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GONDOLATOK A HADITECHNIKAI ESZKÖZÖK 
ÜZEMBENTARTÁSÁRÓL 

Gáspár Tibor1 

Bevezetés 

Az elmúlt évtizedben jelentős változások következtek be a világban. 
Végbement a demokratikus átalakulás, Magyarország a NATO tagja 
lett. Megkezdődött a haderőreform, amely a hadsereg korszerűsítését 
három ütemben határozza meg. Ezek a következők: 

• Strukturális és mennyiségi változások (2000-2003); 

• A képesség alapú haderő kialakítása (2004-2006); 

• Haditechnikai modernizáció (2007-2010).  

A haditechnikai eszközök üzembenntatásának feladatai a haderőre-
form mindegyik ütemében fontos kérdésként jelentkeznek. Az első ütem-
ben megtörtént a szervezetek kialakítása. Az MH Logisztikai Főigazgató-
ság bázisán 2000. december. 01-el megalakult az MH Összhaderőnemi 
Logisztikai és Támogató Parancsnokság, azon belül az MH Üzemben-
tartási Főnökség, mint a haditechnikai eszközök üzembentartási folyama-
tait tervező, szervező és irányító vezető szervezet. Ezzel egy időben az 
MH többi szervezeténél is átalakulások történtek, amelyek jelentős hatást 
gyakorolnak a haditechnikai eszközök üzembentartására. 

Tanulmányom célja, hogy áttekintsem az üzembentartási szakterület 
fejlődését az elmúlt évtizedekben. Az üzembentartás témakörben több, ál-
talam jelentősnek tartott művet tanulmányoztam át. A megállapítások, 
következtetések a megírás időszakában helyesek voltak. Jelenleg, a válto-
zások hatására – a hadtudomány többi területéhez hasonlóan – az 
üzembentartás kérdéseit is újra kell vizsgálni. Maximálisan szükséges 
hasznosítani az elmúlt évek, évtizedek eredményeit, de csak azokat, ame-
lyek ma is megállják helyüket változó korunkban. 

                                                      
1 Dr. Gáspár Tibor mk. dandártábornok, MH Összhaderőnemi Logisztikai és 
Támogató Parancsnokság parancsnok. 
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A Magyar Honvédség főbb haditechnikai eszközei fejlődésének 
rövid áttekintése 

A Magyar Honvédség készletében lévő harci technikai eszközök 
mennyisége és minősége egy hosszú folyamat eredményeként alakult ki. 
Az 1961 – 1970 években mennyiségi bővítés történt ezen a területen. Ezt 
követően 1971 – 1985 között a mennyiség mellett fokozatosan tért hódí-
tott a minőségi fejlesztés. A külső és belső körülmények, a költségvetési 
lehetőségek behatároltsága miatt 1986-tól eleinte a szintentartás, majd 
1990-es években a tartalékok és készletek felélése volt jellemző. Ezt csak 
némileg ellensúlyozták az orosz államadóság terhére beérkezett haditech-
nikai eszközök és a német segély keretében kapott alkatrészek, felszerelé-
sek és anyagi készletek. Nagy jelentőségű volt a MÍG-29 repülőgépek 
renszerbeállítása. 

A 80-as évektől a 90-es évek közepéig tartó permanens és több eset-
ben félbe maradt, vagy befejezetlen haderőreformok a haditechnikai szol-
gálatoknál a technikai eszközök és anyagi készletek vonatkozásában szin-
te minden fontosabb területen negatív hatással voltak és egy – egy terület 
kivételével a helyzet folyamatosan romlott.  

A 90-es évek közepére már nemcsak az anyagi tartalékok, de a szel-
lemi, módszertani, eljárásbeli tartalékaink is a kimerülés határához értek. 

A költségvetés több éves elégtelensége miatt, a végrehajtásra, meg-
oldásra váró feladataink úgy összetorlódtak, hogy már a prioritások kivá-
lasztása is szinte lehetetlen volt, hiszen a „haditechnikai gépezet” min-
den alkatrész megkopott és egy – egy „csavar” hiánya is az egész 
„szerkezet” működőképességét veszélyeztette. 

Ebben a helyzetben kezdődött el 1995-ben, majd 1997. elején inten-
zívvé vált a haderő-átalakítási folyamat, ami a NATO csatlakozás érde-
kében megfogalmazott feladatok végrehajtását tűzte ki célul. A feladatok 
zöme – átszervezések, technikai eszköz és anyagi készlet átcsoportosítá-
sok – 1997. december 31-ig befejeződött. Több mint 40 helyőrségből, kö-
zel 11 ezer technikai eszköz és 57 ezer tonna anyagi készlet került átcso-
portosításra. 1998-ban megkezdődött egy stabilizációs folyamat, ami a 
működési korrekciók, végrehajtásával elvezethetett volna egy megfelelő-
en működő technikai biztosítási rendszerhez, ami záloga lehetett volna a 
technikai eszközeink és anyagi készleteink hadrafoghatósága fenntartásá-
nak. 
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Az időközben bekövetkezett események – az 1999. márciusi NATO 
tagság, a délszláv váltság – arra késztették a katonai vezetést, hogy egy 
stratégiai felülvizsgálatot hajtson végre, aminek eredményei alapján is-
mételten átalakításokra került sor. A hadsereg további csökkentése, átala-
kítása történt meg. Az elavult haditechnikai eszközök jelentős mennyisé-
ge került kivonásra, ami összességében javította a haditechnikai eszközök 
technikai állapotát, mivel a legrosszabb állapotban lévő eszközök kerül-
tek ki a hadrendből. 

Az alakulatok koncentrációjával elméletileg javult a technikai bizto-
sítás feltétel rendszere, mivel nőtt a szakállomány létszáma. Negatív ha-
tásként jelentkezik, hogy több helyőrségben átmenetileg romlottak a táro-
lási és technikai kiszolgálási feltételek, csökkent a szakállomány 
rendfokozati és beosztási pozíciója. Ez miatt a szakbeosztások egy részét 
nem tudjuk feltölteni. 

A negatív tendenciák ellenére, a folyamatosan romló körülmények 
mellett, kijelenthető, hogy a Magyar Honvédség meghatározó csapatai 
és technikai eszközei hadrafoghatósága alapvetően biztosított. 

A fegyverzettechnikai eszközök féleségének és darabszámának je-
lentős csökkenése, valamint a biztosított költségvetési keretek növekedé-
se a technikai állapot biztosításában egy határozott, pozitív elmozdulás 
megindítását tették lehetővé. Ez a tény az eszközpark korszerűségében 
csak néhány fegyver, fegyverrendszer esetében jelent előrelépést. Az ese-
tek többségében mindössze az évek óta elmaradt gyári javítások pótlásá-
nak beindítása, vagy a betervezett éleslövészetekre történő technikai fel-
készítés a lehetőség.  

A Magyar Honvédség részére szükséges lövészfegyverek rendelke-
zésre állnak. Megkezdődött az új eszközök rendszeresítése, igaz egyenlő-
re nem meghatározó mennyiségben. Ezek a következők: a 9 mm 
96MP9RC parrabellum pisztoly, a 9 mm KGP-9 géppisztoly, a GEPÁRD 
romboló puska több változata, az új típusú kézigránátok és a repeszálló 
védőmellény. 

A tüzérségi eszközök vonatkozásában megtörtént az elavult lövegek 
kivonása a rendszerből. A csökkenő szükséglet a viszonylag korszerűbb 
eszközökkel biztosítható. 

A páncéltörő rakéta indítóállványok szükség szerinti javításait fo-
lyamatosan végezzük. Az indító berendezések a rakétakészletek üzem-
benntarthatóságának idejéig működőképesek, hadrafoghatók lesznek. 
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A légvédelem területén az évekkel ezelőtt kivont SZTRELA-1, 
SZTRELA-10 rendszerek helyett, rendszerbe állt a MISTRÁL légvédelmi 
rakétára alapozott korszerű komplexum, ami az első jelentősebb NATO 
kompatíbilis technikai eszközrendszer. 

A Magyar Honvédség a kis- és közepes hatótávolságú légvédelmi 
rakétakomplexumok közül a KUB típusú kis hatótávolságú légvédelmi 
rakétakomplexumok maradnak a továbbiakban rendszerben. A komplex-
umok további üzembenntarthatósága érdekében modernizálással egybe-
kötött nagyjavításuk megkezdődött Lengyelországban, illetve a HM AR-
ZENÁL Rt-nél. 

A radarok átlagos készenléti tényezője kis mértékben elmarad az 
előirt 80%-os követelménytől. A hadrafoghatósági mutató az elmúlt 
években alapvetően nem változott. 

A további üzemeltetésre tervezett radar állomások rendszerbetartha-
tóságának alapvető feltétele a folyamatos és magas szintű javítóanyag el-
látás, a fejlesztési programok megvalósítása, a gyári javítások végrehajtá-
sa és a személyi feltételek biztosítása. Megtörtént a P-37 típusú lokátorok 
modernizációja, az eszközök alkalmazhatósági lehetősége és ideje jelen-
tősen nőtt. Technikai színvonaluk megközelíti a napjainkban elvárható 
szintet. 

Megkezdődött a tüzérségi tűzvezető eszközök korszerűsítése, folya-
matban van a korszerű optikai és helymeghatározó eszközök beszerzése. 

A páncélos- és gépjárműtechnikai szolgálat hatáskörébe tartozó 
összetett haditechnikai eszközök rendszerben tartási idejük alapján már 
túl vannak a nemzetközi mércével mért első korszerűsítési ciklusidőn, sőt 
a második ciklusidőhöz közelítve, a fenti mérce szerint cseréjükről való 
gondoskodás is aktuális, akár egy generációváltás eredményeként. 

A Magyar Honvédség harckocsi szükséglete a T-72 típusú harcko-
csira alapul. Az eszközök műszaki állapota jónak mondható. A típus kor-
szerűsége ma még megfelel a jelenlegi katonapolitikai környezet kihívá-
sának, azonban a közeljövőben döntés szükséges az eszközcsere, illetve a 
harckocsi ipari javítással egybekötött modernizációja kérdésében. 

A BTR-80 (80-A) típusú páncélozott szállító harcjárművek hosszú 
távon, megnyugtatóan biztosítják az MH hadrendi szükségletét, mind a 
lövész, mind pedig a szaktechnikai eszközök vonatkozásában. A NATO 
részére felajánlott erők BTR-80 harcjárműveinél elengedhetetlen a kor-
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szerűsítés és ennek keretében az éjszakai harctevékenységre való képes-
ség kialakítása. 

Az MH gépkocsi állománya elöregedett, fizikailag és erkölcsileg 
elavult. Az MH meglévő gépkocsi állományának műszaki állapota a 
szükséglet csökkenése és a szerény mértékű beszerzés ellenére tovább 
romlott. A gépkocsiknak mára csak 10%-a a tíz évnél fiatalabb. Sürgős 
döntés szükséges a Gépjármű Fejlesztési Program ügyében. Az Ország-
gyűlés Honvédelmi Bizottsága hozzájárulásával beszerzett 497 db német 
gépjármű csak a jelenlegi állapot és a gépjármű tender eredményeként 
beérkező gépkocsik közötti űr kitöltését biztosítja. 

A repülőcsapatok gépparkja anyaghiány és üzemidő felhasználás 
miatt 50% alatti üzemképességet mutat. A tartalék alkatrészek, fődarabok 
beszerzése és javítása a minimális igényeket sem elégítik ki. A repülő-
csapatok és az ellátó raktár készletei kimerültek. Az üzembentartás részé-
ről kimerültek a tervszerű ipari nagyjavítás nélküli, megalapozott naptári 
üzemidő hosszabbítási, valamint a berendezések átépítési lehetőségei a 
már korábban valamilyen alkatrész hiány miatt leállított repülőeszközök-
ből. Döntés született a Gripen vadászgépek bérléséről, aminek eredmé-
nyeként az első gépek 2005-ben állhatnak hadrendbe. Megkezdődik a 
MÍG-29 repülőgépek üzemidő hosszabbítása. Aláírásra került a V-4 or-
szágok együttműködésében készülő Mi-24 helikopter modernizációs 
megállapodás. 

A Magyar Honvédség jelenlegi híradó berendezéseinek döntő több-
sége – bár a hadrafoghatóságot biztosítja – korszerűtlen, mind műszaki-
lag, mind erkölcsileg elavult, ami fokozottan érvényes a mobil híradó ál-
lomásokra és hordozó gépjárműveikre. Az átszervezés után megmaradó 
eszközök átlagosan 15 – 25 évesek, így a jobb állapotú eszközök meghi-
básodási aránya is magas. Az ipari felújítások a gyártók megszűnése mi-
att nehezen hajthatók végre és költségkihatásuk magas. 

A korszerűsítés elsősorban a légtérszuverenítási program részeként 
az átviteli utak korszerűsítését és a NATO-nak felajánlott katonai szerve-
zetek híradó eszközeinek, rádió-, rádiórelé híradás és kapcsolás – techni-
ka, továbbá a katonai kutató – mentő tevékenység interoperabilítását és a 
NATO repülőgépek fogadásának biztosítását célozza meg. 

A számítástechnikai eszközök kétharmada a kor színvonalának meg-
felelő, hadrafogható. A számítástechnikai eszközök beszerzése folyama-
tos, de a nagy mennyiségű igény miatt jelenleg hiánygazdálkodás folyik. 
Az ügyvitel – technikai eszközök 50%-a elavult, üzembentartásuk jelen-
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tős erőforrást igényel. A nyomdatechnikai eszközök jelentős része elöre-
gedett állapotban van, cseréjük indokolt lenne. A csere végrehajtására az 
elmúlt években a költségvetés nem nyújtott fedezetet. 

A Magyar Honvédség csapatainak műszaki – technikai eszközökkel 
való ellátottsága mennyiségileg alapvetően biztosított. A rendelkezésre 
álló technika meghatározó részének a beszerzése az 1960-as években 
kezdődött meg. A műszaki – technikai eszközök vonatkozásában jelen 
van a nélkülönözhetetlen régi és a korszerű új. Fokozott erőfeszítést igé-
nyel ezek üzembentartása. 

A vegyivédelmi – technikai eszközök és felszerelések hadrafogható-
sága eszközcsoportonként jelentős eltéréseket mutat. Mindez a megelőző 
évek költségvetési helyzetéből ered, hiszen az elöregedett eszközök kivál-
tása elmaradt, ipari javításokra pedig elenyésző számban került sor. Ezen 
túlmenően a technikai kiszolgálások túlnyomó része sem került végrehaj-
tásra a békelétszám radikális csökkentése miatt. 

Minden eredmény ellenére rendkívül nagy problémát jelent az esz-
közpark korszerűtlensége, a technikai kiszolgálások magas munkaigénye. 
A szervezeti változások következtében megszűnt javítókapacitások pótlá-
sára központi tagozatban nem áll rendelkezésre az egész MH igényét ki-
elégítő forrás. A javítások kampányjelleggel, a feladatra történő felkészü-
lés keretében folynak a HM Rt-k szakállományának bevonásával. 

A hadrafoghatóság javítása érdekében a felújítások csak részlegesen 
vehetők figyelembe. Egyrészt a 20 – 30 éves eszközöknél nem vezethet 
tartós eredményre, másrészt a NATO erőkre és a nemzetközi feladatokra 
vonatkozó követelmények miatt az eszközök kiváltása elkerülhetetlen fe-
ladat. Utóbbiak tükrében a felújítás fölösleges forrás felhasználást jelent, 
különösen a szakgépjárművek esetében, ahol 2 – 3 eszköz felújításának 
költségkihatása összemérhető 1 új eszköz beszerzésével. 

A Magyar Honvédség jelenlegi anyagi – technikai helyzetét egyik 
oldalról a jelentős feleslegek, a másik oldalról pedig a bénító hiányok jel-
lemzik. A feleslegek döntően a régi hadsereg struktúra haditechnikai esz-
közei és lejárt szavatossági idejű harcanyag készletei alkotják. A hiányok 
a napi élethez szükséges eszközökben és anyagokban jelentkeznek. 

Jelenleg nagy feladatot jelent a feleslegek felszámolása. A hadsereg 
részére felesleges technikai eszközök és anyagi készletek átadása az ÁPV 
Rt részére folyamatban van. A kezdeti eredmények biztatóak, a 2000-es 
évek elejére a készletek lényegesen csökkenthetők. 
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Összességében megállapítható, hogy az MH – néhány szűkebb esz-
közcsoport kivételével – rendelkezik a szükséges mennyiségű alapvető 
haditechnikai eszközzel. Jelentős részük technikai állapota leromlott, 
üzemidejük a vége felé jár, javítóanyag és alkatrészellátásuk nem, vagy 
nehezen biztosítható, gyártásuk és ezzel ipari javítási hátterük megszűnt, 
így további rendszerbentartásuk feltételei megnehezültek. Egy részük hu-
zamosabb ideig rendszerben tartható, kisebb hányaduk modernizálható, 
felújítható. Mindebből következik, hogy néhány területen elengedhetetlen 
a technikai eszközök váltásának megkezdése. 

Az üzembenntartási (technikai biztosítási) rendszer fejlesztését 
meghatározó körülmények az elmúlt évtizedekben. 

Az elmúlt években sok szakember foglalkozott az anyagi – techni-
kai biztosítás, a logisztikai biztosítás és ezen belül a technikai biztosítás 
kutatásával. A teljesség igénye nélkül megpróbálom összefoglalni a kuta-
tási eredményeket, olyan meggondolásból, hogy elméleti alapot adjon az 
üzembentartási (technikai biztosítási) rendszer vizsgálatához. Az összeg-
zést három csoportban végeztem el. Az első csoportban az ágazati rend-
szerek, fegyverzeti és technikai integráció és anyagi – technikai integrá-
ció kezdeti szakaszát vizsgáltam 1995-ig. A második csoportban pedig az 
ezt követő logisztikai szakaszt dolgoztam fel. Külön kiemelem a logiszti-
kai modernizáció érdekében, az elmúlt két évben végzett kutatómunka 
elemzését.  

A kutatások főbb megállapításai a következők: 

I. csoport: Kezdeti tapasztalatok 

- A haditechnikai eszközök váltása egy hosszú folyamat. A fejlesztés 
elhúzódása továbbra is fenntartja s tervezettnél hosszabb ideje rendszer-
ben lévő eszközök üzenbentartási gondjait, sőt a problémák az idő múlá-
sával fokozódnak. Az új technikai eszközökkel kettős feladat elé kerülnek 
a technikai szolgálatok, párhuzamosan kell rendszerben tartani a régi és 
az új eszközöket; 

- Megállapítható, hogy összességében a technikai eszközök fejlet-
tebb, bonyolultabb típusainak rendszerbeállása ellenére a szakjavító ál-
lomány létszáma folyamatosan csökken, sőt a bekövetkezett változások 
hatására még a szakmai ismeret szintje és a rutin csökkenése is bekövet-
kezett; 
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- Az eszközváltás időszakában a technikai biztosítási rendszer csak 
akkor működik eredményesen, ha átfogja az eszköz teljes életciklusát, az 
eszköz rendszerbeálltásától a rendszerből történő kivonásig terjedő teljes 
folyamatot; 

- A haditechnikai biztosítás folyamatát hátrányosan befolyásolják: 

• A rendszerben lévő eszközök korszerűtlensége; 

• Az eszközök technikai állapota; 

• Az üzemeltetés és fenntartás körülményei, feltételei; 

• A személyi állomány felkészületlensége;  

• Az üzemeltető alparancsnokok, kezelők alacsony technikai 
ismeretszintje; 

• Az alegységszinten végrehajtott technikai kiszolgálások ala-
csony minősége; 

• A végrehajtó szervezetek kapacitáshiánya, a lecsökkent köz-
ponti javítási lehetőségek; 

• A szakjavító állomány nem szakirányú foglalkoztatása. 

- Összességében megállapítható, hogy az integráció előrelépést je-
lentett a haditechnikai szolgálatok működési területén, ami a tevékenysé-
gi folyamatok egységes szemléletű vezetésében, a racionálisabb vezető és 
végrehajtó szervek kialakításában, feltételezhetően az üzemfenntartási 
költségek csökkenésében jut kifejezésre; 

- Az utóbbi húsz évben az üzemeltetés elmélet jelentős változáson 
ment keresztül. Ezt a változást világszerte a karbantartásra szoruló tech-
nikai eszközök számának és változatosságának jelentős mértékű növeke-
dése, az egyre komplexebb tervezések, új technológiák és eljárások, va-
lamint a karbantartó szervezetekkel és azok felelősségével kapcsolatos 
nézetek változásai okozták. Ez a folyamat érződik a korszerű – a Magyar 
Honvédség számára beszerzésre váró – haditechnikai eszközök rendszer-
betartásában, illetve irányításában, menedzselésében is; 

- A jelenlegi helyzetben az eszközök igen jelentős körét vagyunk 
kénytelenek szükség szerint javítani, mivel az eszközök elöregedtek, har-
ci lehetőségeik a kor színvonalától elmaradtak, de az alkalmazás szem-
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pontjából az alapvető harci tulajdonságok biztosításával még fontos sze-
repet játszanak védelmi képességek fenntartásában; 

- A magyar történelem számára nem ismeretlen az integrált anyagi – 
technikai szolgálat. A magyar királyi honvédségben nagy hagyományok-
kal működött az anyagi szolgálat. A vezérkari főnök által a hadsereg ellá-
tására megfogalmazott követelmények alapján végezte munkáját a Hon-
védelmi Minisztérium legfelsőbb anyagellátó szerve az Anyagi 
Főcsoportfőnökség, illetve annak alapvetően 1938 és 1941 között funkci-
ók szerint kialakult osztályai: 

- 1/c. osztály – anyagi elvi ügyek, iparfejlesztés; 

- 2/é. osztály – élelmezési ellátás; 

- 2/i. osztály – illetmények és kártérítési ügyek, a gazdászat – köz-
igazgatási szolgálat irányítása; 

- 2/r. osztály – ruházati és felszerelési anyagokkal való ellátás; 

- 3/a. osztály – fegyver és optika anyag ellátás; 

- 3/b. osztály – gépjárművekkel, gépi harceszközökkel, kerékpárok-
kal és üzemanyaggal való ellátás; 

- 3/c. osztály – lőpor, lőszer és robbanóanyag ellátás; 

- 5. osztály – fogatolt vonatanyag, lófelszerelés ellátás; 

- 6/k. osztály – honvédelmi költségvetés; 

- 11. osztály – laktanyák, lő- és gyakorlóterek építése, laktanya be-
rendezési tárgyakkal való ellátás; 

- 12. osztály – egészségügyi szolgálat irányítsa. 

A magyar királyi honvédség ellátó szolgálatának irányítási vázlata 
az 1. és 2. számú vázlaton látható. 

II. csoport: Logisztikai tapasztalatok 

Döntés született a logisztikai rendszer szétválasztásáról termelői és 
fogyasztói logisztikai rendszerre. Új fogalmak jelentek meg, a követke-
zők szerint: 
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• Katonai logisztika: A katonai termelői és fogyasztói logisz-
tika összessége, amely magában foglalja a katonai szervezetek 
mozgatásának és fenntartásának tervezésével és szervezésével 
foglalkozó feladatok és rendszabályok összességét, amelyek 
az MH alaprendeltetéséből és a MH szervek feladataiból ere-
dő, valamint a nemzetközi szerződésekben foglalt kötelezett-
ségek teljesítéséből adódó katonai műveletek anyagi-, techni-
kai-, egészségügyi-, közlekedési-, elhelyezési szükségleteinek 
tervezésére és kielégítésére irányulnak. A logisztika területé-
hez tartozik az előzőeken túlmenően a területhez kapcsolódó 
költségvetési, gazdálkodási funkció, valamint a környezet-, 
munka- és tűzvédelmi követelmények érvényesítése. 

• A katonai termelői logisztika a katonai logisztikának azon 
része, amely a szakmai kutatásokkal, a hosszú, közép és éves 
tervezéssel, a fejlesztéssel, a gyártással, a beszerzéssel, az új 
technika rendszerbeállításával, majd kivonásával, a szükségle-
tek biztosításával, a politikai döntések szakmai megalapozá-
sával foglalkozik. 

• A katonai fogyasztói logisztika a katonai logisztikának azon 
része, amely a termelői logisztika által biztosított kereteken 
belül a termékek átvételével, tárolásával, a csapatok ellátásá-
val, a fenntartással és üzemeltetéssel, az anyagmozgatással 
kapcsolatos feladatok tervezésével, szervezésével foglalkozik. 
Feladatát képezi a hatáskörébe utalt beszerzések, a rendelke-
zésre álló vagyon és ingatlan használatával kapcsolatos tevé-
kenység végzése, valamint a fentiekhez kapcsolódó költség-
vetési funkció gyakorlása. 

A fogyasztói logisztikai rendszer alapvető funkcionális elemei: 

- ellátás; 

- üzembentartás, 

- szállítás, 

- infrastruktúra, 

- egyéb szolgáltatások. 
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A haditechnikai biztosítás szempontjából a fogyasztói logisztikai 
rendszer két legfontosabb alapelemének az ellátást és az üzembentartást 
tekintem. 

Az ellátás azokat a tevékenységeknek és rendszabályoknak az ösz-
szessége, amely biztosítja a katonai szervezetek mindennapi (béke és há-
borús) tevékenységéhez szükséges eszközöket, anyagokat és szolgáltatá-
sokat a kellő időben, helyen és szükséges mennyiségben (formában). 

Az ellátási folyamat funkciói: 

- tervezés (elemzés, szükségletek megállapítása, előrejelzés), 

- elosztási (szállítás) kommunikáció szervezés, 

- beszerzés, ártevékenység, 

- ellátás, 

- készletgazdálkodás, 

- tárolás (konzerválás, csomagolás, megóvás), 

- anyagmozgatás, szállítás, visszárúkezelés, 

- selejtezés, 

- nyilvántartás, elszámolás. 

Az üzembenntartás a hadfelszerelés teljes élettartam – ciklusának 
egyik, rendszerbe (szervezetbe) állítástól a rendszerből (szervezetből) tör-
ténő kivonásig terjedő szakasza, amely az üzemeltetés (a használat), a tá-
rolás és az üzembentartás folyamatait, azon belül mindazon tevékenysé-
geket foglalja magában, amelyeket annak érdekében végeznek, hogy a 
hadfelszerelés rendeltetés szerinti feladatai ellátására alkalmas és képes, 
azaz technikailag hadrafogható, üzem-, illetve harckész legye. 

Az üzembentartási folyamat funkciói: 

- tervezés, 

- üzemeltetés (használat), tárolás szakmai felügyelete, 

- karbantartás, technikai kiszolgálás, 

- felkészítés igénybevételre, harci alkalmazásra, 
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- helyreállítás, 

- műszaki-, hatósági vizsgálatok, mérések és hitelesítések, 

- selejtítés, továbbhasznosítás, 

- nyilvántartás, elszámolás. 

A felsorolásokból látható, hogy a termelői és fogyasztói logisztika 
szétválasztása nem egyszerű, de éles elkülönítése nem is szükséges fela-
dat, mivel a két terület szervesen kapcsolódik egymáshoz. A működés 
szempontjából viszont nagyon fontos, hogy a logisztikai rendszer összes 
résztvevője részére a felelősség és a jogkör pontosan meg legyen hatá-
rozva. 

• A termelői logisztika területéhez tartozó feladatokat a Honvé-
delmi Minisztérium közigazgatási blokkjában, illetve annak 
alárendeltségében lévő szervezeti elemek (főosztályok, hiva-
talok, stb.) látják el, míg a fogyasztói logisztika hatáskörébe 
tartozókat a minisztériumba integrált Honvéd Vezérkar alá-
rendelt logisztikai szervezetek végzik. 

- Két új elem jelent meg a logisztikai rendszerben. Hazai területen a 
szövetséges erők támogatása a Befogadó Nemzeti Támogatás keretében 
kerül megvalósításra. Országhatáron kívüli műveletek során a Nemzeti 
Támogató Elem biztosítja a nemzeti erők logisztikai ellátását és a be-
kapcsolódást a multinacionális ellátási rendszerbe; 

- Magyarország NATO csatlakozásával megváltozott a magyar had-
erő feladata. A feladatváltozás természetesen azt is jelenti, hogy bizonyos 
mértékben meg kell változnia a haderőt támogató logisztikai rendszernek 
is. 

III. csoport: Logisztikai modernizáció 

A 2000 – 2001-ben végrehajtott haderő átalakítás kezdeti lépései be-
bizonyították, hogy a logisztikai rendszer tervezett átalakítása több szer-
vezeti, működési gondot vetett fel. Ez a körülmény szükségessé tette a 
haderő – átalakítás folyamatában, a logisztikai támogatás továbbfejleszté-
si alternatíváinak a kidolgozását. 

Ez a tevékenység – több munkacsoportban – 2001-ben intenzíven 
folyt, az eredmények 2001. április 05-én és október 27-én „Logisztikai 
konferencia” keretében kerültek összegzésre. 
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A konferenciákon elhangzottak alapján a következő összegzett 
megállapítások tehetők a logisztikai rendszer továbbfejlesztésére vonat-
kozóan: 

- A logisztikai támogatás megvalósításának elve és folyamata béké-
ben és minősített időszakban legyen megközelítőleg azonos;  

- A támogatási rendszer legyen rugalmas, alkalmazkodó képes. Dan-
dár, ezred szinten biztosítsa a teljes körű logisztikai autonómiát, központi 
tagozatban megfelelő tartalékok – szervezet, anyag, javítókapacitás – áll-
janak rendelkezésre a csapatok közvetlen támogatására; 

- A logisztikai támogatás vezetése egyszerűsödjön, minden szinten 
funkcionálisan szervezett rendszer működjön – a szakmai követelmények 
és elvek – megvalósulása mellett; 

- Az MH logisztikai támogatása illeszkedjen a szövetséges logiszti-
kai rendszerhez, alapvetően az ellátási, az üzembenntartási, a mozgatási 
és szállítási, az elhelyezési, valamint a gazdálkodási funkciókat foglalja 
magában. 

Ez a két utóbbi elv váltja ki a legnagyobb szakmai vitát jelen pilla-
natban. Egyesek a funkcionalitás alatt a jelenlegi ágazati biztosítási 
rendszer felszámolását értik. Véleményem szerint ez, a rendszer teljes 
vertikumában helytelen elképzelés. A Magyar Honvédség szervezetében 
– lehetőleg a vezetés felső szintjén – feltétlenül szükség van az 
anyagnemfelelős szolgálati ágakra, akik egy – egy haditechnikai és 
hadtáp eszköz és anyag csoport teljes életciklus menedzselését végzik. 
Ezt a tevékenységet különböző szervezeti formákban, estenként logiszti-
kai támogatástól elkülönülve, minden országban végzik. Az életciklus 
menedzselést gazdaságosan csak a jelenleg meglévő szolgálati ágak bá-
zisán lehet megvalósítani. Haderőnemi tagozatban és csapat szinten 
működhet a funkcionális logisztikai biztosítás, mivel az MH szintű 
anyagnemfelelős szolgálati ágak a beszerzés, rendszerbe (szervezetbe) 
állítás, készletgazdálkodás, üzemeltetés (használat), tárolás szakmai fe-
lügyelet, selejtítés, nyilvántartás központi feladatok végrehajtásával biz-
tosítják ennek feltételeit. 

- Minden szinten legyen költségtakarékos, a rendelkezésre álló erők 
és eszközök optimális kihasználását eredményezze; 

- A korszerűsített logisztikai rendszer struktúrája biztosítsa a vezetés 
minden szintjén a HVK logisztikai csoportfőnök (tervezés, koordinálás), 
illetve az MH összhaderőnemi logisztikai és támogató parancsnok (valós 
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logisztikai biztosítás) szakmai hatás- és jogkörébe tartozó szervezeti ele-
mek elkülönült meglétét és működését; 

Ez az elv is komoly vita tárgya haderőnemi szinten. Jelenleg – kí-
sérleti jelleggel – a haderőnemi parancsnokságokon egy szervezetbe ke-
rül a törzskari tervező, koordináló tevékenységet végző A4/G4 blokk és 
a valós végrehajtást tervező, szervező, irányító logisztikai műveleti köz-
pont blokk. Ez a szervezeti megoldás egyik oldalról visszalépés az elfo-
gadott elvektől, a másik oldalról pedig nem teszi lehetővé az egyértelmű 
felelősségi vonalak érvényesülését. 

- A fogyasztói logisztika rendszerében az anyagokat anyagosztá-
lyokba kell besorolni. A kialakított anyagosztályoknak megfelelően – a 
háborús alkalmazás figyelembevételével – új raktározási rendszert kell 
kialakítani. 

Ebben a kérdésben is vannak vélemény különbségek. Az egyik né-
zet szerint  az anyagosztályok egyben szervezeti felépítést is jelentené-
nek, a másik nézet szerint – amivel én is egyetértek az, hogy az anyag-
osztály az osztályon belül egységes készletképzési, tervezési és nyilván-
tartási elvet jelent és egy osztály anyaga tartozhat több szolgálati ághoz 
is. 

- A nemzetgazdaságban fellelhető anyagféleségeknél, szolgáltatá-
soknál a lehetőségek függvényében a nemzetgazdaságra történő támasz-
kodás elvét kell előtérbe helyezni, a csapatok hadi alkalmazhatósága fel-
tételei biztosítása mellett. 

A felhasznált kutatási eredmények összefoglalása alapján a követ-
kező megállapítások tehetők: 

- Az elmúlt évek kutatási eredményei, még ha egyes részkérdésben 
ellentmondásban is vannak, a változtatás szükségességét igazolják; 

- Általános az a vélemény, hogy a technikai biztosítás feltételei, le-
hetőségei romlottak, ami a technikai kiszolgáló rendszer működésképte-
lenségéhez vezetett; 

- A jelenlegi technikai kiszolgálási rendszer kisebb módosításokkal 
nem alakítható át működésképessé; 

- Reális lehetőség van arra, hogy a logisztikai modernizáció része-
ként, egy működőképes technikai biztosítási rendszer váltsa fel a régit; 
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- Az MH békeműködése és a várható alkalmazása sajátosságaira és 
körülményeire irányuló elemzések azt bizonyítják, hogy egy jól szerve-
zett és működtetett, a csapatok igényeinek kielégítésére kialakított, erős, 
központi szervezet hatékonyabban képes a meglévő erőforrásokat koordi-
nálni és a csapatok megerősítő logisztikai támogatását végezni. 

Felhasznált irodalom: 

1. Kiss Sándor, Lévay Gábor: A csapatok fegyverzeti és technikai szer-
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ja. Honvédségi Szemle 1987/4. Szám 1 – 7. Oldal. 
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10. Fazekas Albert: Az integráció tapasztalatai az egységnél. Honvédségi 
Szemle 1987/4. Szám 47 – 48. Oldal. 

11. Patai József: Anyaggazdálkodás a rendszerek egyesítésével. Hon-
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12. Patai József, Dr. Németh Károly: A fegyverzeti és technikai biztosí-
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kai főnökségeinek vezetési rendjével kapcsolatban. Szárazföldi Csa-
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alárendeltségében 
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- A katonai közigazgatások 

- A gazdászat-közigazgatások 

- A műszaki köz-

igazgatások 

 

- Közigazgatások 

- -a műszaki közigazgatások 
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Dr. Zimonyi István: Az anyagi-technikai biztosítás megszervezése a magyar királyi 
honvédségben, a modellváltás következményei. Hadtápbiztosítás és anyagi-technikai 
biztosítás. Tata, 1991. 
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2. számú vázlat 

A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG  
ELLÁTÓ SZOLGÁLATÁNAK VEZETÉSE BÉKÉBEN  

A KÖZÉPIRÁNYÍTÁS ÉS A VÉGREHAJTÁS SZINTJÉN 

A./ Középirányítás 

vezérkari főnök pénzügyi és gazdálkodási, köz-
igazgatási együttműködés vezető hadbiztos 

1/c. anyagi vezérkari ti. 
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ho.vonat pk. 

szolg.ág.vez.-k 

- hír. 

- mű. 

-  fe.és lősz. 

- gk. és üza. 

- pc.agi. 
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- áeü. 

közig. alo. I. fokú 
gazd.közig.hat. 

-  ill. 

-  élm. 

-  ruh. 

-  elhe. 

számvevőségi alo. 

-  pén.utalv. 

-  elsz.ellő. 

hadbiztossági sh. 

ügyv.bonyolítása 

 

területi rakt. 

seregtest, magasabbegység 
parancsnok 

területi rakt. 


