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E L E M Z É S 

A KATONAI LOGISZTIKA KÉT ALAPVETŐ ÁGÁNAK 
KAPCSOLÓDÁSÁRÓL 

Jároscsák Miklós 1 

Bevezető gondolataim között feltétlenül szükségesnek tartom rögzí-
teni, hogy a haderő logisztikai támogatása kialakítása időpontjától fo-
lyamatosan változtatási kényszer alatt áll, melynek legfőbb motivációi 
ismertek előttünk. Ezek a motivációk a haderőcsökkentéshez minél na-
gyobb arányban történő hozzájárulás, a NATO Szövetséges Össz-
haderőnemi Logisztikai Doktrínájából és más NATO alapdokumen-
tumokból eredő harmonizációs feladatok teljesítése, valamint a nemzet-
gazdaság fokozottabb szerepvállalásának elősegítése feladatkörök men-
tén sorakoztathatók fel. 

A haderő-fejlesztési koncepciók különböző válfajai egységesen a 
fenti motivációk, vagy ha úgy tetszik kényszerítő körülmények érvényesí-
tését helyezték előtérbe akkor, amikor a katonai logisztika teljes vertiku-
mára kiterjedő fejlesztési megoldásokat vázolták fel. Bár a koncepciók át-
fogó jellegüket tekintve kiterjedtek a termelői logisztika és a fogyasztói 
logisztika teljes vertikumára, azonban az elgondolások nagyobb része a 
haderőn belüli fogyasztói logisztika rendszerének, szervezeti hátterének 
átalakítására irányult. 

A fogyasztói logisztika terén végbement csapat-, haderőnemi-, köz-
ponti változásokat, illetve a további terveket írásomban nem érinteném, 
hiszen a napirenden lévő témákban számos neves elméleti és gyakorlati 
szakember foglalt állást vagy adott hangot véleményének. Azokon túl-
menően több szakmai fórumon, konferencián – a közreadott előadások, 
előterjesztések, hozzászólások anyagából – az érdeklődők pontos infor-
mációk birtokába juthattak a Logisztikai Modernizációt Irányító Bi-
zottság tevékenységéről és az általuk elért eredményekről. Éppen ezért 
vállalkoztam egy kevésbé kiművelt, de napirenden lévő témában – a ka-
tonai logisztika két alapvető ágának kapcsolódását érintően – egyfajta 
szakmai felülemelkedés helyzetéből elvégzendő elemzésre, mely ered-
ményeit az alábbiakban adom közre. 

                                                      
1 Dr. Jároscsák Miklós ezredes PhD, HM Gazdasági Terveztő Hivatal főigazgató 
általános helyettese. 
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A termelői logisztika feladatrendszere legfőképpen a logisztikai 
gazdasági folyamatok felső szintű szabályozására, irányítására, a kü-
lönböző időtávú gazdasági tervek kidolgozására, a haderő anyagi, tech-
nikai, ingatlan szükségletének vásárlás, beszerzés, rendszeresítés és a 
hozzájuk kapcsolódó kutatás, fejlesztés, gyártás útjain történő biztosí-
tásra irányul. Ezek mellett a termelői logisztika részét képezik még olyan 
feladatok, illetve tevékenységek, mint a szabványosítás, a minőségbizto-
sítás, termékazonosítás, bevizsgálás, ipari szintű szakjavítás, valamint a 
logisztikai reálfolyamatok egészére kiterjedő gazdasági ellenőrzés. 

Végeredményben a termelői logisztika ág rendeltetése, hogy a had-
erőképességből kiinduló feladatok erőforrás-, és költségigényére épülő 
tervezési adataira alapozva – a fejlesztési és fenntartási területekre jóvá-
hagyott költségvetés felhasználásának szabályozásával, a költségvetési 
funkciók gyakorlásával– teremtse meg és biztosítsa a fogyasztói logiszti-
ka működésének feltételeit. Ebből a gondolatból a gazdasági tervezés 
meghatározó jelentőségét kell kiemelni, ami a feladatok erő-forrás von-
zatából indul ki, melyet kétfázisú költségigény tervezés követ. Az 1. fázis 
a célul kitűzött katonai képességekhez tartozó feladatok optimális meny-
nyiségű és minőségű erőforrásai becsült költségigényének összeállítását, 
míg a 2. fázis a felhasználásra tervezett erőforrások és azokhoz tartozó 
költségek, a jóváhagyott költségvetés adta lehetőségek szerinti visszater-
vezése foglalja magába.  

Ebben a gazdasági tervezési rendszerben pontosan megjeleníthetők a 
jóváhagyott költségvetésből teljesíthető, illetve nem teljesíthető fel-
adatok, ugyanakkor tételesen rögzítésre kerülhet a feladatelmaradások 
képességfejlesztésekre gyakorolt hatása. Mindezekkel együtt a tervezési 
folyamatok kimenete alapját képezi a pénzügyi tervek kidolgozásának, 
továbbá a nagybani és részletes beszerzési tervek összeállításának. 

A különböző időtávokra szóló és jóváhagyott gazdasági tervek alap-
ján, reális alapokon indulhatnak be a fejlesztési programok, a kutatások, 
fejlesztések és azokon túlmenően a haderő normatív működéséhez kap-
csolódó logisztikai támogatások. A megalapozott gazdasági tervezés ter-
mészetesen csak a tárca szintű Védelmi Tervezési Rendszeren belül, 
azok másik két komponensével szerves egységben töltheti be szerepét2, 
ami nem más, mint a vállalt NATO kötelezettségeinkhez és a nemzeti 
célkitűzésekkel kapcsolatos feladatok teljesítéséhez kapcsolódó pontos, 
átlátható és elszámoltatható végrehajtás feltételeinek megteremtése. 

                                                      
2 A VTR tárca szintű szabályozóit a 14/2002. (HK 7.) HM utasítás rögzíti. 
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A termelői logisztika és a fogyasztói logisztika fogalmi körét 1999-
ben, a Haderőátalakítást Irányító Bizottság logisztikai albizottságával 
együttműködő, magas szintű szakmai grémium a következőképpen fo-
galmazta meg: 

„Termelői logisztika: 

A logisztikának azon része, amely a kutatással, a tervezéssel, a fej-
lesztéssel, a gyártással és az anyagi eszközök átvételével, rendszeresíté-
sével és rendszerből való kivonással foglalkozik, Ezen túlmenően a ter-
melői logisztika körébe tartoznak: a szabvályosítás, a szerződéskötések, 
a minőségbiztosítás, a beszerzés, a termékazonosítás, a vagyon- és in-
gatlankezelés és az ezekhez kapcsolódó költségvetési funkció gyakorlá-
sa.” 

„Fogyasztói logisztika: 

A logisztikának azon összetevője, amely a termékek átvételével, 
rendszerbe állításával, a tárolással, az ellátással, az üzemeltetéssel és a 
szállítással, valamint a hatáskörébe utalt beszerzéssel, a vagyon- és in-
gatlan használatával és az azokhoz kapcsolódó költségvetési funkció 
gyakorlásával foglalkozik.” 

A szakmai egyetértéssel elfogadott terminológiák döntően NATO-n 
belüli megfogalmazásokra épülnek3, részeiben azokkal egyezőek. Ennek 
ellenére a katonai logisztika két ágának behatárolása, a köztük húzódó ha-
tárvonal éles kontúrokkal történő felvázolása még a mai napig sem került 
nyugvópontra, holott a területek elvben leválaszthatóak, a valóság más 
helyzetképet tükröz. Nem véletlen, hogy a 2001. október 27-én lefolyta-
tott „MH Logisztikai Konferencia” előadói közül – meghatározó vezető 
szemilységek – többen egymástól eltérően nyilatkoztak. Míg a HVKF Úr 
kétségtelen eredménynek ítélte meg a termelői logisztika és a fogyasztói 
logisztika szétválasztását, addig a védelemgazdasági terület egyik vezető-
je Dr. Halasi Zoltán dandártábornok a következőket fejtette ki.4 

„A Vezérkari Főnök úr előadásában is elhangzott a termelői- és fo-
gyasztói logisztikának a megfogalmazása. Én úgy gondolom, hogy a 
termelői- és fogyasztói logisztika, mint kategória egy dinamikus kategó-

                                                      
3 NATO Logisztikai Kézikönyv HVK LCSF-ség 1998. évi kiadás 29. oldal. 
4 Katonai Logisztika 2001/4. szám, 159. oldal. 
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ria, állandóan mozog, viták központja lehet, de még mindig nem biztos, 
hogy ugyanazt értjük alatta, tehát ezen a területen még további egyezte-
tési kötelmeink vannak. 

Elég csak arra utalni, hogy az én megítélésem szerint egy erőforrás 
elemben rendszerbe történő bekerülése, a rendszerből történő kikerülé-
se a termelői logisztika körébe tartozik. Nem biztos, hogy pontosan így 
hangzott el, de ezek is olyan dolgok és olyan elemek, amik arra hívják fel 
a figyelmet, hogy van még mit egyeztetnünk ezen a területen is. 

Elég, ha csak arra utalok, hogy az elmúlt tíz évben nem emlékszem 
arra, hogy valamilyen új haditechnikai eszköz rendszeresítése esetén a 
rendszeresítési bizottság összeült volna. Nem emlékszem arra, hogy csa-
pattagozatban vagy bármilyen tagozatban rendszeresítésre kerülő eszköz 
rendszeresítésre való előkészítését valamilyen termelői logisztikába tarto-
zó szervezeti elem hajtotta volna végre.” 

Az idézetekkel szemben, elsősorban a gyakorlati szakemberek, lo-
gisztikai vezetők egyre gyakrabban vetik fel a katonai logisztika egysé-
gének kérdését és egyre nő azoknak a kollégáknak tábora, akik a termelői 
logisztika és fogyasztói logisztika elkülönített, autonóm működését, ezál-
tal a katonai logisztika megosztását elméletieskedő, mesterkélt,    ugya-
nakkor jól hangzó szlogennek tartják. Többen vannak olyanok is, akik a 
HVKF úr által kifejtett szétválasztással, mint eredménnyel igyekeznek 
NATO harmonizációval összefüggő példát felmutatni. 

A termelői logisztika és fogyasztói logisztika egységben, vagy kü-
lönálló formában történő működése tekintetében a korrekt válasz megfo-
galmazásához mindkét oldal gyökeréig hatoló elemzés útján jutottunk el. 

 

 

 

1. Tegyük vizsgálat tárgyává először a termelői logisztika  
kialakulását, feladatrendszerének kiterjedését és az ahhoz  
tartozó szervezeti keretek lehetőségét 

A termelői logisztika kialakulásának előzményei az 1980-as évek 
elejéig nyúlnak vissza, mely időszakban, a hadrendben, de a hadrenden 
kívül is jelen voltak azok a termelői logisztikai funkciókat betöltő szerve-
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zetek, akik a központi-, haderőnemi-, és közvetlen végrehajtási tagozat 
működési feltételei biztosításához járultak hozzá. Abban az időben a MH 
szintű hadtáp- és fegyverzettechnikai szolgálati ágak tevékenységében 
közel azonos súllyal jelent meg a kutatásban, fejlesztésben, rendszeresí-
tésben, rendszerbe állításban, beszerzésben, minőségbiztosításban és mi-
nőségtanúsításban, a szabványosításban, valamint a szakmai infrastruktú-
ra kialakításában megnyilvánuló feladatrendszer, illetve a napi működés, 
kiképzés támogatásához kötődő funkció.  

Ezen túlmenően azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a had-
erő anyagi-technikai (azon belül egészségügyi is) folyamatai mögött 
prosperáló hadiipari háttér és többek között a Technikai Külkereskedelmi 
Vállalat export-import tevékenysége állt. 

Talán nem érdektelen feleleveníteni azokat a hazai nagyválla-
latokat, amelyek egyik fő termelési profilja a haderő megrendelések tel-
jesítésére épült. A Csepel Művek, Rába Művek, Videoton, Fűzfői 
Nitrokémia, Diósgyőri Gépgyár, Magyar Optikai Művek, Fegyver és 
Gázkészülékek Gyára, Orion, Ruhagyárak, ÁFOR, Konzervgyárak 
jelentős hadiipari kapacitásokat működtettek, melyek a kor színvona-
lán álló kézifegyvereket, lövegeket, páncélozott szállító harcjárműveket, 
híradástechnikai és optikai eszközöket, alkatrészeket, személyi felszerelé-
seket és ellátási anyagokat produkáltak. Ezekkel a hadiipari szervezetek-
kel az akkori tárcán belül működő önálló hadtáp- és technikai szolgálat-
főnökségek, Haditechnikai Intézet, a központi raktárak, majd a 
későbbi ellátó központok és javító üzemek közvetlenül, illetve a KÜM 
minőségbiztosítási rendszeren keresztül tartottak kapcsolatot.  

Ebben az időszakban a gazdasági tervezéssel kapcsolatos irányítást 
és koordinációt a HVK Anyagtervezési Csoportfőnökség látta el. A 
rendszerváltozás éveiben ezekből a gyökerekből indult ki a haderőn belüli 
anyagi – technikai integráció, alakult át a piacgazdaság törvényeihez iga-
zodó honvédségi gazdálkodás. A Haditechnikai Intézet mellé olyan 
termelői logisztikai szervezetek sorakoztak fel, mint az MH Gazdasági 
Hivatal – ami a mai HM Beszerzési Biztonsági Beruházási Hivatal 
jogelődje–, a HM javító és szolgáltató részvénytársaságok (CURRUS 
Rt., ARSENAL Rt., ARCOM Rt., CENTRÁL MOSODÁK Rt), me-
lyek szoros kapcsolatban álltak az újonnan alakult szakirányú HM főosz-
tályokkal, valamint a feladatrendszerében bővülő, de létszámában egyre 
csökkenő MH szolgálatfőnökségekkel. 

A mai termelői logisztikához tartozó feladatrendszerek és szervezeti 
elemek elkülönülése egyrészt a gazdasági törvények hatásának, másrészt 
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a haderőcsökkentés és átstrukturálás következményének tudható be. Itt 
fontos ugyanakkor leszögezni azt a tényt is, hogy a HM termelői logiszti-
kához kapcsolódó főosztályai, a HM háttér intézetként létrehozott és mű-
ködő szervezetek mind-mind az MH szolgálatfőnökségekből, illetve ki-
sebb részben a központi logisztikából vontak el szakállományt.  

Ennek következtében a korábban teljes körű önállóságot élvező és 
primátusi jogokat gyakorló MH szolgálatfőnökségek polarizálódtak és 
szakállományuk (az egyetemet és főiskolát végzett mérnökök, köz-
gazdászok) kiáramlott része szakmai talajvesztetté vált, ami azt jelentette, 
hogy elmaradt a gyakorlati élettől, azzal együtt megszűnt a mindenkori 
valós helyzet ismereteinek birtoklása.  

Ez a körülmény vezetett odáig, hogy az MH-ból a HM-be és HM 
háttérintézetekbe került szaktisztek mindenkor csak az érintett MH 
szolgálatfőnökség hathatós támogatása mellett képesek feladataik ma-
radéktalan ellátására. Ezt az állítást számos tény támasztja alá, amelyek 
közül elegendő lehet a különböző fejlesztési programok kidolgozását és 
menedzselését, vagy a haditechnikai beszerzések, rendszeresítések lefoly-
tatását idézni.  

Ezzel összefüggésben bizonyított az is, hogy a szakmai folyamatok 
(gazdálkodási és üzemeltetési) tényleges szakmai – és semmi mással nem 
pótolható – bázisát a valójában mára már létszám tekintetében jelképes-
nek tekinthető MH szolgálatfőnökségek alkotják, akik hasonló súlyú 
részt vállalnak mind a termelői logisztikára, mind a fogyasztói logiszti-
kára háruló feladatok szabályozásából, szakirányításából, valamint az 
anyagnemfelelősi rendszer fenntartásából. Szerepük tehát meghatározó 
és a katonai logisztika működése szempontjából elengedhetetlen jelen-
tőséggel bír, ami egyben azt is jelenti, hogy egészében, nem csupán egyes 
részterületek vonatkozásában deklarálható a termelői logisztika és a fo-
gyasztói logisztika szétválasztása, feladatrendszerük tiszta profilok sze-
rinti elkülönítése. 

A téma helyzetelemzése nem nélkülözheti a termelői logisztika – 
már korábban jelzett –feladatrendszere szervezeti lefedettségének vizs-
gálatát, melynek mai legegzaktabb forrása a HM Ideiglenes Szervezeti 
és Működési Szabályzata, amelyből a következők derülnek ki: 

a) Termelői logisztikához kapcsolódó HM főosztályok 

 KÖZGAZDASÁGI ÉS VAGYONFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY 
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A Honvédelmi Minisztérium és a felügyelete alá tartozó költség-
vetési szervezetek gazdálkodási modelljének kialakítására, a fejezet gaz-
dálkodási célkitűzéseinek kialakítására, gazdasági szabályozások előké-
szítésére, gazdasági és közhasznú társaságok felügyeletével kapcsolatos 
döntések előkészítésére, valamint a tárca kezelésében lévő ingó kincstári 
vagyonelemek kezelésével összefüggő feladatok végzésére hivatott szer-
vezet. 

Rendeltetéséből adódó fő feladatai mellett a főosztály részt vesz a 
NATO egységesítési dokumentumok gazdasági jellegű részeinek feldol-
gozásában. Szakterületén együttműködik a NATO illetékes bizott-
ságaival, értékelő elemző tevékenysége révén részt vesz a tárca szintű 
gazdasági döntések előkészítésében, kialakítja a tárca gazdálkodását 
meghatározó keretszabályokat, közreműködik a költségvetési szervek 
alapításával és változásával összefüggő feladatok végrehajtásában, kezeli 
a vagyonnal kapcsolatos nyilvántartásokat és adatokat, javaslatokat dol-
goz ki a tárcához kapcsolódó gazdasági társaságok meghatározó szemé-
lyeinek kinevezésére és felügyeletet gyakorol a hozzá utalt különböző te-
rületeken. Tervezi, szervezi és támogatja a Honvédelmi Minisztérium 
Gazdasági Kabinetjének működését.  

Feladatait a közigazgatási államtitkár alárendeltségében hajtja vég-
re, a főosztály szakmai irányítását egyes területeken a védelemgaz-
dasági és informatikai főigazgató látja el5. 

 

 

 HADITECHNIKAI FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY 

Rendeltetését a haditechnikai fejlesztési koncepciók megalkotása, a 
fejlesztési tervek és programok kidolgozása, a haditechnikai kutatások és 
fejlesztések szakmai irányítása, a beszerzésre, minőségbiztosításra, szab-
ványosításra, valamint a rendszeresítésre és rendszerből történő kivonásra 
vonatkozó szabályozások együttesen alkotják. 

Rendeltetésén túlmenő fő feladatai között szerepel a kidolgozott ha-
ditechnikai fejlesztési programok előkészítése, a tervek összeállításának 
koordinálása, a nemzeti katonai szabványosítási tevékenység szabályozá-

                                                      
5 Szakmai irányítás átadott területei a HM védelemgazdasági helyettes állam-    
titkár határozza meg. 
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sai szakirányítása, a vonatkozó NATO tervezési dokumentumok kidolgo-
zásának irányítása, tárcaszintű képviseletek az érintett NATO és európai 
munkacsoportokban. 

A főosztály a közigazgatási államtitkár alárendeltségébe tartozik, 
szakmai irányítását a haditechnikai fejlesztési főigazgató végzi. 

 INFRASTRUKTURÁLIS FŐOSZTÁLY 

Rendeltetése az ingatlangazdálkodási feladatok tervezésének irányí-
tásából a tárcaszintű döntések előkészítéséből, a vagyonkezelési feladatok 
ellátásából, az ingatlanok működtetésének ellátásából, a tárcára háruló 
környezetvédelmi és természetvédelmi követelmények érvényesítéséből, 
a különböző infrastrukturális fejlesztésekkel összefüggő tervezési felada-
tok végrehajtásából tevődik össze. 

Rendeltetéséből adódó fő feladatai mellett végzi az ingatlan állo-
mány normatív költségvetési szükségleteinek összesített tervezését, szer-
vezi és irányítja az ingatlanok nyilvántartását, részt vesz az ingatlanok tu-
lajdonjogi viszonyait érintő döntések előkészítésében, szakmailag 
felügyeli az ingatlangazdálkodást, ellátja a tárca vagyonkezelésében lévő 
ingatlanok tulajdoni képviseletét, valamint szakterületére vonatkozóan 
elemző, értékelő és döntéselőkészítő tevékenységet folytat. 

A főosztály a közigazgatási államtitkár alárendeltségébe tartozik, 
tevékenységét a védelemgazdasági helyettes államtitkár szakmai irá-
nyítása mellett folytatja. 

 

b) Termelői logisztikához kapcsolódó HM háttérintézetek 

 HM Gazdasági Tervező Hivatal 

Rendeltetésének lényegét a különböző időtávú (rövid, közép, hosz-
szú) fejlesztési tervek és programok tárca szintű erőforrás, költség és 
költségvetési igény tervezésének szabályozása, összefogása, koordiná-
lása, a velük kapcsolatos fejezetszintű döntések előkészítése képezi.  

Rendeltetésével összefüggő feladatokon kívül végzi a költség és erő-
forrás gazdálkodás elemzését, a költség és erőforrás normatívák és muta-
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tószámok képzését, a gazdasági folyamatok értékelését és elemzését, to-
vábbá a termékkodifikáció, a minősített időszaki tervezés, a rendszeresí-
tés és a rendszerből történő kivonás, valamint a logisztikai gazdasági in-
formációs rendszer tervezése, üzemeltetése hatáskörébe utalt feladatainak 
végrehajtását. 

A Hivatal a közigazgatási államtitkár alárendeltségében a véde-
lemgazdasági helyettes államtitkár és a védelemgazdasági és informati-
kai főigazgató szakirányítása mellett működik. 

 HM Beszerzési és Biztonsági Beruházási Hivatal 

Rendeltetését egyrészt az MH működéséhez szükséges technikai 
eszközök és anyagok beszerzése, valamint az ahhoz kapcsolódó marke-
ting és kontrolling feladatok szervezése, végrehajtása, másrészt a NATO 
biztonsági beruházási programja hazánkat érintő prodzsektjei megvalósí-
tásának koordinálása, továbbá közbeszerzési eljárások kezdeményezése, 
lefolytatása, szerződések megkötése, a VÁM és határforgalmi feladatok 
tervezése, szervezése és végzése képezi. 

Feladatait a közigazgatási államtitkár alárendeltségében a véde-
lemgazdasági helyettes államtitkár jogkörében, a haditechnikai fejlesz-
tési főigazgató szakirányítása mellett hajtja végre. 

 HM Technológiai Hivatal 

Rendeltetésének lényege a haditechnikai kutatással és fejlesztéssel 
összefüggő feladatok végrehajtása, az ipari együttműködési és nemzetkö-
zi tevékenységek szervezése, koordinálása és végrehajtása. 

Rendeltetéséből adódó fő feladatok mellett a Hivatal tervezi és szer-
vezi a katonai minőségbiztosítással, szabványosítással, termékminőségi  
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vizsgálatokkal kapcsolatos feladatokat, kezeli a haditechnikai eszközök 
gyártási dokumentációját, tárca szinten koordinálja a NATO szabványosí-
tással, a NATO STANAG-ok hazai adaptálásával kapcsolatos tevékeny-
ségeket. 

A Hivatal a közigazgatási államtitkár alárendeltségében működik, 
tevékenységét a védelemgazdasági helyettes államtitkár jogkörében a 
haditechnikai fejlesztési főigazgató szakirányítja. 

 HM Ingatlankezelési Hivatal 

Rendeltetéséhez tartozik a HM vagyonkezelésű ingatlanállományá-
val és az elhelyezési szakanyagokkal történő gazdálkodás végrehajtása, 
illetve a hozzájuk kapcsolódó tevékenységek központi irányítása. 

Rendeltetéséből adódó feladata a tárca ingatlanállománya haszná-
latának, fenntartásának, kezelésének felső szintű irányítása, a HM va-
gyonkezelésű lakásokkal való gazdálkodás, az ingatlanállomány fejlesz-
tésével, felújításával összefüggő feladatok irányítása és felügyelete, va-
lamint az építésügyi feladatok végzése. 

Feladatait a védelemgazdasági helyettes államtitkár alárendelt-
ségében a HM infrastrukturális főosztályvezető szakirányítása mellett 
hajtja végre. 

A termelői logisztika irányító és végrehajtó szervezetei áttekintésé-
ből világosan kitűnik, hogy az egészségügyi6- és a közlekedési szolgálat-
nak nincs kapcsolata a termelői logisztikával sem a HM főosztályok, 
sem a HM háttérintézetek szintjén, ami a védelemgazdasági folyamatok 
alakítása és szabályozása, valamint a központi támogatási feladatok tárca-
szintű tervezése és előkészítése terén számukra rendkívül hátrányosnak 
tekinthető. Ugyanakkor azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy az 
említett két szolgálatnak hagyományosan erős kötődése és kapcsolatrend-
szere áll fenn az érintett szakminisztériumokkal, valamint az országos ha-
táskörű szervekkel (katonai képviseletek, MÁV, MALÉV, OEP kapcso-
latok), ami természetesen nem pótolhatja a HM tárcán belüli 
szakirányítást.  

                                                      
6 Jelenleg az Egészségügyi Szolgálat nem tartozik a katonai logisztikai szolgá-
latok közé és önállóságát a logisztikai integrácó közepette is képes volt meg-
őrizni. 
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Az is nyilvánvalóan látszik a termelői logisztika feladatrendszeréből 
és annak szervezeti hátteréből, hogy míg a HM Infrastrukturális Főosz-
tály tevékenysége közvetlenül az általa szakirányított HM Ingatlankeze-
lési Hivatalra irányul, addig a termelői logisztikával kapcsolatban álló 
többi HM főosztály tevékenységében önálló funkciók dominálnak és ott 
kevésbé vannak jelen az érintett hivatalok szakfelügyeletével, szakirányí-
tásával összefüggő elemek. Ebből adódóan a termelői logisztika vezetett-
ségének helyzetét úgy is lehetne értékelni, hogy a tevékenységek szakirá-
nyítása részeiben az egyes HM főosztályok feladatrendszerében lefedett, 
viszont egészében a HM szinten hiányzik az a szervezeti háttér, amely 
biztosíthatná a termelői logisztika – fogyasztói logisztikához hasonló 
rendszerű – egységes vezetését, ami a követelmények kidolgozásától, a 
feladat megoszlásán keresztül a végrehajtás elszámol-tatásáig terjedne. 

Úgy is megközelíthető a termelői logisztika szervezeteinek vezetési 
feltételrendszere, hogy a területfelelős – jelenleg egy személyes – fő-
igazgatói beosztás érdemi betöltéséhez, illetve annak hatékony gyakorlá-
sához mindenképpen indokolt a főigazgató közvetlen alárendeltségébe 
olyan célirányosan kialakított szervezeti elem létrehozása, amely rendel-
tetését tekintve betölthetné a főigazgató hatáskörébe tartozó termelői lo-
gisztikai szervezetek általános- és szakmai vezetésének elősegítését. 

Egy másik megoldást a termelői logisztikát alkotó szervezetek (fő-
osztályok és hivatalok) vezetésére a HM védelemgazdasági helyettes ál-
lamtitkár közvetlen alárendeltségében működő törzskari szervezet mű-
ködtetése jelentené, amely átfogó jelentést gyűjtő, információ feldolgozó, 
általános vezetési döntéselőkészítő szervként funkcionálhatna. 

A termelői logisztika legfőbb vezetői alárendeltségében létrehozan-
dó és működő szervezeti elem rendeltetése és feladatai kizárólag a terme-
lői logisztika területéhez kötődnének, annak tevékenysége semmilyen 
vonatkozásban nem terjedne ki a HVKF által egyszemélyben vezetett fo-
gyasztói logisztikára. 

Összefoglalva az 1. pontban foglaltakat megállapítható, hogy a 
termelői logisztika területén is jelen van a katonai logisztika több éve zaj-
ló átrendezési folyamatainak hatása, melynek talán legeklatánsabb példái 
az elhelyezési szakterület vezető és végrehajtó szervezeteinek átalakulá-
sa, a HM Ingatlankezelési Hivatal létrehozása, a beszerzési és biztonsá-
gi beruházások egy szervezetbe integrálása, a HM Technológiai Hivatal 
feladatrendszerének bővítése és nem utolsósorban a képesség orientált és 
feladat alapú gazdasági tervezés szervezeti hátterének megteremtése a 
HM Gazdasági Tervező Hivatal megalakításával. Ezen túlmenően a 
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termelői logisztikához a fogyasztói logisztikától olyan funkciók is átke-
rültek, mint a termékazonosítás (kodifikáció) és a minősített időszaki 
gazdasági tervezés, amelynek NATO irányultságú kapcsolatrendszere és 
jelentős tárcaközi, nemzetgazdasági kiterjedése is fennáll. 

Mindezekből érzékelhető, hogy a termelői logisztika funkcionális 
összetevői tekintetében jelenleg egy jelentős fejlődési perióduson halad 
keresztül, amelyben a kutatás – fejlesztés, szabványosítás, rendszeresítés 
és rendszerből történő kivonás, a minőségbiztosítás, termékazonosítás 
(kodifikáció), gazdasági tervezés, beszerzés hivatali feladatrendszere és 
irányítási feltételei egyes vonatkozásokban megfelelnek, más vonatko-
zásban eltérnek a követelményektől. 

Az elemzés tanúsága szerint az is igazolható, hogy a termelői lo-
gisztika szervezetei (főosztályok és HM hivatalok), a HM védelemgazda-
sági helyettes államtitkár – általa átruházott jogkörben az illetékes fő-
igazgatók – közvetlen irányításával működnek, viszont feladataik ellátása 
igényli, illetve nem nélkülözheti a fogyasztói logisztika vezető szervei-
nek (különösen az MH szintű szolgálatfőnökségek) bevonását. 

A napi katonai logisztikai tevékenység folyamatában az is két-
ségkívül bizonyítható, hogy a termelői logisztika és a fogyasztói logiszti-
ka között élő kapcsolatok működnek, ami a termékazonosítástól, a szab-
ványosításon és minőségbiztosításon keresztül, a gazdasági tervezésen át 
(remélhetően végbemegy az a fajta áttörés, ami a pénzkeretek elosztásá-
val szemben a képességek elérése érdekében végrehajtandó feladatok 
erőforrás- és költségigényére alapozott tervezési rendet helyezi előtérbe) 
egészen a beszerzések lebonyolításáig, a kutatások és fejlesztések szak-
mai megalapozottságáig terjed ki. 

2. Másik oldalról nézzük meg a fogyasztói logisztika önálló 
működésének képességét a hozzárendelt feltételrendszer bizto-
sítottsága oldaláról 

Kiindulópontként teljesen alkalmasnak tekinthető azon vissza-
utalás, amely a termelői logisztika összegző részében található. A terme-
lői logisztika és a fogyasztói logisztika kapcsolati képlete oda – vissza 
ugyanazt az eredményt adja, mégpedig a katonai logisztikai folyamatok 
egységét, amelyben a miniszteriális és a végrehajtó szinten jelentkező 
szakfeladatok összegződnek. A katonai logisztika két alapvető ágának 
aránya a különböző logisztikai folyamatok vonatkozásában eltérő, feladat 
és szakági specifikum tartalmú. Ez lényegében azt is jelentheti, hogy a 
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termelői logisztika döntően a fogyasztó logisztika felső szintjéhez tartozó 
kapcsolatrendszerében leginkább az MH Összhaderőnemi Logisztikai 
és Támogató Parancsnokság üzemeltetési és ellátási blokkjának részét 
képező MH szolgálatfőnökségek játszanak szerepet. Ezek a szerepek – 
visszautalva a termelői logisztika anyagnemfelelős szolgálati háttértől va-
ló függőségére – többek között a központi beszerzések előkészítésében, a 
termékazonosításban, a haditechnikai kutatások és fejlesztések szakmai 
követelményrendszerének megfogalmazásában, a csapatpróbák, illetve 
kísérletek megszervezésében, a gazdasági tervek kidolgozásában, a kü-
lönböző haderőfejlesztési programok szakmai háttere biztosításában, a 
gazdasági szabályozások elvégzésében, normák és normatívák kialakítá-
sában ölthetnek testet. 

Az MH szervezetek folyamatos logisztikai támogatása megvaló-
sításáért közvetve és közvetlenül felelős központi-, illetve csapat-
logisztikai szervezeteknek egy sor elvárása jelentkezik a termelői logisz-
tikával szemben, amelyek közül kiemelést érdemel – gazdasági folyama-
tok törvényi keretekkel harmonizáló általános szabályozása, a különböző 
szintek gazdasági szereplőinek megjelölése, azok feladatrendszere egy-
másra épülésének kidolgozása. Ezeken belül néhány konkrét önerőt ér-
demes megjelölni: 

• a különböző időtávlatokra szóló gazdálkodási irányelvek, követelmé-
nyek meghatározása, 

• a gazdasági tervezés rendjének szabályozása, a hozzákapcsolódó fel-
tételrendszer biztosítása, 

• az egészségügyi és a közlekedési ágazatok termelői logisztikai part-
nerének, koordinációs szervezeti elemének létrehozása, 

• a logisztikai gazdasági információs rendszer fejlesztésének mene-
dzselése, üzemeltetése, 

• a NATO termékkódok alkalmazására történő átállás előkészítési és a 
folyamat támogatása, 

• a minősített időszaki szükségletek tervezési feladatainak irányítása, a 
biztosítás koordinálása és a visszajelzések ciklikus végrehajtása, 

• szabványosítási tevékenység, a NATO STANAG-ok feldolgozásának 
szervezése, központi irányítása és összefogása, 
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• a minőségbiztosítás katonai logisztika egészére kiterjedő képvisele-
te, a tárcaszintű szabályzó tevékenység végzése, 

• a központi beszerzések szakszerű, gyors és törvényes előkészítése, 
a rendelkezésre álló költségvetési források időbeni felhasználásá-
nak elősegítése, 

• összevont normák, normatívák kidolgozása és alkalmazása, 

• a katonai logisztikát támogató nemzetgazdasági háttér kiszélesíté-
se, 

• a nemzeti támogató képesség katonai oldalának fejlesztése, a befo-
gadó nemzeti támogatás szakterületi feladatainak koordinálása. 

 

Mindezen fogyasztói logisztikai elvárásokhoz tartozik a NATO lo-
gisztikai alap- és irányelvek figyelembevétele, a szakmai doktrinális téte-
lek alkalmazása, amelyek így együttesen a termelői logisztika hagyomá-
nyos működési folyamatainak megújítását generálhatják. Ugyanakkor a 
termelői logisztikával szembeni elvárások azt is jelzik, hogy a fogyasztói 
logisztika NATO konform módón való működése függ a termelői logisz-
tika hatékony és rugalmas (többfunkciós) kialakításától, mely érdekében 
elinduló fejlesztéseket csak a már folyamatban lévő fogyasztói logisztikai 
modernizáció eddig elért eredményei szem előtt tartásával célszerű vé-
gezni. 

Nyilvánvaló, hogy a fogyasztói logisztikára kiterjedő és több éve a 
NATO konform működés irányába mutató modernizáció nem érhet véget 
a fogyasztói logisztika háttér mezsgyéjén, amiből az következik, hogy a 
termelői logisztika vezetésének mielőbb el kell indítani saját funkcionális 
területei fejlesztését. Ez elemi érdeke a haderő logisztikai támogatása fo-
lyamatos fenntartásának, a még kezdeti stádiumban lévő nemzeti támoga-
tó képesség kifejlesztésének és a nemzetgazdaság fokozottabb szerepvál-
lalása tényleges biztosításának. 

A termelői logisztika oldaláról is belátható, hogy hatékony műkö-
dése csak a fogyasztói logisztikával szerves egységben képzelhető el, vi-
szont az egységben történő működés nem nélkülözheti a feszes szabályo-
zás elvégzését, amellyel minden átfedés és párhuzamosság kiküszöbölhe-
tő. 
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Fontos kihangsúlyozni a fogyasztói logisztika termelői logisztikával 
szembeni leglényegesebb elvárásait, amelyek a következőkre terjedhet-
nek ki: 

• a fejlesztésekre és a működésre biztosított költségvetési források 
felhasználásának szabályszerűsége, átláthatósága, 

• a központi gazdasági szabályozásokra épülő szakági szabályozások 
elvégzése, 

• a központi beszerzések és a szabadkézi beszerzések törvényes ke-
retek közötti végzése, 

• a gazdálkodás hatékonyságának növelése kodifikációs záradék, a 
beszerzési záradék, a rendszeresítési záradék adatainak felhaszná-
lásával, 

• a feladat alapú szakági tervezés folytatása, 

• korrekt gazdasági adatszolgáltatás, 

• készletképzés és felhasználási normák NATO elvek, eljárási mó-
dok és nemzeti érdekek szerinti kialakítása, a normák rendszeres 
aktualizálása, 

• a logisztikai gazdasági információs rendszer lehetőségeinek kiak-
názása, 

• egyes ellátási-, szolgáltatási tevékenységek kiváltása, nemzetgaz-
dasági forrásokból történő biztosítása. 

 

Végeredményben a termelői logisztika és a fogyasztói logisztika 
egymással szinkronban történő fejlesztésével, nem szétválasztásukkal, 
hanem azzal szemben egységük megőrzésével elérhető a jelenleg folya-
matban lévő haderőreform egyik deklarált fő célkitűzése, mely szerint a 
haderő logisztikai támogató képességét úgy kell kialakítani, hogy az har-
monizáljon a NATO logisztikai támogatási rendszereivel, biztosítsa a 
nemzetgazdaság fokozottabb szerepvállalását és tegye lehetővé a szakte-
rület részére biztosított költségvetési források szabályszerű, átlátható, el-
számoltatható felhasználását. 

A szakterület működésével szembeni jogos elvárások és a különbö-
ző dokumentumokban megjelenített nemes célkitűzések azt követelik 
meg, hogy a termelői logisztika és a fogyasztói logisztika vonatkozásá-



 

 59 

ban ne az elkülönülés, az önállóság látszatának fenntartása váljon 
uralkodóvá. Éppen ezért a katonai logisztika két fő ágán belüli szakmai 
folyamatokat – gazdasági szabályzó dokumentumokban lerögzítetten – 
össze kell kapcsolni és mindkét ág szervezeti elemeit pontosan behatá-
rolt egységes irányítás alá kell vonni. 

Az egységes irányítás fogalmi köre egyet jelent a katonai logisztika 
egészére vonatkozó szakmai irányítás felelősének megjelölésével. Onnan 
továbblépve, a következő szinten meg kell jelennie a termelői logisztika 
szakirányításáért és a fogyasztói logisztika szakirányításáért felelős be-
osztásoknak. 

A fenti hiánypótlások elvégzését követően természetszerűen helyre-
áll az egészségesen működtethető szakmai vezetési hierarchia, amelyben 
a HM katonai logisztikai irányultságú főosztályai és csoportfőnöksége, 
valamint az MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnok-
ság és a haderőnemi logisztikai vezetés az őket megillető helyre kerül. 

A vezetési kérdéskör helyretétele mellett nem jelenthet kardinális 
beavatkozást a termelői logisztika és a fogyasztói logisztika kapcsolat-
rendszerében jelenleg fellelhető anomáliák megszüntetése, valamint vi-
szonylag rövid időtávlaton belül és a szakmai működési rend megrázkód-
tatásától mentesen érhető el a katonai logisztika előtt álló NATO és nem-
zetgazdasági érdekeltségű feladatok megvalósítása. 

Nem jelent viszont egyszerű feladatot a fogyasztói logisztika moder-
nizációja keretében tervezett funkcionális működési rendre történő áttérés 
hatásának lekezelése a termelői logisztika viszonylatában, amire időben 
és egymással szoros együttműködésben szükséges felkészülni. 

A katonai logisztika két alapvető ága kapcsolódásának elemzéséből 
olyan következtetések adódnak, amelyek elfogadásuk esetén részét ké-
pezhetik a még korán sem befejezett szakmai modernizációs tevékeny-
ségek alakításának, ugyanakkor hozzájárulhatnak a vitathatóan külön 
kezelt termelői logisztikai és fogyasztói logisztikai folyamatok egymásra 
épülésének megértéséhez. 

Következtetések 

1. A katonai logisztika két alapvető ága a termelői logisztika és a 
fogyasztói logisztika működés tekintetében nem különíthető el je-
lenleg egymástól, amelynek döntő oka és egyben gyökere a ma 
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még létező és az egész szakterületnek szakmai tartalmat adó 
anyagnemfelelős szolgálatfőnökségek – mással egyelőre ki nem 
váltható és semmivel nem helyettesíthető – mindkét ág tevékeny-
ségére irányuló szerepe. 

2. Mint az elemzés részletesen tükröztette mind a termelői logiszti-
kának, mind a fogyasztói logisztikának megvannak a másikkal 
szembeni azon „elvárásai”, amelyek teljesítése feltételét képezi 
az adott terület feladatrendszere érvényesítésének. Azokat mind-
két fél részéről tiszteletben kell tartani. 

3. A katonai logisztika NATO konform működéssel csak abban az 
esetben töltheti be alaprendeltetését, ha mindkét ága egymással 
szoros és leszabályozott együttműködésben oldja meg feladatait. 

4. A termelői logisztika és a fogyasztói logisztika egyik meghatáro-
zó fokmérője lesz a fejlesztési programok és a normatív működés 
erőforrás- és költségalapú tervezési folyamatainak végigvitele, 
továbbá a termékazonosítás rendszerének átállása és a Logisztikai 
Gazdasági Információs Rendszer létrehozása. 

5. Mindkét elemzett területen kulcskérdés a vezetés deklarált és jo-
gilag alátámasztott tisztázása, illetve a termelői logisztika vonat-
kozásában az 1 fős főigazgatói beosztások szerepének átgondolá-
sa. 

 

Nyilvánvaló, hogy a katonai logisztika átfogó és szerteágazó terüle-
tén az írásban felvetett gondolatokon kívül számos érdekes meglátás és 
tényező lehet jelen, melyek közreadása akár vitaanyagként, akár kiegé-
szítésként a téma mélyebb feldolgozását segítheti elő. 
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