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OUTSOURCING MINT LEHETŐSÉG  
A MAGYAR 

                                                     

HONVÉDSÉGBEN 

Trembeczky László1 

Cikkem megírásának gondolatát a 2005. 11. 16-ai Népszabadság 
első és negyedik oldalán található gondolatok indították el bennem. A 
cikk címe és rövid tartalma: „Csodafegyver Kecelen”… kibelezett SS-
24-es az egyetlen Európában”. A cikk beszámol róla, hogy Ukrajná-
ból a keceli haditechnikai parkba került egy interkontinentális rakéta, 
ami után szarkasztikusan jegyzi meg: „Többek szerint nem a keceli az 
egyetlen „haditechnikai skanzen”, mert bizonyos szempontból a Hon-
védség aktív arzenálja is annak tekinthető. MÍG-21-es vadászgépek, 
működésképtelen harci helikopterek, harcjárművek és roncs teherau-
tók sora várja a beolvasztást”.  

A fentieket sem cáfolva, sem egyetértve magam elé idéztem lo-
gisztikánk jelenlegi helyzetét, rendszerét, annak mozgásirányát. Hiszen 
ha valaki látja, illetve a bőrén érzi a logisztikai folyamatokat, azok a 
benne résztvállaló személyek. A Magyar Hírlap 2003. május 3-ai száma 
interjút közöl Havril András altábornaggyal2, ahol Szilágyi Béla – a 
cikk szerzője – azt írja „Szinte mindent privatizálnak a hadseregnél”. 
Valójában a cikk arról szól, hogy a Magyar Honvédség szolgáltatásokat 
kíván megvásárolni a közeljövőben. Ezzel összefüggésben Szabó Béla 
a 2004. 03. 05-ei Magyar Honvédban a honvédségi logisztika feladatá-
ról, hivatkozva Dr. Gáspár Tibor mk. vezérőrnagy a MH ÖLTP pa-
rancsnokára az alábbiakat írja: „… 2006-ig… a kor követelményeinek 
megfelelő központban fogják tárolni – a veszélyes anyagok kivételével 
– a hadsereg teljes anyagát”. Másik nagy feladat annak megvizsgálása, 
hogy bizonyos szolgáltatások milyen feltételek mellett adhatók át a ci-
vil szférának. Mint ismeretes, az önkéntességen alapuló hadseregre való 
áttérés, valamint költségvetési megfontolások miatt számos – eddig 
„saját hatáskörben” elvégzett – feladat átadását tervezik a civil vállal-
kozásoknak. 

 
1 1 Trembeczky László alezredes, ZMNE Műszaki-ellátási igazgató. 
2 1. Havril András vezérezredes a Honvédelmi Minisztérium, Honvéd Vezér-
kar vezérkari főnök (akkor vezérkari főnök helyettes). 
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Az eddigiekből kitűnik, hogy a honvédség „anyagi-technikai” 
helyzetét, valamint az abban bekövetkező változásokat a publicisták és 
rajtuk keresztül az állampolgárok is nagy figyelemmel kísérik. Az is 
megállapítható, hogy a HM/MH felső szintjéről elindult egy megújulási 
folyamat. Ehhez kívánok segítséget nyújtani egy rövid logisztikai rend-
szerismertetéssel, valamint a köznyelv által csak privatizációnak neve-
zett „outsourcing” ismertetésével. 

A logisztika feladata 

1.) Anyagoknak és információknak egy rendszeren belüli 
(HM/MH) áramlásának tervezése-szervezése (irányítása)-
ellenőrzése. 

2.) A feladat megoldásához, végrehajtásához szükséges feltételek 
megteremtése. 

A logisztika célja: a klasszikus 6M. 

 1. Megfelelő anyag (információ); 

 2. Megfelelő költségben; 

 3. Megfelelő minőségben; 

 4. Megfelelő mennyiségben; 

 5. Megfelelő időben; 

 6. Megfelelő helyen legyen. 

Fő cél: A teljes folyamat optimális (hatékonyabb) működtetése.  

Az összköltség csökkentése a többletköltséggel. 

Összköltség = logisztikai költség + logisztikai rendszer hiányossá-
gaiból adódó többletköltség. 

Csak előnyökön alapuló optimális megoldás nincs, tehát fő cél 
még annak a metszéspontnak az elérése, ahol az előnyök kioltják a hi-
bákat, tehát egyensúly alakul ki. 



A katonai logisztika rendszerben történő elhelyezése3 

Logisztikai rendszerek 

 

 

Makrologisztika   Mikrologisztika Metalogisztika 

Katonai logisztika Katonai logisztika Katonai logisztika 
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(Ide tartozik a Hon-

tikai rendszere) 

 

védség teljes logisz-
(Ide tartozik az 

vezetek logisztikai 
egyes katonai szer-

rendszere) 

(Ide tartoznak a 
NATO országok 
együttműködésében 
megvalósuló terme-
lői, fogyasztói és 
együttműködő lo-
gisztikai rendszerek) 

1.) Makrologisztikai rendszerek: egy ország, egy értékesítési, il-
letve fogyasztói, vagy egy gazdasági körzet határain belül helyezked-
nek el. 

2.) Mikrologisztikai rendszerek: körébe sorolhatók az egyes gaz-
dasági rendszerek, gazdálkodási szervezetek logisztikai rendszerei. A 
makrologisztikai rendszer olyan részeinek tekinthetők, amelyek létre-
hozása az adott gazdálkodási szervezet feladata. 

3.) Metalogisztikai rendszerek: a makro- és mikrologisztikai rend-
szerek között helyezkedik el. A metalogisztikai rendszerben több egy-
mástól gazdaságilag, jogilag független szervezet működik közre. 

 

 
3 1-2-3: dr. Prezinszki József: Logisztika (2000) BMEMTI 37-38.o. 
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A HM/MH-val szembeni elvárások 

1.) Társadalmi elvárás: csökkenteni kell a költségeket. 

2.) Szövetségesi elvárás: növelni kell a működés hatékonysá-
gát. 

Ez akár megoldhatatlan feladat elé is állíthatná a katonai szakem-
bereket, de ne adjuk fel ilyen könnyen. Nézzük mit tettek a multinacio-
nális cégek az elmúlt időszakban. (Hiszen egyben társak vagyunk: a 
költséget csökkenteni, a hatékonyságot növelni kell). 

Nem mindig az az olcsóbb, amit saját magunk csinálunk, hiszen a 
melléktevékenységek éppen a főtevékenységtől vonják el a figyelmet és 
a pénzt. A nagy multinacionális vállalatok sikerének egyik titka, hogy 
csak arra a területre összpontosítanak, ami összefügg főtevékenységük-
kel. Az egyéb feladatok elvégzését külső partnerekre bízzák, így maxi-
málisan ki tudják használni a főtevékenységből származó előnyöket. 
Ezt a tevékenységet, nevezetesen egyes szolgáltatások kihelyezését, an-
gol kifejezéssel „outsourcing”-nek nevezzük. Egyes részfeladatok ki-
helyezése régen sem volt ismeretlen pl.: őrzés-védelem, takarítás, stb. 
Az outsourcing azonban a főtevékenységekhez szorosan kapcsolódó te-
vékenységek kihelyezését is jelenti, mint pld.: informatika, logisztika, 
stb. 

A KPMG (globális könyvvizsgáló óriás) 2003-ra befejeződött,    
52 magyar vállalatot érintő logisztikai outsourcingot vizsgáló felméré-
sének tapasztalatai alapján a kiszervezést választó cégek 80 %-a elége-
dett az elért eredményekkel. Ezek alapján a logisztikai outsourcing si-
kere tartósnak tűnik, hiszen a vizsgált cégek nem akarják visszavenni 
(in - outsourcing) a kihelyezett rendszerelemeket. A fennmaradó 20 % 
is úgy nyilatkozott, hogy lényegesen nem változott a helyzetük – mivel 
nem rosszabbodott így ők sem tervezik a tevékenységek visszavételét.  

A logisztikai szolgáltatók fejlettségét már eltérőbben ítélik meg: 

1.) Nincs kínálati verseny, színvonal változó  46 %; 

2.) Kínálati verseny van, színvonal magas   38 %; 

3.) Nincs információja     12 %; 

4.) Se kínálat, se verseny nincs      4 %; 



Mi lehet a outsourcing célja?  

Fő cél:  

1.) Csak a főtevékenységre figyelés; 

A katonai tevékenységekhez szorosan nem kapcsolódó te-
rületek leválasztásával a fő feladatok végrehajtására kon-
centrálódhat a katonai vezetés figyelme. 

2.) Optimális (magasabb) szolgáltatási szint elérése; 

A katonai szakemberek nagyobb figyelmet tudnak fordí-
tani a kihelyezett feladatok ellátásának ellenőrzésére, 
azok minőségi javítására, figyelembe véve a piacon zajló 
folyamatos és gyors fejlődést. 

3.) Költségcsökkentés. 

Előzetes felmérésekkel és költségszámításokkal kell iga-
zolni, mely területek azok, ahol érdemes a kihelyezést 
végrehajtani. 

A célok értelemszerűen egybeesnek a megrendelő elvárásaival. A 
fenti célokkal úgy gondolom, hogy a katonai szakembereknek is egyet 
kell érteniük, hiszen megfelelnek mind a szövetségesi, mind a társa-
dalmi elvárásoknak. Akkor, hogyan tovább?  

Javaslom induljunk el Szegedi Zoltán – Prezinszki József 
(2003.): „Logisztika – menedzsment” című könyvének kihelyezési 
modell ábrájából: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kihelyezés  szolgáltató vállalat (partner) 
  

 
CORE 

CORE közeli tevékenysé-
gek; 
 

CORE távoli tevékenysé-
gek; 
 

Leválasztható tevékenysé-
gek 

75 



 76

Az alapvető képességek (CORE – COMPETENCIES) elméletét 
PRAHALAD-HAMEL 1990-ben fogalmazta meg. Ez képezi a modell 
alapját. A katonai vezetők egyik fő feladata a körgyűrűk rendszerele-
mekkel történő feltöltése, majd a rendszerelemek összekötése egy op-
timálisan működő folyamat lánccá. Természetesen figyelembe véve a 
„bölcs” tanácsot, mely szerint „egy napot gondolkodunk – egy órát 
dolgozunk”. Vagyis egy koncepció kidolgozásának nagy részét a terve-
zésnek kell kitöltenie, hiszen egy „rossz vagy gyors” döntés működési 
zavarokhoz, illetve szolgáltatási szint csökkenéshez, vagy költségnöve-
kedéshez vezethet.  

Ezek után vizsgáljuk meg, mik lehetnek az outsourcing főbb elő-
nyei, illetve hátrányai: 

Előnyei:  

1.) Költségcsökkenés; 

2.) Hatékonyságnövekedés; 

3.) Kockázatok csökkenése (nőhet is); 

4.) Rugalmasság növekedése; 

5.) Főtevékenység jobb ellátása; 

6.) Létszámcsökkentés; 

7.) Állandó költségek változóvá válása; 

8.) Új rendszerek gyorsabb alkalmazása; 

9.) Nagyobb mérvű szakszerűség. 

Hátrányai:  

1.) Minősített időszak ellátási kockázatai; 

2.) Bizonyos mértékű kontroll csökkenés; 

3.) A szervezet eddigi egységeinek felbomlása; 

4.) Működési biztonság esetleges kockázatai; 

5.) Bizonytalan pénzügyi szerződési folyamatok (közbeszerzés); 



6.) A szervezet a szakemberek egy részét elveszíti; 

7.) A szervezet ezek után nehezebben „tanul”. 

Mint láthatjuk az előnyök és a hátrányok majdnem „egyenrangú” 
félként vannak jelen. Ezért nagyon fontos az előzőekben írt optimális 
metszéspont megtalálása, melynek egyik fő eleme a harmadik 
(outsourcinget biztosító) fél kiválasztása.  

Ennek kiválasztását talán jól szemlélteti „Simoni B. – Huler E. 
(2000): Logeistik – outsourcing mit System – Dritte richtig ausurahlen. 
OMIKK logisztika 2003/3. 11. p.” leírása az outsourcing – projekt fázi-
sairól. 

Ezek alapján: 
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