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SZAKMAI ÉRTÉKELÉS A KATONAI LOGISZTIKA 
 SZERVEZETI KERETEINEK VÁLTOZÁSAIRÓL 

Absztrakt 

Az elmúlt időszakban a katonai logisztika felsőszintű szervezeteinél jelentős 
változások valósultak meg. 2007-től - az átszervezés hivatalosan deklarált célja a 
termelői és fogyasztói logisztika elválasztása volt, valójában azonban a humán 
erőforrás leépítését foglalta magába. Racionális szempont volt a korábbi 
adminisztratív és törzskari funkciók összevonása, ugyanakkor hihetetlen veszteséget 
okozott a tapasztalt szakemberek távozása. Az erőforrások felhasználásának 
jogkörei ugyanakkor zömében a tárca gazdálkodó szervezeteihez, vagy a HM 
háttérintézményeihez kerültek át, kevesebb hatáskört hagyva a Honvéd Vezérkar 
számára. 2011. év során a Honvéd Vezérkartól korábban elvont jogkörök egy része 
visszakerült a HM háttérintézményektől a Honvéd Vezérkar főnök hatáskörébe. Új 
szervezetként megalakult a HVK Logisztikai Csoportfőnökség, valamint létrejött a HM 
Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal. Ez utóbbi szervezetileg integrálta az 
infrastrukturális és beszerzési szakterület irányító szerveit. A jövőt illetően 
megemlítendő, hogy évek óta napirenden van a Központi Logisztikai Bázis 
kialakításának szükségessége.  

Kulcsszavak: katonai logisztika, felsőszintű szervezetek, Központi Logisztikai Bázis 

Bevezető 

Ha az elmúlt időszak Magyar Honvédségben végbement lényegi átalakításait 
vesszük górcső alá megállapíthatjuk, hogy a legnagyobb változások a katonai 
egészségügy és a katonai logisztika irányító (felsőszintű) szervezeteinél valósultak 
meg. A katonai egészségügyet - amelynek átalakítása napjainkra sem fejeződött be - 
nem kívánom elemezni, de foglalkozni szeretnék a katonai logisztika strukturális 
változásaival. Kiinduló helyzetként veszem alapul, hogy az elmúlt évtized közepére 
kialakult és prosperáló működése után 2007. január 01-től – a korábbi rendszert 
megbontva – új központi logisztikai szervezet, a HM Fejlesztési és Logisztikai 
Ügynökség került a rendszerbe. Ennek az átszervezésnek a hivatalosan deklarált 
célja a termelői és fogyasztói logisztika markáns elválasztása volt, valójában 
azonban az a feladatra rendelkezésre álló humán erőforrás leépítését foglalta 
magába. Az átszervezés teljesítette a külföldi tanácsadók egy régebbi elvárását, ami 
egyfelől a beosztások módosításával a magasabb rendfokozatok szűkítését, másfelől 
a logisztika szakági tagozódásának megszüntetését irányozta elő. A létrehozott új 
szervezeti rend kialakításánál racionális szempont volt a korábbi adminisztratív és 
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törzskari funkciók összevonása, ugyanakkor hihetetlen veszteséget okozott a 
tapasztalt szakemberek távozása.    

A feladat és hatáskörök szétválasztásának nem sokat hangoztatott, de ismert 
célja az erőforrások felhasználásának jogkörét is érintette, aminek eredményeként 
ezek a jogosultságok, zömében a tárca gazdálkodó szervezeteihez, vagy a HM 
háttérintézményeihez kerültek át, kevesebb hatáskört hagyva a Honvéd Vezérkar 
számára. Az átszervezés utáni kezdeti nehézségek után a logisztika elérte 
működőképességét. Megítélésem szerint ebben döntő szerepe volt a szakterületen 
dolgozó állománynak, valamint annak a vitathatatlan ténynek, hogy a logisztikai 
támogatás eljárásrendje sem a műveleti területen missziót teljesítő kontingensek 
irányában, sem a csapatok, katonai szervezetek hazai támogatása terén nem 
változott. Ez annak ellenére is igaz, hogy a szervezeti változás jelentős zavart 
okozott a szakterület irányítása vonatkozásában. A katonai műveletek, illetve a 
műveleten kívüli feladatok végzésének egyik neuralgikus pontja mindig a vezetés 
rendje, ami döntő hatással lehet a feladatok végrehajtásának hatékonyságára és 
minőségére egyaránt. Nos a logisztika nem volt mentes a vezetési anomáliáktól, a 
szakirányítás széttagoltságától, illetve a szakmai kapcsolódási pontok konzekvens 
hiányától. 

A 2007. évi átszervezés eredményei nem bizonyultak tartósnak. 2011. év 
során ismét változások történtek, a Honvéd Vezérkartól korábban elvont jogkörök 
egy része visszakerült feladatrendszerében érintett HM háttérintézményektől a 
Honvéd Vezérkar főnök hatáskörébe. Új szervezetként megalakult a HVK Logisztikai 
Csoportfőnökség, kiteljesítve a szakmai irányítás hierarchikus elemeit a Magyar 
Honvédség legfelsőbb szintjéig, valamint létrejött a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi 
Hivatal. Ez utóbbi, tárcaszintű központi logisztikai vezető szerv a szakmai kultúra 
mellett szervezetileg integrálta az infrastrukturális és beszerzési szakterület irányító 
szerveit. A következőkben szervezeti oldalról értékelem a honvédség logisztikai 
támogatásában meghatározó szerepet betöltő irányítás és végrehajtás rendjét, 
valamint kifejtem véleményem az évek óta napirenden lévő Központi Logisztikai 
Bázis kialakításával kapcsolatban.  

1. A katonai logisztika megvalósítását irányító szervezetek 

 

a) HM közigazgatási blokkon belül  

– a HM Védelmi Tervezési Főosztály; 

– a HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Főosztály; 

– a HM Hadfelszerelési és Vagyonfelügyeleti Főosztály. 
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b)   HM háttérintézmények közül 

– a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal; 

– a HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal. 

 

c) A Honvéd Vezérkaron belül 

– a HVK Logisztikai Csoportfőnökség1

 

.  

d) Haderőnemi és csapat logisztikai szervezetek 

– a logisztikai támogatás megvalósítását irányító főnökségek; 

– az MH Összhaderőnemi Parancsnokság szervezetén belüli logisztikai elemek; 

– a dandárok, ezredek, önálló zászlóaljak logisztikai főnökségei. 

 

e) A valós logisztikai támogatás megvalósítását végrehajtó szervezetek 

– az MH ÖHP közvetlen logisztikai szervezetek (ellátó központok, MH Katonai 
Közlekedési Központ, MH Légijármű Javítóüzem, MH 64. Boconádi Szabó 
József Logisztikai Ezred); 

– a dandárok, ezredek, önálló zászlóaljak logisztikai zászlóaljai, századai. 

 

2. A Magyar Honvédség logisztikai támogatását végrehajtó 
szervezetek 

A végrehajtó tagozat alapvetően nem változott az elmúlt években. Értem ez 
alatt az MH Összhaderőnemi Parancsnokság közvetlen alárendeltségébe tartozó 
ellátó központokat, az MH Katonai Közlekedési Központot, az MH 64. Boconádi 
Szabó József Logisztikai Ezredet, valamint az MH Légijármű Javító Üzemet. A 
végrehajtó szervezetek viszonylagos állandósága tette lehetővé, hogy a logisztikai 
támogatás biztonsága a gyakorlatban fennmaradt és nem következett be 
összeomlás. A ma létező katonai logisztikai struktúra a Magyar Honvédségen belül 
teljesen világos kapcsolódási pontokkal rendelkezik, egymásra épül, az egyes 
vezetési szintekhez tartozó jog- és hatáskörök a parancsnoki vezetési rendet 
leképezve egyértelműen letisztultak. Megvalósul a szakmai irányítás, hiszen az a 
                                                           
1 A HVK Logisztikai Csoportfőnökség tevékenysége átmenet a termelői és a fogyasztói logisztika 
mezsgyéjén, de mindenképpen a felsőszintű csoportba tartozik. 
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HVK Logisztikai Csoportfőnökségtől egészen a zászlóaljak törzséig biztosított. Ennek 
érdekében a szükséges szabályozók már elkészültek, vagy előkészítés alatt állnak. A 
támogató, végrehajtó szervezetek azonos elemekből épülnek fel és állnak 
rendszerbe, méretük és képességük – figyelembe véve a fegyvernemi 
sajátosságokat – a támogatott kötelékkel harmonizál.  

Vannak azonban tényszerű tapasztalatok, amelyek arra utalnak, hogy a 
jelenlegi logisztikai rendszer gazdaságtalan, széttagolt, a kor követelményeinek nem 
mindenben felel meg.2

Mi lehet a továbblépés iránya? – kérdezhetjük. Elsősorban el kell fogadni, azt 
a kiegészítő elvet, hogy a logisztika nem más, mint az erőforrások elosztása, a 
vezető-tervező szinteken, majd annak ellenőrzött felhasználása a végrehajtói 
tagozatban.

  

3

3. A logisztikai támogatás szakmai irányítása 

 A logisztika ésszerű korlátokat vállaló balansz a lehetőségek és az 
igények között, aminek egyik lényegi eleme, hogy a rendelkezésre álló erőforrások a 
jóváhagyott tervek alapján kerülhetnek felhasználásra. 

A fentiek alapján van egy olyan hely a honvédelmi tárcán belül, ahol a 
rendelkezésre álló erőforrásokat elosztják. A pénzügyi forrást a költségvetési 
támogatás jelenti, amelyen túl a HM tárca számára előírt bevételi kötelezettségek 
képezik, azt a pénzügyi alapot, amelyet a tárca képes a vonatkozó jogszabályi 
keretek között felhasználni. Ezen belül jelenik meg a tárca védelmi-tervező 
rendszerében kimunkált logisztikai költségvetés.  

Az elmúlt időszak szervezeti korszerűsítésének szakterületi pozitívuma, hogy a 
katonai hierarchiából hiányzó logisztikai szervezet megjelent a vezérkar szintjén. 
Korábban a vezérkar főnök döntően az MH ÖHP logisztikai szervezetek 
támogatására volt utalva a szakmai kérdések területén, mára azonban közvetlen 
szakmai szervezete biztosítja számára a döntésekhez szükséges javaslatokat, illetve 
állásfoglalásokat. 

A jelenlegi rendszerben a Magyar Honvédség részére rendelkezésre álló 
erőforrásokat a vezérkar főnök döntéseit is szem előtt tartva a HVK Logisztikai 
Csoportfőnökség (a továbbiakban: LCSF-ség) bevonásával lehet elosztani és 
felhasználni. Az LCSF-ség, amely nem rendelkezik erőforrás tervező szervezettel, 
ezt a feladatot nem képes elvégezni. Az LCSF-ség természetesen nem csak a 
logisztikai, hanem a kiképzési-felkészítési, a nemzetközi együttműködési, a missziós 
feladatok, a külszolgálaton lévő és a tartós külföldi tanulmányokat folytató hallgatók 
képzése erőforrásigénye tervezésében is részt vesz. Ebben az a pozitívum, hogy 
minden információ, minden döntési pont a honvéd vezérkar főnök hatáskörében egy 
szervezethez kötődik. Különben a tárcaszintű logisztikai erőforrás-tervezés felelős 
koordinátora a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal. 

                                                           
2 Forrás: A logisztikai támogatási rendszer korszerűsítésének lehetőségei. 
3 Ez nem a logisztika definíciója, csak a logisztika egy sajátos, de létező feladata. 
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Az LCSF-ség a logisztikai vezető szervek között olyan szervezeti elem, amely 
gyakorolja a szakmai irányítást, felügyeli az erőforrások elosztását és felhasználását, 
valamint koordinálja a központi szakmai szabályozók kidolgozását. A szakirányítás 
tehát a vezérkaron belül valósul meg, ugyanakkor az LCSF-ség feladatai 
végrehajtásához elsősorban a HM háttérintézményektől konkrét támogatásokat kap. 
(pl. beszerzés, tolmácsolás-fordítás, protokoll feladatok biztosítása, külföldi 
kiküldetéshez szállás és utazási jegyek biztosítása, – hogy csak néhányat említsek 
ezek közül). 

Tény, hogy a Magyar Honvédségen belül megfelelően szabályozott a szakmai 
irányítás, ugyanakkor szükség van a logisztikai vezető szervek közötti 
feladatmegosztás elvégzésére. Ez a feladat  érinti a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi 
Hivatal, az LCSF-ség és az MH Összhaderőnemi Parancsnokság logisztikai 
szerveinek feladatrendszerét. 

A szakmai irányítás körébe tartozik továbbá a hatáskörök pontos leosztása, a 
felelősség elhatárolása és a katonai logisztika területén hiányzó szabályozók 
megalkotása és a meglévők aktualizálása. A szabályozók egy része elavult, azok 
nem követték az időközben bekövetkezett változásokat. Eredménynek tekinthető e 
téren, hogy elkészült az ÖHD Logisztikai Doktrína I. és II. kiadása és jelenleg 
folyamatban van a III. kiadás előkészítése. A 2007. évi szervezeti változás célul tűzte 
ki a szakági (MH szolgálatfőnöki) rendszer átalakítását (ez megvalósult), de a 
korábbi szolgálatfőnökségi kiadványokat, szabályzatokat az új struktúra nem volt 
képes aktualizálni. Ezen túlmenően elmaradás van a szakterületi készletképzés 
gyakorlati megvalósítása és a normák-normatívák átdolgozása terén is.  

Szakterületi kutatásaim kapcsán érdeklődve olvastam az  LCSF-ség 
osztályvezetője „A Logisztikai támogatás rendszere korszerűsítésének lehetőségei” 
címmel megjelent írását. Az írás több vonatkozásban elgondolkodtatott és egyben 
inspirált a következő meglátásaim közreadására. 

4. A Központi Logisztikai Bázis megvalósítása 

4.1. Az előzmények 

A magyar katonai logisztika a Központi Logisztikai Bázis (továbbiakban: KLB) 
létrehozását már másfél évtizede, mintegy elvárásként éli meg. Számtalan olyan 
munka készült el, amely ennek a hatásaival, előnyeivel és megvalósíthatóságával 
foglalkozott. Ez a cél most ismételten szerepel a Honvédelmi Minisztérium 2012. évi 
munkatervében, mint a megvalósítását vizsgálandó feladat az LCSF-ség 
felelősségével. Magam is több tanulmány elkészítésében vettem részt, ami ebben a 
témakörben született. Néhány dolgot megtanultam, amelyeket a következőkben 
szeretnék közreadni. Mindenek előtt azt a megjegyzést, hogy a neve még mindig azt 
a korszakot idézi, amikor talán nem csak egy központi logisztikai szervezet 
hadrendbe állítását tervezték a felelős vezetők. Mivel mára egyértelművé vált, hogy 
ha valamikor lesz, csak egy ilyen szervezet lesz ezért célszerűbb lehet Katonai 
Logisztikai Bázisról (a továbbiakban: KLB) beszélni. Ez harmonizál  a civil bázisok 
elnevezésével. 



41 

 

Nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy a KLB nem csoda és nem oldja meg azokat 
a gondokat, amelyek a logisztikai szakterület alulfinanszírozottságából következnek. 
Nem a disztribúció a rossz, hanem az, hogy nincs, vagy alig van mit szétosztani. A 
haderő a rendszerváltás óta óriási átalakuláson ment át, de az átalakulásnak egy 
örök szereplője mindig jellemezte és kísérte, ez pedig a számára kirótt feladat és a 
részére biztosított költségvetési támogatás diszharmóniája. 

Ezek figyelembevételével úgy gondolom, hogy a KLB nem foglalhatja magába 
a teljes 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezredet, úgy mint az a korábban 
említett elgondolásban szerepelt. Nem integrálhatja magába az MH Katonai 
Közlekedési Központot, valamint az MH Légijármű Javító Üzemet. A KLB építkezhet 
a jelenlegi ellátó központokból kiegészítve azok funkcióját néhány olyan 
képességgel, amely ma a Magyar Honvédségben nincs, vagy hiányos. Ilyen lehet a 
fegyverzetjavító kapacitás, amely az MH Fegyverzettechnikai Javítóüzem 
felszámolásával töredékére zsugorodott. A KLB egyik oldalról raktároz, raktári 
funkciókat végez és a másik oldalról kiszállít a csapatokhoz bevonja tőlük a 
feleslegeket, illetve az elhasznált eszközöket, egységrakományt képez és átadja a 
missziós készleteket a nemzeti támogató elemnek. Lehet a KLB szervezetére még 
nagyon sok feladatot kiróni, de kérdés az, hogy a központi raktárnak kell-e azokat 
elvégezni?  

Ezen gondolatok után a KLB lehetséges felépítésével foglalkozom, illetve 
felvázolom az egyes szervezeti elemek feladatrendszerét. A struktúrával lehet 
vitatkozni, de meggyőződésem, hogy a feltüntetett szervezeti elemek mind-mind 
szükségesek lesznek annak a hadrendi elemnek a működtetéséhez, amelyet KLB-
ként alakítanak meg. Az említett cikkíróval ellentétben a KLB-be nem tartom 
szerencsésnek minden, az MH ÖHP közvetlen logisztikai szervezet beolvasztását. A 
KLB csakúgy mint a civil logisztikai bázisok elsősorban a raktározás és a 
raktározáshoz szorosan kötődő tevékenységet folytathat. Ezeket kell kiegészíteni 
azokkal a funkciókkal, amelyek bázis szervezetéhez telepíthetőek. A bázist kétszintű 
egységként képzelem el. Egyik, az alsó szintje nem más, mint a raktári elemek. A 
következő szintjét azok a tervező, irányító szervezeti elemek képezik, amelyek a MH 
egészére szükséges logisztikai igényeket tervezik, számvetik. Ezt a szakmai 
struktúrát egészítik ki a törzskari és adminisztratív, valamint a biztosító-kiszolgáló 
szervezeti elemek. Elsőként le kívánom szögezni, hogy a KLB stacioner szervezet, 
feladatát néhány funkció kivételével a béke objektumban hajtja végre. Az egyes 
blokkok lehetséges rendeltetését röviden a következőkben foglalom össze. 

4.2. Adminisztratív és törzskari elemek 

A KLB mint katonai szervezet nem illeszkedhet a Magyar Honvédség 
rendszerébe, ha nem kompatibilis azzal. A törzskari szervezeti elemek felépítése 
azonos a dandár, ezred szervezeti tagozódásával, eltérést csupán a G-2, G-5 hiánya 
mutat. Az egyes szervezeti elemek funkciója a sajátosságokat leszámítva teljesen 
azonos a csapatokéval. A törzskari szervezeti struktúrát kiegészítik az adminisztratív 
elemek, amelyeket a költségvetési szervekre törvények, rendeletek írnak elő. Ezek 
közül az adminisztratív blokk foglalja magába a tűzvédelem, a környezetvédelem, a 
munkavédelem funkciókat. A törzskari szervezeti elemek teszik lehetővé a 
beilleszkedést az MH ÖHP vezetési struktúrájába, végzik a parancsnok döntései 
előkészítésének mindenoldalú támogatását, biztosítják a általános katonai előírások 
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betartását, illetve végrehajtják a szervezet jogi képviseletét, a törvényekben, 
jogszabályokban előírt tevékenység érvényre jutását. 

4.3. Végrehajtó Szervezetek 

 

a.) Központi tervező feladatokat ellátó csoportok: 

Gazdálkodás tervező csoport, amely az MH csapatai részére a normák és 
normatívák szerint számvetett és a központi ellátás kategóriájába tartozó anyagi 
jellegű javakat biztosítja. Ilyenek a lőszer, üzemanyag, a ruházat, tehát azok az 
ellátmányok, amelyek kívül esnek a csapatok beszerzési jogkörétől. 

A központi nyilvántartásokat vezető és az adatbázis karbantartását ellátó 
csoport, amely a HM tárca számára az ellátó szerveken keresztül beszerzett és a 
felhasználók számára kiadott eszközöket nyilvántartja, az életútját nyomon követi a 
beszerzéstől a kivonásig. 

A technikai eszközök üzembentartását tervező csoport, amelyik az 
eszközök futásnormáját, felhasznált üzemóráit, lövésszámát és más az eszköz 
életciklusát meghatározó mutatókat kíséri figyelemmel, követi nyomon és tervezi 
ezek alapján a szükséges magasabb szintű technikai kiszolgálásokat. 

A csapatok ellátását tervező csoport, amely a felhasználók részére az 
ellátmányok gyakorlati átadásának ütemét, módját és helyét tervezi meg és irányítja 
az utalványok készítését és azok alapján a csapatok kiszolgálását. 

 

b.) Központi biztosítási feladatokat ellátó csoportok: 

A harcanyag bevizsgáló laboratórium, amely a lőszerraktárakban a lőporok, a 
lövedékek robbanó tölteteit, a műszaki harcanyagok minőségi mutatóit vizsgálja. A 
laboratórium tevékenysége elengedhetetlen a lőszerbiztonság és a különböző 
harcanyag alkalmazás érdekében. 

Az üzemanyag bevizsgáló laboratórium, amely a honvédségnél használatos 
üzemanyagok minőségét, fizikai és kémiai szennyeződését vizsgálja meghatározott 
időintervallumokban és esetek bekövetkeztével. 

Minőségi átvevő, tanúsító részleg, amely a csapatok ellátását végző szervezeti 
elemhez telepítené a minőségbiztosítás folyamatában az átvétel felelősségét. Ez a 
feladat nem helyettesítené a tárcánál más szervezetnél meglévő, a beszerzésekhez 
kapcsolódó minőségbiztosítást, hanem épp ellenkezőleg, kiegészítené azt. Ennek a 
kis szervezeti elemnek megléte teljes felelősséget helyezne a KLB vezetésére a 
részéről kiadott szakanyagok minőségéért. 

A járművizsgálati részleg feladata lenne a tárca tulajdonát képező közúti 
járművek forgalomba helyezésének, forgalomban tartásának és forgalomból történő 
kivonásának biztosítása műszaki és környezetvédelmi szempontok alapján. 
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Kodifikációs részleg látná el a NATO-eljárásoknak megfelelő termékkodifikációs 
feladatokat és működtetné a Honvédségi Egységes Termékkód Rendszert. E 
részlegnek nagyon fontos szerepe lenne a beszerzésekhez kapcsolódó kodifikációs 
záradék kialakításában, amely eredményeként érvényesíteni lehetne, hogy az új 
beszerzésű hadfelszerelés kodifikációs feladatait a beszállító az MH igényei szerint 
végezze el. 

 

c.) Központi javító, tároló, ellátó feladatokat ellátó szervezeti elemek: 

Fő szervezeti elem a javító zászlóalj, amelynek alapvető feladata a Magyar 
Honvédség központi javító képességének biztosítása. A javító képesség 
meghatározásánál két tényező lehet fontos, egyik a javító kapacitás, tehát az a 
szakmai munkaóra, amit a szervezet effektíven a szakfeladatára tud fordítani. Ha 
alapul vesszük, hogy a csapatok a saját békefeladataikhoz rendelkeznek elégséges 
kapacitással, akkor kijelenthetjük, hogy a KLB javító zászlóalja megerősítő erőt 
képez. Alkalmas a missziós feladatokra felkészítésekhez támogatást nyújtani, illetve 
missziós területen az állandó, vagy időszakos ellenőrzéseket, beszabályozásokat 
elvégezni. Azt feltételezem, hogy a javító zászlóalj szakállománya időszakonként 
kitelepül a missziós területre, ahol olyan munkákat végeznek el, amit a műveleti 
területre kitelepített javító kötelék nem tud elvégezni.  

Másik tényezőt alkotja a speciális felszerelést, tudást követelő szakmunkák 
elvégzése a teljes Magyar Honvédség számára. Ennek a szervezeti elemnek lehet 
feladata a nemzetgazdaságból, vagy importból átvett eszközök beüzemelése,  vagy 
a tárolásba helyezés előtti konzerválási feladatok elvégzése. A javító zászlóalj 
szervezett keretek között hajthatná végre a kivonásra tervezett haditechnikai 
eszközökből az értékesíthető vagy a rendszerben maradó eszközök számára még 
felhasználható alkatrészek kinyerését is. Meg kívánom jegyezni, hogy a javító 
zászlóalj hadrendbe állítása elsősorban azért lenne kívánatos, mert a Magyar 
Honvédség nem rendelkezik – a 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred 
szervezetében sem – zászlóalj méretű javító kötelékkel.  

A szállító kötelék nagyságának meghatározásánál a szakasz méretet 
elégségesnek tartom. Ha figyelembe vesszük, hogy az ellátó központok szállító 
alegységei a békeidejű ellátásban szinte kizárólag a katonai szakanyagok 
kiszállítását hajtották végre, akkor beláthatjuk, hogy a szakasz méretű kötelék 
elégséges lehet ezekre a feladatokra. A csapatok ellátásában békeidőben nem 
számolhatunk óriási tömegű hadifelszerelés permanens mozgatásával, ezért nem 
indokolt a szakasznál nagyobb kötelék szervezetbe állítása, hiszen a szervezet, az 
eszközök óriási pénzbe kerülnek és kihasználatlanul holt tőkét képeznek. Az elmúlt 
évek gyakorlati tapasztalata alapján kijelenthetjük, hogy a jelentős szállításokat 
rendszerint civil kapacitások bevonásával oldotta meg a Magyar Honvédség. Jó 
példa erre a 2006. évi árvízi védekezés, vagy a csapatok átszervezéséből adódó 
nagyarányú anyagmozgatás is. 

A KLB tárolási képességét a központi raktárak jelenítik meg, amelyekbe a 
veszélyes anyagok, az üzemanyagok, illetve a hadianyagok raktározását végző 
szervezeti elemek tartoznak. A lőszert és a műszaki harcanyagot széttelepítve 
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mennyiségtől és azok fajtájától függően minimum 3 objektumban szükséges tárolni, 
hiszen a biztonság ezt követeli meg. Erre a célra teljesen alkalmasak a jelenlegi 
objektumok, de természetesen a szükséges felújítás, karbantartás után. Ugyanez a 
helyzet az üzemanyag raktár tekintetében is. Ezeket a szervezeteket integrálni nem 
indokolt. A jelenlegi hadianyag raktárakat a mai formájukban nem lehet tovább 
hadrendben tartani. A tárolás céljára a civil logisztikai központokban alkalmazott 
technológiát meghonosítva teljesen új objektumot célszerű létesíteni. A civil 
logisztikai szervezetek korszerű anyagmozgatással sokkal nagyobb 
anyagmennyiséget mozgatnak, tárolnak be és adnak ki – egységnyi idő alatt – mint 
ami a Magyar Honvédség számára szükséges lehet. Mindezt lényegesen kisebb 
állománnyal, kevesebb hibával és rövidebb idő alatt, ma már elektronikus 
megrendelések teljesítésével végzik. Éppen ezért a hatékonyság, a minőség 
fejlesztése érdekében van szükség a civil logisztikai raktározási rend átvételére az 
objektumtól a mozgatási, nyilvántartási és követési technológiáig. Az együtt-
tárolhatóság szempontjai figyelembe vételével a haditechnikai és a hadtáp 
anyagokat akár egy légtérben minden probléma nélkül lehet kezelni. 

Tekintettel kell lenni arra is, hogy a haditechnikai berendezések, gépjárművek, 
komplex eszközök és a központi készletek számára elsősorban terület szükséges. 
Ezen eszközöket és anyagokat nem raktári épületekbe, hanem fedett tárolókba 
érdemes elhelyezni, megvédve a nagy értékű berendezéseket az idő 
viszontagságaitól. 

 

d.) A hiányzó logisztikai kapacitások témaköre: 

Jelenleg a Befogadó Nemzeti Támogatás feladatrendszere ugyanúgy aktuális, 
mint NATO csatlakozásunk óta. A KLB alkalmas lehet arra, hogy e 
feladatrendszernek felelőse legyen és elvégezze a Képesség Katalógus időszakos 
frissítését, az adatok bekérését, azok feldolgozását és elemzését. Hazánk, amely 
biztonsága a Szövetség keretein belül szavatolt, nem teheti meg, hogy nem fordít 
kellő figyelmet éppen a segítségünkre érkező erők fogadására, illetve tevékenységük 
támogatására. Ezt a feladatát a HM Védelmi Hivatal szakirányításával láthatja el. 

A katonai logisztikának, mint szakmának, szervezetnek és kultúrának vannak 
hagyományai, múltjának értékei, írott és tárgyi emlékei. Ennek egy kicsi, de létező 
tárgyi szelete a logisztikai szakgyűjtemény. A Logisztikai Múzeum legjobb helye a 
KLB keretén belül lehetne, ahol nem csak az összegyűjtött értékek szakszerű 
megőrzése, de gyarapítása is megvalósulhatna. Gondoljunk bele, hogy a múzeum 
működtetéséhez egy fő elégséges volt, igaz szükség esetén – például külföldi 
delegációk látogatása idején – a nyugállományú szakmabeliek a szabadidejük 
terhére kisegítették. 

4.4. Biztosító és kiszolgáló szervezetek 

Ide tartoznak azon szervezeti elemek, amelyek a KLB működését lehetővé teszik 
ugyanúgy, mint bármelyik katonai szervezetét a Magyar Honvégségben. Ebbe a 
sorba tartozik a logisztikai alegység, de így a híradó informatikai központot is a KLB 
minden objektumában működtetni kell. A raktárak nem tudnak dolgozni a 
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legkorszerűbb informatikai támogatás nélkül. A híradó-informatika az alapja a 
feladatokat, raktári műveletek végrehajtását elrendelő intézkedéseknek is. Tűzoltó 
alegység rendeltetését és szükségességét a lőszer (harcanyag), illetve az 
üzemanyag raktárakban nem kell külön hangsúlyozni. A segélyhely elengedhetetlen 
eleme a veszélyes anyagtároló szervezeti elemeknek. A biztosító alegységek között 
kell megemlítenünk a laktanya üzemeltető részleget, amelyet a KLB minden 
objektumában rendszeresíteni kell. 

4.5. A KLB megalakításának következményei 

Az átalakítás vesztességei között (mert ilyennel is kell számolnunk) kell 
megemlíteni azt a lehetőséget, hogy lényegesen kisebb létszámú állomány lesz 
képes elvégezni azt a feladatot, amit most a potenciálisan beintegrálható szervezetek 
foglalkoztatnak. Itt szembe megy a Magyar Honvédség és az egyén érdeke. További 
gondot okoz a személyi állománynak, hogy az új objektum és az ahhoz szükséges 
munkaerő nem feltétlen abban a helyőrségben települ majd, ahol az egyes 
szervezeti elemek ma találhatók. A KLB megalakítása nem képzelhető el az egyén 
sérelme nélkül. Mégis azt kell mondani, hogy a raktározás feltételeinek 
korszerűsítése nem halogatható feladat. 2012. évben az 1950-es, ’60-as éveket 
idéző körülmények nem lehetnek megnyugtatóak. 

További következmény, még mindig a személyi állomány oldaláról, hogy a 
maradókat minden bizonnyal át kell képezni valamilyen nem manuális raktározási 
technológia elsajátítására.  

4.5.1. A szakmai kultúra pótlásának lehetősége 

A KLB egy kiegészítő funkciójaként lehetséges meghatározni a logisztikai 
szakállomány továbbképzését, átképzését, módszertani bemutatók szervezését és 
levezetését. a raktározás területén a legmarkánsabb szakmai tudás ennél a 
szervezetnél halmozódhat fel, ami a tárolási előírások, az anyagkezelési szabályok 
tárgykörét érinti. Az itt dolgozó szakállomány épen ezért alkalmas lehet ezekben a 
témakörökben felkészítést nyújtani mindazoknak, akik ezen a területen nyertek 
beosztást. Természetesen valahogyan érvényesíteni szükséges a szakmai 
előmeneteli rendben azt a követelményt, hogy az iskolapadból ne lehessen a 
logisztikai hierarchia ezen szintjére kerülni, hanem csak megfelelő szakmai 
tapasztalat birtokában. 

4.5.2. A kéttagozatos-egycsatornás ellátás 

A logisztikai ellátás klasszikus meghatározásaként ismerhetjük a kéttagozatos 
egycsatornás ellátás elvét.4

                                                           
4 A hivatkozott tagozatok fogalmába nem tartoznak bele a nemzetgazdasági források, csupán a 
katonai logisztikai elemek és lépcsők a központi elemektől a dandár, ezred, önálló zászlóalj 
szervezetig. A fogalom általában nem tartalmazza a szolgáltatások körét. 

 Ez az alapelv napjainkban részben revízióra szorul. 
Azért szükséges ezt pontosítani, mert a missziós ellátás tekintetében igaz lehet, sőt 
alapvetően igaz, hiszen az ellátási lánc nemzeti támogató eleme képezi a második 
tagozatát. Nem lehet azonban értelmezni a csapatok, katonai szervezetek hazai 
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támogatásánál a kéttagozatos ellátást, hiszen nem rendelkezünk az MH 
Összhaderőnemi Parancsnokság alárendeltségébe tartozó hadtest, hadosztály 
szervezeti elemmel, amelyik megjeleníthetne bármiféle tagozatot. Ez, a logisztikai 
támogatásban valamikor nagyon fontos közbülső lépcső gyakorlatilag a haderő 
2000-2001 évi átszervezésénél, a hadosztályok, illetve a hadosztály raktárak és 
hadosztály ellátó erők (ellátó zászlóaljak) felszámolásával megszűnt. Megmaradt 
helyette a központ- csapatellátás, ahol az anyagi készletek kiszállítása az ellátó 
központokból közvetlenül a dandár, ezred, önálló zászlóalj logisztikai alegysége 
részére (körletébe) történik. 

 

Összegzés 

A magyar katonai logisztika sokszor olyan hányatott sorsú hajóhoz hasonlítható, 
amely hordozza az utasait, azokat az utasokat, akik viszont kevés figyelmet 
szentelnek magának a hajónak. Ezt a tarthatatlan helyzetet előbb-utóbb fel kell 
oldani. Az teljesen nyilvánvaló, hogy magában az elhatározás nem elégséges a KLB 
létrehozásához, szükség van a rendszerbe illeszthetőségre és a szükséges 
finanszírozásra.  
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