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KIKÉPZÉS – FELKÉSZÍTÉS 

AZ ÖNKÉNTES HADERŐ LÉTREHOZÁSÁNAK  
LOGISZTIKAI VETÜLETEI 

Lengyel András1 

A Magyar Honvédség kötelékéből 2004. novemberében leszerelt 
az utolsó hadkötelezettség alapján sorozott katona, megszűnt a behí-
vás, katonás külsőségek között vágtuk a centit a Felvonulás téren. Az 
ország közvéleménye alapvetően pozitív megítéléssel fogadta az ön-
kéntes haderő megteremtésére vonatkozó döntést, hiszen a lakosság 
nagyobb része egyfajta kényszerként kezelte a sorkatonai szolgálathoz 
kapcsolódó kötelezettségeket. Különösen igaz ez az állítás a fiatalabb 
korosztályra, akiket a legközvetlenebbül érintett a behívásos rendszer 
alapján működő katonai szolgálat.  

Természetesen ebben a folyamatban megjelentek azok a vélemé-
nyek is, amelyek nem értettek egyet a hadkötelezettség megszüntetésé-
vel, hiszen a magyar társadalom egy nagyon régi tradíciójának, több 
évszázados hagyományának a végét jelentette. Írásomban szeretném a 
következőkben azt vizsgálni, hogy mit jelent ez a változás, váltás a 
hadseregen belül?  

A hadkötelezettség megszűntetése megkövetelte a sorállomány ki-
váltásának körültekintő előkészítését, megszervezését és végrehajtását, 
a szerződéses legénység honvédségen belüli részarányának erőteljesebb 
növelését, az új szolgálati rend kialakítását, ami egy új haderő létreho-
zásának fontos állomását jelentette. A professzionális haderő megte-
remtésének első évfordulója tiszteletére méltó megemlékezések, ren-
dezvények megtartására került sor, ami ötletet adott arra, hogy 
megpróbáljam számba venni azokat a hatásokat, amelyekkel számolha-
tunk a váltás következményeként a hadseregben és azon belül szűkebb 
munkaterületemen, a logisztikai támogatás területén. 

                                                      
1  Lengyel András mk. ezredes, az MH ÖLTP Hadműveleti és Kiképzési Fő-
nökség, főnöke. 
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Elöljáróban le kívánom szögezni, az a tényt, hogy Magyarorszá-
gon előbb vagy utóbb megszűnik a sorozás útján biztosított állomány 
utánpótlása és ez nem érte váratlanul a Magyar Honvédséget. 

Ennek magyarázata: 

• A megváltozott biztonságpolitikai körülmények; 

• A magyar haderő csapatai számának és ebből adódóan a sorál-
lomány utánpótlási igényének drasztikus csökkentése; 

• A magyar honvédség feladatrendszerének átrendeződése, ezzel 
együtt a missziós szerepvállalás felértékelődése, a honvédség 
részére meghatározott ambíciószintekhez szükséges személyi 
feltételek kialakítása; 

• A sorkatonák külföldi feladatvállalásának törvényi tilalma; 

• A szövetségi elvárások, amelyeket csak magas színvonalon ki-
képzett katonák képesek teljesíteni; 

• Az eu tagságunkból adódó kötelezettségvállalásaink; 

• A behívásra kerülő korosztály egészségügyi szociális és egyéb, 
alkalmatlanságot okozó problémái; 

• A sorkatonai szolgálati idő végsőkig történt lecsökkentése és 
ezzel a kiképzés ellehetetlenülése; 

• Az alternatív katonai szolgálat bevezetése; 

• A társadalomban végbement gyökeres változások; 

• A látens társadalmi elvárás. 

A fenti körülmények mind abba az irányba mutattak, hogy a hon-
védség az új feladatrendszerének csak az önkéntesség alapján szolgála-
tot vállaló, és szolgálatára kiválóan felkészített személyi állománnyal 
képes a vele szembeni elvárásoknak megfelelni.  

Vizsgáljuk meg, hogy milyen hatásai vannak, milyen következmé-
nyekkel járt és járhat napjainkban és a jövőben az önkéntes katonai 
szolgálat bevezetése a honvédségnél, azon belül az egyes haderőne-
meknél, csapatoknál, alegységeknél, szakmai szervezeteknél. 
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A fentiekből kiindulva a következőkben azt kívánom felvázolni, 
milyen hatással jár a sorállomány kiváltása és szerződéses legénység ál-
lomány kategóriájának megjelenése általánosságban a haderő életében 
és azon belül a logisztikai támogató rendszerre. 

A következmények egyszerre testesítenek meg anyagi erőforrás 
igényeket, és jelentkeznek számokkal nem mérhető eredmények, ame-
lyek a bevethetőség, a felkészültség és alkalmazhatóság területére ter-
jednek ki. Megítélésem szerint az önkéntes haderő létrehozásának kö-
vetkezményeit célszerű különböző időszakokra lebontva vizsgálni, 
hiszen a hatások más - más módon jelentkeznek: 

• Rövidtávon, 

• Középtávon és 

• Hosszú távon. 

Elöljáróban le kívánom szögezni, hogy a reálisan megfogalmazott 
és valódi távlatokat biztosító célért rövidtávon nem csak érdemes, de 
szükséges is áldozni. Napjainkban ez lehet kizárólag a céltudatos gon-
dolkodás sarokköve, befektetni ma a jövőben realizálható haszon remé-
nyében. Ezért minden területen meg kell vizsgálni a ráfordítás és ered-
mény viszonyát. Ha a befektetés pozitív szaldót eredményez, meg kell 
valósítani, ha nem, el kell vetni, azonnal fel kell hagyni vele. Mindezzel 
eljutottunk a piacgazdaság alappillérjéhez, az elérhető profit megszer-
zésének motivációjához. Meggyőződésem, hogy ez a szóban forgó té-
mára is adaptálható. Biztos vagyok abban, hogy a technokrata szemlélet 
az egyedüli üdvözítő és alkalmazásával számtalan kérdésben helyes 
döntés születhet. 

A fentiek alátámasztására szeretnék idézni az MH 2005-2014 
évekre szóló fejlesztési tervéből: „A 2005-2014 közötti időszakban – 
a költségvetési támogatások jelentős csökkentése miatt lassabb ütem-
ben folytatódik a védelmi felülvizsgálatban meghatározott védelempo-
litikai célok (4 küldetés − Magyarország és a szövetség fegyveres vé-
delme, részvétel a nemzetközi válságkezelésben, hozzájárulás a 
nemzetközi béke és biztonság fenntartásához, békeidőben is végzett 
honvédelmi feladatok − és a hozzájuk rendelt 13 fő feladatcsoport) 
teljesítése, a honvédség képességeinek fejlesztése. A béketámogató 
műveletekben való részvétel során a Magyar Honvédség által honi terü-
leten kívül biztosított kontingens tervezési létszáma tartós alkalmazás 
esetén 2010 végéig mintegy 1000 fő (legalább egy szervezettszerű 
könnyű lövész zászlóalj, szervezettszerű lövészszázadok, valamint le-
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galább egy századnyi szakosodott és támogató alegység), 2011-től már 
elérheti az 1200 főt (egy harcoló zászlóalj alkalmazása rotációval és le-
galább kettő századnyi szakosodott és támogató alegység).  

Egy másik NATO tagország megsegítése érdekében, a Szövetség 
földrajzi térségének hazánkkal szárazföldi összeköttetésben lévő hatá-
rain belül végrehajtott hadműveletben való részvétel során, 2014 vé-
gétől, a Magyar Honvédség által honi területen kívül biztosított kon-
tingens mérete, legfeljebb 6 hónap időtartamú alkalmazással szá-
molva, elérheti az egy összfegyvernemi könnyű lövészdandár méretű 
képességet a légierő meghatározott komponensét, illetve a szükséges 
támogató képességeket is ideszámítva.”  

Az előzőekben vázolt feladatoknak – amelyekhez az erőforrások-
nak általában szűkében vagyunk – csak rendkívül céltudatos tevékeny-
séggel felelhetünk meg. 

Mindezek után nézzük meg, mivel jár az önkéntes haderő lét-
rehozása, milyen kihívásokkal szembesültünk és számolhatunk a 
jövőben általánosságban.2 

1. Rövidtávon: 

Az önkéntes haderő bevezetése tetemes beruházást igényel. Bár a 
költségek nagyok, de ezek egyszeri kiadásként értendők, tehát a jövő-
ben – figyelemmel arra, hogy a honvédség díszlokációja véglegesnek, 
vagy majdnem véglegesnek tekinthető - nem jelennek meg ismételten. 
A beruházási igények alapvető területei a toborzó rendszer kialakítása a 
csapattól a központi tagozatig. Ezt a vertikumot a dandár-ezred toborzó 
beosztásai rendszeresítésétől a haderőnemek személyügyi (kiegészítési) 
feladatain keresztül a hadkiegészítő rendszer átalakításáig, illetve azon 
túl a hozzá kapcsolódó kiképző rendszer átalakítási feladatáig értem. 

A következő beruházási igény a jelenlegi, még sorozott állomány-
ra létrehozott kaszárnyarendszer átalakítása. (Kedvező ezen a terüle-
ten, hogy a nagy helyőrségekben a Laktanya Rekonstrukciós Program 
keretén belül ezek a feladatok már legnagyobb részben megvalósultak, 
de mint költségekkel számolni kellet velük.) A feladatban legfőbb sze-
repe a korábbi legénységi körletek modernizálásának, vagy teljesen új 

                                                      
2 Írásomban nem térek ki a szerződéses állomány részére járó bér és bérjellegű 
kiadásokra.   
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épületkomplexumok létrehozásának van. A legénységi körletekből 
szerződéses katonák elhelyezésére szolgáló szállókat kellett kialakítani. 
A szállónak magán kell viselniük a szerződéses katona pót (vagy máso-
dik) otthona jegyeit. Alkalmasnak kell lennie a legelemibb kikapcsoló-
dás, pihenés, társadalmi kapcsolatok létesítése, művelődés, az egyéni 
ambíciók kiteljesítése feltételei megteremtésére. Az elhelyezési infrast-
ruktúra létrehozása önmagában véve nem elégséges. Az elmúlt években 
tapasztalhattuk, hogy a körletek felszerelése, komfortosabbá, lakhatób-
bá tétele, ha nem is horribilis költségeket, de mégis tízmilliókat igé-
nyeltek helyőrségenként. Ugyancsak az elmúlt években láthattuk, hogy 
a körletek átalakítása, a technikai, a munka és a lakó övezetek kialakítá-
sa nem kevés erőforrást emésztett fel, de az is nyilvánvaló tény, hogy 
ez a kiadás egyszeri nagy befektetéssel járt, amelynek eredménye hosz-
szabb távon is kamatozik. 

A szerződéses katonák jelentős része az otthonuktól távolabb eső 
helyőrségekben teljesít szolgálatot. Ha a fent vázolt kényelmet és szol-
gáltatásokat nem kapják meg – az elhelyezési feltételeik mostohák ma-
radnak – szolgálatukat csak a rövid távon elérhető előnyök realizálásáig 
(jellemzően a misszióban való részvételig) veszik komolyan és annak 
beteljesülése után elhagyják a katonai pályát.  

2. Középtávon: 

Középtávon a fenti beruházások honvédségen belüli teljes verti-
kumú kiépítésével és az ahhoz kapcsolódó karbantartási költségekkel 
számolhatunk. Ezek a költségek egyszerű megközelítés szerint nem le-
hetnek magasabbak, mint amilyen mértékben a sorozott sorkatonai 
szolgálatnál jelentkeztek, az állományváltásokhoz kapcsolódó épület 
karbantartások tekintetében. (Az infrastruktúra fenntartási költségeit 
nem vettem számításba, hiszen teljesen indifferens, hogy milyen állo-
mánykategória részére biztosítunk fűtést, vagy melegvizet.) Igaz ugyan, 
hogy a szerződéses katonák elhelyezésére szolgáló pavilonokat nem le-
het csak úgy, egyik napról a másikra kimeszelni, mint azt tették a kato-
nai szervezetek az újoncok bevonulását megelőzően, de az is igaz, hogy 
akik – jelen esetben a szerződéses katonák – második otthonukként te-
kintik az elhelyezési körletükrt, kevésé ártanak annak állagának. 

Középtávon még egy nagyon lényeges és eddig csak részlegesen 
megvalósított létesítményrendszer kiépítését és minden igény szerinti 
felszerelését indokolt megvalósítani. Ez a sport és szabadidő centru-
mokat jelenti. Az elmúlt időszak laktanyabejárásain láthattunk számta-
lan dicséretes kezdeményezést, de az a véleményem, hogy ezen a terü-
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leten központi erőforrások tervezésével és felhasználásával szükséges 
biztosítani, hogy a személyi állomány ezen a téren a legnagyobb mér-
tékben legyen támogatott és így legyen képes a vele szemben támasz-
tott fizikai követelményrendszernek megfelelni. 

3. Hosszútávon: 

Hosszútávon alapvető követelmény az előzőekben felvázolt rend-
szer mindenkori fenntartása a szerződéses katonák komfortérzetének 
fokozása, serkentve ezzel egyfelől azokat a fiatalokat bevonulásra, akik 
potenciálisan a szerződéses állomány utánpótlását jelentik, másfelől 
természetesen e mindenkori állomány maximális időig történő megtar-
tását. Nem szabad elfelejteni, hogy a legjobb reklám a szerződéses ka-
tonák utánpótlására a mindenkor rendszerben lévő szerződéses állo-
mány pozitív véleménye. (Példa erre, a hívatásos tiszt, tiszthelyettes 
állomány gyermekei szülők általi „pályára irányítása”). 

Megfontolandó az MH költségvetési helyzetének javulása után a 
szerződéses állomány szolgálati helyén történő letelepedésének segíté-
se. Ebben a viszonylatban számos lehetőség kínálkozik, kezdve a hon-
védségi lakóparkok kialakításától - amelyben a szerződéses katonák ál-
lami garanciavállalással és kedvező hitellehetőségekkel támogatva 
önálló lakásokhoz juthatnak - és folytatva a hadsereg segítségével biz-
tosított lakótelkek juttatásával, vagy megvásárlásának támogatásával. 
Ebbe az elképzelésbe minden esetben célszerű bevonni a helyi önkor-
mányzatokat is. Az önkormányzatok már ma is érdekeltek abban, hogy 
munkahelyteremtés érdekében áldozatot vállaljanak, érdekük a lakó-
helyük fejlesztése, a lakosság lélekszámának növelése. Ebből a célból 
az általuk létrehozott ipari parkokban vállalkozók részére ingyenes te-
rületet, vagy a letelepedni szándékozók részére kedvezményes ingatla-
nokat biztosítanak. (Kivétel Budapest, a megyeszékhelyek és általában 
ezen városok vonzáskörzetébe tartozó települések.) Az önkormányza-
tok rettegett félelme a lakosságuk elöregedése, de a szerződéses kato-
nák fiatalok, rendszerint családalapítás kezdetén állnak és ez a tény 
vonzó lehet az érintett települések vezetése, képviselő testületei számá-
ra. 

A fentiekkel gyakorlatilag ismét eljutottunk a ráfordítás és várható 
haszon viszonyának kérdéséhez. Ha a szerződéses állomány ma még 
meglévő és egyébként indokolatlan fluktuációját csökkenteni tudjuk - 
például a fenti feltételek teljesítésével -, akkor azzal jelentős megtakarí-
tást érhetünk el a felmerülő kiadások megspórolásával a másik oldalon. 
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Ebből a kérdéskörből a hozam oldaláról – kérem, engedje meg az 
olvasó -, hogy a morált, az állomány stabilitását csak egy gondolatig 
emeljem ki. Azért csak egy gondolatig, mert anyagiakban nem mérhető, 
de sokkal több, mint ami az anyagiakon múlhat. A személyi állomány 
megtartása mindennél fontosabb. A szervezethez, helyőrséghez kötődő 
katonák áldozatokra képesek, ami a szervezet teljesítményének mindig 
az elsőrendű záloga.  

A szerződéses legénységi állomány jellemző fluktuációja csök-
kentésével megtakaríthatjuk a kiképzési, felkészítési, esetleg a kény-
szerű átképzési költségeket.3 (Az átképzés elsősorban a közelmúltban 
lezajlott átszervezésekből adódtak, de tudomásul kell venni, hogy a 
haderő is egy élő organizmus, tehát változnia, az aktuális elvárásokhoz 
a jövőben is igazodnia kell, ami együtt járhat új képességek kialakítási 
igényével, azon belül a személyi állomány átképzésének kényszerűsé-
gével.) A beosztásba került katonák mind több időt eltöltve a hadsereg-
ben szakmájuk egyre nagyobb mestereivé válhatnak, a feladataikat ma-
gasabb és magasabb színvonalon láthatják el. Az előzőekben vázolt 
területekre összpontosítva vizsgáljuk meg mit jelentenek ezek a költsé-
gek a logisztikai szakkiképzés területén. 

Kiképzési költségek alakulása: A logisztikai szakbeosztásokba 
kerülő katonák közül a haditechnikai szakágakhoz tartozó szerződéses 
katonák szakkiképzése ez évtől kezdődően civil bázison, elsősorban a 
HM javító Rt-k bázisán valósul meg.4 A szakkiképzés kihelyezése a 
nemzetgazdasági szereplőkhöz abból az egyszerű és kényszerű felisme-
résből adódott, hogy az egyes szakterületeken évente jelentkező néhány 
fős szakszerelő, karbantartó szerződéses katona kiképzésére nagyon 
költséges a személyi és tárgyi feltételeket az MH szervezetén belül 
fenntartani. Az eddigi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a javítóüze-

                                                      
3 Elgondolkodtató az a tény, hogy a fluktuáció ott a legkisebb mértékű, ahol a 
szerződéses katonák váltásos munkarendben, valamilyen készenléti szolgálatot 
látnak el. Ennek a jelenségnek egyszerű magyarázata van, éspedig, hogy az 
ilyen munkarendnél a személyi állománynak viszonylag sok szabadideje van, 
amit más kiegészítő kereső foglakozás folytatására tud felhasználni. A két 
munkakör együttes ellátása már kellő jövedelmet jelent az ilyen beosztásban 
szolgálatot teljesítők számára, tehát a szerződéses katonák nem keresnek mun-
kaerő piacon a meglévőnél nagyobb anyagi megbecsülést jelentő foglalkozást.  
4 A koncepció és a mellékletekben feltüntetett ábrák forrása az MH ÖLTP 
törzsfőnök (pk. h) „Logisztikai szerződéses katonák szakmai felkészítése” 
tárgyban tett jelentése. 
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mek képesek az MH igényei alapján összeállított és jóváhagyott tema-
tika szerint felkészíteni a hozzájuk „beiskolázott” szerződéses katoná-
kat, akik a szakkiképzés után a saját beosztásaikat jó színvonalon ké-
pesek ellátni. A javítóüzemekben minden feltétel, ezek közül is a 
személyi és a tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, ideális környezetet 
teremtve a szakszerelők felkészítéséhez. A szakkiképzés koncentrálása 
a HM javítóüzemekhez hatékonyságában messze meghaladja a haderőn 
belüli lehetőséget és nagy előnye, hogy nem kell kiképző kapacitásokat 
fenntartani olyan időszakban, amikor arra nincs szükség. 

A javító, karbantartó szerződéses katonák haderőn belüli szakmai 
felkészítésének első számú akadálya az, hogy a haderő átalakítás elmúlt 
években végrehajtott szervezési feladataival megszűntek azok a had-
erőnemi és központi javító szervezetek (MH Fegyverzettechnikai Ja-
vító Üzem, MH 47. Fejér Javítózászlóalj, illetve az MH 64 Boconádi 
Szabó József Logisztikai Ezred Javító Zászlóalja), amelyek technikai 
felszereltségük és személyi feltételeik alapján alkalmasak lehetnének a 
szerződéses szakállomány felkészítését elvégezni. 

A hadtáp szakterületen folyó felkészítés elsősorban a raktárosok, 
élelmező és üzemanyag szakmai számú katonák felkészítését foglalja 
magába. Míg az előbbiekben a haditechnikai ágazatoknál azt láttuk, 
hogy nincs az MH -ban olyan kultúra, amelybe a szakállomány felké-
szítését be lehetne ágyazni és ott megvalósítani, addig a hadtáp terüle-
tén azt mondhatjuk, hogy az MH Hadtápanyag Ellátó Központ al-
kalmas az MH- nál jelentkező ellátó és raktárosi beosztásba kerülő 
szerződéses katonák felkészítésének feltételei megteremtésére és azok 
megfelelő színvonalú végrehajtására. 

A különböző, engedélyköteles ADR vizsga megszerzéséhez kap-
csolódó gépjárművezetői beosztásokra történő felkészítés az MH 
Veszélyesanyag Ellátó Központ Központi Üzemanyag Raktárban 
valósul meg, ahol ugyancsak minden feltétel rendelkezésre áll az állo-
mány kiképzéséhez. A csapatok felkészített, kiképzett szakállományt 
kapnak vissza a logisztikai szakbeosztásokba. 

Külön kategóriát jelent a közlekedési szakállomány, vagy más 
megközelítésben az MH Közlekedési Főnökség szakmai felelősségi 
körébe tartozó szerződéses szakállomány felkészítő tevékenysége. A 
felkészítés alapvetően az MH Katonai Közlekedési Központ szerve-
zetébe tartozó, Táborfalva helyőrségben meglévő – évtizedek alatt ki-
épített és az MH jelenlegi igényeit teljesen kielégíteni képes – közleke-
dési kiképző bázis infrastruktúráján, polgári cégek bevonásával valósul 
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meg. Ebbe a körbe tartoznak a targoncavezetők, az emelőfalas és darus 
rakodógépek kezelői.   

A fentiek összegzéseként elmondhatjuk, hogy a szerződéses lo-
gisztikai szakállomány szakmai felkészítésére, vagy továbbképzésére 
jelentős összeget költ a Magyar Honvédség, így elemi érdekünk, hogy a 
befektetett anyagi erőforrás hozadékát, szakmai előnyét mind tovább 
hasznosíthassuk, vagyis nagyon egyszerűen a logisztikai szakbeosztás-
ban lévő szerződéses katonákat mind hosszabb ideig megtartsuk a kato-
nai pályán és ha szükségét látjuk igazítsuk ehhez az elváráshoz a meg-
lévő szabályozásokat.5 

A kiképzés és felkészítés költségeit nehéz egzakt módon meghatá-
rozni, mivel a sorkatonák kiképzési költségeiről pontos számvetések 
nem állnak rendelkezésre. Ha számításba vesszük azt a tényt, hogy a 
bevonultatott újoncok kötelező gépjárművezetői osztályba sorolási 
vizsgái, a nagy távolságú vezetési gyakorlatok végrehajtása tetemes ki-
adással járt, akkor mégis szembeötlő, hogy a szerződéses katonáknál 
ezen költségek nem ismétlődnek meg olyan gyakran.  

Nehéz meghatározni azért is mert más kiképzési és felkészítési 
költségek jelentkeznek a szerződéses katonáknál, amikor valamilyen 
speciális feladatra például missziós feladatra készülnek fel. Ami a leg-
szembeötlőbb különbség lehet az a kiképzés eredményességében rejlik 

                                                      
5 A logisztikai szakállomány szerződéses jogviszonyát a jelenleg érvényes tör-
vény átgondolásával célszerű lenne kiterjeszteni a megállapított 15 éven túli 
szerződésvállalási jogosítvánnyal. A felvetésben abból indultam ki, hogy elemi 
követelmény a könnyű gyalog szervezeteknél, felderítőknél a fizikai állóképes-
ség rendkívül magas színvonala, de nem indokolt, hogy ez az egyébként jó ka-
tonai képesség meghatározó legyen a logisztika szakterületén. A logisztikai 
szerződéses állomány legnagyobb erénye a nem annyira a fizikai felkészült-
ségben mint a szakmai hozzáértésben rejlik. Ha szerződéses katonáink leszol-
gálnak 15 évet a tudásuk csúcsára jutnak. Mire tehát a legnagyobb tapasztala-
tot megszerzik és nem tudnak megfelelő hivatásos beosztásba kerülni, el kell 
hagyniuk a katonai pályát és magukkal viszik a szakmai tapasztalatot.  

Említettem, hogy felkészítésük civil bázison valósul meg és ez újra költségeket 
jelent az utánpótlás felkészítésében. Nem elhanyagolható az a tény, hogy a 
szakszerelők egy része megszerzett másfél évtizedes tapasztalataik ellenére a 
polgári életben nem fogják tudni alkalmazni szakmai múltjuk előnyeit, hiszen 
a speciális fegyverrendszerek szerelői, karbantartói a hadseregen kívül nem ta-
lálnak hasonló technikát. Ez a helyzet tehát nem jó sem az egyénnek sem a 
hadseregnek. 
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és ez alapvetően a költségek csökkentéséhez vezet. A kiképzett beosz-
tásukhoz rendszeresített haditechnikai eszközöket jól ismerő katonák a 
technikai ismereteik hiányából fakadó meghibásodásokat ritkábban 
idéznek elő, ami elsősorban a fenntartási költségek csökkenését vonja 
maga után. 

Külön szeretnék szólni a nyelvi felkészítésről. Nagyon lényeges a 
szerződéses katonák nyelvi felkészítése, hiszen ők adják a derékhadát a 
missziós feladatokban részt vevő személyi állománynak. A nyelvi fel-
készítés azért is fontos, mert a megszerzett tudás korlátozás nélkül fel-
használható az egyén magánéletében, egyéni utazásai során és konver-
tálható polgári életbe, miután a katona kiválik a hadsereg kötelékéből. 
A nyelvi felkészülés feltételeit a hadsereg költségén és szervezésében 
kell végezni, de olyan szabályozó rendszerbe célszerű befoglalni, amely 
érdekeltté teszi a személyi állományt, hogy ne csak az idejét töltse, ha-
nem teljes erejével vegye ki a részét a tanulásban. 

Haditechnikai szakterületen: A hatásokat a haditechnikai szolgá-
latok vonatkozásában két külön kategóriában, az üzemeltetés és az 
üzembentartás területén kell megvizsgálnunk. Megítélésem szerint az 
eredmények már rövidtávon is érzékelhetőek és ezek a kedvező hatások 
a továbbiakban is fennmaradnak. 

A haditechnikai eszközök üzemeltetésénél a szerződéses katonák 
alkalmazásával az jelent eredményt, hogy a különböző eszközök veze-
tői, kezelői nem cserélődnek minden bevonulás alkalmával. Az állandó 
állománynak van ideje megismerni, megszokni a gondjaira bízott tech-
nikát, sajátjának tekinti, nem fogja helytelenül, vagy szakszerűtlenül 
kezelni, – ami rendkívüli meghibásodásokat idéz elő – növelve ezzel a 
fenntartási költségeket. Az állandó kezelők alkalmazásával a hadsere-
gen belül közel olyan futásteljesítményeket lehet elérni, mint az a pol-
gári életben megszokott, vagyis a fajlagos javítási, karbantartási költsé-
gek nem nőnek az égig. A technikai eszközök hadrafoghatósági szintje 
emelkedik miközben a fenntartási költségek csökkennek, vagy legalább 
is stagnálnak.6 

                                                      
6 Figyelemre méltó, hogy megjelentek a hadseregben a korábbi időszakra nem 
jellemző nagy bonyolultságú haditechnikai eszközök, amelyek kezelése nagy 
szakértelmet igényel. Nem lehet összehasonlítani a műszaki technikai színvo-
nalát a korábbi gépjármű technikai eszközök és a modern Rába tehergépjár-
műveknek. Tekintélyes árkülönbség van a régi és új eszközök között, amelyek 
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A polgári életből besorozott fiatalok szakmájukhoz szükséges 
alapvető elméleti ismeretekkel rendelkeztek, de már csak életkorukból 
adódóan is nem volt nagy gyakorlatuk megszerzett ismereteikben. 
Megvizsgálhatjuk a gépjárművezetők esetét, ahol a tapasztalatlanság a 
mindennapokban is de főként gyakorlatok, bonyolult körülmények közt 
végrehajtott feladatok során számtalan nem kívánatos esemény előidé-
zője volt. Ezzel szemben a szerződéses katonák csapatéletük alatt felké-
szülhetnek azokra a körülményekre, amelyek ismeretében a nem kívánt 
következmények elkerülhetők 

Az üzembentartás vonatkozásában ugyancsak üdvözítő az állan-
dó állomány megjelenése. A kezelők által végrehajtott technikai ki-
szolgálások, a javító karbantartó alegységek tevékenységének szakmai 
színvonala állandó állomány esetén sokkal megbízhatóbb, mint azon 
katonáknál, akik csak rövid időt töltenek a katonai szervezeteknél. A 
sorozott katonák alig töltöttek el néhány hónapot a hadseregben, még 
ha szívügyüknek is tekintették a technika karbantartását tapasztalat hiá-
nyában, nem lehettek képesek a tevékenységüket minden követelmény 
szerint elvégezni. Az előző alátámasztására elég az a példa, hogy ugyan 
ki bízná rá a saját személygépjárművét egy, az iskolapadból éppen most 
jeles eredménnyel kibocsátott, de semmi gyakorlattal nem bíró fiatal 
szerelőre? 

A legfontosabb körülmény mégis abban lelhető fel, hogy a szer-
ződéses katonák munkaeszközeiknek tekintik a rájuk bízott haditech-
nikát, ami eredményezi a technikai eszközök gondosabb és körültekin-
tőbb megbecsülését. Az eszközök állandó személyzete nemcsak meg-
ismeri, de gyakran az eszköz életciklusán át kezeli gondozza azokat, te-
hát kiismeri annak erős és gyenge oldalait, tudja a karbantartás techni-
kai kiszolgálások fontosságát és a kiszolgálás jelentőségét. 

Hadtáp szakterület: A hadtáp szakterületen az ellátás kötelezett-
sége gyakorlatilag a szerződéses katonák egyszeri meleg élelmezésére, 
a ruházati ellátásra, illetve a humán anyagi biztosításra terjed ki. Ha 
részleteiben vizsgáljuk az egyes területeket a következőket állapíthat-
juk meg: 

• Élelmezés területén valamelyest költségmegtakarítással szá-
molhatunk, hiszen a szerződéses katonák nem kapnak napi négyszeri, 

                                                                                                             
meghibásodása esetén az alkatrészek utánpótlásánál igen nagy költségek je-
lentkeznek. 
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abból napi háromszori meleg étkezést. Ez önmagában is egy jelentős 
költségmegtakarítás hiszen a reggeli és vacsora nyersanyaghányada 
nem merül fel kiadásként.7 A szerződéses katonák egyszeri meleg ét-
keztetése önmagába véve hasznos döntés, hiszen segít megőrizni a 
szerződéses legénység fizikai állóképességét és egyben az egészséges 
táplálkozás minimális feltételeit is biztosítja. Különösen igaz ez azokra 
a szerződéses katonákra, akik szolgálati helyükről csak hétvégeken 
utaznak haza családjukhoz, ezért általában hideg élelmet fogyasztanak. 

Nem lebecsülhető az élelmezés terén a laktanyák szakácsai és fel-
szolgáló és konyhai kiszolgáló állománya munkaidő alapja csökkenésé-
ből adódó költségmegtakarítás. A szakács és kiszolgáló személyzet 
csak a szolgálatban lévő személyekre kell ételt készíteni, ami munkaerő 
kapacitásokat szabadít fel. 

Az élelmezési szolgálat területén új feladatként jelentkezett a szer-
ződéses állomány körleteiben a teakonyhák kialakítása, a hozzá tartozó 
felszerelések biztosítása és szükséges mértékben történő utánpótlása. 
Azt gondolom elemi feltétel a szerződéses állomány komfortérzetének 
javításához az említett teakonyhák létrehozása. Ez ugyan a sorozott ál-
lomány részére nem volt követelmény, ezért valamelyest a kiadások 
növekedését eredményezte, de tekintve a szolgálat éves költségvetését 
elenyésző tételként jelent meg. 

• A következő területen, a személyi állomány ruházati ellátás-
nál8 egy katonára vetített költségcsökkenéssel nem számolhatunk, épp 
ellenkezőleg a ruházati kiadások növekedését idézték elő. A sorkatonák 
részére biztosított és mosatással tisztított gyakorlóruházatból alapvető-
en két rend került kiadásra. A szerződéses katonák részére a két rend 
ruha nem elegendő. A szerződéses katonák mindennapi viselete a gya-
korlóruházat, ebből következik, hogy annak minősége meg kell feleljen 
a megjelenési körülményeknek. Jelenleg nincs napirenden a szerződé-
ses katonák társasági ruházattal történő ellátása, de ha ez valamikor be-
következik úgy további költségnövekedést eredményez. 

                                                      
7 Nem számolok szolgálatban lévő, vagy a gyakorlaton lévő állomány élelme-
zési költségeivel, hiszen az a sorkatonák részére is alapvető járandóság volt, a 
pénzbeli normaértéke pedig nem különbözik.  
8 Nem térek ki a missziókba elvonuló szerződéses katonák ruházati ellátására, 
hiszen az nem a sorkatonai szolgálat megszűntetéséből, hanem a missziós fela-
datból adódik. 
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Érdemes lenne elemezni a szerződéses katonák ruházati utal-
ványfüzettel történő ellátását, ezzel biztosítva a felszerelésüket. Termé-
szetesen ennek alapfeltétele, hogy a ruházati boltokban elegendő árú 
fedezet álljon rendelkezésre. A megoldással tehermentesíteni lehetne a 
ruházati szolgálat csapattagozatban dolgozó raktárosait, jelentősen 
csökkenteni lehetne a ruházati raktárak készletszintjét, illetve a készle-
tek kezelésének, nyilvántartásának feladatait. 

Ennek megvalósításához meg kell határozni valamennyi magyar 
katona egységes ruházati alap felszerelését és annak meglétét, minősé-
gét rendszeresen ellenőrizni kell. Az alapfelszerelést a központi költsé-
gek terhére és a központi raktárak készletéből kell kiegészíteni minden 
általánostól eltérő feladatra, beleértve a nemzetközi szerepvállalásból 
adódó feladatokra is. A személyi állomány saját maga a szükséges üte-
mezéssel és gyakorisággal szerezheti be a ruházati anyagait. Azonos el-
látási szisztémát gondolok, mint a hivatásos állomány egyenruházattal 
történő ellátása tekintetében ma jelen van a Magyar Honvédség keretén 
belül, amely csupán a keretösszegek évenkénti utánpótlására hagyatko-
zik, az egyénre bízva a beszerzéssel járó ügyintézést. A ruházati igé-
nyek kielégítése nem minden esetben csak költségvetési tényező, bár 
természetesen elsőszámú feltétele az igények kielégítésének. 

• A humán szakanyag ellátásnál: egzakt módon nem lehet ki-
mutatni a költségek növekedését, vagy csökkentését. Ez elsősorban az 
életminőségben bekövetkezett változásokkal magyarázható meg. A szí-
nes televíziók, vagy Hi Fi tornyok elterjedése olyan folyamatokat indí-
tott el amelyek alapvető felszerelésekké tették az említett eszközöket. A 
műholdvevők telepítése a laktanyákban állomány független, nem azért 
kell elvégezni, hogy a szerződéses állomány kényelmét szolgálja, ha-
nem mert napjainkban a társadalom tagjainak döntő részének elérhető 
és a társadalom döntő része igényli. 

Ugyancsak nem jelent költségnövekedést a könyvtárak fenntartása, 
a könyvállomány bővítése, hiszen ez elemi követelmény volt a sorozott 
állomány részére is. 

• Közlekedési szakterület vonatkozásában: A közlekedési 
szakfeladatok közvetlen végrehajtása, a szállítás, mozgatás haderőn be-
lüli irányítása alapvetően hívatásos állomány bevonásával valósul meg. 
A szerződéses katonák alkalmazásával a közlekedési szakterületen a 
kiképzés és felkészítésnél a bemutatott hatásokkal számolhatunk. 

Összegezve: A szerződéses katonai szolgálat bevezetése a logisz-
tikai szakterületen megítélésem szerint pozitív változásokat hozott, 
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amely magában hordoz még egy sor megoldandó és további gondolko-
dásra serkentő problémát. Bár a szerződéses állomány már egy évtizede 
jelen van a Magyar Honvédségben, még mindig léteznek olyan terüle-
tek, amelyek változtatásra szorulnak. Véleményem szerint a megoldás 
keresésében jelentős lökést adhat a lassan a végéhez közeledő Párbe-
széd 2005 rendezvénysorozat, amelyben a szerződéses állomány el-
mondta mindazon problémáit, illetve az őket foglalkoztató kérdéseket, 
amelyek megoldásával nemcsak a megbecsülésük, hanem a szolgálati 
feltételeik is javulhatnak. Ha pedig a katonák elégedettebben végzik 
mindennapi tevékenységüket eredményesebben is láthatják el szolgá-
lati feladataikat. 
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alakulat

MH TKK

MH TKK

MH KP TSZI

MH Rt.

Polg. szerv.

Áll. ill. 
alakulat

Misszió

Áll. ill. 
alakulat
Áll. ill.-
alakulat

Áll. ill. 
alakulat

Polgári élet

Szerződés 
bontás

Alapkiképzés

gk.vez. 
szakkiképzés

raktáros 
szakkiképzés

daru kezelő
szakkiképzés

targonca vez. 
szakkiképzés

Köt kik.

Külszolgálat

Pihentetés 
átképzés
Felkész. 
külszolg.-ra

Beosztás 
betöltetlen

Toborzás 
felvételi elj.

Szerződés 
bontás

Alapkiképzés

gk.vez. 
szakkiképzés

raktáros 
szakkiképzés

daru kezelő
szakkiképzés

targonca vez. 
szakkiképzés

Köt kik.

Külszolgálat

Pihentetés 
átképzés
Felkész. 
külszolg.-ra

Beosztás 
betöltetlen

Toborzás 
felvételi elj.

6 6 hhóó

ro
t

ro
t áá c

ici óó

10 h10 hóó

Raj összekovácsolás

Szakasz összekovácsolás

Század összekovácsolás

Zászlóalj összekovácsolás

Raj összekovácsolás

Szakasz összekovácsolás

Század összekovácsolás

Zászlóalj összekovácsolás
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Ripszi

MH MH ÖÖLTPLTP

2

szolgszolg. id. időő 22 44 66 88 1010 1212 1414 1616 1818 202011 33 55 77 99 1111 1313 1515 1717 1919 2121--

2020 2222 2424 2626 2828 3030 3232 3434 3636 38381919 2121 2323 2525 2727 2929 3131 3333 3535 3737 3939--5757kor 18 kor 18 éévv

Logisztikai szerzLogisztikai szerzőőddééses katonses katonáák szolgk szolgáálatlatáának tartalmanak tartalma
VVéégzettsgzettséég: 8 g: 8 ááltalltaláános + szakknos + szakkéépespesííttééss

vvéégig leggig legéénysnyséégi gi áállomllomáánybannyban

zlszls..

ftftőőrmrm..

ttőőrmrm..

őőrmrm..

szkvszkv./s./s

tiztiz./s./s

őőrvrv./s./s

honv.honv.

polgári életbe15 évig
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sszzoollgg
..  iiddőő  

        
            

          
          

2211--  

                                        

  

  
  
  

LLooggiisszzttiikkaaii  sszzeerrzzőőddéésseess  kkaattoonnáákk  sszzoollggáállaattáánnaakk  ttaarrttaallmmaa  
VVééggzzeettttsséégg::  88  áállttaalláánnooss  ++  sszzaakkkkééppeessííttééss  

vvééggiigg  lleeggéénnyyssééggii  áálllloommáánnyybbaann  

zzllss..  

ffttőőrrmm..  

ttőőrrmm..  

őőrrmm..  

sszzkkvv..//ss  

ttiizz..//ss  

őőrrvv..//ss  

hhoonnvv..  
  

  

  

polgári életbe 15 évig 
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