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ADALÉKOK A MAGYAR HONVÉDSÉG LOGISZTIKAI 
ELLÁTÓ KÖZPONT TÖRTÉNETÉHEZ 

III. rész 

Absztrakt 

A logisztikai egységek, szervezetek története kevésbé feltárt területe 
a hadtörténelemnek. Általában a hadtörténeti írások csak érintőlege-
sen szólnak a logisztikai szervezetekről, sokkal nagyobb hangsúlyt 
helyeznek a harcoló csapatok tevékenységének, szervezetének a 
bemutatására. Írásomban a hadianyagok raktározásával, ellátásával 
foglalkozó szervezetek felépítését, tevékenységét kívánom bemutat-
ni. Előre kell bocsátanom, hogy a fent már említett okok miatt, nem 
mindig sikerül a szükséges mélységben kifejteni a témát. Ennek leg-
főbb oka az elérhető források szűkössége. Az írás a gyökerektől, az 
ellátó rendszerek kialakulásától, a Magyar Honvédség Logisztikai 
Ellátó Központ (MH LEK) tevékenységének bemutatásáig kíséri végig 
az eseményeket, bemutatva vázlatosan az 1945 előtti rendszert, az 
1945 utáni ágazati ellátó szerveket, az ágazat csoportos ellátó köz-
pontokon keresztül jut el az MH LEK-hez. 

Kulcsszavak: raktárak, szertárak, ellátó központok, MH LEK, szolgá-
lati ágak.  

Az ágazatcsoportos ellátó központok kialakulása 

A 2000. év első felében kiadásra került MH parancsnoki szervezési 
intézkedés és az ahhoz kapcsolódó szakintézkedések végrehajtásá-
nak eredményeként megkezdődött – a Magyar Honvédség szervezeti 
átalakulása keretén belül – a Magyar Honvédség logisztikai biztosítá-
sát végző szervezetek átalakítása, a logisztikai biztosítás területeinek 
integrációja. 
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Ennek kapcsán a logisztikai szervezetekre meghatározott létszám 
és állományarányok figyelembevételével mind a csapat-, mind a köz-
ponti logisztikai tagozatot érintően megtörtént az új szervezeti struktú-
rák kialakítása.  

Központi tagozatban az MH Összhaderőnemi Logisztikai és Tá-
mogató Parancsnokság (MH ÖLTP) létrehozásával megtörtént az 
ágazatcsoportos integráció szervezeti hátterének kiépítése. A pa-
rancsnokság szervezeti kialakítása alapvetően az MH Logisztikai Fő-
igazgatóság struktúráját követte, kiegészítve azt az eddig a logiszti-
kán kívüli ellátási ágak (kiképzés-technikai, humán anyagi, térképé-
szeti anyagi) felsőszintű szakanyagnem-felelős szervezeti elemekkel. 

A korábban ágazati rendben működő ellátó központok és raktárak 
integrációjával 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. Ezek a következők voltak: 

- MH Tápió Fegyverzet-technikai Ellátó Központ; 

- MH Páncélos- és Gépjárműtechnikai Ellátó Központ; 

- MH Elektrotechnikai Ellátó Központ; 

- MH Műszaki Technikai Ellátó Központ; 

- MH Vegyivédelmi Anyagellátó Központ; 

- MH Repülőanyag Ellátó Központ; 

- MH Lőszerjavító és Bevizsgáló Üzem; 

- 9. Lőszerraktár; 

- 1. Kijelölt Raktár; 

- MH Légijármű Javító Üzem; 

- MH Élelmezési Ellátó Központ; 

- MH Ruházati Ellátó Központ; 

- MH Üzemanyag Ellátó Központ. 

Hadrenden kívül, a gödöllői CURRUS Rt-be beolvadva működött 
tovább az MH Fegyverzet Javító Üzem, az MH Elhelyezési Központ 
pedig a HM Ingatlankezelési Hivatalba épült be.  
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A megszűnt hadrendi elemek egy része az új ellátó központok te-
rületi szerveiként működtek tovább, míg teljesen felszámolásra került 
az MH Műszaki Technikai Ellátó Központ hárosi objektuma, az 1. Hír-
adóanyag Javító és Ellátó Raktár (Nyíregyháza), a 2. Híradóanyag 
Javító és Ellátó Raktár (Pétervására), a Számítástechnikai Javító és 
Ellátó Raktár (Budapest), a 2. Üzemanyag Raktár (Felcsút), az 1. Te-
rületi Élelmezési Raktár (Kiskunfélegyháza) és két lőszerraktár (Haj-
dúsámson és Izsák). Az eredeti tervektől eltérően ezen objektumok 
jelentős részében évekig inkurrencia-tárolás folyt különböző szerve-
zeti formában.2 

Az ellátó szervezetek átalakulása mellett kiemelt feladat volt az át-
szervezések következtében feleslegessé vált anyagok és technikai 
eszközök átcsoportosítása, raktározása és kezelése. 

Az egyes honvédelmi feladatok végrehajtásáról szóló 2183/1999. 
Kormányhatározat 13. §-ában, valamint a Magyar Köztársaság 2000. 
évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. számú törvény 6. § (7) 
bekezdésében meghatározott kötelezettségek alapján a HM vagyon-
kezelésébe tartozó feleslegessé váló ingó vagyonelemeket az Állami 
Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. (ÁPV Rt.) részére kellett átadni, 
így a saját hatáskörben történő értékesítési lehetőség megszűnt. 

Tekintettel arra, hogy az idézett jogszabályok végrehajtási utasítá-
sa csak a 2000. év végére készült el, a felhalmozódott felesleges 
anyagok átadására nem volt lehetőség, így azok kezelését saját ha-
táskörben kellett megoldani. Ennek érdekében a már működő 1. 
Inkurrencia Tároló Raktár (ITR) Karcag és a 2. ITR Marcali mellett 
létrehozásra került három további inkurrencia tároló raktár Nyíregy-
háza (3. ITR), Izsák (4. ITR) és Mezőfalva (5. ITR) helyőrségekben. 
Elkészültek a feleslegessé váló ingó vagyonelemek kincstári vagyoni 
körből történő kivonásához szükséges előterjesztések, végrehajtották 
a 2001. évi átadási ütemterv összeállításához szükséges egyezteté-
seket, megteremtve a felesleges anyagok és eszközök ÁPV Rt. ré-
szére történő folyamatos átadásának feltételeit.  

Ugyanakkor az átadás megkezdésének közel egy évvel történő el-
húzódása miatt több, a 2001. év június 30-ig megszüntetésre terve-
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zett katonai szervezet leürítését nem lehetett végrehajtani, így meg-
oldást kellett találni azok további működtetésére.3 

Az inkurrencia raktárak ÁPV Rt. részére történő átadásának elhú-
zódása miatt 402 fő állományon kívüli létszámkeretet kért és kapott 
az MH ÖLTP, amelyből tovább működtették az MH hadrendjén kívüli 
ideiglenes szervezetként a felesleges anyagokat tároló létesítménye-
ket.4 

Összességében megállapítható, hogy a szervezeti változás alapja-
iban érintette az MH LFI-hez tartozó ellátó központokat és központi 
raktárakat. Az ágazati ellátást folytató szervezetek helyett az össze-
vonás során ágazatcsoportos ellátó központok jöttek létre, magukba 
integrálva több szakághoz tartozó – és az új ellátási ágakkal kiegé-
szült – logisztikai támogatási feladatokat. Az ellátó központok a teljes 
működési készenlétüket az év végéig elérték. Megalakulásuk során 
párhuzamosan kezelték a csapatoktól beérkező anyagi készleteket, 
technikai eszközöket, szortírozták az inkurrenciát, és folytatták azok 
átadását az ÁPV Rt.-nek. A feladatot nehezítette a létszámcsökken-
tésből adódó – pályát elhagyó vagy áthelyezésre kerülő – állomány 
elszámoltatása.5 

Az MH Haditechnikai Ellátó Központ megalakulása és tevékeny-
sége 

A 14/2001. (HK. 4.) HM határozat alapján, 2000. október 01-i ha-
tállyal megalakult az MH Haditechnikai Ellátó Központ (MH HTEK) 
szervezete. A parancsnoki beosztásba Bíró János mérnök ezredes, a 
volt MH PCGTEK parancsnoka, a parancsnok-helyettesibe pedig He-
gedűs Ferenc mérnök alezredes, a volt MH RAEK parancsnoka került 
kinevezésre.6 

A sok egyéb szakmai feladat mellett a megalakulás vontatottan in-
dult. Az MH üzembentartási főnök 2001. január 17-én adta ki a 
38/2001. számú intézkedését „az MH Haditechnikai Ellátó Központ 
megalakítására.” Ezt követően felgyorsultak az események, és az 
ellátó központ vezetése sorra vette át a szakági szervezeteket. Első-
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ként megalakult a Lánctalpas és Hőerőgép Raktár a helyben lévő 
Páncélos- és Gépjárműtechnikai Ellátó Központ és a Műszaki Tech-
nikai Ellátó Központ szervezetéből. Január 30-val megtörtént az MH 
Kiképzéstechnikai Javító és Ellátó Központ (Esztergom), április 05-vel 
a Fegyverzettechnikai Raktár (Tápiószecső), április 20-val az Elekt-
ronikai Raktár (Gödöllő), a Számítástechnikai Javító és Ellátó Raktár 
(Budapest), a 3. ITR (Nyíregyháza) és a 2. Híradóanyag Javító és 
Ellátó Raktár (Pétervására) átvétele.7 

Az MH HTEK alárendeltségében 2001. május 9-én megalakult az 
5. ITR (Mezőfalva). Május 24-25-én került sor a felszámolt MH Mű-
szaki Technikai Ellátó Központ (Budafok-Háros) anyagi készletei és 
objektuma átvételére. A Repülőműszaki Anyagraktár (Isaszeg) átvé-
telére 2001. június 01-én került sor. A Rakétatechnikai Raktár (Nyírte-
lek) 2001. június 14-én került az MH HTEK szervezetébe. 

2001. június 15-vel a 28/94/2001. számú helyesbítő ív alapján az 
MH HTEK szervezetéből törölték az MH Repülőgépjavító Bázist, és 
újra megalakult az MH Légijármű Javító Üzem. Június 19-én megala-
kult a Mérésügyi Bázis, de érdemi tevékenységét csak az épületek 
felújítása, átalakítása után tudta megkezdeni.8 

Június 30-ig befejeződött az ellátó központ szervezetébe tartozó 
szakmai szervek átvétele, megalakult az új szervezet, elérve a mini-
mális működőképességet. A központ feladata volt a hozzá utalt hon-
védségi szervezetek hatáskörébe tartozó eszközökkel és anyagokkal 
történő ellátása, a szaktechnikai eszközök és gépek csapatszintet 
meghaladó szervízelésének, javításának koordinálása. Ennek megfe-
lelően a központ végezte: 

-  a központi beszerzésű haditechnikai eszközök és anyagok be-
vételezését, minősítését, tárolását, frissítését, megóvását, cse-
réjét és a katonai szervezetek részére történő kiadását; 

-  a haditechnikai eszköz- és anyagi készletek szinten tartását; 

-  a hatáskörébe tartozó szakanyagok és technikai eszközök rend-
szerbeállítását, üzembentartását és rendszerből való kivonását; 

-  a haditechnikai eszközök és anyagok csapatpróbáját; 
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-  az Európai Hagyományos Fegyveres Erőkről (CFE: 
Conventional Armed Forces in Europe) szóló szerződés szerint 
korlátozás alá eső technikai eszközök tárolását; 

-  az MH lő- és gyakorlótereinek üzemeltetéséhez szükséges esz-
közökkel történő ellátást; 

-  jogszabályok alapján az MH használatában lévő sugárzó és 
mérgező anyagok, készítmények feldolgozásával és gazdálko-
dásával kapcsolatos feladatokat. 

E katonai szervezet működtette az MH Automata Mérő Adatgyűjtő 
Rendszert, a HAVARIA laboratóriumot, s végezte az MH mérőműsze-
reinek hitelesítését.9  

Néhány adattal szeretném érzékeltetni az MH HTEK 2002. évi 
szakmai tevékenységét. Az alábbi főbb eszközök kerültek beszerzés-
re: 

-  523 db védőmellény; 

-  1000 db P9RC pisztoly; 

-  30 db VW midibusz 378 MFt értékben; 

-  53 db különböző VW T4 mikrobusz és vegyes használatú teher-
gépjármű 350 MFt értékben; 

-  4 + 4 db nagyteljesítményű áramforrás aggregátor 200 MFt ér-
tékben; 

-  Technikai Kiszolgáló Állomások technológiai berendezései 400 
MFt értékben; 

-  gumipárnás lánctalp készletek 300 MFt értékben; 

-  Bundeswehrtől 497 db használt eszköz és azok forgalomba he-
lyezése 2 Mrd Ft értékben; 

-  különböző fenntartási anyagok (gumi, akkumulátor, ponyva) 170 
MFt értékben. 

A haditechnikai eszközök és anyagok kivonása a szervezési fel-
adattal, valamint az MH hosszútávú fejlesztési tervében megfogalma-
zott elvárásokkal összhangban került végrehajtásra. Az MH ÖLTP 
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682 db páncélos- és gépjárműtechnikai eszközt selejtezett ki, és 
1190 db eszközt vont ki az MH rendszeréből. A kincstári vagyonköri 
kivonást követően 355 db T-55A és 150 db T-55AM típusú harckocsit 
adtak át Kalocsán az ÁPV Rt. megbízottjának. 

A típusselejtként kivont harcirepülő-eszközök és azok tartozékai 
(MiG-21, MiG-23, Szu-22M3) Pápa repülőtéren és Isaszegen 
(RMAR), valamint a technikai összüzemidejüket ledolgozott An-26 
repülőgépek és típusselejtként leállított Mi-2 típusú helikopterek Szol-
nokon kerültek tárolásra. Minden olyan repülőtechnikai szakanyag, 
amely feleslegessé vált a fenntartás és üzembentartás szempontjá-
ból, ugyancsak Isaszegen került tárolásra. Sikeres átadás az ÁPV Rt. 
felé mindössze a ZLIN típusú kisrepülőgépek esetében történt (2 
db).10 

2002 tavaszán parancsnokváltásra került sor a szervezetnél. Az új 
parancsnok Virág Lajos mérnök ezredes lett.11 

2004. február 1-től kezdődően felállításra került az MH HTEK 2. 
számú kihelyezett Ideiglenes Inkurrencia Raktára Szentkirályszabad-
ján, amely június közepére elérte a fogadókészséget, megkezdte az 
inkurrens repülőeszközök átvételét. 

A CFE kötelezettségeknek megfelelően kialakításra került két ki-
vont eszköztároló az MH HTEK Rakétatechnikai Raktárnál (Nyírtelek) 
a rakétatechnikai eszközök, valamint az MH 59. Szentgyörgyi Dezső 
Repülőbázison a MiG-29 és az L-39 típusú repülőgépek tárolására.12 

A 2004-ben is ideiglenes jelleggel működtetett – a haderő-
átalakítás folyamán keletkezett inkurrens anyagokat és eszközöket 
kezelő – szervezeti elemek beépítésre kerültek az ellátó központ ál-
lománytáblájába, amivel nőtt a személyi állomány létszáma.13 

A személyi állomány elhelyezési feltételeinek javítása érdekében 
2004-ben felújításra került az MH HTEK Lánctalpas és Hőerőgéprak-
tár (Budapest-Mátyásföld) 10. számú épülete.14 
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  MH ÖLTP 2000 – 2006: i. m. – 35. oldal. 
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  MH ÖLTP 1997 – 2003: i. m. – 100. oldal. 
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  MH ÖLTP 2000 – 2006: i. m. – 75 – 76. oldal. 
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  MH ÖLTP 2000 – 2006: i. m. – 62. oldal. 
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  MH ÖLTP 2000 – 2006: i. m. – 79. oldal. 
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A 2004. évi tevékenységet az MH ÖLTP parancsnok a következő-
képpen értékelte: 

„Az MH Haditechnikai Ellátó Központ a meghatározott katonai fel-
adatait, azon belül a kiemelt, a szervezéssel, kiképzéssel, a vezetés 
további korszerűsítésével és az új arculat kialakításával kapcsolatos 
elöljárói feladatokat teljesítette. 

A vezetés megszilárdult, egységes, kellően rugalmas és követke-
zetes. 

Kiemelt feladatként befejezte az MH HTEK SZJER átköltöztetését 
Budapest-Mátyásföldre. 

A fegyelmi helyzet összességében megfelelő, egyes területeken 
erőfeszítést igényelt az eltelt időszakban a katonai tevékenységgel 
összefüggő fegyelemsértések kezelése, amelyeket nagy erőfeszíté-
sek árán a szervezet megoldott. 

A szakmai tevékenység irányítása és végzése összességében kel-
lően rugalmas és kezdeményező a kontingensek felkészítése és ha-
ditechnikai biztosítása területén. 

A haderő-átszervezés érdekében végrehajtotta az anyagkészletek 
egyeztetését, az átcsoportosítás 1 – 3. ütemében érintett katonai 
szervezetekkel, elvégezte a csapatok elszámoltatását. Ennek során 
központi készletbe vont 218 db harckocsit, 441 db harcjárművet, 
1070 db gépkocsit, 240 db áramforrás aggregátort. 

Pozitív fordulat érzékelhető az inkurrencia kezelésben. 

A belső szervezeti változások, úgy a részlegek, mint a csapatlo-
gisztika kialakítása jó alapot szolgáltat a további fejlesztéshez. 

A központi gazdálkodással (pénz, eszköz, anyag) kapcsolatban tel-
jesítette az elvárásokat. Az ellenőrzések alkalmával a szervezet meg-
felelt a követelményeknek, a belső szakmai folyamatok szabályozot-
tabbá váltak. 

Nőtt a szakmai feladatok végrehajtásának dinamizmusa, különö-
sen az átszervezés és inkurrencia kezelés területein.”15 
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  MH ÖLTP 2000 – 2006: i. m. – 86 – 87. oldal. 
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A haderő-átalakítás VI. ütemében (2005. szeptember 01. – 2006. 
február 28.) megkezdődött az MH HTEK szervezetének módosítása, 
a Műszaki Inkurrencia Tároló Raktár (Budafok-Háros), a Kihelyezett 
Raktár (Pápa) és a Kihelyezett Raktárcsoport (Szentkirályszabadja) 
szervezeti elemek törlése – mivel az objektumok leürítését nem lehe-
tett időben befejezni, így ez többször is módosításra került.16 

Az ellátó központ 2005. évi tevékenységéről a következő elöljárói 
parancsnoki értékelés maradt fenn: 

„Az MH Haditechnikai Ellátó Központ az elmúlt évben megterem-
tette a logisztikai szerződéses legénységi állomány szakmai felkészí-
tésének feltételeit. Az MH ÖLTP sportbajnoki rendszerében kiemel-
kedően szerepelt, az összetett sportversenyben I. helyezést ért el. 

A haderő-átalakítás korábbi fázisaiban a csapatlogisztikai rendszer 
kialakítása és működtetése nem volt problémamentes. Az év elején 
egy új összetételű és vezetésű logisztikai főnökség kezdte meg mű-
ködését. A tevékenység eredménye bizonyos területeken már érez-
hető. Ugyanakkor az anyagi eszközök elszámoltathatósága és a nyil-
vántartások naprakészsége a 2005. évben az erőfeszítések ellenére 
még nem teljes körűen teljesültek. A szaktevékenységek csapatlo-
gisztikai támogatása csak minimális követelmény szintjén valósult 
meg. 

Az MH Haditechnikai Ellátó Központ a 2005. évre meghatározott 
szakmai feladatait, azon belül a kiemelt – szervezéssel, kiképzéssel, 
az inkurrencia kezeléssel kapcsolatos – elöljárói feladatokat jó szin-
ten teljesítette. 

Az általános katonai rend és fegyelem szilárd. A vezetési aktusok 
kidolgozottak, rendszerük alkalmazkodik az ellátó központ széttagolt 
elhelyezéséhez és az MH ÖLTP vezetési rendszeréhez. Jól érvénye-
sült az egységes, kellően rugalmas és következetes vezetés és aka-
rat a szervezet tevékenységének minden területén. 

A szakmai tevékenység irányítása és végzése összességében jó 
szintű. 

A külföldön szolgálatot teljesítő kontingensek, valamint az NRF 
erők felkészítése és haditechnikai biztosítása területén nyújtott mun-
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kája eredményeként a haditechnikai eszközökkel és hadianyagokkal 
történő ellátásban alapvető fennakadás nem volt.  

A haderő-átszervezés kapcsán kiemelkedően hajtotta végre az 
anyagkészletek egyeztetését az átcsoportosítások ütemeiben érintett 
katonai szervezetekkel, végezte a csapatok elszámoltatását. Kiemel-
kedő a rendszerben maradó rakétakészletek zökkenőmentes átadása 
az MH VEK részére, továbbá a pisztolycsere terv szerinti végrehajtá-
sa. 

Eredményesen végezte a központi raktáraiból a felesleges, inkur-
rens anyagok átcsoportosítását, az értékesítések kapcsán meghatá-
rozott eszköz- és anyag átadás-átvételeket. 

Megfelelő volt az inkurrencia kezelés kapcsán tanúsított gyors, 
szakszerű feladatvégzése. A gyakorlati végrehajtás területén kiemel-
kedő a szentkirályszabadjai raktár kiürítése kapcsán végzett tevé-
kenység. 

Összességében eredményesen végezte a központi beszerzésű 
anyagok végátvételét, a hatáskörébe tartozó szakanyagok beszerzé-
sét, szerződéskötéseket, kötelezettségvállalásokat. 

Beszerzései törvényesek voltak. A belső szakmai folyamatok sza-
bályozottak. 

Jó szinten végezte az eszközök és gépek csapatszintű szervizelé-
sének, javításának koordinálását, valamint az MH gépjárművei vonat-
kozásában államigazgatási eljárás keretében a forgalomba helyezé-
seket, biztosításokat. 

Nem javult a központi nyilvántartás területén a naprakészség biz-
tosítottsága. Az ellátó központ széttagolt elhelyezéséből adódó bi-
zonylatolási feladatok továbbra is nehézkesek. 

Az Ellátó Központnál ellenőriztem a KFR készséget, amelyet 
„MEGFELELŐRE” értékeltem.”17  

A parancsnok személyében 2006. december 30-val változás tör-
tént. Tekintettel a közelgő szervezeti változásokra (ellátó központok 
integrációja, MH Logisztikai Ellátó Központ megalakítása) a parancs-
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nok nyugállományba vonult. A parancsnoki teendők ellátására 
Barnucz Albert mérnök alezredes kapott megbízást. 

2007 elején az MH HTEK a következő szervezeti formában került 
az MH Összhaderőnemi Parancsnokság (MH ÖHP) alárendeltségé-
be: 

- Parancsnokság, vezető és biztosító szervek; 

- Lánctalpas és Hőerőgép Raktár; 

- Vegyivédelmi Raktár; 

- Számítástechnikai Javító és Ellátó Raktár; 

- Mérésügyi Bázis; 

- Műszaki Ideiglenes Tároló Raktár; 

- Elektronikai Raktár (Gödöllő); 

- Repülőműszaki Raktár (Isaszeg); 

- Repülőműszaki Raktár Kihelyezett részleg (Pápa); 

- Rakétatechnikai Raktár (Nyírtelek); 

- Fegyverzettechnikai Raktár (Tápiószecső); 

- Kiképzéstechnikai Tároló Raktár (Esztergom); 

- 1. Kijelölt Állandó Raktár (Kalocsa); 

- Elektronikai Ideiglenes Tároló Raktár (Nyíregyháza); 

- 5. Ideiglenes Tároló Raktár (Mezőfalva).18 

Az MH Hadtápanyag Ellátó Központ megalakulása és tevékeny-
sége19  

A MH hosszú távú átalakításának keretében és tervei alapján, az 
MH haderő-átalakítás részeként, a 2000. október 01-én megszűnte-
tett jogelőd-szervezetek bázisán, a logisztikai biztosítás új típusú ellá-
tó központjai között – az MH ellátási főnök szakmai alárendeltségé-
ben – megalakult az MH Hadtápanyag Ellátó Központ. 

A korábbi ágazati – élelmezés, ruházat, üzemanyag – ellátó köz-
pontok összevonásával, kiegészítve az MH térképészeti és humán 
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  Az MH HTEK parancsnok jelentése az alakulat átadásakor az MH ÖHP részére. 
19

  Az MH HTPEK parancsnok jelentése az ellátó központ MH ÖHP részére történt 
átadás alkalmából. 2007. A MH Hadtápanyag Ellátó Központ rövid története. 
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szakanyagellátás raktáraival, egy, a teljes hadtápanyag ellátás terüle-
tét összefogó, ágazatcsoportos feladatokat végző ellátó központ jött 
létre. 

Az MH HTPEK vezető állománya 2000. december 01. – 2001. ápri-
lis 30. között kialakította a törzs szervezeti elemeit, végrehajtotta az 
MH élelmezési, ruházati, üzemanyag és humán szakanyagellátó köz-
pontok, valamint az MH Térképészeti Anyagellátó Osztály átadás-
átvételét, elkészítették az MH HTPEK működéséhez szükséges ok-
mányokat, kialakították a vezetés rendszerét. Az ellátó központ pa-
rancsnoka Gyarmati Sándor ezredes, parancsnok-helyettese pedig, 
Banizs József alezredes lett. A hadműveleti főnöki beosztásba Csályi 
Ferenc alezredes került. 

Az intézkedéseknek megfelelően az MH HTPEK megalakítását, 
működőképességét 2001. június 30-ig, a teljes készenlétet 2001. 
december 31-ig eseménymentesen elérte. 

Az MH HTPEK az MH ÖLTP ellátási főnökségének hatáskörébe 
tartozó szakanyagokat, eszközöket beszerző, gazdálkodó és elszá-
moló szervezet volt. Ezen feladatkörben az MH HTPEK: 

- ellátta a hozzá utalt honvédelmi szervezeteket az előírt szak-
anyagokkal, elvégezte a szaktechnikai eszközök és gépek 
csapatszintű szervízelését, javításának koordinálását; 

- megszervezte a központi anyagi készletek tárolását, karban-
tartását, tárolási és szavatossági időn belüli cseréjét; 

- a jóváhagyott költségvetési előirányzat összegén belül, a vo-
natkozó jogszabályok alapján végezte a hatáskörébe tartozó 
szakanyagok és szolgáltatások beszerzését; 

- a szolgálati elöljáró követelményei alapján részt vett a szak-
anyagok és szaktechnikai eszközök rendszerbeállításában, 
üzembentartásában és rendszerből történő kivonásában; 

- megszervezte az új eszközök, anyagok csapatpróbáját, érté-
kelte azok eredményeit; 

- külön rendelkezések alapján végezte a különféle NATO- és 
más nemzetközi missziók ellátásával kapcsolatos szakmai 
feladatokat.20 
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Az ellátó központ szervezeti elemei Budapesten 3 objektumban 
(Lehel út, Daróczi út és Mogyoródi út), Hetényegyházán, Táborfalván 
és Karcagon voltak elhelyezve. 2001. július 01-i hatállyal az MH lét-
számkeretén felüli állomány terhére megalakították Felcsúton az 1. 
Tároló Raktárt. 

A 2002. évi szervezési feladat elrendelte a Központi Élelmezési 
Raktár (KÉRA) átdiszlokálását Kiskunfélegyházára. 2002 szeptembe-
rében a HM HVKF intézkedése alapján a KÉRA áttelepülése leállítás-
ra került, és ezzel összefüggésben az MH HTPEK újbóli szervezeti 
módosítása vált szükségessé.21 

Az MH HTPEK 2003-ban fő feladatnak tekintette a selejt és inkur-
rens anyagok ÁPV Rt. részére történő átadásának gyorsítását, 
amelynek eredményeként elérték, hogy az 1. ITR-nél Karcagon a 
hadtápanyagok, vegyivédelmi anyagok és eszközök 100%-ban át-
adásra kerültek.22 

Az MH HTPEK szervezeti felépítése 2003 végéig nem változott. 
2003 októberétől megkezdődött az 1. Inkurrencia Tároló Raktár (Kar-
cag) felszámolása és a Kihelyezett raktár (Kalocsa) megalakítása. 
2004. szeptember 01-től az 1. Tároló Raktár állománytáblás szerve-
zeti elem lett. 

A 122/2003. HM KÁT – HM VKF együttes intézkedésben foglaltak 
alapján 2004. január 01-től az MH Katonai Elhelyezési Főnökség, 
mint a tábori elhelyezési szakanyagnem-felelőse az ezzel kapcsola-
tos feladatokat a HM Ingatlankezelési Hivataltól átvette. Megalakítás-
ra került az MH HTPEK szervezetében a Központi Tábori Elhelyezési 
Raktár Aszód helyőrségben.23 

2004. április 13-án átadásra került az MH HTPEK Központi Üzem-
anyagraktár új technológiai területe. A felújítás után összesen 14 550 
köbméter benzint, gázolajat, kerozint, kenőanyagokat és egyéb 
anyagokat tudott tárolni a raktár Hetényegyházán.24  

A 89/2004. MH ÖLTP parancsnok intézkedése alapján 2004. ápri-
lis 01-vel Kalocsán megalakult az MH HTPEK szakmai felügyeletével 
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  MH ÖLTP 1997 – 2003: i. m. – 41. oldal. 
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  MH ÖLTP 2000 – 2006: i. m. – 58. oldal. 
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  MH ÖLTP 2000 – 2006: i. m. – 63. oldal. 
24

  Kertai László: A felújított Központi Üzemanyagraktár. Katonai Logisztika 2004/2. 
szám. – 276. oldal. 
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az Inkurrencia Tároló Raktár, amelybe elöljárói döntés értelmében a 
logisztikai inkurrencián kívül a felszámoló katonai szervezetek elhe-
lyezési inkurrenciája került beszállításra.25 

Az MH HTPEK 2004. évi tevékenységét az MH ÖLTP parancsnok 
így értékelte: 

„Az MH Hadtápanyag Ellátó Központ a meghatározott feladatokat 
időarányosan, eredményesen végrehajtotta. 

Alaprendeltetéséből adódó feladatait képes az elöljárói elvárások-
nak megfelelő színvonalon végrehajtani. Működési feltételei megfele-
lőek, a korszerű számítógépekkel való ellátottsága átlag alatti, nem 
rendelkezik Internet hozzáférési lehetőséggel. 

A KRF feladatokat állománya ismeri, okmányrendszere megfelelő. 
Az elrendelt készletekkel rendelkezik, az utalt szervezetek módosított 
központi utalványait kiadta. 

Költségvetési gazdálkodása kiegyensúlyozott, tervszerű, racioná-
lis, szabályos. A közbeszerzési előírásokat betartja. 

A 11,4 milliárd Ft központi költségvetésből szerződésekkel az éves 
összeg 72 %-át lekötötte, a többi szabadkézi beszerzéssel került fel-
használásra. Az MH készletében (figyelembe véve a katonai szerve-
zetek fenntartási készleteit is): benzinből 7 havi; gázolajból 8 havi; 
repülő petróleumból 6 havi készlet állt rendelkezésre. 

A missziókban résztvevők részére véglegesen átadott ruházati 
anyagok értéke 145 millió Ft (ez 59 féle cikk). 

Beszerzett 180 millió Ft értékű élelmiszert, 121 millió Ft értékű 
élelmezési felszerelést, 1,8 milliárd Ft értékű hajtóanyagot, 270 millió 
Ft értékű kenőanyagot, 3,4 milliárd Ft értékű ruházati anyagot, 191 
millió Ft értékű humán anyagot és 33 millió Ft értékű térképészeti 
anyagot, ami összességében 8 milliárd Ft értékű hadtáp anyag és 
szolgáltatás beszerzését jelentette. 

Befejezte a rakéta hajtóanyagok kincstári vagyoni körből való kivo-
nását és szállításhoz történő előkészítését (Felcsút és Mezőfalva kb. 
1200 tonna). 
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Megkülönböztetett figyelmet fordított a missziók és a felajánlott 
erők ellátására. A közbeszerzési eljárások elhúzódása, módosítása 
miatt esetenként ellátási nehézségek is adódtak. 

2004 júniusában az MH ÖLTP parancsnoka parancsnoki felügyele-
ti átfogó ellenőrzést vezetett le, melyen az ellátó központ „jó” értéke-
lést kapott.”26 

2005-ben az MH HTPEK feladatrendszere jelentősen változott. A 
soron következő haderő-átalakítás keretében 2005. március 01. – 
július 31. között az MH üzemanyag-ellátás rendszerével kapcsolatos 
feladatrendszert és a vele kapcsolatos szervezeti elemeket – üzem-
anyag-ellátást tervező részleg, Központi üzemanyagraktár és Köz-
ponti üzemanyag-bevizsgáló részleg – átadták az MH Veszélyes-
anyag Ellátó Központnak. 2005 szeptemberétől a szakanyagok minő-
ségi átvételével foglalkozó állomány (12 fő) a feladattal együtt átkerült 
a HM Technológiai Hivatalhoz. 

2005. szeptember 01-től az intézkedéseknek megfelelően az 1. 
Tároló raktár (Felcsút) felszámolása megkezdődött. A felszámolást az 
eredeti terveknek megfelelően 2006. február 28-ig kellett volna befe-
jezni. Azonban ez nem történt meg, mivel a raktárnál tárolt nagy 
mennyiségű inkurrens anyagot és veszélyes hulladékot nem tudták 
máshova elszállítani, illetve megsemmisíteni. Ezért az elöljáró a rak-
tár fennmaradását – állománytáblán kívüli szervezeti elemként – 
2006. december 31-ig meghosszabbította (akkor sem sikerült befe-
jezni).  

Megkezdődött a tábori elhelyezési raktár (Aszód) megszüntetése 
és az anyagok átadása a HM Ingatlankezelési Hivatal részére.27 

A 2005. évi tevékenységről a következők kerültek rögzítésre az 
MH ÖLTP parancsnok értékelésében: 

„Az MH Hadtápanyag Ellátó Központ részt vett a logisztikai szer-
ződéses legénységi állomány szakmai programjainak kidolgozásá-
ban. Biztosította a hadtáp szaktechnikai eszközök vezetői, kezelői 
állományának speciális felkészítését. 

Az MH HTPEK-nél a szaktevékenység csapatlogisztikai támogatá-
sa folyamatosan biztosított volt, amelynek működési rendje jól illesz-
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  MH ÖLTP 2000 – 2006: i. m. – 87. oldal. 
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  MH ÖLTP 2000 – 2006: i. m. – 93. oldal. 
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kedik az alakulat fő tevékenységének rendjéhez. A csapatlogisztika 
szervezetében és működésében is megfelel az elvárásoknak. A csa-
patlogisztikai szakanyagok naprakész elszámoltathatóságát példásan 
biztosították. 

Az MH Hadtápanyag Ellátó Központ a 2005. évre meghatározott 
feladatait időarányosan, eredményesen teljesítette. Tevékenységé-
nek fő irányát a haderő-átalakítás rájuk eső feladatai, az MH katonai 
szervezetei hadtáp ellátásának folyamatos biztosítása, a nemzetközi 
gyakorlatok és a békemissziók állományának ellátása, valamint a se-
lejt és inkurrens anyagokkal kapcsolatos szakfeladatok képezték. 

Az MH üzemanyag-ellátásának feladatrendszerét és szervezeti 
elemeit átadták az MH VEK részére, a fejlesztést, az élelmezési és 
ruházati anyagok minőségbiztosítását átadták a HM Technológiai 
Hivatalnak. Megkezdték az 1. ITR (Felcsút) felszámolását és végre-
hajtották a tábori elhelyezési raktár (Aszód) felszámolását. 

Az előirt készletképzési rend alapján megalakította az elrendelt 
központi és csapatkészleteket. 

Előrelépett az MH személyi állományának korszerű ruházattal tör-
ténő ellátása, a konyhatechnológiai rendszerek fejlesztése területén.  

Kiemelkedő eredményességgel teljesítette a missziók váltásának, 
ellátásának hadtápbiztosítását, a tiszt- és tiszthelyettes avatások ru-
házati biztosítását. 

Folytatta az MH katonai szervezetei NATO kompatibilis térképek-
kel való ellátását. A humán szakanyagokkal való ellátás folyamatos 
volt. 

A közbeszerzési eljárásokat szabályosan, törvényesen folytatta le. 

Az MH HTPEK működésében jól kimutatható a parancsnoki és 
szakmai vezetés egysége. Kiemelten kezelte a megszűnő szervezeti 
elemek miatti vezetési rendszer pontosítását, folyamatos fenntartá-
sát. Kialakított vezetési rendszerük hatékonyan biztosítja a szervezet 
működését. 

2005. évben 4 alkalommal ellenőrizték fejezetszintű, államháztar-
tási ellenőrzéssel, melyek során nem találtak olyan hiányosságokat, 
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amely a szaktevékenységre vonatkozó azonnali rendszabályok beve-
zetését indokolta volna. 

Az MH HTPEK képes alaprendeltetésű feladatai színvonalas, 
eredményes végrehajtására, amely biztosítja a külföldi missziók, va-
lamint az MH folyamatos működésének hadtáp feltételeit.”28  

A 2006. évi haderő-átalakítás keretében 2006 márciusától végre-
hajtották a Központi személyi felszerelési raktár és a Ruházati keres-
kedelmi és szolgáltató részleg (Budapest, Daróczi út), valamint a 
Központi térképészeti szakanyagraktár (Budapest, Mogyoródi út) ob-
jektumának kiürítését, állományának és anyagainak átdiszlokálását a 
Lehel úti objektumba, Táborfalvára és Felcsútra. Az átdiszlokálást 
2006. június 30-án eseménymentesen befejezték. 

A Felcsúton elhelyezett ruházati és térképészeti szakanyagokat a 
raktár felszámolási határidejéig nem sikerült máshol elhelyezni, így 
tovább hosszabbították a bezárás határidejét.  

A kiadott intézkedések alapján 2007. március 01-el az MH HTPEK 
megszűnt, szervezeti elemei és az állomány beintegrálódott az újon-
nan alakult MH Logisztikai Ellátó Központ szervezetébe. 

Az MH HTPEK a következő szervezeti formában került átadásra az 
MH ÖHP részére: 

- Parancsnokság, vezető és biztosító szervek; 

- Központi élelmezési anyagraktár (Budapest); 

- Központi személyi felszerelés raktár (Budapest); 

- Személyi felszerelés raktár (Táborfalva); 

- Központi humán raktár (Budapest); 

- Központi térképészeti szakanyagraktár (Budapest); 

- Ruházati kereskedelmi és szolgáltató részleg; 

- Kihelyezett raktár (Kalocsa). 
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Az MH Logisztikai Ellátó Központ megalakulása 

Ezt a fejezetet személyes visszaemlékezésem és készülő, életpá-
lyámat bemutató írásom alapján állítottam össze.29 

A logisztikai szakemberek előtt ismert volt a központi raktárrend-
szerünk helyzete. A tároló raktárak döntő többsége az 50-es években 
épült. Ezek az épületek nem tették lehetővé a korszerű raktári tech-
nológiák alkalmazását. A raktárak állaga is erősen leromlott, soha 
nem jutott elég pénz az épületek karbantartására. A széttagoltság 
miatt az informatikai támogatás megvalósítása is szinte lehetetlennek 
tűnt.  

A Központi Logisztikai Bázis gondolata 2000-ben merült fel elő-
ször. Ebben az időben a német hadsereg anyagi és szellemi támoga-
tásával az MH logisztikai rendszerének átvilágítását végeztük el. A 
vizsgálatok eredményét a német fél több tanulmányban dolgozta fel. 
A tanulmányok javaslatot is tartalmaztak a rendszer jobbítása érde-
kében. Az egyik ilyen javaslat volt a korszerűtlen raktárhálózat kivál-
tása egy korszerű logisztikai bázissal. Itt került volna tárolásra a lő-
szer és veszélyes anyagok (üzemanyag) kivételével az összes logisz-
tikai szakanyag és technikai eszköz.30 

Az ötletet a vezetés felkarolta. Megvalósíthatósági tanulmány ké-
szült, programiroda jött létre, MH Kollégiumi döntés született, minisz-
teri utasítás került kiadásra az előkészítő feladatok végrehajtására. 
Sajnos ennek ellenére az ügy nem jutott előre, az idő pedig egyre 
fogyott. Így érkeztünk el 2005 végéhez. 

Már hónapokkal korábban világossá vált, hogy ebben a kormány-
zati ciklusban a régóta tervezett Központi Logisztikai Bázis nem tud 
megvalósulni, sőt el sem kezdődik az építkezés. Ezért kollégáimmal 
kidolgoztunk egy alternatív megoldást, mivel az ÖLTP-re kivetett lét-
szám-korlátok szorítottak bennünket. A másik motiváló tényező pedig 
az volt, hogy felmerült a Daróczi úti objektum gyors és kedvező érté-
kesítésének az esélye. Feladatul kaptuk, hogy tervezzük meg az ob-

                                                           
29

  Dr. Gáspár Tibor: A VSZ-ből a NATO-ba. (Egy logisztikus parancsnok visszaem-
lékezései) Kézirat. 

30  Lásd részletesebben: Dr. Gáspár Tibor: A német-magyar logisztikai együttmű-
ködés hatása a logisztikai rendszer korszerűsítésére. Az MH Központi Logiszti-
kai Bázis létrehozásával kapcsolatos tervek és konkrét lépések. Honvédségi 
Szemle 2014/6. szám. 106 – 114. oldal.  
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jektum leürítését. A javaslatot február elején, a vezérkari főnök útján 
terjesztettem a miniszter úr elé. Ez a következőket tartalmazta: 

„Az MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság 

szolgálati alárendeltségébe tartozó ellátó központok és azok területi 

raktárai átalakításának, a széttagolt raktári elemek racionális össze-

vonásának lehetőségét megvizsgáltuk. A kidolgozói munkát két mar-

káns követelménynek történő egyidejű megfelelés szerint végeztük 

el. A két követelmény egyike, hogy rövidtávon – már 2006. évi indí-

tással – kezdődjön el a meglévő raktárhálózat területi és részben 

szervezeti koncentrációja, a másik, hogy a megkezdett folyamat le-

gyen illeszthető a távlati célként megfogalmazott Központi Logisztikai 

Bázis (a továbbiakban: KLB) létrehozásának koncepciójába. 

Az így elkészült elgondolás alapján már rövidtávon is tehetünk 

olyan lépéseket, amelyek megfelelnek a hosszabb távú elképzelé-

seknek, a racionálisan tervezett raktárösszevonások megvalósításá-

hoz szükséges befektetések nem jelentenek kidobott pénzt és a je-

lentkező megtakarítások már a közeli jövőben érzékelhetővé válnak, 

a későbbi fejlesztések ütemében pedig tovább fokozódnak. 

Mindenek előtt szükséges leszögezni, hogy a központi logisztikai 

tagozat raktározási feladatai igazi modernizációját a KLB megvalósí-

tása jelenti, amit célként többször megfogalmaztunk. A KLB azonban 

jelenleg – elsősorban a létrehozáshoz szükséges erőforrások hiánya 

miatt – nem lehet reális cél, ugyanakkor azt is hangsúlyozni kell, hogy 

a központi raktárak a mai formájukban és állapotukban nem tarthatók 

fenn. Ennek számtalan oka van, amelyek közül egyik, hogy a raktár-

hálózat átalakítása nélkül az MH ÖLTP nem képes beállni a 2006. 

december 31.-re meghatározott létszámra, ami veszélyezteti az MH 

összlétszámára vonatkozó előírást is. Nagyon fontos tényező, hogy a 

ma meglévő objektumaink, raktárépületeink műszakilag elavultak, 

szinte minden épület felújításra szorul. Ezek az épületek a múlt szá-

zad közepén, második felében épültek, azóta jelentős felújításon nem 

estek át, némelyikük használhatósága megkérdőjelezhető, vagy ve-

szélyes kategóriába sorolható. Az teljesen világos, hogy az összes 

raktár, raktárépület rekonstrukciója anyagilag nem finanszírozható 

(de nem is indokolt), ezért javasoljuk a rendelkezésre álló erőforráso-

kat a raktárcsoportok létrehozása érdekében koncentrálni. A raktár-
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csoportok kialakítása, illetve a két meglévő (MH Haditechnikai és MH 

Hadtápanyag Ellátó Központ) szervezeti integrációja számvetéseink 

szerint egy év alatt elvégezhető. Az így létrehozott szervezetet tekint-

jük a KLB elődjének, az úgynevezett Logisztikai Ellátó Központnak (a 

továbbiakban: LEK), amely szervezet létrehozása a mai rendelkezés-

re álló lehetőségek (realitás) alapján áll, de ugródeszkája a távlatilag 

megfogalmazott célnak is. Tekintettel arra, hogy mindkét ellátó köz-

pont nagy mennyiségű, a mennyiségen belül rendkívül heterogén 

összetételű anyagi készletet tárol, így a személyi állomány sorsának 

rendezése, az anyagi mozgások nyomon követhetősége, az elszámo-

lások elvégzése rövidebb szervezési ciklus alatt nem hajtható végre. 

(A LEK/KLB kialakítására vonatkozó elképzelés semmilyen vonat-

kozásban nem érinti a 2005. évben megalakított, készenlétét elért és 

az alaprendeltetési feladatait maradéktalanul ellátni képes MH 

Veszélyesanyag Ellátó Központot.) 

A kidolgozott elgondolás részleteiben, az alábbiakban foglal-

ható össze: 

2006. évben megfelelő előkészítés után szeptember 01.-i hatállyal 

megkezdjük az MH Logisztikai Ellátó Központ megalakítását. Az új 

szervezetet az MH Haditechnikai Ellátó Központ bázisán és Mátyás-

föld Újszász utca központi telephelyen hoznánk létre. 

Az új szervezetbe beolvad az MH Hadtápanyag Ellátó központ 

szakmai állománya és szervezeti elemei, kiegészül a közlekedési 

anyagtervezői részleggel. 

A beintegrálásra kerülő raktárak az alábbiak: 

MH Hadtápanyag Ellátó Központ jelenlegi raktárai, és azok elhe-

lyezkedése: 

Központi Élelmezési Anyagraktár   Budapest Lehel út 

Központi Személyi Felszerelés Raktár  Budapest Daróczi út * 

Személyi Felszerelés Raktár    Táborfalva 

Kereskedelmi Szolgáltató Részleg   Budapest Daróczi út * 

Központi Humán Raktár    Budapest Lehel út 
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Központi Térképészeti Szakanyagraktár  Budapest Mogyoródi út 

Kihelyezett Raktár     Kalocsa 

(A * jelölt raktárak átköltözése a Lehel úti objektumba a szükséges 

döntések alapján megkezdhető.) 

MH Haditechnikai Ellátó Központ jelenlegi raktárai, és azok elhe-

lyezkedése: 

Lánctalpas és Hőerőgép Raktár   Budapest Mátyásföld 

Repülő Műszaki Anyagraktár    Isaszeg 

Fegyverzettechnikai Anyagraktár   Tápiószecső 

Rakétatechnikai Anyagraktár    Nyírtelek 

Elektronikai Raktár     Gödöllő 

Számítástechnikai Javító és Ellátó Raktár  Budapest Mátyásföld 

Vegyivédelmi Raktár     Budapest Téglavető út 

Mérésügyi Bázis     Budapest Téglavető út 

Kiképzéstechnikai Raktár    Esztergom-Kertváros 

1. Kijelölt Állandó Raktár    Kalocsa 

5. Inkurrencia Tároló Raktár    Mezőfalva 

3. Elektronikai Inkurrencia Tároló Raktár  Nyíregyháza  

MH Katonai Közlekedési Központ területi raktára 

Közlekedési Anyagraktár    Táborfalva 

A felsorolásból látszik, hogy az érintett szervezetek jelenleg 16 kü-

lönböző objektumban helyezkednek el. A fenti – már korábban is je-

lentett – elgondolással 10 objektum megszüntetésével mindösszesen 

6 objektumba (Bp. Mátyásföld, Lehel út, Téglavető út, valamint Tábor-

falva, Gödöllő és Tápiószecső) csoportosítanánk át az MH központi 

anyagi szükségleteit, tartalék technikai eszközeit. 

(Az előzőekben jelentett átcsoportosítási folyamatba illeszthető – a 

szükséges döntés meghozatalát követően – a Daróczi út leürítését 

jelentő feladat is.) 
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A LEK raktáraiban az alábbi anyagnemeket tervezzük tárolni: 

Mátyásföldön a páncélos- és gépjármű-technikai, műszaki techni-

kai (robbanóanyagok kivételével) és repülő műszaki szakanyagot. 

Budapest, Lehel úton a hadtáp élelmezési, ruházati, humán és 

térképészeti anyagot. 

Budapest, Téglavető úton a vegyivédelmi technikai anyagokat, 

eszközöket, valamint a Mérésügyi Bázis. 

Gödöllőn az elektronikai anyagokat és technikai eszközöket. 

Tápiószecsőn a fegyverzettechnikai anyagokat és eszközöket. 

Táborfalván azokat a ruházati felszereléseket és anyagokat, kü-

lönböző hadtáp szaktechnikai eszközöket, amelyek a csapatok min-

dennapi közvetlen ellátásához nem szükségesek, valamint a közle-

kedési szakanyagokat. 

A felsorolt objektumokban az ott tárolt anyagi készletek és techni-

kai eszközök kezeléséhez, nyilvántartásához szükséges szervezete-

ket – raktárcsoportokat – tervezünk létrehozni. 

Az átalakítás tehát lényegesen szűkítené a jelenleg hadrendben 

lévő raktárak számát, jelentősen megtakarítva ezzel a meglévő objek-

tumok fenntartási, őrzés-védelmi költségeit és járulékos haszonként 

kis mértékben már első ütemben csökkenthető a foglalkoztatott sze-

mélyi állomány létszáma. Nő a parancsnoki vezetés és a szakmai 

irányítás, valamint az ellenőrzés hatékonysága. Fontos megjegyezni, 

hogy mindezt úgy vagyunk képesek elérni, hogy a központi logisztikai 

tagozat csapatok érdekében végzett ellátási tevékenységének szín-

vonala – képessége – nem csökkenne. 

A LEK létrehozásának folyamatát együtt lehet kezelni, bele lehet 

ágyazni a KLB megalakításának elgondolásába, ami azt jelenti, hogy 

a Budapest, Mátyásföldi objektum lehet potenciálisan a KLB megala-

kításának (központjának) helyszíne. A KLB területén nem tárolható 

eszközök – fegyverrendszerek, komplett technikai eszközök (harc és 

gépjárművek, felépítmények, stb.) – raktározására továbbra is szük-

ség lesz 2-3 más objektumra. Ezek a nagy helyigényű eszközök – 
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nem zárt épületen belüli – tárolókapacitás igénye érdekében marad-

nának fenn. 

Ennek érdekében a Mátyásföldi objektum hosszabb távú, de egy 

rendkívül racionálisan átgondolt fejlesztésére van szükség, ahol el-

sődlegesen meg lehet kezdeni egy korszerű nyilvántartó rendszer és 

a hozzákapcsolódó informatikai hálózat kiépítését, majd az MH új 

készletképzési rendjének megfelelő és csak az ahhoz szükséges, a 

különböző anyagféleségek tárolására szolgáló raktári kapacitás meg-

építését. Ezzel párhuzamosan végezhető a korábban felsorolt raktár-

csoportokból a központi tárolású készletek áttelepítése Mátyásföldre, 

majd az így leürített és feleslegessé váló raktári elemek felszámolá-

sa. 

Ebben a folyamatban tehát egyfelől a raktárak folyamatos koncent-

rálása, feleslegessé vált tárolók felszámolása, másfelől a végső cél-

ként kitűzött KLB párhuzamos kiépítése valósítható meg. 

A javasolt koncepció ütemei minden esetben illeszthetők az MH 

költségvetési lehetőségeihez és az időközben leürített objektumok 

értékesítéséből befolyt források felhasználhatók a KLB fejlesztésé-

hez. A feladat végrehajtása flexibilis, támaszkodhat az objektumok 

eladásából befolyó bevételekre, illetve a leürített objektumok fenntar-

tási költségei megtakarítására, valamint a költségvetési támogatásra 

egyaránt. 

Informatikai fejlesztések 

Az ellátó központok jelenlegi számítógép parkja elavult, amely nem 

támogatja az anyagnem felelős főnökök, alosztályvezetők és más 

döntés előkészítő és döntéshozó szintek munkáját. A széttagolt raktá-

rakban a fejlesztések nem megvalósíthatók. A vázolt szervezeti kon-

cepción belül reális cél az informatikai rendszer korszerűsítése, így 

azonnali on-line rendszerben válna lehetségessé a hadfelszerelés 

mennyiségi, minőségi és tárolási hely szerinti valós idejű ismerete, az 

egyéb gazdálkodással kapcsolatos információk, jelentések készítése 

és továbbítása. A fejlesztéssel elérhető eredmények (az operatív be-

avatkozás lehetőségeinek ugrásszerű javulása) másodlagossá tehe-

tik a raktár-technikai (automatizáltsági) és az ingatlanok területén 

meglévő hiányosságokat. Azok felszámolása ütemezve – a minden-
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kori költségvetési lehetőségeket és szakmai követelményeket szem 

előtt tartva – hosszabb távon látszik reálisan megoldhatónak, mivel 

ez a terület igényel nagyobb mértékű költségvetési forrást. Indokolt 

tehát e terület ütemezett fejlesztése. 

A készletképzés helyzete 

A készletképzésben a racionális szűkítés forrástakarékos megol-

dást jelent a beszerzések vonatkozásában és a tárolótér szükséglet 

kialakításában egyaránt. Az új elgondolásunk szerint a felajánlott erők 

után számvetett 7 napos készletet csapatszinten biztosítjuk, míg a 23 

napos készletet központi készletben tároljuk. A LEK/KLB tárolóhely 

kapacitásait az új elgondolás szerint hozzuk létre. 

Az inkurrencia helyzete 

Az ellátó központok összevonásának elengedhetetlen kérdése az 

inkurrencia problémakörének vizsgálata. Elsődlegesen le kell szö-

gezni, hogy a jelentett raktárcsoportok létrehozása nem foglalja ma-

gába a meglévő inkurrencia raktárakat, tehát a LEK szervezetében 

átmenetileg, míg a feleslegek az MH kezelésében megvannak az e 

célra szolgáló raktárakat, mint pótlólagos kötelezettséget fenn kell 

tartani. Azok felszámolása csak a bennük tárolt inkurrens anyagok és 

eszközök kivonása után lehetséges. Addig az alábbi inkurrencia 

szervezetekkel kell számolni. 

Inkurrencia kezelő raktári elemek és azok létszámai 

 Helyőrség Ti. Tts. Szerz.   Ka. Össz. 

HTPEK Kihelyezett Raktár Kalocsa 1 2 - 35 38 

HTEK 5. Inkurr. Tár. Raktár Mezőfalva 1 2 1 25 29 

HTEK elektronikai Inkurr. 

Raktár 
Nyíregyháza 3 6 - 24 33 

HTEK Kihelyezett Raktár 

Csoport 
Kalocsa 1 4 - 4 9 

Összesen  6 15 1 87 109 
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Miniszter Úr jelentem! 

A jelenlegi helyzet az ellátó központok vonatkozásában nem tart-

ható fenn, mert pazarolja a személyi állományt, lehetetlenné teszi a 

szükséges informatikai hálózatok telepítését, azok fenntartását és 

indokolatlanul sok objektum hadrendben tartását jelenti. Nehézkes a 

kihelyezett szervezetek (raktárak) parancsnoki és szakmai vezetése. 

A kidolgozott koncepciót elfogadásra javaslom, mert lehetőséget te-

remt a ma meglévő infrastruktúra bázisán egy valóban korszerű, a 

fenti problémákat orvosló és az MH igényeit teljesen kiszolgálni ké-

pes logisztikai ellátó szervezet létrehozására 

A miniszter úr az elgondolást elfogadta. Ezt követően intenzív ter-
vező munkába fogtunk, hogy kidolgozzuk a részleteket. Az elképze-
lés nem egészen úgy valósult meg, ahogy terveztük. A választásokat 
követő átalakítás ugyan késleltette a LEK létrehozását, de végül 
2007. év elején létrejött. Közben nagy gyorsasággal kiürítettük a Da-
róczi úti raktárt, de értékesítésére nem került sor. Ígéretet kaptunk, 
hogy a Lehel úton felépül egy korszerű raktár a személyi felszerelés 
tárolására, de ez is csak ígéret maradt. 

Lényegében az MH LEK a fenti koncepció szerint jött létre az MH 
ÖHP irányításával. A közlekedési ágazat kimaradt az új szervezetből, 
ez már az MH ÖHP döntése volt. 

Az MH LEK kompetenciájába tartozott a fegyverzeti, a páncélos és 
gépjármű-technikai, a híradó és informatikai (elektronikai), a műszaki, 
a vegyivédelmi, a kiképzéstechnikai, a mérésügyi, a ruházati, az 
élelmezési, a humán anyagi, a térképészeti szakanyagok beszerzé-
sének, tárolásának köre. Az MH-ban érvényes ellátási normák és 
készletezési előírások figyelembevételével alakították meg, hozták 
létre a központi anyagi készleteket. A készleteknél elvégezték a táro-
lási feladatokat, a szavatossági időn belüli cserét, frissítést, anyagki-
adást, a tárolás alatti minőségellenőrzést. A központi beszerzéseknél 
elvégezték az anyagok végátvételét. Az ellátó központban vezették 
az MH központi nyilvántartását. A jóváhagyott költségvetési összeg-
határig kötelezettséget vállaltak áruk beszerzésére és szolgáltatások 
megrendelésére, és nyilvántartották a megrendelések szállítók sze-
rinti teljesítését. Az ellátó központnak szerepe volt a nomenklatúrá-
jukba tartozó anyagok és technikai eszközök rendszerbeállításában, 
rendszerből történő kivonásában, valamint az új eszközök, anyagok 
csapatpróbájában. Az ellátó központ biztosította az MH „békétől elté-
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rő” időszaki logisztikai szükségletei kielégítését, a központi tárolású 
anyagok és eszközök csapatok részére történő kiadását.  

Az MH LEK közigazgatási hatósági jogkörökkel is rendelkezett az 
MH gépjárműveinek forgalomba helyezése, hatósági okmányokkal- 
és jelzéssel történő ellátása, forgalomból való kivonása területén. 
Szintén az MH LEK végezte a HM tárca kezelésében lévő gépjármű-
vek kötelező felelősség- és CASCO biztosításhoz kötődő nyilvántar-
tás vezetését, a CFE (az Európai Hagyományos Fegyveres Erőkről) 
szóló szerződés szerint korlátozás alá eső harci technika tárolását. 
Az MH LEK struktúrájába tartozott a számítástechnikai javító kapaci-
tás, így képes volt a számítástechnikai eszközök, felszerelések és 
anyagok javítására, szervizelésére. Jogosult volt az MH használatá-
ban lévő sugárzó és mérgező anyagok, készítmények feldolgozásá-
val és gazdálkodásával kapcsolatos feladatokra. A Mérésügyről szóló 
1991. évi XLV. törvény rendelkezése szerint – az Országos Mérés-
ügyi Hivataltól kapott feljogosítás alapján – jogosult volt az MH mérő-
eszközei kalibrálásával kapcsolatos feladatok végzésére, illetve az 
MH kezelésében lévő anyagok, eszközök termékazonosítási feladata-
inak ellátására. A hivatásos és szerződéses igényjogosult tiszti, tiszt-
helyettesi állomány ruházati utánpótlása érdekében katonai ruházati 
ellátó pontokat működtetett. 

Az ellátó központnak döntő szerepe volt a HM vagyonkezelésébe 
tartozó feleslegessé vált vagyonelemek hasznosítása terén.31 

Összegzés 

Végigtekintve az anyagi ágazatok fejlődéséről összegyűjtött adato-
kon, látható, hogy források hiányában nem sikerült minden szolgálati 
ágat egyenszilárdságúan bemutatni. Ennek ellenére úgy gondolom, 
hogy a több, részletesen kifejtett szolgálati ág (fegyverzet, vegyivéde-
lem, ruházat, stb) példáján sikerült bemutatni azt a fejlődési utat, amit 
megtettek az anyagi szolgálatok a XX. század második felében. Van 
sok hasonlóság és vannak egyedi specialitások is a szolgálatok fejlő-
désében. 

                                                           

31  Dr. Gáspár Tibor: Az anyagi-technikai integráció megvalósulása. Katonai Logisz-
tika 2015/1. szám. 47 – 95. oldal 
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A feladatok bonyolultabbá válása, a technikai fejlődés, a hadsereg 
létszámának csökkenése kikényszerítette a szervezetek integrációját.  

Rövid írásomat elsősorban ajánlom a jelenleg aktív szolgálatban 
lévő logisztikusok figyelmébe. A múlt és a gyökerek ismerete nagyon 
fontos a jelen és jövő döntéseinek kidolgozásánál. A történelem fo-
lyamán már szinte minden megtörtént valamikor, valahol, csak nem 
mindig tudunk róla. A múltban elkövetett hibákat megismételni már 
bűn. 

Írásomat ajánlom az idősebb korosztály számára is az emlékezés 
felfrissítése céljából. 

Szeretném folytatni ezt a munkát, a logisztikai szakcsapatok törté-
nelmében lévő homályos foltokat megvilágítani. Ezért kérem a Tisz-
telt Olvasókat, hogy aki tud, segítsen dokumentumok, személyes 
visszaemlékezések megismertetésével. Szükség van arra, hogy elő-
deink tettei ne vesszenek a feledés homályába. 
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