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GONDOLATOK A MAGYAR KATONAI LOGISZTIKAI 
EGYESÜLET ÖTÉVES MŰKÖDÉSÉRŐL 

     Absztrakt 

A Magyar Katonai Logisztikai Egyesület azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a 
katonai logisztikával foglalkozó intézményeket és szakembereket, valamint a civil 
szféra logisztikai szakembereit és intézményeit közelebb hozza egymáshoz, 
elősegítve köztük a kapcsolatteremtést, segítve a mindenkori logisztikai vezetést a 
szakmai döntések megalapozásában és azok gyakorlati megvalósításában. 
Tevékenysége kiterjed a tudományos és gyakorlati kérdések vizsgálatára, az 
információk széles körű közreadására, segítségnyújtásra a téma iránt érdeklődő 
oktatási intézményeknek, szervezeteknek. Közreműködik a hívatásos és 
szerződéses logisztikai katonaállomány toborzásában és pályára irányításában, a 
tanintézeti szakmai képzésben. A cikk az egyesület megalakulása 5. évfordulójának 
kapcsán született. 

Kulcsszavak: katonai logisztika, Magyar Katonai Logisztikai Egyesület 

Bevezető gondolatok 

A Magyar Katonai Logisztikai Egyesület számára nagy öröm és szakmai siker 
a mostani logisztikai folyóirat újraindulása, melynek kezdettől fogva szorgalmazója és 
támogatója volt.  

Elnökségünk úgy ítélte meg, hogy ezen a fórumon is lehetőség van a szakmai 
párbeszéd kiszélesítésére, az új szakmai elméletek közzétételével és a mind 
szélesebb hozzáférés biztosításával a szakmai gondolkodás fejlesztésére. 

Itt az alkalom, hogy a szerkesztőbizottság hozzájárulásával egyesületünk – a 
megalakulása 5. évfordulójának kapcsán – adjon az olvasó érdeklődők részére egy 
összefogott, reális gondolatsort, miért alakultunk, hogyan is dolgozunk, mit értünk el 
és melyek a további céljaink.  

Mi motiválta az alapítókat az egyesület megalapításában? 

A Magyar Honvédségben végbement modernizációs folyamatok, a permanens 
átszervezések nem hagyták érintetlenül a logisztikai szervezeteket sem. 2006-ban 
ezek felerősödtek és a szervezetek racionalizálása, a feladatrendszerek átalakítása, 
új szervezeti elemek létrehozása, az emberi erőforrás gazdaságos felhasználása, 
mint minden területen a MH-ban is előtérbe került.  
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1. ábra. A Magyar Katonai Logisztikai Egyesület címere 

 

Az említett okok miatt csökkent az aktív szakállomány létszáma. Az új 
szervezetek megalakítása körüli többlet feladatok, a szabályzórendszer teljes 
átalakításának szükségessége miatt nőtt az aktív állomány leterheltsége, s kevesebb 
idő állt rendelkezésükre az elméleti kérdések és a rendszer működésének 
elemzésére, az átalakított feladatrendszerek széleskörű elemzésen nyugvó elméleti 
megalapozására, összehangolására. 

Az átalakítás természetesen azzal is járt, hogy jól képzett, a logisztika teljes 
vertikumát átfogó szakemberek is váltak ki a hadsereg kötelékéből, zömében nem is 
az aktív élet vége felé közeledők, hanem viszonylag fiatalok. 

A fenti, két jól körülhatárolható és érzékelhető folyamat, valamint az MH 
Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság megszűnése és 
feladatrendszerének teljes átrendezése gondolkodtatta el, ösztönözte cselekvésre az 
akkor még aktív és a rendszerből kivált logisztikai vezető és végrehajtó állományt 
abba az irányba, hogy jöjjön létre egy olyan, gondolkodásában és cselekvésében 
független szervezet, amely nem hagyja elkallódni az addig felhalmozódott elméleti és 
gyakorlati szakmai tudást, és szükség esetén képes és kész is segítséget nyújtani. 

Az akkori tudományos és a közéletben is számos példa igazolta, hogy a jelzett 
céloknak egy civil szerveződés felel meg legjobban. Ennek megfelelően a cselekvési 
szándékukat kifejezni vágyó egyének (alapító 41 fő) az Egyesületi formában találták 
meg a lehetőséget. 
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Egyesületünk nyitott, bárki betekinthet honlapunkon /www.mkle.hu/ közzé tett 
okmányainkba és a szavazati jog kivételével szabadon részt vehet minden 
rendezvényünkön. 

A Magyar Honvédség, mint a társadalom szerves része, nem mentes a polgári 
szféra pozitív és negatív hatásaitól. A logisztika elméletében kiemelt helyet foglal el a 
nemzetgazdaságra történő támaszkodás, mint alapelv, s ennek kiteljesítése, 
következetes megvalósítása széleskörű ismereteket és gyakorlati tapasztalatokat 
igényel. Úgy gondoltuk, hogy ezen a területen egy elméletileg felkészült, a gyakorlati 
tevékenységben jártas szervezet, mint a megalakult Magyar Katonai Logisztikai 
Egyesület sokat tud segíteni elsősorban a regnáló logisztikai vezetésnek. 

Milyen célokat tűzött ki az egyesület? 

Az egyesület – amint az a tagság által jóváhagyott Alapszabályban is 
megfogalmazódott – azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a katonai logisztikával 
foglalkozó  intézményeket és szakembereket, valamint a civil szféra logisztikai 
szakembereit és intézményeit közelebb hozza egymáshoz, elősegítve köztük az 
üzleti, szakmai kapcsolatteremtést, segítve a mindenkori logisztikai vezetést a 
szakmai döntések megalapozásában és azok  gyakorlati megvalósításában.   

Tevékenysége kiterjed a tudományos és gyakorlati kérdések vizsgálatára, az 
információk széleskörű közreadására, segítségnyújtásra a téma iránt érdeklődő 
oktatási intézményeknek, szervezeteknek.  

Közreműködik a hívatásos és szerződéses logisztikai katonaállomány 
toborzásában és pályára irányításában, a tanintézeti szakmai képzésben. 

Szükség esetén a lehetőségek függvényében a tagok irányában 
érdekképviseleti tevékenységet folytat. 

Kik lehetnek az egyesület tagjai? 

Ezt a bekezdés nem reklámnak szántuk, de határozottan örülnénk, ha valaki 
ezen bemutatkozás alapján kapna kedvet az egyesületi élethez és csatlakozna 
köreinkhez. 

Az egyesület tagsága önként vállalja ezt a társadalmi tevékenységet. Az 
Alapszabály szerint, tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy aki/amely 
egyetért az egyesület célkitűzéseivel a katonai logisztika iránt érdeklődik, annak 
kutatója, fejlesztője, alkalmazója, bármilyen szintű szereplője, elfogadja az 
Alapszabályt s fizeti a tagdíjat. 

Természetesen, mint működésében demokratikus, önkormányzati szervezet, 
tagjai sorába szívesen lát pártoló-, és tiszteletbeli tagokat is. 

http://www.mkle.hu/�
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A tagfelvétel mentes minden bürokratikus vonástól. A csatlakozni kívánók 
kitöltik a tagfelvételi kérelmet, nyilvántartásba vételre kerülnek és megkezdhetik a 
közös cél érdekében a tevékenységüket. 

Az Egyesület összetételében a logisztikai szakterület minden ágazatát 
szeretnénk reprezentálni. Számítunk az aktív katonákra, a nyugdíjasokra, s 
természetesen minden olyan személyre, aki a téma iránt érdeklődik, legyen az a 
katonai, vagy civil szakterület képviselője. 

Az Egyesület eddigi tevékenységének tapasztalatai 

Az Egyesületünk a szabályzókban meghatározott kötelező, hivatalos 
rendezvényeken (közgyűlések, vezetőségi ülések) kívül a tagság által jóváhagyott 
„Akcióprogram”-ban meghatározott témák klubnapi feldolgozásával, helyszíni 
témavizsgálatok, elemzések lefolytatásával, felkérés esetén szakmai támogatás 
megszervezésével és megvalósításával, az együttműködő szervezetek, a különböző 
külső szakmai és kapcsolódó civil szervezetek által rendezett fórumok és 
rendezvények látogatásával végzi tevékenységét. 

Az elmúlt 5 év alatt, eddig 47, ebből 11 évről-évre visszatérő téma 
feldolgozását végeztük el vitaindító előadásokkal kezdett kerekasztal konferencia 
keretén belül. Ezek a tárca és a Magyar Honvédség szakmai és katonapolitikai 
vezetésének részvételével és támogatásával kerültek megszervezésre. A témák 
feldolgozása során nagy figyelmet fordítottunk, hogy ne csak a vezető szintek 
álláspontjai kerüljenek megvitatásra, hanem a döntéseket megvalósító tagozatok 
képviselői is kifejthessék álláspontjukat, így nagyobb realitással tudtuk az elmélet és 
a gyakorlati megvalósulás szinkronját nyomon követni. 

12 hazai és nemzetközi konferencián, 23 esetben az együttműködő 
szervezetek által levezetett értekezleten, közgyűlésen, tanácskozáson vettünk részt. 

Védnökséget vállaltunk a Hadtörténeti Intézet és Múzeum hatáskörébe tartozó 
Logisztikai Szakgyűjtemény, mint a hadtáp, a haditechnikai és az egészségügyi 
szolgálatok önálló és integrációt követő életének történelmi áttekintő kiállításnak 
működtetésében és fejlesztésének feladatrendszerében. 

Tagságunkból 13 fő vett (vesz) részt a Nemzetvédelmi Egyetem által 
szervezett mentori tevékenységben. Itt a múlt idő használata reményeink szerint 
csak időleges, a megváltozott rendszer miatti időszakos akadály következménye. 
Azok tisztázását követően minden bizonnyal a jelenleginél is hatékonyabban tudunk 
majd bekapcsolódni a fiatal katona-logisztikusok képzésébe, a szakmai és 
hivatástudatuk fejlesztésébe. 

Aktív és érdemi munkakapcsolatban vagyunk a Magyar Logisztikai 
Egyesülettel, melynek révén több közös rendezvényt is szerveztünk, illetve általuk 
folyamatos bepillantást kapunk a gazdaságpolitikába, a civil logisztika aktuális 
gondjaiba, azok megoldási törekvéseibe. 
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Kapcsolataink kiegyensúlyozottak a Magyar Honvédség felső és középszintű 
szakmai szervezeteivel, a HM alárendeltségű gazdasági szervezetekkel, akik 
önzetlenül, a konkrét témákban, illetve helyszínnel támogatják szervezeti életünket. 

A felsoroltakból is jól látható, hogy az önként vállalt kötelezettségeinknek igen 
széles skálájú tevékenységi kör szervezésével és megvalósításával tettünk eleget.  

Milyen hatásfokkal?  

A kérdés felvetése jogos, hiszen a kezdeti időszak reménykeltő fellángolását 
követően, szervezett és koordinált, de ugyanakkor változó eredményességről lehet 
számot adni.  

Tagságunk létszáma – a kezdeti gyarapodás után – a sajnálatos 
elhalálozások (4 fő), 15 fő tagdíjfizetési mulasztása miatti kizárás és 1 fő tartós más 
helyőrségbeli szakmai munkája miatt, 42 főre fogyott. Új tagfelvételére az elmúlt 
évben került csak sor. Nem növekedett a jelenleg szolgálati viszonyban lévők száma, 
ami jelzi, hogy nem teljesen az előzetes elgondolásoknak megfelelően alakul az 
egyesületi életünk. 

Az alapszabályunkban megfogalmazott célkitűzések és feladatok abból a 
megfontolásból táplálkoztak, hogy a hasznosítható kapacitással be lehet kapcsolódni 
a mindennapi folyamatokba, de a különböző szakmai szervezetek a kezdeti 
igénytámasztásból egy visszafogott, inkább szakmai támogató stílusra tértek át, 
amelynek legfontosabb okaként a kapacitáshiányt, a nagyfokú leterheltséget és a 
gyors változások sorát jelölték meg. 

A klubnapokon való részvétel változó intenzitású, egy-egy kiemelt téma 
(államtitkári, vezérkarfőnöki programok, csapatlátogatással egybekötött témák) szinte 
teltházas volt, néhány egyéb téma meglehetősen családias légkörben került 
megtartásra. A csapatlátogatások programjai rendkívül népszerűek, hiszen ezeken 
lehet a legközelebb kerülni a mindennapi valósághoz, a végrehajtók nyílt leplezetlen 
megnyilatkozásai pedig elegendő muníciót jelentenek az elmélet és a gyakorlat 
összevetésére. 

Vidéki szekciókat nem sikerült megalakítani, annak ellenére, hogy 
Székesfehérváron, Szolnokon, Kecskeméten és Kaposváron is az átlagosnál 
nagyobb számú logisztikus van, akiknek a szervezeti bekapcsolása hatékonyabbá 
tehetné az egyesületi életünket. 

Most még van hasznosítható kapacitás, ha sikerül vonzóbbá tenni, a belépési 
szándék erősödésével fenn is tartható a naprakész ismeret, de a jelenlegi helyzetben 
kopnak az ismeretek, egyre nehezebb lesz az érdemi segítés és marad a szakmai 
érdeklődés és összetartozás érzése.  

Összességében, a jelzett gondok és problémák ellenére, úgy gondolom, hogy 
nem lehet panaszunk a szervezeti életünk területére. A tagságunk megpróbált 
rugalmasan alkalmazkodni a mindenkori helyzethez és gondolkodásában inkább az 
érdeklődés és szakmai kompetencia fenntartására törekedett. 
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Hogyan tovább? 

Ebben a helyzetben a jövőkép megfogalmazása nem egyszerű. Az 
alapszabályzatban megfogalmazottak feltételezik a mindennapi életbe való 
bekapcsolódás lehetőségét, sőt igényét, míg a gyakorlat egy visszafogott, udvarias 
magatartás, amely az ügyekbe való részvételt inkább elméleti síkon kezeli, semmint 
eszközként. 

Nyilvánvaló, hogy a szervezeti életünket a realitásokhoz kell közelíteni és nem 
kell erőltetni azt, amelynek megvalósítására nem sok esély mutatkozik. Ez egyébként 
adódik abból is, hogy eltelt 5 év és változtak a körülmények, de leginkább a 
megvalósítók személyei, akik már kevésbé ismerik az egyesület alapítóinak szakmai 
kapacitásait, amelyek azért az évek múlásával, minden törekvésünk ellenére kopnak.  

Ennek megfelelően a legfontosabb céltűzésként a szervezeti élet 
folyamatosságának a biztosítása, a szakmai ismeretek naprakészségének 
lehetséges szintű fenntartása az érdemi opponens szerepének megvalósítása látszik 
megvalósíthatónak.  

Természetesen nem szabad abbahagyni a tanintézetek irányába megkezdett 
és jelenleg megakadni látszó lépéseket. 

Érdemibbé kell tenni az együttműködő szervezetekkel a közös célok 
megvalósításáért való kapcsolatot, nagyobb megértéssel kell fordulni a mai regnáló 
logisztikai szervezetekhez és ez által is szélesíteni a kapcsolatokat, növelni 
egyesületi létszámunkat. 

Vannak tehát közösen kialakított céljaink, elgondolásunk a további 
tevékenységre és akaratunk is annak folytatására, amíg az egyesületi tagság és a 
gyakorlatban működő szakmai szervezetek készek és képesek a közös 
gondolkodásra és a partneri kapcsolat fentartására. 

 


