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A MAGYAR HONVÉDSÉG ÉLELMEZÉSI  
SZAKANYAGELLÁTÁSÁNAK ÚJ RENDSZERE 

Jósvai Attila 1 

A Magyar Honvédség szakanyagellátás rendszere több évtizede 
funkcionál, melynek meghatározott elemét képezte az akkori előírá-
soknak megfelelő (MH egészére szükséges 30-45 napi) központi táro-
lású élelmiszer készletek beszerzése, átvétele, kiadása és a napi ellátás 
során történő felhasználása, annak elszámolása. A gyakorlatban ez 
azt jelentette, hogy a romlandó élelmiszerek (hús- hentesáru, tej- tej-
termék, kenyér, pékáru, zöldségféleségek) kivételével (melyet a katonai 
szervezetek szereztek be) a csapatok a területi utaltságnak megfelelő 
raktárból –raktárakból – kellett, hogy átvegyék havi – kéthavi gyakori-
sággal szükségleteiket, figyelembevéve a HKSZ előírásokban meghatá-
rozott készleteket is.  

A haderőreform következtében beállt változások, az önkéntes had-
erőre történő áttérés, a logisztikai szervezetek integrációja, valamint a 
készletképzés rendszerének változása egy rugalmas, felhasználóhoz 
(csapat) igazodó új élelmezési szakanyagellátó rendszer kialakítását 
követeli meg. 

Az élelmezési szakanyagellátás új rendszerének alapelve: centra-
lizált közbeszerzési eljárások lefolytatása mellett a szakanyagok köz-
vetlen felhasználóhoz (katonai szervezet) történő lejuttatása igény sze-
rint, a nyertes pályázó eszközeivel a központi tárolású anyagok 
minimalizálása mellett.  

1. Jelenlegi ellátási, anyagbiztosítási rendszer 

Az Élelmezési Szolgálatfőnökség anyagnem-felelősségi körébe 
tartozó eszközök és készletek közül a központosított (központi) ellátás 
körébe tartoznak: 

• az állománytáblás élm. technikai eszközök, 
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• hadinormás élm. technikai eszközök, felszerelések, 
• konyha- és éttermi felszerelések, fogyóanyagok, 

• tisztító és tisztálkodási szerek, 

• az élelmezési szolgálat nomenklatúrájába tartozó tárgyi eszkö-
zök (konyhaipari berendezések, gépek, stb.), 

• a nem romlandó élelmiszerek (konzervek, cukor, hüvelyesek, 
száraztészta, fűszerek, stb.). 

A központi ellátási körbe tartozó eszközöket és készleteket az MH 
Hadtápanyag Ellátó Központ (MH HTPEK) a központi és az intézmé-
nyektől átcsoportosított költségvetési előirányzat keretében szerzi be, 
az intézményi gazdálkodást folytató honvédelmi szervezetek pedig 
pénzkeretük terhére természetben, térítés nélkül veszik át a központi 
élelmezési raktártól. 

Az MH Élelmezési Szolgálat részére rendelkezésre álló költségve-
tési keretből 1/3-ad részt a központi, 2/3-ad részt a csapat tagozat 
használ fel. 

Az intézményi gazdálkodást folytató honvédelmi szervezetek a 
rendelkezésükre álló költségvetésből biztosítják a Honvédelmi Minisz-
ter által jóváhagyott élelmezési pénznormák alapján a szükséges napi 
felhasználású (romlandó) élelmiszerek közül a: 

• húst- hentesárut, 

• kenyér- pékárut, 

• édesipari termékeket, 

• zöldség- gyümölcsféléket, 

• mirelit termékeket, 

• tej- tejtermékeket, 

• ásványvizet, üdítőitalokat, közbeszerzési eljárással. 

A romlandó élelmiszerek beszerzése 2005-től úgynevezett „cent-
ralizált” közbeszerzési eljárás keretében valósul meg, a HM BBBH-n 
keresztül. Az ún. „centralizált” közbeszerzés bonyolítását a közbeszer-
zési törvény 40. §-a tette szükségessé, mivel a katonai szervezetek azo-
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nos tárgyú beszerzéseit a törvény az eljárás részekre bontásaként kezeli. 
Ez azt jelenti, hogy a fenti termékcsoportok szerint egy-egy eljárás ke-
retében, katonai szervezethez történő teljesítéssel valósul meg a beszer-
zés a katonai szervezet általi fizetéssel. 

Az MH Élelmezési Szolgálatfőnökség a katonai szervezetek igé-
nyeit begyűjtve ad megbízást közbeszerzési eljárás lefolytatására a HM 
BBBH-nak az 1., 2., 3. számú ábra szerinti körzetekbe sorolás szerint.  

1.sz. ábra 

Hús, hentesárú 

 

 

 

Nincs körzetesítve 
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Baromfi, mirelit, tej 

2. sz. ábra 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kenyér, pékáru, zöldség-gyümölcs 

3. sz. ábra 
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2. Az élelmezési szakanyagellátás új rendszere 

A központosított ellátás körébe marad továbbra is a központi 
költségvetésből finanszírozva: 

• Az állománytáblás élm. technikai eszközök; 

• A hadinormás élm. technikai eszközök felszerelések; 

• Konyha- és éttermi felszerelések; 

• Az élelmezési szolgálat nomenklatúrájába tartozó tárgyi eszkö-
zök (konyhaipari berendezések, gépek stb.); 

• Missziók, felajánlott erők részére szükséges eszközök és készle-
tek. 

Kikerül a központosított (központi) ellátás köréből   

• a nem romlandó élelmiszerek, 

• a fogyó anyagok, 

• anyagjárandósági cikkek, 

• és a tisztító szerek.  

Részleteiben: 

a) A nem romlandó élelmiszerek esetében, melyet a katonai szer-
vezetek igényei alapján az MH Hadtápanyag Ellátó Központ szerez be 
és a katonai szervezetek által számított pénzkeret terhére térítésmente-
sen vételez fel havi – kéthavi gyakorisággal a központ raktárból, meg-
szűnik. 

Helyette a katonai szervezetek igénye alapján a HM BBBH-t meg-
bízva egy centralizált eljárás keretében történik a szerződéskötés a gaz-
dálkodó szervezethez történő kiszállítással. Ez esetben az élelmiszerek-
re vonatkozó pénzkeret gazdálkodás megszűnik, a katonai szervezet a 
rendelkezésére bocsátott költségvetésből fizeti az általa igényelt nem 
romlandó élelmiszerek ellenértékét. Ezzel a módszerrel a katonai szer-
vezetek az igényüknek legjobban megfelelő élelmiszereket használják 
olyan ütemezéssel, melyet szavatossági idő lejárta előtt képesek fel-
használni. Ezzel a módszerrel egy szélesebb áruválaszték érhető el, (a 
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jelenlegi 90 áruféleség helyett a duplája) ugyanakkor jelentős raktár ka-
pacitás szabadul fel a központi tagozatnál. A csapatoknak ebben az 
esetben havi, illetve kéthavi gyakorisággal nem kell a központi élelme-
zési raktárhoz vételezésre útba indítaniuk technikai eszközöket, szemé-
lyi állományt, helyette ezt a nyertes szállító igénylés alapján a helyszín-
re kiszállítja. Ezen az ellátási csatornán igényelnék a szerződést nyert 
szállítótól a készletképzéshez szükséges anyagaikat is.  

b) Az anyagjárandósági cikkek, a fogyó anyagok, valamint a tisztí-
tószerek beszerzésének centralizációja megszűnik, helyette a katonai 
szervezetek önállóan, saját igényüknek megfelelő mennyiségben úgy-
nevezett egyszerűsített közbeszerzési eljárás keretében szerzik be a fen-
ti anyagféleségeket. Az eddigi statisztikai adatok, a „Negyedéves Élel-
mezési Elszámolás és Jelentések” feldolgozott adatai alapján ezt az 
értékhatárt (jelenleg 12,5 MFt) egyetlen egy gazdálkodó katonai szer-
vezet sem lépi túl. Ezzel a változtatással elkerüljük a fenti termékcso-
portra a felesleges készletek felhalmozását. A katonai szervezetek na-
gyobb önállósághoz jutnak annyi megkötéssel, hogy a személyhez és 
munkahelyhez kötött anyagjárandóságoknál a pénznorma betartása kö-
telező. 

c) A központi tagozat a továbbiakban is végzi az állománytáblás és 
hadinormás élm. technikai eszközök, a konyha és éttermi felszerelések, 
az élelmezési szolgálat nomenklatúrájába tartozó tárgyi eszközök bizto-
sítását, a normákban meghatározottaknak megfelelően végzi a javítá-
sok, felújítások bonyolítását. Élelmiszerek közül kimondottan csak a 
komplettírozott élelmiszerek, eseti élelmezési szakanyagok (karácsonyi 
csomag) beszerzését és elosztását bonyolítja. Végzi továbbá azoknak a 
speciális igényeknek a kielégítését, melyek a felajánlott erők és a misz-
sziók ellátása érdekében szükségessé válnak.  

d) A nem romlandó élelmiszerek központi tárolásának megszűné-
sével módosítani szükséges a központi készletek tárolásának elvét és 
gyakorlatát. A Szolgálatfőnökség elképzelése az,  hogy a nem romlandó 
élelmiszerek szállítására kötött szerződés egyik kitétele kell hogy le-
gyen a szállító azon kötelezettsége, hogy a szerződésben rögzített idő-
ponton belül a szükséges mennyiséget a katonai szervezet részére bizto-
sítja.  

Elképzelésünk szerint a NATO-nak felajánlott és a missziós fela-
datot ellátó szervezeteknél kerülne megalakításra a 30 napos élelmiszer 
tartalék készlet (komplettírozott élelmiszerekből), a többi csapatnál a 
legszükségesebb mértékű tartalék készlet lenne a helyszínen tárolva.  
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Tekintettel arra, hogy a csapatok készenléti ideje jelentősen kitoló-
dott (40-től 180 nap), a nem felajánlott erőknél 5 napi élelmiszerkészlet 
megalakítása tűnik indokoltnak, mely az Élelmezési Szolgálat ideigle-
nes hadinormáiban lévő központi étlap első 5 napi élelmiszerféleségek-
ből kerül megalakításra. A nem felajánlott erők részére a szükséges 
élelmiszerek biztosítása nemzetgazdaságból minden probléma nélkül 
megoldható, ugyanis az új ellátási rendben a nyertes szállító cég saját 
készletéből a szükséges élelmiszereket bármikor képes biztosítani, mi-
vel az anyagféleségek ugyanazok, mint a nem romlandó élelmiszerek 
köre.  

3. Az élelmezési szakanyagellátás új rendszerének bevezetésé-
vel módosítani szükséges az MH HTPEK jelenlegi szervezeti struktúrá-
ját, feladatrendszerét.  

A raktározási, elosztási feladatok módosulásával, csökken a raktá-
rozáshoz szükséges létszám és tárolótér, ugyanakkor a tervezéssel, 
szervezéssel, bonyolítással foglalkozó állomány feladatrendszere az 
élelmezési szakellenőrzés területével bővülne. Jelenleg az MH HTPEK 
Központi Élelmezési Ellátást Tervező Részleg végzi ezt a feladatot.  

Az élelmezési szakanyagellátás új rendszerében ez a szervezet vé-
gezné a nem romlandó élelmiszerek centralizált közbeszerzési eljárása-
inak előkészítő, bonyolítási feladatait.  

Az élelmezési szakanyagellátás új rendszerének bevezetése 2006. 
januárjától kezdődik, de a 2006-os évben egyes élelmiszerek tekinteté-
ben a központi élelmezési raktárban lévő készletek felhasználásáig 
(konzervféleségek, száraztészták, cukor stb.) a csapatok igényeinek ki-
elégítése kettős lesz, részben a szállító cégtől, részben a központi rak-
tárból. Ennek technikai lebonyolítása külön szabályozást igényel. 


