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HOZZÁSZÓLÁS 
„AZ INTEGRÁLT LOGISZTIKAI RENDSZER 
SZERVEZETEI ÉS MUNKAFOLYAMATAI” 

 CÍMŰ CIKKHEZ. 1 

Gáspár Tibor2 

Nagy érdeklődéssel olvastam Sticz László fenti cikkét. A mű 
hiánypótlónak tűnik a katonai szaksajtóban. Az elmúlt években, aktív 
katona nem nagyon merészkedett aktuális logisztikai témában tollat 
fogni. Figyelemre méltó a szerző logisztika megközelítése, az a kísérlet, 
ami a jelenleg kialakított logisztikai rendszer működési mechanizmusát 
próbálja megvilágítani, az olvasok részére. A kezdeményezés 
mindenképpen pozitív, úgy gondolom rajtam kívül másokban is 
gondolatokat ébresztenek a leírtak, a hozzászólások gazdagítani fogják a 
katonai logisztika szakirodalmát. Talán napvilágot látnak olyan 
gondolatok is, amelyek előbbre viszik a katonai logisztika ügyét. 

A továbbiakban szeretném részletesen elemezni a szerző egyes 
megállapítását. Természetesen a teljes anyag részletes elemzésével nem 
akarom az olvasót terhelni, mivel a teljes cikk 68 oldal. 

A tanulmány első részében a szerző elemzi a logisztika fogalmát, a 
kialakulás történelmi folyamatát tekinti át. A civil logisztika elemzését 
zárva, igaz csak lábjegyzetben, tesz egy nagyon érdekes megállapítást, 
ami a következő (12. oldal): 

„Véleményem szerint az egyik lényeges különbség a katonai és civil 
logisztika között a vállalati logisztika területi felosztásánál érhető tetten. 
A civil logisztikánál nem fedezhetők fel azon tervezési tevékenységek, 
melyek arra irányulnának, hogy milyen eszközökre, anyagokra, 
személyekre, technológiára, stb. van szükség a termelés és értékesítés 
megvalósítása érdekében. Nincs erőforrás tervezés, legalábbis nem lehet 
olyan egyértelműen elkülöníteni ezt a munkafolyamatot, mint a katonai 
logisztika vonatkozásában.” 

                                                      
1 A cikk megjelent a Katonai Logisztika 2009/2. on-line számában. 

2 Dr. Gáspár Tibor nyá. mk. vezérőrnagy, PhD. a Magyar Logisztikai Egyesület 
elnökségi tagja. 
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Ehhez szorosan kapcsolódik a katonai logisztika meghatározása (12 
– 13. oldal): 

„A logisztikai támogatás a katonai szervezetek ellátásának, 
mozgatásának és fenntartásának tervezésével és szervezésével 
foglalkozó funkciók, feladatok és rendszabályok összessége. Ezen belül 
a politikai elképzeléseknek és ambíciószintnek megfelelő 
képességigények hadműveleti-harcászati követelményei 
figyelembevételével a haderő képességfejlesztésében való aktív részvétel, 
amely a hadfelszerelés igény műszaki-technikai követelményei 
meghatározását követően az adott képesség elérésének megtervezésén 
keresztül, annak biztosítását, beszerzését és katonai minőségbiztosítási 
szempontú átvételét követően az adott anyag, eszköz, vagy képesség 
teljes élettartamán keresztül történő menedzselésével foglalkozik, 
beleértve az anyagok és képességek elosztását, raktározását, az eszközök 
üzemeltetésének biztosítását, a megfelelő képesség fenntartását, a 
szükséges karbantartás végrehajtását és végül a rendszerből történő 
kivonását. Ezen kívül felelős a különböző szintű (központi, csapat, 
intézményi) gazdálkodási feladatok maradéktalan végrehajtásáért. A 
logisztikai támogatás a fentieken kívül, magába foglalja a Magyar 
Honvédség alaprendeltetéséből, valamint a szövetségesi 
kötelezettségekből eredő katonai műveletek logisztikai szükségleteinek 
kielégítését is.” 

A fenti két meghatározással kapcsolatban a következőket jegyzem 
meg. 

A civil logisztikában is léteznek nézetek, melyek már tovább 
gondolták a szerző által idézett meghatározásokat. Egyre jobban terjed a 
logisztikai ellátási lánc fogalma. Knoll professzor több művében 
foglalkozik ezzel a témával.3 A logisztikai ellátási lánc hagyományos 
elemei: a beruházás, a raktározás és a készletgazdálkodás, a termelés 
kiszolgálása, az áruelosztás és értékesítés. Az ellátási lánc bővítése 

                                                      
3Knoll Imre: Tovább bővülő ellátási lánc-logisztikai körfolyamat. Logisztikai 
Évkönyv 2001. Budapest, Magyar Logisztikai Egyesület, 2001. 

Knoll Imre: Logisztika – Gazdaság – Társadalom. Kovásznai Kiadó, Budapest, 
2002. 

Knoll Imre: Interdiszciplináris logisztika a gazdaságpolitikában. Kovásznai 
Kiadó, Budapest, 2006. 
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egyrészt további tevékenységek besorolását jelenti a logisztikai 
folyamatba, másrészt pedig a térben való kiterjesztését is tartalmazza.  

A bővített logisztikai ellátási lánc tartalmazza még: 

 a döntés-előkészítést, 

 a kutatást-fejlesztést, 

 a tervezést, továbbá 

 a marketing és 

 benchmarking, 

 a fogyasztói visszajelzések, valamint 

 a kontrolling elemeit, 

 társadalmi-gazdasági hatáselemzést is. 
A logisztikai ellátási lánc további bővítését elsősorban az időtényező 

és a térbeli kiterjeszkedés indokolta.4 

A fenti meghatározásból következik, hogy a civil logisztikában sem 
idegen a tervezés, kutatás-fejlesztés, vagyis a jelenleg nagyon divatos 
képességfejlesztés fogalom. A kérdés csupán az, hogy a szerző által 
hosszasan elemzett katonai képességfejlesztés mennyire része a 
klasszikus magyar katonai logisztikának. A fentebb idézett katonai 
logisztika fogalmat a szerző tovább részletezi, az alábbiak szerint: 

„A katonai logisztika a fentieknek megfelelően az alábbi 
tevékenységekkel foglalkozik:  

 A szükséges hadfelszerelési képességekkel kapcsolatos 
erőforrás és programtervezés, a képességek elérése 
érdekében különböző fejlesztések végrehajtása, anyagok, 
eszközök és képességek beszerzése, alkalmazók részére 
történő átadása, raktározás, szállítás, elosztás, fenntartás, 
üzemeltetés, karbantartás, kiürítés és az anyagok kiosztása, 
a teljes élettartam végén a rendszerből történő kivonás, 
selejtítés, vagy újrafelhasználás.  

                                                      
4 Dr. Veres Lajos: Térségi logisztika. Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros, 2008. 
– 14. oldal. 
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 Személy és felszerelés szállítás.  

 Létesítmények vásárlása vagy építése, karbantartása, 
működtetése és elosztása, valamint nem építés-beruházással 
kapcsolatos infrastrukturális fejlesztések végrehajtása 
(informatikai hálózatok tervezése, létesítése és fenntartása, 
stb.).  

 A szolgáltatások megszervezése vagy nyújtására irányuló 
tevékenység.  

 Az orvosi, valamint az egészségügyi szolgáltatás 
biztosítása.” 

A katonai logisztika meghatározásához a következőket szeretném 
hozzáfűzni. Az erőforrás és programtervezés, a képességfejlesztésben 
való aktív részvétel besorolása a logisztikai feladatrendszerben újszerű, 
de minden bizonnyal gondolatébresztő. Ez a témakör további kutatást 
érdemel. Pontosan definiálni kell, hogy a haderőtervezésen belül hol 
kezdődik a logisztika feladata. Az teljen egyértelmű, hogy az igények 
meghatározása a katonai vezető feladata és felelőssége, az erőforrások 
biztosítását, pedig a politikának kell elvégezni a költségvetésben. Az is 
világos – erre számtalan történelmi példa is van – hogy a logisztikai 
lehetőségek befolyásolják az igényeket, a katonai feladatok 
végrehajthatóságát. Tehát itt kell megtalálni a határvonalat, hogy hol 
kezdődik a logisztika. 

Úgy gondolom, hogy a szerző kutatásai során ezt a feladatot el is 
fogja végezni. A jelen tanulmányban több eredményes próbálkozás van 
ezen a területen (5-6. ; 35-38.; 60-65. oldalak). A felsorolt helyeken elég 
világosan megfogalmazásra került a képességfejlesztés fogalma. 
Hiányolom a logisztikával való kapcsolat meghatározását. Mivel a szerző 
is megemlíti, hogy a képességek kialakításának folyamatában több 
szakterületnek, szervezetnek is részt kell venni (44. oldal). 

A meghatározásban a „karbantartás” kifejezés helyett 
szerencsésebb lenne a „technikai kiszolgálás és javítás” kifejezést 
alkalmazni, mivel az utóbbi sokkal jobban lefedi azt a tevékenységet, 
amelyet a haditechnikai eszközök hadrafoghatósága érdekében szükséges 
végezni. Ez a tevékenység, a haditechnikai biztosítás sokkal több 
egyszerű karbantartásnál. 

A Magyar Honvédségben jelenleg az infrastruktúra és az 
egészségügy önálló szakterület, nem része a logisztikai szervezetnek. 
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Összességében elképzelhető, hogy beleértjük egy, szervezetileg tagolt, de 
integráltan működő logisztikai rendszerbe, de ehhez bizonyos feltételek 
hiányoznak. Az egymás mellé rendelt alrendszerek vezetőinek jog és 
hatásköre, valamint felelőssége nincs összhangban. Ezt a témakört 
további kutatásra ajánlom, mert jelenleg a magyar valóságban e 
területeket csak a miniszter gazdálkodási tevékenysége köti össze.  

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 
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 szerző az MH ÖHP logisztikai szervezeteinek ismertetésénél 
megállapítja, hogy a „logisztikai szervezetek tagozódása, elhelyezkedése, 
alárendeltségi viszonyai arra engednek következtetni, hogy az MH ÖHP 
struktúrájában a logisztika kombinált (funkcionális-ágazati) módszer 
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alkalmazásával került felépítésre, ami egyrészt elősegíti a termelő 
logisztikával való együttműködést, másrészt a logisztikai vezetést szinte 
lehetetlenné teszi, hiszen ilyen logisztikai szervezetek 3-4 parancsnoki 
szint alárendeltségében tevékenykedve nem a leghatékonyabb eredményt 
érik el.” Összességében értve a probléma lényegét, nem értek egyet azzal, 
hogy a logisztikai vezetés szinte lehetetlen lenne – a fenti okok miatt – a 
csapatok vonatkozásában. Sokkal inkább nehezíti a vezetés helyzetét a 
felelősség, jog és hatáskör egységének a hiánya. 

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. 

A szakmai hagyományok őrzésének is fontos helyszíne volt a 
szolgálatfőnökség. Az aktív állomány rendszeres kapcsolatot tartott a 
nyugdíjasokkal, a szakma nagy öregjeivel. A tapasztalatok átadása a 
nyugdíjazás után is folytatódott. 

A szerző „A katonai logisztika sajátosságai, korlátai” címszó alatt 
említi a szakági és funkcionális tagozódás kettősségét. Szerintem a MH 
FLÜ Anyagi-technikai és közlekedési igazgatósága is ágazati rendszerben 
épül fel, csak a megnevezések megtévesztők. Mivel a HM FLÜ-n belül ez 
a klasszikus logisztika szervezete, ami kapcsolódik a csapatokhoz, nem 
biztos, hogy a felépítése funkcionális. 

Megítélésem szerint a logisztikai rendszer – a mai vegyes felépítés 
szerint – működhet. Erre a világban vannak példák. Kanada, az Egyesült 
Államok logisztikai rendszerére jellemző, hogy a haderőnemeken belül, a 
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csapat kategóriában funkcionális megoldást alkalmaznak, de központi 
tagozatban van egy erős ágazati bázis, amely mindenben kiszolgálja a 
csapatokat (beszerzés, ellátás, technológiák, szabályzatok, 
munkamódszerek, stb.). A folyamatot mindenre kiterjedő, stabil, bárhol 
elérhető informatikai rendszer támogatja. 

Mivel nálunk egyik feltétel sem teljesül, szerencsésebb megoldás 
lenne a vertikálisan egymásra illeszkedő, ágazati rendszer, még úgy is, ha 
minden szinten nincs meg minden ágazat önállósága.   

  A logisztikai támogatás nagy rendszerén belül többféleképpen lehet 
csoportosítani a feladatokat. Ez lehet ágazati csoportosítás, ahol egy-egy 
eszköz/anyag csoporthoz rendeljük a feladatokat, lehet funkcionális, ahol 
a funkciókhoz, feladatokhoz rendeljük az eszközöket és anyagokat. A 
működés szempontjából nem ez a meghatározó. 

   Az elmúlt évtizedek logisztikai szervezeti felépítését vizsgálva 
megállapítható, hogy a lényeg a felelősség és a jog- és hatáskör valódi 
összhangján van. Ez az utóbbi évtizedekben az MH ATFCSF-ség 
felszámolásáig, valamint az MH ÖLTP időszakában, a 2009/2004. (I. 22.) 
Kormány határozat hatályban léte (2004 – 2005) időszakában valósult 
meg. Az ezen kivüli időkben, amikor többnyire „párhuzamos” 
szervezetek voltak szervezve, nem volt pontosan szabályozva, kinek mi a 
felelőssége és jogköre, a felelősség mellé nem volt rendelve valódi 
hatáskör. Megítélésem szerint ez a helyzet most is fennáll. 

A logisztikai rendszer csak akkor tud eredményesen működni, ha a 
feladat csoportok vezetői (ez lehet ágazati főnök, vagy valamilyen 
funkcionális csoportosítás szerinti vezető) valódi felelősséggel bírnak a 
szakterület ügyeiért és ehhez megfelelő jog- és hatáskör is társul. 
Biztosítva van részükre, hogy szakmai alapon, kellő felelősséggel 
döntéseket hozzanak, a döntések végrehajtásához rendelkeznek jog- és 
hatáskörrel (intézkedéseket adhatnak ki, források felett rendelkeznek). 

A logisztikai rendszer vezető szerve és az ellátó központok 
elválasztása további bonyodalmakat okoz a folyamatokban. A logisztikai 
rendszer e két szereplője egymásra van utalva az eredményes működés 
érdekében. A központi készletek, egy középszintű parancsnokság 
alárendeltségébe való helyezése átláthatatlan ellátási utaltságot 
eredményezett, ahol szép lassan elveszik az ellátási felelősség. 

A szerző tanulmányában több helyen foglalkozik a termelői és 
fogyasztói logisztikával. A 16. oldalon a következő olvasható: „2006 
nyarán az a döntés született, hogy a meglévő logisztikai rendszer 
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átalakítása szükségszerű és szét kell választani az ún. fogyasztói és 
termelői logisztikát. Már akkor is sejthető volt, hogy a két rendszer egy-
mástól teljesen nem választható el és egyik sem létezhet a másik nélkül, 
vagyis a feladat és felelősség-megosztás bizonyos paraméterek mellett 
végrehajtható, de a működés csak együttesen állandó kooperáció 
végrehajtásán keresztül biztosítható. Ezzel kialakult az addigi logisztikai 
szervezeti és működési rendszer helyett az integrált logisztikai rendszer. 
A szóban forgó logisztikai rendszer szervezetileg vezetési szintekre tagolt 
ugyan, de működését tekintve integrált.” 

Egyes szakértők, hivatkozva a NATO-ra kardoskodtak 
(kardoskodnak) a szétválasztás mellett, holott ez nem így van. 

A NATO Logisztikai Kézikönyv5 a következőket rögzíti: 

„104. Ez a meghatározás (a logisztika meghatározása – 103. pont) a 
NATO szervezetének különböző területeire eső felelősségek széles körét 
öleli fel. Ha valaki átgondolja, hogy a logisztika magában foglalja mind a 
készletek és a képességek kialakítását, mind a fegyverzet és a haderő 
harcképességének a fenntartását, akkor világos, hogy a logisztika két 
fontos területe egymástól elkülöníthető: az első az előállítással, míg a 
második a felhasználással foglalkozik. Ezeknek a szempontoknak a 
következő meghatározásai élveznek széleskörű elfogadottságot a NATO 
logisztikai közösségén belül. 

a) Az Előállítói (Gyártói) Logisztika (beszerzési logisztika) 

A logisztikának ez a része a kutatással, a tervezéssel, a 
fejlesztéssel, a gyártással és az anyagi eszközök átvételével 
(elfogadásával) foglalkozik. Ebből adódóan az előállítói 
logisztika körébe tartoznak: a szabványosítás és interoperabilitás, 
a szerződéskötések, a minőség biztosítás, a tartalék alkatrészek 
beszerzése, a megbízhatóság és a hibaelemzés, az eszközök-
felszerelések biztonsági szabványi, (munkavédelmi előírások) a 
specifikációs és gyártási folyamatok, az üzemi próbák és 
tesztelések (ideértve az ehhez szükséges létesítmények 
biztosítását is), a kodifikáció, az eszközök dokumentációja, a 
konfiguráció-ellenőrzés és módosítások. (Lábjegyzet: A NATO 
Központban lévő vezető szervek, a Védelmi Támogató Főosztály 

                                                      
5 NATO Logisztikai Kézikönyv. A HVK Logisztikai Főcsoportfőnökség 
kiadványa, 1988.  
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(Nemzetközi Titkárság), valamint a Logisztikai, Fegyverzeti és 
Anyagi Erőforrások Osztálya (Nemzetközi Katonai Vezérkar)). 

b) A Felhasználói Logisztika (működési logisztikaként is ismert) 

A logisztikának az a része, amely az első termék átvételével, a 
tárolással, a szállítással, a karbantartással (beleértve a javítást és 
az üzemképességet is), az üzemeltetéssel és az anyagok 
elosztásával foglalkozik. Ebből adódóan a felhasználói 
logisztikához tartozik a készletgazdálkodás, a számára szükséges 
létesítmények biztosítása vagy építése (nem értve ide azokat az 
anyagokat, eszközöket és a létesítményeket, amelyek az előállítói 
logisztika támogatásához szükségesek), a mozgatás irányítása, a 
megbízhatósági és a meghibásodás-jelentési rendszer 
működtetése, a tárolás biztonsági szabályai, a szállítás és az 
anyagkezelés, valamint az ezekhez kapcsolódó kiképzés. 
(Lábjegyzet: A NATO Központban lévő vezető szervek, a 
Logisztikai Igazgatóság (Nemzetközi Titkárság), valamint a 
Logisztikai, Fegyverzeti és Anyagi Erőforrás Osztály, Logisztikai 
Alosztálya (Nemzetközi Katonai Vezérkar)).” 

Az idézetből a következő olvasható ki. A NATO logisztikai elmélet 
szerint a logisztika két területre osztható fel. A felosztás viszont nem 
jelent szervezeti különállást, amit bizonyít a két idézett lábjegyzet. 
Mindkét nagy szervezeti egység – Nemzetközi Titkárság, Nemzetközi 
Katonai Vezérkar – foglalkozik a logisztika mindkét ágazatával. 

A logisztika két területe szerves egységet képez, ami csak egységes 
rendszerben tud megfelelően működni és biztosítani a hadsereg 
szükségleteit. A két terület feladatai szorosan összefüggenek, egymást 
kiegészítik. Ezek a feladatok a Magyar Honvédség előző egységes 
logisztikai rendszerében is megvalósultak, a jelenleginél nem rosszabb 
hatékonysággal.  

 A termelői és fogyasztói logisztika egymás mellett, párhuzamosan, 
együttműködési megállapodásokkal csak nagy nehézségek árán tud 
működni. A logisztikai rendszert felülről felelősséggel és megfelelő jog- 
és hatáskörrel vezetni kell.  

 A logisztikai támogatás nem önmagáért van. A katonai vezető – 
vezérkari főnök – által meghatározott feladatok támogatást végzi. Ezért a 
vezérkari főnök a termelői logisztikai rendszer irányításából sem 
hagyható ki. 
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A szerző által ismertetett termelői és fogyasztói logisztikára 
vonatkozó feladatok, jogok és hatáskörök között több ellentmondást 
vétem felfedezni. Ezekből csak egyet fejtek ki részletesebben. A 22. 
oldalon (és más helyen is) rögzítve van, hogy „a HM FLÜ, mint a 
termelői logisztika szakmai felelős szervezete feladatkörébe tartozik 
továbbá a rendszerbe kerülő és a már meglévő hadfelszerelési eszközök 
anyagi-technikai biztosításának, azok teljes élettartama alatt történő 
biztosítása, beleértve a korszerűsítések és felújítások, ipari javítások 
elvégzésének szervezését is.”  

A HM védelmi tervezési és infrastrukturális szakállamtitkár 6/2008. 
(HK 4.) HM VTI SZÁT intézkedését idézve a szerző rögzíti az MH ÖHP 
feladatait, többek között: „felelős – a haditechnikai eszközök 
hadrafoghatóságáért és a hadianyagok hadihasználhatóságáért.” 

A fenti két idézetből én azt olvasom ki, hogy a hadrafoghatóság 
kérdésében a felelősség az MH ÖHP-t terheli, amíg a feladat 
végrehajtásához szükséges eszközök, viszont a HM FLÜ kezében 
vannak. Ehhez még hozzátartozik az a tény is, hogy jelenleg a 
csapatoknál, tehát az MH ÖHP alárendeltségében meghatározó javító erő 
nincs, tehát érdemben beavatkozni nem tudnak. Meghibásodás esetén a 
javítást meg kell rendelni külső szolgáltatóktól. 

Úgy gondolom, hogy a fenti példa szemléletesen bizonyítja, hogy 
milyen gondokat okoz a megosztott logisztikai rendszer. Igaz, hogy a 
szerző kiemeli (keretben foglalva), hogy „a termelői logisztika a 
fogyasztói logisztikai igények kielégítője, illetve közvetítője”, de úgy 
érzékelem, a felelősség átvállalására ez nem vonatkozik. 

Figyelemre méltó kezdeményezésnek tartom az ideális logisztikai 
rendszer kialakításának és működésének alapfeltételeire vonatkozó 
kezdeményezést. A szerző által felállított szempontrendszer nagyon jó 
alapot biztosít a kérdéskör vizsgálatához, amit meg is kísérel, nem rossz 
eredménnyel. Az igazsághoz tartozik, ez a vizsgálat nem végezhető el a 
tanulmány keretein belül, terjedelmi okokból, viszont a tett 
megállapítások jó kiindulási pontok lehetnek további kutatásokhoz ebben 
a témakörben.  

A módszer felhasználható lenne, az Állami Számvevőszék által 
javasolt vizsgálathoz is. A 2009. áprilisában befejezett ellenőrzés alapján 
az ÁSZ javasolja a miniszternek, hogy intézkedjen: „ e) a logisztikai 
ellátás rendszere működésének felülvizsgálatára és a szükséges 
intézkedések megtételére az MH szükségleteinek zavartalan ellátása 
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érdekében;”6 

A tanulmány következtetések és javaslatok megfogalmazásával 
zárul, ami a terjedelemhez képest elég szűkszavúra sikerült, de magvas 
megállapításokat tartalmaz és további vizsgálódásokra, gondolkodásra 
serkent. 

Összességében a tanulmányt jelentős vitaindító anyagnak tartom a 
katonai logisztikai rendszer fejlesztése szempontjából. Figyelmébe 
ajánlom a logisztikával foglalkozó kutatóknak, gyakorlati 
szakembereknek. Javaslom, hogy minél többen mondjanak véleményt a 
leírtakról, elősegítve ezzel a logisztikai rendszer jobb működését. 
Buzdítom a szerzőt, hogy folytassa kutatásait, publikálja annak 
eredményeit. 

  

 

 

 

                                                      
6 Jelentés a Honvédelmi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről. 0905. 
2009. április. www.asz.hu 
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