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Dr. Gáspár Tibor 

AZ ANYAGI-TECHNIKAI INTEGRÁCIÓ MEGVALÓSULÁSA 

Absztrakt 

Az elmúlt 30 évben felgyorsultak a szervezeti változások, ezek érintették a logisztikát 

is gyakorlatilag annak minden szintjén, a csapattagozattól a minisztériumi főosztály-

okig. Az utolsó években a logisztika felső vezetése néhány évente teljesen megvál-

tozott. Az átalakítások gyakran nélkülözték az előző struktúra működésének elemzé-

sét, olyan „elvi” alapokra építkeztek, melynek szükségességét, igazát egy ekkora 

nagyságrendű haderőre vonatkoztatva még senki sem igazolta. A gyakori átszerve-

zés jelentős zavarokat okozott a logisztika működésében és veszteségekkel járt a 

felkészült, hozzáértő szakállomány kiáramlása miatt. 

Jelen cikk az elmúlt 30 év logisztikai struktúrában bekövetkezett változásait taglalja, 

elemezve azok következményeit. A munka egyben folytatása az előző számban 

Bencsik István tollából megjelent tanulmánynak a logisztikai rendszer fejlesztésének 

okairól, történetéről, megvalósításáról, mely a 80-as évek közepéig elemzi a történé-

seket.   

Kulcsszavak: logisztikai rendszer, szervezeti átalakítás, termelői logisztika, fogyasz-

tói logisztika 

Bevezetés 

A folyóiratunk előző számában jelent meg dr. Bencsik István nyá. mk. altábornagy 
úr írása, AZ ANYAGI-TECHNIKAI BIZTOSÍTÁSI RENDSZER (ATBR) SZERVEZETI 
KORSZERŰSÍTÉSE (történeti visszatekintés) címmel. A szerző, saját tevékenysé-
gét is bemutatva, végigvezette az integrációs rendszer kidolgozásának folyamatát a 
70-es évek elejétől a 80-as évek közepéig, a Magyar Néphadsereg Fegyverzeti és 
Technikai Főcsoportfőnökség megalakulásáig. Az én célom az, hogy folytassam ezt 
a történeti áttekintést, helyenként saját tevékenységemet is bemutatva. 

Írásom első részében lesz egy kis átfedés a két anyag között, mert szeretném 
bemutatni az egyéb műhelyek tevékenységét, ahol többen dolgoztak az integráció 
megvalósítása érdekében. Ahogy többször is megtörtént már történelmünkben, a 
döntési helyzetekben a döntéshozók nem mindig vették figyelembe az elkészült tu-
dományos elemzéseket, eredményesen megvédett doktori értekezések ajánlásait. 

Tanulmányom nagyobbik részében az 1984 óta eltelt időben megvalósult szerve-
zeti átalakulásokat szeretném bemutatni. Nem nevezem egyértelműen fejlődésnek 
ezt a harminc éves időszakot, mert, ahogy az olvasó érzékelni fogja, voltak nem min-
dig előremutató változások is. 
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Kezdeti lépések, útkeresés 

  A 70-es években egy új tudományos – technikai forradalom körvonalai bontakoz-
tak ki, amelyek bázisául elsősorban a mikroelektronika, az információ- és 
adatátviteltechnika, valamint a csúcstechnológiák alkalmazási lehetőségének tömeg-
gyártásban való elterjedése szolgált. A haditechnikai eszközök minőségi fejlődésével 
megnövekedett a komplex (kettő vagy több szakszolgálat anyagát tartalmazó) esz-
közök mennyisége. Ez a jelenség váltotta ki a technikai szolgálatok integrációjának 
szükségességét. E folyamatról Bencsik tábornok úr részletesen írt, ezt nem szeret-
ném ismételni. 

A szervezeti struktúra és a való élet ellentmondásának feloldására – az előző 
írásban ismertetett és döntéshozásig eljutó irányzat mellett – több tudományos kuta-
tás, kísérlet és ajánlás is volt ebben az időben. Ezek közül néhányat röviden felvázo-
lok: 

 Az 1970-es évek közepétől – egyes kijelölt magasabbegységeknél (9. gépesí-
tett hadosztály, 44. tüzérdandár) – kísérleti jelleggel megtörtént a fegyverzeti, 
valamint a páncélos- és gépjárműtechnikai szolgálatok egyesítése. A kísérlet 
egy sor hasznos és pozitív tapasztalatot hozott az egyesített szolgálatok irá-
nyítása, a párhuzamos tevékenységek és kapacitások feltárása és kiküszöbö-
lése területén. E kísérlet hasznos eredményei hozzájárultak a későbbi szerve-
zetek kialakulásához.1 

 Az MN Fegyverzeti Szolgálatfőnökség kezdeményezésére, a Honvédelmi Mi-
niszter 05/1974. számú, május 30-án kelt utasítása alapján a ZMKA páncélos 
és gépjármű tanszék kibővítésével megteremtődött a fegyverzeti szolgálat 
technikus tisztjei hadműveleti-harcászati akadémiai szintű szakképzésének a 
feltétele. A lehetőség felhasználásával 1976 – 1980 között 29 fő fegyverzeti 
tiszt végzett a tagozaton.2  

A fegyverzeti-, páncélos és gépjármű-technikai tanszék alapvető feladata volt, 
hogy biztosítsa a technikus tisztek olyan képzését, hogy az „adjon azonos 
végzettséget az akadémia jelenlegi (illetve perspektív) fegyvernemi és szak-
szolgálati tagozataival.” 

„A technikus tisztek felsőfokú képzésének programja tartalmazza az akadémia 
hallgatóival szemben támasztott általános követelményeket, valamint speciális 
követelményként mindazon technikai biztosítással, csapatgazdálkodással, a 
fegyverzet-technikai eszközök üzembenntartásának szervezésével kapcsola-
tos ismereteket, amelyek a katonai-technikai tevékenység ellátásához szük-
ségesek.”3 

                                                           
1
 Anyagi-Technikai, Egészségügyi biztosítás. Részletek hadtudományi disszertációkból. MHVK Hadműveleti Fő-

csoportfőnökség Tudományos Munkaszervezési Osztály. Budapest, 1991. 
2
 HL MN – KGY A II/B – 32. 

3
 HL MN – KGY A II/B – 32 /b. – 96. oldal. 



 
 

49 
 

 1978-ban megjelent az MN Fegyverzeti Szolgálatfőnök és az MN Páncélos- 
és Gépjárműtechnikai Szolgálatfőnök közös intézkedése az összetett (komp-
lex) fegyverzeti eszközök technikai biztosítására.4 

 A 70-es évek végén, 80-as évek elején folytatott átfogó kutatást dr. Ungvár 
Gyula mk. ezredes, aki kandidátusi értekezésében (1983) meghatározta, illet-
ve javaslatot tett a tervszerű biztosítási rendszer elvi alapjaira, az időnormára 
és a végrehajtandó feladatokra épülő egységes technikai kiszolgálás rendsze-
rére, minden érintett szolgálati ág vonatkozásában. A javasolt rendszer – mi-
nimális változtatással – Tervszerű Technikai Fenntartási Rendszerként 1987-
ben bevezetésre került.5 

 Több doktori értekezés is készült ezekben az években, amelyek – igaz, külön-
böző formában – érintették az integráció kérdését. A teljesség igénye nélkül 
néhányat megemlítek: 

 Bokor Imre: Hadműveleti-harcászati rakéták anyagi-technikai biztosítá-
sa – 1966; 

 Rajkó István: A technikai biztosítás korszerűsítésének főbb kérdései az 
összfegyvernemi magasabbegységek harctevékenységeiben – 1973; 

 Fehérvári Tamás: A csapatlégvédelmi rakétakomplexumok technikai 
kiszolgálásának korszerűsítése a 18 hónapos kiképzési rendszer és az 
egyesített technikai szolgálat keretében – 1986; 

 Csűrös János: A fegyverzeti és technikai biztosítás elmélete, rendszere 
és egyes fogalmainak elemzése – 1988.6 

A felsorolt tevékenységek szemléletesen mutatják, hogy a katonai tudomány mű-
velői keresték a megoldást a felmerült problémákra.  

A fegyverzeti és technikai szolgálatok integrációja 

A Honvédelmi Miniszter 0084/1983. számú parancsában a HM szervek szerveze-
tének korszerűsítését rendelte el (ennek előzményei az előző írásban részletesen 
olvashatóak). A parancs alapján létrejött 1984. január 1-el a Magyar Néphadsereg 
Fegyverzeti és Technikai Főcsoportfőnökség (MN FVTF-ség). A főcsoportfőnökség 
integrált szervezetei lettek az MN Fegyverzeti Szolgálatfőnökség és az MN Páncé-
los- és Gépjárműtechnikai Szolgálatfőnökség, az MN szintű hatáskör megtartása 
mellett. 

A 0084/1983. számú HM parancs szervezeti végrehajtására az MN Vezérkari Fő-
nök 002/1984. számú, január 11-én kelt Intézkedése rendelkezett. 

                                                           
4
 Anyagi-Technikai, Egészségügyi biztosítás. 

5
 Anyagi-Technikai, Egészségügyi biztosítás.  

6
 Anyagi-Technikai, Egészségügyi biztosítás.  
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A HM 0084/1983. számú paranccsal létrejött MN Fegyverzeti és Technikai Főcso-
portfőnökség rendeltetését, feladatát és felépítését a Honvédelmi Minisztérium 
001298/1984. számú szervezeti és működési leírása a következőképpen rögzítette: 

„A  Fegyverzeti és Technikai Főcsoportfőnökség a Honvédelmi Minisztérium szer-
ve, a Magyar Néphadsereg fegyverzeti és technikai eszközeinek és szakanyagainak 
biztosítására, valamennyi fegyverzeti és technikai ágazatra7 kiterjedően az anyagi-
technikai biztosítás meghatározott tevékenységeinek irányítására; a Magyar Nép-
hadseregre kiterjedően a műszaki fejlesztéssel, az újításokkal – találmányokkal, a 
katonai anyagátvétellel, a tárcaszintű hadiipari kapcsolattartással, a Varsói Szerző-
dés tagállamai hadseregeivel folytatott műszaki-tudományos együttműködéssel, a 
szabványosítással, a méréstechnikával, az anyagi kódbiztosítással, a mérnök-
továbbképzéssel kapcsolatos tevékenységek irányítására.” 

„Az MN Fegyverzeti és Technikai Főcsoportfőnökség szervei: 

- Hadműveleti és Kiképzési Osztály; 

- Technikai Osztály; 

- Közgazdasági Osztály; 

- Pénzügyi Osztály; 

- Személyügyi Osztály; 

- Ügyviteli Alosztály; 

- Pártbizottság; 

- Politikai Osztály; 

- MN Haditechnikai Fejlesztési Főnökség; 

- MN Fegyverzeti Szolgálatfőnökség; 

- MN Páncélos- és Gépjárműtechnikai Szolgálatfőnökség; 

- Műszaki Technikai Osztály; 

- Vegyivédelmi Technikai Osztály.”8 

A főcsoportfőnök két főállású helyettese mellett, az MN haditechnikai fejlesztési 
főnök, az MN fegyverzeti, valamint a páncélos- és gépjárműtechnikai szolgálatfőnö-
kök is főcsoportfőnök-helyettesek voltak. 

A főcsoportfőnöki beosztásba Kiss Sándor mk. altábornagy, a főcsoportfőnök első 
helyettesi beosztásba pedig Dr. Ungvár Gyula mk. vezérőrnagy, az 5. Hadsereg 
fegyverzeti főnöke lett kinevezve. Így valósult meg a két nagy szolgálat (a fegyverze-
ti, valamint a páncélos és gépjármű) közötti egyensúly, ami fontos szempont volt az 
integrált szervezetek vezetőinek kinevezésénél. 

Itt had tegyek egy személyes kitérőt a történeti áttekintésből. A főcsoportfőnökség 
megalakulásával egyidőben megkezdődött a csapat-szintű fegyverzeti és technikai 

                                                           
7
 Fegyverzeti és technikai ágazatok: fegyverzeti, páncélos és gépjármű, műszaki, vegyivédelmi, híradó, csapat-

felderítő és REVA anyagi-technikai szolgálatok. 
8
 Baranyi József: A Fegyverzet Szolgálat rövid története. MN FVSZF-ség. 1980 – 23 – 25. oldal. 
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szolgálatok szervezése. Ebben a folyamatban én, aki akkor az 5. Hadsereg fegyver-
zeti szolgálatánál dolgoztam, személyesen is részt vettem. 

 Egy részletes eligazítás után a csapatok elkészítették javaslataikat, ezeket felter-
jesztették a hadseregtörzshöz. A kép nagyon vegyes volt. A feladatszabás ellenére 
nagyon sok javaslat vágyálmokat, egyedi megoldásokat tartalmazott. A feldolgozás 
nehezen ment. Ungvár vezérőrnagy úr - aki akkor már az új beosztására készült, mi-
vel kinevezésre került a megalakult MN Fegyverzeti és Technikai Főcsoportfőnökség, 
főcsoportfőnök I. helyettesi beosztásba – úgy döntött, hogy itt a törzsben kell elkészí-
teni a teljes hadseregre vonatkozó javaslatot. Garamszegi Tibor százados, a Páncé-
los- és Gépjárműtechnikai Szolgálatfőnökségről, és én kaptuk a feladatot, hogy egy-
séges elvek alapján, tervezzük meg valamennyi alakulat fegyverzeti és technikai 
szolgálatát. Kemény feladat volt, de több mint egy hónapos munkával elkészültünk. 
Ekkor már Ungvár tábornok úr Budapesten dolgozott.  

Budapesten feldogozták a javaslatunkat, amely valószínűleg nem lehetett rossz, 
mivel a feldolgozást végző Technikai osztály azt javasolta Ungvár úrnak, kérjen ki 
bennünket Székesfehérvárról, hogy segítsünk a többi alakulatra vonatkozó javaslat 
kidolgozásában. A kikérés megtörtént, és mi több hétig, minden nap a főcsoportfő-
nökségen dolgoztunk, Budapesten. 

Az első napokban valóban csak segítettünk, de hamarosan ketten maradtunk ki-
dolgozók. A kész részanyagokat is mi vittük referálni Ungvár tábornok úrhoz, ahol 
ilyenkor jól elbeszélgettünk, így többnyire késő este értünk haza. Az elkészült javas-
lat a szervezési csoportfőnökségre került, ott is igényelték a segítséget, oda is bejár-
tunk dolgozni. Az év folyamán, folyamatos közreműködésünkkel elkészült a fegyver-
zeti és technikai szervezetekre vonatkozó állománytábla-módosítás minden alakulat 
részére. 

Ez alapján kezdődött meg 1985. január 1-vel a csapatszintű fegyverzeti és techni-
kai szolgálatok kialakítása. Ez hatalmas feladatot jelentett. Az első feladat a szerve-
zeti integráció kialakítása, az állománytáblákban megjelölt beosztások feltöltése volt. 
A vezető beosztásoknál mindenütt törekedtek az egyenszilárdság megteremtésére. 
Ez azt jelentette, hogy ha az egyik szolgálati ág adta a főnöki beosztást, akkor a he-
lyettes a másik szolgálati ágból került ki. 

A második ütem a működési integrációt tűzte ki célul. Itt a munkafolyamatok, eljá-
rások, okmányok egyeztetése, egységesítése volt a cél. Ahhoz, hogy ezen a terüle-
ten egységes tevékenységről beszélhessünk, először az érintett állomány gondolko-
dásán, hozzáállásán kellett változtatni. Mindenkinek egységesen kellett volna érteni 
az integráció célját, lényegét. Ez nagyon nehezen ment. Sok – sok évnek kellett el-
múlnia, az öregebb generációnak kikopnia, mire ez megvalósult. Sajnos, a körülmé-
nyek sem voltak a legkedvezőbbek. Még igazából ki sem alakultak a csapatok fegy-
verzeti és technikai szolgálatai, sok helyen még be sem fejeződött az összekovácso-
lódás, máris jött az új feladat. 

Változás történt a minisztérium élén. Az új honvédelmi miniszter, Oláh István ve-
zérezredes változtatásokat tervezett a hadsereg struktúrájában. Erről így ír Dr. Mó-
rocz Lajos vezérezredes „Kiskatonától a vezérezredesig” című könyvében: 
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 „Az 1986 – 1990 közötti hadseregfejlesztés leglényegesebb tétele az volt, hogy a 
szárazföldi hadsereg a VII. ötéves terv első felében a meglévő hadosztály-(6), ezred-
(24), zászlóalj-(88) szervezetről áttér a hadtest-(3), dandár-(17), zászlóalj-(87) szer-
vezetre. 

A katonai felső vezetés az 1970-es évek második felében kezdett el foglalkozni a 
szárazföldi csapatok új szervezeti struktúrájának kialakításával annak érdekében, 
hogy olyan szervezeti-vezetési rendszert hozzon létre, amely – az MN nagyságrend-
jét, létszámviszonyait, az ország teljesítőképességét figyelembe véve – kellően biz-
tosítja a harckészültség színvonalának emelését, a szövetségi kötelezettségek telje-
sítését, és a békelétszámnak, a meglévő harci-technikai eszközöknek kevesebb 
szervezet közötti elosztásával lehetővé teszi a csapatok egy részének magasabb 
békefeltöltöttségét, harci képességeik növelését. 

Az új hadtest-, a dandár-, a zászlóalj szervezet: 

 jobban megfelel a magyar szárazföldi hadseregre meghatározott feladatoknak, 
az alkalmazás valószínű hadszínterének, növeli a csapatok azonnali harci al-
kalmazhatóságának mérvét, különösen az azonnali alkalmazásra, határbizto-
sításra rendelt csapatok tekintetében, ugyanakkor a csapatok megőrzik bármi-
lyen hadszíntéren alkalmazható jellegüket; 

 a harci technikát és a rendelkezésre álló létszámot jóval kevesebb szervezet-
be összpontosítja (békében a szervezetek száma 19%-kal, háborúban 26%-
kal kevesebb), ugyanakkor megőrzi a jelenlegi tűz- és ütőerőt, a harcoló zász-
lóaljak számát; 

 a nagyobb vezető szervek (hadseregtől-ezredig) száma 35%-kal csökken, ez-
által a káderigény és a felső „elszívó hatás” is lényegesen kisebb; 

 a távlati fejlesztés egyenletesebb, kiegyensúlyozottabb, jobban elviselhető 
mértéket tesz lehetővé, az eddigi 6 nagy kötelék (hadosztály) helyett, hármat 
kell folyamatosan új, korszerű eszközökkel ellátni; 

 növekszik a békében elő csapatok feltöltöttsége, a kiképzést folytató és a tar-
talékok létrehozását biztosító alegységek száma. Ez egyben jobb feltételeket 
teremt a csapatok kiegyensúlyozottabb, szervezettebb békeéletéhez és felké-
szüléséhez, csökkenti a hivatásos állományra háruló terheket; 

 az új szervezet javítja a harcolók és kiszolgálók arányát (kevesebb szerv, ki-
sebb „infrastrukturális” igény), jobb lehetőséget biztosít a korszerű technika 
egyenletesebb elosztásához, a technikai egyenszilárdság (egyenérték) foko-
zatos megteremtéséhez. 

Ugyanakkor jeleztük, hogy a szárazföldi hadsereg új szervezetére történő áttérés 
– éppen a célkitűzéseknek megfelelően – jelentős számú katonai szervezet megszű-
nésével, nagyságrendjük megváltoztatásával, ebből eredően a hivatásos állomány 
jelentős részének helyőrségváltásával, illetve beosztás változásával jár. A jövő érde-
kében azonban ezt az egyszeri változást vállalnunk kell úgy, hogy a kádermozgás – 
a hadsereg érdekeinek elsődlegessége mellett – a legnagyobb körültekintéssel, ter-
vezéssel, ésszerű keretek között végrehajtva, minél kevesebb család életében okoz-
zon gondokat, problémákat.” 9 

                                                           
9
 Dr. Mórocz Lajos: Kiskatonától a vezérezredesig. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2007. – 187-188. oldal. 
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Ez volt a „RUBIN” fedőnevű feladat. A nagymérvű technikai eszköz- és személyi 
állomány-mozgás önmagában is jelentős terhet rótt a fegyverzeti és technikai szolgá-
latra. Az eredményesen végrehajtott átalakítás, technika átcsoportosítás után meg-
kezdődött az új kötelékek összekovácsolása, új vezetési, működési rend megszilárdí-
tása, ami nagyon sok, az alakulatoknál végrehajtott, segítő ellenőrzéssel, gyakorlat-
tal, bemutató foglalkozással járt együtt. A feladatok egységes értelmezése és végre-
hajtása érdekében módszertani bemutató foglalkozásokat szerveztünk a technikai 
kiszolgálási feladatokból, a szombati karbantartó nap lefolytatásáról. Ekkor került be-
vezetésre a hatfokozatú technikai kiszolgálási rendszer, amely megpróbálta egysé-
ges rendszerbe foglalni a technikai szolgálati ágak feladatait egy-egy haditechnikai 
eszköz vonatkozásában. Új feladat volt a hadtest, dandár fegyverzeti és technikai 
szolgálatok optimális tevékenységének, az integrált javító műhelyek munkájának a 
kialakítása is.  

 Ezt még tisztességesen be sem fejezve új kihívás jött. 

Az anyagi-technikai integráció 

1989-ben módszer- és rendszerváltás vette kezdetét a hadsereg történetében. A 
Szolgálati Szabályzat számos pontjának módosításával, nagy horderejű intézkedé-
sek, rendeletek, miniszteri parancsok megjelenésével megkezdődött a hadsereg poli-
tikai átrendeződése.10 

Ennek része volt a technikai és hadtáp szolgálati ágak összevonása, az anyagi-
technikai integráció, amely eredményeként jött létre az MH Anyagi-Technikai Főcso-
portfőnökség (MH ATFCSF-ség) több mint egyéves előkészítés után, 1989. decem-
ber 01-én, a Magyar Honvédség Parancsnokság részeként. Az MH ATFCSF-ség 
megalakulásával egységes vezetés alá került 17 anyagi-technikai szolgálat a 
Magyar Honvédség Parancsnokságán. 1990 – 1991-ben a fegyverzeti és technikai, 
valamint a hadtápszolgálatok közös szervezetbe vonásával megalakultak a katonai 
szervezetek anyagi-technikai szolgálatai, és megkezdődött a működés integrálása. 

A főcsoportfőnöki beosztásba Kiss Sándor mk. altábornagy, helyetteséül, pedig 
Dr. Ungvár Gyula mk. vezérőrnagy került kinevezésre. Rövid idő után mindketten 
nyugállományba mentek, az új főcsoportfőnök Geller István mk. vezérőrnagy lett, 
helyettese pedig Dobó Péter vezérőrnagy. 

A csapatszintű anyagi-technikai szervezetek kialakításában szintén kivettem ré-
szem. A begyakorolt párosunk (Garamszegi – Gáspár) kiegészült a hadtáp részéről 
Keresztes István századossal, és hármasban alkottuk meg az 5. hadsereg összes 
szervezetének az anyag-technikai szolgálatát. A munkamódszer már fejlődött az elő-
ző kidolgozáshoz viszonyítva, ekkor már számítógépen készültek az állománytábla- 
helyesbítő ívek. 

Az anyagi-technikai integráció célja volt: a több évtizedes önálló fejlesztés 
alapján elkülönült szolgálatok munkaerő-, eszköz- és készletállománya, pénzeszkö-
zei, valamint különféle (javító-, tároló-, szállító-, nyilvántartó- stb.) kapacitásai össze-
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vont, rugalmas és gazdaságos felhasználásának, és a szolgálati ágak, a katonai 
gazdálkodás egységes vezetésének megvalósítása. 

Az anyagi-technikai integráció tartalma volt: a szolgálatok egységes vezetés 
alá rendelése; az új, egységes (integrált) szolgálat funkcionális szervezetben való 
megalakítása (szervezeti integráció), valamint egységes gazdálkodási módszerek 
kialakítása és alkalmazása a megfelelő gazdasági tevékenységekre (működési integ-
ráció). 

 A főcsoportfőnökség szervezete és feladatrendszere magába foglalta a beszer-
zést és a technológiai fejlesztés feladatait is.11 A főcsoportfőnökség főbb szervezeti 
egységei a következők voltak: 

- MH Haditechnikai Csoportfőnökség; 

- MN Hadtáp Csoportfőnökség; 

- MH Hadigazdálkodási Csoportfőnökség; 

- MH Egészségügyi Szolgálatfőnökség; 

- MH Közlekedési Szolgálatfőnökség; 

- Főcsoportfőnökség közvetlen osztályok, alosztályok.12 

A MH ATFCSF-ség rendeltetése volt a hadsereg anyagi, technikai, egészségügyi, 
közlekedési biztosításának tervezése, szervezése, a végrehajtás MH-szintű szabá-
lyozása és szakfelügyelete. Gazdálkodásirányítási hatásköre kiterjedt a szervezetébe 
nem tartozó, más felsőszintű anyagi gazdálkodó szervezetekre is.  

Az MH csapatainál a parancsnokságok egyik vezető szerveként Anyagi-Technikai 
Főnökségek alakultak. Rendeltetésük volt az adott tagozat anyagi-technikai biztosí-
tásának tervezése, szervezése, vezetése és szakellenőrzése. A főnökségek szerve-
zeti felépítése tagozatonként változó volt, általában haditechnikai, hadtáp-, egész-
ségügyi és közlekedési szervekre tagozódott. 

A feladatok végrehajtását az anyagi-technikai szakcsapatok végezték. Az MH 
anyagi-technikai szervezeteinek állományába tartozó szakcsapatok sajátos technikai 
felszereltségük, szervezetük és kiképzésük, valamint szakmai feladataik alapján: lég-
védelmi-rakétatechnikai; repülőműszaki üzembentartó; ellátó, javító, szállító, egész-
ségügyi és közlekedésbiztosító szervezetekre tagozódtak.13 

Már a fegyverzeti és technikai integráció kezdetével megkezdődött a tapasztalatok 
gyűjtése, ami a katonai sajtóban is széleskörűen publikálásra került. A 90-es évek 
elején több kutató, gyakorló szakember is megfogalmazta gondolatait,14 többek kö-
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 Gáspár Tibor (szerk.): Katonai logisztika. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest, 2009. – 21. oldal. 
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 A honvédelem négy éve 1990 – 1994. Zrínyi Kiadó, Budapest, 1994. – 74. oldal. 
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   Gáspár Tibor (szerk.): Katonai logisztika.  – 22. oldal. 
14

  Kiss Sándor, Lévay Gábor: A csapatok fegyverzeti és technikai szervezeteinek integrációjáról. Honvédelem, 
1984/11. szám. 
        Kiss Sándor: A fegyverzeti és technikai biztosítási rendszer a megvalósítás útján. Honvédségi Szemle, 
1985/2. szám. 
        Dr. Ungvár Gyula: A fegyverzeti és technikai szolgálatok integrációja, Honvédségi Szemle 1987/4. szám. 
       Geller István: Az integráció tapasztalatai a szárazföldi csapatoknál. Honvédségi Szemle, 1987/4. szám. 
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zött én is.15 Egy kis kitérőt téve az általam összegyűjtött, megfogalmazott tapasztala-
tok, következtetések a következők voltak. 

Az integrált szervezet csapattagozatban a következő fő tevékenységeket fog-
ta össze: 

a./ A vezetési funkciót illetően:   

- a harckészültség és mozgósítás anyagi-technikai biztosításának tervezését; 

- a hadműveleti és fegyvernemi törzsekkel való együttműködést; 

- a tervezést, a helyzetnyilvántartást és az összefoglaló jelentések, intézkedé-
sek kidolgozását; 

- az elemző-értékelő tevékenységet valamennyi ágazatnál; 

- a szakkiképzés anyagi-technikai biztosítását és a gazdálkodást, valamint az 
ágazatok szakmai irányítását. 

 
b./ A technikai kiszolgálási, javítási és a fenntartási anyagellátási funkciót 

illetően (technikai biztosítás): 

- a tevékenység integrációját valamennyi szinten az összevont javítószervek 
és a vezetés komplex technikai szemlélete révén; 

- a javítóanyag ellátás integrációját (csapattagozatban) a javító alegység szer-
vezetében lévő anyagellátó raj útján. 

c./ A harc- és szakanyag biztosítási funkciót illetően (anyagi biztosítás): 

- a tevékenység tervezését, szervezését; 

- a harc- és szakanyagok tárolását, megőrzését, kezelését, nyilvántartását, a 
készletek frissítését; 

- a felhasználás ellenőrzését és felügyeletét. 

A felsorolt feladatokat elemezve megállapítható, hogy az adott kérdésen belül 
megmaradtak az ágazati sajátosságok amellett, hogy fő vonalakban az egységes 
(integrált) szemlélet érvényesült. Ez teljesen elfogadható jelenség, mivel minden 
szakmának (fegyverzet, páncélos és gépjármű, műszaki, vegyivédelmi stb.) 
megvannak a maga sajátosságai, melyeket a szakszerűség megőrzése érdekében 
már nem szabad tovább integrálni (összevonni, egységesíteni). 

                                                                                                                                                                                     
       Geller István: A fegyverzeti és technikai eszközök kiképzés orientált, gazdaságos üzemeltetése. Honvédségi 
Szemle, 1989/5- szám. 
       Dr. Janza Károly: A katonai doktrína és a nemzetgazdaság időszerű kérdései. Honvédelem, 1989/5. szám. 
      Rába Imre: Tapasztalatok a katonai kerületparancsnokságok anyagi-technikai főnökségeinek vezetési rend-
jével kapcsolatban. Szárazföldi Csapatok, 1992/3. szám. 
      Dr. Ungvár Gyula: Nulláról kell-e indítani a katonai logisztikát? Katonai Logisztika, 1993/1. szám.  
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 Gáspár Tibor: A javító szervek napjainkban. Új Honvédségi Szemle, 1992/11. szám. 

      Gáspár Tibor: A fegyverzeti, a technikai és az anyagi szolgálatok integrációjáról. Hadtudomány, 1992/3 – 4. 
szám. 
      Dr. Gáspár Tibor: Az integráció tapasztalatai és a továbbfejlesztés lehetőségei a haditechnikai szolgálatok-
nál. Szárazföldi Csapatok, 1993/4. szám. 
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A felsorolt három területet alapulvéve, az első közel 10 év tevékenységét 
elemezve, a következő összegzett következtetések rögzíthetők: 

a./ A vezetés területén: 

Pozitív tapasztalatként jelentkezett, hogy az integrált feladatok megoldásához 
létrejöttek a szervezeti feltételek. Hadseregszinten létrejött a tervező osztály, és gaz-
dálkodási főtiszt került rendszeresítésre (az anyagi-technikai integráció után a gaz-
dálkodási feladatok irányítását az értékelő-elemző alosztály vette át). 

E szervezetek kialakították a saját működési rendjüket. Biztosították a főnökség 
vezetéséhez szükséges információk gyűjtését, értékelését, elemzését, a szükséges 
tervek, munkaokmányok kidolgozását, az intézkedések, jelentések elkészítését. 

A fegyverzeti és technikai integrációval létrehozott funkcionális szervek annak el-
lenére, hogy "járatlan úton" indultak (szükséges szabályozó intézkedések csak rész-
ben voltak), hamar megtalálták helyüket és szerepüket a szervezetben. A kezdeti 
időszakban, jelentős túlmunkával, sikerült megalapozni a továbbfejlődés feltételeit. A 
szervezeti integráció egyes területeken elmozdult a funkcionális integráció irányába.  

Ezek a területek a teljesség igénye nélkül: 

 a harckészültségi feladatok biztosítási kérdéseinek egységes kidolgozása; 

 a szakkiképzés tervezésének, szervezésének, irányításának és ellenőrzésé-
nek integrálása (ez a fejlődés megállt, amikor a kiképzés le lett választva az 
anyagi-technikai biztosításról - egyes szakmai kiképzések kivételével -, és a 
kiképzési főnökség hatáskörébe került); 

 egységes tervek, jelentések, intézkedések kidolgozása; 

 komplex technikai biztosítási rendszer létrehozása; 

 a gazdálkodás kérdéseinek összevonása, integrálása; 

 a technikus tisztek magasabb fokú továbbképzésének érdekében a Zrínyi Mik-
lós Katonai Akadémián létrejött a Fegyverzeti és Technikai Tanszék, (majd 
Haditechnikai Tanszék). 

Negatívumként jelentkezett, hogy az integrált szervezetek vezetésének, működé-
sének nem voltak meg a szabályzati alapjai. Az integrációt megelőző intézkedések, 
szabályzatok még a 90-es évek végén is nagyobbrészt érvényben voltak, mivel nem 
volt helyettük új, holott csak részben voltak alkalmazhatók. 

Az integrált beosztásba (fegyverzeti és technikai, majd anyagi-technikai főnökök, 
helyetteseik, a funkcionális szervek vezetői, az összevont szakcsapatok parancsno-
kai, helyetteseik) kerülők csak minimális mértékben (pár napos összevonáson) lettek 
felkészítve, ami - tisztelet a kivételnek - negatívan hatott kezdetben a szervezet mű-
ködésére. 

A létszámcsökkentési kényszer hatására racionalizált szervezetek esetenkénti 70-
80%-os feltöltöttsége nem biztosította a megfelelő működőképességet. 
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Az így kialakult vezetési rendszer alapvetően negatívan hatott a szakági biztosí-
tásra (különösen érződött a fegyverzeti, valamint a páncélos és gépjármű szolgálat-
nál). Ennek okai a következők: 

 a szolgálatok vezetőinek egy része integrált beosztásokba került, így összes-
ségében gyengültek a szolgálatok; 

 a hiányzó szakintézkedések, szabályzatok tisztázatlan helyzeteket teremtettek 
az anyagi-technikai szolgálatokon belül, a felelősség nem volt pontosan 
behatárolva (szolgálatfőnök, haditechnikai főnök, anyagi-technikai főnök 
felelősségi köre); 

 az integrálódás a végrehajtási szinteken a létszámhiány miatt a szakmai szín-
vonal rovására ment egyes helyeken (valakinek a feladatot el kellett végezni, 
függetlenül attól, hogy nem az volt a szakmája, beosztása, így sok esetben a 
saját szakfeladatára nem jutott elég ideje). 

A vezetés rendjének megfelelő kialakulására negatívan hatott a folyamatosan vég-
rehajtott hadsereg- átszervezés is (1987 – „RUBIN” feladat, 1989-től folyamatos 
szervezet- és létszámcsökkentés). Az alakulatok megszüntetése, átdiszlokáltatása, 
új szervezetek létrehozása az anyagi-technikai szervezetekre minden szinten olyan 
feladatokat hárított, amelyek elvonták a figyelmet a működési rend kialakításától, a 
meglévő gondokat operatív beavatkozásokkal igyekeztek orvosolni. 

A háborús anyagi-technikai biztosítás - a béke-állapot feladataitól némileg elté-
rően - négy elkülönülő, de egységes rendszerben működő területre osztható: 

- anyagi biztosítás;  

- technikai biztosítás; 

- egészségügyi biztosítás;  

- közlekedési biztosítás. 

Ez a feladatrendszer a kialakult szervezeti keretek között csak az állomány funkci-
onális csoportokba történő belső átszervezésével volt megvalósítható. Ezen alkalmi, 
ideiglenes csoportok azonban nem tudtak teljes hatékonysággal működni, mivel az 
ágazati felelősségi rendszer érvényesült. 

A vizsgált időszakban nem sikerült kialakítani az integrált szervezetek hatékony in-
formációs rendszerét. Rengeteg információt gyűjtöttek, feldolgoztak, továbbítottak, de 
ezek jelentős része nem akkor és nem megfelelő formában jutott el arra a helyre, 
ahol igazában szükség volt rá. 

b./ A technikai biztosítás területén: 

Pozitív eredménynek könyvelhető el az összevont javítószervezetek létrehozása, 
ami jobb kapacitás-kihasználást eredményezett, eredményesebben valósította meg a 
technikai hadrafoghatóság feltételét képező folyamatos üzemkészség minden szak-
technikát érintő egyenszilárd biztosítását. 
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A Magyar Néphadseregnél csapatszinten 1987-ben bevezetésre került a fegyver-
zeti és technikai eszközök egységes technikai kiszolgálási rendszere. A tervszerű 
fenntartási rendszer lényege és célja volt: 

 az eltérő felépítésű, időtartamú és periódusú ágazati kiszolgálások, egysé-
ges rendszerbe foglalása; 

 a technikai kiszolgáló és javító állomány koncentrálása; 

 a technikai kiszolgálási és javítási feladatok tervezhetőségének biztosítása. 

Negatívan hatott a technikai biztosítás területén az integráció nem egységes ki-
alakítása. A híradó javító szervezetek az összevont javító alegységek részei voltak, 
amíg a dandár- (ezred-, zászlóalj-) törzsekben a híradótechnikai szakemberek nem 
tartoztak a haditechnikai főnök alárendeltségébe (ez csak a 90-es évek közepén ol-
dódott meg.) 

A javítószervek szervezeti felépítése, létszáma nem mindenhol felelt meg a kato-
nai szervezet rendeltetéséből, eszközeinek mennyiségéből és milyenségéből adódó 
igényeknek. 

A javítószervezetek struktúrájának kialakításakor a fegyverzettechnikai szolgálat 
és a páncélos- és gépjárműtechnikai szolgálat szakjavítói viselték az integrált szer-
vek felállításának, valamint a szakjavítókkal szinte egyáltalán nem rendelkező szol-
gálati ágak egyenszilárddá tételének terheit. 

A javítószervezet felépítését és létszámát nem mindig a feladat, hanem a lehető-
ségek (általában korlátozott létszám) határozta meg. Ezt támasztják alá az 1993. év-
ben végrehajtott felmérések is. A szárazföldi csapatok eszköz-állományának üzem-
benntartásához szükséges kapacitásigény a javító szervezeteknél 4 050 000 mun-
kaóra volt. A javítószervezetek elsődleges és másodlagos szakmai tevékenységre 
tervezett (rendelkezésre álló) kapacitása 3 702 000 munkaóra, ami a szükséglet 91,4 
%-a volt. 16 

Az ellenőrzések tapasztalatai azt bizonyították, hogy nem mindenhol valósult meg 
az előírásoknak megfelelően a javítószervek irányítása. Több alakulatnál az első-
számú szakmai vezető (anyagi-technikai főnök) személyesen végezte az irányítást. 
Olyan alakulat is volt, ahol a szolgálati ág főnökök szinte egymástól függetlenül irá-
nyították a szakmai alárendeltjeiket. 

A többször említett változások (integráció, átszervezés a 80-90-es években) nega-
tívan hatottak a szakállományra. Az átszervezések a hivatásos állomány több mint 
50%-át érintették, ezen belül 19%-ukat előnyösen, 32%-ukat sem előnyösen, sem 
hátrányosan, 49%-ukat viszont határozottan hátrányos módon.17 

Az integrációval létrejött javítószervekbe bekerült ágazati műhelyek hozták ma-
gukkal a meglévő felszereléseiket. Az integrációt követően általános érvényű norma-
tívák nem lettek kiadva a műhelyfelszerelésekre vonatkozóan. Így az azonos rendel-
tetésű műhelyek felszerelése esetenként nagyban eltért egymástól. Az alakulatok 
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 Gáspár Tibor: A fegyverzettechnikai eszközök technikai biztosítása korszerűsítésének lehetőségei a szárazföl-
di csapatoknál. Egyetemi doktori értekezés 1993. (Nyt. szám: 163/1993/ATF.) 
17

 Szabó János: A hadsereg és a rendszerváltás. Új Honvédségi Szemle, 1992/6. füzet. 
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egy részénél a technikai kiszolgálás és javítás elvégzéséhez szükséges feltételek 
(különösen a téli időszakban) csak szűkösen álltak rendelkezésre. Az igényelt szer-
számgépeket, berendezéseket nem, vagy csak részben tudta biztosítani az ellátó 
központ. 

A haditechnikai eszközök állapotának, a szakjavító állomány felkészültségének, 
valamint a javítóobjektumok és felszerelések helyzetének vizsgálata alapján arra a 
következtetésre juthatunk, hogy a létszámcsökkentéssel párhuzamosan romlottak az 
üzembenntartás feltételei, a javítószervek helyzete rosszabb lett. Kisebb létszámmal 
öregebb, elhasználódottabb haditechnikai eszközök technikai kiszolgálását és 
javítását kellett végezniük változatlan vagy rosszabb állapotú műhelyekben, nem a 
legkorszerűbb szerszámokkal és javító felszerelésekkel. A szervezeti változások, 
létszámcsökkentések felgyorsult folyamata és a haditechnikai eszközök tervezettnél 
hosszabb ideig történő rendszerbentartása kapacitáshiányt okozott a 90-es évek első 
felében. A kapacitáshiányt fokozta még a 12 hónapos sorkatonai szolgálatra való 
áttérés is. Az átszervezések kapcsán a sorozatos haditechnikai eszköz átcsoportosí-
tások, az átadás-átvételek, konzerválások szintén növelték a javítószervezetek leter-
heltségét. A létszámcsökkentések miatt sok alakulatnál nőtt a javítószervek egyéb 
tevékenysége, ami alapvetően a nagyobb szolgálati leterheltségben (pl. őrség) jutott 
kifejezésre. 

c./ Az anyagi biztosítás területén: 

A haditechnikai anyagi biztosítás területén a szervezeti integrációt követően szinte 
semmi nem történt a funkcionális integráció érdekében. Ezen a területen, a technikai 
biztosítással ellentétben, nem jelentkezett akkora igény a funkcionális integrációra. 

Pozitívumként értékelhető az egységes biztosítási, ellátási elvek kialakulása 
(egységes fogalmak, többnyire egységes okmányok, igénylési, jelentési rendszerek). 

Negatívumként jelentkezik, hogy megmaradtak a párhuzamosságok a tervezés, 
ellátás, raktározás területén. 

Az integráció megvalósulását nehezítette, hogy az ellátó központoknál inkább a 
szakági orientáltság (profiltisztítás) erősödött a 90-es években.  

A csapatok igényeit egyre profiltisztább ellátó központok elégítették ki, ami azt 
eredményezte, hogy minden anyagféleség más helyen volt, így egy-egy alakulatnak 
6-8 helyen kellett vételeznie, vagy ennyi helyről szállítottak részére anyagot egy-egy 
ellátási ciklusban. 

Mindezek ellenére úgy értékelhető, hogy az integráció előrelépést jelentett a hadi-
technikai szolgálatok működési területén, ami a tevékenységi folyamatok egységes 
szemléletű vezetésében, a racionálisabb vezető és végrehajtó szervek kialakításá-
ban és - feltételezhetően - az üzemfenntartási költségek csökkenésében jutott kifeje-
zésre. 

Meg kell állapítani azonban, hogy az integráció tapasztalatait átszövik a Magyar 
Honvédség általános problémái (elöregedett eszközpark, létszámhiány, csökkenő 
szakértelem, pénzhiány, működési feltételek romlása, stb.), ezért egyes negatív ta-
pasztalatok nem írhatók teljes egészében az integráció számlájára. 
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1991. december 1-én változás történt a főcsoportfőnökség élén: Hollósi Nándor 
mk. vezérőrnagyot nevezték ki főcsoportfőnökké.  

A logisztikai rendszer kialakulása és fejlődése 

A NATO szervezetéhez történő igazodás érdekében a 90-es évek közepén szer-
vezeti változások tervezése került ismét a napirendre. Megjelent a logisztika, mint 
fogalom az MH-ban. Logisztikai Programiroda alakult megfelelő szervezeti formák és 
munkamódszerek kidolgozása érdekében. A programiroda vezetője Dr. Janza Károly 
mk. altábornagy lett, akinek szűk stábjában az előző integrációkat felelős beosztás-
ban végigdolgozó munkatársak kerültek. A programirodában több javaslat is készült 
a meglévő anyagi-technikai biztosítási rendszer logisztikai rendszerré történő átalakí-
tása érdekében. Egy általam megőrzött tanulmányból idézek néhány gondolatot: 

„A katonai logisztikai rendszer (hazai viszonyainkra értelmezése azonos az MH 
logisztikai rendszerrel) – a Logisztikai programiroda által kidolgozott koncepció alap-
változata szerint – egy olyan kiépített működő rendszer, amely a hadsereg alapren-
deltetése(i) támogatásának, valamennyi erőforrás (élőerő, hadfelszerelés, létesít-
mény, szolgáltatás, valamint speciális erőforrásnak tekinthető pénz, információ és 
idő) biztosításának feladatait, a vezetési, koordinációs és végrehajtói tevékenysége-
ket integráltan, a logisztikai tudomány alkalmazásával, eljárásai segítségével hajtja 
végre. 

Az MH logisztikai rendszer két sajátos alrendszere a haderőfejlesztési-, és a 
haderőfenntartási logisztika. (az alrendszerek elnevezése önkényes, hivatalosan 
nem egyeztetett és elfogadott fogalmak). 

A haderőfenntartási (a továbbiakban fenntartási) logisztikai rendszer, az MH 
logisztikai rendszer (egyik) alrendszere, amely magában foglalja az MH (hadászati-, 
hadműveleti-, harcászati- és egyéb) feladatai végrehajtásához, illetve az erre való 
felkészüléshez a már rendelkezésre álló és a részére biztosított erőforrások alkal-
mazhatóságának, a kívánt időben, mennyiségben, megfelelő minőségben történő 
helyszínre juttatásának és működésének folyamatos biztosítását. 

A fenntartási logisztika – koordinálási funkcióval – átfogja az MH (teljes) rendsze-
rét, az alap (a háborús alkalmazási – és az arra való felkészítési) – rendszer támoga-
tásának valamennyi fizikai folyamatát, azok vezetését és ezeket az elemeket össze-
kötő kommunikációs szerkezetet (információkat), valamint a rendszer szervezeti és 
infrastruktúráit. 

… 

KÖVETKEZTETÉSEK 

1. Az MH harcértéke és gazdasági hatékonysága javításának egyik megvalósítha-
tó útja az MH logisztikai rendszer – azon belül a haderőfejlesztési – és a 
haderőfenntartási logisztikai rendszerek – létrehozása lehet. 
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Ezekben – a logisztikai programiroda által alapelgondolás szintjén kidolgozott és 
ajánlott – rendszerekben az MH támogatásának fejlesztési és fenntartási funkciói 
elkülönítettek, a fejlesztés funkcióit az egységes rendszerben a HM irányításával és 
szervezetében végzik, a fenntartás funkcióit egy vagy több rendszerben az MHP irá-
nyításával alárendelt katonai szervezetek hajtják végre. 

2. Az MH támogatási rendszerei közül először a fenntartási logisztikai rendszert a 
reálszférában tartjuk célszerűnek kiépíteni, amely az erőforrások közül a hadfelszere-
lést, az infrastruktúrát, és a speciálisnak tekinthető erőforrások részeit, illetve a tá-
mogatási tevékenységek meghatározott, a reálszféra strukturált halmazát foglalja 
magában.”18 

1997-ben megszülettek a döntések a hadsereg NATO- konform átalakítására. 

 Az anyagi-technikai biztosítás logisztikai támogatásra változott. E tevékenységgel 
foglalkozó szervezetek logisztikai elnevezést kaptak. 

A katonai felső vezetés átalakításának eredményeképpen 1997. szeptember 1-
ével a Magyar Honvédség Parancsnokságának jogutódjaként megalakult a hadászati 
tervezéssel foglakozó, új szervezetű Honvéd Vezérkar.  

Az MH Anyagi Technikai Főcsoportfőnökség két részre oszlott. A Honvéd Vezér-
kar részeként létrejött a Logisztikai Főcsoportfőnökség (LCSF), az új struktúrában a 
logisztikai szervezetek vezetését az MH Logisztikai Főigazgatóság (MH LFI) vette át. 
A logisztikai főcsoportfőnöki beosztásba Dobó Péter vezérőrnagyot, az MH LFI fő-
igazgatói beosztásba pedig Domine János dandártábornokot nevezték ki. 

Az MH LFI állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, alaprendeltetése volt, 
hogy a jogszabályokban, országgyűlési- és kormányhatározatokban az MH részére 
meghatározott feladatok végrehajtása érdekében a Honvéd Vezérkar követelményei 
alapján – mint központi logisztikai támogató szervezet – végezze az MH logisztikai 
biztosításának ágazati rendben történő tervezését, szervezését és irányítását, a lo-
gisztikai ellátó rendszer működtetését. 

Az MH LFI feladatkörébe tartozott a HVK Logisztikai Főcsoportfőnökség tevé-
kenységének szakági oldalról történő támogatása, a logisztikai szakterületen a HVK 
közvetlen szervezetek gazdálkodásának koordinálása és a szolgálati alárendeltsé-
gébe tartozó központi logisztikai szervezetek vezetése.19 

Az MH LFI és a LCSF felelősségi köréből kikerült a beszerzés, valamint a techno-
lógiai fejlesztés, így mellettük párhuzamosan működtek a beszerzéssel, valamint a 
technológiai korszerűsítéssel, fejlesztéssel foglalkozó szervezetek. 
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 Geller István: Ajánlás a haderőfenntartási logisztikai rendszer kiépítésére. Tanulmány, 1994. november. 21. 
19

 Az MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság története 1997 – 2003. Az MH 
Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság kiadványa, Budapest, 2004. – 4. oldal.  
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Az MH LFI szervezeti felépítése a következő volt: 

- Főigazgató és törzse; 

- Hadműveleti Főnökség 

   a. Hadműveleti Tervező Osztály; 

   b. Szervezési Osztály; 

   c. Kiképzési és Logisztikai Együttműködési Osztály;  

   d. Informatikai Osztály; 

- Gazdasági Főnökség 

   a. Költségvetési Osztály; 

   b. Gazdasági Tervező Osztály; 

   c. Termékazonosító Osztály; 

- Haditechnikai Csoportfőnökség; 

- Fegyverzettechnikai Szolgálatfőnökség 

   a. Rakéta és Lokátortechnikai Osztály; 

   b. Fegyver-, Lőszer- és Műszertechnikai Osztály; 

 

- Páncélos- és Gépjárműtechnikai szolgálatfőnökség 

   a. Harcjárműtechnikai Osztály; 

   b. Gépjárműtechnikai Osztály; 

- Repülőműszaki Szolgálatfőnökség 

   a. Anyaggazdálkodási Osztály; 

   b. Üzembenntartási és Javítási Osztály; 

   c. Tervezési és Dokumentációs Osztály;  

- Elektronikai Szolgálatfőnökség 

   a. Híradótechnikai Osztály; 

   b. Számítástechnikai Osztály; 

- Műszaki-Technikai Szolgálatfőnökség; 

- Vegyivédelmi-Technikai Szolgálatfőnökség; 

- Mérésügyi Szolgálatfőnökség;   

- Hadtáp Csoportfőnökség; 

- Élelmezési Szolgálatfőnökség; 

- Ruházati Szolgálatfőnökség; 
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- Üzemanyag Szolgálatfőnökség; 

- Elhelyezési Csoportfőnökség 

   a. Elhelyezési Osztály; 

   b. Ingatlankezelési Osztály; 

- Közlekedési Szolgálatfőnökség 

   a. Tervezési és Gazdálkodási Osztály; 

   b. Szállítási és Közlekedés-Műszaki Osztály; 

- Jogi és Igazgatási Osztály; 

- Humán Főnökség; 

- Ellenőrzési Osztály; 

- Környezetvédelmi és Biztonságtechnikai Osztály; 

- Titokvédelmi és Ügyviteli Osztály. 

Az MH felsőszintű logisztikai rendszere a Magyar Honvédség hosszú, valamint 
középtávú átalakításának irányairól és létszámairól szóló 88/1995. OGY határozat 
végrehajtása alapján szervezetében és feladatrendszerében is két részre vált, a ter-
melői és fogyasztói logisztika területére. A termelői oldalt a HM Haditechnikai Fej-
lesztési és Felügyeleti Főosztály, a HM Beszerzési Hivatal (HM BH), a HM Haditech-
nikai Intézet (HM HTI) és az MH LFI-ből kivált HM Ingatlankezelési Hivatal (HM IKH), 
majd később, új szervezetként a HM Gazdasági Tervező Hivatal (HM GTH) alkotta.  

A termelői logisztika általános fogalmát tekintve a katonai logisztika egyik meg-
határozó eleme, melynek tevékenysége a honvédelmi tárca egészére kiterjedően, a 
logisztikai folyamatok működéséhez szükséges feltételek biztosítására irányul. A 
termelői logisztika a logisztikának azon alrendszere, amely a hadfelszerelés kutatá-
sával, tervezésével, fejlesztésével, gyártásával és a hadfelszerelések beszerzésével, 
rendszerbeállításával, a rendszerbentartás felügyeletével, illetve a rendszerből való 
kivonásával foglalkozik. Ebből kifolyólag a termelői logisztika körébe tartozik: a kato-
nai szabványosítás, a beszerzési eljárások lefolytatása, beszerzési szerződések 
megkötése és a minőségbiztosítás. További területei a megbízhatóság és a hiba-
elemzés, az eszközök, az anyagok és felszerelések biztonsági szabványai, a specifi-
kációs és gyártási folyamatok, az üzemi próbák és tesztelések, a termékazonosítás 
(kodifikáció), az eszközök dokumentációja, a konfiguráció ellenőrzése és módosítá-
sa. 

A fogyasztói logisztikai támogató rendszert a HM Honvéd Vezérkar Logisztikai Fő-
csoportfőnökség (J-4), később Csoportfőnökség, és az MH LFI, majd a 2000. október 
01-én, az MH LFI jogutódjaként megalakult MH Összhaderőnemi Logisztikai és Tá-
mogató Parancsnokság (MH ÖLTP), valamint a haderőnemi parancsnokságok és a 
csapatok logisztikai irányító és végrehajtó szervezetei alkották. 

A fogyasztói logisztika a logisztikának az alrendszere, amely a hadfelszerelés 
rendszerbeállításával, rendszerbentartásával (átvételével, raktározásával, szállításá-



 
 

64 
 

val, technikai kiszolgálásával, javításával), rendeltetésszerű működtetésével, vala-
mint azok elosztásával foglalkozik. Ebből adódóan a fogyasztói logisztikához tartozik 
a készletek ellenőrzése, az eszközökkel és anyagokkal való ellátás, mozgatás-
szállítás (disztribúciós folyamatok), a megbízhatóság ellenőrzése és a hibajelentés, 
az eszközök, anyagok üzembenntartásához szükséges tartalék alkatrészek és fenn-
tartási anyagok beszerzése, a raktározás, valamint a kezeléssel, az üzemeltetéssel, 
felhasználással kapcsolatos kiképzés. A fogyasztói logisztika ellátási, fenntartási, 
mozgatás-szállítási feladatait a csapatok logisztikai szervezetei hajtják végre. A fo-
gyasztói logisztika szervezeti elemei az irányító-, koordináló-, és parancsnoki döntés 
előkészítő logisztikai vezető szervek és a feladatokat végrehajtó logisztikai támogató 
szervezetek. 

Az eltelt időszak többszörösen bebizonyította, hogy a logisztika szétválasztása a 
Magyar Honvédség méretű hadseregben – termelői és fogyasztási területre – csupán 
tudományos értelemmel bír. A napi biztosítási, támogatási feladatokban a két alrend-
szer szorosan összetartozik, nagyon sok szállal kapcsolódik egymáshoz, az egyik a 
másik nélkül nem tud működni. A mesterséges szétválasztás átfedéseket okoz, ka-
pacitásokat köt le feleslegesen mindkét oldalon. 

2000. január 1 – el változás történt az MH LFI élén. Domine János dandártábor-
nok nyugállományba vonult, helyére Kopasz Jenő dandártábornok került kinevezés-
re. 

A 90-es évek végén már magától értetődő volt, hogy létre kell hozni a Magyar 
Honvédségben egy olyan szervezetet, amely a szövetségi rendszerhez illeszkedően 
képes működtetni egy modern, komplex ellátási, biztosítási és támogatási rendszert, 
és teljes struktúrát átfogó logisztikai vezetést képes megvalósítani. Ezen igény alap-
ján kezdődött meg az MH ÖLTP megalakítása. 

A honvédelmi miniszter határozatával, a 2000. október 1-n megalapított MH ÖLTP 
rendeltetése volt a Magyar Honvédség katonai szervezetei, továbbá a Honvédelmi 
Minisztérium és közvetlen szervezetei üzembenntartási, ellátási, elhelyezési és köz-
lekedési biztosítási feladataik tervezése, szervezése és a végrehajtás irányítása bé-
ke időszakban önállóan, háborús időszakban az egészségügyi biztosítással kiegé-
szítve, valamint a Magyar Honvédség felsőszintű vezető szervei és csapatai béke és 
minősített időszaki támogatási feladatainak tervezése, szervezése és a végrehajtás 
irányítása, és a  szolgálati alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek közvetlen 
vezetése. 

Költségvetési gazdálkodó- irányító hatásköre a szervezetébe és alárendeltségébe 
tartozókon túl kiterjedt a Magyar Honvédség kijelölt felsőszintű gazdálkodó szerveze-
teire és a Honvéd Vezérkar közvetlen katonai szervezetekre. 

Az MH ÖLTP a Magyar Honvédség vezérkari főnöke közvetlen szolgálati aláren-
deltségében hajtotta végre feladatait. 

A parancsnokság a HM-II objektumban alakult meg, és 2001 tavaszán költözött 
végleges helyére a Zách utcában lévő objektumba.  
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Az MH ÖLTP fő feladatai voltak: 

 Végezte a gazdálkodási tevékenységgel összefüggő, hatáskörébe tartozó ter-
vezési feladatokat. Együttműködött a tárcaszintű erőforrás- és költségvetési 
tervek összeállításában résztvevő szervezetekkel, adatokat szolgáltatott a tár-
caszintű összesített erőforrás- és költség-tervek összeállításához. Vezette és 
szakmailag irányította a fogyasztói logisztika vonatkozásában a fejezet gaz-
dálkodási szakterületeit, a HM HVK Egészségügyi Csoportfőnökség, a HM 
HVK közvetlen szervezetek, a fejezet gazdálkodási rendjében a Magyar Hon-
védség középszintű vezető szervei, az alárendelt szervezetek, az MH Buda-
pesti Helyőrség Parancsnokság csapatköltségvetését. 

 A hadrendi alárendeltségében lévő ellátó központok működtetésével biztosí-
totta a Magyar Honvédség haditechnikai eszközeinek, anyagainak - egész-
ségügyi és elhelyezési szakanyagok kivételével – és hadfelszereléseinek táro-
lásával, technikai biztosításával, valamint a személyi állomány ellátásával 
kapcsolatos feladatok végrehajtását. 

 Ellátta az ország közlekedési rendszere hadműveleti követelmények szerinti 
honvédelmi felkészítésének szakmai felügyeletét, szabályozta a Magyar Hon-
védség külföldi és hazai, valamint a Magyar Köztársaság területén történő kül-
földi katonai csapatmozgások közlekedési biztosítását, a Magyar Honvédség 
szállítmányainak kísérését, együttműködött a polgári közlekedési szervekkel 
és hatóságokkal. 

 Ellátta az ország területén talált lőszerek és robbanótestek felkutatásának, ha-
tástalanításának, megsemmisítésének, valamint a lőterek, gyakorlóterek tűz-
szerész-mentesítésének parancsnoki felügyeletét. 

 A HM HVK követelményei szerint végezte az MH szintű meteorológiai és tér-
képészeti támogatás, valamint a nyomdai szolgáltatások végrehajtásának irá-
nyítását. 

 Felügyelte és irányította az MH-ban folyó mérésügyi tevékenységet, végezte 
az általános és speciális rendeltetésű mérőeszközökkel összefüggő központi 
gazdálkodói, fenntartási, ellenőrzői tevékenységet, kezdeményezte az Orszá-
gos Mérésügyi Hivatal, mint hatóság felé a békében nem használt mérőesz-
közök hitelesítés alóli felmentését, és megteremtette azok tömeges haszná-
latba vétele esetén a hitelesítés feltételeit. Képviselte a Honvédelmi Miniszté-
riumot a Mérésügyi Akkreditáló Bizottságban és az Országos Mérésügyi Ta-
nácsban. 

 Végezte a Kormány és a Honvédelmi Minisztérium speciális erődítési létesít-
ményeinek működtetését, üzemeltetésének tervezését, szervezését és irányí-
tását a kormány döntése alapján. 

 Szervezte a hatáskörébe tartozó szakterületen a hivatásos tisztek, tiszthelyet-
tesek át- és továbbképzését, koordinálta a tanintézeti ágazati szaktiszti szak-
mai képzést, és kamarai jogkörben felügyelte a tiszti és tiszthelyettesi képzést, 
MH szintű szakmai irányító jogkört gyakorolt, folyamatosan vizsgálta a logisz-
tikai képzés és szakkiképzés végrehajtását. 

 Végezte a logisztikai ellenőrzés szakfeladatait, tervezte, szervezte és ellen-
őrizte szolgálati alárendeltjei vonatkozásában a munkavédelmi, környezetbiz-
tonsági és tűzvédelmi tevékenységgel kapcsolatos feladatokat. 
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 A haderőfejlesztési célkitűzések és a Prágai Képesség Hozzájárulás (PCC) fe-
lelősségi körébe tartozó logisztikai feladatokat tervezte, szervezte és a megva-
lósítást koordinálta. 

 Részt vett a Védelmi Tervezési Kérdőív (DPQ) logisztikai fejezet kidolgozásá-
ban, logisztikai tárgyú kérdésekben a kormányzati döntés előkészítésében. 

 Részt vett a logisztikai jellegű NATO haderőfejlesztési javaslatok (FP) feldol-
gozásában és a végrehajtásukról való döntés előkészítésében, továbbá a lo-
gisztikai jellegű haderőfejlesztési célkitűzések (FG) végrehajtását koordinálta. 
Előkészítette a nemzeti logisztikai célkitűzések megfogalmazását, feladatok 
meghatározását. 

 Végezte a Befogadó Nemzeti Támogatás katonai logisztikai feladatainak ko-
ordinálását és a nemzeti támogató logisztika elveinek, képességeinek és kö-
vetelményeinek kialakítását. 

 Végrehajtotta a hazai, nemzetközi két- és többoldalú, valamint a NATO gya-
korlatok logisztikai feladatainak szervezését és koordinálását. 

 Részt vett az általános logisztikai NATO dokumentumokkal kapcsolatos nem-
zeti álláspont kidolgozásában, a logisztikai NATO szabványok (STANAG) vé-
leményezésében, végezte az anyagi szabványok kidolgozását, honosításuk 
koordinálását, ratifikációra való előkészítésüket és bevezetésüket. 

  Képviselte – felhatalmazás alapján – a Magyar Köztársaságot a felhasználói 
logisztikát érintő NATO fórumokon. 

 A szakterületnek megfelelő tudományos kutatómunkát végzett, részt vett a 
Magyar Logisztikai Társaság, a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok 
Szövetsége és más szakterülettel kapcsolatos kutató műhelyek munkájában. 

 Végezte a haderő alkalmazás logisztikai támogatási elveinek, követelményei-
nek kialakítását, javaslatokat tett a működés logisztikai normáira, normatívái-
val kapcsolatos követelmények kialakítására. 

 Szabályozta az MH készenlét fokozása és a mozgósítás kiegészítése logiszti-
kai feladatait, követelményeit. 

 Részt vett a Magyar Honvédség fejlesztési koncepciójának kialakításában, 
korszerűsítési, fejlesztési tervek kidolgozásában. 

 Részt vett a Magyar Honvédség tevékenységét meghatározó jogszabályok, 
belső rendelkezések logisztikai fejezetének kialakításában. 

 Folyamatos együttműködést tartott fenn a NATO parancsnokságok, békepart-
nerségi és szomszédos országok logisztikai szervezeteivel. 

 Végezte a Honvédelmi Minisztérium minősített időszaki logisztikai igényeinek 
tervezését, a visszaigazolt eszközök, anyagok, kapacitások és szolgáltatások 
felhasználásának koordinálását. Tárcaszintű logisztikai utaltsági rendet dolgo-
zott ki, a tevékenységet koordinálta és felügyelte. 

 Kidolgozta a logisztikai gazdálkodási információs rendszerrel kapcsolatos lo-
gisztikai követelményeket, végezte a fejlesztés feladatait. 

 Termékazonosítás feladatait végezte. 
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 Végezte az átkodifikálás rendszerének kidolgozását, a hazai kodifikációs 
rendszer működtetését, harmonizálását a NATO kodifikációs rendszeréhez. 

 Felkészült védelmi hadművelet vagy válságreagáló műveletek során a civil ka-
tonai együttműködési műveletek végrehajtására a komponens-parancsnok 
támogatása érdekében. 

 Kidolgozta a tárcaszintű – béke és minősített időszakra vonatkozó – ellátási 
utaltsági rendet, biztosította annak folyamatos naprakészségét.20 

A parancsnokság szervezeti kialakítása alapvetően az MH LFI struktúrájában is 
meglévő MH szolgálati ág főnökségekre épült, kiegészítve azt az addig logisztikán 
kívüli ellátási ágak (kiképzés-technikai, humán anyagi, térképészeti anyagi) felsőszin-
tű szakanyagnem-felelős szervezeti elemekkel. A szolgálati ágakat az MH üzem-
benntartási főnök és az MH ellátási főnök fogták össze. 

A korábbi ágazati rendben működő ellátó központok és raktárak integrációjával 
megalakultak az ágazatcsoportos feladatokat végző MH Harcanyag, MH Haditechni-
kai és MH Hadtápanyag Ellátó Központok.21  

Az új ellátó központok hadrendbe állításával egyidejűleg megszűnt 13 hadrendi 
elem. Hadrenden kívül, a gödöllői HM Currus Harcjárműtechnikai Rt-be beolvadt az 
MH Fegyverzet Javító Üzem, az MH Elhelyezési Központ pedig a HM IKH-ba épült 
be. Csökkent a létszáma az MH Katonai Közlekedési Központnak, és az MH 1. Lo-
gisztikai Támogató Dandár pedig átalakult Támogató Ezreddé. 

A szervezési feladattal a parancsnokság alárendeltségébe kerültek a központi tá-
mogató szervezetek, így az MH Híradóparancsnokság, az MH 40. Galga Vezetésbiz-
tosító Ezred, az MH Térképész Szolgálat, az MH Meteorológiai Szolgálat, az MH 
Szabályzat Kiadó Intézet és Központi Nyomda, az MH 1. Tűzszerész és Aknakutató 
Zászlóalj, az MH Központi Anyagraktár és Javító Üzem, mely szervezetek 
átalárendelése „jogerőre” emelte az MH ÖLTP megnevezését és annak hadtest szin-
tű jogállását. 

Az MH ÖLTP alárendelt szervezetei olyan egységes logisztikai és támogató rend-
szert alkottak, amely képes volt a katonai tevékenységek hatékony biztosítási és tá-
mogatási feladatainak megoldására. 

Az MH ÖLTP működési időszakában ez a két alrendszer – logisztikai és támoga-
tási – kellően összecsiszolódott, kiforrott, egymást hatékonyan kiegészítővé vált. 

Az MH ÖLTP megalakítását Dobó Péter vezérőrnagy, mint kijelölt parancsnok 
kezdte meg, de időközben nyugállományba került, így az első parancsnok Keszthelyi 
Gyula mk. dandártábornok lett. 

Az MH ÖLTP megalakulásával egy időben, 2000. október 01-vel a HM HVK Lo-
gisztikai Főcsoportfőnökség – csökkentett feladatrendszerrel és létszámmal – Logisz-
tikai Csoportfőnökséggé alakult át. A csoportfőnöki beosztásba Frigyer László ezre-
des (később dandártábornok, majd vezérőrnagy) került kinevezésre.   Megalakult a 

                                                           
20

 Az MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság története 1997 – 2003. Az MH 
Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság kiadványa, Budapest, 2004. – 13 – 14. oldal. 
21

 Az ellátó központok integrációjáról részletesen írtam a Honvédségi Szemle 2014/1. számában. 



 
 

68 
 

HM Gazdasági Tervező Hivatal (HM GTH), vezetője Kopasz Jenő dandártábornok 
lett. A HM GTH a következő fő feladatokat hajtotta végre: 

 A TVTR-ben meghatározott központi tervező szervekkel együttműködésben 
irányította, koordinálta és végezte a Magyar Honvédség összegzett erőforrás- 
és költségtervének gördítését. 

 Informatikai háttérre épülő, a gyors feldolgozhatóságot biztosító tervezési ok-
mánnyal és módszertani útmutatóval felelősen segítette elő a rövidtávú tárca-
szintű nagybani és részletes program, valamint normatív erőforrás- és költség-
tervezési tevékenység megvalósítását. 

 Továbbfejlesztette a program és normatív erőforrás- és költségtervezési fo-
lyamatok integrálását, összeállította a mindenkori 10 éves, azon belül az 1+2 
évre vonatkozó, tárcaszintű integrált, összesített nagybani és részletes erőfor-
rás- és költségterveket. 

 Összegyűjtötte a tervezett haderőképességek kialakításához szükséges 
NATO haderő-fejlesztési és a nemzeti haditechnikai fejlesztési igényeket, és 
egyeztette a HM HVK Haderőtervezési Csoportfőnökséggel, a HM Logisztikai 
és Haditechnikai Fejlesztési Felügyeleti Főosztállyal, valamint a Sajátosan 
Gazdálkodó Szervezetekkel. Részt vett a különböző haditechnikai és infra-
strukturális fejlesztési igények fejlesztési programokba való szervezésében. 

 Végezte a NATO haderő-fejlesztési és a nemzeti fejlesztési, valamint a nem-
zeti infrastrukturális és az NSIP-hez kapcsolódó hazai finanszírozású infra-
strukturális fejlesztési igények összehasonlítását és elemzését, kiszűrte az 
esetleges párhuzamosságokat. 

  Szinkronba hozta a hazai finanszírozású NATO haderő-fejlesztési feladatok 
eltérő időintervallumok szerint megvalósuló erőforrás- és költségtervezését a 
tárcaszintű 10 éves és rövidtávú tervezés rendjével. 

 Erőforrás- és költségszámvetésekkel alapozta meg a tervezés alatt lévő tárgyi 
10 éves tervre vonatkozó NATO haderő-fejlesztési ajánlásokra kialakított elő-
zetes nemzeti álláspontokat. Részt vett az ajánlások szövetségi-hazai (bi-, tri, 
multilaterális) egyeztetésében.22 

2002. augusztus 1-én parancsnokváltás történt az MH ÖLTP élén. Keszthelyi Gyu-
la mk. dandártábornok NATO beosztásba került, az új parancsnok dr. Gáspár Tibor 
mk. dandártábornok (később vezérőrnagy) lett.   

Az MH ÖLTP működési idején – 2000 és 2006 között – számtalan szervezeti vál-
tozást ért meg a szervezet. A parancsnokság létszáma csökkent, a beintegrálódott 
feladatokkal (HVK Logisztikai Csoportfőnökség, HM GTH egyes feladatai) növeke-
dett, majd újra csökkent. 2003-ban megszűnt a HM HVK Logisztikai Csoportfőnök-
ség, feladatait az MH ÖLTP vette át. Az MH ÖLTP parancsnoka, „két sapkás” veze-
tőként, ellátta a logisztikai csoportfőnöki funkciót is. 2004-ben megszűnt a HM GTH, 
feladatait részben az MH ÖLTP, részben a HM főosztályai vették át.23 

                                                           
22

 A HM Gazdasági Tervező Hivatal szervezeti elemei főbb feladatainak rövid összefoglalása (2004 év áprilisi 
változat – Dr. Bencsik István közlése. 
23

 Az MH ÖLTP történetéről, működéséről részletesen írtam a Honvédségi Szemle 2014/2. számában. 
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A fenti időszakban több, az MH ÖLTP alárendeltségébe tartozó szervezet szűnt 
meg, illetve alakult át. 

Összefoglalva elmondható, hogy az MH ÖLTP teljes állománya mindig egy célt 
tartott maga előtt: a csapatok mindig megfelelő anyagokkal és eszközökkel legyenek 
ellátva, időben érkezzenek alkalmazási helyükre és megfelelő utánpótlással rendel-
kezzenek. Az MH ÖLTP, mivel magában foglalta a felsőszintű gazdálkodást folytató 
és ellátási felelősséget viselő szakági szolgálatfőnökségeket is, a termelői logisztika 
egyes feladatait is ellátta. Ezzel a termelői és fogyasztói logisztika összekapcsolását, 
a feladatok koordinálását is elvégezte, mivel az MH legmagasabb szintű logisztikai 
szervezete volt.  

2007. év elején lényeges változás következett be a Magyar Honvédség logisztikai 
rendszerének felépítésében, működésében.    

A 2007. január 1-vel átalakult logisztikai rendszer még jobban kiemelte a termelői 
és fogyasztói logisztika különválását. A magalakult HM Fejlesztési és Logisztikai 
Ügynökség (HM FLÜ) teljes egészében átvette és végrehajtotta a volt HM BBBH, a 
HM TH, a HM Nemzetközi és Rendezvényszervezési Hivatal, a HM Hadfelszerelési 
Főosztály feladatait, és az ugyanezen időpontban megalakuló MH Összhaderőnemi 
Parancsnoksággal (MH ÖHP) megosztva a tevékenységet, a volt MH ÖLTP termelői 
logisztikai feladatrendszerét. Az HM FLÜ vezetője Dr. Horváth József dandártábor-
nok lett. 

A fogyasztói logisztika feladatrendszere teljes egészében az MH ÖHP hatásköré-
be került, ami magába foglalta a haderőnem logisztikai tervező, szervező és irányító 
szervezetét, az MH központi logisztikai feladatait ellátó és központi készleteket tároló 
szervezeteket, valamint a csapatlogisztika szervezeteit. 

 Az MH ÖLTP felszámolásával együtt megszűntek az MH szintű szolgálatfőnöksé-
gek is. A HM FLÜ-n belül, a régi struktúrához csak nagyon nehezen beazonosítható, 
igazgatóság és osztály struktúra (a logisztikai területen) jött létre. Ez a rendszer nem 
igazodott az MH ÖHP és a csapatok logisztikai struktúrájához, de nem igazodott az 
oktatási rendszerhez sem. A szolgálati ágak megszűnésével megszűnt a szakmai 
felelősség a logisztikán belül. A különböző technikai eszközöknek és szakanyagok-
nak nem lett konkrét szakmai felelőse. Természetesen a felelősség névleg létezett, 
voltak felelős osztályvezetők, igazgatók, főigazgató, azonban tőlük nem volt elvárha-
tó, hogy minden szakkérdésben, a feladatat teljes mélységének ismeretében – meg-
felelő szakági információ nélkül – tudjanak dönteni. 

A logisztikai rendszer vezető szerve és az ellátó központok elválasztása további 
bonyodalmakat okozott a folyamatokban. A logisztikai rendszer e két szereplője 
egymásra van utalva az eredményes működés érdekében. A központi készletek, egy 
középszintű parancsnokság alárendeltségébe való helyezése átláthatatlan ellátási 
utaltságot eredményezett, ahol szép lassan elveszett az ellátási felelősség. 

Az új rendszer pozitívuma volt a beszerzés, a technológiai fejlesztés és a logiszti-
ka integrációja egy szervezetbe került, ami a legtöbb gondot okozó beszerzési fel-
adatok rugalmasabb megoldását eredményezte. Igaz az is, hogy az egy szervezet-
ben lévő követelmény-meghatározás, beszerzés és minőségbiztosítás felveti az ösz-
szeférhetőség kérdését is. 
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A katonai logisztika egységes rendszerében csak mesterségesen választható szét 
a termelői és a fogyasztói alrendszer. A megkülönböztetést indokolja a markánsan 
különböző alaptevékenységek pontosan behatárolható jellege és irányultsága, illetve 
a feladatrendszerek és azok szervezeti hátterének önállósága. Egymásra épülő fel-
adatrendszerük és világosan rögzített kapcsolódási pontjaik napi gyakorlattá teszik a 
termelői és fogyasztói logisztikai szervezetek együttműködését. 

A HM FLÜ szervezeti felépítése a következő volt: 

 Vezérigazgató a helyettesekkel és közvetlen beosztottakkal, alárendeltsé-
gében: 

 Program Tervezési és Vezetési Igazgatóság; 

 Anyagi Technikai és Közlekedési Igazgatóság; 

 Nemzetközi Szolgáltatási Igazgatóság; 

 Beszerzési Igazgatóság; 

 Technológiai Igazgatóság; 

 Gazdasági Igazgatóság. 

Az MH termelői logisztikai feladatait a HM FLÜ hajtotta végre. 

A honvédelmi miniszter a HM FLÜ részére a teljesség igénye nélkül az alábbi főbb 
feladatokat határozta meg:24 

 Más tervező szervezetekkel együttműködve, a honvédelmi tárca egészére ki-
terjedő hatáskörrel szervezze, irányítsa, szabályozza a haderőképesség fej-
lesztésének és fenntartásának logisztikai erő-forrás és költséggazdálkodását.  

 Szakmailag irányítsa és felügyelje a hatáskörébe tartozó fogyasztói logisztikai 
feladatok végrehajtását. Vezesse, felügyelje és végezze a tárca termelői lo-
gisztikai tevékenységét.  

 Dolgozza ki, és életciklus tartamban kövesse nyomon a haderőképesség fej-
lesztési céljaik logisztikai támogatásának tervezési, megvalósítási programjait, 
projektjeit.  

 Végezze a hadfelszerelési eszközök és anyagok beszerzésére, rendszerbeál-
lítására, javítására, valamint a meglévő hadfelszerelési eszközök 
rendszerbentartására, felújítására, rendszerből történő kivonására, megsem-
misítésének előkészítésére és végrehajtására vonatkozó intézkedések kidol-
gozásának tárcaszintű feladatait.  

 Vegyen részt a NATO/EU hosszútávú haderő- és hadfelszerelés-fejlesztéssel 
kapcsolatos tervezési és programfelelősi feladatok végrehajtásában, valamint 
a műszaki egységesítés szakmai feladatai témafelelősi rendszerben történő 
ellátásában.  

                                                           

24 Sticz László – Papp Tibor: Mátrix alapú munkaszervezés a Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai 

Ügynökségnél. Katonai Logisztika, 2007/4. szám. 35-51. oldal. 
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 A mindenkor érvényes közbeszerzési szabályzóknak megfelelően végezze a 
haditechnikai anyagok és eszközök, hadfelszerelési cikkek, illetve a tárca fo-
lyamatos működéséhez szükséges egyéb eszközök, anyagok és szolgáltatá-
sok beszerzését.  

 Dolgozza ki és végezze a védelmi és biztonsági kutatás-fejlesztéssel, techno-
lógiai innovációval kapcsolatos kormányzati és tárcaszintű szabályozókat, és 
koordinálja az ezzel kapcsolatos tárcaszintű feladatokat.  

 Végezze a nemzetközi tevékenységek, programok, a külszolgálatot teljesítők, 
külföldön tanulmányokat folytatók teljes körű támogatását, a missziós beosz-
tást betöltők, a külföldön települt katonai szervezetek, egyéb utaltak szakmai 
irányítását. 

 Végezze a kiemelt és normál hadfelszerelési programok, valamint a NATO 
Biztonsági Beruházási Program intézménye keretében megvalósítandó ké-
pességcsomagok menedzselését, a védelmi képességfejlesztési programok, 
projektek, feladatok szakszerű végrehajtását. 

Ezzel egyidőben az MH Összhaderőnemi Parancsnokságon (MH ÖHP) a logiszti-
kai vezető szervezetek a következők szerint szerveződtek. Az MH ÖHP szolgálati 
alárendeltjei logisztikai tevékenységét több szervezeti elem irányította. Ezek voltak a 
logisztikai-, a haditechnikai-, a hadtáp-, a repülőműszaki- és az erőforrás-tervező fő-
nökségek. Ezek a szervezetek nem csak a szolgálati alárendelt katonai szervezetek 
logisztikai szaktevékenységét, hanem a központi készleteket tároló ellátó központok, 
illetve a központi feladatokat végző katonai közlekedési központ és a légijármű javí-
tóüzem szakfeladatait is felügyelték. A haderőnem logisztikai feladatainak irányításá-
ért az MH ÖHP parancsnok logisztikai helyettese volt felelős. Ebbe a beosztásba 
Hazuga Károly vezérőrnagy került kinevezésre. E teendőket az alábbi szervezeti 
elemeken keresztül valósította meg: 

a. Logisztikai főnökség: a feladatait a parancsnok logisztikai helyettes szakmai 
irányításával végezte. A főnökség feladata volt az MH ÖHP alárendelt katonai 
szervezetei működéséhez, harckiképzéséhez, készenlétük fenntartásához és fo-
kozásához szükséges logisztikai erőforrások tervezése. A szükségleteket az alá-
rendelt katonai szervezetek igényei alapján állította össze, annak kielégítését az 
illetékes HM szervekkel együttműködésben oldotta meg. A főnökség biztosította 
a nemzetközi szerződésekből az MH ÖHP alárendeltjeire háruló feladatok teljesí-
tésének logisztikai feltételeit is. Szabályozó jogosítvánnyal bírt a logisztikai szak-
terület teljes spektrumára a támogatás rendjének, követelményeinek kidolgozá-
sára, a folyó tevékenység koordinálására. Ennek érdekében a főnökség rendelte-
tésének fontos része volt a logisztikai egységek, alegységek alkalmazási elvei-
nek kidolgozása, az alárendelt katonai szervezetek logisztikai tervezési, szállítási 
feladatainak koordinálása, illetve a fogyasztói logisztika szabályozó rendszeré-
nek megalkotása, a normák, normatívák kialakításában való közreműködés.  Ki-
dolgozta a parancsnok követelményei alapján az MH ÖHP alárendelt katonai 
szervezetei készenlét fenntartásának és fokozásának logisztikai támogatási 
rendjét, feladatait, és folyamatosan figyelemmel kísérte azok teljesülését. A fel-
készítés részeként tervezte a kijelölt erők hazai és nemzetközi gyakorlatai logisz-
tikai támogatásával kapcsolatos előkészítő és végrehajtandó szakfeladatokat, ki-
adta az alárendelt katonai szervezetek logisztikai szakállománya feladatait, koor-
dinálta és ellenőrizte a végrehajtást. 
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A főnökség az MH ÖHP törzs logisztikai szervezete volt, amely alkalmassá tette 
arra, hogy logisztikai manővereket tervezzen és valósítson meg az alárendelt 
csapatoknál. Ebbe a manőver kategóriába tartozott az anyagok, technikai eszkö-
zök és logisztikai kapacitások átcsoportosításának kezdeményezése, az átcso-
portosításokra vonatkozó MH ÖHP parancsnoki intézkedés kidolgozása. Az át-
csoportosításokra szükség volt átmeneti hiányok kezelésére. Ilyenek lehettek a 
missziós ellátásnál a speciális anyagok biztosítása, egyedi technikai eszközök 
rendelkezésre bocsátása stb. 

A főnökség feladata kiterjedt az MH ÖHP összhaderőnemi logisztikai doktrína ki-
dolgozására, koordinálta a haderőnemi-szintű logisztikai doktrínák pontosítását, 
felügyelte a felajánlott logisztikai képességek működésével kapcsolatos szabály-
zatok kidolgozását. Együttműködött a HM illetékes szervezeteivel az anyagi jel-
legű STANAG-ek elkészítésében. Teljes felelősséggel tervezte a szakirányú 
tiszthelyettesi, valamint szerződéses legénységi állomány szakkiképzését, az 
újonnan rendszerbe lépő szakállomány alap- és további szakfelkészítését, a 
szükségessé váló átképzéseket, gyakorolta a kamarai jogköröket. A tisztképzés-
nél együttműködést folytatott az illetékes HM szervezetekkel a szakreferensi jo-
gok és kötelezettségek ellátása, a szakképzési követelmények, kompetenciák 
meghatározása területén.  

A logisztikai támogatás fontos területe volt az MH csapatai, illetve a HM tárca 
szervezetei béke- és minősített időszak utaltsági rendjének összeállítása és gya-
korlati működtetése. 

b. Erőforrás-gazdálkodási főnökség: Az MH ÖHP törzsében önálló szervezetként 
végezte a parancsnokság és alárendelt katonai szervezetei, a missziós kontin-
gensek ellátásához, működéshez szükséges erőforrások tervezését. Feladatai 
lényegét az MH ÖHP parancsnok gazdálkodási jogkörgyakorlásával kapcsolatos 
döntések előkészítése, javaslatok kidolgozása, a tervezési, elemzési, beszámo-
lási feladatok ellátása jelentette. 

A főnökség állította össze - a Tárca Védelmi Tervező Rendszeren (TVTR) belül - 
az ÖHP illetékességébe tartozó fenntartási és fejlesztési feladatok erőforrás- 
szükségletét, az éves erőforrás- és költség-igényterv logisztikai jellegű részterve-
it. A főnökség nem csak az MH ÖHP alárendeltségébe tartozó szervezetek, ha-
nem a logisztikai tervezési utaltsági körébe tartozó szervezetek tervjavaslatait is 
beépítette az erőforrás-igényekbe. 

Minden gazdálkodó szervezet kötelezettsége a gazdálkodási folyamatok elemzé-
se, felhasználások figyelemmel kísérése, egyedi vagy időszakhoz kötött elszá-
molások, beszámolók elkészítése. Az MH ÖHP törzsében ezt a feladatot az erő-
forrás-gazdálkodási főnökség koordinálta. Figyelemmel kísérte az MH ÖHP ha-
táskörébe tartozó beszerzések tervezését, közreműködött – a központi költség-
vetést terhelő – beszerzések végrehajtásában, teljesítette a kapcsolódó nyilván-
tartási, okmányolási, adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettségeket. Az 
elemzései alapján javaslatokat készített a rendelkezésre álló költségvetési elő-
irányzatok hatékonyabb felhasználására.  

c. Haditechnikai főnökség: Feladata volt az MH ÖHP alárendelt katonai szerveze-
tei működéséhez, harckiképzéséhez, készenlétük fenntartásához és fokozásá-
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hoz, a nemzetközi szerződésekből adódó feladatok teljesítéséhez a haditechnikai 
támogatás feltételei biztosításának megtervezése, megszervezése, a végrehajtás 
irányítása. A főnökség elvégezte a műveletek, hadműveletek haditechnikai támo-
gatásának megszervezését, a légijármű javítóüzem, valamint a logisztikai szakal-
egységek (a javító – karbantartó szervezetek) alkalmazási elveinek kidolgozását, 
az alárendelt katonai szervezetek haditechnikai támogatási feladatainak ellenőr-
zését. 

Alapfeladatai közé tartozott az MH ÖHP alárendelt katonai szervezeteinek ké-
szenlétfokozásához, fenntartásához szükséges, a haditechnikai támogatás rend-
jébe tartozó szakfeladatok meghatározása. Meghatározó szerepe volt a hadi-
technikai készletképzésnek a haditechnikai készletek lépcsőzésére, a szükséges 
tartalékkészletek megalakítására irányuló elvei kidolgozásában, illetve az elvek 
érvényre juttatásában. A főnökség – együttműködve az illetékes HM szervekkel - 
irányította a technikai eszközök, szakanyagok rendszerbeállításából az MH ÖHP 
alárendelt katonai szervezeteire háruló feladatokat. Szintén az illetékes HM szer-
vekkel egyetértésben, a HM Védelem Tervezési és Infrastrukturális Szakállamtit-
kár (HM VTISZÁT) szakintézkedéseinek figyelembevételével, meghatározta az 
üzemeltetés, fenntartás, anyag-, eszköz- és készletgazdálkodás rövid- és közép-
távú, összhaderőnemi szintű követelményeit.  

Szervezte és irányította a kijelölt erők hazai és nemzetközi gyakorlatainak hadi-
technikai támogatásával kapcsolatos szakfeladatok végrehajtását.  Részt vett a 
fogyasztói logisztika szabályozó rendszerének kidolgozásában, a követelmé-
nyeknek megfelelő haditechnikai támogatást biztosító normák, normatívák kidol-
gozásában. Részt vett a szakirányú tiszthelyettesi, valamint szerződéses legény-
ségi állomány szakkiképzésének tervezésében, irányította azok végrehajtását, 
meghatározta a felkészítéssel szemben támasztott szakmai követelményeket. 
Végrehajtotta a saját szakterületén az MH ÖHP szintű ellenőrzéseit.  

Szakmai felügyeletet gyakorolt az MH LEK és az MH VEK haditechnikai tevé-
kenysége vonatkozásában. 

d. Hadtáp főnökség: Feladata volt az MH ÖHP alárendelt katonai szervezetei mű-
ködéséhez, harckiképzéséhez, készenlétük fenntartásához és fokozásához, a 
nemzetközi szerződésekből adódó feladatok teljesítéséhez az anyagi támogatás 
megtervezése, megszervezése, a végrehajtás irányítása. A főnökség végezte a 
műveletek, hadműveletek anyagi és anyagi jellegű szolgáltatások biztosításának 
megszervezését, a logisztikai szakalegységek ellátó elemei alkalmazási elveinek 
kidolgozását, az alárendelt katonai szervezetek hadtáp támogatási feladatainak 
ellenőrzését. 

Részt vett az MH ÖHP alárendelt katonai szervezetei készenlét-fokozásának, 
fenntartásának anyagi támogatási rendjének, a készletképzésnek az anyagi 
készletek lépcsőzésére, a szükséges tartalékkészletek megalakítására irányuló 
elvei meghatározásában, a vonatkozó parancsnoki intézkedések kialakításában. 

Alapfeladatai közé tartozott az MH ÖHP alárendelt katonai szervezeteinek ké-
szenlétfokozásához, fenntartásához szükséges, az ellátáshoz tartozó szakfel-
adatok meghatározása. Meghatározó szerepe volt a készletképzésnek az anyagi 
készletek lépcsőzésére, a szükséges tartalékkészletek megalakítására vonatko-
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zó elvei kidolgozásában, illetve az elvek érvényre juttatásában. A főnökség – 
együttműködve az illetékes HM szervekkel - irányította a hadtáptechnikai eszkö-
zök, szakanyagok rendszerbeállításából az MH ÖHP alárendelt katonai szerve-
zeteire háruló feladatokat. Szintén az illetékes HM szervekkel egyetértésben, a 
HM VTISZÁT szakintézkedései figyelembevételével, meghatározta az anyag-, 
eszköz- és készletgazdálkodás rövid- és középtávú, összhaderőnemi szintű kö-
vetelményeit.  

Szervezte és irányította a kijelölt erők hazai és nemzetközi gyakorlatai ellátásával 
kapcsolatos szakfeladatokat.  Részt vett a fogyasztói logisztika szabályozó rend-
szerének kidolgozásában, a követelményeknek megfelelő ellátási normák, nor-
matívák kidolgozásában; a szakirányú tiszthelyettesi, valamint szerződéses le-
génységi állomány szakkiképzésének tervezésében, irányította azok végrehajtá-
sát, meghatározta a felkészítéssel szemben támasztott szakmai követelménye-
ket. Végrehajtotta a saját szakterületén az MH ÖHP szintű ellenőrzéseit.  

Szakmai felügyeletet gyakorolt az MH LEK és az MH VEK hadtáp tevékenysége 
vonatkozásában. 

e. Repülő mérnök-műszaki főnökség feladata volt az MH repülőcsapatai műkö-
déséhez, harckiképzéséhez, készenlétük fenntartásához és fokozásához szük-
séges repülő mérnök-műszaki támogatás megszervezése, a végrehajtásának 
irányítása. A főnökség tervezte, szervezte a béke- és minősített időszaki felkészí-
tést.  

Meghatározta a nómenklatúrájába tartozó anyagok fejlesztésével, beszerzésé-
vel, tárolásával, kezelésével, kiadásával, felhasználásával és elszámolásával 
kapcsolatos szakmai követelményeket. Javaslatokat dolgozott ki a repülőműszaki 
készletek lépcsőzésére, tartalékkészletek megalakítására. Elkészítette a katonai 
légijárművekkel, valamint azok fenntartásával kapcsolatos szakmai előírásokat, 
és felügyelte annak végrehajtását. Ellenőrizte és elemezte a repülőcsapatok re-
pülőmérnök műszaki szakanyagokkal történő ellátását, biztosította a repülő- és 
ejtőernyő-technikai eszközök megkövetelt hadrafoghatóságának fenntartását. 
Végezte a katonai légijárművek műszaki megbízhatóságának fenntartásával 
kapcsolatos feladatokat. 

Kidolgozta a repülő- és ejtőernyő technikai eszközök üzembenntartási rendszeré-
re, az üzembentartó, javító szervezetekre és azok működésére vonatkozó alap-
vető szabályozásokat, a technikai eszközök üzemfenntartását előíró szakutasítá-
sokat, a szolgálat főbb tevékenységét szabályozó intézkedéseket. 

Részt vett a repülés biztonsága érdekében végzett repülő mérnök-műszaki tevé-
kenység tervezésében, szervezésében, súlyos repülőeseményeknél (katasztrófa, 
baleset) külön intézkedésre történő kivizsgálásában.25 

A 2010-es kormányváltást követően, az új honvédelmi vezetés változtatott a HM 
FLÜ szervezetén. Új szervezeti egységként megjelent a Vezérigazgatói Iroda, két 
igazgatóság (Program Tervezési és Vezetési Igazgatóság, Technológiai Igazgató-
ság) összevonásával létrejött a Hadfelszerelés Fejlesztési és Programtervezési Igaz-
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gatóság. A haditechnikai fejlesztés régi bázisa visszakapta megnevezését, és a Ha-
ditechnikai Intézet az Anyagi-technikai és Közlekedési Igazgatóságon belül működött 
tovább.26 A vezérigazgatói beosztásba Dr. Keszthelyi Gyula került kinevezésre. 

Ismét megjelent a Honvéd Vezérkar szervezetében a Logisztikai Csoportfőnökség. 
A csoportfőnöki beosztásba Frigyer László vezérőrnagy került.  A szervezet rendelte-
tése volt: 

  

 A Magyar Honvédség logisztikai rendszerének, logisztikai feladatainak stra-
tégiai szintű tervezése, szervezése; 

 A Honvéd Vezérkar főnöke részére a döntések előkészítése, a végrehajtás 
felügyelete, valamint az illetékes állami és társadalmi szervezetekkel történő 
kapcsolattartással összefüggő tevékenység végzése; 

 A logisztikai szervezetek irányítását, vezetését biztosító információgyűjtési, 
tervezési, döntés-előkészítési, belső kommunikációs, valamint ellenőrzési 
feladatok koordinálása és végzése;  

 A Honvéd Vezérkar főnöke által a logisztikai szakterületet érintő, kiadásra 
tervezett belső rendelkezések kidolgozása; 

 A logisztikai szakterületet érintő két- és többoldalú katonai kapcsolatok szer-
vezése, előkészítése, illetve kapcsolattartás a Magyar Honvédség szövetsé-
gi képviseleteivel, illetőleg a NATO/EU szervezetekben szolgálatot teljesí-
tőkkel.  

 Logisztikai koordinációs feladatok ellátása nemzetközi (NATO, EU, két- és 
többoldalú) katonai kapcsolattartással összefüggő ügyekben. 

 A Magyar Honvédség katonai szervezetei NATO/EU feladataival kapcsolatos 
katonai logisztikai együttműködés koordinálása.  

Fő feladatai voltak: 

 Hazánk területének honvédelmi célú előkészítésével kapcsolatos Magyar 
Honvédség szintű logisztikai feladatok megtervezése, megszervezése és 
koordinálása. 

 A Magyar Honvédség képviselete a NATO és EU kijelölt logisztikai fórumain, 
a Magyarországon lebonyolításra tervezett NATO és EU logisztikai rendez-
vények előkészítése, megszervezése. 

 A haderő-alkalmazás logisztikai támogatási elveinek, követelményeinek ki-
alakítása. 

 A logisztikai támogatás elveinek és követelményeinek meghatározása, va-
lamint a Honvéd Vezérkar főnöke döntéseinek előkészítéséhez szükséges 
költségvetési, gazdálkodási elemzések végzése. 

 A Magyar Honvédség logisztikai gazdálkodási feladatainak, erőforrásigénye-
inek, a költségvetési tervének, illetve annak végrehajtásának elemzése és 
értékelése. 

 A logisztikai ellátás elveinek, rendszereinek, az ellátást szabályozó jogsza-
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bályok, rendelkezések kidolgozása; valamint a NATO katonai rendelkezése-
inek, elveinek szükség szerinti adaptálása, jogharmonizációjának biztosítá-
sa. 

 Műveletek logisztikai támogatásának tervezésével kapcsolatos feladatok 
végzése. 

 Részvétel a Stratégiai Légiszállítási Képesség (SAC) program HVK-szintű 
feladataiban, a feladatok MH-szintű koordinálásában.  

A csoportfőnökség szervezeti felépítése: 

 Csoportfőnök; 
 Logisztikai Támogató Osztály; 
 Logisztikai Forrásfelügyeleti Osztály; 
 Logisztikai Ellátó Osztály.27  

A következő lényeges változás 2011. január 01-vel következett be. Ekkor a koráb-
bi logisztikai felsővezetői struktúra teljesen átalakult. A honvédelmi miniszter 
21/2010. (XI. 16.) HM határozatával módosította a HM FLÜ alapító okiratát, a szer-
vezet nevét HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatalra (HM FHH) változtatva, ami belső 
szervezeti változásokat is kifejezett. 28 

A HM FHH-ba beolvadt az eddig önállóan működő HM Infrastrukturális Ügynökség 
szervezete és feladatköre.29 

A HM FHH jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzata30 alapján a szervezet 
fő feladatai a következők voltak: 

„A haderő-fejlesztés és fenntartás logisztikai gazdálkodás területén: 

(1) A Honvédelmi Tárca Védelmi Tervező Rendszerének (a továbbiakban: 
HTVTR) eljárásrendjében meghatározott tevékenységi folyamatokhoz kapcsolódva, a 
katonai képességek fejlesztését tervező szervezetekkel együttműködve, a honvé-
delmi tárca egészére kiterjedő hatáskörrel szervezi, szakmailag irányítja, szabályoz-
za a haderő képességfejlesztésének és fenntartásának logisztikai erőforrás- és költ-
séggazdálkodását. Ezen belül végzi a felső szintű logisztikai gazdálkodás, valamint a 
felhalmozási jellegű központi logisztikai gazdálkodás feladatait, a szakmai irányítás-
sal összefüggő feladatokat és a honvédelmi tárcán belül összehangolja a logisztikai 
gazdálkodás rendjét. 

(2) Végzi a HM FHH tervezési felelősségi körébe tartozó különböző időtávú logisz-
tikai erőforrás- és költség, költségvetési szükséglet, valamint a beszerzés központi 
tervezési feladatait, kapcsolva azokhoz az intézmények azonos rendeltetésű terve-
zési feladatait. 

                                                           
27

 www.honvedelem.hu (2011. 01. 12.) 
28

 A honvédelmi miniszter 21/2010. (XI. 16.) HM határozata a Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai 
Ügynökség alapító okiratának módosításáról. Hivatali Értesítő 2010/96. szám. 
29

 A honvédelmi miniszter 22/2010. (XI. 16.) HM határozata a Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügy-
nökség költségvetési szerv megszüntetéséről. Hivatali Értesítő 2010/96. szám. 
30

 Honvédelmi Minisztérium Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat. Nyt. szám: 
21/507. 

http://www.honvedelem.hu/
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(3) A tervezés során egyezteti a katonai képesség-tervező szervezetek és a lo-
gisztikai gazdálkodást folytató katonai szervezetek által megfogalmazott logisztikai 
erőforrás igényeket és várható kiadásokat a tárca lehetőségeivel. Javaslatokat dol-
goz ki az igények és a lehetőségek összhangjának megteremtésére, és azokat a vé-
delmi ágazat komplex erőforrás és költségvetési támogatását tervező szervezetéhez 
terjeszti fel. 

(4) A katonai képesség fejlesztési elgondolásokhoz javaslatot tesz a tárcaszintű 
hadfelszerelés fejlesztési és beszerzési koncepciókra, a fejlesztések megvalósításá-
nak programokba szervezésére. 

(5) Közreműködik a HTVTR továbbfejlesztésében és karbantartásában. 

(6) Végzi az erőforrás és költségnormák képzését. Elemzi az erőforrás és költség-
gazdálkodás hatékonyságát. 

(7) Együttműködik a Kormány érintett szerveivel és az érintett HM szervekkel, va-
lamint MH katonai szervezeteivel a Befogadó Nemzeti Támogatás (a továbbiakban: 
BNT) HM tárcára háruló logisztikai támogatási feladatainak tervezésében. 

(8) Közreműködik a honvédelmi tárca minősített időszakra vonatkozó összevont 
erőforrás szükségleti, várható költségei és veszteségpótlási tervének elkészítésében, 
ezzel kapcsolatosan biztosítja a tárca szakmai képviseletét. Szervezi és koordinálja a 
minősített időszaki beszerzéseket, végzi az érintett közigazgatási szervekkel történő 
egyeztetést. 

 A haderő-fejlesztés logisztikai támogatási és működés-fenntartási szakterü-
leten: 

(1) Végzi a hadfelszerelés beszerzésére, rendszerbe állítására, rendszerben tar-
tására, javítására, felújítására, korszerűsítésére valamint rendszerből történő kivoná-
sára, megsemmisítésének előkészítésére és végrehajtására vonatkozó intézkedések 
kidolgozásának tárcaszintű feladatait. 

(2) Az alkalmazóktól kapott műveleti követelmények alapján kidolgozza a műszaki 
követelményeket, és azok érvényre juttatásával végrehajtja a beszerzéseket. 

(3) Részt vesz a NATO, EU hosszú távú felső szintű haderő- és hadfelszerelés-
fejlesztéssel kapcsolatos tervezési és programfelelősi feladatok végrehajtásában, 
valamint a műszaki egységesítés szakmai feladatainak témafelelősi rendszerben tör-
ténő ellátásában. 

(4) Meghatározza a haditechnikai eszközök technikai kiszolgálását, valamint a 
haderő békeidejű és minősített időszaki közlekedési támogatását. 

(5) Koordinálja a tárca mérésügyi tevékenységét, tervezi a mérőeszközök beszer-
zését, karbantartását és a mérésügyi rendszer fejlesztését. 

(6) Szervezi a hadfelszerelés fejlesztéssel összefüggő NATO, EU, EDA, valamint 
a kétoldalú nemzetközi, és a hazai együttműködési feladatok végrehajtását. 

 A haderő-fejlesztéshez és fenntartáshoz szükséges beszerzések szakterüle-
tén: 

(1) A mindenkor hatályos közbeszerzési szabályozóknak megfelelően végzi a had-
felszerelés, illetve a tárca folyamatos működéséhez szükséges egyéb eszközök, 
anyagok és szolgáltatások beszerzését. 
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(2) Végzi a beszerzésekhez kapcsolódó vámeljárási, szállítmányozási, határfor-
galmi és vámfelfüggesztéssel meghatározott tevékenységet, valamint a katonai vám-
ügyi szerv részére a jogszabályok által hatáskörébe utalt feladatokat. 

(3) Ellátja a tárca egészére kiterjedő haditechnikai export-import tevékenységet. 

(4) Megbízza a NATO illetékes ügynökséget a szükséges áruk beszerzésére, 
szolgáltatások megrendelésére. 

(5) Együttműködik a HM vagyonkezelésébe tartozó inkurrens ingó vagyon értéke-
sítésében. 

 A haderő-fejlesztéséhez és fenntartásához szükséges technológiai szakte-
rület vonatkozásában: 

(1) Részt vesz a védelmi és biztonsági kutatással és műszaki fejlesztéssel, tech-
nológiai innovációval kapcsolatos tárcaszintű feladatok végrehajtásában. 

(2) Végzi a haditechnikai tudományos kutatás és műszaki fejlesztés (a továbbiak-
ban: K+F) keretében a hadfelszerelés hazai fejlesztésének, előállításának, rendsze-
resítésének és rendszerben tartásának mérnök-műszaki feladatait. 

(3) Végzi az egységesítési dokumentumok hazai ratifikálásával és bevezetésével 
kapcsolatos feladatok tárcaszintű koordinálását, a katonai nemzeti szabványosítási 
tevékenység és a tárca termék kodifikációs feladatai ellátását, valamint a belföldi ta-
lálmányi és mintaoltalmi bejelentések honvédelmi érdekből történő vizsgálatát. 

(4) Tudományos kutatóhelyként biztosítja a tárcaszintű műszaki információs és 
szakértői hátteret a hadfelszerelés korszerűsítéséhez szükséges szakmai javaslatok 
elkészítéséhez és a vezetői döntések meghozatalához, valamint a katonai műszaki 
tudományok terén zajló kutatásokhoz. Szerkeszti a szakterületi periodikákat és koor-
dinálja azok kiadását. 

(5) Laboratóriumaiban és kísérleti lőterén végrehajtja a hadfelszerelés műszaki 
megfelelőségi, átvételi és haditechnikai ellenőrző vizsgálatait, valamint végzi az ár-
nyékolási csillapítás vizsgálatokat. 

(6) Végzi a központi beszerzésű hadfelszerelés minőségbiztosítási feladatait, a 
megbízásos kormányzati minőségbiztosítási feladatokat, továbbá vizsgálja, értékeli 
és tanúsítja a hadfelszerelési eszközöket és anyagokat, a gyártók és szállítók minő-
ségbiztosítási rendszereit, az MSZ EN ISO 9001 szabványnak, illetve a NATO AQAP 
normatív dokumentumoknak való megfelelőségük alapján. 

 A nemzetközi feladatok támogatása területén: 

(1) Tervezi, szervezi és végrehajtja a miniszter alárendeltségébe tartozó szervek, 
valamint a külföldi fegyveres erők csapatainak és anyagainak határátlépésével és 
ideiglenes határnyitásával, vámeljárásaival kapcsolatos feladatokat, az ezekhez kap-
csolódó katonai vámügyi, adó- és vámigazgatási, valamint engedélyezési eljáráso-
kat. 

(2) Végzi a nemzetközi tevékenységek, programok, a külszolgálatot teljesítők, kül-
földön tanulmányokat folytatók teljes körű támogatását, és a missziós beosztást be-
töltők, a külföldön települt katonai szervezetek, egyéb ellátásilag utaltak ellátását. 

(3) Részt vesz a HM és alárendelt katonai szervezetei kiképzési és oktatási tevé-
kenysége támogatási feladataiban. 
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Infrastrukturális szakterületen: 

(1) Végzi a Magyar Honvédség, valamint a honvédelmi miniszter közvetlen, illetve 
fenntartói irányítása, felügyelete alá tartozó szervezetek szakmai felügyeletével ösz-
szefüggő feladatokat, a környezetvédelmi feladatokkal kapcsolatos döntések előké-
szítését, illetve a döntések végrehajtásának koordinálását. Kidolgozza a környezet-
védelmi szakterület tárcaszintű szabályozásához szükséges tervezeteket. Végzi az 
ágazat környezetvédelmi feladatainak előkészítését és végrehajtásának koordinálá-
sát. 

(2) A HM vagyonkezelésében lévő ingatlanoknál a részére a honvédelmi miniszter 
által kiállított megbízólevélben meghatározott ügykörökben a tulajdonosi képviselet 
ellátása, valamint az ingatlanállomány fejlesztésével, felújításával kapcsolatos fel-
adatok végzése. A hatáskörébe utalt építés-beruházási feladatok tervezésével és 
végrehajtásával kapcsolatos feladatok végzése, az építés-beruházási célra jóváha-
gyott, fejezeti kezelésű előirányzatok tervezési, gazdálkodási, felhasználási és zár-
számadási feladatainak ellátása. 

(3) A honvédelmi tárca szervezetei elhelyezési körülményeinek fejlesztésével, ala-
kításával kapcsolatos feladatok tervezése, előkészítése, a jóváhagyott döntésnek 
megfelelő végrehajtása. Az infrastrukturális szakterület tárcaszintű szabályozásával 
kapcsolatos javaslatok kidolgozása. 

(4) A HM vagyonkezelésű ingatlanállomány operatív vagyonkezelői feladatainak 
ellátása, az elhelyezési szükségletek biztosításával kapcsolatos ingatlanigények ko-
ordinálása, a HM vagyonkezelésű ingatlanállománnyal, az elhelyezési szakanyagok-
kal történő gazdálkodás végzése, koordinációja. 

(5) A budapesti helyi lakásgazdálkodási és a lakáscélú támogatási, valamint a la-
káselidegenítéssel összefüggő feladatok ellátása a HM központi lakásgazdálkodási 
szerv szakmai irányításával. 

(6) A Kormány és a HM speciális erődítési létesítményeinek működtetése, üzemel-
tetésének tervezése, szervezése és szakmai irányítással kapcsolatos feladatok ellá-
tása. 

(7) A HM vagyonkezelésű ingatlanállomány működtetésére, illetve a lakóház-
kezelési feladatok végrehajtására megkötött Szolgáltatási Szerződés alapján egyes 
megrendelői jogok gyakorlása, illetve költségviselői feladatok végzése. Ártárgyalások 
lefolytatása a szolgáltatóval, javaslattétel a kapcsolódó szerződésmódosítások elfo-
gadására a megrendelői jogokat gyakorló védelemgazdaságért felelős helyettes ál-
lamtitkár részére. 

(8) A HM vagyonkezelésében lévő ingatlanok szintetikus és analitikus ingatlan 
nyilvántartásának és vagyonkataszterének vezetése. 

A NATO Biztonsági Beruházási Program területén: 

(1) A védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkár szakirányítása mellett 
megvalósítja a NATO NSIP Magyarországot érintő projektjeit, rendelkezik a megva-
lósításhoz szükséges források felett. 

(2) Végzi a NATO NSIP hazai projektjei megvalósításához szükséges szakmai 
irányítással, koordinálással és végrehajtással kapcsolatos feladatokat és kapcsolatot 
tart a NATO illetékes szervezeteivel. 
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(3) Ellátja a tárcaközi Biztonsági Beruházási Bizottság (a továbbiakban: BBB) és 
HM Biztonsági Beruházási Tervtanács (a továbbiakban: BBT) titkársági feladatait. 

(4) Szervezi és koordinálja a „NATO Beszállításra Alkalmas” határozatok meg-
szerzésére beérkező pályázatok és éves adatszolgáltatások feldolgozását, értékelé-
sét, a határozatok kiadásának előkészítést, továbbá kezeli a cégektől befolyt pályá-
zati díjakat. 

(5) Biztosítja a hazai székhelyű gazdálkodó szervezetek részvételének lehetősé-
gét a NATO közös finanszírozási rendszereinek keretében kiírt beszerzési eljárások-
ban, ennek során elősegíti a hazai telephelyű cégek NATO (köz)beszerzési eljárás-
ban való részvételét. Működteti a NATO Beszállítói Információs Honlapot. 

(6) Lefolytatja a NATO NSIP Magyarországot érintő projektjeihez kapcsolódó be-
szerzési eljárásokat. 

Egyéb feladatok: 

(1) A HM szervekkel együttműködésben a 117/2008 HM utasításban foglaltak sze-
rint végzi a szakmai hatáskörébe tartozó hadmérnöki, katonai logisztikai és gazdál-
kodási képzési ágak alap- és mesterképzési szakok szak- és szakirány-referensi fel-
adatait. 

(2) Működteti a közbeszerzések nyilvánossá tételéhez és a védelmi beszerzések 
hirdetményeinek közzétételéhez szükséges honlapot, végzi a közbeszerzési szerző-
dések jogszabályokban meghatározott adatainak és a védelmi beszerzések hirdet-
ményeinek, szerződéseinek elektronikus közzétételét. Végzi az Európai Védelmi 
Ügynökség (a továbbiakban: EDA) Elektronikus Hirdető Tábláján (a továbbiakban: 
EBB) történő közzétételhez szükséges adatszolgáltatást. 

(3) Szervezete vonatkozásában részt vesz az Európai Unió (a továbbiakban: EU) 
pénzügyi alapjai igénybevételének tárcaszintű előkészítésében és a feladatok végre-
hajtásában. 

(4) A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény alapján a HM FHH 
minősített adatot kezel.”31 

A HM FHH az alábbi szervezeti felépítésben végezte feladatát: 

I. Főigazgatóság                                                                                             
I/1. Főigazgatói Iroda                                                                                     
I/1/A Dokumentumvédelmi Osztály                                                          
I/1/B Békeműveleti Osztály                                                                         
I/1/C Tervezési és Koordinációs Osztály                                                      
I/2. Belső Ellenőrzési Osztály                                                                        
I/3. Jogi és Igazgatási Osztály                                                                       
I/4. Személyügyi Osztály                                                                                 

II. Gazdasági Igazgatóság                                                                         
II/1. Előirányzat Nyilvántartó Osztály                                                         
II/2. Erőforrás Osztály                                                                                      
II/3 Gazdálkodási Osztály                                                                              
II/4. Nemzetközi Támogatási Osztály                                                      
II/5. Intézménytámogatási Osztály                                                              

                                                           
31

 U. o: 12 – 16. oldal.  
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III. Beszerzési Igazgatóság                                                                       
III/1. Szolgáltatás Beszerzési Osztály                                                            
III/2. Technikai Eszköz Beszerzési Osztály                                                    
III/3. Hadi- és Egyéb Anyag Beszerzési Osztály                                           
III/4. Honvéd Egészségügyi Beszerzési Osztály                                               

IV. Hadfelszerelési Igazgatóság                                                              
IV/1. Szárazföldi Harci Technikai Rendszerek Osztály                                 
IV/2. Harci Támogató és Kiszolgáló Rendszerek Osztály                            
IV/3. Repülő és Légvédelmi Rendszerek Osztály                                          
IV/4. Elektronikai Rendszerek Osztály                                                            
IV/5. Hadtáp Osztály                                                                                         
IV/6. Közlekedési, Vám, Jövedéki és Határforgalmi Osztály                       
IV/7. Haditechnikai Intézet                                                                               

V. Infrastrukturális Igazgatóság                                                                
V/1. Elhelyezési Osztály                                                                                     
V/2. Ingatlanfejlesztési Osztály                                                                       
V/3. Ingatlankezelési és Létesítményi Osztály                                               
V/4. Környezetvédelmi Osztály                                                                        
V/5. Vagyongazdálkodási Osztály                                                                   
V/6. Lakáscélú Támogatási Osztály                                                                 
V/7. Budapesti Lakásgazdálkodási Osztály                                                       
V/8. Kataszteri Nyilvántartási Osztály                                                             
V/9. NATO Biztonsági Beruházási Osztály 32 

A szervezet vezetője továbbra is Dr. Keszthelyi Gyula lett. Nem telt el sok idő a 
szervezet életében, és 2013 közepén újabb szervezeti változás következett be a lo-
gisztikai rendszer vezetésében. Megszűnt a HM FHH, szervezeti elemei átkerültek a 
Vezérkari Főnök közvetlen alárendeltségében 2013. június 24-én alakult MH Logisz-
tikai Központ (MH LK), illetve a HM Védelemgazdaságért Felelős Helyettes Államtit-
kár irányítása alatt működő HM Védelemgazdasági Hivatal szervezetébe. 

Az MH LK rendeltetése: 

 A biztosított költségvetési keretek célirányos, takarékos felhasználásával fo-
lyamatosan biztosítani a HM/MH szervezetek haditechnikai eszközökkel / had-
felszereléssel történő ellátását. 

 A központi logisztikai gazdálkodási és ellátási felelősséggel összefüggő fel-
adatok irányítása, tervezése, szervezése és ellenőrzése.  

Fő feladatai: 

 Az MH katonai szervezetei működéséhez, harckiképzéséhez, készenlétük 
fenntartásához és fokozásához, a nemzetközi szerződésekből adódó felada-
tok teljesítéséhez a logisztikai támogatás rendjének, követelményeinek kidol-
gozása, a folyó tevékenység logisztikai támogatásának koordinálása.  

 A technikai eszközök és anyagok fejlesztésével, beszerzésével, tárolásával, 
kezelésével, kiadásával, felhasználásával és elszámolásával, valamint azok 
fenntartásával kapcsolatos szakmai követelmények meghatározása, ezen fel-
adatok végrehajtásának szervezése, irányítása és szakfelügyelete. 
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 A műveletek logisztikai támogatásának megtervezése, a logisztikai egységek, 
alegységek alkalmazási elveinek kidolgozása. 

 Az MH LK központi logisztikai költségvetési előirányzatokkal való gazdálkodá-
si tevékenységének szervezése, koordinálása, beleértve az erőforrás terve-
zést, költségvetés tervezést, felhasználást, elemzést, beszerzést, beszámo-
lást, illetve a gazdálkodással kapcsolatos szabályozó tevékenységet.  

 A honvédelmi célra felesleges minősítésre javasolt vagyontárgyak felterjeszté-
seinek elkészítése. Az inkurrencia-kezelés tevékenységének szervezése. 

 Az MH Anyagellátó Raktárbázis tevékenysége vonatkozásában a szakmai és 
elöljárói felügyelet gyakorlása.33 

Szervezeti felépítése: 

 Parancsnok 

 Parancsnok helyettes 

 Vezénylő zászlós 

 Törzsfőnök 

o hadműveleti, kiképzési és támogató alosztály 

o ügyviteli részleg 

  Logisztikai igazgató 

o haditechnikai főnökség 

o hadtápfőnökség 

o katonai elhelyezési osztály 

o logisztikai műveleti és tervezési osztály 

 Erőforrás és költségtervező osztály 

 Jogi és igazgatási alosztály 

 Személyzeti alosztály 

 Ellenőrzési alosztály 

 Parancsnoki iroda 34 

Az MH LK parancsnoka Baráth István dandártábornok lett. Az MH LK megalakulá-
sával ismét a Vezérkari Főnök hatáskörébe került a logisztikai rendszer irányítása. 
Az átszervezés érintette az MH ÖHP logisztikai rendszerét is. A parancsnokság tör-
zsében a feladattal arányosan csökkent a létszám, az MH Logisztikai Ellátó Központ 
és az MH Veszélyesanyag Ellátó Központ integrációjából létrejött MH Anyagellátó 
Raktárbázis az MH LK alárendeltségébe került. 

A teljes logisztikai rendszer vezetését a HM Védelemgazdaságért Felelős Helyet-
tes Államtitkár irányítása alatt működő Gazdasági Tervezési és Szabályozási Főosz-
tály és a Hadfelszerelési és Vagyonfelügyeleti Főosztály teszi teljessé.35 
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 www.honvédelem.hu/szervezet/mh.logisztikai_kozpont.  (2014. 04.29.) 
34

 U. o. 

http://www.honvédelem.hu/szervezet/mh.logisztikai_kozpont.


 
 

83 
 

A legújabb változások ebben a rendszerben a következők: 

 2014. december 1-el a Hadfelszerelési és Vagyonfelügyeleti Főosztály ketté-
vált, Hadfelszerelési Főosztály és Vagyonfelügyeleti Főosztály jött létre; 

 2015. február 1-el újra létrejött a HM Beszerzési Hivatal. 

A csapattagozatú szervezetek fejlődése 

Az integráció kezdetén a haderő jelentős számú, létszámú és nagy mennyiségű 
szaktechnikai eszközzel felszerelt szakcsapattal rendelkezett az összfegyvernemi és 
fegyvernemi csapatok szervezetében lévő anyagi-technikai alegységek mellett. Ezek 
javító-, ellátó-, szállító-, rakétatechnikai-, közúti-komendáns-, egészségügyi- és 
egyéb rendeltetésű zászlóaljak, ezredek, osztagok voltak. A haderőcsökkentés hatá-
sára e szervezetek az elmúlt évtizedekben teljesen felszámolásra kerültek. Jelenleg 
csak a kötelékben lévő szervezetek logisztikai alegységei és a néhány központi lo-
gisztikai szervezet végzi a logisztikai támogatás feladatait. Ezek felépítése és felada-
tai a következők. 

A csapattagozat logisztikai rendszere a vizsgált időszakban viszonylag gyorsan 
kialakult, és az idők folyamán lényeges változások nem voltak, leszámítva azt a pár 
évet, amikor a tervezést és a logisztikai feladatok végrehajtását szét akarták válasz-
tani. Ez csak egy elvetélt, rossz kísérlet volt, nem is élt meg néhány évnél többet. 

A katonai hierarchiában a szervezetek törzseiben a tervező elemeknél megkülön-
böztetünk zászlóalj logisztikai részleget (S-4), dandár logisztikai főnökséget (G-4), 
illetve a dandárszintű repülőbázisok logisztikai főnökségét (A-4), valamint a haderő-
nemek logisztikai főnökségét - 2007-től az MH ÖHP Logisztikai Főnökségét - a (J-4) 
elemet.  

A század törzseiben egy-két beosztás igen, de önálló logisztikai elem nem találha-
tó. 

A valós logisztikai biztosítást, vagyis a katonák ellátását, a technikai eszközök ki-
szolgálását, illetve az ehhez kapcsolódó részletes feladatokat a végrehajtó szervezeti 
elemek teljesítik a következők szerint. Zászlóaljnál logisztikai század (valamint hely-
őrség-, és törzstámogató század vagy szakasz), dandárkötelékben logisztikai zász-
lóalj (helyőrség-támogató elem), ezredkötelékben logisztikai és/vagy helyőrség-
támogató század/szakasz, míg a haderőnemeknél logisztikai ezred vagy zászlóalj 
volt szervezve. 2007 után az MH ÖHP-hez szervezték az MH 64. Boconádi Szabó 
József logisztikai ezredet a (műveleti) logisztikai támogatási feladatokra. 

 A felsorolt logisztikai struktúrát kiegészítették a központi logisztikai szervezetek, 
ellátó központok. Az ellátó központok egy több-lépcsős integrációs folyamaton men-
tek keresztül.36 A kezdeti ágazati ellátó központokból ágazatcsoportos, majd integrált 
ellátó központok lettek, mint az MH Logisztikai Ellátó Központ (MH LEK) és az MH 
Veszélyesanyag Ellátó Központ (MH VEK). Az MH Katonai Közlekedési Központ (MH 
KKK), valamint az MH Légijármű Javítóüzem (MH LéJü) gyakorlatilag csak belső át-

                                                                                                                                                                                     
35

  A honvédelmi tárca szervezeti felépítése. 2014. április 1-től.(www.honvedelem.hu-2014.05.05) 
36

 Az ellátó központok integrációjáról részletesen írtam a Honvédségi Szemle 2014/1. számában. 
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alakulásokon estek át, és központi ellátó szervekként funkcionáltak. A logisztikai tá-
mogatás egyes elemei az idők folyamán (a hadsereg csökkentésének hatásaként, az 
önálló javító szervezetek felszámolását követően) a szakcsapatokhoz kerültek, mint 
például az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezredhez (Zászlóaljhoz) (MH 1. 
HTHE) a hajójavítási, kiszolgálási képesség, illetve az MH 43. Nagysándor József 
Híradó és Vezetéstámogató Ezredhez (MH 43. hír és vt. e) a fegyverzeti, harc- és 
gépjármű, műszaki logisztikai támogatási képesség (alegység).  

Az MH Támogató Dandár (majd Helyőrségi Támogató Dandár, MH vitéz Szurmay 
Sándor Budapest Helyőrség Dandár) elemei, alegységei a HM Honvéd Vezérkar és 
HM háttérintézményei érdekében fejtik ki logisztikai támogató tevékenységüket. 

 A tervező-irányító és a végrehajtó kötelékek az MH működtetése érdekében a kö-
vetkező feladatokat hajtják végre. 

A századnál az alegység törzsében - a parancsnok közvetlen alárendeltségében - 
általában egy-két fő logisztikai beosztás rendszeresített. A századméretű köteléknél 
jelentkező logisztikai tervezéssel-szervezéssel összefüggő feladatokra ez a létszám 
elégséges. Ezek a beosztottak elvégzik a század anyagszükségleteinek összeállítá-
sát, a logisztikai szakanyagok mennyiségi nyilvántartását, és figyelemmel kísérik a 
haditechnikai eszközök üzemeltetésének mutatóit. Nyilvántartják a hitelesítéssel, ka-
librálással kapcsolatos adatokat. Felügyelik az anyagok és eszközök személyhez 
kötésének megvalósulását, részt vesznek a parancsnoki ellenőrzések végrehajtásá-
ban. Munkájukkal támogatják a századparancsnok tevékenységét, és a század lo-
gisztikai helyzetéről adatot, információt szolgáltatnak a zászlóaljtörzs számára. 

A zászlóalj törzsébe önálló logisztikai részleg (S-4) van szervezve. A részleg 
rendszerint 3-4 fő tisztből, illetve 5-6 fő tiszthelyettesből vagy szerződéses katonából 
áll. A mintegy 10 fős részleg összetételénél fogva korlátozottan alkalmas a logisztikai 
szakterület lefedésére, ennek megfelelően haditechnikai és hadtáp, közlekedési 
szakképesítésű személyekből tevődik össze. Ez a szakállomány a felelős a zászlóalj 
logisztikai szükségleteinek tervezéséért, az igények összesítéséért és az összegzett 
szükségletek továbbításáért a dandár- (repülőbázis-) törzs logisztikai főnöksége felé. 
A zászlóalj logisztikai törzse végzi az üzemeltetett haditechnikai eszközök egyéni 
vagy kollektív felszerelések karbantartásának, technikai kiszolgálásának tervezését, 
illetve a végrehajtás irányítását. Elengedhetetlen kötelezettsége az eszközök üzem-
idejének, futásteljesítményének figyelemmel kísérése, nyilvántartása. A zászlóalj-
törzs logisztikai szakállománya készíti el az igénybevételekhez, kiképzéshez, gyakor-
lásokhoz, gyakorlatokhoz szükséges számvetéseket, és természetesen végzi a zász-
lóalj alegységeinél a szakterület ellenőrzését is. Kiemelt szerepet tölt be az anyagi 
fegyelem fenntartásában, az igénybevételi és az üzemeltetési előírások betartásá-
ban. A részleg szakmailag irányítja a századok logisztikai szakállományának, vala-
mint a zászlóalj logisztikai századának szaktevékenységét. A zászlóalj logisztikai 
részlege szakfeladatait a dandár-ezred logisztikai főnökségének szakmai irányításá-
val látja el. Saját hatáskörében támogatja a zászlóaljparancsnok munkáját, és irányít-
ja a zászlóalj teljes állományának logisztikai szaktevékenységét, azon belül a szemé-
lyi állomány ellátását, a haditechnikai eszközök kiszolgálását. Tervezi és szervezi a 
raktári készletek frissítését, cseréjét, a szavatossági idők nyomon követését. Terve-
ket dolgoz ki a készenlétfokozás feladataira, a tárolt készletek elrendelt szintre törté-
nő kiegészítésére, valamint azok szállításhoz történő előkészítésére és mobilizálásá-
ra.  
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A dandár, (bázis) ezred (ellátó központ) törzsében logisztikai főnökség van 
szervezve. A főnökség alaprendeltetése a katonai szervezet logisztikai szükségleté-
nek számvetése, a katonai szervezet logisztikai szakfeladatainak tervezése, szerve-
zése, azok végrehajtásának irányítása, ellenőrzése. A főnökség a feladatát általában 
a törzsfőnök szolgálati alárendeltségében, a parancsnok követelményei alapján, az 
MH ÖHP haderőnemi szintű logisztikai főnökség szakmai felügyelete mellett végzi. A 
főnökség szakirányítási tevékenységet folytat a zászlóaljaknál folyó technikai kiszol-
gálás, üzembenntartás, illetve az anyagi biztosítás területén. A főnökség tervező tisz-
tekből, tiszthelyettesekből, (haditechnikai-, hadtáp-, gazdálkodó és közlekedési szak-
állományból) épül fel. A dandár (bázis) logisztikai főnökség végzi az egész szervezet-
re kiterjedő nyilvántartások vezetését is, ellenőrzi és koordinálja a csapat logisztikai 
kiképzésének végrehajtását. A főnökség személyi állománya elérheti a 25-35 főt.  

A dandár logisztikai főnökség a zászlóaljak és a dandár közvetlen alegységeinek 

logisztikai igényei alapján összesítve tervezi a dandár működéséhez szükséges – a 

következő időszakra vonatkozó - logisztikai erőforrás-igényeket. Az összesített szük-

ségleti tervet megküldi az MH ÖHP parancsnoka részére, aki e terv alapján biztosít 

erőforrást a dandár részére. Az elöljárótól kapott logisztikai javak ismeretében a dan-

dár logisztikai főnökség alternatívákat dolgoz ki a parancsnok számára azok felhasz-

nálásáról. A folyamat végén a parancsnok szabja meg a zászlóaljak felkészítéséhez, 

kiképzéséhez szükséges anyagi javak, eszközök elosztását. 

A logisztikai feladatokat végrehajtó szervezetek a következők: 

Logisztikai század: A magyar haderőben a legkisebb szervezetszerű logisztikai 
végrehajtó elemként a zászlóaljak logisztikai századai működnek. A logisztikai szá-
zadok rendszerint javító és szállító alrendszereket (szakaszokat) foglalnak magukba.  

A század javító szakasza felelős a zászlóalj haditechnikai eszközeinek üzemben-

tartása terén a kisjavítások, beszabályozások, időszakos ellenőrzések végrehajtásá-

ért. Olyan technikai kiszolgálási feladatokat látnak el, amelyeket a kezelők a szakmai 

felkészültségük, vagy szerszám, műszeres felszerelés hiányában nem képesek elvé-

gezni. A javító szakasz tárolja és használja fel azon javító készleteket, tartalék- alkat-

részeket, amelyek a zászlóalj technikai eszközei után csoportos készletet képeznek. 

A szállító szakasz feladata az anyagi készletek málházása, szállítása és mozga-
tása. A szakasz szállítókapacitása kialakításával szemben nagyon fontos követel-
mény, hogy a zászlóalj készleteit tekintve 5 napi anyagi készlet (SDOS) rakodására 
és szállítására legyen képes. 

A katonai szervezet anyagi készleteit az egységszintű logisztikai raktárak tárolják. 

Logisztikai zászlóalj: A logisztikai zászlóalj felépítése javító, ellátó és szállító 
századokra tagozódik, valamint e logisztikai szakmai szervezeteket kiegészíti egy 
törzstámogató szakasz, amely a zászlóalj vezetéséhez, híradó összeköttetéséhez 
szükséges biztosítást végzi el. 

A javító század feladata azon technikai kiszolgálási tevékenység ellátása, ame-
lyet az eggyel alacsonyabb szervezetszerű elem kapacitás, felszerelés vagy megfe-
lelő szakállomány hiányában, nem tud végrehajtani. Szükség esetén, feladat- végre-



 
 

86 
 

hajtás során közvetlen támogatást ad a végrehajtó zászlóaljak részére is. A javító 
század kisjavításokat, beszabályozásokat hajt végre a katonai szervezet minden 
technikai eszközére kiterjedően, de alkalmas a technikai eszközök fődarab-cserés 
javítására is. 

A logisztikai zászlóalj szállító századának rendeltetése a katonai szervezet teljes 
személyi állománya és technikai eszközei után számvetett anyagi készletek 2 napos 
(SDOS) szintjének eszközökön történő tárolása és szállítása, mozgatása. A tárolás 
feladatai magába foglalják az anyagi készletek kezelését, ellenőrzését, frissítését, 
szükség esetén azok cseréjét, felhasználás esetén azok pótlását. 

Logisztikai ezred alaprendeltetése az összhaderőnemi haderő hadműveleti tevé-
kenységének haderőnemi szintű logisztikai támogatása. Szervezeti struktúrájában 
megtalálható a szállító zászlóalj, a nemzeti támogató zászlóalj, illetve a mozgáskoor-
dináló század. A haderő szervezetében található az MH 64. Boconádi Szabó József 
Logisztikai Ezred, amely az MH ÖHP parancsnok szolgálati alárendeltségébe tarto-
zik. 

Alaprendeltetésében leírtaknak megfelelően, a legfontosabb tevékenysége az MH 
külföldi, békefenntartó és válságreagáló missziós szerepvállalásának, a felajánlott 
magas készenléti (telepíthető) erők (HRF), NATO/EU felajánlott erők (NRF) tényle-
ges feladatokat ellátó alegységeinek, és kontingensek hazai földről történő nemzeti 
támogatása. Ennek megfelelően az ezred látja el mindazon feladatokat, amelyek élő 
kapocsként szolgálnak hazánk és a missziós műveleti területek között. A logisztikai 
ezred kompetenciájába tartozik a nemzetközi erőkbe felajánlott készenléti szerveze-
tek (NRF váltások) előírt 23 napos (SDOS) anyagi készenlétének megalakításával, 
tárolásával, annak mobilitásának biztosításával kapcsolatos feladatok. Az egység 
feladata missziók felállításával és felszámolásával összefüggő logisztikai feladatok 
ellátása (ez nem kisebb feladat, mint az adott kötelék minden anyagi készletének 
összeállítása, és a készenlét 6 hónapja alatti rendelkezésre állás biztosítása, feladat 
elrendelése esetén szállítása, majd a készenlét megszűntével a kötelék anyagi el-
számoltatása). A külföldön alkalmazásra kerülő magyar katonai kontingensek (alegy-
ségek) nemzeti támogatásának végrehajtása, ellátása, eszköz- és anyagutánpótlá-
sának biztosítása, a külföldi feladat-végrehajtásra létrehozott ideiglenes katonai szer-
vezetek gazdálkodási feladatainak „hátországi” végzése. A felajánlott erők Nemzeti 
Támogató Elemeinek (NTE) megalakítása, felkészítése és készenlétének fenntartá-
sa. Az ezred végzi a nemzetközi feladatokkal kapcsolatos vám-ügyintézéshez kap-
csolódó közvetlen előkészítő feladatokat, valamint az olyan adminisztratív tevékeny-
séget, mint pl. az ÁFA-visszaigénylést. A szervezetébe tartozó mozgáskoordináló 
csoportokkal részt vesz a szövetséges műveleti tevékenységek hadszíntéri mozgás-
biztosításában.   

A beérkezett – és jóváhagyott – anyagigénylések alapján végrehajtja a missziók 

számára szükséges, hazai ellátási forrásból biztosított anyagok és technikai eszkö-

zök vételezését, beszerzését. Az utánszállítások végrehajtása érdekében tárolja és 

készletezi, egységrakományokba rendezi a kiszállításra kerülő anyagokat, és után-

szállítja a készleteket a határokon túl alkalmazott honvédségi szervezetekhez. 
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Az ezred végzi az összhaderőnemi haderő érdekű szállítási feladatokat, a közpon-

ti szállításokat, a hazai katonai szállítások és mozgatások koordinálását és biztosítá-

sát.  

Az ezred részt vesz az MH ÖHP szolgálati alárendeltségébe tartozó katonai szer-
vezetek harckiképzésének logisztikai támogatásában, biztosítja a nemzetközi és ha-
zai gyakorlatok logisztikai támogatását. Alaprendeltetéséből adódóan logisztikai tá-
mogatást nyújt - felkérésre - más nemzeteknek a hazánkban, vagy a magyar erők 
részére, külföldön megrendezett gyakorlatokhoz. Ugyancsak alaprendeltetéséből 
adódik, hogy az MH ÖHP alárendeltségébe tartozó szervezetek részére, azok harc-
kiképzési feladataihoz megerősítő támogatást ad, ilyenek lehetnek a nehézgép-, az 
anyag- és a személyszállítás.  

Magyarország biztonsági stratégiája értelmében az ezred szerepet vállal a Befo-
gadó Nemzeti Támogatás (BNT) feladataiban. Képességei alapján részt vesz a Hon-
védelmi Katasztrófavédelmi Rendszer feladataiban a kijelölt erőivel és technikai esz-
közeivel.  

Központi rendeltetésű szervezetek: Központi rendeltetésű szervezetekhez so-
rolhatjuk azon katonai egységeket, amelyek tevékenységükkel a teljes HM tárca lo-
gisztikai támogatásában vesznek részt, vagy a haderő érdekében speciális feladato-
kat valósítanak meg.  

Ellátó központok: Az MH LEK és az MH VEK végezték 2013 közepéig, majd ezt 
követően az MH Anyagellátó Raktárbázis végzi a logisztikai szakanyagok és eszkö-
zök biztosítását a HM és háttérintézményei, valamint az MH csapatai számára.  

Az MH LEK kompetenciájába tartozott a fegyverzeti, a páncélos- és gépjármű-
technikai, a híradó és informatikai (elektronikai), a műszaki, a vegyivédelmi, a 
kiképzéstechnikai, a mérésügyi, a ruházati, az élelmezési, a humán anyagi, a térké-
pészeti szakanyagok beszerzésének, tárolásának köre. Az MH VEK a lőszer, robba-
nóanyag, műszaki harcanyag, a hajtó- és kenőanyag-ellátásért volt felelős. Ebből 
látható, hogy a két ellátó központ felelősségi körébe tartozott minden eszköz és 
anyag biztosítása (a speciális közlekedési szaktechnikai eszközök és felszerelések, 
az egészségügyi, illetve az elhelyezési szakanyagok kivételével). Az MH-ban érvé-
nyes ellátási normák és készletezési előírások figyelembevételével alakították meg, 
hozták létre a központi anyagi készleteket. A készleteknél elvégezték a tárolási fel-
adatokat, a szavatossági időn belüli cserét, frissítést, anyagkiadást, a tárolás alatti 
minőségellenőrzést. A központi beszerzéseknél elvégezték az anyagok végátvételét. 
Az ellátó központok vezették az MH központi anyagnyilvántartását. A jóváhagyott 
költségvetési összeghatárig kötelezettséget vállaltak áruk beszerzésére és szolgálta-
tások megrendelésére, és nyilvántartották a megrendelések szállítók szerinti teljesí-
tését. Az ellátó központoknak szerepük volt a nomenklatúrájukba tartozó anyagok és 
technikai eszközök rendszerbeállításában, rendszerből történő kivonásában, vala-
mint az új eszközök, anyagok csapatpróbájában. Az ellátó központok biztosították az 
MH „békétől eltérő” időszaki logisztikai szükségleteinek kielégítését, a központi táro-
lású anyagok és eszközök csapatok részére történő kiadását.  

Az MH LEK közigazgatási hatósági jogkörökkel is rendelkezett az MH gépjármű-
veinek forgalomba helyezése, hatósági okmányokkal és -jelzéssel történő ellátása, 
forgalomból való kivonása területén. Szintén az MH LEK végezte a HM tárca kezelé-
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sében lévő gépjárművek kötelező felelősség- és CASCO biztosításhoz kötődő nyil-
vántartás vezetését, a CFE, vagyis az „Európai Hagyományos Fegyveres Erőkről 
Szóló Szerződés” szerint korlátozás alá eső harci technika tárolását. Az MH LEK 
struktúrájába tartozott a számítástechnikai javító kapacitás, így képes volt a számí-
tástechnikai eszközök, felszerelések és anyagok javítására, szervizelésére. Jogosult 
volt az MH használatában lévő sugárzó és mérgező anyagok, készítmények feldol-
gozásával és gazdálkodásával kapcsolatos feladatokra. A Mérésügyről szóló 1991. 
évi XLV. törvény rendelkezése alapján – az Országos Mérésügyi Hivataltól kapott 
feljogosítás alapján – jogosult volt az MH mérőeszközeinek kalibrálásával kapcsola-
tos feladatok végzésére, illetve az MH kezelésében lévő anyagok, eszközök termék-
azonosítási feladatainak ellátására. A hivatásos és szerződéses igényjogosult tiszti, 
tiszthelyettesi állomány ruházati utánpótlása érdekében a katonai ruházati ellátó pon-
tokat működtetett. 

Az ellátó központoknak döntő szerepük volt a HM vagyonkezelésébe tartozó feles-
legessé vált vagyonelemek hasznosítása terén. 

E feladatokat, a két szervezet egyesülése után az MH Anyagellátó Raktárbázis 
végzi. A szervezet rendeltetése: 

Az MH Anyagellátó Raktárbázis alaptevékenysége a hatáskörébe tartozó szak-
anyagok és eszközök teljes körű, végrehajtó szintű logisztikai biztosítása a Honvé-
delmi Minisztérium és háttérintézményei, valamint a Magyar Honvédség alakulatai 
részére. Hatékonyan közreműködik az ország védelmi képességeinek fejlesztésé-
ben, fenntartásában; szaktechnikai eszközeivel és anyagaival biztosítja a haderő te-
vékenységét. Végzi a katasztrófa-helyzettel összefüggő, valamint a minősített idő-
szaki tevékenység logisztikai biztosítási feladatait. 

Fő feladatai: 

 A Honvédelmi Minisztérium és háttérintézményeinek, valamint a Magyar Hon-
védség alakulatainak szakanyagokkal történő ellátása, a szaktechnikai eszkö-
zök és gépek csapatszintű szervizelése, javításának koordinálása;  

 Az ellátási és készletezési előírások figyelembevételével a központi anyagi 
készletek tárolásának megszervezése, karbantartása, tárolási és szavatossági 
időn belüli cseréje, az anyagi készletek és tartalékok központilag meghatáro-
zott szinten tartása; 

 A központi beszerzésű szakanyagok végátvételének központi nyilvántartásba 
vételének végzése, és azok tárolása alatti minőségellenőrzése. Biztosítja a 
nomenklatúrájába tartozó szakanyagokról, a hozzá kapcsolódó alkatelemekről 
és fenntartási anyagokról az MH szintű naprakész nyilvántartást, valamint 
adatszolgáltatást; 

 A megrendelések és a teljesítések szállítók szerinti nyilvántartása; 

 Az „Európai Hagyományos Fegyveres Erőkről Szóló Szerződés” (CFE szerző-
dés), a ”Bizalom és Biztonságerősítő Intézkedések (CSBM) alapján korlátozás 
alá eső harci technika tárolásának biztosítása, illetve diszlokációjáról adat-
szolgáltatás végrehajtása; 
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 Közigazgatási hatósági eljárás keretében az MH gépjárműveinek forgalomba 
helyezése, hatósági okmányokkal és -jelzéssel történő ellátása, forgalomból 
való kivonása; 

 A közlekedésbiztonsággal, a közúti gépjármű-rendészeti tevékenységgel, va-
lamint a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kötelezettség alól mentes 
gépjárművek körének és nyilvántartásának szabályaival összefüggő szabályo-
zások, intézkedések kidolgozása, illetve a kidolgozásban való részvétel; 

 Jogszabályok alapján az MH használatában lévő sugárzó és mérgező anya-
gok, készítmények feldolgozásával és gazdálkodásával kapcsolatos feladatok 
végzése; 

 Az MH vagyonkezelésébe tartozó, feleslegessé vált vagyonelemek kivonásá-
val kapcsolatos feladatok végzése; 

 A hivatásos és szerződéses igényjogosult tiszti, altiszti állomány ruházati ellá-
tásának biztosítása a katonai ruházati ellátó pontokon keresztül; 

 Az utalt honvédelmi szervezetek ellátása a működésükhöz szükséges rejtjelző 
eszközökkel és anyagokkal, a rejtjelző és rejtjelző elszámolású eszközök javít-
tatásának szervezése. Ezen feladatok végrehajtása során az érvényben levő 
utasítások szerint rejtjeltevékenység folytatása; 

 A hatáskörébe tartozó központi költségvetési előirányzatok kezelése és nyil-
vántartása; 

 A jóváhagyott költségvetési kereten belül – a hatályos beszerzési szabályok 
előírásai betartásával – az áruk beszerzésére és szolgáltatások megrendelé-
sére kötelezettségek vállalása, szerződések kötése; 

 Részvétel a nomenklatúrájába tartozó szakanyagok és szaktechnikai eszkö-
zök rendszerbeállításában, üzembenntartásában, rendszerből történő kivoná-
sában, valamint az új eszközök, anyagok csapatpróbájában, azok eredménye-
inek értékelésében; 

 A Mérésügyről szóló hatályos törvény rendelkezése alapján – az Országos 
Mérésügyi Hivataltól kapott feljogosítás alapján – az MH mérőeszközei kalib-
rálásával kapcsolatos feladatok végzése; 

 A HM szintű ellátási normák és normatívák szerkezetének, pénzértékét befo-
lyásoló statisztikai adatoknak gyűjtése, azok feldolgozása, javaslatok összeál-
lítása, javaslattétel az ellátási pénznormák, anyagnormák (pótnormák), norma-
tívák változtatására; 

 A saját működését biztosító csapatlogisztikai tevékenység végzése; 

 Ellátja a hozzá utalt honvédelmi szervezeteket az előírt anyagokkal, végzi a 
csapatszintű szaktechnikai eszközök és gépek szervízelésének, javításának 
koordinálását; 

 Részt vesz az MH békétől eltérő logisztikai támogatásának megszervezésé-
ben. Szakutasítások előírásai szerint végzi a nomenklatúrájába tartozó anya-
gok minőségbiztosítását, műszaki ellenőrzését, a laboratóriumi szavatossági 
vizsgálatokat; 

 A környezetet nem szennyező és nem veszélyeztető módon, a jogszabályok-
nak megfelelően végzi a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok vég-
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rehajtását, részt vesz az üzemanyaggal kapcsolatos veszélyes hulladékok 
gyűjtésében és ártalmatlanításában.37 

Az MH Légijármű Javítóüzem (MH LéJü) fő tevékenysége az MH repülő- és lég-
védelmi csapatainál rendszeresített repülőtechnikai eszközök és -felszerelések, az 
üzem részére rendelkezésre álló technológia és meghatározott mértékű jogosultsá-
gainak keretén belüli javítása, felújítása, gyártása és fejlesztése. 

Feladatai kiterjednek az An-26 típusú szállító-repülőgépek 6, 18 és 36 havi idő-
szakos munkáinak végrehajtására, szervizjavítására, és végezte az L- 39ZO típusú 
kiképző-repülőgépek 12 és 24 havi időszakos munkáit (amíg rendszerben voltak). Az 
üzem nem csak konkrétan a repülőtechnika kiszolgálására hívatott, hanem elvégzi a 
repülőgépek, helikopterek tartozékainak, földi kiszolgáló eszközeinek javítását, szer-
kezeti átalakítását műszaki fejlesztését is. Az állomány szaktudása és technológiai 
képessége alkalmassá teszi a repülőtechnikáról leválasztott berendezések, blokkok 
javítására, földi kiszolgáló eszközök felújítására, gyártására és a légijárművek sérü-
léses javítására.  Feladatkörébe tartozik a nyomástároló edények (oxigén, nitrogén, 
levegő) ellenőrzése, hitelesítése, töltése; hajtóművek, reduktorok olajmintáinak anali-
zálása, a repülőcsapatok általános- és speciális mérőműszereinek, ellenőrző beren-
dezéseinek javítása, kalibrálása. Ehhez a Nemzeti Akkreditáló Testület által akkredi-
tált vizsgáló-laboratóriummal rendelkezik. A repülőtechnika terén meglévő szaktudás 
alapján elvégzi a rendszerből kivont repülőtechnikai eszközök bontását, megsemmi-
sítését, és műszaki hátteret biztosít a repülőesemények kivizsgálásában.  

MH Katonai Közlekedési Központ (MH KKK) feladata a Magyar Honvédség 
csapatainak, szervezeteinek teljes körű belföldi és nemzetközi viszonylatú csapat, 
anyag, személy és speciális közlekedési, szállítási, valamint szállítmánykísérési, ra-
kodási és szakmai kiképzési feladatainak tervezése, szervezése, koordinálása, vég-
rehajtása és ellenőrzése.  

A központ képes arra, hogy elvégezze hazánk területén a szövetséges vagy más 
külföldi katonai szervezetek bármely szállítási ágazatot érintő mozgásainak, oszlop-
meneteinek koordinálását, és a végrehajtás ellenőrzését, a szállítások nyomon-
követését és aktuális helyzetükről információk szolgáltatását. Ennek érdekében a 
központ állandó kapcsolatot tart fenn a MÁV területileg illetékes igazgatóságaival, a 
beléptető határvasúti szervekkel. Ellátja a polgári közlekedési szervek által végzendő 
szolgáltatások igénybevételének MH szintű összehangolását és koordinálását, a 
szolgáltatások számláinak ellenőrzését és kiegyenlítését. Feladatkörébe tartozik a 
katonai szervezetek személyi állományának, technikai eszközeinek, anyagainak szál-
lítása, az őrzött szállítmányok kísérésének végrehajtása, a közutakon közlekedő ka-
tonai oszlopok, túlsúlyos vagy túlméretes járművek közlekedési engedélyének meg-
kérése a polgári hatóságoktól, a kiadott éves, illetve időszakos útvonalengedélyek 
nyilvántartása és ellenőrzése. Ez a szervezet végzi az MH rakodógép-kezelők, eme-
lőgép és ADR ügyintézők MH szintű képzését. Ennek technikai feltételei a szerveze-
tébe tartozó táborfalvai bázison valósulnak meg, ahol korszerű és a katonai alkalma-
zást figyelembevevő kiképző, oktató- és gyakorlóbázis áll rendelkezésre. A központ 
irányítja az alakulatok ellátását közlekedés szaktechnikai eszközökkel (konténerek, 
egység-rakományképző, rögzítő és raktározás-technikai eszközök).  A központ végzi 
az anyagmozgató és rakodógépek beszerzését, bérlését, karbantartásának, javítá-
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sának, felújításának szervezését. Ellátja a közlekedési hálózat és a műtárgyak álla-
potának, adatainak nyilvántartását, valamint a lánctalpas hadiutak és honvédségi 
iparvágányok karbantartásának koordinálását. A központhoz tartozik az autópálya- 
használattal kapcsolatos adminisztratív feladatok végrehajtása a honvédelmi szerve-
zetek (HM) részére, és a MH közlekedési vonatkozású érdekeinek képviselete a 
nemzetgazdasági beruházásoknál.  

A katonai felső vezetés logisztikai támogatását a vizsgált időszak kezdetén ellátó 
igazgatóságok, szállítóezred látta el. Ezek összevonásából jött létre az 1. támogató 
dandár az MH LFI alárendeltségében. Az MH ÖLTP megalakulásakor e szervezet 
MH Támogató Ezreddé alakult át. 2007. január 1-el, az MH Híradó Parancsnokság, 
az MH Támogató Ezred és az MH Budapesti Helyőrségparancsnokság és alárendelt-
jei összevonásával megalakult az MH Támogató Dandár.                      

Az MH Támogató Dandár (MH TDD) feladatrendszere és rendeltetése speciális 
volt. Ebbe tartozott a Honvédelmi Minisztérium és a katonai felső vezetés részére a 
híradó, informatikai és elektronikus információvédelmi szolgáltatások és azok techni-
kai feltételeinek biztosítása, a különböző szintű nemzeti, állami, katonai ünnepek és 
Budapest helyőrség protokolláris feladatainak végrehajtása, valamint a HM és az 
ellátásra utalt katonai szervezetek ellátása, logisztikai támogatása. Logisztikai vonat-
kozásban csak az utóbbi részt érdemes vizsgálni. A dandár kötelékébe tarozó ellátó 
szervezetek a HM objektumokban lévő személyi állomány étkeztetését, anyagi bizto-
sítását (nyomtatvány, irodaszer, papír, számítástechnikai szakanyagok) oldották 
meg. A szállító zászlóalj, döntően a minisztérium és háttérintézményei számára állt 
rendelkezésre a személyszállító eszközökkel, buszokkal, kisbuszokkal, személyszál-
lító gépjárművekkel. A dandár igen jelentős logisztikai kapacitásokkal rendelkezett a 
katasztrófák következményei felszámolásában való részvételhez. A HKR rendszeré-
ben felelősségi körébe tarozott a személy- és teherszállítás, valamint a tábori elhe-
lyezési csoport működtetése. Ez utóbbi rövid készenléti időn belül képes volt sátortá-
bort telepíteni, ott tábori körülmények között a pihentetést, higiéniás feltételeket biz-
tosítani, valamint katonák részére vagy segélyezett polgári lakosságnak napi 3-szori 
meleg élelmezést kiszolgálni. 

A dandár működtette a Mályiban lévő (3. számú) Kiképzési Oktatási és Regenerá-
ló Központot (KORK) és a Püspökszilágyon lévő Kiképző Bázist és Lőteret.  

A dandár megnevezése, mint már utaltam rá, többször változott, logisztikai felada-
tai 2011-ig viszonylag állandóak voltak. 

A honvédelmi miniszter a 20/2010. (XI. 16.) HM határozatával megalapította a HM 
Üzemeltetési és Fenntartási Igazgatóságot. Az igazgatóság a HM Infrastrukturális 
Ügynökség és az MH Támogató Dandár, valamint a minisztériumot ellátó szervezeti 
egységeiből jött létre. Jelenleg e szervezet látja el a Honvédelmi Minisztérium logisz-
tikai támogatását.38 
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Összegzés, következtetések, tanulságok 

Az elmúlt időszak szervezeti változásait végignézve megállapítható, hogy a szer-

vezeti változások felgyorsultak. Az utolsó években a logisztika felső vezetése néhány 

évente teljesen megváltozott. Gyakorlatilag az egyik átalakulás még be sem fejező-

dött, nem volt mérhető, hogy mire képes az új vezető szerv, már kezdődött az újabb 

átalakítás. A szabályzó intézkedések, utasítások nem tudtak lépést tartani a változá-

sokkal, ami nagyban nehezítette a tevékenységet. Az új szervezet kialakításánál 

csak részben álltak rendelkezésre a régi szervezet működéséből levont, elemzett 

tapasztalatok. Így elkerülhetetlen volt a hibás döntés az új szervezet kialakításánál. 

Ez sok esetben az értékes személyi állomány egy részének elvesztésével járt. 

Érdemes lenne levonni ebből azt a következtetést, hogy a jövőben csak a műkö-

dési tapasztalatok alapos elemzése után szülessen döntés a szervezet módosításá-

ra, átalakítására. Ezzel sok későbbi feszültségforrás elkerülhető.  

A szervezeti átalakítás folyamatában, megítélésem szerint, a legrosszabb döntés 

az volt, amikor 2007. január 01-el megszűntek a logisztikai ágazatok a legfelső veze-

tői szinten. Való igaz, hogy a hadsereg méretéhez képest az ágazati főnökségek lét-

száma túlzottnak tűnt, de ez sem indokolta a rendszer teljes felszámolását. Az ága-

zati főnökségeken felhalmozott szaktudást és az ágazati felelősséget meg kellett vol-

na tartani. Állításomat igazolja, hogy az MH ÖHP szervezetében ezt sikerült meg-

őrizni, és a 2013-ban megalakult MH LK szervezetében pedig - részben - létrehozni. 

Szintén hibás döntés volt a fogyasztói és termelői logisztika mesterséges szétvá-

lasztása. A tudomány azóta sem igazolta e döntés helyességét egy kisméretű hadse-

regben. 

A hadsereg logisztikai támogatásának szempontjából nagy eredménye volt az el-

telt időszaknak, hogy a csapatszintű szervezetek viszonylag gyorsan kialakultak, és 

leszámítva egy – egy gyorsan elvetett szervezési ötletet, nem sokat változtak. Így 

nyugodtan végezhették napi feladataikat. 

A központi ellátó szervezetek területén végbement integrációt a hadsereg méreté-

nek a csökkenése kellően indokolja. Továbbra is érdemes gondolkodni az integrált 

ellátó központ keretein belüli ágazati önállóság erősítésén, ami segíthet a gyorsabb 

és rugalmasabb ellátási rendszer kialakításában. 

A rendszerváltást követően megjelenő új feladatok újszerű gondolkodást, új mun-

kamódszerek megjelenését is kikényszerítettek. Visszatekintve az eltelt évek törté-

néseire megállapíthatjuk, hogy a logisztikusok széles tábora képes volt a megújulás-

ra, megfeleltek a kor kihívásainak. Hosszú és nehézségekkel teli út vezetett a VSZ-

ből a NATO-ba. A logisztika soha nem volt az átalakulás akadálya, általában az él-

mezőnyben küzdött a jobb működési feltételek kialakítása érdekében. 



 
 

93 
 

A vizsgált időszak legfőbb nehézsége abban állt, hogy állandóan egyensúlyozni 

kellett a hadsereg költségvetése és létszáma között. Ez nem mindig sikerült. A költ-

ségvetési elégtelenség néha olyan képességvesztést is okozott, amit nagyon nehéz 

később pótolni. 
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