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SZAKTÖRTÉNET 

AZ ANYAGI-TECHNIKAI BIZTOSITÁS  
RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE 

Gáspár Tibor1 

  Minden év december 01. lesz, a katonai logisztika csapatünnepe. 
A Magyar Honvédség Parancsnoka (MHPK) a 26/1993. (HK 13.) 
számú intézkedésében rendelkezett a fegyvernemi napok kijelöléséről. 
Az MHPK 1989. december 01.-jét az MH Anyagi-technikai 
Főcsoportfőnökség (MH ATFCSF-ség) és ezzel párhuzamosan a 
csapatok integrált szolgálatai megalakulásának napját az „Ellátók 
napjává” nyilvánította. Ezt a hagyományt követve 1998. december 01-
én modernizálták az ünnep nevét, így nemzetközileg érthetőbb 
megnevezéssel „Logisztikusok napjára” változott.   Ebben az évben van 
az MH ATFCSF-ség megalakulásának a 20. évfordulója. Cikkem célja 
az elmúlt húsz év rövid áttekintése, az események felidézése, a 
tanulságok megfogalmazása. 

Az integrációs folyamat a Magyar Néphadseregben egy kissé 
korábban kezdődött. Már az ötvenes és hatvanas években is voltak 
integrációs kísérletek, de ezek rövid életűek voltak, ezek ismertetésétől 
most eltekintek.  A fegyverzettechnikai szolgálatok funkcionális alapon 
nyugvó szervezeti integrációja 1976-ban kezdődött az Egyesített 
Technikai Szolgálatok és Egyesített Javító Műhelyek megalakításával. 
1984-ben zajlott le négy haditechnikai ágazat (fegyverzet-, páncélos- és 
gépjármű-, műszaki- és vegyivédelmi-technikai) szervezeti integrációja a 
katonai vezetés, illetve a gazdálkodás valamennyi szintjén. Ennek az 
eseménynek ebben évben volt a 25. évfordulója. Az integráció következő 
foka a Hadtáp és Fegyverzet-technikai Főcsoportfőnökség, a 
Vezérkar Anyagtervezési Csoportfőnökség részei, valamint az 
Egészségügyi Szolgálatfőnökség egymásba olvadása volt. Az így 
újonnan létrehozott MH Anyagi-technikai Főcsoportfőnökség (MH 
ATCSF-ség) megalakulásával egységes vezetés alá került 17 anyagi-
technikai szolgálat a minisztériumtól szétválasztott Magyar Honvédség 
Parancsnoksága részét képezte. 1990–1992-ben a fegyverzeti és 
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technikai, valamint a hadtápszolgálatok közös szervezetbe vonásával 
megalakultak a katonai szervezetek anyagi-technikai szolgálatai, és 
megkezdődött a működés integrálása. 

Az anyagi-technikai integráció célja az volt, hogy megvalósuljon a 
több évtizedes önálló fejlesztés alapján elkülönült szolgálatok munkaerő-, 
eszköz- és készletállományának, pénzeszközeinek, valamint különféle 
(javító-, tároló-, szállító-, nyilvántartó-, stb.) kapacitásainak az összevont, 
rugalmas és gazdaságos felhasználása, valamint a szolgálati ágak, a 
katonai gazdálkodás egységes vezetése. 

Az anyagi-technikai integráció tartalma a szolgálatok egységes 
vezetés alá rendelése, az új, egységes (integrált) szolgálat funkcionális 
szervezetben való megalakítása (szervezeti integráció), valamint egységes 
gazdálkodási módszereknek a megfelelő gazdasági tevékenységekre való 
kialakítása és alkalmazása (működési integráció) volt. 

A MH ATFCSF rendeltetése a hadsereg anyagi, technikai, 
egészségügyi, közlekedési biztosításának tervezése, szervezése, a 
végrehajtás MH szintű szabályozása és szakfelügyelete volt. 
Gazdálkodásirányítási hatásköre kiterjedt a szervezetébe nem tartozó, 
más felső szintű anyagi gazdálkodó szervezetekre is. A 
főcsoportfőnökség csoportfőnökségekre, osztályokra, alosztályokra 
tagozódott. 

A létrehozott anyagi-technikai szervezet nem volt része a 
vezérkarnak, vele azonos szinten működött, vezetője egyben az MH 
parancsnok helyettese volt és szolgálati elöljárója a Magyar Honvédség 
teljes állományának. A főcsoportfőnökség létrehozására kialakított 
elhatározás szerint alapelvként szerepelt, hogy a korábbi vezetési 
rendszer gyökeresen ne változzon, a szolgálatfőnökségek többsége az 
alárendelteket középirányító szerv útján vezesse, az MH szintű anyagi-
technikai biztosítás két lépcsőben valósuljon meg és ez a jól működő 
rendszer továbbra is megmaradjon. A szolgálatfőnökségek továbbra is 
képesek legyenek a felsőszintű vezető, irányító feladatok operatív 
végzésére, az alárendelt szervezeteik irányítására. A szolgálatfőnökségek 
végezzék a káderutánpótlás, a szakmai kiképzési, felkészítési feladatok 
tervezését, a felsőszintű irányítás, ellenőrzés megvalósítását. 

  Az MH csapatainál a parancsnokságok egyik vezető szerveként 
anyagi-technikai főnökségek alakultak. Rendeltetésük az adott tagozat 
anyagi-technikai biztosításának tervezése, szervezése, vezetése és 
szakellenőrzése volt. A főnökségek szervezeti felépítése tagozatonként 
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változott, általában haditechnikai, hadtáp, egészségügyi és közlekedési 
szervekre tagozódott. 

  A feladatok végrehajtását az anyagi-technikai szakcsapatok 
végezték. Az MH anyagi-technikai szervezeteinek állományába tartozó 
szakcsapatok sajátos technikai felszereltségük, szervezetük és 
kiképzésük, valamint szakmai feladataik alapján légvédelmi-
rakétatechnikai; repülő-műszaki üzemben tartó; ellátó, javító, szállító, 
egészségügyi és közlekedésbiztosító szervezetek voltak. 

  A NATO-csatlakozásra való felkészülés jegyében 1997-ben 
jelentős átszervezés zajlott le. A Magyar Honvédség irányításáról és 
felsőszintű vezetésének rendjéről kiadott 2218/97. számú 
Kormányhatározattal a logisztikai biztosítás addigi rendszerében is 
jelentős változás következett be. Az addig ágazati, illetve 
ágazatcsoportos rendben működő MH ATFCSF-ségből kivált az MH 
Egészségügyi Csoportfőnökség, és az újonnan megalakult Honvéd 
Vezérkar blokkszerű felépítésében létrejött a HVK Logisztikai 
Főcsoportfőnökség (HVK LFCSF-ség). Az Anyagi-technikai 
Főcsoportfőnökség jogutódjaként a Honvéd Vezérkar közvetlen 
alárendeltségében, a Haderőnemi Vezérkarok jogállási szintjén 
megalakult az MH Logisztikai Főigazgatóság (MH LFI), mint központi 
logisztikai támogató szervezet. E szervezet alárendeltségébe a logisztikai 
támogató dandár, az anyagellátó központok és a javító üzemek 
tartoztak. 

   A HVK LFCSF-ség a Honvéd Vezérkar logisztikai (anyagi-
technikai) tervező, szervező, elvi irányító és koordináló szerve volt. 
Rendeltetése volt az MH tevékenysége logisztikai biztosításának felső 
szintű tervezése, szervezése, és irányítása. Szakterületén a gazdálkodási 
tevékenység, valamint az éves költségvetési tervezés irányítása, az MH 
fejlesztéséhez szükséges logisztikai javaslatok kidolgozása, a nemzetközi 
kötelezettségekből adódó logisztikai feladatok koordinálása volt a 
meghatározó. A szakmai tevékenység elveinek, felső szintű 
követelményeinek meghatározását, a logisztikai biztosítást szabályozó 
rendszer kialakítását és rendszer működésének felügyeletét végezte. 

   Az MH LFI rendeltetését a Magyar Honvédség katonai 
szervezeteinek és a HM közvetlen szervezetek logisztikai (haditechnikai, 
hadtáp, elhelyezési és közlekedési, háborús időszakban egészségügyi) 
biztosításának tervezése, szervezése és a végrehajtás irányítása, 
valamint az alárendelt katonai szervezetek közvetlen vezetése képezte. 
Gazdálkodás irányító hatásköre a szervezetébe tartozókon túl kiterjedt az 
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MH kijelölt felsőszintű gazdálkodó szerveire és a HVK közvetlen – a 
Főigazgatóság szolgálati alárendeltségébe nem tartozó – katonai 
szervezetekre. 

   Ebben az időszakban a logisztikai vezetési és irányítási rendszer 
alapvető problémáját a korábban egységes felső vezetési rendszert 
képező két szervezet egymáshoz fűződő jogviszonya jelentette. Az MH 
LFI közvetlenül a Vezérkari Főnöknek volt alárendelve, úgymint a 
HVK LFCSF is. A két szervezet közötti szakmai elöljáró-alárendelt 
viszony nem volt leszabályozva, ebből adódóan az egész vezetési 
rendszerre jellemző hiányosság volt, hogy nem érvényesült, gyakorlatilag 
elhalt a szakmai alá-fölérendeltségi viszony jog, felelősség és hatáskör 
tekintetében. A HVK LFCSF nem tudta érvényesíteni és megvalósítani a 
Vezérkari Főnök logisztikai támogatással kapcsolatos elvárásait, mert 
egyrészt nem volt felruházva szolgálati elöljárói jogkörrel, másrészt 
szervezeti hiányosságok miatt sem tudott ennek megfelelni, mivel a 
logisztikai rendszer működtetése (tervezés, ellátás, ellenőrzés, felelősség) 
ágazati, illetve ágazatcsoportos rendben épült fel, melyben az MH szintű 
legfelsőbb ágazati vezetők az MH LFI állományába tartoztak.    

   Az 1990-es évek végén már magától értetődő volt, hogy létre kell 
hozni a Magyar Honvédségben egy olyan szervezetet, amely a szövetségi 
rendszerhez illeszkedően képes működtetni egy modern, komplex 
ellátási, biztosítási és támogatási rendszert, és egy teljes struktúrát átfogó 
logisztikai vezetést képes megvalósítani. A Honvéd Vezérkar belső 
struktúrájának átalakításával a főcsoportfőnökségekből 
csoportfőnökségek alakultak, melyek J-s törzskari blokkokként 
működtek. A HVK LFCSF-ség bázisán létrejött a HVK Logisztikai 
Csoportfőnökség.  

 A honvédelmi miniszter határozatával 2000. október 1-jén a 
Magyar Honvédség Logisztikai Főigazgatóság egyidejű 
megszüntetésével, annak jogutódjaként megalapította a MH 
Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokságot (MH 
ÖLTP). Az MH ÖLTP rendeltetése az MH katonai szervezetei, továbbá 
a HM és közvetlen szervezetei üzemben tartási, ellátási, elhelyezési és 
közlekedési biztosítási feladatok tervezése, szervezése és a végrehajtás 
irányítása békeidőszakban önállóan, háborús időszakban az egészségügyi 
biztosítással kiegészítve, az MH felső szintű vezető szervei és csapatai 
béke- és minősített időszaki támogatási feladatainak tervezése, szervezése 
és a végrehajtás irányítása, a szolgálati alárendeltségébe tartozó katonai 
szervezetek közvetlen vezetése. Költségvetési gazdálkodó irányító 
hatásköre a szervezetébe és alárendeltségébe tartozókon túl kiterjedt a 
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Magyar Honvédség kijelölt felső szintű gazdálkodó szervezeteire és a 
Honvéd Vezérkar közvetlen katonai szervezeteire. 

  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) felső szintű szakanyagnem-
felelős szervezeti elemeikkel, valamint Parancsnoki Irodával és a 
Létesítmény Főnökséggel. A korábbi ágazati rendben működő ellátó 
központok és raktárak integrációjával megalakultak az ágazatcsoportos 
feladatokat végző MH Harcanyag, MH Haditechnikai és MH 
Hadtápanyag Ellátó Központ. 

  Az új ellátó központok hadrendbe állításával egyidejűleg 
megszűnt 13 hadrendi elem. Hadrenden kívül, a gödöllői HM Currus 
Rt-be beolvadt az MH Fegyverzet Javító Üzem, az MH Elhelyezési 
Központ, pedig a HM Ingatlan Kezelési Hivatalba (HM IKH) épült 
be. Csökkent a létszáma az MH Katonai Közlekedési Központnak 
(MH KKK), az MH 1. Logisztikai Támogató Dandár, pedig átalakult 
támogató ezreddé. A szervezési feladattal a parancsnokság 
alárendeltségébe kerültek a központi támogató szervezetek, így az MH 
Híradó Parancsnokság, az MH 40. Galga Vezetésbiztosító Ezred, az 
MH Térképész Szolgálat, az MH Meteorológiai Szolgálat, az MH 
Szabályzatkiadó Intézet és Központi Nyomda, az MH 1. Tűzszerész és 
Aknakutató Zászlóalj, az MH Központi Anyagraktár és Javítóüzem. 
E szervezetek átalárendelése „jogerőre” emelte az MH ÖLTP 
elnevezését és hadtestszintű jogállását. 

Az MH ÖLTP alárendelt szervezetei olyan egységes logisztikai 
(logisztikai szervezetek) és támogató (támogató szervezetek) rendszert 
alkottak, amely képes volt a katonai tevékenységek hatékony biztosítási 
és támogatási feladatainak megoldására. Az MH ÖLTP több mint hat 
éves működése alatt ez a két – a logisztikai és a támogatási – alrendszer 
kellően összecsiszolódott, kiforrott, egymást hatékonyan kiegészítette. 

A 2000 és 2006 közötti években számtalan szervezeti változást ért 
meg az MH ÖLTP. A parancsnokság létszáma az integrált feladatokkal 
(HVK Logisztikai Csoportfőnökség, HM Gazdasági Tervező Hivatal 
egyes feladatai) növekedett, majd újra csökkent, alárendelt szervezetek 
szűntek meg, alakultak át. 
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A 2007. január 1-jével végrehajtott haderőreform 
struktúrájában átalakította, létszámában csökkentette az addig 
működött logisztikai támogatás rendszerét. Ennek során alakult meg 
egyrészt a beszerzésekkel (MH BBBH), a minőségbiztosítással és 
technológiai fejlesztésekkel (HM TH), a nemzetközi feladatokkal (HM 
PNRI) foglalkozó szervezeteknek, valamint az MH ÖLTP részeinek 
integrálásával a központi (termelői) logisztikai feladatokat ellátó, HM 
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség (HM FLÜ), másrészt a 
középszintű, csapattagozatú, fogyasztói logisztikai feladatokat ellátó MH 
Összhaderőnemi Parancsnokság (MH ÖHP) logisztikai szervezete. A 
két, szervezetileg és alárendeltségüket tekintve külön álló logisztikai 
támogató rendszer-részek – a sokat emlegetet termelői és fogyasztói 
logisztika szétválasztása ellenére – csak formálisan különülnek el, mert 
tevékenységük nagy része központi rendelkezésekkel szabályozottan 
összekapcsolódik, feladataikat együttműködési rendszerben látják el. Az 
együttműködés hatásköri és feladat differenciáltsággal valósul meg a 
program alapú haderő-fejlesztés és fenntartás logisztikai támogatási 
feladatokban, az azokhoz szükséges tervezési, gazdálkodási, beszerzési, 
ellátási, technikai támogatási szakterületeken, valamint a nemzetközi 
feladatok logisztikai támogatása terén. 

A rövid történelmi áttekintés után, az elmúlt évtizedek 
történéseinek elemzése alapján a következő tapasztalatok 
rögzíthetők.  

Áttekintve a fenti szervezeti és működésbeli módosításokat, 
megállapíthatjuk, hogy a hadsereg működése terén a meghatározó 
anyagi-technikai biztosítási, majd később a logisztikai támogatási 
követelmények nem sokat változtak. Változtak a körülmények, a 
szervezeti formák és a munkamódszerek. Az elmúlt 20 évben a 
logisztikai szakállomány minden körülmények között tette a dolgát, 
végezte feladatát, biztosította a hadsereg működését. Az eltelt 20 év azt is 
bebizonyította, hogy egy hadseregen belül a logisztikai feladatokat 
többféleképpen, különböző szervezeti, hatásköri formában és feladat 
elosztásban is végre lehet hajtani, meg lehet oldani. Az ország politikai 
és gazdasági helyzetének figyelembe vételével a hadsereg változó fela-
dataihoz, változó struktúrájához és létszámához mindenkor igazítani 
szükséges a logisztikai támogatási rendszert is. 

Ha a vezetés, irányítás és felelősség oldaláról vizsgáljuk meg a 
felsorolt szervezi megoldásokat, a következőket láthatjuk. 
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Az önálló rendszerek esetén, 1984 előtt, belátható, hogy az egyes 
szolgálati ágak közötti koordináció nem volt zökkenőmentes. Ezért is 
volt szükség az integrációra, aminek a célja és tartalma már elhangzott.  

Az integrációs folyamat végén kialakult anyagi-technikai 
biztosítási rendszer hatékonyan működött. A feladatokhoz kapcsolódó 
jog, hatáskör és felelősség egységben volt. Minden szinten egységes 
szervezeti felépítésben kialakított szervezetek parancsnok helyettes 
szinten voltak képviselve a vezetésben, ami kellő hatékonyságot 
biztosított. 

A gondok a párhuzamos szervezetek kialakulásával kezdődtek, 
ami a tervezés és szervezés, valamint a feladat végrehajtás 
szétválasztását célozta meg. Ez 1997-ben, az MH LFCSF-ség és az 
MH LFI megalakulásával kezdődött, amit fokozott, hogy a HM-ben is 
főosztályok alakultak, részben logisztikai feladatokkal. 

Ez a megosztottság a csapatok szintjén is jelentkezett. Létrejött a 
logisztikai főnökség, mint tervező, parancsnoki döntés előkészítő 
szervezet és különvált a logisztikai végrehajtó szervezet, benne a 
logisztikai műveleti központ, a parancsnok közvetlen alárendeltségében. 

A katonai szervezetek parancsnokai merőben eltérő módon 
értelmezték a logisztikai vezetés ilyen jellegű megosztását. Voltak, akik a 
G-4 (A-4)-et változatlanul logisztikai helyettesként kezelték és rajtuk 
kérték számon a logisztikai szervezetek munkáját is. A parancsnokok 
másik része a logisztikai szervezet parancsnokát tekintette logisztikai 
helyettesének, és tőle követelte meg az adott katonai szervezetet érintő 
logisztikai problémák koordinálását, figyelmen kívül hagyva, hogy ilyen 
feladatot nem alárendeltek, hanem törzskari szervek végeznek. 

2005 – 2006-ban a MH integráció címen még inkább átkerült a 
logisztikát meghatározó gazdálkodás a minisztérium közigazgatási 
oldalára a vezérkari főnök hatásköréből.  

Az integrált minisztériumban a miniszter irányítja és felügyeli a 
Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség gazdálkodását. A 
döntés-előkészítő bizottságok véleményét figyelembe véve egy 
személyben dönt a fejezet egészét érintő gazdálkodási kérdésekben. 

A Honvéd Vezérkar főnökének gazdálkodási jogköre az integrált 
minisztériumi struktúra kialakításával megszűnt. A vezérkari főnöknek 
biztosítani kell – a gazdálkodási döntések előkészítését végző bizottságok 
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munkájában való részvételével, vagy képviseletével – a ráhatás 
lehetőségét az MH-t érintő gazdálkodási döntések meghozatalában. 

Az ellátás közvetlen felügyeletét, az igények közötti prioritások 
meghatározását minden esetben, szolgálati rendben a katonai 
feladatokat elrendelő parancsnokok végzik, teljes felelősséggel. Az 
igények sorolásával kapcsolatos döntés a Honvéd Vezérkar szintjén a 
vezérkari főnök felelőssége, míg a jóváhagyott költségvetést érintő 
módosítási igények kielégítése kizárólag a honvédelmi miniszter 
kompetenciájába tartozik.  

Még egy fontos körülményre fel kell hívni a figyelmet. Az MH 
ÖLTP felszámolásával együtt megszűntek az MH szintű 
szolgálatfőnökségek is. A HM FLÜ-n belül, a régi struktúrához csak 
nagyon nehezen beazonosítható, igazgatóság és osztály struktúra (a 
logisztikai területen) jött létre. Ez a rendszer nem igazodik az MH ÖHP 
és a csapatok logisztikai struktúrájához, de nem igazodik az oktatási 
rendszerhez sem. A szolgálati ágak megszűnésével megszűnt a szakmai 
felelősség a logisztikán belül. A különböző technikai eszközöknek és 
szakanyagoknak nincs konkrét szakmai felelőse. Természetesen a 
felelősség névleg létezik, vannak felelős osztályvezetők, igazgatók, 
főigazgató, azonban tőlük nem várható el, hogy minden szakkérdésben, a 
feladat teljes mélységének ismeretében, tudjanak dönteni. 

A szolgálatfőnökségek feladatrendszerének elemzésénél az ellátási 
fő feladat mellett volt több, legalább ilyen jelentős feladat, ami jelenleg 
hátérbe szorult. Az egyik a káderutánpótlás kérdése. Ez több irányú 
feladatot jelentett. Egyrészt magában foglalta a főiskolai és egyetemi 
oktatás figyelemmel kisérését, segítését, a szakmai követelmények és 
elvárások közvetítését a tanintézetek felé. Másrészt a szakágak 
foglalkoztak a pályán lévő szakállomány előmenetelével is. Figyelemmel 
kisérték tevékenységüket, bevonták őket a továbbképzésekbe, a 
tehetségesebb fiataloknak külön feladatokat adtak, javasolták őket 
magasabb beosztásba.  

A szolgálatfőnökségek a szakma szellemi műhelyei is voltak. Itt 
készítették a szakmai intézkedéseket, szervezték a főnökségi kiadványok 
kiadását, továbbképzéseket szerveztek, válaszoltak az eljuttatott szakmai 
kérdésekre, szakmai állásfoglalások készültek. A szolgálatfőnök az MH 
és civil szakmai fórumokon képviselte a közösség érdekeit. A 
szolgálatfőnökség vezetése részvett a tudományos életben, erre ösztökélte 
szakmai alárendeltjeit is. 
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A szakmai hagyományok őrzésének is fontos színtere volt a 
szolgálatfőnökség. Az aktív állomány rendszeres kapcsolatot tartott a 
nyugdíjasokkal, a szakma nagy öregjeivel. A tapasztalatok átadása a 
nyugdíjazás után is folytatódott. 

Az eltelt két évben szerzett civil logisztikai tapasztalataim is 
megerősítik azt a megállapításomat, hogy a logisztika szerepe 
mindenhol erősödik. A logisztikával az elsőszámú vezető, vagy egyik 
helyettese foglalkozik. A hadseregben is történtek erre kísérletek 
(MH ÖHP), de ez folyamat még előttünk áll. Erre is jó példa a 20 
évvel ez előtt létrehozott anyagi-technikai biztosítási rendszer. 

Ennyiben kívántam összefoglalni az elmúlt 20 év legfontosabb 
történéseit és az azokból levonható tanulságokat.   

A Haditechnika folyóiratban megjelenő változat: 

Az írás megjelent a Haditechnika 2009/6. számában, „A logisz-
tikusok napja, történeti áttekintés.” címmel. 


