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FOLYÓIRATSZEMLE 

Derzsényi Attila alezredes „Élelmiszer beszerzés aktuális kérdései” címmel 
publikált cikket a Hadmérnök 2012. évi 2. számában. A közbeszerzési törvény 2010. 
szeptember 15-i módosítását követően nemzeti eljárásrendben közbeszerzési 
eljárást nem kell alkalmazni a hideg élelmiszer és főzési alapanyag, friss, illetve 
feldolgozott zöldség és gyümölcs, tej és tejtermék, gabonafélék, méz, tojás, 
kertészeti növény beszerzésére. A törvényi változás hatására 2011. június 30-tól a 
honvédelmi szervezetek önálló beszerzési jogköre kibővítésre került ezen 
termékekre vonatkozóan. A törvényjavaslat elkészítése során a módosítás mellett az 
alábbi érvek merültek fel: a közbeszerzési törvényben meghatározott bonyolult 
eljárási rend és jogalkalmazás miatt a kistermelők, a mikro-, kis- és 
középvállalkozások nagyobb társaiknál nehezebben tudtak indulni a közbeszerzési 
eljárásokban; a helyi gazdálkodókkal történő szerződéskötés támogatása, akiknek 
korábban sok nehézséget okozott az ajánlat beadása; az ellátási lánc rövidítésével 
(nagytermelők, nagykereskedők mellőzésével) a helyi termelők piacra jutási esélyei 
növekedhettek; a lánckereskedelem kiiktatásával, a közvetlen beszállítással 
összekapcsolódnak a helyi élelmiszer-előállító, feldolgozó és értékesítő vállalkozások 
és a helyi étkeztető intézmények; a helyi beszerzés lehetőségével kevesebb 
terményt, főzési alapanyagot utaztatnak közúton, így a közlekedési eredetű 
légszennyezés és az üzemanyaghasználat is csökkenthető. A honvédelmi 
szervezetek csapat hatáskörű ellátásának egyik legfontosabb kérdésköre az 
állomány élelmiszerrel történő ellátása. A korábbi időszak beszerzési gyakorlata és 
előírásai alapján az élelmiszerek beszerzését a HM tárca központi beszerző 
szervezetei (HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal) hajtották végre az eljárást 
kezdeményező honvédelmi szervezetek megbízásai alapján. A korábban említett 
központi beszerző szervezetek által lefolytatott eljárások előnyei: az MH egészére 
vonatkozó igény alapján figyelembe vehetőek voltak a gazdaságossági szempontok 
(nagyobb tételben kedvezőbb árajánlat várható), egységesen kerültek szabályozásra 
a szerződéses feltételek, adott élelmiszer termékcsoportból egy közbeszerzési 
eljárást kellett lefolytatni; az élelmiszerbiztonsági, minőségi követelmények 
egységesen kerültek meghatározásra, továbbá ezek ellenőrzése a honvédelmi tárca 
egyedüli minőségbiztosítási szervezetének (amely a HM FLÜ, majd a HM FHH 
igazgatóságaként került átalakításra) feladatkörébe tartozik. Hátrányai: Az MH 
egészére vonatkozó szerződés megszüntetése, felbontása az összes szervezet 
részére kihatást jelent; illetve az alakulati igények változásai alapján a szerződés 
módosítása hosszadalmas, időigényes; továbbá a helyi kistermelők az országosan 
kiírt közbeszerzési eljárásban a feltételeknek nem tudtak megfelelni. 2011. év elején 
a honvédelmi szervezetek részéről felmerült igény alapján a „honvédelmi 
szervezetek beszerzéseinek eljárási rendjéről” szóló HM Utasítás 2011. július 30-ai 
módosítása alapján az élelmiszerek beszerzése csapathatáskörbe került. A cikk 
igyekezett rávilágítani, hogy a honvédelmi szervezetek élelmiszerrel történő ellátását 
számos külső körülmény befolyásolja, amelyek betartása jól képzett, megfelelő 
szakértelemmel és jártassággal rendelkező szakállományt igényel. 

Szintén Derzsényi Attila közölt cikket „Eljárási határidők a beszerzésben” 
címmel a Hadmérnök 2012. évi 2. számában. A cikk részletesen bemutatta a 
beszerzési eljárásokat befolyásoló egyik tényezőt, az időszükségletet. A HM 
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Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal beszerzési tevékenységét tekintve a honvédelmi 
tárca egyik legnagyobb központi beszerző szervezete. Tevékenységét az jellemzi, 
hogy a hazai beszerzési jogszabályok mindegyike alapján folytat le általános és 
speciális beszerzési eljárásokat. Az egyes beszerzési eljárási cselekményekre 
ugyanezen jogszabályok határoznak meg minimális határidőt, amelynek ismerete 
nélkülözhetetlen a logisztikai ellátás tervezésében, az ellátás folyamatosságának 
biztosításában. A logisztikában alkalmazott új Supply Chain Management (ellátási 
lánc-menedzsment) irányzat részletesen meghatározza az ellátási lánc folyamatát a 
nyersanyag-kitermeléstől a késztermékeknek a végfelhasználókhoz történő 
kiszállításáig, amely magába foglalja a termékhez kapcsolódó különböző 
szolgáltatásokat is. Integrált ellátási láncnak a beszállítók, vevők, különféle logisztikai 
szolgáltatók logisztikai rendszereinek összekapcsolását nevezzük. Az integrált 
ellátási lánc létrehozásának célja az értéktermelő folyamat minőségének, 
hatékonyságának javítása. Az üzleti folyamatoknál (például beszerzés, szállítás, 
raktározás, gyártás) az együttműködő partnerek közös céljait kell figyelembe venni. A 
beszerzés feladatai közé tartozik a beszállítók felkutatása, minősítése, 
versenyeztetése és értékelése. A logisztika 9M-elv végrehajtása a beszerzésben 
központosul: a megfelelő információ; a megfelelő anyag; a megfelelő energia; a 
megfelelő személyek jussanak el; a megfelelő mennyiségben; a megfelelő 
minőségben; a megfelelő időpontban; a megfelelő helyre; a megfelelő költséggel. A 
beszerzés az integrált ellátási lánc része. A honvédségi beszerzés sajátos. A 
beszerzési eljárás időszükségletét nagymértékben befolyásolja a jogszabály által 
előírt eljárás szakaszai. A beszerzés minimális időszükségletét növelheti a rosszul 
meghatározott műszaki követelmény, a rosszul tervezett eljárás típus, stb. A 
honvédelmi tárca jellegzetessége, hogy a katonai logisztikai ellátási lánc 
szervezetileg is elkülönül egymástól. 

Benicsák Péter „Overview Of The United Nations Logistics Base/Global 
Services Centre” című cikke szintén a Hadmérnök 2012. évi 2. számában jelent 
meg. Napjainkban egy tipikus békefenntartó műveleti terület egyre veszélyesebb és 
néha nyíltan ellenséges az ENSZ jelenlétét illetően. Ilyen körülmények között a 
kommunikációs vonalak nem ritkán túl hosszúak és eltorzultak, a helyi piaci állapotok 
meglehetősen limitált lehetőségeket kínálnak, alapvető szolgáltatások gyakran nem 
elérhetőek. Mindezek biztosítására nagy igényeket támaszt egy-egy ENSZ művelet, 
amelyet létfontosságú biztosítani. Az ENSZ Logisztikai Bázis (United Nations 
Logistics Base - UNLB) az olaszországi Brindisiben települ 1994 óta. A cikk 
bemutatja a Globális Szolgáltatási Központ szerepét az ENSZ békefenntartó 
tevékenység során adódó logisztikai feladatok ellátásában, illetve ismerteti a 
tevékenysékek során alkalmazott Global Field Support Strategy (GFSS) lényegét.  

Kiss Béla és Hornyacsek Júlia „A magyar honvédség katasztrófák 
következményeinek felderítéséhez, felszámolásához alkalmazható képességei” 
címmel közölt cikket a Hadmérnök 2012. évi 2. számában. Ebben a szerzők azt 
vizsgálják, hogy a Magyar Honvédség milyen szervezeti elemekkel és eszközökkel 
rendelkezik, amelyek alkalmazhatóak a katasztrófavédelmi feladatok ellátásában. 
Ugyanis napjaink katasztrófái és egyéb rendkívüli eseményei, valamint azok 
következményeinek felszámolása azt bizonyítják, hogy nem csak a veszélyhelyzet 
kezelés módját kell ezekhez a kihívásokhoz igazítanunk, hanem a bevethető 
eszközök körét is ki kell szélesíteni. A katasztrófavédelmi események megelőzési, 
védekezési és kárelhárítási folyamataiban hatalmas segítséget jelentenek a 
különböző technikai eszközök, többek közt a forgószárnyas technikák. Széles körű a 
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helikopterek alkalmazhatóságát az árvízvédelmi- és tűzoltási feladatok ellátása 
során. Arra a kérdésre keresték a szerzők a választ, hogy a Magyar Honvédség 
helikoptereinek alkalmazhatósága milyen formában és szinten valósulhat meg 
ezekben az esetekben. A Magyar Honvédség helikopterei és szakemberei - 
különösen az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis Légi Kutató Mentő Készenléti 
Szolgálata és a Légi Sugárfelderítő Szolgálata – fontos szerepet játszanak ezen a 
területen. Napjainkban a természeti és ipari katasztrófák mellett, számolnunk kell 
nukleáris katasztrófahelyzetekkel is (pl.: a 2011. március 11-i földrengés Japánban, 
amely következtében megsérült a Fukusimai Atomerőmű). Jelenleg Európában 153 
atomreaktor működik. Jelentősnek mondható a terrorizmus általi nukleáris 
fenyegetettség, illetve nem zárható ki, hogy néhány ország hatalmi törekvéseihez 
nukleáris eszközök megszerzésére törekszik. Felkészültnek kell rá lennünk, hogy 
adott esetben megakadályozzunk egy nukleáris katasztrófát, vagy annak 
bekövetkezése esetén, idejében detektálni tudjuk az okozott szennyezettséget, ezen 
belül fel tudjuk mérni a szennyezett terület nagyságát, terjedési irányát stb. Az adatok 
segítségével az előidézett és a továbbiakban várható következményekkel számolni 
tudunk, ezáltal emberi életeket és anyagi javakat menthetünk meg. Ezekben a 
katasztrófa-helyzetekben hatalmas segítséget jelent a légi sugárfelderítés, hiszen a 
helikopterek segítségével rövid idő alatt pontos információkat tudunk gyűjteni az 
adott szennyezett terepszakaszról, illetve fel tudunk kutatni pontszerű 
sugárforrásokat is. Hazánkban a légi sugárfelderítő csoport a Honvédelmi 
Katasztrófavédelmi Rendszer keretein belül, helyileg Szolnokon, az MH 86. Szolnok 
Helikopter Bázis 6 órás készenléti szolgálataként működik. Az MH 86. Szolnok 
Helikopter Bázis légi sugárfelderítő szolgálatban lévő 2 db MI-24-es helikoptere a 
riasztást követően felszáll és a teljes egészében magyar gyártmányú, a HM FHH 
Haditechnikai Intézet által kifejlesztett légi sugárfelderítő konténerrel felszerelve 
végrehajtja a szükséges sugárfelderítést. A leszállást követően az adatok 
kiértékelését az MH Görgey Artúr Vegyvédelmi Információs Központ végzi el egy 
speciálisan erre a célra kifejlesztett program segítségével. A légi sugárfelderítés MI-
24-es helikopterrel történő ellátása a leggyorsabb és leghatékonyabb technológia 
napjainkban.  

Vincze Gyula „A Panzerhaubitze 2000 önjáró tarack afganisztáni harci 
alkalmazásának logisztikai tapasztalatai” címmel publikálta cikkét a Haditechnika 
2012. évi 2. számában. Az Afganisztánban állomásozó német ISAF erők 
támogatására Németország Panzerhaubitze 2000 (továbbiakban PzH 2000) típusú, 
önjáró tarackokat küldött Afganisztánba. A cikk ismerteti a német Kraus-Maffei 
Wegman konzorcium által gyártott, rendkívül komplex fegyverrendszer harci 
alkalmazásának tapasztalatait, hangsúllyal a logisztikai aspektusokra. A 
tüzérkontingens első erői 2010 május 26-án kerültek kitelepítésre az afganisztáni 
Kunduzba. A PzH 2000 fegyverrendszer alkalmazóit is bevonták a döntéshozatal 
folyamatába. A menedzsment feladata a bevetés speciális követelményrendszerének 
megfogalmazása és az alkalmazás hatékonyságának elemzése volt, hogy az abból 
eredeztethető logisztikai tennivalókat felmérhessék, és a szükséges intézkedéseket 
meghozzák. A saját (nemzeti) információkat hasznosan egészítették ki a 
szövetséges holland kontingens alkalmazási tapasztalatai, ugyanis néhány PzH 
2000 már szolgált Afganisztánban a holland ISAF erők állományában. Egy szakértői 
csoport az alkalmazók vezetőjének irányításával előkészítő intézkedéseket dolgozott 
ki az alábbiakra: a PzH 2000 légi szállítási tanúsítványának kimunkálására különböző 
légi járművekkel (pl. Antonov An-124 típusú repülőgép); a raktárakban tárolt passzív 
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toronytető-védelem felszerelésére termikus okokból; kiegészítő külső légkondicionáló 
berendezés alkalmazása a hajitótöltetek és a fegyverzetelektronika hűtése céljából; 
lánctalpak készenlétbe helyezése (az 55,3 t tömeg miatt 4000 km max. lánc 
futásteljesítmény-határ); anyagfenntartási- karbantartási intézkedések módosítása; a 
szűk keresztmetszetű, feltétlenül szükséges tartalék alkatrészek beszerzése és 
készletképzése. A műveleti terület logisztikai biztosításához (meg)vizsgálták: a 
speciális anyagok és eszközök rendelkezésre állását a bevetési helyen; a tüzérségi 
kontingens tartalék alkatrészkészlettel való ellátottságát és az ellátási lánc 
feltöltöttségét az anyagfogyás késedelemmentes pótlására; a javítások 
végrehajtásához szükséges javító–karbantartó állomány alkalmasságát és az 
elektronikus dokumentációk hozzáférhetőségét; továbbá az adatgyűjtés és 
adatátvitel – vagyis a Németországba történő adattovábbítás – eszközeinek 
előkészítettségét. Az ipari- és a katonai szakember állomány közötti kapcsolat jónak 
mondható. Bevetésekor mindkét félre szükség van, szükségszerűen kiegészítik 
egymást. A tartalék alkatrész ellátás a Bundeswehr Hesedorfi anyaggazdálkodási 
központjából történik, közvetlenül a bevetés helyére történő kiszállítással. A 
pótalkatrészek sikeres átrakodás után a Mazar-e Sharifi logisztikai bázisra, vagy egy 
Előretolt Támogató Bázisra, közvetlenül Kunduzba érkeznek, a sérült vagy 
meghibásodott alkatrészek az ellátó láncban ugyanígy jutnak vissza Németországba. 
Az ipari szakállomány általi támogatás a táborokban biztosítja az olyan technikai 
problémák kezelését, melyek a gyártó szaktudását követelik meg. Ők azonban a 
fenyegetettségi helyzet miatt nem telepíthetők közvetlenül előretolt műveleti 
bázisokon. A siker kulcsa ezen túlmenően a speciális eszközök, valamint a tartalék 
alkatrészek megfelelő mennyiségben való rendelkezésre állásában (meglétében) 
rejlik. A termékspecifikus információnyerés, már hosszú ideje ismert kihívás. Mind a 
Szövetségi Védelmi Technológiai és Beszerzési Hivatal munkatársai, mind a 
Bundeswehr Szárazföldi- és Logisztikai Hivatalának vezetői közreműködnek a célzott 
információgyűjtésben. Az újonnan kialakított adatbázis használata a jelentések 
dokumentálását és tett intézkedések archiválását szolgálja. Az információszolgáltató 
(a jelentő) személy azonnal visszajelzést kap az ügy állásáról. A gyári szerelőcsoport 
és a logisztikai állomány közötti - a műveleti és a németországi szolgálati helyeken 
most már régóta jól funkcionáló - információcsere a legtöbb esetben elősegíti a 
késedelemnélküli intézkedések meghozatalát. A PzH 2000 önjáró tarack műveleti 
területre történő kitelepítése nyilvánvalóvá tette, hogy napjainkban milyen 
komplexekké váltak a fegyverrendszerek és fegyverrendszer-kapcsolatok, és hogy 
mennyire sokfélék lehetnek azok a feladatok, amelyek abból a valóságos tényből 
adódnak, hogy nagy távolságokat kell áthidalni. 

 

      (Összeállította: Dr. Hegedűs Ernő mk. őrgy.) 


