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MEGSZŰNT  AZ  MH  ÖSSZHADERŐNEMI  LOGISZTIKAI 
ÉS  TÁMOGATÓ  PARANCSNOKSÁG 

Gáspár Tibor1 

A haderő átalakítás ismert folyamatai szerint 2007. június 30-al 
befejeződött az MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Pa-
rancsnokság felszámolása. 2007. június 13-án, ünnepi állománygyűlé-
sen került bejelentésre e tény. A parancsnokság csapatzászlóját Dr. 
Gáspár Tibor mk. vezérőrnagy, utolsó parancsnok átadta Tömböl 
László mk. altábornagynak, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság 
parancsnokának. 

Röviden tekintsük át az MH ÖLTP rövid történetét 

A 90-es évek végén már magától értetődő volt, hogy létre kell hozni 
a Magyar Honvédségben egy olyan szervezetet, amely a szövetségi rend-
szerhez illeszkedően képes működtetni egy modern, komplex ellátási, 
biztosítási és támogatási rendszert és teljes struktúrát átfogó logisztikai 
vezetést képes megvalósítani. 

Tudni kell azonban, hogy a különböző szakterületek megfelelő ellá-
tásának teljes körű, anyagi technikai kiszolgálásához hosszú időn keresz-
tül az adott eszközök és korlátozott lehetőségek között kellett a kitűzött 
célokhoz a megfelelő erőket és eszközöket biztosítani. 

A honvédelmi miniszter határozatával 2000. október 1-én a Ma-
gyar Honvédség Logisztikai Főigazgatóság egyidejű megszüntetésével, 
annak jogutódjaként megalapította a MH Összhaderőnemi Logisztikai 
és Támogató Parancsnokságot. Az MH ÖLTP rendeltetése volt a Ma-
gyar Honvédség katonai szervezetei, továbbá a Honvédelmi Miniszté-
rium és közvetlen szervezetei üzembentartási, ellátási, elhelyezési és 
közlekedési biztosítási feladatok tervezése, szervezése és a végrehajtás 
irányítása béke időszakban önállóan, háborús időszakban az egészségügyi 
biztosítással kiegészítve.  

                                                      
1 Dr. Gáspár Tibor mk. vezérőrnagy, az MH Összhaderőnemi Logisztikai és Tá-
mogató parancsnokság volt parancsnoka. 
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Az MH ÖLTP feladata a Magyar Honvédség felsőszintű vezető 
szervei és csapatai béke és minősített időszaki támogatási feladatainak 
tervezése, szervezése és a végrehajtás irányítása. A szolgálati alárendelt-
ségébe tartozó katonai szervezetek közvetlen vezetése. 

Költségvetési gazdálkodó irányító hatásköre a szervezetébe és alá-
rendeltségébe tartozókon túl kiterjedt a Magyar Honvédség kijelölt fel-
sőszintű gazdálkodó szervezeteire és a Honvéd Vezérkar közvetlen kato-
nai szervezetekre. 

Az MH ÖLTP a Magyar Honvédség vezérkari főnöke közvetlen 
szolgálati alárendeltségében hajtotta végre feladatait. 

A parancsnokság szervezeti kialakítása alapvetően az MH LFI 
struktúráját követte, kiegészítve azt az addig logisztikán kívüli ellátási 
ágak (kiképzés-technikai, humán anyagi, térképészeti anyagi) felsőszin-
tű szakanyagnem felelős szervezeti elemekkel, valamint Parancsnoki 
Irodával és a Létesítmény Főnökséggel. 

A korábbi ágazati rendben működő ellátó központok és raktárak in-
tegrációjával megalakultak az ágazatcsoportos feladatokat végző MH 
Harcanyag-, MH Haditechnikai-, MH Hadtápanyag Ellátó Közpon-
tok. 

Az új ellátó központok hadrendbe állításával egyidejűleg megszűnt 
13 hadrendi elem. Hadrenden kívül, a gödöllői HM Currus Rt-be beol-
vadt az MH Fegyverzet Javító Üzem, az MH Elhelyezési Központ pe-
dig a HM Ingatlankezelő Hivatal (HM IKH)-ba épült be. Csökkent a 
létszáma az MH Katonai Közlekedési Központ (MH KKK)-nak és az 
MH 1. Logisztikai Támogató Dandár pedig átalakult Támogató Ez-
reddé. 

A szervezési feladattal a parancsnokság alárendeltségébe kerültek a 
központi támogató szervezetek, így az MH Híradóparancsnokság, az 
MH 40. Galga Vezetésbiztosító Ezred, az MH Térképész Szolgálat, az 
MH Meterológiai Szolgálat, az MH Szabályzat Kiadó Intézet és Köz-
ponti Nyomda, az MH 1. Tűzszerész és Aknakutató Zászlóalj, az MH 
Központi Anyagraktár és Javító Üzem, mely szervezetek átaláren-
delése „jogerőre” emelte az MH ÖLTP megnevezését és annak hadtest 
szintű jogállását. 

Az MH ÖLTP alárendelt szervezetei olyan egységes logisztikai és 
támogató rendszert alkottak, amely képes volt a katonai tevékenységek 
hatékony biztosítási és támogatási feladatainak megoldására. 
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Az elmúlt több mint hat évben ez a két alrendszer – logisztikai és 
támogatási – kellően összecsiszolódott, kiforrott, egymást hatékonyan 
kiegészítővé vált. 

Az elmúlt években számtalan szervezeti változást ért meg a szerve-
zet. A parancsnokság létszáma csökkent, a beintegrálódott feladatokkal 
(HVK Logisztikai Csoportfőnökség, HM GTH egyes feladataival) nö-
vekedett, majd újra csökkent. 

Alárendelt szervezetek szűntek meg, alakultak át. 

Az elmúlt évek átalakításainak egy közös vonása volt: a vezetés ki-
kérte a szervezetek véleményét, amit a szakemberek nagyon körültekin-
tően, a Magyar Honvédség további feladatainak hatékonyabb végrehajtá-
sa érdekében, a szorító gazdasági kényszereket is figyelembe véve, a 
történelmi és szakmai tapasztalatok alapján és legjobb tudásuk szerint fo-
galmazták meg. Aktív részesei voltak a változásoknak. Bíztak benne, 
hogy az átalakulás után jobb lesz. 2006 őszén ez nem így történt. 

Összefoglalva elmondható, hogy az MH ÖLTP teljes állománya 
mindig egy célt tartott maga előtt: a csapatok mindig megfelelő anya-
gokkal és eszközökkel legyenek ellátva, időben érkezzenek alkalmazási 
helyükre és megfelelő utánpótlással rendelkezzenek, majd feladataik 
teljesítése után rendben visszatérjenek. 

A nosztalgia mondatja velem: volt egy ÖLTP, jó volt, szép volt, so-
ha el nem felejtjük. 
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