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A FELSŐSZINTÜ LOGISZTIKAI VEZETÖSZERVEK
KIALAKÍT/4,S/{NAK ELGoNDoLÁsA A HADERÖ-

REFORM JELENLEGI SZAKASZÁBAN

Dobó Pétel, Jóroscsá* Miklósl

A Magyar Honvédség átatakítása középtávú tenének módosítását
elrendeló 66tl996, HM utasítás és végrehajtására kiadott 107/1996,

MHPK VKF-i parancs alapján 1997. első negledéÚ végéig befejeződött
a felsőszintű vezetószervek (azon betül a |ogisztikai vezetószervek) fel-

adatrendszeÉnek ponlo§itá§a és azzal összefüggésber a §zetaezeti ke,

rete\ tétsámok aktualiálása.

Kidolgozásra és a HM illetékes vezetóivel egyeztetáre kerü|t a té_

mára vonatkozó kormányelóterjesztés, amely a szakterületrevonatkoó-
an azzal számol, hory a haderő logisztikai biztosítását középtávon azága-
zati múködési rend fenntartásával számolva kell megvalósítani, ami egy-

ben behatárolja a logisztikai vezetés átalakításának mélységét is,

Amegielölt idószakra vonatkozóan ugyancsak döntés született a fel-

sószintű lJgisztikai vezetés helyéról, melynek értelmében_ a_ felsőszintű

logisztikai iezetőszervek a Magyar Honvédség keretein belül maradnak,

Az alapkérdések tisztázását követóen világossá vált, hocy ajelenlegl
MH Anyagi-Technikai Főcsoportfónökség átalakítására korábban ki-

alakítotiéJszámos vezetési, tudományos fórumon megvitatott elgondo-

láson csak egyes részeit érintően szükséges változtatni.

Mára már elérkzett az ideje annalg hog a l<idolgozásba bevont óllo-
mányon kívül a széluebb szalonai réteg is megismerje az új felsőszintű lo,
gisztikai vezetőszewek létrehozósára kialakított szalanai koncepció lénye-

1 Dobó Péter vezéíóma8y, MH Anya8i-lechílikai fóc§oportfónök, Jároscsák Miklós €zrede§, MH
ATFcsF-ség szeívezési és hadkiegéslté§i osaályvezteó



gét,_valamint a feladatok átrendezéséhez kapcsolódó szervezeti keretek in-
dokoltságát.

... JáTnr"}d]l a cikk megírása időpontjában alapként elfogadhatód-§::!" és állásíoglalásolra, a cimten jelzett Úma leginkíbb az
alábbi fő kérdések megváIaszolásával közelíthetó meg: -

1.) Az MH Anyagi-Technikai Főcsoportfőnökég jelenlegi feladal
rendszeréhez rendelt szervezet műkódésének megítéiáe.

2.) Honvéd Vezérkaron belüli logisztikai szervezet fó feladatai és
szervezete. (LoGISZTIKAI FÓcsoPoRlFÓNÖKsÉG)

3.) Honvéd Vezérkar alárendeltségébe tervezett központi logiszti-
kai vezetőszerv fó feladatai és szervezete. (MH LOGIS2TIKAIiÓI-
GAZGATÓSÁG)

4.) Haderónemi Vezérkaron belüli logisztikai szervezet fő feladatai
és szervezete. (LoGISZTIKAI CsoPoRrr.ÓNÖxsrc;

A_négy alapvető kérdés kifejtésén túlmenően célszerű még teret
szentelni a Iogi§ztikai szervezetek es/e§ tagozatokon belüli megjelené_
séne\ valamint a felsószintű logisztikai szervezetek kapcsolattendszsre,
együttműkiirtése összefüggéseinek. Így a kifejtésre kérülő tartalmi ele-
mek együttesen átfogják a kialakítandó felsőszintű logisztikai vezető-
szervekelméleti alapjait, de nem terjednek ki a külónb-özó befolyásoló
tényezók, meghatározott paraméterék hatásainak elemzésére.

^ 1.) Az MH Anyagi-Technikai Főcsoportfőnökség jelenlegi
feladatrendszere és szervezete, mint az új felsőszinú iogiszit<ai
vezetőszervek bázisa fontos kiinduló alapnak tekinthető.

a.) Rendelteté§e:

. A. Maryar Honvédség anyagi- technikai, elhelyezési, egészségrigyi,
valamint közlekedesi biztosításának tervezése, szervezése, a"végreÉ4Ús
MH szintű irányítása és ellenórzése

Gazdálkodás irányítási-+zervezési hatásköre a szervezetébe tartoó-
kon kívül kiterjed az MH kijelölt fetsőszintű, gazdálkodó szervezeteire.
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Megvalósítja az MH gazdálkodási tevékenpégének általános koor_
dinálását.

b.) Feladatrerd§zerének f6bb összetevői:

Az MH Anyagi-Technikni Fócsoportfónökség, mint a honvédség

anyagi-technikai biztosításának felsőszintű vezetőszerve hármas fel-
adatkomplexumoí fog át:

ELÓszÖR: Etlátja az alaprendettetésből adódó feladgtait

- részt vesz az MH alkalmazása tervezáében, háborús, HKSZ-M
feladatai végrehajtásának szabályozásában, a központi követelnrények
meghatározásában;

- irányítja, összefog|a és koordinálja az MH éves szakági és koordi-
nációs hatáskörébe tartoó területek költségvetésének tervezesét, végzi
az előirányzatok elosztásával, kezelésével és elszámolásával kapcsolatos
feladatokat;

- ágazati rendszerben teívlzi, s7arvezi és irányítja az MH anyagi-
technikai biáosítását;

- részt vesz a haderófejlesztés küönböó idószakra szóló tervei ki-
dolgozásában, valamint más vezérkari szintű feladatokban;

- mint alkalmazó fónökég tervezi és szsmezi aneki alárendelt lo-
gisztikai szervezetek (szervezeti elemek) kialakítrásával, módosítiásával

kapcsolatos fejlesztéseket;

- ebben a témában véleményezési jogot ryakorol a nem alárendelt
szervezetek javaslataival kapcsolatban;

- szabályozza és íelüryeli a szakképzést, felkészítést, tervezi az MH
anyagi- technikai tiszti és tiszthelyettesi utánpótlását;

- tervezi és koordinálja a nemzetközi logisztikai együttműködé§ fel-
sószintű feladatainak végrehajtá§át.



MÁsoDsZoR: Átfogia a haderőn€mekhez nem kapc§olható terü_
|eteken jelentkező szakmai feladatokat

- végzi az MHP (VK) közvetlen katonai szervezetek szakmai bizto-
sításának iiányítását, felügyeli a szakállomány tevékenységét;

- sz.eryezi - akialakított utaltsági rend alapján - a HM es háttérin-
tézetei logisztikai biztosítását;

- közvetlenül irányítja a HM és hivatalai, valamint az MHP szervek
köZvetlen biztosítását végző katonai szervezetek tevékenységét.

HARMADSZOR: Szolgálati és szakmai elötjánói jogkört gyakorol

Szolgálati elöljánói jogkörben irányítja a központi anyagi-technikai
szerveZetek tevékenységét.

Szakmai elöljárói jogkörben irányítja a csapatok, intézetek logisz-
tikai szervezeteit, javaslat-tevői jogkörében elbírálja a szervezeti fejlesz-
tésck javaslatait.

A hármas fetadatkomplexumot az MH ATFCSF-ség 13 szakmai
ágazat összefogásával látja el, tevékenységét közvetienül támogaqa az
MH Repülóműszaki Intézet, MH Anyagi-Technikai Informatikai Kóz-
pont, valamint részeivel a Hadtáp Szolgáltató Központ.

(Áz MH ATFCSF-sé7 jelenle§ feladatrendszerét az 1. sz. vázlat lar-
talmazza).

c.) A főcsoportfőnökség működési rendje:

A főcsoportfőnókség szervezetét alkotó csoport- és szolgálatfőnök-
ségek, valamint a kózvetlen osztályok 1'eladata az MH anyagi-technikai
biztosítása felsőszintű tervezésének, irányításának megvalósítása, illetve
a főcsoportfónökség alárendeltjei (központi anyagi-technikai szeíveze-
tek) szolgálati vezetése, a főcsoporttónökség belsó műkódtetése. Ezen
tevékenységi sort a követelményekhez, feladatokhoz viszonyítottan
elégtelen létszámfeltételekkel rendelkezó szervezeti elemek kizárólag
az alárendelt középirányító szervezetek bevonásával, részükre meghatá-
rozott feladatok átruházásával képesek ellátni.



Az MH szolgálatfőnökégek működese elvileg ú5r került elgondo-
tásra, hogy azoknak a felsószintre tartozó szakmai feladatokon kívül más

irányú tevékenységekkel nem kell tbglalkozni- Ezzel szemben a gyakor-

latiélet azt igazolta, hory á gazdálkodás, a hadműveleti tervezés, a fel-
készítés-, kiképzés, a személyi utánp őtllás tervezés, az alárendeltek szol-

gálati vezetése mind-mind igényli az ágazaíí vezeLőszlervek beavatkozá_

sát, jelenlétét.

A főcsoportfőnökséget is érintő létszámcsökkentések a működési ne-

hézsége ket tov á bb sú lyo s bítottá k

Az ágazati vezetés helyzetéhez hasonlóan a főcsoportfőnókség
törzskari izervezetei (közvetlen osztályai) is eryre mélyiilő, működési
problémákkal állnakszemben, mivel a haderő egy idő óta permanensnek

iekinthető átalakítá§a kózepette az elvi kidolgoó munka területei kibő-
vűltek, tartalmi összetevói megváltoztak.

A korábban ery-két szakterületet múvelő, koordináló fótisztekre
(HKSZ, M, szakkikepzá, terezés, sze§tezeti fejlesztés) mind több és

iöbb plusz felattat hárul, melyek végrehajtását már csak külsó erők bevo-

násával (vezenylések) lehet megoldani,

Főcsoportfőnökségűnk műkiirésében a mindenkor adott íeltét€lek
legoptimáiisabb kiaknáása meltett sem valósulhatott neg az ágazati
veietés és a törzskári §zeryezetek 7ávrrtalan tevékenysége.

Íippett ezrtt az ítj logisztikai vezetószervekre vonatkoó elgondolá_

sok kiiiakításánál - a központi követelményékhez illesztve - eryik leg-

fontosabb szemBontnak tékintettúk, hory a mai műkodé§t akadályoá
tényezóket ne viryük tovább. Az MH ATFCSF-ség tiib\ mint hét éves

műLiitési tapasztalatai atapján, birtokában vaglT rnk inindazrrn ismere-

teknek, melyékkel a fócsoportfónökég utódszervezetei feladat orientál-

tan alakíthatók ki. Természetesen csak akkor, ha a szervezési alapelvek-
ben elfogadjuk azt a tényt, hogy minden feladatra a tényleges szükség-

letnek megfeleló állomány kerül kialaKtásra.

(Áz MH ATFCSF-ség jeknle§ feladatrendszerének íőbb összetevőit a

6. sz. vózlat taft a lmaa,a ).



A haderóátalakít ás 7997 . végén befejeződő szakaszában terveink
szerint létrejönnek az MH logisztikai biztosításának új típusú és feladar
rendszerű vezetószervei.

Ezek konkrétan:

- a }IVK-n belüli MH LoGISZTIKAI FÓcsoPoRTFÓNÖK-
sÉG (MH LFcsF- §ég);

- a IIVK alárendeltségében működó MH LOGISZTIKAI FÓI-
GAZGATOSAG (MH LFI);

- a Haderónemi Vezérkarok LOGISZTIKAI CSOPORTFÓNÖK-
sÉGEI.

A jóváhagyás előtt álló sz€rvezeti keretekből adódóan az MH AT-
FCSF-ség jelenlegi egységes feladatrendszerét több részre kell szétvá-

lasztani, iiletve a feladatokat különböző szintekre szükséges tagolni (le-
osztani). Ennek megvalósítása során mindvégig szem előtt kell taítani a
tiszta jog- és hatásköri viszonylaiok fenntartását.

2.) HVK logisáikai fröcsoportfőnökség
(MH LFCSF-ség) rendeltetése és főbbfeladatai

A jelentős nagságrendű feladatátrendezes következtében e szerve-

zetbel l<lzárólag csak a trVK-i sziníű feladatrendszeí összpontosul, a

többi feladat a haderónemi vezérkari szintrt, illetve az MH Logisztikai
Főigazgatóság részére leadásra kerúl,

A tervezett feladatok |eadása jog- és hatásköri kérdéseket nem sért.

Ez a működési rend teljes összhangban van a felsőszintű összfery-
vernemi vezetéssel kapcsolatban kialakított elgondolással.

a.) Rendeltetése:

Az MH logisztikai biztosításának legfelső szintű tervezése, szerve-

zése és irányítása, a gazdálkodási tevékenpég MH szintú szabályozása,

az éves szakági költségvetési tervezés irányítása, az Nftl fejlesztéséhez



logisztikaijavaslatok kidolgozása, a nemzetkózi kcitelezettségekbőt adó-
dó logisztikai feladatok koordinálása, a szakmai tevékenységék ekeinek,
követelményeinek meghatározása, a logisztikai biztósítás szabályÁ
rendszerének kialakítása, működáének felügyelete.

b.) A2 MH LFC§F-ség főbb feladatc§oportjai:

- részvótel a HVK szintű tervezési, koordinációs feladatokban (MH
alkalmazása, HKSZ-M, VTR), azok szakmai hátteíének biztosítása;

- MH logisztikai biztosítása elveinek kimunkálása felsószintú köve-
telményeinek meghatározása, szabályozási tevékenpég fo$atása;

- a gazdálkodás MH szintú szabályozása, az MH éves szakági költ_
ségvetése tervezésének irányítása, összefogása, felhasanálásánali koor_
dinálása, a I{VKF gazdasági döntéseinek előkészítése;

- a nemzetközi és hazai logisztikai kapcsolatrendszer felsőszintű ter-
vezése, szervezése és koordinálása;

- a felkészítés és kiképzés általános logisztikai követelményeinek
meghatároziása, a végrehajtás felügyelete;

- a haderónemi vezérkarok logisztikai csoportfőnökségei, valamint
az MH Logisztikai Főigazgatóság (MH LFI) részére szakmai követelmé-
nyek meghatározása.

(A feladatrendszer főbb etemeit a 2. sz vázlat tanalmazza).

c.) MH LFCSF-ség belső tagozódása, jog- és hatÁsköre

A tervezett feladatok megoldására a Tervezó és Koordinációs Cso-
portíónökség, a Gazdá|kodási Csoportfónökség, valamint a főcsoport-
főnökség belsó működését biztosító Tölzsosztály hivatottak.

Az MH LFCSF-s|8, mint az MH lo8isztikai biztosításának legfelső
szintú vezetőszerve jogosult:

- MH szintű szakmai követelmények meghatározására, azok alapján



az LFI-ság előkészítésével a szakutasítások, szakintézkedések kiadiására
(szabá\ozási tevékenység) ;

- szewezeti fejlesztáek szakmai részének elbírálására; 
_

- az MH szakági és a koordinációs jogkörébe tartozó teríilletek éves

költségyeté§e tervezésének irányítására, összefogására, kezelésére;

- gazdálkodási szabályzók kiadásának elókószítesére (előkészítteté-
sére);

- az MH LFI-re vonatkoóan a §zolgálati elöljárói jogkör gyakorlá-
sára, VKF-tól átruházott jogkör alapján.

Hatásköre kiterjed:

- a HM szervekkel, hivatalokkal történó közvetlen kapcsolattartás-

ía;

- az érintett HM szerveken keresztül a tárcák és a nemzet$azdaság
MH szintű logisztikai bizto§ítá§ában érintett szervezeteivel történő
együttműködésre,

(Az MH LFCSF-ség belső szervezeti tagozódósót a 3.sz- vázlat mnal-
mazza).

3.) IIVKalárendeltMH logisztikaiFöigazgatóságfőbb feladatai
(MIILFI)

Szswezetébe az ágazaíi bizto§iá§ MH szintű irányítás átvégző cso,
port- és szolgálatfónökségek metlett az alárendeltek irányítrására, illewe
i fóigazgatóság belső működésének biaosítrására hivatott §Zervezeti ele-
mek tartoznak,

a.) Rendeltetése:

Az MH egésze béke és minősített idószaki logisztikai biztosításának
ágazati rendben történó tervezése, szewezése és irányítása.
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A főigazgatóság az MH felsőszintű irányító szewekéntvégzi azlN{H
csapatai, a IIVK közvetlenek és külön HM-i felhatalmazással a HM hát-
térintézményei szakmai irányítását és közvetlenül szolgálati elöljárói jog-
körben vezetí a saját alárendeltségébe tartozó katonai szervezeteket.

Az MH LFI-vel kell és lehet megoldani az MH logisztikai bizto§í-
tásának mindazon törzskari és ágazati szakfeladatait, melyek döntó ré-
szét a korábbi MH ATFCSF-+ég valósította meg, Ennek megfelelően a

felsőszintű logisztikai, vezetőszervtől a feladatokat és hozzájuk kapcso-
lódó jog- és hatásköröket le kell adni.

b.) Az MH LFI feladatrendszer€nek alappilléreit alkotják:

- az ágazatok gazdálkodásának irányítása, a szakági biztosítás terve-
zése, szervezése;

- a logisztikai fejlesztések ágazati javaslatainak összeállítása, véle-
ményezése, szakintézkedáek kidolgozrása;

- az ágazati íelkészítés, képzes követelményeinek meghatározása, a

végrehajtás felügyelete, illetve támogatása;

- a nemzetközi és hazai kapcsolatrendszer ágazati feladatainak ter-
vezése, szewez,ése, a végrehajtás koordinálása;

- az MH LFCSF-ség múködéséhez szakmai-informatikai háttér biz-
tosítása, részvétel a tervezési, szabályozási, felüryeleti feladatok végzé-

sében;

- az alárendelt központi logisztikai szervezetek szolgálati vezetése;

- a HVK köaletlen szervezetek és utalt§ági rend alapján a HM hát-
térintézetek logisztikai biztosítá§ának irányítása.

Mindezeken túlmenóen az MH LFI- re döntő szerep hárul - az MH
LFCSF-ségből hiányzó ágazati területek miatt - az elöljáró szakmai
szervezet működési hatékonyságának biztosításában. Ig5l feladatrendsze-
re több vonatkozásban ráépülhet, illetve kiegészítheti az MH LFCSF-
ség feladatrendszerét.
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, (Áz MH LFI feladatrendszerének főbb ösuaevőit a 4. u. vózlat tar-talmazza).

c.) Az MH LFI jogosutt:

, _ - az ágazati gazdálkodrás, biztosítási tevéken5lség MH szintű szakin-
tézkedésekkel történó szabályozására;

.- 
leadottjogkör alapján kapcsolattartásra a tárcák, illetve a nemzet-

gazdaság szerveivel, szervezeteivel;

- nemzetközi ágazati kapcsolattartásra;

- vezérkari szinteken lévő alkalmazó szervekkel történő közvetlen
eglüttműködésre;

- aláíendeltjei ré§áre parancso§ intézkedések kiadására.

Haásköre kiterjed:

- az MH LFCSF által meghatározott követelmények ágazati kere-
teken belüli érvényesítésére;

..-fetső_ésközépsziÍ1tűtanintézetiképzésszakirányúkövetelménye
inek meghatározására;

- a biztosítr{si feladatokban resztvevő hadrenden kívüli §zervezetek
tevékenységének támogatására.

(Az MH LFI szetvezeti íelépítését a 5. sz. vázlat tanalmazza).

4.) A haderőnemi vezérkarok logisaikai feladatrendszerének
föbbelemei

A haderónemi vezérkarokon belül a z áEazatí íelépítés szerint létre_hozott Logisztikai Csoportfónökségek alóvetó fetai"tu a- rogi."tit"i
biztosítás haderónemi szintű feladatainak tervezáse, .""*""lr", u ueg."_
hajtás irányítrása es felüryelete.
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A Logisztikai Csoportfőnökségek feladátr€nd§zerében megielen-
nek az alaptevékenységból következó , illetve a felsószintről leadott fel-' adatok

: Ezek fóbb elemei az alábbialc

a.) Alaprendeltetésból következő feladatolc

- haderónemi alkalmazás logisztikai biztosításának tervezése, elóké_
szítése;

- csapatlogisztikai szervezetek fejlesztésére vonatkozó javaslatok ki-
dolgozása, véleményezése, felterjesztése;

- béke és minósített idószaki működés szakmai biztosítási feladata-
inak részletes szabá$ozása, az alárendelt §zervezetek tevékenységének
irányítása;

- haderőnemen belüli szakmai felkeszítés, szakkiképzés tervezése,
a végrehajtás szervezáe, illewe felüryelete;

a felsőszintú szakmai követelmények lebontása, végrehajtása fel-
-, tételeinek biztosítása;

:
- az alkalm^zó főnökségekkel együttműködésben a haderőnemi

- készlet,anyaggazdálkodásfeladatainakvégzése;

- a haderőnem éves költségvetése tervezésének összefogása, a költ-
ségvetési gazdálkodá§ haderőnemi feladatainak végzése;

- a szakmai alárendeltek tevékenységének irányítása.

b.) Felsőszintről leadott főbb feladatol§

- a minósített időszaki feladatok logi§ztikai biztosításának tewezése,
sz,ervezí.se, a központi tagozatból átvett szervezetekkel a haderőnem au-
tonómiájának elósegítése;

- a szakági követelmények haderónemi vezérkari szintű lebontása,
a végrehajtrás saját hatáskörű szabályozása és koordinálása;
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- PfP, PARP, BÉ,KEFENNTARTÁS, nemzetközi gyakorlatok
szakmai előkészítésével, biztosításával kapcsolatos tervezés,szr.nezés és
koordináció;

- teljes körű javaslattétel a végrehajtó tagozat logisztlkai szewezeti
fejlesztésre;

- haderőnemi raktárgazdálkodás szabályozása;

- haderőnemen belüli készlet- és anyagátcsoportosítások elrende-
lése (tájékoztatási kötelezettség);

- tartalékos parancsnoki képzés szakmai kóvetelményeinek megha-
tátozása|

- MZ anyagok technikai igénybevételének engedélyezése;

- haderónemen (MH-n, Bp. helyőrségen) belüli szállítás szervezése.

(A haderónem LCSF-ségfeladatrendszerénekfőbb elemeit a 7.sz. vóz-

Iat nnalmazza).

c.)AhaderőnemivezérkarI,ogisztikaiCsoportfónök§égeijogosul.
tak:

- azelöljáró szakmai követelményei, keretintézkedései alapján a fel-
adatok végrehajtásának teljes önállósággal történő szabályozására;

- a haderónemen belűli szakkiképzés felügyeletére;

- technikai eszköz és anyagátcsoportosítások haderónemen belüli
elrendelésére, a tárolókapacitások elosztására;

- gazdálkodási dóntések előkőzítésére, felsószintre íartoző e|játá-
sok (selejtítés, káreljárások, rendszerben tartás) kezdeményezésére.

Hatáskörük a haderőnemi logisztikai biztosítás teljes egészére, vala-

mint a felső-, illetve középszintú logisztikai szervezetekkel történó
együttműködésre terjed ki. .
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(A HaderőnemiVezérknr LCSF-ség elvi felépítését a S.sz- vázlat szem,

-. léltei).

5 .) Az-MH tervezett logisztikai biztosítrisi rendszerének tagozó-
dása, a logisaikai vezetőszervekkapcsolatrendszere

A haderő logisztikai biztosításának tervezett rend§zerét az MH had-

rcndjóbe tartozó logisztikai szervezetek és az éfintett nenzetgazdasági
szervezetek, illetve a nemzetgazda§ágból igénybwett biztosítá§olq §zol-
gáltatísok eryüttesen alkotják.

Az MH-n belűli logisztikai biztosítás vezető szervei az ágazati
(alegység szinten az összevont ágazati) felépítést követő Logisztikai Fő-
nökségek (alegység szinten Logisztikai Szolgálatfőnökégek), végrehaj-

tó szervezetei a logisztikai eglnégek, logisztikai alegtégek.

A.) Végrehajtó logisztikai szervezetek tagozódása:

a.) Csapaftagozatban

zászlőaljná| (osztálynál) logisztikai sázad;
- 

- dandárnál (ezrednél) logisztikai zászlóalj;
: 

hadosztálynál békében logisztikni ezrtd;

háborúban logisztikai dandár.

b. ) H aderónemi vezé rkamál

- logisztikai ezred (csak LEVK-nál);

- SZFVK közvetlen alárendeltségében békében jaűtróászlóa[ és
veglcsraktáralr;

- M után logisztikai dandár,

B.) MH Logisztikai Főigazgatóság alárendeltségében:

- szakanyag ellátó központok;

- j avítótiaemek;
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- raktárak;

- központok (elhelyezési, közlekedési); .

- inkurrencia tároló raktárak (ideiglenesen);

* vezető szewezeteket biztosító egység (Iog.Tám.dd.).

C. ) Nemzetgazdasági forrásokra tervezYe, illetye azokra építve

- ipari szintú javítások;

- MH szúkségletéből hiányá szakanyag-, eszköz gyártások;

- honvédségi inkurrencia keze|áe, értékesítése;

- elhelyezési szolgáltatások biztosítása.

_ (Az MH-n belüli logiutikai bbtosítás tervezett rena§zerének tagozóü-
sát a 9. sz. vázlat szemlélteti.)

6.) Az MH logisaikai vezeíésének kapcsolatrendszere

A logisztikBi vezetó szervek kapcsolatrendszeréú meghatározó té_ -

nyezőlc

. 1azMH ve1:lő :":l:h (IIVI( haderőnemi VK-k, ho.pságok, ka-
tonai s7€rvezetek) belúl helyezkedikel, uryanakkor feladatai iegi<ibb vo-
naíkozásban tárca szintűen jelentkeznek;

- egyidejűleg kell megvalósítani a közvetlen katonai vezetést és szak-
mai irányítási funkciókat;

, -a logisztikai biztosítás feladatait jelenleg és várhatóan az elkövet-
kező évek során ágazati rendszerben *i.ik"égá ,n.guatósítani;

_ - a feladatokvé gzéséhezszerteágazó kapcsolatokat kell fenntartani
az MH-n (tárcán) kívűli irányító szewekkel és gazdasági egységekkel;

. - szükég van éló es működő közvetlen nemzetkőzi katonai-*zakmai
es gaZdaságl kapcsolatokía.
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MINDEZEK AI-APJÁN A KAPCSOLATRENDSZER HÁROM' -- - --EiEMÉNÉr vlzscÁrara szuxsÉGes:

a.) A togi§ztikai vezető szervek helyg szerepe a kalonai y€zetés

(szolgálati alárendeltség) rtndszertben

- a logisztikai fócsoportfőnök (LFCSF) az MHPK VKF közvetlen
szolgálati alárendeltségébe tartozik, a fócsoportfőnökség a honvéd ve-
zérkar logisztikai szakmai szerve;

- a IIVK közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozó MH Logisz-
tikai Főigazgatóság irányítása katonailag történhet a VKF által közvet-

lenül is, áe szakmailag kiziárólag csak a LFCSF útján, ezért célszerű, ha

a VKF a teljes irányítást az LFCSF--en keresztül valósítja meg;

- az MH LFI sajátos jogállású szervezet lesz, mivel mint katonai ve-

zető szeív veaeti aközponti logisztikai tagozathoz tartozó szervezeteket
uryanakkor terve zi, sz,e*,ezi és itányítja az MI{ ellátását, logisztikai biz-
tosításának szakágankénti feladatait.

b.) Az MH togisáikai bizto§itásának szalimai irányitása

- az MH (HM tárca) logisztikai biztosításának szakmai irányítrása a

HM gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkáránakfelüryeletevel
töíté;ik (a törveny előíija a gazdálkodás felüryeletét a HM-nek);

- a IIVK szintjén a legfelső szakmai irányító az LFCSF, akinek alá-

r€ndelt szervezete megoszlik az integrált LFCSF-ség áillomínyára, va-

lamint az MH LFI-nél lévó szakági vezetók (szolgálatfőnökségek) állo-
mányára;

- az LFCSF szakmailag irányitja:

- a haderőnemi vezérkarok logisztikai szerveit;

- azLFI szakági vezetőit; .

- az általános szabályozásaival valamennyi katonai s7Érr,ezoteti

- áttételesen (esetleg leadott hatáskóírel) a HM köaletleneket.
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- a logisztikai biztosítás szakági rendszerben történő működtetése
esetén elengedhetetlen az egles szakágak MH szinten (tárca szinten)
történó e§/séges tervezése, szervez*e, szabályozása és irányítása, ezért
az ezt vég7í s?Éívek vezetőinek MH jogállásúnak kell lennie;

- az MH áIlományában lévő MH szakági vezetók (szolgálatfőnökök)
szakmailag irányítjálc

- a hadeónemi vezérkarok logisztikai szerveiben lévő szakmai
személyeket;

- az MH katonai §zervezeteinél lévő szakágakat;

- átruházott hatáskörben a HM közvetlenek szakágait;

_ a központi logisztikai tagozatnál lévó saját szakági ellátó, bizto-
sító szervezeteket.

c.) A logisztikai vezrtó §zervek e§/üthűldilé§e

A szakmai feladatok megoldása érdekében történó eryüttműködé§
minden esetben a katonai (szakmai) "eki,ljáró" szew elvei és kiivetelmé-
nyei alapján valósulhat meg,

Az MH LFCSF{-§ég) kiievetlenül e§lüttműkiitik:

- az MH főosztályaival és hivatalaival;

- a HVK szeweivel;

- az orságos főhatóságokkal,

- az érintett minisztériumokkal szakmai kérdésekben;

- nemzetközileg es/ré§Zt az adott hadeó katonai-szakmai veze-
tésével, másrészt gazda§ági §zerveivel;

Az LFcsF HM által koordinált együttműködést folytat (amely azon-
ban nem zárhatja ki a közvetlren kapcsolatokat §em).
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Az MH LFI(-sóg) €§/ütttnú}ö,|ik

'_ (Aszeruezetébenlévőcsopon-ésszolgálatfőniik)Nvalamintfönöl<bk
az elöljúrók óItal koordinólnn múköclnek eglütt,)

:
- az érintett miniszteriáli§ szervekkel, azok álta! iránftott nemzet-

gazdasági szervezetekkel;

- az onzágos fóhatóságokkal;

- nemzetközi katonai szeívekkel;

- a HVK érintett szerveivel,

- a haderónemi vezerkarok §zolgálataival.

A kózponti logisztikai szervezetek (fóként az ellátó központok) kiiz-
vetlenül eg5riittműkiilnelc

- az MH katonai szervezeteivel;

- a HM köaletlenekkel;

a nemzetgazda§ág termelő és szolgáltató egruégeivel (esetleg a

_ SZF+ég koorinálrásával).

: (Az eg/üttmtxkijdés területeit és irányait a 10., 11., 12. u. elvivózlatok
_ szemléltetik)

A logisztikai vezetószervek feladatrendszerének összefoglalrását a

1 3. sz v ózlat szemlélteti.

Összefoglalva a cikkben feldotgozott fó kérdések lényégét reménye-
ink szerint sikerült meg|eleníteni mindazon elméleti alapot, melyekre
építve a jövő logisztikai szervezeteinek kialakítása, létrehozása, illetve a

meglévők módosítása sikeresen megvalósítható.

Ugyanakkor azt is látni kell, hory a makró szintű szervezeti átalakítás
befejeztével a hadsereg átrendezését követóen a működés tapasztalatai
a|apján az őj középtáű terv részeként el kell végezni a szülrséges kor-
rekciókat. Hossz abb távon az ágazati vezetési rendszerről eló kell készí,
teni egy a már szervezetében é§ műkódésében is integrált átalaKtást.
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A ciHrben szereplő szervezetek és vezetési modellek ebnéletinek tekint-
hetőlg melyek konl<retbálisa a feladatok íiiwényében a kidolgozásra ke
rüIő áIlománytáblókb an fog megv alósulni.

Irodalom

1.) MH katonai szervezetei B-M állománytáblái.

2.)Yezető-[anács és HM Kollégium részére kidolgozott elóterjesz-
tések

3.) 1993. évi CX törvény Honvédelemról.

4.) 17811993 (XII.2'I) Korm. rendelet A honvédségról szóló 1993.

CKtörvény végrehajtásáról.

5.) 1U196 (}lK7) HM utasítás a védelmi tervező rendszer fejlesz-
téséról.
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MH ANyAGl-TEcHNl KAl FöcSopoRTFőruörcsÉc
J ELENLEGl FELADATRENDSZEREN EK

pőga ósszerevőt

Felsó_ ós közóplokú tanintézeti képzés
ágazati kövatclmánycinck

nreghatáíozása,
a kópzó§ óoázali lámooatá§a

AZ MH bclüli (kikóPzókozponli)
, íclkószítési

i.ányitasa. íalüsyelelc

csapai lo!lisztlkai sz€rvczetek
lcvékcnysóOónck szakiíányitá5a

MH szintú
goZdálkodási ícIádntok végzó5e

anyaOi_lecl!llikai
szcrvczclck iíányitá5a, a 5zolgiilati

elöliárói jogköí oyakoílása

Logisztikai szorveZcti ícllcsztések
köVclclmótrycinck mcghdláíozó5a,
java5lal tétcli hat,i5köí gyá kol lii5a

A logisztikai cgyüLlműkódés
rlcmzclközj ós hazai lcíúlc|cin
jelentkczó íelJdatok tcrvazósc,

5zclvezósc, kooÍ(linálása

Részvétel a vezérkali szintű
lervező-szabályozó-jíányitó

tcvókenysógekbcn
( lvlHPK, VKF dön!ó§cLlck clőkószitósc )

MH anyasi_lechnikai ( losiszlikai )
biztositatsának'elsószinLű tcrvczóse,

iíállyjtasa, ícIüOyeletc
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2. sz. Vázbt

MH LoGlsZTlKAl FőcsoPoRTFőNÖKsÉG
FELADATRENDSZERÉNEK ALAPELEME|

^ 
JELENLEG| MH 

^TFcsF.sÉGlFÉLAo^TREND5ZER§óL
MEGT^'{rHATó TmÜrErEK

MH Logi.áihi

HKsz.M.



1 ,§Z.illltj Váll;lt

MH ANyAGl_TEcHNl KAl FőcSopo RTFóNörcsÉc
J ELENLEGl FELADATRENDSZERENEK

rőes összerrvőt

Felsó_ ós közópíokú lanintózeti \éPzés
áoaZati követclmónycinck

n)e§határozása.
a kópzés á§azati lámooatása

Al MH bclüli (kikópzóközponli)
íclkószílósi

jlányitá5a. lclügyelalc

csapat lo9isZtikai szervezetek
icvékcnysóqénck szakiíányítása

MH szintú
gozdálkodjsi ícladálok vó9zó5e

anyagi_leclll]Lkai
szcrvczclck iíányitása, a 5zoIgáIati

elöljáróa jogköí gyakoílásn

Logisztikai szcrvezcti ícllesztésck
kóvclclmónycinck mcghaláíozó5a,
iavaslaltélcli hatlisköí gyákorl.i§a

A lo0iszLikai cgyültmüködé5
ncmzclközi ó5 hazJi tclúlctcin
jelcntkező leládatok tervczésc,

5zcrvczó5c, kool(ljn;ilása

Részvétel a vezérkari szintű
lervező-szabályozó-irányiló

tcvókenysógekbc11
( MHPK, VKF dön!óscllrok clőkószilósc )

í\,1H anyaoi-lechnikai ( logiszlikai )
biztositá5án3k íclsőszinLű tcrvczése,

iíállyítása, ícIüoyeletc
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§.)N 2. §z. vázbt

MH LoGlszTlKAl FócsoPoRTFőNöKsÉG
FELADATRENDSZÉRÉNEK ALAPELEME|

A JELENLEG| MH 
^íFcsF_sÉ6lFELADATRENDSZERBÓL

ME6T^RTI{ATó TERü.€TEK

MH L69irrt,k!i
Fói9d9a!ir&
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3. §zámü !ázbl

A Logisztikai Főcsoportfőnökség
szervezeti felépítése

Logisáikai FCSF-ség
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4, számú vázlal

MH, LoclszTl KAl FŐlGAzGATÓsÁG
FELADATRENDSZERÉNEK FŐBB ÖSSZETEVŐ|

MH ANYAGl_TEcHNlK.Al FŐcsoPoRTFŐNöKsÉG
JELENLEGl FELADATRENOSZERÉB ÓL

LEADÁSRA TERVEZVE

]t
MH szlntű szakági blztositás

leívezése.szeívezése,
végrehailísának iíányítása

Agazatl gazdálkodás
MH s2intű íeladálainak

végzóse

Agazati loglsaikai íeilesaesek
iavaslalalnak ó3szeállítása. iltet/e

véleményezése.
szakin{ézkedések kldol§ozása.

Az ágazatl íélkészítés, klképzés
kóvetelményelnek tne'gh6!áíozása, a
végrehaiiós irányítása és íelügyeleté

MH Loglszlikal Főcsoportíőnökség
szakmai_lníormatlkai hátlerénel

biztositása

A nemzeiközi logisziikal
egyúttműködés ágazati teNezése.

koordlnálása

HVK közvetlenek. HM háttérintézetek
Io§lsztlkai blztosílá§ának

lrányítása; íelügyelele,

Alárendeltek szolgálali Vezetése
( tólz§kari íeládatok végzése )

HM és hivatalai, válámint a vk szervek
bizlosításának irányitása

(Logisaikai Támogató 0andáron
kera§2lül)



A Logisztikai
szeruezeti

Főigazgatóság
felépítése

5. szóín) vázlát

K6tl.k darl
srolRí|rrlilr6l.ra!
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6 .3zámú vázlatN)ö\

MH ANYAGI-TECHN| KAl FŐcsoPoRTFŐNÖKsÉG
J ELENLEGl FELADATRENDSZERÉNEK

FŐBB ÖSSZETEVŐI

Feb(;.ésiözépíokú laólnléz.ll képié3
ágdzittíkö,ctclmén}€lnek,i, 1ín lihatátozá§a; ,.:,',l; .,

:, a képzé! ágazaü üámogatá!á, ]. 
:]

MH izlntú gazdálkodáll
í.ladatok végzése

aves sza*áglkölt- I , ,{gazatl
3é9velé§ teívezé3e

Loglszlikai széíveze íe|lesztések
követelmélryelnek meghaláío?ása.
lNaslattételi het&kór 9yakoílá35 MH anyagl-technlkai ( loglsztlkal )

bláosításának íels&zlntű leNezése,
líányítá3.. íelügyeleté

caapatok
MHP ( HVK)

l] lóiveilének

FlÉzvétel a veráka.t 32inlű
leNez6-sz.bávozó"iíárryíló

tevék€ny!égekb€n
( MHPK. VKF dönté§éinek el6k&zítése )

A lo9kzllkal egyúttműkódés
ncmzetközl é3 hgzai terúleieln

iclentkez6 íeladalok lérvezé§e.
32eN€zé§€. koordlnálása

általáno3 szlnt€n ágazbli szlnl€n

MH LFcsF-ség íeladala maíad
MH LFl íészére leadfura keíúl



7. 32ámii vázlat

HADERŐN EMl VEZÉRKAR LOGlSZT| KAl CSOPORTFŐNÖKSÉG
FŐBB FELADATAI

FELADATCSOPORTOK

Logít2ík.l

R.llar!üdlllodl.
tttbllyorla.

E!ryltúűtóda. .
ta.rl.t

g.zdallódl.brn .l
.lk lln.zóttí

í.lügy.l!t

l.lúgr.lot

ALAPRÉNDÉLTETÉS SZERlNT FELSŐSzlNTRÓL LEAOVA
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8. számú vázlal
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LoGlSzTlKAl SZERVEZETEK
( ALÁ- És FöLÉRENDELTSÉGET SZEMLÉLTETő

RENDSZERE
ÉLVl TAGozÓDÁs )

HoNVED vEZERKAR
J.4

LFcsF-ség
MH szVK

LoG. csF-séq
MH LEVK

LoG. csF-sóq
MH LFl

(Tám. P-sáq)
BP, HÉGP.

LOG.FŐNÖKSÉG
Körvetlon log.dd.

( zá3zlóaljnk, raktáíak)
Kózvgtlen loq.§zerv.-k

(lo9l§ztikaiezred)
ELLÁTÓ KÖZPONTOK

JAV|TÓ ÜZEMEK
Hadosrtály.

:] LoG F]sóg : .
lGÁZGATÓSÁGOK

lNTÉzÉTEKHídógrtáiy log. szorvo;ct
Lo§l§ltiltái ezrad (dandá' KözPoN,íl RAKíÁRAK

oandáí íezred)
LoG F-§ó§

Dandár (azred)
LoG F-3ó0

]. t idóidl.h.ná r

:Dandáí (o2íod) ' .

li§ísztikli zá3zlááli,
l Dandár (ozío.1) .:]

losisztikdl iá3zlóaü .,
o@!@ .9í..€

ll Mi.riknl líttlYirA á,.át{n

: .zászlóalj (o9zlály} .':

_. .'.Tj:1,_Y_:::l91'::,.,' .
zá3zlóslj (oBztály) :.l,'

j:zászlóálj (osáály) -.)

, _ :,]:9i."1il11 :i!s1!1t_ . ],
, .zá§zlóalj (o!ztály)

-',',logl3nika|,3zÁ2ad
§lázad, §láka§z, íai
Iogi§ztikai rzolgálati

. szomélvek

, , század, 3ráka3, .!aj
_ : ..lii,:,. |ogi§á|kal,§zolgólotl szomólyak, :;' :.,_]

EMBER TEcHNlKA oBJEKTUMN
\o
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Ar LFcsF.sóo í& LFu együttműköd&e a
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10. sámú vázlat
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Az LFCSF-séo íLFl. közp.-i elló. szervek) eovüttműködésE
a HM szerveivel és közvetlen alárendeltieivel
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Háderő nem i ve!érkaíok

12. számú vázlat

kálonai szervezetek

Az LFCSF-séo íLFl. közp.-i elló. szervek) eovüttműködése
az MH szervezeteivel

l- jauitas szervezés f -T-Ó.i'§;g--'l, készlelezés íló;;;,.l l

l
Il-
l] lö.kat.-is,ed. l

- !üprlszelesJ t.9... l
éllálá§

q
/|_

dj
J€lmagyaíáza| 

- 

§zo|gá|aliatálendell§ég
_ 

- égyüllmorödés LFcsF-ség - - -LFl
ellálás
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LoGlszTlKAlVEZETóSZERVEKFELADATRENDszERE |3.s?.,lá7,lal

/ ÁnEKNTó TÁBLÁzAT/

Funkclonál13
íeiádatok MH LFcsF-séq MH LFl HADERoNEMl VK_ok

LcsF_séoel

l HKsz_ M

wR

+lvok,kóv.!.lmények m§eh.Broá9.

6Ekm.i kóv6!6lmóny.k b€dolgozáB?

-É32íeládalot va92&6

_ágaz.ü blzlosltá§ Grv.!á66,
brdolgozá3
{.kmi iólá2k6dÁ3ék

-ág.zaü íobd.lo* kidolgorá§á

-h.dor6numl §z.bólyozás. íolü8Fl6t

-é§zvétél .2 ága:ali i6l3dá!ok

J"íE
F.lk&áót

likapza.

.á€Iáno. xovllélményár mallogaha2ás.

-átblahori kövéblnlónr.k mó€í€.imá2áaá,
l€l0§!.lat

. íalogy€llt

- tanintöt€ti kóp,ós áo§2.1i ló-
w{€tÁóny.ihlk tddoloozk.

€!ákáli ílkaszit& irányitás§

lt kh§i rdvel6| ény6N m§g-
lbt,e a Kit, kózóonlok íéiréi..

_koodináciJ. íóloöy.lct, vég@hájlá§

-rlkéör&i pro§fi mox vó6lah.jtá!á_
nlk longyaldö

,§

o

_ iyrűnhrtls

üz.m.fi.tá3

,awsElok a HM §aeNat ro§zól.

MH §nnE náóiic§, d§sl.íóoás, t zaléa.
íolhá3zná!ás lboídinölá§. dlsraholá3,

€zská!ák 62akula§,l..ah.k
kldobo2ásl
-á9..e1' slintb tcNJ2ól

-M snnú larwzác
-tótpohü ós &.Fáüziótü kólz-
l€iék nyiiónláítás,

-bchnoÚgiák kidolgozása,

-kölponli llktáÉtal édntóén
MH §!i]niú iányiás, í6lú9y6l.t

,hadélón6d6n boul] osgu.iiláb

_konkél 3zibé lyo2ások

-h.d.lón6mi gziniú i.ányitá3. í6|0-
.mbt tifurnár .ldztÁ.i lMlfu

;í
- álbnÉhytabláb. ap{ól

Ját ránro.zdálkodá!

-l.Bdanól.[ lo9tórüan a MH lo§i.ztk i
!r.rv.z.i.l íéil.táÖs.

]óB:am§gzdl (kö2poni locbdikel
.ffi ,.{át wi.ltórl.atrhl

_laltgaiox xl(roloore*. _jaw§lllok kidolg§zá3a
vélmóny62&. l6{órj.§zlé6

ll .\€zóaxanlál.'óaioí 3zekmd okírllol -Llc§l_§a8 sz9k nal Mtt6.o_


