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ANYAGI TÁMOGATÁS, ELLÁTÁS  

III. RÉSZ 

Lovász Zoltán1 

A cikksorozat előző részeiben, az anyagi támogatásnak, az ellátás-
nak a támogatási rendszerben, szűkebben a logisztikai támogatásban el-
foglalt helyéről, szerepéről írtam. Részletesen kifejtettem a hadianyagok 
készletképzésnek rendszeréről, elveiről, módszereiről, eljárásairól vallott 
nézeteimet. Elemeztem a hadianyagok felhasználásnak körülményeit, a 
különböző anyagféleségek felhasználásnak folyamatát. Felvázoltam a 
hadianyag felhasználás szabályozó rendszerét, a normarendszer kiala-
kításának lehetőségeit. 

Ebben a részben a hadianyag ellátás sajátosságairól, az ellátó 
rendszerek kialakításának elveiről, működtetésük szabályairól szó-
lok. Írásomban foglalkozom az ellátási, elosztási (disztribúciós) folyama-
tok jellemzőivel, az ellátó rendszerek kialakításnak elveivel, a különböző 
szintű ellátó szervek funkcióival. Felvázolom az ellátási vertikum műkö-
désének rendjét, a két- illetve a háromtagozatos ellátási szisztéma sajátos-
ságait.    

Írásommal az a célom, hogy az ellátási előképzettséggel, tapasztala-
tokkal nem rendelkező logisztikai szakemberek, katonai vezetők is meg-
ismerhessék az integrált anyagi támogatás rendszerét. A szakterület elmé-
letének rövid összefoglalásával segítséget szeretnék nyújtani az ellátás, 
az anyagi támogatás fogalmának tisztázásához, feladatrendszerének 
egységes értelmezéséhez, működésének megértéséhez. 

Az anyagellátás alapjai 

A polgári logisztikai rendszerekben, a nemzetgazdaság, a közellátás 
különböző területein az elosztási rendszerek feladata a megtermelt áruk, 
(félkész termékek, alkatrészek) elosztásának tervezése, szervezése, irá-
nyítása, az elosztási folyamat ellenőrzése, a termelői egységek készárú 
raktáraitól, a felhasználókig. A civil szférában az elosztási rendszerek 

                                                      
1 Dr. Lovász Zoltán alezredes, ZMNE egyetemi docens, Logisztikai Tanszék. 



 95 

működtetésénél a cél, egy olyan anyag- és információ áramlási rendszer 
kialakítása, amely biztosítja a felhasználók, a fogyasztók igényeinek ma-
ximális kielégítését.  

A nemzetgazdaság termelő ágazataiban, a közellátásban, a szol-
gáltatás szféráiban, az elosztási (disztribúciós) logisztikai rendszerek, 
a következő funkciókat látják el:  

• Szállítási továbbítási funkció a termelési egységek, illetve a fo-
gyasztók (felhasználók) között fennálló térbeli különbségek ki-
egyenlítésében, a távolságok áthidalásában realizálódik. Ez tartalmát 
tekintve lényegében egy szállítási-továbbítási funkció. Ezt a funkciót 
az elosztási rendszerek anyagmozgató-szállító alrendszerei látják el. 

• Elosztó (disztribúciós) funkció, a nemzetgazdaság egyes egységei, 
vállalatai által előállított termékeknek, szolgáltatásoknak, a fogyasz-
tók, (felhasználók) által igényelt mennyiségeknek megfelelően tör-
ténő elosztása. Ez alapvetően egy mennyiségiségi kiegyenlítő elosz-
tó feladat, egy disztribúciós tevékenység.  

• Az időbeni kielégítés funkciója: A szükséglet keletkezése és a ki-
elégítés közötti időkülönbség kiegyenlítése, az időbeni kiegyenlítés 
funkciója. Ez a feladat abból ered, hogy a szükségletek keletkezése 
és azok kielégítése között, a szükségletnek megfelelő, azzal adekvát 
új érték előállításának időtartama miatt, a kielégítés időben eltoló-
dik. Az ellátásban létrejön egyféle késés, csúszás, ami az ellátási 
rendszer tehetetlenségéből adódik. Ezt az anomáliát, a megfelelő 
biztonsági készletek (pufferek) fenntartásával lehet kiküszöbölni.   

• Minőségi kiegyenlítési (komissiózási) funkció a nemzetgazdasági 
egységek, a különböző vállalatok által előállított termékek minőségi 
összetétele és a fogyasztók igényeinek, minőségi mutatói között 
meglévő különbségek kiegyenlítése.  Ennek ételmében az ellátás so-
rán, az árukészletek minőségi elosztására, bizonyos komissiózási 
műveletek elvégzésére  van szükség.         

• Biztonsági készletek fenntartása: Sztochasztikus jellegű felhaszná-
lás esetén előre nem látható szükségletek keletkezhetnek. Ezeknek a 
váratlan, soron kívüli szükségletekének a kielégítése céljából, az el-
osztási (ellátási) rendszerekben megfelelő biztonsági készletszinte-
ket célszerű fenntartani és tárolni. 

A nemzetgazdaság termelő, szolgáltató egységeinél előállított ter-
mékek (szolgáltatások) az elosztási rendszerek közvetítésével jutnak el a 
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fogyasztóhoz, a felhasználóhoz. A különböző ágazatokban működő el-
osztási rendszereket, az elosztási (kereskedelmi) lépcsők száma alap-
ján közvetlen és közvetett elosztási (értékesítési) rendszerekre oszt-
hatjuk. 

• Közvetlen elosztási rendszer: A közvetlen elosztási (értékesítési) 
rendszer esetében, a termelők és a fogyasztók között semmiféle köz-
beeső raktár, kereskedelmi lépcső nem működik. A termék a terme-
lőtől közvetlenül jut el a fogyasztóhoz.  

• Közvetett elosztási rendszer: A közvetett elosztási (értékesítési) 
rendszereknél, a termelők és a fogyasztók között, egy-, vagy több-
lépcsős kereskedelmi rendszerek (raktárak) működnek. 

ELOSZTÁSI LOGISZTIKAI RENDSZEREKELOSZTÁSI LOGISZTIKAI RENDSZEREK

EGYLÉPCSŐS RENDSZER TÖBBLÉPCSŐS RENDSZER 

TERMELŐTERMELŐ

FOGYASZTÓFOGYASZTÓ FOGYASZTÓFOGYASZTÓ

TERMELŐTERMELŐ TERMELŐTERMELŐ

KÖZVETLEN RENDSZER 

FOGYASZTÓFOGYASZTÓ

KISKIS--
KERESKEDŐKERESKEDŐ

NAGYNAGY--
KERESKEDŐKERESKEDŐ

KISKIS--
KERESKEDŐKERESKEDŐ

 

1. sz. ábra. Elosztási logisztikai rendszerek 

A közvetett elosztási rendszereket a közbeiktatott kereskedelmi lép-
csők számától függően, egylépcsős (félig közvetlen) és többlépcsős elosz-
tási rendszerekre osztjuk. A többlépcsős elosztási rendszereknél, a lép-
csők számától függően, kétlépcsős-, háromlépcsős elosztási rendszerek 
működhetnek. 
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A nemzetgazdaság termelési egységei és a felhasználók, fogyasztók 
között, az elosztási rendszerekben, annak típusától függően, különböző 
raktárak, raktárhálózatok helyezkednek el. Az elosztási (értékesítési) 
rendszerek vertikális struktúráját, ezeknek a raktározási szinteknek a 
száma, horizontális struktúráját pedig a szintenként működő raktárak 
mennyisége határozza meg. Az elosztási (ellátási) rendszerekben működő 
raktárak funkciója, kapacitása, kialakítása és működési rendje, az elosztá-
si (értékesítési) hierarchiában elfoglalt helyétől függően változik  

A raktárakat a funkciójuk, kapacitásuk és működésük szerint 
osztályozzuk: 

• Termelőüzemi készáru raktár: A termelőüzemi készáru raktárak az 
adott termelő egységen belül, a késztermék tárolásának feladatát lát-
ják el. Ezek a raktárak, a termelési lehetőségek és a fogyasztói igé-
nyek időbeni alakulásától függően, bizonyos kiegyenlítő (puffer) 
szerepet is betöltenek. 

•  Központi raktárak: A központi raktárak egy-egy termelési egység 
teljes árukészletét, termékválasztékát tároló raktárak., szerepét, a 
termelőüzem készáru raktára is betöltheti. Alapvető feladata, a ter-
melés és az értékesítés között mutatkozó mennyiségi és időbeni dif-
ferenciák kiegyenlítése.  

• Regionális raktárak: A regionális raktárak a fogyasztói körzetek 
struktúrájához igazodó rendszert képeznek. Ezek a raktárak a terme-
lés és az értékesítés közötti térbeli és időbeni kiegyenlítést biztosít-
ják, illetve tehermentesítik a termelőüzemi készáru- és a központi 
raktárakat. 

• Kiszállítási raktárak: A kiszállítási raktárak a fogyasztói körzetek-
hez igazodó decentralizált raktárhálózatot képeznek. A kiszállítási 
raktárak alapvető feladata a fogyasztói igényekhez igazodó áruelosz-
tás, (disztribúció), kiszállítás, a fogyasztók kiszolgálása. 

A hadianyag ellátás alapjai 

A katonai műveletekben a felhasznált hadianyagok pótlása, az ellá-
tás a csapatoknál, illetve a különböző ellátási szinteken felhalmozott 
készletekből történik. Az ellátás pontosan azokat a továbbítási-, elosztá-
si-, technikai előkészítési feladatokat foglalja magába, amelyek eredmé-
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nyeként a hadianyagok megfelelő mennyiségben, megfelelő minőségben, 
megfelelő helyen és időben eljutnak a csapatokhoz.   

A katonai műveletekben a csapatok hadianyag szükségleteinek ki-
elégítése alapvetően a nemzetek felelősségi körébe tartozik. Szövetséges 
kötelékben végrehajtott katonai műveleteknél ezen túlmenően, az anyag-
fajták függvényében a különböző szövetséges logisztikai szervezetek, il-
letve a fogadó nemzetek kötelezettséget vállalhatnak bizonyos anyagféle-
ségekkel történő ellátásra. Mind a nemzeti támogatás, mind a 
szövetségesi- vagy fogadó nemzeti ellátás esetében, a küldő nemzetek és 
a NATO parancsnokok megosztva viselik a felelősséget a katonai szerve-
zetek anyagi támogatásáért. 

A hadianyag készleteknek a csapatokhoz (felhasználókhoz), a műve-
leti területre történő kiszállítását, a katonai szervezetek felvonulását meg-
előzően vagy azzal egy időben kell megkezdeni. Az ellátást (utánpótlást) 
úgy kell megszervezni, hogy az a különböző hadianyagoknál, a felhasz-
nálás térbeli és időbeni alakulásához, a csapatok igényeihez, a készlet-
szintek változásához igazodjon.  

A katonai műveletek során, a hadianyagok ellátásban alkalmazott 
alapvető módszerek a következők: 

• „Tőlem” rendszer: A katonai szervezetek ellátása a „tőlem” rend-
szer alkalmazása esetén, a felhasználási normákon (közepes napi 
felhasználáson) alapul. Ennél az ellátási modellnél, a lehetőségek 
határain belül amennyire csak lehet, a hadianyag készleteket előre 
szállítják, közelítik a felhasználókhoz. A készletek feltorlódásá-
nak elkerülése, magas szintű koordinációt tesz szükségessé a fel-
használók, azaz a harcolók és harctámogató-, ellátó szervezetek 
között. 

• „Nekem” rendszer: Ennél az ellátási rendszernél a csapatok ellá-
tása a tényleges anyagfelhasználáson, azaz a valós igényeken 
alapul. Ennél a modellnél az utánpótlás, az ellátás, térben és idő-
ben a csapatok igényeihez, a ténylegesen bekövetkezett anyag-
felhasználáshoz igazodik. Ez az ellátási rendszer gazdaságosabb 
az előzőnél, lehetőséget biztosít a szállítókapacitások takarékos 
elosztására, racionális kihasználására. Ugyanakkor kockázato-
sabb, mert az esedékes ellátmány elmaradása – a megfelelő tarta-
lékok hiánya miatt – anyaghiányhoz vezethet. 
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A katonai műveletek végrehajtása során, a hadianyag készletek, 
mindkét modell esetében, felülről lefelé, a hadászati-, hadműveleti-, 
harcászati szintű ellátó tagozatokon keresztül áramolnak a csapatok, a 
felhasználók irányába. Békeidőszakban az anyagellátás alapvetően két 
tagozat között, központi ellátó szervek és a csapatok (a közvetlen fel-
használók) között történik. Minősített időszakban (háborúban) az ellátási 
vertikum valamennyi szintje funkcionál. A hadianyagok ilyen esetekben 
tehát, a központi- a hadműveleti-, és a harcászati ellátó szintek közremű-
ködésével jutnak el a felhasználókhoz, a csapatokhoz. Az utánpótlások 
mind békében, mind pedig háborúban, az alárendelt katonai szervezet 
anyagi támogató (ellátó) szervezetéhez, a raktárakba, az ellátási végpont-
okra irányulnak.  

Az ellátásnál, a harcászati-hadműveleti körülményektől, a szállítási 
lehetőségektől függően különböző módszereket alkalmazhatunk: 

• A hadianyagokkal való ellátásánál az alapvető módszer a felülről 
lefelé irányuló anyagáramoltatás, a kiszállítás. Ez a módszer a 
legkedvezőbb a támogatottak számára, mivel így saját szállítóka-
pacitásukat az alárendeltjeik ellátására tudják fordítani. A szállítá-
si távolságok ilyen esetben csak az ellátó szervek és az ellátandók 
közötti távolságtól függenek.  

• Az anyagátadó-átvevő pontokra történő kiszállítás közbülső 
megoldásként alkalmazható. Ilyen esetekben a kiszállításokat az 
elöljáró tagozat, az alárendeltek mögött kijelölt körzetbe hajtja 
végre. Az alárendeltek (ellátandók) az anyagátadó-átvételi ponton 
vételezéssel jutnak az ellátmányokhoz. Ez a megoldás az elöljáró 
ellátó tagozatok munkáját egyszerűsíti. 

• A katonai szervezetek anyagi támogatásánál szükségmegoldás-
ként alkalmazható az alárendeltek vételezéssel történő ellátása is. 
Ilyen esetekben az alárendeltek meghatározott rendszerben, az 
elöljáró raktáraiból vagy a kijelölt központi forrásokból vételez-
nek. Ugyancsak a vételezés módszerét alkalmazzák a polgári for-
rásokból történő vízellátásnál, az élelmezési anyagokkal, üzem-
anyagokkal való ellátásnál.  

A haderőben működő ellátási rendszereknél, jelenleg elfogadott és 
alkalmazott alapelvek, eljárások, a haderő sajátságos működésének, a 
fegyveres küzdelem törvényszerűségeinek hatására alakultak ki, és for-
málódtak. Az ellátási, utánpótlási módszerek a hadművészet több évszá-
zados fejlődése során folyamatosan változtak, fejlődtek, a csapatok szük-
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ségleteinek, a technikai lehetőségeknek megfelelően. A katonai szerveze-
tek, a harcoló csapatok tömeges méretű anyagfelhasználáshoz igazodó el-
látási rendszerek, a XX. század „gépi háborúinak”, a nagy világhábo-
rúknak az eredményeként alakultak ki.  

A háborús tapasztalatokon alapuló ellátási rendszerek az utóbbi 
évtizedekben is fejlődtek. A fegyveres konfliktusok váratlan kialakulásá-
ról, térbeni és időbeni egyenlőtlen kifejlődéséről, várhatóan gyors lefo-
lyásáról alkotott nézetek hatására számos pontjában módosult. Ennek a 
lényege, hogy a már békében felhalmozott, illetve a háború során a hadi-
termelés eredményeként előállított, majd a hadműveleti követelmények-
nek megfelelően felhalmozott és lépcsőzött anyagi készletekből, a fel-
használás üteméhez igazodva, felülről lefelé irányuló kiszállításokkal, a 
közbeeső tagozatok érintésével történik a csapatok ellátása, az igények 
kielégítése. Ez a rendszer és működési szisztéma, már magába foglalja a 
modern logisztikai gondolkodásmód, a JIT rendszerű ellátás bizonyos 
elemeit. Figyelembe veszi a felhasználók igényeit, a felhasználói kész-
letszintek változását.  

A polgári ellátási módszereknek a haderőben történő adaptálása, 
fokozatos térhódítása napjaink realitása. Ennek kapcsán szükségesnek 
tartom, hogy néhány – csak a haderőre, a fegyveres küzdelemre jellemző 
-sajátosságra felhívjam a figyelmet.  

Az ellátási stratégiák közötti különbségek elsősorban a felhasználói 
magatartásokban mutatkozó sajátosságokra vezethetők vissza. Amíg a ci-
vil szférában, a nemzetgazdaság különböző területein, a közellátásban, a 
fogyasztói magatartások alapvetően determinisztikusak, addig a katonai 
szervezeteknél – a fegyveres küzdelem különleges jellege miatt – a fel-
használás sztochasztikus jellegű. Amíg a polgári életben a fogyasztás vi-
szonylag pontosan prognosztizálható, a közellátás-, a szolgáltatás külön-
böző területein jelentkező szükségletek jól tervezhetők, addig a katonai 
műveleteket kísérő anyag-felhasználási-, veszteségképződési folyamatok, 
szállítási szükségletek – elsősorban harcászati szinten – többnyire vélet-
lenszerűen alakulnak. A katonai szervezetek különleges helyzetéből, a 
fegyveres küzdelem specifikumaiból következik, hogy racionális készlet-
gazdálkodási szempontok miatt nem kockáztatható a katonai szervezetek 
hadrafoghatósága, a katonai műveletek sikere. Az alacsony raktári kész-
letszintekre, illetve a homogén összetételű szállítmányokra vonatkozó fel-
tételek a hadianyag ellátás területén nem teljesíthetők. Mindezeket figye-
lembe véve indokoltnak látszik, hogy a haderőben működő ellátási-
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elosztási rendszerek felépítése, működlésük rendje, az általuk alkalma-
zott eljárások, számos ponton eltérnek a polgári ellátó rendszerektől.  

A haderőben, az ellátási-elosztási rendszerek részeként, az vezetési 
hierarchiához igazodva, raktárhálózatok működnek. Ezeknek a raktárak-
nak - attól függően, hogy az ellátási vertikum melyik szintjén helyezked-
nek el - változik a funkciójuk, kapacitásuk, működési rendjük.  

A következőkben röviden tekintsük át a különböző raktárak 
rendeltetését, funkcióját, működésének rendjét: 

Hadászati (központi) raktárak: A hadászati (központi) raktárak a 
Magyar Honvédség központi készleteit tárolják. Ezek a raktárak a külön-
böző harcanyagok, fenntartási anyagok és ellátási szakanyagok tárolására 
szakosodtak. Ennek megfelelően alakul raktári készletük összetétele, inf-
rastrukturális kialakításuk, működésük rendje. A hadászati (központi) 
raktárak készlete – a csapatoknál tárolt készletekkel együtt – a haderő 
egészének, ezen belül valamennyi haderőnem csapatainak, teljes béke- és 
háborús anyagszükségletét fedezi. A hadászati (központi) raktárakban a 
különböző anyagféleségekből, a prognosztizált felhasználásnak, illetve a 
nemzetközi hadinormáknak megfelelő készletek vannak felhalmozva. Az 
átlagos napi felhasználáshoz igazodva, ezek a készletek – anyagfélesé-
gektől függően – átlagosan 30 (60) napos szükségletet fedeznek. A hadá-
szati (központi) raktárak az országnak - mint potenciális hadszíntérnek - a 
legvédettebb, központi térségeiben vannak telepítve. 

(A legújabb elképzelések szerint a központi tárintézetek szakanya-
gonkénti megosztottságát megszüntetik. Az együtt tárolás szabályait fi-
gyelembe véve, vegyes anyag-, illetve harcanyag tároló központi tárinté-
zeteket hoznának létre, a jelenlegi raktárbázisok felhasználásával.) 
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KÖZPONTI (HADÁSZATI) KÖZPONTI (HADÁSZATI) 
KÉSZLETEKKÉSZLETEK

CSAPAT KÉSZLETCSAPAT KÉSZLET

HADIANYAGOK LÉPCSŐZÉSE 

CSAPAT KÉSZLETCSAPAT KÉSZLET

CSAPAT KÉSZLETCSAPAT KÉSZLET

 

2. sz. ábra. A hadianyagok lépcsőzése (raktározása) békében. 

Hadműveleti szintű raktárak: A hadműveleti raktárak a polgári el-
osztási rendszerekben működő regionális raktáraknak a katonai megfele-
lői. A hadműveleti raktárak a csapatok harcrendje mögött, a hadműveleti 
terület mélységében kerülnek kialakításra, illetve elhelyezésre, a hadmű-
veleti csoportosítások anyagi szükségleteinek kielégítése céljából. A kü-
lönböző anyagféleségeknél, a raktári készleteik nagyságát, a prognoszti-
zált hadműveleti szükségletek determinálják. Ezek alapján az egyes 
anyagféleségekből, átlagosan 3-5 napos szükségletnek megfelelő készle-
teket halmoznak fel. A hadműveleti raktárak készleteinek (a csapatoknál 
lévő készletekkel együtt) a hadműveletek teljes anyagi szükségleltét fe-
dezniük kell. 

A csapatraktárak: A katonai szervezetek béke elhelyezési körletei-
ben, illetve harctevékenységi körleteiben kialakított csapatraktárak, a 
polgári életben honos kiszállítási raktárak funkcióját látják el. A csapat-
raktárak a hadműveleti csoportosítás kialakításához, a csapatok harcrend-
jéhez igazodva kerülnek telepítésre, a csapatok harctevékenységi körlete-
inek hátsó határán. A csapatraktárak alapvető feladata, az alegységek 
anyagfelhasználásához, igényeihez, igazodva, végezni a különféle harc- 
és szakanyag ellátást. A csapatraktárak – a szervezeti struktúráknak meg-
felelően – két ellátási-raktározási szintet foglalnak magukba, a dandár 
(ezred)- és a zászlóalj (osztály) ellátási rendszereket. 
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A csapatszintű raktáraknak, a harcoló alegységeknél, a harcjármű-
vekben, a tűzeszközök mellett felhalmozott anyagi készletekkel együtt, - 
az érvényben lévő normatíváknak megfelelően - dandár szinten 7 napos, 
zászlóalj szinten 5 napos szükségletnek megfelelő készletekkel kell ren-
delkezniük. Ezek a csapatraktárak hajtják végre, a harcoló csapatok fo-
lyamatos ellátását, a felhasznált anyagi készletek azonnali pótlását.  

HADÁSZATI KÉSZLETHADÁSZATI KÉSZLET

HADMŰVELETIHADMŰVELETI
KÉSZLETKÉSZLET

CSAPAT KÉSZLETCSAPAT KÉSZLET

HADIANYAGOK LÉPCSŐZÉSE 

 

3. sz. ábra. A hadianyagok lépcsőzése (raktározása) háborúban. 

A hadianyag ellátási vertikum különböző szintű raktárainak díszlo-
kációja, minősített időszakban (háborúban) lényegesen különbözik a béke 
időszaki díszlokációtól. A hadműveleti elgondolásnak megfelelően, a 
csapatraktárak a hadműveleti területen koncentrálódnak, igazodva a csa-
patok harcrendjéhez. Sajátosság továbbá, hogy a békében nem funkcioná-
ló hadművelet raktárak is működnek, mégpedig a csapatok csoportosítása 
mögött, a hadműveleti mélységben. (Béketámogató műveletek során 
ezek a szerveztek lényegében, mint nemzeti támogató elem részei mű-
ködhetnek. A műveleti terület mélységében, vagy valamely fogadó nem-
zet területén települve, hidat képeznek a honi támogató rendszer és a 
csapatok ellátó rendszerei között). A központi tárintézetek működése lé-
nyegében nem változik, esetleg - ha a hadműveleti körülmények azt szük-
ségessé teszik - az anyagi készletek bizonyos mértékű átcsoportosítását, 
decentralizálását hajthatják végre.   
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A Magyar Honvédség logisztikai támogatásának részeként kialakí-
tandó ellátási-elosztási rendszereket, a civil logisztikai rendszerek tapasz-
talatait is felhasználva, a hadseregben jelenlévő sajátosságok, maximális 
figyelembevételével célszerű felépíteni. Az elosztási rendszerek struktú-
rájának kiválasztásánál, a fegyveres küzdelem sajátosságait, a harc, a 
hadművelet végrehajtásának sokszor szélsőséges körülményeit is mérle-
gelni kell. Olyan ellátási-elosztási rendszereket kell kialakítani, amelyek 
ezen körülmények között is képesek megfelelő biztonsággal kielégíteni a 
csapatok szükségleteit. 

A hadianyag ellátási rendszerrel szembeni követelmények 

A polgári- és a katonai ellátási rendszerek működésében mutatkozó 
különbségek indokolttá teszik, hogy külön megfogalmazzuk a Magyar 
Honvédségben működő ellátási-elosztási rendszerekkel szemben tá-
masztandó alapvető követelményeket.  

A különböző ellátási rendszerekkel szemben támasztható alapvető 
elvárásokon túl, a hadianyagok felhasználásánál megmutatkozó sajátos-
ságok, a felhasználás változó üteme, a felhasználók körének időről-időre 
történő változásai, a felhasználási folyamat változó helyeken változó kö-
rülmények közötti bekövetkezése, a fokozott veszélyeztetés, a véletlen-
szerűen bekövetkező események, a polgári ellátási rendszerekkel szem-
ben magasabb követelményeket támasztanak. A katonai ellátási rend-
szereknek rugalmasnak, ugyanakkor megfelelően szilárdnak, kell len-
nie. A véletlenszerű folyamatokra reagálandó, megfelelő belső tartaléko-
kat (puffereket) kell kialakítani. A hadianyag ellátó szervezeteknek az el-
látandók „felhasználási szokásaihoz” igazodva, megfelelő manőverező 
képességgel, autonómiával, a szükséges mértékű védettséggel is rendel-
kezniük kell.  

Tételesen kibontva a témát, a hadianyag ellátó rendszerekkel 
szembeni követelmények a következőképpen fogalmazhatók meg: 

• Mind békében, mind háborúban, legyenek képesek a csapatoknál 
felmerülő anyagi szükségletek kielégítésére.  

• Mind honi- mind pedig országhatárokon kívül történő alkalmazás 
esetén biztosítsa az egyes ellátási szintek összeköttetését, az ellá-
tás teljes vertikumában. 



 105 

• Vertikális felépítésük tegye lehetővé, az igényekhez igazodó 
anyagáramlást, a központi (hadászati) raktáraktól, a hadműveleti-, 
harcászati ellátó szerveken keresztül az ellátási végpontokig, az 
alegységekig.  

• A rendszer flexibilitása, biztosítsa a változó időközönként, és a 
változó tételnagyságban jelentkező igények teljes körű és teljes 
mértékű kielégítését.  

• A rendszerben lévő tartalékok, a működési zavarok esetében is, 
nyújtsanak megfelelő garanciát, a csapatok igényeinek kielégíté-
sére, az állandó hadrafoghatóság biztosítására.  

• Az ellátási rendszer egyes elemeinek sérülése, egyes tagozatok 
működésképtelenné válása, nem vezethet a rendszer teljes megbé-
nulásához. 

• Az ellátási-elosztási rendszer, felépítésében, tagozódásában, moz-
gékonyságban és védettség mértékében (legalábbis harcászati ta-
gozatban) igazodjon az ellátandókhoz, a harcoló-, a harcot támo-
gató csapatokhoz.  

A követelmények megfogalmazásakor azt is látni kell, hogy azok a 
maguk teljességében csak válsághelyzetben, a háború során, a fegyve-
res küzdelem kialakulása után jelentkeznek. A béke időszak jóval ala-
csonyabb követelményeket állít, a haderő ellátási-elosztási rendszereivel 
szemben. Mint azt az előzőekben láttuk a béke szükségletek esetenként 
nagyságrendekkel alacsonyabbak a háborús szükségleteknél. Békében a 
működés feltételei is kedvezőbbek, mivel az ellátó szervezeteknek nem 
kell az ellenség részéről veszélyeztetéssel számolni.  Az ellátó szerveze-
tek béke tevékenységét lényegesen egyszerűsíti az a körülmény is, hogy a 
haderő béke szükségletei viszonylag nagy pontossággal prognosztizálha-
tóak, az igények mennyiségi és minőségi összetételében, számottevő vál-
tozások nem fordulhatnak elő. 

Mindezek alapján olyan ellátási-elosztási rendszereket célszerű ki-
alakítani, amelyek már békében is működőképesek, és amelyek a hábo-
rús ellátásra történő áttérés során, a háborús követelményeknek megfe-
lelően bővíthetők, fejleszthetők. Az ellátási-elosztási rendszerek lehető-
ségeit, kapacitásaikat, úgy kell méretezni, hogy azok átlagos szükségle-
teknek feleljenek meg, de a rendszerekben legyenek megfelelő tartalékok 
a kiugró igényszintek kielégítésére is. 



 106 

A hadianyag ellátási-elosztási rendszerek feladatai 

A haderőben a hadianyag elosztási rendszerek egészének, de azok 
egyes elemeinek is funkcióorientált szervezetként kell felépülniük és mű-
ködniük. Ennek értelmében, a hadászati (központi) raktáraktól a felhasz-
nálókig terjedően, valamennyi – az anyagi támogatás feladat-rendszerébe 
tartozó – funkciót el kell, hogy lássanak.  

A polgári logisztikai, ellátási-elosztási feladatrendszerek analó-
giájára, a hadsereg ellátási rendszereinek feladatai, a következőkép-
pen fogalmazhatók meg. 

• Készletképzés: A funkció lényege, hogy az ellátási-elosztási rend-
szer valamennyi eleme, a lépcsőzési előírásoknak megfelelő kész-
lettel kell hogy rendelkezzen, és azt folyamatosan fenn kell tarta-
nia. A megalakított készletek mennyiségi és minőségi mutatói, 
meg kell, hogy feleljenek, a várható szükségleteknek, az ellátási 
lehetőségeknek. A különböző ellátási szinteken a hadianyagok 
készletezési módszereinek, igazodniuk kell az adott tagozat mű-
ködési rendjéhez, mozgékonyságához. Ennek megfelelően hadá-
szati (központi) tárintézetekben a stacionális készletképzés, had-
műveleti tagozatban a viszonylagos mobilitás, harcászati tagozat-
ban pedig a teljes mozgékonyság és a megfelelő védettség a köve-
telmény.     

• Újraelosztás: Az újraelosztói funkció abból a szükségszerűségből 
fakad, hogy az ellátási vertikum különböző tagozataiban (szintje-
in), a hadianyag raktáraknak, különböző összetételű igényeket 
kell kielégíteniük. Az egy ellátási ciklusban (ütemben) felülről ér-
kező ellátmány, az adott katonai szervezet összesített igényeinek 
felel meg. Ennek megfelelő az ellátmány mennyisége és minőségi 
összetétele. Az ellátandó katonai szervezetek feltöltése, ebben a 
minőségi összetételben nem hajtható végre, mivel ez az ellátmány 
minden hadianyag féleséget tartalmaz, amely az adott kötelék kü-
lönböző alárendeltjeinél szükségletként jelentkezik. Ezt az egy té-
telben érkezett készletet, az ellátandók igényeinek megfelelően 
újra el kell osztani. A hadianyag készletek újraelosztásának ered-
ményei lehetnek azok a már „finomabb” összetételű ellátmányok, 
(szállítmányok, rakományok) amelyek már mennyiségi és minő-
ségi összetétel vonatkozásában is megfelelnek az ellátandók igé-
nyeinek.  

A hadianyagok újraelosztása rendkívül bonyolult, információ- és 
időigényes feladat, melynek eredményes végrehajtása megkövete-



 107 

li, a hadianyagok felhasználás térbeli-, időbeli alakulásának isme-
retét. Az újraelosztáshoz szükséges információk elsősorban had-
műveleti- harcászati vezetési szinteken állnak rendelkezésre. Ezért 
ezeket a szinteket az ellátás (elosztás) folyamatában általában nem 
lehet megkerülni. 

• Továbbítás: A hadianyag ellátó szervezetek továbbítási (szállítási) 
funkciójának a lényege, hogy az anyagáramlás folyamatában, a 
készleteket a forrásokból a felhasználók felé szállítják, továbbít-
ják. A cél olyan anyagáramlás kialakítása, amely a központi raktá-
rak és az anyagokat felhasználó harcoló- és harctámogató katonai 
szervezetek, (felhasználók) közötti térbeli távolságokat, zökke-
nőmentesen áthidalja. 

A továbbítói funkció, jellemző a hadianyag ellátási-elosztási ver-
tikum egészére, alaprendeltetése az ellátási vertikumban működő 
valamennyi tagozatnak. A továbbítási funkció, az ellátási kötele-
zettség elvéből adódóan, alapvetően a felülről lefelé irányuló ki-
szállításokban realizálódik.  

Az ellátási vertikum különböző szintjein, a továbbítás feladatait, 
azaz a hadianyagok szállítását eltérő módszerekkel hajtják végre. 
A feladatokban a különböző szállítási alágazatok szintenként elté-
rő módon vesznek részt. Hadászati (központi) szállításoknál a 
vasúti-, vízi-, légi szállításoknak van prioritásuk. Hadműveleti 
szinten a vasúti-és a közúti szállítás dominál, míg csapatszinten a 
közutakon (terepen) végzett szállítások a jellemzőek. 

• Technikai előkészítés: Az újraelosztási- és a továbbítási funkció-
kon túl, feltétlenül említést kell tenni egy sajátságos feladatrend-
szerről. Ez a feladat, a szokványos raktári belső műveletek (ál-
lagmegóvás, karbantartás, stb.) mellett jelentkező, a hadianyagok 
harci alkalmazásra történő felkészítését célzó műveletek sora. 
Ezek közé tartozik többek között: a különböző lőszerek élesítése, 
a légvédelmi- és páncéltörő rakéták műszeres bevizsgálása, a ra-
kéták hajtóanyagokkal történő feltöltése. Végsősoron ebbe a sor-
ba tartozik: a lőszerek tárazása, hevederezése, a gyújtóanyagok 
bekeverése, a nyújtott töltetek szerelése, az üzemanyagok bevizs-
gálása, a gyújtóanyagok bekeverése, a melegétel készítése, stb. 
Ezeket a műveleteket - néhány kivételtől eltekintve - az ellátási 
végpontokon hajtják végre. 
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Az ellátási-elosztási tagozatok működése 

A haderőben az ellátó rendszerek a raktározás, az elosztás, a szállí-
tás és a tárolás feladatainak elvégzésével teszik lehetővé a termelő (ha-
diipar) és a fogyasztó (csapat) közötti térbeli és időbeli különbségek át-
hidalását. A haderőben ezek az ellátási-elosztási rendszerek - ahogy az 
már az előzőekben meg lett fogalmazva - a katonai vezetés vertikális ta-
gozódását követve, hadászati- (központi-), hadműveleti- és harcászati ta-
gozatokat foglalnak magukba. Az ellátási vertikum különböző szintjein, 
tagozataiban működő ellátó-elosztó szervezetek rendeltetésében, felépí-
tésében, működésük rendjében számos közös vonás lelhető fel, de ugya-
nakkor számos mutatóban viszont különböznek egymástól.  

Hadászati tagozat: A hadászati (központi) hadianyag ellátási rend-
szer a központi raktáraktól, a hadműveleti szintű raktárakig terjedő ellátá-
si tagozat elemeit, raktárait, ellátó-szállító szervezeteit foglalja magába. A 
hadászati (központi) hadianyag ellátási rendszerbe a központi lőszerraktá-
rak, műszaki harcanyag és robbanóanyag raktárak, légvédelmi rakéta tár-
intézetek, valamint a központi üzemanyag-, élelmezési anyag- és ruházati 
anyag, egészségügyi anyagraktárak, javító és karbantartó anyagraktárak, 
valamint a központi szállító szervezetek tartoznak.  

A hadászati szintű ellátó tagozat alaprendeltetése, a haderő béke- és 
háborús anyagi szükségleteinek kielégítése. Ennek megfelelően a köz-
ponti tagozat raktári készleteiknek - a csapatoknál megalakított készle-
tekkel együtt - fedezniük kell a haderő egész állományának béke- és há-
borús hadianyag szükségletét. A felhasznált hadászati készletek pótlása a 
nemzetgazdaság (hadiipar) forrásaiból, illetve külső forrásokból történ-
het. 

A központi tárintézetekkel szoros együttműködésben dolgoznak a 
központi szállítást tervező szervező szervezetek, szállító kötelékek. Ezek 
azok a szállítókapacitások, amelyek az anyagi készletek hadászati-had-
műveleti tagozatban történő mozgatását-szállítását végzik.  

Háromtagozatos ellátási modellnél a központi ellátó-szállító szervek 
csak a hadászati (központi) tagozatban működnek, a hadműveleti tagoza-
tig végzik az utánszállítást. Kéttagozatos ellátási rendszer esetében a köz-
ponti ellátó-szállító szervezeteknek a csapatokig terjedően kell végrehaj-
taniuk az utánpótlást, a szállítást.  
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Hadműveleti tagozat: A hadműveleti szintű hadianyag ellátó rend-
szer a hadműveleti szintű raktárak (területi raktárak, hadtest szintű raktá-
rak, stb.) szintjétől a harcászati tagozatig (csapatszintű raktárakig) terjedő 
vertikumot foglalja magába. Ennek az ellátási tagozatnak a részét képezik 
az előzőekben felsorolt hadműveleti raktárak (hadszíntéri raktárak), illet-
ve a hadműveleti szintű szállító kötelékek. 

A hadműveleti szintű ellátó tagozat alapfeladata a hadműveletekben 
résztvevő katonai szervezetek anyagi szükségleteinek teljes körű és teljes 
mértékű kielégítése. Ennek értelmében a hadműveleti ellátó tagozat hadi-
anyag raktárainak – a csapatok készleteivel együtt – fedezniük kell a 
hadműveletek teljes anyag szükségletét. 

A hadműveleti készletekből alapvetően kiszállítás módszerével pó-
tolják a csapatok készleteit. A felhasznált hadműveleti készletek pótlása a 
hadászati (központi) készletekből történik, alapvetően a központi ellátó-
szállító által történő kiszállítással. Kedvezőtlen ellátási-szállítási helyzet-
ben a készletek reprodukálása a központi tárintézetekben történő vétele-
zésekkel is megoldható. 

Harcászati tagozat: A harcászati tagozat hadianyag ellátó rendsze-
rei, a különböző szintű csapatraktárakat, azaz a dandár-, a zászlóalj raktá-
rakat foglalja magába, de kiterjed egészen az ellátási végpontokig, a fel-
használókig. A harcászati tagozat elemeit képező csapatraktárak alapvető 
feladata, a harc során keletkező anyagi szükségletek kielégítése. Raktári 
készleteinek tehát arányban kell állnia a harcászati szintű szükségletek-
kel. A harcászati ellátó tagozaton belül, két szintet, a dandárok (ezre-
dek) és a zászlóaljak (osztályok) ellátási szintjét különbözetjük meg. 

• Dandár (ezred) ellátási szint: A dandárok (ezredek) szakanyag 
raktárait, az ellátó alegységeket magába foglaló ellátási rendszer, 
amely az alegység szintű ellátó szervekig terjed. A dandár- zász-
lóalj ellátási tagozatban a felülről lefelé történő kiszállítás a meg-
határozó.  

• Zászlóalj (osztály) ellátási szint: A zászlóaljak, tüzérosztályok el-
látó alegységeit magába foglaló ellátó rendszer, amely a legtöbb-
ször ellátási végpontként funkcionál, és mint ilyen hatásköre köz-
vetlenül a felhasználókig terjed.  

A fentiekben bemutatott ellátási-elosztási vertikális struktúra kialakí-
tásánál számos, egymással bonyolult kölcsönhatásban lévő szempontot 
kell figyelembe venni és mérlegelni. Az ellátási-elosztási tagozatok szá-
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mának megválasztása, azok kapacitásainak kialakítása, működési formáik 
meghatározása, döntő hatással lehet a haderő béke- és háborús ellátására, 
az állandó hadrafoghatóság fenntartására, az anyagi természetű szükség-
letek kielégítésére. 

KÖZPONTI TÁRINTÉZETKÖZPONTI TÁRINTÉZET

DANDÁR DANDÁR 
RAKTÁRRAKTÁR

HADMŰVELETI (HADTEST) HADMŰVELETI (HADTEST) 
RAKTÁRRAKTÁR

DANDÁR DANDÁR 
RAKTÁRRAKTÁR

DANDÁR DANDÁR 
RAKTÁRRAKTÁR

Z.Z.
R.R.

Z.Z.
R.R.

Z.Z.
R.R.

Z.Z.
R.R.

Z.Z.
R.R.

Z.Z.
R.R.

HARCOLÓKHARCOLÓK HARCOLÓKHARCOLÓK HARCOLÓKHARCOLÓK HARCOLÓKHARCOLÓK HARCOLÓKHARCOLÓKHARCOLÓKHARCOLÓK

HARCANYAG ELLÁTÁSI RENDSZEREK

 

4.sz.ábra. A hadianyagok ellátási-elosztási rendszere. 

A haderő szervezeti kialakításától, a logisztikai rendszer vezetési-
támogatási szintjeinek számától függően, a csapatok anyagellátásának 
általánosan elfogadott elvei, módszerei a hadműveleti-harcászati szin-
ten módosulhatnak. Újszerű ellátási elvekkel, módszerekkel, eljárásokkal 
egészülnek ki. A csapattagozatban, zászlóalj és dandár szinten a közis-
mert és általánosan alkalmazott elvek változatlanul maradhatnak. To-
vábbra is érvényes az a támogatási-ellátási elv, hogy minden vezetési 
(támogatási) szinten, az ellátó szervezetek csak a szervezettszerű alegy-
ségek ellátását hajtják végre. A megerősítő szervezetek támogatása, ellá-
tása, a kiküldő szervezet feladata.  

Hadműveleti tagozatban az ellátási elvek – a szervezeti felépítés 
függvényében – új ellátási elvek, módszerek, új eljárások jelentkezhet-
nek. A logisztikai szervezetek struktúrájától függően, háromtagozatos- és 
a kéttagozatos logisztikai támogató rendszer alakítható ki. A rendszerek 
közötti különbség hadműveleti szinten jelentkezik. Attól függően beszél-
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hetünk két- vagy háromtagozatos logisztikai támogató rendszerről, hogy 
az adott modellnél működik e hadműveleti szintű logisztikai szervezet.  

Az a koncepció, hogy a haderő logisztikai szükségletei kéttagozatos 
támogató rendszerrel is kielégíthetők, abból a vitatható vélekedésből 
ered, miszerint a kis létszámú haderőnél az ellátási-támogatási vertikum 
tagozatainak a száma csökkenthető. Következésképpen a katonai művele-
tek során, a csapatoknál keletkező logisztikai szükségleteket, közvetlenül 
a központi ellátó-támogató szervezetek elégítik ki. Meglátásom szerint 
ennek a koncepciónak a kialakulásában közrejátszott az a körülmény is, 
hogy az elmúlt évtizedekben (a békeállapot alacsony szintű szükségletei-
hez igazítva) csak a központi- és a csapatszintű ellátó- (fenntartó- szállí-
tó-) szervezetek működetek. Ebből sokan arra a következtetésre jutottak, 
hogy a hadműveleti ellátó szervezetek véglegesen kiiktathatók a támo-
gatás rendszeréből. Figyelmen kívül hagyták azt a nyilvánvaló tényt, 
hogy minősített időszakban (háborúban) a nagyságrendekkel megnövek-
vő logisztika szükségleteket, vagy békében, honi területen kívül működő 
kontingensek igényeit, egy kéttagozatos ellátó rendszer nem képes kielé-
gíteni. A kérdés még nem jutott nyugvópontra, ezért úgy gondolom 
az a helyes megoldás, ha röviden mindkét ellátási (támogatási) mo-
dellt bemutatjuk. 

Háromtagozatos modell: Ennél a modellnél a haderő szervezés álta-
lános elveinek megfelelően, minden szinten - azaz harcászati-, hadműve-
leti- és hadászati szinten is - működik logisztikai támogató rendszer En-
nél a modellnél a hadműveleti szinten, a hadműveleti logisztikai 
támogatás feladatainak végrehajtására, a hadtest állományában logisztikai 
dandár (ezred) nagyságrendű logisztikai szervezetet alakítanak ki. Ez a 
logisztikai dandár (ezred), a hadtest szervezetszerű állományának és 
megerősítő szervezeteknek egyaránt, teljes körű és teljes mértékű logisz-
tikai támogatást nyújt. A támogatás térben és időben, kiterjed a hadműve-
let egészére.  
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5.sz. ábra. A háromtagozatos ellátási rendszer működése. 

A háromtagozatos logisztikai támogató rendszer esetében a hadtest 
szintű logisztikai támogatás egyik újszerű vonása, az autonóm önellátás 
elve. Ennek az ellátási autonómiának a leglényegesebb vonásai, hogy a 
hadtest, a hadműveletek során, anyagi szükségleteinek döntő hányadát, a 
részére meghatározott forrásokból, saját tervei alapján, alapvetően a véte-
lezés módszerével elégíti ki. Az autonóm önellátás elvének alkalmazása 
esetén is különbséget kell tenni a harcanyag ellátás és az ellátási anya-
gok utánpótlása között. A különbségek mind a források jellegét, mind az 
ellátás módját illetően jelentkeznek. A harcanyagok, fenntartási anyagok 
ellátása továbbra is alapvetően a központi (katonai) forrásokból történik, 
az ellátási anyagok zömét viszont, a (had)műveleti területen működő pol-
gári forrásokból szerzik be a csapatok. 

Kéttagozatos modell: A kéttagozatos modell esetében, a zászlóalj, 
dandár szintek, azaz a harcászati logisztikai tagozat fölött közvetlenül a 
hadászati (központi) logisztikai tagozat működik. Ennél a modellnél a ki-
eső hadműveleti tagozat újraelosztó-, továbbító funkcióit is a központi ta-
gozatnak kellene ellátnia. A kéttagozatos modell esetében, szükségszerű-
en növelni kellene a csapatok autonómiáját, az önellátó, önfenntartó 
képességeket. Különösen a honi (központi) támogató rendszerektől távol 
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(szövetségesi alárendeltségben) végrehajtandó béke- és háborús művele-
tekben lesz érzékelhető az ellátási vonalak megnövekedése, az utánpótlás 
nehézkessége, lassúsága.  

A KÉTTAGOZATOS ELLÁTÁSI 
RENDSZER

XXX

KÖZPONTI 
TAGOZAT

HARCÁSZATI 
TAGOZAT

XXX

 

6.sz. ábra. A kéttagozatos ellátási rendszer működése. 

Az ellátási rendszerek áttekintésének végén megállapíthatjuk, 
hogy a hadianyag ellátás-elosztás egy rendkívül bonyolult, a polgári 
életben működő ellátási-elosztási rendszereket, minden tekintetben 
meghaladó struktúra. Vertikális felépítettsége számos tagozatot és 
szintet foglal magába, és a központi tárintézetektől a tényleges felhasz-
nálókig, a csapatokig, a tűzeszközökig terjed. A rendszer horizontálisan 
átfogja a haderő egészét, a szárazföldi- és a légvédelmi haderőnem harco-
ló-, harctámogató- és harckiszolgáló csapatainak teljes körét.  

Az ellátási-elosztási rendszerek vertikális felépítése a katonai veze-
tési szintekhez igazodik, mivel a logisztikai támogatás filozófiája szerint, 
valamennyi vezetési szintnek meg kell adni a lehetőséget, a fegyveres 
küzdelem anyagi eszközökkel történő befolyásolására. Az egymás fölött 
elhelyezkedő ellátási tagozatokat úgy kell kialakítani, hogy képesek le-
gyenek egymás feladatainak részleges átvételére. Ugyanis az egyes ellá-
tási elemek működési zavarai, vagy működésképtelenné válása, nem bé-
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nítja meg a rendszer működését. Ezért a haderő ellátási rendszere átfe-
déseket tartalmaz, néhol túlméretezett, de ez a haderő rendeltetéséből, a 
harcképesség folyamatos fenntartásának követelményéből adódó szük-
ségszerűség.  

Összegzés 

Ahogyan azt a bevezetőben már jeleztem, a haderő anyagi támoga-
tásáról, az ellátás rendszeréről vallott felfogásomat azzal a céllal osztot-
tam az olvasóval, hogy segítségére legyek azoknak a logisztikai szakem-
bereknek, vezetőknek, akik nem rendelkeznek ellátói előképzettséggel, 
eddigi pályafutások során nem szembesültek a katonai szervezetek 
harc- és szakanyag ellátásának feladataival. Elsősorban azokhoz kíván-
tam szólni, akik nem rendelkeznek megfelelő hadianyag ellátási gyakor-
lattal. Az Ő részükre kívántam bemutatni a haderőben, napjainkban mű-
ködő anyagi támogatási-, ellátási rendszert.  

Az anyagi támogatás, az ellátás rendszerének bemutatásával az volt 
a célom, hogy a logisztikai támogató rendszer különböző területein mű-
ködő szakemberek, átfogó képet kaphassanak a hadianyagok készleté-
zésének, a felhasználás normatív szabályozásának, a felhasznált anyagok 
pótlásának elveiről, az ellátó szervezetek működésének rendjéről. Átfogó 
képet igyekeztem felvázolni az ellátó rendszerek teljes vertikumáról.   

Hasonlóan az üzembentartás elveit és feladatait bemutató írásaim 
kapcsán elmondottakhoz, most sem a szakembereknek szól írásom. Első-
sorban a „laikusokhoz”, a szakterület iránt érdeklődőkhöz kívántam szól-
ni. Ugyanakkor remélem, hogy a cikkeimmel a „szakmabeliek” érdeklő-
dését is felkeltettem.  

Tisztában vagyok azzal, hogy a haderő ellátási rendszerének kiala-
kítását célzó szakmai viták még nem jutottak nyugvópontra. Elgondol-
kodtató, hogy a funkcióorientált logisztikai rendszerek kialakításának 
NATO által preferált modellje elvetésre került. Annak ellenére, hogy a 
vezérkar doktrínális szervei azt elfogadták, bevezetésre javasolták, sőt az 
MH szintű bevezetésének deklarálása is megtörtént, a Magyar Honvéd-
ségben mégis az ágazati struktúrák erősítése van napirenden. Tudom, 
hogy a hadianyagok csoportosításáról, készletezéséről, a felhasználás 
szabályozásáról is megoszlanak a vélemények. Sajnálatos, hogy az útke-
resés során, olyan alapvetések is megkérdőjeleződtek, mint a vezetési 
szintek és az ellátási szintek összhangja, a hadműveleti szintű támogató 
rendszerek szükségessége.  
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Rendkívül megnehezíti az ellátási rendszer kialakítását az is, hogy 
egyre késik a logisztikai támogatás, ezen belül az ellátás normarendsze-
reinek kialakítása, a várható szükségletekre vonatkozó prognózisok ki-
dolgozása. A „szakma” évek óta görgeti maga előtt a problémát, pedig 
ahhoz, hogy a várható szükségleteken alapuló, a nemzeti- és a szövetsé-
gesi elvárásoknak is megfelelő ellátó rendszert lehessen kialakítani, ezek 
a feladatok kikerülhetetlenek. 

Mindezek a nehézségek, anomáliák, a megoldásra váró szakmai kér-
dések sora, arra ösztönöznek, hogy közreadjam a haderő logisztikai tá-
mogatásáról vallott nézeteimet, hogy időről-időre szakmai vitákat kez-
deményezzek.  

Meggyőződésem, hogy az előrelépés egyetlen lehetséges útja a kihí-
vásokkal, a problémákkal, a feladatokkal való szembesülés, a tudomá-
nyos alapossággal elvégzett helyzetelemzés, a tisztázó szándékú elvi vi-
ták lefolytatása, a katonai logisztika teljes spektrumát felölelő 
koncepció kialakítása. Csak ezt követően szabad hozzálátni a doktrí-
nális szabályozó rendszer kidolgozásának, a normarendszer kimunkálá-
sának, a logisztikai szervezetek, vezetési- és irányítási rendszerek kiala-
kításának. 
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