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TÁJÉKOZTATÓ - INFORMÁCIÓ 

Tudományos konferencia a ZMNE-n a katonai logisztika időszerű 
kérdéseiről 

November 29-én a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem dísztermében a ZMNE 
Katonai Üzemeltető és Logisztikai Intézete, Katonai Logisztikai Tanszéke, valamint a 
Magyar Hadtudományi Társaság Védelemgazdasági és Logisztikai Szakosztálya 
szervezésében idén is megrendezték a katonai logisztika időszerű kérdéseiről szóló 
szakmai-tudományos konferenciát. 

Az egybegyűlteket Prof. Dr. Padányi József mérnök ezredes, a ZMNE 
megbízott rektora köszöntötte. Az intézményvezető elmondta, hogy a Zrínyi Miklós 
Nemzetvédelmi Egyetem többlépcsős intézményi integrációt, létszámcsökkentést, 
többciklusú (lineáris) képzési rendszer bevezetését, új alapképzési szakok indítását 
jelentő átalakítások során építette fel mai struktúráját. Minden a logisztika 
tudományterületének művelésére irányuló kezdeményezést felkarolnak, ezt a 
konferenciasorozatot is tizenhat éve támogatják. Lényegében 1995 óta folyamatos 
ez a konferenciasorozat, ami a logisztika egészét vagy egy szeletét mutatja be. Az 
egyetemen a logisztika kiemelt képzési területet képez. A logisztikai támogatás 
ugyanis meghatározó az országvédelmi képesség szempontjából. A logisztika 
kiemelt jelentőségét az is jelzi, hogy a 2012 januárjától az újonnan induló Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemen Logisztikai és Hadtudományi Kar működik majd. Az oktatás 
a megfelelő feltételeket biztosító Hungária körúti bázison folytatódik a továbbiakban 
is.  

Dr. Isaszegi János nyugállományú vezérőrnagy - a Zrínyi Média könyv- és 
kiadványszerkesztőségének vezetője – „Egy magyar missziós tábornok véleménye a 
nemzeti logisztikai támogatásról” címmel tartotta meg előadását. A missziós 
logisztika, a hatékony „minden oldalú biztosítás” megszervezése igen bonyolult 
feladat egy távoli hadszíntéren. Ugyanakkor a napjainkban világszerte zajló több mint 
130 helyi háború és fegyveres konfliktus bőven ró ránk feladatot a missziós 
békeműveletek terén. Az ENSZ, EBESZ, NATO és EU jövőben egyre fokozódó 
tevékenysége és szerepvállalása hazánkat is egyre jelentősebb kihívás elé állítja 
ezen a területen. A nemzetközi katonai missziók számának növekedésével a 
logisztika szerepe is egyre inkább előtérbe kerül, ami a logisztika fogalmának 
fejlődésén is nyomon követhető. 1990-ben a logisztika fogalma szinte még csak a 
nyersanyagok és félkész termékek szállítására korlátozódott. 2000-ben Szenes 
Zoltán tábornok úr a NATO Déli Régió Budapesten megrendezett logisztikai 
tanácskozásán már jelezte, hogy a közeljövőben sor kerül a logisztika 
terminológiájának újrafogalmazására és változások várhatók a missziós logisztika 
szervezésében is. Lényegében már ott megfogalmazódott a logisztika egyfajta 
kibővített definíciója. Történeti felvezetésként a tábornok végigvezette a missziós 
logisztika történetét az Osztrák−Magyar Monarchia közös hadseregétől napjainkig. A 
Vietnámi missziós tapasztalatok logisztikai vonatkozásairól Botz László altábornagy 
visszaemlékezése alapján beszélt Isaszegi János. E hadszíntéren abszolút helyi 
specifikus a logisztikai ellátmány összeállítása az éghajlati tényező miatt. 
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Kambodzsában a magyar katonáknak önellátást kellett biztosítani maguknak. A 
tábornok az iraki műveletekben való műveleti tapasztalatai alapján beszélt a 
logisztika fontosságáról és hangsúlyozta, hogy ha annak működésében éles 
helyzetben hibák keletkeznek, az katonák vagy civilek halálához vezethet. 1991-től a 
ciprusi és sínai missziókban már részben saját logisztikára kellett támaszkodni. 1995-
től a Balkánon a híd- és útépítési feladatok során a logisztikai ellátást kis 
konvojokkal, kis távolságokra egyszerűbb volt megoldani. Speciális esetként 
jellemezte az 1999-es koszovói missziós tevékenységet, amikor a tiranai repülőtér 
csekély befogadóképessége jelentős logisztikai problémák forrása lett. 2003-ban már 
jelentős logisztikai kihívások mutatkoztak az eddigiektől eltérő, távoli missziók 
esetében. Afganisztánban 2003 januárjától, Irakban 2003 nyarától fejtett ki missziós 
tevékenységet a Magyar Honvédség. 2003-ban az iraki misszióban elméletileg 
stabilizációs feladatokra kérték fel a résztvevő nemzeteket, ám a gyakorlati 
végrehatás során a helyzet ennél összetettebbé és nehezebben kezelhetővé vált. 
Emellett hiány mutatkozott szállítóeszközökben, így jelentős mértékben saját 
eszközeinkre voltunk utalva. Problémák mutatkoztak a különféle járművek 
védettségével kapcsolatban is. A 2003-as afganisztáni misszió logisztikai ellátása 
során hangsúlyozottan nyert bizonyítást, hogy szakképzett emberekre kell bízni a 
logisztikát,  minden logisztikai feladatot arra a személyre kell bízni, akinek az valóban 
az illetékessége. Isaszegi János hangsúlyozta: alapvető fontosságú a célállomások 
és a feladatfelelősök pontos, valós idejű kijelölése, kiváltképp a válságkezelő 
műveleteknél. Mint fogalmazott, a logisztika területén rendkívül fontos a képzés, 
nemkülönben a gyakorlat. Gyors felismerést, cselekvést követel, ha hiányzik a rádió-
összeköttetés, az információcsere, vagy a szállítóeszköz.  

Dr. Keszthelyi Gyula nyugalmazott dandártábornok, a Honvédelmi 
Minisztérium Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal főigazgatója a hivatalnak a Magyar 
Honvédség változó logisztikai támogatási rendszerében elfoglalt helyéről, szerepéről 
és feladatairól beszélt. Elmondta, hogy az előadások spektruma e konferencián 
átfogja a logisztikai támogatás teljes rendszerét. A résztvevők létszáma már 
önmagában is mutatja e terület fontosságát. Kiemelte: a katonai logisztika 
alaprendeltetése nem változott, ám a hivatalnak igazodnia kell a megváltozott 
követelményekhez, s mindennek a működőképesség megőrzése mellett kell 
történnie. A HM FHH idén szervezeti és működési átalakításokon ment keresztül, ami 
fokozott erőfeszítéseket követelt meg. Az FHH Gazdasági Igazgatóság megszűnt és 
létrejött a Vezetéstámogató Igazgatóság. A Hadfelszerelési Igazgatóságon belül 
továbbra is megtalálható a korábbi szakági beosztás. Keszthelyi Gyula kitért arra is, 
hogy napjainkban a logisztikai képességek részben az MH Összhaderőnemi 
Parancsnokságnál vannak. Külön hangsúlyozandó, hogy a Honvéd Vezérkar 
Logisztikai Csoportfőnökség, az Összhaderőnemi Parancsnokság és a HM FHH 
együttesen „viszi” a haderőben a logisztikát. Többek között ezért is fontos, hogy a 
hivatal belső és külső kapcsolatrendszere szilárd alapokon áll, ami előremozdítja a 
haderő ellátását. Különösen fontosak a hatékonyságmérés módszerei: mitől javult és 
mennyire a szervezet működése. Egy mai hivatali rendszer a hatékonyság mérésétől 
és a feladatok részletes kidolgozásától működhet jól. Az intézmény munkájában 
elsőrangúvá kell tenni a programfejlesztést és -menedzselést, a teljes körű minőségi 
ügykezelést (TQM, Total Quality Management). Mindezt folyamatfejlesztés keretében 
végzik, mivel fő elvük, hogy a hatékonyság növelése érdekében a szervezeti 
működés folyamatát kell javítani. A honvédelmi tárca mellett szorosan együtt kell 
működniük a HM más háttérintézményeivel is. A négy HM ZRt. szerepe is fontos az 
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outsorcing logisztika keretében. Ezeket a ZRt-ket lehetőség szerinti folyamatos 
megrendelésekkel stabil működési szinten kell tartani, ilyen módon fokozni kell a 
magyar hadiipari képességeket. Az ellátási lánc és az élettartam-menedzsment 
feladatok szintén kiemelkedő fontosságúak. Utóbbi feladatok többsége a HM FHH 
feladatrendszerébe tartozik. A beszerzési folyamatok bonyolultsága rávilágít e 
tevékenység speciális jogi vonatkozásaira, a közbeszerzés viszonyainak 
összetettségére.  

Frigyer László vezérőrnagy „A Logisztikai Csoportfőnökség helye szerepe és 
feladatai a Magyar Honvédség változó logisztikai támogatási rendszerében” címmel 
tartotta meg előadását, a vezérkar aspektusából vizsgálva logisztika vezetési–
szervezési folyamatát. Vezérőrnagy Úr a HM Logisztikai Csoportfőnökség új 
helyzetéről és feladatairól szólt. Az egyik legfontosabb változás, hogy a 
csoportfőnökség ismét a Honvéd Vezérkar kötelékében végzi munkáját. A 2010-ben 
felállt Logisztikai Csoportfőnökség feladatrendszere 2011 októberében egészült ki a 
katonai egészségügy egyes feladataival. A továbbiakban a tábornok szólt a 
logisztikai irányítás rendszeréről, továbbá a logisztikai információs rendszerről. A 
Logisztikai Csoportfőnökség feladat rendszere a követelmények meghatározására, 
az országvédelemmel és harckészültséggel kapcsolatos feladatok kidolgozására, a 
vezetői döntések költségvetési aspektusaihoz információk biztosítására, továbbá a 
szakreferensi jogkör gyakorlására irányul. Feladatként jelentkezik továbbá a 
megfelelő logisztikai képességek meghatározása és a szervezetek kidolgozása, a 
készletek és normák felülvizsgálata, illetve a Műveleti Vezetési Rendszer 
kidolgozása. Az Anyagi Technikai Harcérték jelentések rendszerének aktualizálása 
és újraszabályozása is fontos feladat. A missziók logisztikai támogatása területén 
kiemelendő az afganisztáni Nemzeti Támogató Elem működtetése. Döntéseket kell 
hozni felső szinten a missziós területen lévő anyagkivonásokról, vagy az anyag 
hátrahagyásáról illetve átadásáról a helyi haderőnek. A missziós logisztikával 
kapcsolatos szabályzók kidolgozása és kiadása is aktuális feladat. A közelmúltban 
ezek összegezve kerültek kiadásra egy CD kiadványon. A logisztikai doktrína 
tekintetében is adódnak feladatok. Emellett kiemelt feladat a nagy működési költségű 
inkurencia raktárak központosítása is. Folyik az állami céltartalékok felülvizsgálata és 
zajlik a központi hadműveleti készlet kijelölése is. Utóbbiak lényegében helyettesítő 
eszközök a távolabbi új technikai eszközök beszerzéséig. 

Baráth István dandártábornok az MH ÖHP Logisztikai Erők Főnöke az 
Összhaderőnemi Parancsnokságnak a Magyar Honvédség változó logisztikai 
támogatási rendszerében megújuló helyét, szerepét ismertette előadásában. Az ÖHP 
szemszögéből a 2007 óta zajló szervezeti folyamatok turbulensnek mondhatók, nagy 
a fluktuáció. A korábbi hét nagy szervezeti elemből – főnökségből - négy maradt, 
ugyanakkor új szervezeti elemként egy gazdálkodást támogató részleg jelent meg 
november 15- e után. 2011-től a központi és intézményi gazdálkodás az ÖHP Pk. 
hatáskörébe került át. Ilyen módon az alárendelt logisztikai szervezetek – az MH 
Logisztikai Ellátó Központ, az MH Veszélyesanyag Ellátó Központ, az MH Légijármű 
Javító Üzem és az MH Katonai Közlekedési Központ - felelőssége és szerepe 
növekedett. A Nemzeti Támogató Központ önálló zászlóalj szintű szervezeti 
elemként a kaposvári 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred alárendeltségébe 
kerül, ami új és összetett feladatrendszert ró az ÖHP-ra. A műveleti területen 
tartózkodó katonai kontingensek beszerzési tevékenysége is függetlenebbé vált az új 
szabályzók következtében. Baráth István ismertette a logisztikai irányítás új 
kapcsolati struktúráját. Elmondta, hogy december 1-től Domján László vezérőrnagy, 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=MH_L%C3%A9gij%C3%A1rm%C5%B1_Jav%C3%ADt%C3%B3_%C3%9Czem&action=edit&redlink=1�
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=MH_L%C3%A9gij%C3%A1rm%C5%B1_Jav%C3%ADt%C3%B3_%C3%9Czem&action=edit&redlink=1�
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=MH_Katonai_K%C3%B6zleked%C3%A9si_K%C3%B6zpont&action=edit&redlink=1�
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a Katonai Biztonsági Hivatal volt főigazgatója váltja Kovács József altábornagyot az 
MH Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoki beosztásában.  

Dr. Pohl Árpád alezredes „Változások a logisztikai tisztképzés tartalmában és 
rendszerében” címmel tartotta meg előadását. A katonai jellegű képzés erősítése 
keretében a Ludovika Zászlóalj tevékenysége kerül előtérbe. A Ludovika Zászlóalj 
hadrendi elem, élő katonai szervezet, ez jó szocializációs feltételeket biztosít a 
tisztjelölteknek. Fő irány a katonai vezetőképzés. Folyamatban van a nem állami célú 
képzések leépítése. A magyar felsőoktatásra érvényes akkreditációs követelmények 
ugyanakkor továbbra is érvényesek. A katonai logisztika területén alap és mester 
szakon képez szakembereket az egyetem. A Katonai Üzemeltető és Logisztikai 
Intézet szervezetén belül működik a Katonai Logisztikai Tanszék és a Vegyi és 
Katasztrófavédelmi Tanszék. Az alapképzés 4 év, ezt követi 1 év nappali 
mesterképzés – néhány év munkavégzés után, vezényléssel. Abszolút prioritás a 
képzés során a missziós műveleti felkészítés. Három alapszakon folyik a képzés: 
katonai vezető, katonai logisztika, és katonai üzemeltető.  

A számos témát felölelő tudományos tanácskozás egy az ARMCOM Zrt. 
utóbbi két évtizedéről beszámoló előadással, valamint hozzászólásokkal zárult. 

A Magyar Katonai Logisztikai Egyesület klubnapja és más, a 
Logisztikusok Napjához kötődő rendezvények a MH Logisztikai 
Ellátó Központnál 

2011. november 24.-én kihelyezett klubnapot tartott a Magyar Katonai Logisztikai 
Egyesület az MH Logisztikai Ellátó Központ vezető szerveinek bázisán, Mátyásföldön 
/Újszász utca/. A klubnap „Az MH Logisztikai Ellátó Központ helyzete, lehetőségei, az 
új kihívásoknak való megfeleltetés soron lévő feladatai” című témakörben került 
megrendezésre. 
 A klubnapot mintegy százötven eszközt felvonultató kültéri és fedett bemutató 
helyeken megrendezett haditechnikai bemutató nyitotta, melyet a Magyar Katonai 
Logisztikai Egyesület nagy létszámú tagsága mellett a Prof. Dr. Báthy Sándor ny. 
ezredes vezetésével a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Logisztikai 
Tanszékéről érkezett hallgatók is megtekintették. A látogatóknak - nagyméretű tablók 
segítségével - lehetősége nyílott a kiállított haditechnikai eszközök műszaki 
paramétereinek részletes megismerésére, de kérdéseikre a Logisztikai Ellátó 
Központ minden kiállítási helynél szakterületenként jelen lévő állománya is részletes 
választ adhatott. A közönség a kedvezőtlen időjárás ellenére is több mint egy órát 
töltött el a legkorszerűbb eszközöket is felvonultató kiállítás megtekintésével. 

A klubnap előadásainak megkezdését megelőzően a Magyar Katonai 
Logisztikai Egyesület részéről Baranyai Ferenc nyá. ezredes, titkár, mint levezető 
elnök üdvözölte az egybegyűlteket – köztük Virág Lajos ny. mk. ezredest, az MH LEK 
jogelőd szervezetének (MH Haditechnikai Ellátó Központ) volt parancsnokát, Dr. 
Gáspár Tibor ny. mk vezérőrnagyot, az MH Összhaderőnemi Logisztikai Támogató 
Parancsnokság volt parancsnokát és a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal 
képviseletében jelen lévő Dr. Bencsik István ny. mk. altábornagyot - majd 
megnyitotta a klubnapot. 

A vitaindító előadást Schmidt Zoltán mk. ezredes, az MH ÖHP logisztikai 
műveleti főnöke tartotta. Schmidt Zoltán előadásában az MH ÖHP szervezeti 
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változásait ismertette különös tekintettel a logisztikai rendszer 2011. november 15-el 
bekövetkezett szervezeti változásaira. A logisztikai erők főnökének alárendeltségébe 
jelenleg logisztika műveleti, hadtáp, haditechnika és egészségügyi területek 
tartoznak, főnökségi szervezeti elemként. Részletesen szólt a közbeszerzési 
szabályzók 2011-től bekövetkezett változásáról. Jelentősen befolyásolja a 
gazdálkodási tevékenységet a 89/2011. (VIII. 4.) HM utasítás „A Honvédelmi 
Minisztérium fejezet központi és intézményi gazdálkodásának rendjéről”. Ez a 
központi és az intézményi gazdálkodást az MH ÖHP hatáskörébe helyezte. Schmidt 
ezredes ismertette a különféle gazdálkodási jogkörök átruházásának hatását a HM 
FHH-tól az MH ÖHP alárendeltségében tevékenykedő ellátó központokhoz. A 
71/2001 HM utasítás „A honvédelmi szervezetek beszerzési eljárásainak rendjéről” a 
romlandó élelmiszerek és alapanyagok, illetve nyolcmillió forintig a nem haditechnikai 
jellegű gépjármű javítás és a belföldi nyelvtanfolyamok beszerzése vonatkozásában 
nagyobb mozgásteret adott a csapatoknak, egyúttal új típusú kihívások elé állítja az 
ellátó központokat. A vitaindítót követően az ezredes úr a klub tagjainak kérdéseire 
válaszolt. 

Ezt követően Csinga Mihály alezredes, az MH Logisztikai Ellátó Központ 
parancsnoka köszöntötte a Magyar Katonai Logisztikai Egyesület megjelent 
tagságát. Bemutatkozott az MKLE jelenlévő tagjainak és ismertette eddigi katonai 
pályafutását, amely – a logisztikai vonatkozásokat tekintve – különböző 
Szabadszálláson betöltött beosztásoktól (hadtáp tervező-szervező főtiszt, ill. 
hadtápfőnök) az MH 5. Bocskai István Lövészdandár logisztikai főnöki beosztásáig 
ívelt. A parancsnok ismertette az MH LEK-nél zajló aktuális tevékenységeket. 
Elmondta, hogy a LEK immár 18 helyőrségben tevékenykedik, így az egyik 
legbonyolultabb, legszerteágazóbb katonai szervezet a Magyar Honvédségben. 

Ezután Piros Ottó mk. alezredes, az MH Logisztikai Ellátó Központ 
parancsnokhelyettese szólt a vendégek által megtekintett haditechnikai bemutatóról, 
illetve az MH LEK-nél az utóbbi egy évben elvégzett munkáról, a jelenlegi és 
jövőbeni feladatokról, továbbá a szervezet előtt álló kihívásokról. Az Infrastrukturális 
Ügynökség beolvadása a HM FHH szervezetébe egyúttal az elhelyezési 
szakanyagok gazdálkodási folyamatait, nyilvántartását, tárolását és raktározását is 
az MH LEK hatáskörébe sorolta. A HM FHH IÜ-től az MH Logisztikai Ellátó Központ 
két raktárt vett át. Az elhelyezési anyagok határidőre végrehajtott átvételi folyamata 
jelentős terhet rótt az ellátó központ szakállományára.  

A hozzászólók között Dr. Bencsik István ny. altábornagy javaslatot tett arra, 
hogy a november 29-én a ZMNE-n megszervezésre kerülő logisztikai konferencián 
folytatódjék az MH ÖHP, az MH LEK, és a HM FHH képviselői között a mátyásföldi 
klubdélutánon megkezdett hasznos szakmai konzultáció. 

A Magyar Katonai Logisztikai Egyesület klubnapjával azonban még nem ért 
véget a Logisztikusok Napja köré csoportosuló logisztikai szakmai 
rendezvénysorozat az MH Logisztikai Ellátó Központnál. 

2011. november 3-án – az MH LEK Lehel úti bázisán Sőregi László alezredes, 
az MH LEK 3. Raktárbázis parancsnokának vezetésével megkoszorúzták a magyar 
ellátó katonák emléktábláját, s köszöntötték a kerek születési évfordulójukat ünneplő 
volt logisztikai tiszteket. 

December 1-én az MH Logisztikai Ellátó Központ nyílt napot szervezett 
Mátyásföldön.  Az MH LEK-nél több, mint tíz éve szerveznek legnagyobb szakmai 
ünnepükként logisztikai napot haderőnemi rendezvények keretében. A nyílt nap fő 
célja a szakmai nap méltó megünneplése, valamint a honvédség és a társadalom 
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kapcsolatának erősítése volt. A mátyásföldi nyílt nap ünnepi állománygyűléssel 
kezdődött, melyen felolvasták Hende Csaba honvédelmi miniszter, dr. Benkő Tibor, a 
Honvéd Vezérkar főnöke és Kovács József, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság 
parancsnokának az köszöntőlevelét. A jeles eseményen a Magyar Katonai 
Logisztikai Egyesület képviseletében részt vett dr. Gáspár Tibor nyugállományú 
vezérőrnagy, elnökségi tag, illetve dr. Doór Zoltán, a Magyar Logisztikai Egyesület 
elnöke. A látogatók, köztük civilek és katonák, gyermekek és felnőttek egyaránt 
felkeresték a mátyásföldi objektumot, ahol haditechnikai bemutatót tekinthettek meg. 
Ennek során mintegy százötven kiállítási tárgyat, köztük BTR-80 páncélozott 
harcjárműveket, repülőgép csillagmotort és gázturbinás sugárhajtóművet, indukciós 
aknakeresőt, taktikai kézi rádiót, légcellás ejtőernyőt, gázturbinás pilóta nélküli 
repülőgépet, multispektrális álcaruhát, illetve sugárzásmérő műszert egyaránt 
megtekinthettek az érdeklődők. Egy budapesti műszaki szakközépiskola tanulóit a 
katonai alapismeretek oktatója - tartalékos százados - hozott el a haditechnikai 
kiállításra és a nyílt napra, így a rendezvény a jövő nemzedék katonáinak ismeret-
fejlesztésében és pályára irányításában is jelentős szerepet játszott.  

 
(Összeállította: Dr. Hegedűs Ernő mk. őrgy.) 


