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A Ma5nr Honvédség íolyamatban lévő szervezeti átalakítása so-
rál azíj szervezetre áttérő katonai szervezeteknél §ürgetó igénnyel me-
rüI fel az állománytáblákba kerülő logisztikai szervezeti elemek meg_

nevezéséne\ felépítésénel állománykateróriáinak meghatározása, il-
l€tve típus§zervezetek szerinti es/ségesítése.

A logisztikai szewezeti elernek rendszerének kialakítását e5, hosszabb
idószakot felölelő előkészító munka előzte meg, melynek során az MHP
és a csapatparancsnokságok érintett vezetőszerveivel a szülrséges egyez-
tetések végrehajtása megtörtént.

A logisztikai szervezeket kialakításánál figyelembe kellett venni az
elhelyezési szolgálat beintegrálódását, továbbá a haderő alkalmazás meg-
változott körülm ényeit, az egyiltmúködő külföldi hadseregek logisztikai
rendszeréhez történő kapcsolódás követelményét.

Kiinduló elvi alapként került elfogadá§ra a különböző tsgozatok-
hoz tartozó logisztikai szervezeti elemek rendszere, igl:

- zászlóalj, osztály tagozatban LOGISZTIKAI S ZÁű,^D
- dandár, ezred tagozatban LoGISZTIKAI ZÁSZLÓALJ
- hadosztály tagozatban LOGISZTIKAI EZRED (békében)

LoGISZTIKAI DANDÁR (háborúban)

Ezek ös§zetételét, illetve a logisztikai vezetőszervek felépítését a ta-
nulmány tartalmazza.

1J&o§csákMfió§ezledes,MHATFcsF-sé8szervezésiéshadkiegé§zítósiosztályvezetó,Len-
§/el Aldrás órnagy, szervezó fóti§á
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A tanulmány felöleli a BÉKE és a HÁBoRÚs (M) logisztikai szer-
vezeti elemek rendszerét. Tartalmában jól elkülönül a vezeió szervek és
a logisztikai egységek, alegységek összetétele, azon túlmenóen az össz-
fegyv.ememi, illetve feg5vernemi-, szakegységek, magasabbegységek tí-
pusaihoz illesztés.

Ma már folyamatban van a szakrnai fórumokon, konferenciákon meg-
vitatott, kiérlelt logisztikai szervezeti elemek állománytáblákba építésé.
Természetesen a szakmai körökön Kvül a csapatparancsnolaágok is elő-
segítették az anyagi-technikai szervezetek szükséges mérvú átalakítási
törekvéseit,

A íanulmány kidolgoása során a jelenlegi feltételrcndszerek kere-
tein belül - a gyakorlati megvalósítás átmeneti jellegét szem előtt tartva _
csak ery rövid időszakra szóIó logisztikai szervezeti rend felvázolására
nllt lehetőseg. A logisztikai biztosítás rendszerének kiépülésével, fejlő-
désével, a szervezetek további átalaKtrásával kell számolni, metynek el-
őkószitése az e tr{rglban születendő publikációkkal §€gíthető eló.

Logisztikai szervezetek

I.

Ászl-ó N.J, oszTÁLy TAGozATBAN

BÉKE szERvEzETú zÁsa-óN-l

A,) Kötelékben lévő összfegrvernemi zászlóaljon beIüI:

1.) A ászlóaf vez etésébel Logisztikai szolgalatfőnök (pk.log.h.) be_
osztá§t kell szerepeltetni a korábbi at.sd. (pk.at.h,) beosztás helyett.

2.) A zászlőalj togi§zíikai biztosítására LOGISZTIKAI SZAZA-
DOT (1.sz. vózlat) kellléttebozni, amebnek összetétele:
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_ Javító szakasz, amely lehet raj tagozódású (frjav.raj, pc.,
vagy gjműjav.raj) vagy úgynevezetí "tömböEítetí" kialakítá-
sú (a rajparancsnokok és szerelők szakmai számuk sorrend-
jében kerúlnek felsorolásra)

_ Ellátószakasz (szervezetében lőszerellátó raj, szállítóraj,
élm.ellátó raj)

- Segélyhelyhagyományosfelépítésben

Ahol a szervezet béke feltöltöttsége A LOGISZTIKAI SZ^ZAD
struktúra kialakításátnem teszi lehetővé, ott logisztikai alegységek meg-
nevezésse| a köveíkező szetyezeteket keII léftehozni:

- javítóraj

- lószerellátó raj

- szállíí&aj

- élelmezesi ellátóraj

- segélyhely

B.) Kötelékben |évő azonnali alkalmazható zászlóa[ion belül:

1.) A ászlóa|i vezeté sébel Logisztikai szolgálatfőnök (pk log.h.), va-
lamint haditechnikai szolgálatfőnök, hadtáp szolgálatfőnök, szállásmes-
ter beosztások szükségesek.

2.) A, zászlőalj logisztikai biztosítására I avítószakasz, Ellátósza-
kasz, Egészségúryi szakasz összetételő Logisztikai század szeíve7Ét lét-
rehozá§a szükéges.

"M" SZER!,EZETÚ zÁsa-Ó Ns
l.) Zászlőnlj vezetésében Lo§sztikai szolgdlatfőnök (pk.log.h.) be-

o§ztást kell szerepeltetni a korábbi anyagitechnikai (pk.at.h.) helyett.

2.) A zószlróatj logisztikai biztosíására Logisztikai szózad szeívezÉt
kialakítása szükséges, amelynek összetétele:

- §zázadparancsnoI§ág
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- Jaűtószakasz (szervezetében javítórajok, vagy szakbeosz-
tások a tömbösített változat szerint)

- Ellátószakasz (lőszerellátó raj, szállító raj, élelmezési ellátó
raj)

- Egésxégügyi szakasz (I-2, kiűdtő raj és sebesültszállító
rajok)

S zakbeout ósi kategórilk a zászlóaljnól :

- logisztikai szolgálatfőnök tiszt
-haditechnikaiszolgálatfónök tiszt
- hadtáp szolgálatfónök tiszt
- szállásmester tiszt
- századparancsnok zls., ill. tts.
- segélyhelyparancsnok tL§-

- szolgálatvezető tts.

- rajparancsnok tt§., ill. t§.

- technikus tts,, ill. ts.
- a többi beosztás ts., ill. honv,

IL

DANDRÁ& EZRED TAGOZATBAN

BÉKESZERVEZET

A) Összfegrvernemi dandáron belül:

1.) A gépesítet! vary gépesitett lövészdandtlr vezeté§ébel Logiszti-
kai főniil<sZglétrehozása szúlcéges (röüdítése log.f-ség) a korábbi Anya-
gi-technikai főnökég helyett.

A logisztikai főnökség összetétele:

- Logisztilrai főnök (pk.log.h.)

b e o vtv a : gazdá|kodó fótiszt (tiszt)
tervező főtiszt és tisztek
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- Haditechnikai főnöksóg
haditechnikai főnök (log.f.h.)

beosztva: az eglszgmélyes szolgálatokvezetői, (pl. műszaki,
vegyivédelmi, mérésügyi, stb.)

alárendeltségében:

- Fegyverzettechnikai szolgálat
(szolgálatfónök, üzemmmérnök)

- Páncelos és gépjárműtechnikai szolgálat
(szolgálatfónök, üzemmérnök)

- Elektronikai szolgálat
(szolgálatfónök)

Amennyitren a HTF alárendeltségében szolgálatvezetők helyat szol-

gálatfőnökök áilíüatók be, úp azokat a Fegyverzettechnikai szolgálat-

Úoz hasonlóan /<ú lön-külön elernenWnt kell szerepeltetni:

- Hadtrápfónökség
hadtápfőnök (log.f.h,)

aIárendeItségében:

- üzemanyag szolgálatfónök
- élelmezesi szolgálatfőnök
- ruházati szolgálatfőnök
- hadtáp szolgálati ágak nyilvántartói

- Elhelyezési szolgálat
elhelyezési szolgálatfőnök

- Egészségüryi szolgálat
egészségügyi szolgálatfónök

- Ködekedési (sáltító) szolgáIat
Közlekedési (szállító) szolgálatfőnók
beosztva: diszpécset



2.) A dandár logiszti!Fi biáosítására l,ogisztikai alerységek címszó
alatt, LoGISZTIKNv^szLÓNJ Q. sz. vázlat) és külcin Secű-y-
HELY létrehozása szű}séges.

A Logisztikai ászlóalj vezetésének ö§§zetétele:

_ Parancsnokság és törzs (tervező tisztek, szeweó tisztek, hu-
mán munkatárs, nflvántartó, diszpécser).

- Biztosító szakasz (híradó raj, kommendáns és forgalomszabá-
lyozó raj, vegyi- sugárfelderítő raj).

- Javitószázad (szervezetében fegyverzetjaűtó szakasz, lánctal-
pas harcjármú javítószakasz, kerekes harcjármű javítószakasz,
vegyes javító szakasz, mérőeszköz=kalibráló raj vontató szakasz),

- Elláttószázad a haryományos felépítésben lószerszállító, üzem-
anyag szállító, anyagszállító szakaszok, étkezde és erység raktá_
rak,

- E|helyezésiüzemeltetőszolgálat

Szakbeosztósi kategóiák a dandómál

Dandár vezetésében

- ügykezelő tts.
- nyilvántartó tt§.
- technikus tt§,
- diszpécser tt§.
- a tóbbi beosztás tiszt

A Logisztikai ászlóa|i szervezetében

- §záZadparancsnok ti§zt
- szakaszparancsnokok tts., ill. zls.
- rajpafanc§nokok tts., ill. ts,
- a többi beosztás tts., ill. honv.
- elhe. ütó.szolg. ka,
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rrÁsonús szBRvEzET

A) ósszfegyvernemi dandáron belül

1.) Dandár vezetésében a Ingisztilot fónökseg szervezete a béke
struktúrában nem szerepló szakági vezető, illeWe segítő beosztrásokkal
egészül ki.

2.) A dandár logisztikai biztosítrására Ingisztikai alegrségek címsó
alatt LOGISZTI ,KAI ZASZLÓ1J-J létrehozása szükséges, amelynek
összetétele a béke szeívezettől az alábbial<han tér eI:

- megszúnik a Segélyhely.

- a zás óalj sze:rves részeként Egés zségijgli századot kell szervez-
ni. melynek óssze tétele:

- szánad parancsnokág, Piztosító szakasz (híradó, komen-
dáns, világító rajok) Atvevő-osztályozó, Műtő-kötöző-
sokktalanító, osztályozó csoport, Fektető, Fogászat, Labo-
ratórium, Gyóryszertár, Sebesúltszállító raj

- Ellátó szakasz (szá||ítóraj, élelrnezési ellátó raj, raktárak)

A logisztikai alegységek szakbeosztá si kaIeg& iái az E gé s z s é gügti sz á -

zad kivételével megegleznek a béke szewezetnél felsoroltakkal.

Szakbeosztási kategóriák az Egészségiiryi sázadnál:

- komendáns honvéd
- raktáros t§.

- raktárvezető tts.
- szakaszparancsnok zls,
- ápoló tts.
- kötöző tts.
- asszisztens tts.
- a többi beosztás ti§zt
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BÉKESZERVEZET

B.) fegrvernemi ós szakaleglségeken belül

1.) Az egység vezetésében logisztikai főnökség létrehozása szüksé-

gas a korábbi Anyagi-technikai főnölrség helyett.

A Logisztikai fónökség összetétele:

- Logisztikai főnók (pk,log.h.) feg5ivernemnek megfelelő szak-

képzettséggel;
beosztva: gazdálkodó főtiszt (tiszt),

tervezó főtiszt és tisztek,
ügykezelő gépíró

- Haditechnikaifőnökség
haditechnikai fónök (log.f.h.)
b eo s ztv a : az egyszemélyes s z§|E^|atok v ez,etői
(pl. múszaki, végyivédelmi, elektronikai, mérésügyi, stb,)

alirendeltségébm:

Fegivenettechnikai szolgálat
(szolgálatfónók, üzemmérnök)

Páncélos és gépjánnűíechni}ai szolgálat
(szolgálatfónök, üzemmérnök).

Amennfben a HTF alárendeltségében szolgálatvezetők helyett

szolgálatfón-okcik állíthatók be, úgy azokat a fegyaerzettechnikai szolgá-

lathóz hasonlóan ki]lön,lcülön elemenként kcll szerepeltetni:

- Hadtápfónökség
hadtápfőnök (log.f.h.)

a6rendeltségében:

- üzemanyagszolgálatfónök

- éIelmezésiszolgálatfőnök
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- ruházati§zolgálatfőnök

- hadüáp §zolgáIati ágak nyilvántartói

- Elhelyezésiszolgálat
elhelyezési szolgálatfőnök

_ Egészségügriszolgálat
egésxégügyi szolgálattőnök

- Közlekedési (sáItító) szolgálat
Közlekedési (szállító) szolgálatfőnök
beosztva: diszpécser

Ahol a létszám és létszámviszonyolq valamint a feltételek ezt nem
teszik lehetővé ott a Ingi§ztikai főnökséget tömbö§ítetten kell kialakí-
tani, áIlományában:

- logisztikai főnök (pk.log.h.)

- a működést biztosító szakági szolgálatfőnökök vagl szolgálat-
vezetők tartoznak. (A többi szakágivezető beosztása csak hábo-
rúban rendszeresített).

2.) Az egség logisztiksi biztosítására lngisztikai alerységekcímszó
alatt LOGISZTIKAI ZASZLOéJ-J és SEGELYHELY létrehozása
szőkséges, ame lyte k ös szetéle le :

- parancsnokság és törzs

- Javító század (fegyveneti, gépjármú-jaűtó szakasz szak-
technika- j avító szakasz)

- Elláíószázad

- Elhelyezésiúzemeltetőszolgálat

3.) Ahol a létszám és létszámarányok nem teszik lehetóvé ott Logisz-
tilrai alepségek megnevezés alatt a hagomályos szervezeti elemek
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- Julitószánad

- Ellátószánaó

- Elhelyezésiüzemeltetószolgálat

- Segélyhely

kerülhetnek kialakításra,

rrÁnoRÚs szBRVEzET

1.) A logisztikai főnökség béke szervezete ahiányzó szakági beosz-
tásokkal kiegeszül.

2.) Az egpég logisztikai biztosítására LoGISZTIKAI zÁszrÓ-
ALI létrehozása szükséges, amelynek összetétele a béke szervezettől
csak annyiban tér el, hog5l a Segélyhelyet is magába foglalja, illetve a Ja-
vítőszázad mérőeszköz-kalibráló rajjal egészül ki.

A Logisztikai zászlóalj vezaő szerlében és végrehajtó aleglségeiben a
béke óllomány az "M' beosztóso&al hegészül.

ilL
HADOSZTÁLYTAGOZATBAN

BÉKESZERVEZET

A) A hados2tály szervezetén belül

1.) A hadosztály vezetésében Logisztikai főnökség létrehozása szük-
séges.

A Logisztikai főnöl<ség összetétele :

- lngiszti}ai főnök (pk.log.h.)
szakképzettségi követelmény: általános hadtáp vagy mérnök

- Logisztikai fórök helyettes
szakképzettségi követelmény: méínölq vagy általános hadtáp

- Tervező alosztály

5ó



- Haditechnikaifőnökség
haditechnikai fónök (log.f.h,)
alárenleltségében:

- Feryverzettechnikaiszo|gálat
(szolgálatfónök, üzemmérnök, ellátó tts.)

- Páncélos és gépjárműtechnikai szolgálat
(szolgálatfőnök, üzemmérnök, ellátó tts.)

- Műszaki-technikaiszolgálat
(szolgálatfónök, ellátó tts,)

- VeglivédelmitechnikaiszolgáIat
(szolgálatfőnök, ellátó tts.)

- Elektmnikaiszolgálat
(szolgálatfónök, ellátó tts.)

- Mérésügri szolgáIat
(szolgálatfőnök, eilátó tts.)

- Hadtáp főnökség
hadtápfőnök (log.f.h.)
alórendeltségében:

- ÉIelmezésiszolgráIat
(szolgálatfőnök, ellátó tiszt)

- Ruházati szolgáIat
(szolgálatfőnök, euátó tiszti)

- Üzemanyag szolgálat
(szolgálatfőnök, ellátó tiszti)

- Elbelyezésiszolgálat
(szolgálatfónök, mérnök tiszt, technikusok, nfilvántartó, elóa-
dók)

- Egészségűgriszolgálat
(szolgálatfőnök, epidemiológus, ellátó tisá)

- Közlekedésiszolgálat
(szolgálatfőnök, közúti komendáns főtiszt, diszpécser)

2.) A hadosztály logisztikai biztosítására LOGISZTIKAI EZRE-
DET (j.sz. vázlat) ke||létrehozni, amelynek felépítése a helyórségi fel-
adatok ellátása miatt sajátos.
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A) Az ezrtd vezetósében

- Parancsnolság és törzs

- Ingisztikai főnölség

- Humán szolgálat

- Helyőrségi szewek

B.) Az ezred szervezetében

- Biztosító alegrségelc
- komendánsszakasz
- Híradó szakasz

- VégrchaJtó alegnégelc

a.) Jaűtóászlóalj

óllományóban:

- Feglvetzetjavítő század

- Gépjárműjavítő század

- Híradóanyag javító száaad

- Műszaki eszkö zjavíí6 szakasz

- Veryivédelrni anyagiavítószakasz

- Méróeszköz-kalibrálóraj

b.) Sállltó és tároló ásdóalj

állomótryóban:

- Szállítószázadok (lószer, üzemanyag, egléb anyagszállító szaka-
szok)

- Rakodó és sállítmánykíséró század

- Táro|ó szépad (század parancsnolság és szakanyag raktárak)
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c.) Kiszo|gáló ale5ségek

- Ellátószázad

- Elhelyezési üemeltető szolgálat

- Segélyhely

d.) Eryéb (hetyőrségi) feladatokat biztosító szervezetek.

rrÁnoRÚs szBnvEzET

A.) A hadosztály vezetésében Logisáikai fónökség létrehozása
szükséges, melynek szoívez,ete a béke struktúra szerinti, attól csak lét-
számában tér el.

B.) A hadosztály logisztikai biztosítására LOGISZTIKAI DAN-
DÁ,R @g váItozat szeint 4. sz. vázlat) létrehoziása szii&séges, amelylek

felépítése:

1.) A dandár paranc§nok§ág é§ törrs, tovúbM Logisztikai fónökség,
egréb szolgálatok

2.) Biztosíúó alegrségek

- híradó század,

- komendáns század

3.) Végrehajíó ale§s€€k

a.) Javítóásdóa[

- Parancsnokság

-T&aszánad
- 1-2. Fegynetzetjavitó század

- 1-2. Gépjárműjavít ó szápad

- Híradóanyag javító század

- vontató század
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- Mérőeszköz kalibráló részleg

- Vegyivédelmi anyag javító szakasz

- Ellátószakasz

- Segélyhe|y

b.) Harcanyag szállító zászlóalj

- Parancsnokság

- Híradó szakasz

- 1-2. lőszerszállít ó század

- Harcanyagszállító század

- Ellátószakasz

- Segélyhely

c.) Veglesanyag szállití Ászlőal1

- Parancsnokág

- Híradó szakasz

- 1-2. Üzemanyags zá|lítő század

- Vegyesanyag szállító század

- Ellátószakasz

- Segélyhely

d.) Rakodó és sállítmánykísérő század

- Parancsnokság

- 1-2. rakodó és szállítmánykísérő szakasz

- 1-2. gépes rakodószakasz

e.) Hadosztály raktrárak

- Parancsnolság

- Híradó szakasz
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- Szakanyagraktárak

- 1-7. Katonai Kereskedelmi Bolt

f.) Kiizúti konendlins ászlóa{i

- Parancsnolrság

- Felderítő szakasz

- Biztosító szakasz

- 1-3. közúti komendánsszázad

- Útépítő szakasz

- Javítószakasz

- Ellátószakasz

- Segélyhely

g.) Egészségúgti ászlóalj

- Parancsnokság

- Törxszázad

- Gyógydiagnosztikai alerységek

- Egészségvédelmi csoport

- Osztályozó csoport

- 1-2. sebészeti szakcsoport

- Belgyóryászati szakcsoport

- Gyógyszertár

- sebesültszállító szakasz

- Gépj árműj aűtó raj

- Ellátószakasz

h.) Logisztikni aleglségek (a d8ndiir biztosításóra)

- l avitószázad
- El|átószázad
- Zász!óalj típusú segélyhely
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ánónÉsz

A tanulmányban összefoglalt béke és háborús (M) szervezési alap-
adatok felhasználásával az új §zervezetek kialakításában résztvevő ve-

zetók és kidolgozók részére lehetóség nfl|ik a vonatkozó javaslatok

rendszerszemléletű megközelítésére, illewe vóleményezésére, amelynek
jelentősége különösen az áttérés kezdeti időszakában meghatározó.

Ma már visszavonhatatlanul érvényesül az anyagi-technikai szewe-
zelek, szew ezetielemek átalakításának a lo gisztikai szervezetek kialakí-
tásának irányába mutató tendenciája. Jelenleg e folyamat elején, az első
lépések megtételének fázisában tartunk, de a továbblépések érdekében
szükséges az elméleti alapok időbeni lerakása.

A bevezető és a zóró részekben megfogalmazoft 4ondolatok jegébm a
tanulmóny felhasználósra és továbbfejlesztére aj ánljuk
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