek keretében a társaságok MH 
feladatrendszerében betöltött funkciója is újragondolásra kerülne.  

Ennek lépései: 

1. Egyértelmű, megalapozott biztonságpolitikai iránymutatás 
szükséges a fenntartandó hadiipari kapacitások mértékére. 

2. Ez alapján átgondoltan kialakítandók a kapacitások rögzítési 
lehetőségei. 

Kialakítandó egy olyan finanszírozási mechanizmus, amely a 
kapacitások fenntartását kihasználatlanságuk (részbeni kihasználásuk) 
esetén is biztosítja, és amely egyben arra is ösztönzi a társaságok 
menedzsmentjét, hogy a kihasználatlan kapacitásokat civil 
megrendelésekre hasznosítsa. Ennek következményeként a védelmi 
tartalékolás rendszerében a rögzített hadiipari kapacitások biztosíthatóak. 

Összegzés 

A HM alapítású társaságok sajátos kapcsolatban állnak a 
Tárcával. Egyrészről a logisztikai rendszer szerves részét képezik, más 
oldalról sokkal inkább függnek a tárcától, mint azt elsőre gondolnánk. 
Ebből következik, hogy amennyiben – az állam által előírt – rögzített 
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hadiipari kapacitásokat jelenlegi formájában fenn akarjuk tartani meg 
kell vizsgálni azon kitörési lehetőségeket, melyek a társaságok 
működését, logisztikai rendszerben betöltött szerepét erősítik. 

Tipikusan ilyen kitörési lehetőség lehet az expedíciós jelleg előtérbe 
kerülésével az ellátási láncban történő aktív részvétel. Az ellátási láncban 
most is jelen van például a HM EI Zrt., de a folyamatosan szélesedő 
lánc, nagyobb részesedési lehetőséget is kínál, s véleményem szerint más 
HM alapítású társaságok is hatékonyan bevonhatóak. 

Végezetül szeretném megemlíteni, hogy a társaságok által ellátott 
logisztikai és egyéb támogató funkciók kihelyezésekor azok ellátásának 
képessége az MH rendszerében felszámolásra került, azok manapság már 
csak a HM alapítású társaságoknál találhatók meg. Véleményem szerint a 
társaságokra mint stratégiai fontosságú logisztikai elemekre kell 
gondolnunk amikor a HM logisztikai rendszeréről beszélünk, hiszen 
ezen funkciók leépítésénél, megszüntetésénél az egész logisztikai 
rendszer kiszolgáltatottsága növekedik. Publikációm nem titkolt 
szándéka erősíteni azt a gondolatot, hogy a társaságaink a Magyar 
Honvédségért vannak. 
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