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Előszó

A Hadtudományi Lexikont felütve a katonai logísztika címszó
alatt igen hosszú deíiníció található, ráadásul nem is egy. Ismerteti a
fogalom történelmi előzményeit, és olvasható a meghatározás szűkebb és

szélesebb értelemben. Megtrrdhatjuk, hogy "a katonaí logisztika értel-
mezésében - és ennek megfelelően a logiszíika szervezeti és működési
rendjében - ma az egJ,es nyugati hadseregek, sőt az egyes hadseregek
haderőnemei közötí jelentős eltérések vannak. A Jogalom értelmezése a
Magtat Honvédségnél sem tekinthető véglegesnek, egles megfogal-
mazdsok a széIesebb (anyagi-technikai hiüosítás, építés-elhelyezési biz-
tosítás, pénzügyi biztosíttís, egészségügli biztosíltis, valamint humón-erő-

fornís gazdálkodás), músok a szűkebb értelmezésére utalnak "

Ezzel abevezeóvel nem az volt a szándékom, hogy új információval
szolgáljak a Katonai Logisztika folyóirat olvasói, illetve a katonai logisz-
tikával már hosszú ideje tudományos szinten foglalkozók számára.

Egy kérdéssort kívántam ezzel elindítani. Milyennek is kell lennie a
Magyar Honvédség logisztikai rendszerének, hogy megfeleljen a definí-
ciónak? Milyen területeket kell átfognia? Milyen szervezeti elemekből kell
állnia? Hogyan kell működnie? Milyen lesz ajelenleg kidolgozás alatt álló
modemizált logisztikai rendszer?

Azt gondolom, bá,rrnilyen is lesz, a lexikon meghatározásának biz-
tosan meg fog felelni. Ami ennél talán fontosabb, hogy azoknak a

követelményeknek, feladatoknak tudjon megfelelni, amelyeket a Magyar
Honvédséggel szemben támasztanak, hogy képes legyen a logisztikai rend-

szer azokat minden körülmények között gazdaságosan, magas minóségi szín-
vonalon biztosítani.

l, Bakó Antal mk. ezíedes, az MH ÖLTP Parancsnoki iíodq iíodavezetó,
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1. A togisztikai területen törtónt változások az elmúlt
évtizedekben

A jelenleg még aktív állományúak már átélhették a katonai logisztika
egyes területeinek jó néhány változását. 1984-ben a mai haditechnikai
ágazatok egy részének integrációjából alakultak meg a vezetés,minden
szintjén a fegyverzet-technikai szolgálatok. 1990-ben a hadtap és a
fegyverzet-technikai területek integrációjából megalakult az anyagi-tech-
nikai szolgálat. A 90-es évek első felében további szolgálati ágak (repülő-

műszaki, elhelyezés) integrálódtak az anyagi-technikai szolgálatb4 míg
mások később kiváltak.

A legutóbbi változásokat 1997-ben és 2000-ben már a íiatalabbak
ís átélték. Előbb megosztott hatáskörökkel kettévált a logisztikai rend-
szer felső szintű vezetése, majd a következő átalakításnál három felső
szintű logisztikai vezető szervezet alakult. Ezekkel párhuzamosan a
haderőnemi szervezeteknél és csapatszinten is változások történtek.

Aki nem ebben a rendszerben él azt gondolhatná, hogy ezek avál-
tozások alapvetően csak a vezetési rendszert, a törzseket érintették és a
javító tisáhelyettes vagy a raktáros ebből mit sem érzékelt. Hiszen neki
ugyanúgy kellet javítania vagy az anyagotkiadnia, mint tizenöt-húsz évvel
ezelőtt. Ez messze nem így van. Akkor nem olvashattuk volna az elmúlt
évtizedben szinte minden éves beszámolóban, hogy a csapatoknál egyre
csökkent a szakállomány létszáma, évről-évre nő a magasan képzett,
tapaszta|t tisztek, tisáhe lyettesek, po l gári állomány kiáramlása.

Ma ismét a Magyar Honvédség minőségi áta|akitásának és moder-
nizációjának vagyunk részesei. A kormány által 1999 -ben elrendelt straté-

giai felülvizsgálat eredményei rámutattak a meglévó hiányosságokra, és

e gyben meghaíán ozták a Magyar Honvédsé gnél szüksé gszerűen végrehaj -

tandó átalakítás feladatokat.

Az a szóndék, hogy korszerűbb, jobban finanszírozható haderővel
rendelkezzünk, komolyan érinti a védelmi tárca logisztikai szemezeteit is.
Ezen a területen ahaderő-átalakítás a létszámcsökkentésen, a raktárak és

ellátó bázisok megszüntetésén, áttelepítésén kívül aá is jelenti, hogy egy
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új, NATO-mintára kiépülő strukturát (bár a lexikon szerint is jelentős

eltérések vannak az egyes országok között) kell létrehozni, amely gyöke-
resen átalakítja a honvédelmi ágazat logisáikai vezetési, tervezési, elláuási
é s eröfonás - gazdálko dás i rendszeret.

Úry gondolom nem csak a NATO-tagság tette szükségessé a logisz-
tikai rendszer átalakítását, hiszen több NATo-tagországnál is ápasfutl-
hatunk hasonló folyamatokat (pl. Nagy-Britannia, Németország, Belgi-
um). A megváltozott körulmények, feladatok kényszedtették ki a változ-
taüísokat. NATO tagságunk csak elősegítette annak a folyamatnak a fel-
gyorsí&ásáq melyre évek óta oly nagy volt a kényszer, modernizálni a
Magyar Honvédség csapatainak ellátási, biaosítási rendszerét, hogy az
megfeleljen a korszení hadseregekkel szemben támasáott követelmé-
nyeknek.

A logisztikai rendszer taldn egyik legnaglobb átalakullúsát éli nap-
jainkban. 2000 őszén a logisztikát két íő területre, a termelői és a
fogasztói logisztikóra osdoník. Ez a üjntés alapvetően a koróbbi HYK
Logisaikai Főcsoportfőnökség és az MH Logisztikai Főigazgatósdg új
szervezeti struktúrójót, feladatrendszerét alakította dt jelentős mérték-
ben, ugllanakkor igen nagl személyi mozgtísokat is előidézett a szakma
terüIetén.

A korábbi, meglévő, a termelői logisáika területéhez tartozó HM
hivatalok mellett megalakult egy új, meghatározó jelentőségű logisztikai
szewezet, a HM Gazdasági Tervező Hivatal. A fogyasztói logisztika
területén, mint felsö szintú logisztikai vezető szeruezetek, a IIVK Logisz-
tikai Csoportfőnökség átalakult, az Nffl LFI jogutódaként pedig meg-
alakult az MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság.

2. Az MH Összhaderőnemi Logisztíkai ós Támogató
Parancsnokság megalakításan szervezeti felépítése,

feladatrendszere

A Magtar Honvédség Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató
Parancsnoksdg (tovdbbiakban MH Ómr1 a jogelőd MH Logisztikai
Főigazgaíóstígtól mind szemezeti struktúrójdt, mind feladarendszerét
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illetően jelentősen eltéi A szervezet nevében a ''Iogisztikai és támogató
megnevezés igen komoly tartalmat takar.

A Magyar Honvédség katonai szervezetei, továbbá a Honvédelmi
Minisztérium közvetlen szervezetei üzembentartási, ellátási, elhelyezési és
közlekedési - a fogtasztőí logisztika körébe tartozó _ biztosítási felada-
tainak tervezése, szervezése és a végrehajtás irányíüísa béke időszakban,
háborús időszakban az egészségügyi biáosítással kiegészítve. Az MH fel-
sőszintíi vezető szervei és csapatai béke és minősített időszaki támogaási
feladatainak tervezése, szervezése és a végrehajtás irányítása. A szolgálati
alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek köZvetlen vezetése.

Költ§égvetési gazdálkodó irányító hatásköre a szervezetébe és aláren-
deltségébe tartozókon túl kiterjed az MH kijelölt felsőszintíi gazdálkodó
szervezeteire és az önálló MH szinhi parancsnokságokra.

Az MH ÖLTP a Honvéd Vezérkarfőnök közvalen szolgdlati aláren-
deltségében hajtja végre feladaUit.

A parancsnokság létszáma az átszewezés során 8 fóvel (250 főről258
ftíre) növekedett, ami nincs arányban a parancsnokság speciális feladat-
rendszerével, valamint az átruháaoít új feladatokkal.

Az átszervezéskor új logisáikai területek kerültek a parancsnokság
feladatkörébe: áIlanű híradás ; kiképzéslechnika; térképészet; szoftver;
humúnanyag.

A következő támogató funkciók jelentek meg a feladatrendszerben:
meteorológiai biztosítás; tűzszerész, aknakutató, hadihajós feladatok;
szabályzat kiadás, központi nyomda; vezetésbiztosítás.

Az átalakítás során a parancsnokság kiegészült az MH Létesítmény
Főnökséggel, megalakultak a Kiképzéstechnikai, a Humán anyagi, a
Térképészeti anyagi- és a Gyógyító alosztályok, valamint a Parancsnoki
iroda. Csökkent a \étszálrna a korábbi MH Katonai Elhelyezési Főnök-
ségnek, melynek feladata a Magyar Honvédség elhelyezési követelmény-
rendszerének kidolgozása, az MH elhelyezési szolgálatainak szakmai
irányitÁsa, illetve a parancsnokság alarendelt alakulatai elhelyezési szol-
gálatainak vezetése.
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A haderő-átalakítás egyik leglényegesebb feladata volt az integrált,

ellátó közPontok kialakítása (MH Harcanyag T'Jlátó Központ, MII
Haditech;ikai Ellátó Központ, MH Iladtápanya§ Ellátó Központ). Az
ágazali e|láttást folytató szeruezetek összevonása során ágazatcsoportos

ellátó központok alakultak ki, magukba integrálva több szakitghoz ártoző

- és az új ellátási ágakkal kiegészült - logisaikai támogaási feladatokat,

Az MH ÖLTP alárendeltségébe több új hadrendi elem került beint€g-

rá|ásra. Az MH 40. Galga Vezetésbiztosító ezred, az MII Központi
Anyagraktár és Javítóüzem, az MH Szabályzatkiadó Intézet és Köz-
ponti Nyomda, az MH Térképész Szolgálat, MH Meteorológiai
Szolgálat, az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Aknakutatő Zász,lőalj,

u-"iy u hadihajós alosztály beintegrálódásával az MH 1, Honvéd

Aknakutató és Úadihajós ezreddé alakuIt. Új szervezetként került meg-

alakításra a, MH Főhi.központ és az MH 15. Esze Tamás Híradó
Ezred, valamint az MH Hiradó Szertár állornányából, nag,tarcsai

helyőrséggel, az MH Híradó Parancsnokság.

Önálló hadrendi elemként megalakításra került az MH Légijármű
Javítóüzem.

A parancsnokság főbb feladatai:

' A Magyar Honvédség katonai sze?,rezetei és - a honvédelmi minisz-

ter felhatalmazás a a\apján - a HM közvetlen szervezetek (hivatalok és

intézmények) logisztikai biztosításának tervezése, szervezése és a végre-

hajtás irányítása, az ezzel kapcso|atos központi belső rendelkezések kidol:
gozása, a HM és FIVKF részére történó felterjesaése, illetve a hatáskörbe

tartozók kiadása.

' A HM-}ryK, valamint az MH szervezetei béke és minősített idősza-

ki támogatási feladatai irányítása és végzése a vezetésbiztosítás, térképé-

szeti és meteorológiai biztosítás, valamint nyomdai SzolgáltaLís és sza-

bályzatkiadás terül€tén.

' A HM-IIVK igénye szerint részvétel az MH minősített időszaki

alkalmazási terveinek kidolgozásában, amely során elkészíti az MH alkal-
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mazásának központi logisztikai és támogatási terveit, számvetései! vala-
mint a parancsnokság és szolgálati alárendeltjei mozgósítási, háborus al-
kalmazási terveit.

' Összeállítja az MH csapatai és szervei "M" anyagi-technikai harc-

érték jelentését, elvégzi az "M" helyzetjelentések feldolgozását, össze-

sítését, értékelését és elemzését.

. Részt vesz a NATO műveletekben és a békemissziókban tevékeny-

kedő magyar erók logisztikai biztosítása és ámogatási feladatai terve-
zésében, ellenőrzésében, továbbá végzi a Nemzeti Támogatás központi
logisáikai tagozatot érintő feladatainak tervezését, szervezését és a végre-
hajtás irrá,my í!ását.

. Résá vesz az MH katasárófavédelmi tevékenységében, önállóan

katasárófa elhárítási operatív csoportot működtet, végzi a radioaktív és

veszélyes anyagok MH szintű felügyeíetét, az Automata Mérés - Adat-
gyűjtő Rendszer (továbbiakban: AMAR) és a vegyi szakértői tevékeny-
séget igényló helyzetekre létrehozott (továbbiakban: HAVARIA) rend-

szerek működtetésének szakmai irányítását.

. A költségvetés tervezésére vonatkozó intézkedések alapján kidol-
gozza az MH ÖLIP felsőszinű gazdálkodó anyagnemfelelős áEazaíok
központi költségvetési javaslatait (változatait), valamint az alárendelt-
ségébe tartozó katonai szervezetek éves csapatköltségvetésének összesített
tewjavaslatait. A tervjavaslatok jőváhagyását követően elvégzi az éves
anyagí-, pénzügsti keretek meghatározását, szakterületén koordinálja a
költségvetési gazdálkodást, összeállítja a meghatározott költségvetési be-
számolókat.

. Ellenőrzi, elemzi és értékeli a parancsnokság és alárendeltjei gaz-

dálkodási tevékenységét, információkat szolgáltat ezek helyzetéről és
javaslatokat tesz a gazdálkodási rendszer fejlesztésére, az erőforrások opti-
mális és hatékony felhasználására. Jogosult a szakmai irányítása alá tar-
tozó teületeken az MH katonai szervezeteinél és HM közvetlen szer-
vezeteknél szakmai ellenőrzéseket végrehajtani.
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' Részt vesz a központosított és központi közbeszerzéseke, valamint
a közbeszerzésekről sző|ő 1995. évi XL. törvényben előírt vagyonárgyak-
ra, immateriális javakra és szolgáltatásokra vonatkozó követelmények
kidolgozásában, együttműködik a honvédelmi tárca beszerzéseinek
előkészítesére és bonyolítá§íra alakított programirodákkal,

. Részt vesz a HM fejezet logisztikai információs rendszere kidolgo-
zásában, az eszköz- és készlet analitikus nyilvántartási és más adatfeldol-
goási, szolgáltatási követelmények meghatarozásában.

' Meghatározza a készlet-, és raktárgazdálkodás, atárolás, és felhasz-
nálás szabályait és követelményeit. Közremúködik a termékazonosítás
feladatainak végzésében.

' Kidolgozza és a változások alaplán aklualízálja - az egész HM tár-
cára kiterjedően - a logisztikai utaltsági rendet.

' Részt vesz a normák, normatívá'k kidolgozásában, illetve a normatív
rendszer karbantartásában.

. Kidolgozza a HM tárca egészére kiterjedően a technikai eszközök
üzembentartásának, üzemeltetésónek, technikai állapota ellenőrzésének és
értékelésének általrfuros követelményeit, meghatározza az ezekkel kapcso-
latos ágazati, szakmai szabályokat.

. Közreműködik az MH új technikai eszközei rendszerbe állítási, át-

fegyverzési javaslatainak, illetve a beszerzési, rendszeresítési és rend-
szerből való kivonási tervei szakmai követelményeinek kidolgozásában, a
csapatpróbák lefolytatásának irányításában, a tapasztalatok feldolgo-
zásában. Résá vesz az MH haditechnikai kutatási és fejlesztési programok
kidolgozásában.

' Javaslatot tesz az MH személyi állománya ellátási normáira és a
haditechnikai eszközök fogyasztási normáira vonatkozó felsőszintrj szabá-
lyozásokra.
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' Yégzi a HM Ingatlankezelési Hivatallal együttműködve az MH
katonai szervezetei elhelyezési biztosításának tervezését és szervezését.

r Tervezi, szewezi azMHvasúti-, közúti-, vízi-, és légi szállítási fela-

dataií, az MH kezelésű közlekedési létesítmények üzemeltetését, fenn-

taÉását, kidolgozza a HM-}IVK részére az ország közlekedési rendszere

honvédelmi érdekű felkészítésének szakmai követelményeit, meghatároz-

za a szállítás, az anyagmozgatás és rakodásgépesítés szabályait. Irányítja a

SZöVetségi kötelezettségekból adódó - a SZövetséges Felvonulási és Moz-
gatási Rendszer (továbbiakban: ADAMS) körébe tartozó - nemzeti felada-

tok tervezését, szervezését és végrehajását.

' kidolgozza a katonai tanintezeti képzés, a továbbképzés, a sor-,

szerzódéses - és tartalékos parancsnoki képzés hatáskörébe íaítoző szak-

mai követelményeit.

' Kapcsolatot tart - a honvédelmi miniszter rendelkezései és a Magyar

Honvédség parancsnoka, vezérkari főnök követelményei szerint - a NATO
szakmai szerveivel és végzi a nemzetközi kato ai együttműködés szakmai
feladatait.

' Részt vesz a DPQ és az FP'okmányok szakmai fejezetei kidolgo-

zásában.

' Együttműködik a HM-tárca termelői logisztikai feladatai biztosítását

végző szervezeteiv el.

' yégzi a parancsnokság titokvédelmi és rejtjelfelügyeleti tevé-

kenységét.

. Ellátja a pararrcsnokság és alárendelt szervezetei környezet-, munka-

és tűzbiztonsági tevékenységének s zakirányításál, szervezésá, ellenőrzését,
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3. A logisztikai rendszer további átalakítása

A kialakított foglasztói logisztikai rendszer még nem végleges.
Jelenleg folyik egl korszerűbb, a magasabb kövelelményeknek jobban
meglfelelő rendszet kialakííősának előkészítése. Tbvábbi integráhíssal
csökken a jelenlegi logisztikai szemezetek száma, modernebbé válik a
támogatrisi rendszer és a csapatlogíszüka Létrehozósra kerüI az a köz-
ponti elem is, amely biztosítja a Magyar Honvédség gyors és zlvarlalan
nemzeíi támogat ísdt a NATO érdekkörzetén belüI és a békefenntafló
műveletek során.

Ez az átalakites Ermészetesen érinti az MH ÖLTP{ is. Az eddigi mű-
ködési tapasztalatok, illetve a NATO kompatibilissá tétel szükségessé teszi
a további, igen komoly belső strukfurális átalakítást. Egyes szervezeti ele-
mek (pl. Logisztikai Műveleti Központ) a hasonló vezetési struktúra miatt
meg fognak jelenni a haderőnemi parancsnokságok vezetési szintjein is.

Az MH ÖLTP új (temezett) Szervezeti elemei:

' Törzskari szervek (Blokkok);

. Összhaderónemi Logisztikai Műveleti Központ ( az MH szol-
gálati ágak funkcionális csoportosítása);

. Végrehajtó szervezetek.

A Logisztikai Műveleli Központ feladatstruktúnüa:

' Műveleti tervezés;

. Üzembentartás;

. Ellátás;

' Elhelyezés;

. Gazdálkodás;

. Mozgaás éS szállítás.
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Az MH ÖLTP logiszükai végrehajtó §zervezetei (tenezet):

' Összhaderőnemi Logisztikai Dandár (új elem),

. Szárazítildi lavítőzászlőalj (új elem),

' Haditechnikai Ellátó Központ,

. Harcanyag Ellátó Központ,

' Hadtápanyag Ellátó Központ,

' Katonai Közlekedési Központ,

' Légijármű Javító Üzem.

A rövid ismertetővel az volt a céIom" hog, bemutassam a logbztika
máS területein tevékenykedők, illene a katonai logisztika iránt érdek,

lődők számára, mit is takar a hosszú megnevezés, MH Osszhaderőnemi
Logisztikai és Támogató Parancs nokság.

Az elmúIt évtizedek váItozásainak emlííésekor nem téfiem ki azok

okairt. Azonban íudni kell, hogy a szemezeti átalakítások soha nem

voltak öncéIúak. A szándék mindig egl lökéletesebb, a feladatokhoz job,
ban alkalmazkodó, gazdaságosabban üzemelteíhető íegyverzet-teclr,
nikai, anyagi-technikai, logisztikai rendszer kialakítása volt, Az eglles

Iépések megtételénéI a döntéshozók míndig keresték azokat a telületeket,
amelyeket integrálni leheí a egles íészterüIetekből. Igy csökkentek a
párhuzamosságok, rugalmasabbá váIt a biztosítási rendszer. A kérdés
azonban mindig ott volt, hogl ű következő lépéssel meddig lehet elmenni
az egyes terüIetek összevonásában. Hol van az a határ, ahol a korábbi
szűkebb szakági területek már sérthetelenek,

Azt gondolom a logisáikával mélyebben foglalkozók mar tudják a

következő lépéseket, mint a jó sakkozók. Azonban az egyes lépések

megtételében benne van a kockázaí is. Talán ez az egyik terület, amelyik
mindig úgy alakul át, hogy közben végzl a napi biztosítás nem könnyű
feladatait. Egy nem megfelelő változtatás működési zavarokat okozhat.
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Nem lehet heteke, hónapokra bezárni és szépen felújítva újból működés-
be hozni. A következő lépések között ott vannak a polgári szféra nagyobb
mértékű bevonása a szolgáltatásokba, a funkcionális szervezetek kialakí-
tása és sorolhatnánk tovább. Egyenlőre a Magyar Honvédség logisztikai
biztosítási rendszerében eddig jutottrrnk, űgy, hogy közben folyamatosan
biztosítottuk a Magyar Honvédség múködóképességét.

Vázlatok:

l , Az MH ÖLTP szervezeti struktúrája,

2. Az MH Üzembentartási fónökség szervezeti struktúrája.

3. Az MH Ellátási Főnökség szer,tezeti struktúrája.

4, Az MH ÖLTP alár€ndelt katonai szervezetei.

Felhasznált irodalom:

l , Hadtudományi Lexikon - Magyar Hadtudományi Társaság, Buda-
pest l995,

2, Az MH ÖLTP Szervezeti és Működési Szabályzata.

3,Az MH ÖLTP parancsnok szóbeli jelentése a parancsnokság 2001 .

évi tevékenységéról (jelentés a Honvéd Vezérkar főnöknek).

4. Honvédelem 2000-2001 (kiadvány).
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|.J Az MH OLTP szervezete

parancsnok

paíancsnok helyettes törzsfónök (pk.h)

Főnökség

MH Ellátasi
Fónökség

MH Közlekedési
SZF-ség



Az MH Üzembentartási Főnökség
szervezete

MH ÖLTP parancsnok

MH üzembentartási
főnök



Az MH Ellátási Főnökség
szervezete

uu Ölrp parancsnok

MH ellátási fónök



Az MH OLTP alárendelt szervezetek
vezetési rendje

parancsnok

parancsnokhelyettes tözsfónök(pkh.) üzembentartásifönök ellátasifónök közlekedési szf.

MH
Támogató ezred

MH l, Honvód
Tűzszerész és MH Haditechnikai

Ellátó Központ

MH Harcanvao
Ellátó Közíon-t


