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A LOGISZTIKAI KIKÉPZÉS HELYZETE, KIHÍVÁSAI 

(a „Katonai logisztika időszerű kérdései” konferencián  
2014. december 3-án megtartott előadás alapján) 

Absztrakt: 

A központi logisztikai feladatokat ellátó katonai szervezetek 2013-ban átszervezésre 
kerültek. Ennek folyamodványaként a logisztikai ellátás rendszere is változott. Ennek 
részeként változnia kellett a logisztikai kiképzés korábbi rendjének is, alakulni az új 
struktúrához, ellátási rendhez. 
Jelen cikk célja bemutatni a logisztikai felkészítés jelen helyzetét, nehézségeit, a 
problémák lehetséges kezelését. 

Kulcsszavak: logisztikai felkészítés, képzés, gyakoroltatás, megmérettetés 

I. A központi logisztikai rendszer átalakítása 

A Honvédelmi Miniszter 30/2013. számú, „a védelemgazdasági és központi logisz-
tikai feladatokat ellátó szervezetek átalakításával összefüggő feladatokról” tárgyú HM 
utasításának megfelelően a Magyar Honvédség logisztikai rendszere átszervezésre 
került. A HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal (HM FHH) megszűnt, feladatainak 
egy részét a hozzárendelt állománnyal együtt a HM Védelemgazdasági Hivatal (HM 
VGH) néven továbbműködő és kibővített feladatrendszerű HM Közgazdasági és 
Pénzügyi Hivatal (HM KPH), többi részét a Honvéd Vezérkar főnök közvetlen aláren-
deltségében 2013. június 24-i hatállyal létrejött MH Logisztikai Központ (MH LK), il-
letve az MH Katonai Közlekedési Központ (MH KKK) vette át.  

2013. június 24-i fordulónappal az MH Összhaderőnemi Parancsnokság (MH 
ÖHP) feladatrendszeréből – a közlekedési biztosítás kivételével – kikerültek a köz-
ponti logisztikai gazdálkodási- és ellátási felelősséggel összefüggő feladatok, és az 
azok ellátásához szükséges személyi állomány átadásra került az MH LK részére. 

Az MH Veszélyesanyag Ellátó Központ (MH VEK), mint önálló költségvetési szerv 
2013. június 23-ai hatállyal, jogutódlással megszűnt, feladatait és az azok ellátásá-
hoz szükséges személyi állományt szervezeti racionalizálás után az MH Logisztikai 
Ellátó Központ (MH LEK) vette át. Az MH LEK a feladatrendszeréből a termékazono-
sítási tevékenységet és a releváns személyi állományt a HM VGH részére adta át, 
azzal egyidejűleg megnevezése MH Anyagellátó Raktárbázisra (MH ARB) változott, 
és az MH LK szolgálati alárendeltségébe került. 

Az MH KKK feladatrendszere és személyi állománya kiegészült a HM FHH Had-
felszerelési Igazgatóság Közlekedési, Vám, Jövedéki és Határforgalmi osztály közle-
kedési feladataival és az azok ellátásához szükséges személyi állománnyal. 

Az MH Légijármű Javítóüzem (MH LÉJÜ), mint központi rendeltetésű szervezet, 
az MH ÖHP alárendeltségében maradt.  



 

164 

 

Az MH ÖHP Hadtáp- és Haditechnikai Főnökségei összeolvadtak, jelenleg 
Üzembentartási és Ellátási Főnökség néven integrálják a haditechnikai és hadtáp 
szakágakat, valamint az elhelyezést. A közlekedési szakterület irányítása továbbra is 
az MH ÖHP Logisztikai Műveleti Főnökség feladatrendszerének része. 

Az MH LK középszintű irányító szervként foglalja magába az MH szintű tevékeny-
séget folytató funkcionális (haditechnika, hadtáp, katonai elhelyezési) főnökségeket, 
melyeknek jogállása azonban nem azonos a korábban az MH Összhaderőnemi Lo-
gisztikai és Támogató Parancsnokság (MH ÖLTP) részeként funkcionáló MH szolgá-
lati ág főnökségekével. Többek között ez a jog- és hatáskörbeli eltérés nem teszi le-
hetővé, hogy a kiképzési feladatrendszerek elosztásának tekintetében a valamikori 
MH ÖLTP és a haderőnemi parancsnokságok viszonyát alapul lehessen venni. (Ami 
már csak azért sem lehetséges, mivel az MH ÖLTP – vezérkari logisztikai szervezet 
hiányában – évekig felsőszintű szakkiképzési jogkört is gyakorolt.) Ugyanakkor a lo-
gisztikai rendszer többszereplős volta, a logisztikai terület rendkívüli összetettsége és 
a szakkiképzés doktrinális szabályozatlansága miatt, illetve a 2012-ben beindult, a 
kiképzési rendszer egyes elemei bevezetésére vonatkozó 250/2012. számú HVKF 
parancs célkitűzéseinek elérése érdekében mindenképpen szükséges a logisztikai 
szakkiképzés rendszerének áttekintése, a szakkiképzési felelősök és végrehajtók 
feladatainak képességeikhez differenciált meghatározása. 

II. A logisztikai felkészítés rendszere 

A logisztikai kiképzés felelőseit és feladatait MH szinten jelenleg a kiképzés felső- 
és középszintű irányításának rendjéről szóló 335/2013. számú HVKF intézkedés, a 
szakmai felelős szervezetek kijelöléséről és hatáskörük meghatározásáról szóló 
64/2012. számú HM utasítás és a HVKF éves kiképzési intézkedése tartalmazza. Az 
említett szabályzók azonban csak főbb vonalakban és nem a logisztikai felkészíté-
si/kiképzési rendszernek (1. sz. ábra) megfelelő struktúrában határozzák meg a fele-
lősöket és feladatokat, illetve - némi fogalomzavarral - a szakmai felelősi jogkört csak 
az intézményi képzésre terjesztik ki.  

A legösszetettebb problémát a csapatkiképzés egyéni szak- és kötelékszintű fel-
adatainak felelősi megoszlása jelenti, hiszen a logisztikai csapatrendszer három fő 
irányító eleme, a HVK Logisztikai Csoportfőnökség (HVK LCSF), az MH ÖHP és az 
MH LK – alaprendeltetési feladataiknál és szervezeti felépítésüknél fogva – eltérő 
követelmény meghatározói/végrehajtói jogosultságokkal és képességekkel rendelke-
zik.  

Az intézményi képzés és felkészítés szakmai felelőse a HVK LCSF, ám a csapat-
kiképzés szakkövetelményeinek megfogalmazásáért, a szakkiképzési programok 
frissítéséért, írásáért, a szakkiképzés meghatározott szintű ellenőrzéséért az MH LK 
és az MH ÖHP logisztikai jellegű főnökségei a felelősek. Ennek fő oka, hogy a szak-
kiképzés tervezési és végrehajtási rendszere fegyvernemi-szakági tagozódású – a 
programok is ennek jegyében készülnek – ám, míg a fegyvernemek képviselői meg-
jelennek a HVK Hadműveleti Csoportfőnökség szervezetében és a Fegyvernemi Ál-
landó Munkacsoportban (a továbbiakban FÁM), addig a logisztika esetében a szak-
ágak nagy száma miatt vezérkari szinten a szakági lefedettség nem megoldható.  
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1. ábra. A Magyar Honvédség logisztikai felkészítési rendszere (készítette a szerző)
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Az MH LK csapatkiképzésben betöltött szerepe - feladatrendszerének, kiképzési 
kapacitásainak és szervezeti felépítésének megfelelően - elsősorban az egyéni 
szakkiképzés területén releváns (2. sz. ábra), ami egyrészt az MH szintű funkcionális 
főnökségeinek szakmai követelménytámasztói jogosultságából, másrészt a logiszti-
kai kötelékek hiányából adódik. 

 
 

 

 
 

2. ábra. Az MH LK szervezete és a szervek kiképzési felelősségi köre 
(készítette a szerző) 

 
 

Ebből következően evidens, hogy az MH csapatai logisztikai kötelékeinek kikép-
zési követelményeit – az MH szintű műveleti követelmények és műveleti feladatlisták 
alapján – középirányítói- szinten az MH ÖHP, csapatszinten pedig az adott katonai 
szervezet parancsnoka határozza meg. Mivel az MH ÖHP az egyetlen olyan szerve-
zet a Magyar Honvédségben, amely szervezet-szerinti logisztikai kiképzési beosztá-
sokkal rendelkezik – és logisztikai feladatrendszeréhez szakági, valamint integrált 
logisztikai-tervezői/műveleti szervek tartoznak –, ezért közreműködése az egyéni 
szakkiképzésben is megkerülhetetlen. 

Mindezek és az új logisztikai rendszer felállása óta eltelt időszak kiképzési tapasz-
talatainak alapján a logisztikai kiképzés fő felelőseinek és végrehajtóinak feladat-
rendszerét az alábbiak szerint javaslom felosztani: 
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HVK Logisztikai Csoportfőnökség: 

 az MH feladatainak és képességeinek alapján az MH logisztikai rendszere 
hadműveleti képesség-követelményeinek meghatározása; 

 a követelmények alapján az MH logisztikai feladatlistájának és az ehhez 
rendelhető szakkiképzési feladatlistának az összeállítása; 

 a szakkiképzési feladatlistának megfelelő és a haderőnemi kiképzési al-
rendszerekhez illeszkedő logisztikai kiképzési alrendszer elveinek, felelőse-
inek és a felelősök feladatainak meghatározása; 

 a logisztikai kiképzési rendszernek megfelelő elvi (kiképzési vezetési-
irányítási) dokumentumok kidolgozása (bedolgozás a HVKF hasonló tárgyú 
dokumentumaiba); 

 a tanintézeti oktatás és tanfolyami képzés szakkövetelményeinek meghatá-
rozása, az ezzel kapcsolatos feladatok esetében koordináció a vezérkari 
szervekkel; 

 a kiképzéshez szükséges szabályzatok, segédletek, utasítások, normakö-
vetelmények kidolgozásának koordinálása; 

 logisztikai rendszergyakorlat (többnemzeti logisztikai képesség-gyakorlatok) 
követelményeinek és kiképzési célkitűzéseinek meghatározása; 

 a megfogalmazott kiképzési követelmények ellenőrzése. 

MH ÖHP logisztikai erők főnöke (pk.h.) 

 a haderőnemi egységek logisztikai alegységei és az alárendelt logisztikai 
csapatok kötelékkiképzési követelményeinek meghatározása, a követelmé-
nyek teljesülésének ellenőrzése; 

 az összlogisztikai követelmények figyelembevételével az alárendelt logiszti-
kai parancsnokok és törzsek – a haderőnemi rendszerekhez illeszkedő – 
kiképzési követelményeinek meghatározása; 

 a kötelékkiképzés végrehajtásához szükséges szabályzatok, segédletek, 
utasítások kidolgozása a HVK LCSF iránymutatása alapján; 

 részvétel az egyéni logisztikai szakkiképzés követelményeinek meghatáro-
zásában. (Az egyéni szakkiképzés szakharcászati témaköreit – mivel azok 
szervesen kapcsolódnak a rájuk épülő kötelékkiképzési feladatokhoz – az 
MH ÖHP logisztikai jellegű főnökségeinek ajánlott kidolgozni.); 

 a közlekedési szakterület egyéni szakkiképzési követelményeinek meghatá-
rozása és érvényesülésük ellenőrzése; 

 részvétel a csapatszintű logisztikai tovább- és átképző tanfolyamok végre-
hajtásában, a vonatkozó tanfolyami programok kidolgozása; 

 részvétel a logisztikai altisztképzés képzési programjainak összeállításában, 
frissítésében; 

 a missziós logisztikai szakkiképzés követelményeinek meghatározása, a 
szakkiképzés végrehajtásának koordinálása.  
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MH Logisztikai Központ: 

 az egyéni szakkiképzés MH-szintű követelményeinek meghatározása, a 
követelmények érvényesülésének ellenőrzése az MH ÖHP-val együttmű-
ködve; 

 az egyéni szakkiképzés szakági (funkcionális) szabályzóinak, segédleteinek, 
utasításainak kidolgozása, az MH ÖHP-val együttműködve; 

 MH szintű báziskiképzés (egyéni szakalapozó és egyéni szakkiképzés) le-
hetőségeinek biztosítása, a logisztikai legénységi állomány egyéni szakki-
képzésének MH szintű, program szerinti végrehajtása; 

 részvétel a logisztikai altisztképzés képzési programjainak összeállításában, 
frissítésében; 

 részvétel a csapatszintű logisztikai tovább- és átképző tanfolyamok végre-
hajtásában, a vonatkozó tanfolyami programok kidolgozása. 

Csapatok: 

 a meghatározott szakkiképzési követelmények és a csapatok alaprendelte-
tési feladatainak figyelembevételével a szakkiképzés (egyéni és kötelék) 
csapatszintű megtervezése, megszervezése és végrehajtása; 

 javaslatok megtétele a szakkiképzés eredményességének növelése érde-
kében; 

 részvétel a kiképzési normakövetelmények kidolgozásában, a logisztikai ki-
képzés és tanfolyami képzés programjainak frissítésében; 

 a katonai szervezet specifikumainak integrálása a szakkiképzésbe; 

 az egyéni logisztikai szakkiképzés egyes tárgyköreinek bázisszintű végre-
hajtása; 

 
A feltüntetett feladatelosztás természetesen csak elviekben jelent ilyen mértékű 

szeparációt, a követelmények szerinti végrehajtás a gyakorlatban – mint ahogy eddig 
is megvalósult – a szereplők konstruktív együttműködését, az információk és tapasz-
talatok állandó cseréjét, a szellemi, valamint anyagi kiképzési képességek egymás 
rendelkezésére bocsátását követeli meg. 
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