
KATONAI LOGISZTIKA

A MAGYAR HONVÉDSÉG LOGISZTIKAI BIZTOSÍ-
TÁSÁNAK TTRVEZETT STRUKTÚRÁJA, RBNDSZERE
Az l,tIH xözÉprÁvú Árer"lxírÁsl rT,ós7AK(RAi{

Felyve§ kiroly|

A Magyar Honvédség középtávu átalaKtása lényeges módosulások-
kal járt az összfegyvernemi-, feryvernemi és szakcsapatok tekintetében.
Az átalakítási folyamat megköveteli a vezetésben is eg5l egyszerűbb, lét-
számában kisebb rendszer létrehozását.

Az eddigi elméleti kutatások és külföldi tapa§ztalatok eredménye-
ként kialakulóban van a közeptávú átalakítás - 199í3. végére - melynek
keretében megkezdődik az anyagi-technikai biztosítási rendszer átalaHtrása
logisztikai rendszerré.

Cikkemben ezen folyamatnak ery szeletét, a szeryezeti rendszert,
abból is egy lehetséges változatot és a Központi Logisztikri Szervezetek
Parancsnokságával kapcsolatos tapasztalatokat adom közre.

A főbb tartalmi kérdéselc

- A logisztikai biztosítás szervezeti rend§zere;

- A Maryar Honvédség logisztikai biztositó szervezeteitagozódá-
sa a rendkívüli állapot idószakában;

- A Maryar Honvédség Kiizponti Logisáilrai Szenezetek Parancs-
noksága szervezeti felépítése, rendeltetése, főbb feladatai;

- A Magyar Honvédség logisztikai biztosításának:

- háborús működési rendje;
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- háborús ellátási rendje;

- A vezetés rendje.

A logisztikai biztosítás rendszerének ismertetése előtt tekintsük át,
hory milyen szervezeti felépítésben valósul ez meg a Magyar Honvédsé-
gen belül. Az ,l. dbrán láthatő aMagyar Honvédség logiszíikai szeneze-
tei háborús tagozódása, a szolgálati és szakmai alárendeltségek. Módo-
sulások következtek, illetve következnek be a seregtest és magasabbegy-

ségszintú csapatok logisztikai szewezeteinél, annak összetételében és a
vezetési rendszerében is.

A kcivetkeá 2, 3, 4. ábra mutatja be, hory a Ma5lar Honvédség csa-
patainál zászlóaljtót hadtestig milyen megváltozott logisztikai szÉrve?eIi
elemekkel számolhatunk az átalakítás végrehajtása után.

Az ábrák nem taítalmazzák a Területvédelmi és Tarta|ékerők pa-

rancsnoksága megbízható logisztikai biztosítása érdekében várhatóan
létrehozandó logisztikai §zervezetet. Ez távlati terveinkben szerepel,
amely egy Területvédelmi és Tartalékerők Parancsnoksága közvetlen lo-
gisztikai biztosító szervezet létrehozására irányul, s rendeltetése közép-
szintű ellátási tagozat. Feladata alapvetően a gépesített hadosztály lo-
gisztikai dandár feladatrendszerével eryezne meg.

Az5. ábra aMagyar Honvédség központi logisztikai biztosítását vég-
ző katonai szervezetek tervezett modelljét mutatja be.

Sajátossága ezen szewezeteknek, hogy a szakági vezetés mellett
megjelent egy törzskari szervezet, melynek alaprendeltetése a szakmai
vezetés tehermentesítése a szolgálati elöljáró által végrehajtandó felada-
tok alól.

A Magyar Honvédség Kőzponti I,ogisztikai Szervezetek Parancs-
noksága tervezett háborús lészáma 350-400 fó.

A Magyar Honvédség Központi Logisztikai Szewezetek Parancs-
nokága háborús rcndeltetése: a Magyar Honvédség csapatai központi
logisztikai biztosításának szervezése és végrehajtása a Magnr Honvéd-
ség tngisztikai Főcsoportfőnökség, illetve a Maryar Honvédség csoport-
és szolgálatfőnökök intézkedései , az érvényben lévő normatívák, állo-



mánytáblák alapján, továbbá a szolgálati alárendeltségbe tartozó kdz_
ponti logisztikai biztosítást végző sZpívezetek vezetése, azok mindenol-
dalú biztosításának megszervezése.

Főbb feladatai:

- Mint összevont el|átó központ működik és végzi a szolgálati alá-
rendeltek bevonásával a Magyar Honvédség központi logisztikai trizto-
sítását;

- Kapc§olatot tart a nemzetgazdasági ellátó,javító és s zolgá|ta|ó szer -

vezetekkel;

- Átveszi a nemzetgazdaságból érkező anyagokat;

- Nyilvántartja a tárolt eszközöket és anyagokat;

- Kiállítja a szükséges mozgásbizonylatokat;

- Kiadja a tárolt anyagokat a csapatok részére;

- Múködteti és vezeti a mozgósításkor felállításra kerülő Anyagtáro-
ló Kiadó Kórzeteket, vontató, egészségügyi és közlekedési szervezete-
ket;

- Yégzi a központi javításokat, illetve javításba adásokat a polgári
szervek részére;

- Végzi a központi egészségüryi és közlekedési biztosítási feladato-
kat a Maryar Honvédség Egészségügyi Csoportfőnök és a Magyar Hon-
védség Közlekedési Szolgálatfőnök intézkedései alapján;

- Ellátja a csapatokat a tábori elhelyezési anyagokkal.

A jog és hatáskörö|cA Magyar Honvédség I-ogisztikai Főcsoportfő-
nökség csoport- és szolgálatfónökei szolgálati elóljárói a csoport-, és szol-
gálatfónökségek teljes állományának, valamint a Magyar Honvédség
Központi Logisztikai Szervezetek Parancsnoksága szakirányű szerveze-
tei személyi állományának. A csapatok és a középszintű vezető szervek
irányába szakmai elöljárói jogkörrel rendelkeznek.

A Magyar Honvédség Közponíi Logisztikai Szervezetek Parancs-
nokság főnökei és szolgálatfónökei terveink szerint eryben a Magar Hon-



véd§ég csoporl- és szolgálatfőnök helyettesi jogkörrel is rendelkezné-
nek

Szeretném hangsúlyozni, hogy a fenti elgondolás és feladatrendszer
a háborús §zervezetre vonatkozik A gyakorlati tapasztalatok is alátá-
masztják azt, hogy eg] §zervezet akkor működik jól, ha a béke és háborús
felépítése, múködési rendje közel azonos.

A6. sz. ábra bemutatja egy változatban a felsőszintű logisztikai ve-

zetés háborús csoportosítását. Sajátossága ennek a csoportosításnak,
hogy a szakági vezetéssel szakíwa egl funkcionális rendszer kerül kiala-
kításra.

A Logisztikai Főcsoportfónökség összekötő csoportokat különít ki,

melyek a különbözó tagozatban, illetve minisztériumokban képüselik a
Logisztikai Főcsoportfőnölséget (7.sz.ábra ),

A logisztikai szervezetek hábonús míiktidési rendjére vonatkozó
el8ondo|á§

A csoport- és szolgálatfónökkel egyeztetett vélemény és igény sze-
rint az átalakítás időszakában a logisztikai biztosítás továbbra is ágazati
rendben fog működni és megvalósulni.

A háborús ellátá§ tervezett rendje

A Magyar Honvédség logisztikai főcsoportfőnök (csoport- és szol-
gálatfőnökei) intézkedései alapján a kijelölt polgári szervezetektól a

hadoszíályok logi§ztikai dandáfai vételeznek és kiszállítanak a csapa-

tokhoz. A gépesített hadtest közvetlenek a módosított utalási rend sze-

rint, a Területvédelmi és Tartalékerők Parancsnoksága, a repűő és lég-
védelmi hadtest és alárendeltjei (más szóval a"nem elvonuló]l') a meg-
alakítási utaltsági rend szerint, illetve az eztkiegészítő nemzetgazdasági
forrásokból vételeznek.

Lehetséges még e$Iedi esetekben kisebb mennyiségű anyagok, főleg
speciális javító, kenő és üzemanyagok vonatkozásában, hory a központi
raktárból kiszállítás történik a felhasználóhoz (igénylőhöz).



Osszességében megállapíthaúó, hos/ a központi rendeltetésú logisz-
tikai §zervezetek feladata és működési rendje alapvetően nem változilq
megegy ezik az eddigi gyakorlattal.

Továbbra is élni kell a szervezeti kialakítás miatt a csapaíok "meg-
erősítéle" lehetóségével egésxégügyi, közlekedési, vontatő szeívezetek
vonatkozásában. Az Anyagtároló Kiadó Körzet (Üzemanyagtároló Ki-
adó Körzet)-k alkalmazási elvei nem változnak, vagyis a szükséges
mennfségben a hadművelet megkezdése elótt átalárendelésre kerülnek
a gépesített hadtest részére.

A vezetés rendje

A védelmi hadművelet időszaka alatt a logisztikai felső vezetés a ó.
á brán látható csoportosításban műkődik.

Az alapvető vezetési funkciókat az I. vezetési csoport valósítja meg.
A II. vezetési csoport funkciójában, összetételében és feladatrendszeré-
ben azonos az I. vezetési csoporttal és annak kiesése esetén a vezetés
áwéte|ére szolgál. Ezen tény bekövetkezésekor a békehelyőrségben ma_
radó állomány is számításba vehető.

A kózponti tagozatban azl. vezetési csoport a fócsoportfőnökség
állományából a csoport- és szolgálatfőnökök vezetésével működó opera-
tív csoportokat foglalja magába (kb.40-45 fó), amely kidolgozza avédel-
mi hadművelet logisztikai biztosításának teryét, szakintézkedésekben
megszabja a feladatokat, a gépesített és repülő légvédelmi hadtest, vala-
mint a Területvédelmi és Tartalékerők Par8nc§nok§ága részére.

Mint szolgálati elöljáró harcintézkedés formájában szab feladatot a
felállításra tervezett Központi Logisztikai Parancsnokság részere.

A szolgálatfőnökök a biztosítással kapcsolatos feladatokat a főcso-
portfőnöki intézkedés sxiveges részében és a biztosítási táblázaíokban
jelenítik meg. Halasztást nem tűrő esetekben, mint kiadványozrási jog-
körrel rendelkező főnökök operatív szakmai intézkedéseket adhatnak
ki.

A védelmi hadművelet tervezése egységes logisztikai biztosítási terv-
rendszerber. valósul meg, amely áll a grafikus r€szből és a magyaráó



jelentésből. Az állománllletékes parancsnok (szolgálati elöljáró) mind_
két okmányt jóváharyja. A grafikus részben a hadműveleti tervezó cso-
port kidolgoza a haditechnikai, a hadtáp, az egészségügyi, a közlekedési
c§apatok alkalmazásának és a vezetésének rendjét. A szöveges részben
egnéges szerkezetben a biztosítási és ellátási feladatok kerülnek megfo-
gaIm2f511

A legalapvetóbb változások a kiizépúávú átalakíüás időszakában a
logisztikai biztosítás vezeté§ében következtek be. A vezetés rend-
szerében a gépesített hadtest és gépesített hadosztály szinten megszün-
tetésre k€rűlt az Anyagi-Technikai Vezetési Pont. A harcálláspont ren-
deltetése és felépítése kiegészül a logisztikai bizto§ít]ást tervező, szer-
veó csoportosítással.

A logisztikai vezetésnek az l-es vezetési ponton külön logisztikai biz-
to§ítá§t tervezó csoporttal kell múkódnie. Felépítésében követni kell az
eddig kialakult funkcionális csoportosítást.

A szárazf,öldi csapatoknál a dandár és ezred szinten a vezetés rend-
szere nem változot! de az összeköttetés kialakításának a felső vezetési
rendszert kell követnie.

A gépesített hadtest, gépesített hadosztály, dandár tagozatban a ve-
zetési olrnányok kidolgoásával szemben támasztott köveíetmény vál-
tozatlan. Módo§ulá§t a számvetésekben az adott kötelék hadmúveleti,
harcfeladat tartalmában, időtartalmában történő változás idézhet elő,
mely mindenkor a konkrét feladat függyénye.



AZ ME U)GISZTIKAI BIZTOSÍTÁSÁNAX HÁBORÚS SZERVEZETEI FEDÉPÍTÉSE
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o
LOGIíZ,IIKAI szERvEzETI ELEMEK RENDSZERE 2. sz. ábra

ZÁSZLÓALJ TAGOZATBAN

VEZFTŐ SZERVEKBEN ZÁSZLÓALJNÁL
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- la gi sáikai szo leóWő nök
(ok. bg.h./

(tiszíi beosúÁs)

Illgiszííkai Szizld (tüzérosztálynál logisztikai szakasz)
Logisdikai Szizadban: javító szakasz, ellátó szakasz, segélyhely,
(összfegyvememi zászlóaljnál M-ben eü. sz. van, szállító aeg. és

raktárak az elló. szakaszon belül.)
Llgísztikai Sukasz,ban: iavító raj, ollátó íaj, segélyhely
(A századparancsnoki beosztás tiszti, a szakasz és rajparancsnokok
tiszthelyettesek. )
Békében a log. szd., log. sz. helyett Logisztikai Alegységek
megnevezés szerepelhet.

ö
n
á
1

1

ó

IllpiszJikai SzolgóIat
- logisztikai szolgrálatrőnök

/pk. log. h,/
(üszü beoszlás)

- §zakági szolgálatv ezetők
(fv., &imű., élm., üza., stb.)

(üszthelyettesi beosztás,
zászlósi rendfokozat)

Lopisztikai Százld (századparancsnok üszt, a tóbbi
alegységpaTancsnoki beosztás a századná tiszthelyettesi)
l,agisúíkai Szúudban: ellátó szakasz, javító szakasz, eü. szakasz (csak

M-ben), éS elhe. územbentaító szolgálat (önálló elhelyezésben).

A segélyhely békében a logi§ztikai századon kívúli ónáló szervezeü
glem,

Békében a logisztikai század helyett-létszámeiégtelensé8 miaF
Logisztikai Alegységek megnevezés alatt keríilnek felépítésle a
szervezeü elemek.



LOGISZTIKAI SZERVEZETI ELEMEK RENDSZERE
DANDÁR, EZRED TAGOZATBAN

3. sz. ábra

VEZETÓ SZERVEKBEN DANDÁRNÁL, EZREDNEL

ö
f
n

i

Illgiszíikai Főnöksée
(tiszti beosztá§ok)
- Iogi§ztilai fónök (pk.log.h.)
- haditechnikai f6nök és a
haditechn. szolg. főnökök
_ hadtápfőnók é§ a
hadtáp §zolg. főnökök

- ogé§z§égügyi §zol8. főnök
- elhelyezési szolg. fónök
- közlekcdési szolgálatfőnök
- 8az-dálkodá§i tiszt (főti§zt)

Lagisxikai zíszlőali (lalancsnokságrán belül javítás és utánpótlást
szervező részlegek)
Logisztikai Zísdóaliban: jayííó szazad, !íámpóüó század, (a váságkeze-
tésre kijelölt dandároknál), vagy tároló-szállító száaad(raktárak és szállító
alegységek), vagy hagyományosan eü.század (csak M-ben) ,ellátó század,
elhelyezési üzembentartó szolg{ílat, saját kiszolgáló alegysógek.
A segélyhely békében a logisztikai századon kíYúü óná]ló szervezeti
elem.
Békében a logiszükai század helyett - létszámelégteienség miatt -
togisztikai Alegységek megnovezés alatt kerii]nek felépítésre a szeíycz&l
elemek

F

n

s

z
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Iazkdikai Főnöksée
- logisztikai fónök /pk, log. h./
- §zolgálatfőnökök (ti§zü boosztások)
Békében ninc§ haditochnikai é§ htp.
főnök§égi f€lépíté§.
Néhány szakágnál a §zolgálatvozetők
tiszü€lyettesi bcosztások.

Lttgisztik0i zászlóa]i (pct. tii. e.-nél logisznku száZad)
Ingi|zt',k0i aúszlóaüban: jaYító század, t&oló-szál|ító szd., vagy euátó
száZad, M-ben segélyhely, elhe. uzembentaltó szolgálat, saját kiszolgáIó
alegységek.
Logisztikai Században: a fenti szervezeti elemeknek megfelelő
szakaszok.
A segélyhely békében a logisztikai századon kívüli önáUó szervozeti
elem,
Békében a logisztikai §zázad helyettJéíszámetégtelen§ég miatt-
togiszükai Alegységek megnevezés alatt kerülnek felépítésre a
szervezeü elemek.



b)
LOGISZTIKAI sZERvEzETI ELDMEK RENDSZERE 4. sz. ábra

HADO SZTÁLY, HADTEST TAGOZATBAN

VEZETŐ SZERVEKBEN HADTESTNÉL, HADOSZTÁLYNÁL

H
o.

Loeiszlikai Főrrökség
(tiszti beosztások)

- logiszikai fónök (pk.log.h.)
- haditcchnikai fónök és a

haditechnikai szolg. főnökök
- hadtápfónök é§ a

hadLáp §zolgáJatfdnökök
- egé§z§égügyi szolg. főnök
- elhelyezé§i szolgálatfőnök
- körekedési §zolgáatfőnök
- értékelő-elemzó alosztály

Békébe n : Logiszttku Ezíed Qavííő zász|óalj, száUító-tároló zászlóalj,
ku.kom. szervezet., elhe. üzembentartó szolgálat, saját kiszolgáló és

egyéb helyőrségi szervezetek.)
Hdboniban: |-ngisztikai Dandár (iavító z., haícanyag után póüó z.,

vegyesanyag uüínpótló z., ku.kom.z., eü. Z., saját ki§zolgáló
alegységek)

A Logisztikai Dandár parancsnoksága és törzse a fegyvernemi szak
egységek üpusszervezetével analóg épül fel.

H
D
T.

Lopísztikaí Főr.öksée
(ti§zti boo§ztások)

- logisztikai fónők (pk.log,h,)
- haditcchnikai főnök és a

haditechnikai §zolg. fónökök
- hadtápfónök és a

hadtáp szolgálatfónökök
- cge§zségü8yi szolg. főnök
- olhclyezési szolgálatfőnök
- közlek€dési szolgálatfónök
- értékelő-elemző alo§ztály

41 , Fejér layítózásdóalj, 1, layilózászlóalj, központi ta8ozatból
megerősítésül átadott logisztikai szervezetek vezető szervei és

logisztikai alegységei kiaiakítrása a szakegységek felépítését követi...



MH Központi Logisztikai Szenezetek Parancsnoksága 5/l. sz. ábru

M s ze rv e zeti íelépíté s e

Kt§Z kik, és
\eZ, bi]l. z,



MH Központi Ingisztikai Szemezetek Parancsnoksóga
5/2. sz. ábra

M spmezeti felépítése
(terve4et)



MH Kiiqonti Ingisztilrai Szervezetek Parancsnoksóga
M sumezeti íelépítóse

(tervezet)
5/3. sz. ábra



LOGISZTIKAI VEZETÉSI CSOPORT
SZERVEZETE

Megiegyzés: A logisztikai vezeté§ II. csoportja hasonló összetételben valósul meg.

6. sz, ábra

MHLOGFCSF

I(özlekedés-
biztosítási

osztály

Alyagi
Biztosítási
Főnökség

Egészségügyi
Biztosítási
Főnökség
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