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HÉZAGPÓTLÓ JAVASLATOK 
A HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI LOISZTIKAI 

DOKTRINA VÉGLEGESÍTÉSÉHEZ 

Jároscsák Miklós1 

Mint az a szakmai közvélemény előtt jól ismert 2002. év végéig az 
MH Összhaderőnemi Doktrínája kidolgozásával és jóváhagyásával 
párhuzamosan – a HM-HVK Logisztikai Csoportfőnökség irányítói és 
koordináló tevékenysége mellett – be kell fejezni az Összhaderőnemi 
Logisztikai Doktrína megalkotását. Szakmai doktrínánk tervezeteinek 
széleskörű egyeztetése, a 2002. áprilisáig kért véleményezések feldolgo-
zása ez év közepén lezárult, amikor is a logisztikai támogatás irányítói-, 
illetve végrehajtói szintek képviselői, valamint a Zrínyi Miklós Nemzet-
védelmi Egyetem szaktanszékeinek vezető állománya egy konferencia 
jellegű rendezvényen fejthette ki a véglegesítés érdekében felhasználan-
dó konkrét javaslatait. 

Elismerve a doktrína alkotásban részt vállaló személyek munkájának 
eredményességét a konferencián elfogadott állásfoglalás szerint 2002. 
szeptember hónaptól ez év végéig egy szakértői kört alkotó, külön felkért 
szűk kidolgozó csoport fogja elvégezni az elfogadott konkrét változtatá-
sok kidolgozását, illetve a tényleges hiányosságok pótlását. 

Jelen írásomban a hiányosságok két döntő elemét érinteném, ame-
lyek a jelenlegi tervezetben csak érintőlegesen vagy csupán áttételesen je-
lennek meg, holott azoknak önálló fejezet részeket szükséges szentelni. A 
hiányzó két elem a logisztikai gazdálkodás és a termelői logisztika rend-
szeréről, feladatairól és azok megvalósításának szervezeti hátteréről a kö-
vetkezőkben kifejtetteket célszerű az ÖHD Logisztikai Doktrinába be-
emelni. 

                                                      
1 Dr. Jároscsák Miklós ezredes, HM Gazdasági Tervező hivatal főigazgató álta-
lános helyettes. 
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1. Logisztikai gazdálkodás 

1.1. Tágabb értelmezésben a logisztikai gazdálkodás a támogatás 
megvalósításához szükséges erőforrások tervezését, a beszerzésre kerülő 
és a meglévő erőforrások célirányos, szabályos, költséghatékony és el-
számoltatható felhasználását jelenti. A logisztikai gazdálkodás részletei-
ben a honvédség személyi állománya felszereléséhez, ellátásához és elhe-
lyezéséhez, a technikai eszközök üzemeltetéséhez és rendszerbentar-
tásához, az ingatlanállomány kezeléséhez és fenntartásához, valamint a 
katonai közlekedési biztosításhoz kapcsolódó gazdasági feladatok terve-
zésére, szervezésére, irányítására és működtetésére terjed ki. Nemzeti sa-
játosságként nem foglalja magába az egészségügyi gazdálkodás területeit. 
A logisztikai gazdálkodás valójában nem más, mint a különböző tagoza-
tokban lévő anyagnemfelelős ágazati szervezetek gazdálkodási tevékeny-
ségének összessége. 

1.2. A logisztikai gazdálkodás alapvető célja a gazdálkodást szabá-
lyozó törvényi előírások betartása mellett biztosítani a honvédelmi tárcá-
hoz tartozó szervezetek alaprendeltetés szerinti feladatai optimális ráfor-
dításokkal történő végrehajtását. Ezen belül a tárgyévre biztosított forrá-
sok lehetőségeinek maximális kihasználásával gondoskodni a személyi 
állomány élet- és munkakörülményeinek biztosításáról, a technikai esz-
közök hadrafogható-, a hadianyagok és készletek hadihasználható álla-
potban tartásáról, az eszközök és objektumok rendszerszerű üzemelteté-
séről. 

1.3. Az érintett honvédelmi minisztériumi szervek és szervezetek 
szabályzó tevékenysége alapján a logisztikai gazdálkodás központi-, had-
erőnemi-, végrehajtói (csapat, illetve intézményi) szinteken valósul meg. 

1.3.1. A logisztikai gazdálkodás fejezeti szintű szabályozását, a HM 
illetékes hivatalai bevonásával az érintett minisztériumi szervek (főosz-
tályok) készítik elő és a honvédelmi miniszter hagyja jóvá. A miniszteri 
szintű gazdálkodási szabályzók lebontása, a különböző szintű gazdálkodó 
szervezetek feladatainak megfogalmazása és a gazdálkodási folyamato-
kon belüli összehangolt működés biztosítása a központi logisztikai szer-
vek, illetve szervezetek feladata. 

1.3.2. A központi logisztikai szervezetek valamennyi gazdálkodási 
folyamatra kiterjedő irányítói, koordinálói és felügyeleti szerepüket 
anyagnem felelős ágazati rendben, funkcionális irányítás mellett töltik 
be. 
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1.3.2.1. A logisztikai gazdálkodás funkcionális irányító szervezeti 
elemei: 

• Üzemeltetési Főnökség 

• Ellátási Főnökség 

• Elhelyezési Főnökség 

• Közlekedési Szolgálatfőnökség 

• Költségvetési Főnökség 

1.3.2.2. A logisztikai gazdálkodás központi anyagnemfelelős, ága-
zati irányító szervezetei: 

• Fegyverzettechnikai Szolgálatfőnökség 

• Páncélos és Gépjárműtechnikai Szolgálatfőnökség 

• Repülő Műszaki Szolgálatfőnökség 

• Elektronikai Szolgálatfőnökség 

• Műszaki Technikai Szolgálatfőnökség 

• Vegyivédelmi Technikai Szolgálatfőnökség 

• Mérésügyi Szervezet 

• Kiképzési Technikai Szervezet 

• Térképész Anyag Ellátó Szervezet 

• Élelmezési Szolgálatfőnökség 

• Ruházati Szolgálatfőnökség 

• Üzemanyag Szolgálatfőnökség 

• Humán Anyag Ellátó Szervezet. 

1.3.2.3. Anyagnemfelelős központi ágazat a tárca egésze szakanyag-
ellátásának tervezésére, a szakanyaggazdálkodás központi szabályozására 
és irányítására, az ágazati költségvetés tervezésére, a jóváhagyott ágazati 
költségvetés törvényi jogszabályi keretek közötti felhasználásának bizto-
sítására, a katonai feladatok ágazati összetevőinek kimunkálására, vala-
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mint a jóváhagyott ágazati költségvetés terhére kötelezettség vállalásra 
felruházott szakmai irányító szervezet. 

1.3.2.4. A logisztikai gazdálkodás funkcionális- és anyagnemfelelős 
ágazati szervezeteinek rendeltetéséből adódik, hogy szakterületei vonat-
kozásban a honvédség egészére kiterjedő támogatás követelmények sze-
rinti megvalósítása érdekében irányítják, illetve összefogják az éves és a 
különböző időszakra vetített logisztikai szükségletek tervezését. Elvégzik 
a részükre jóváhagyott költségvetési előirányzatok programok, feladatok 
és normatív működés szerinti elosztását, lelépcsőzését, megtervezik a 
tárgyévi, illetve a különböző időtávlatokra szóló beszerzéseket, gondos-
kodnak az általuk kezelt költségvetési előirányzatok tervek szerinti, cél-
irányos, törvényes és a priorizált katonai feladatokat támogató felhaszná-
lásáról, felügyelik a központi támogatásért felelős központokat. 

1.3.2.5. A központi logisztikai szervezetek a katonai feladatok támo-
gatására irányuló gazdasági terezési tevékenységük keretében, az általuk 
kialakított szakfeladatrendszer és a hozzájuk kapcsolt személyi normák, 
normatívák alapján időszakonként számvetik a katonai feladatok ágazati 
erőforrás igényét és azok költségkihatásait. Kimutatják és az általuk ke-
zelt költségvetési tételeken belül részletesen kimunkálják a szükségletek 
és a lehetőségek közötti eltéréseket, melyekkel összefüggésben döntési 
alternatívákat terjesztenek elő. Ebbe a tevékenységükbe bevonják a köz-
ponti ellátó szervezeteket és szükség esetén a haderőnemi tagozatot. 

1.3.2.6. Központi gazdálkodás keretében valósul meg a katonai lo-
gisztika vonatkozásában: 

• a haditechnikai eszközök, valamint a hadianyagok fejlesztése 

• a nomenklatúrás eszközök beszerzése 

• a rendszeresítés (rendszerbe állítás, illetve alkalmazásba vé-
tel) 

• az ipari szintű javítás, modernizálás 

• a rendszerből történő kivonás 

• a selejtezés, valamint a továbbhasznosításra történő előkészí-
tés. 

1.3.2.7. A honvédelmi szervezetek részére a központi logisztikai 
gazdálkodás körébe vont haditechnikai eszközöket, hadfelszerelési cikke-
ket, ellátási anyagokat és készleteket, valamint szolgáltatásokat (erőfor-
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rások) az utaltsági rend szerint a központi logisztikai szervezetek költség-
vetésének terhére, térítésmentesen biztosítják. 

1.3.2.8. A központosított logisztikai gazdálkodás keretében megva-
lósuló ellátást a honvédelmi szervezetek a központi ellátó szervezetek 
költségvetésében biztosított forrásokból normák és normatívák alapján 
részükre illetményes és felhasználható keretek terhére veszik igénybe. 

1.3.2.9. Az ágazati vezetők szakterületi gazdálkodásuk keretében jo-
gosultak a katonai feladatok ágazati erőforrás igényéből adódó költségve-
tési előirányzatok megtervezésére, a jóváhagyott ágazati előirányzatok 
felhasználásának szabályozására és felügyeletére, az ágazati gazdálkodás 
szakmai szabályozására (áttételes módon) előirányzott és anyagátcsopor-
tosítások kezdeményezésére, az oktatás, felkészítés, kiképzés szakmai 
követelményrendszerének kidolgozására. 

Hatáskörüket a parancsnoki vezetési rendszeren belül érvényesítik 
és hatáskörük a szakmai elöljárókat megillető területekre terjed ki. 

1.3.3. A honvédelmi szervezetek két tagozatos (CSAPATKÖZ-
PONT) ellátási rendszerében meghatározó szerepet töltenek be az ellátó 
központok, amelyek részesei a központi logisztikai gazdálkodás tervezé-
sének, ugyanakkor tevékenységi körükbe tartozik mindazon gazdasági fo-
lyamatok menedzselése, és végrehajtása, amelyek az anyagok, illetve 
technikai eszközök átvételével, központi nyilvántartásával, tárolásba he-
lyezésével, vagy kiadásával, karbantartásával és frissítésével, állagmeg-
óvásával, hadrafoghatóságának, illetve hadihasználhatóságuk fenntartá-
sával, selejtítésével, vagy rendszerből történő kivonásuk előkészítésével, 
végül az elszámolásokkal kapcsolatos feladatokat foglalják magukban. 

1.3.3.1. Az ellátó központok a központi beszerzések specifikált igé-
nyeit adják meg és részt vesznek a közbeszerzési eljárások előkészítésé-
ben és lebonyolításában. Alapvető tervezési tevékenységeik mellett bevé-
telezik a központi tárolású technikai eszközöket és anyagokat, amelyek 
tartalékát tovább tárolják, illetve az ellátásba vont részét kiutalványozzák 
az érintett honvédelmi szervezetek részére. 

1.3.3.2. Az ellátó központok gazdálkodási tevékenységének állandó 
elemét képezi a szerződéses megrendelések fogadása, átvétele, tárolásba 
helyezése, nyilvántartása, majd az ellátási rend szerinti csoportosítások 
kialakítása és a vételezés, illetve a kiszállítás feltételeinek biztosítása. 

1.3.3.3. Két alapvető gazdálkodási funkció van jelen az ellátó köz-
pontok tevékenységében, mégpedig egyrészt a tervező, szervező és köz-
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ponti nyilvántartó funkció, másrészt a technikai eszközök és anyagok tá-
rolása helyezésével, raktározásával, valamint ellátásba vonásával kapcso-
latos végrehajtási tevékenységi kör. A gazdálkodási funkciókat szükség-
szerűen kiegészíti a széttagolt raktárbázisok vezetésére irányuló parancs-
noksági feladatok. 

1.3.3.4. Ellátó központ szintű gazdálkodás szervezett és hatékony 
folytatásával a csapatok és intézetek megbízható ellátásának alapfeltételei 
között meghatározó jelentőséggel bír a termékazonosítás (kodifikáció) és 
a logisztikai gazdasági információs rendszer. 

1.3.3.4.1. A jelenleg alkalmazott elavult HETK kódoláson alapuló – 
termékazonosítási rendszert fel kell váltani a NATO raktári szám beveze-
tésén alapuló kodifikációs, NCAGE kódokat alkalmazó rendszerrel. A 
termékazonosítás átmeneti periódusában, a folyamatban lévő ellátási fe-
ladatokhoz – a nyilvántartások futtatása érdekében – egy ideig még fenn 
kell tartani a HETK kódolást, de azzal párhuzamosan a kodifikációs 
szofter alkalmazásával meg kell kezdeni a még viszonylag tovább (több 
évig) rendszerben maradó technikai eszközök és anyagok átkodifikálását, 
míg az újonnan rendszerbe kerülő eszközök már NATO azonosítóval ke-
rülnek ellátásra. Ez az átmeneti folyamat a termelői logisztika meghatá-
rozott intézményét a HM Gazdasági Tervező Hivatalt és az átkodifiká-
lást gyakorlatban végrehajtó polgári szervezetet érinti, ugyanakkor az 
ellátó központ mint alkalmazó vesz részt a folyamatban. 

1.3.3.4.2. A logisztikai gazdasági információs rendszer kiépítésének 
alapvető célja, hogy kiszolgálja a logisztikai gazdasági folyamatok nyil-
vántartási, jelentési, felhasználás és üzemidő figyelési, beszámoltatási, 
operativ adatközlési igényét, úgy, hogy a központi adatbázis és a terminá-
lok között korszerű adatátviteli csatornákon át áramlik az információ. 

1.3.3.5. Az ellátó központok integrált szakmai vezető szervein belül 
megtalálhatóak az ágazati felelős tervezők, valamint a végrehajtás szint-
jén a szakanyag raktárgazdálkodásának szakanyagokra specializált beosz-
tásai. Ez az állomány hivatott a központi ellátás tervezésére, szervezésére 
és végrehajtására. 

1.3.3.6. A csapatok és más honvédelmi szervezetek ellátását az ellátó 
központok alapvetően a soros, éves, féléves, vagy negyedéves gyakori-
sággal történő felhasználás utánpótlásával hajtják végre, ugyanakkor al-
kalmazzák a különböző esetekben felmerülő soron kívüli ellátási igények 
kielégítését. Az ellátási utánpótlások gyakorisága szakanyag ellátási 
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rendszerenként más és más, aminek a szükségletek felmerülése képezi az 
alapját. 

1.3.3.7. Az ellátó központ szintű logisztikai gazdálkodás rendszeré-
ben az ellátó központok közvetlen kapcsolatban állnak a polgári (nem-
zetgazdasági) gyártó, termelő, szolgáltató szervezetekkel. Kapcsolatuk 
alapja a közbeszerzési eljárásokat követően kötött kétoldalú szerződéses 
viszony, amely kötelezi egyrészt a beszállítót (szolgáltatót) a megfelelő 
mennyiség, minőség időbeni és szerződésben rögzített árakon történő tel-
jesítésére, míg másrészt az ellátó központot az időbeni átvételre és a kifi-
zetések teljesítésére. 

1.3.3.8. A logisztikai gazdálkodás központi feladatainak végzése so-
rán, az ellátó központok főként a beszerzés, a gazdasági tervezés, a rend-
szeresítés és rendszerből történő kivonás tekintetében közvetlen kapcso-
latban állnak a termelői logisztika intézményeivel. Gazdasági kapcsolat-
rendszerük vertikálisan az anyagnem felelős ágazatok vezető szervei, il-
letve a haderőnemi logisztikai vezető szerveken keresztül a csapat logisz-
tikai irányába terjed ki. 

1.3.3.9. Az ellátó központok felelősek a részükre jóváhagyott költ-
ségvetési előirányzatok törvényekben és jogszabályokban előírt módon 
történő felhasználásáért, a rendelkezésre áll források erejéig a csapatigé-
nyek mind teljesebb körű kielégítéséért. Jogosultságuk a részükre jóvá-
hagyott gazdálkodási terv önálló megvalósításában, a gazdálkodó szerve-
zetekkel való kapcsolattartásban, az ellátandókkal történő együttműkö-
désben és a különböző igények kielégítésében ölt testet. 

1.3.4. Haderőnemi parancsnokság szintjén működő logisztikai vezető 
szervek gazdálkodási feladatai a csapatok ellátási-, javítási, fenntartási 
igényeinek szabályozott rend szerinti gyűjtésében, összesítésében és a 
központi gazdálkodó szervezetek részére történő továbbításában jelent-
keznek. Ugyanakkor részt vesznek az ágazati költségvetés tervezési fo-
lyamatában, alárendeltjeik részére a haderőnemi szinten jóváhagyott költ-
ségvetés elosztásában. 

1.3.4.1. A különböző logisztikai gazdálkodási folyamatokra kiterje-
dően irányítják és felügyelik a csapatok logisztikai költségvetési- és 
anyaggazdálkodásának vitelét. 

1.3.4.2. Intézkednek a hatáskörükbe tartozó költségvetési előirány-
zatok tervezésére, az adatszolgáltatások teljesítésére, melynek alapján 
haderőnemi összesített logisztikai gazdálkodási (költségvetési) terveket 
dolgoznak ki. 
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1.3.4.3. Kezdeményezik a logisztikai költségvetési előirányzatok ha-
táskörükbe tartozó, indokolt átcsoportosítását. 

1.3.4.4. Szabályozzák a logisztikai gazdasági beszámoló jelentések 
elkészítésének rendjét, a beérkezett beszámolókat összesítik és megküldik 
a központi gazdálkodó szervezetek részére. 

1.3.4.5. Fő tevékenységi körükbe tartozik a csapatok logisztikai gaz-
dálkodása ellenőrzésének tervezése, szervezése és végrehajtása. 

1.3.4.6. A haderőnemi tagozat a logisztikai gazdálkodás rendszeré-
ben adminisztratív szerepet tölt be, amely keretében részt vesz az ágaza-
tok gazdálkodása követelményeinek összeállításában, a normák és nor-
matívák képzésében, a beszerzési eljárások, rendszeresítések és a hozzá-
juk kapcsolódó csapatpróbák lebonyolításában. 

1.3.4.7. A haderőnemi logisztikai tagozatban anyaggazdálkodási te-
vékenység nem folyik, a haderőnemek, raktárakkal, készletekkel, szállító 
kötelékekkel nem rendelkeznek. Ebből adódóan a tényleges gazdálkodási 
folyamatba történő beavatkozási képességekkel a haderőnemek nem ren-
delkeznek. 

1.3.5. A csapat-, intézményi gazdálkodást folytató szervezetek lo-
gisztikai vezető és végrehajtó szervezeti elemeinek alaprendeltetése az 
adott honvédelmi szervezet logisztikai szükségleteinek megtervezése az 
állománytáblák, normák, normatívák és más tervezési alapokmányok 
alapján, az ágazati - anyagnemfelelősi – körbe tartozó igények kielégíté-
sének gazdálkodási tervben történő rögzítése, illetve azon belül a felada-
tok végrehajtásához szükséges részletes erőforrások, költségek kimutatá-
sa, továbbá a jóváhagyott költségvetés terhére beszerzett, illetve rendel-
kezésre bocsájtott dologi eszközök szabályszerű felhasználásának biztosí-
tása. 

1.3.5.1. A végrehajtói szintű logisztikai gazdálkodás tartalmát te-
kintve a következő folyamatokat öleli fel: 

• saját és az ellátásra utaltak részére éves, szakterületi bontású 
gazdálkodási terv készítése 

• a technikai eszközök üzemeltetésére, üzemben tartására irá-
nyuló tevékenységek folytatása, a technikai kiszolgálás meg-
valósítása 

• készletezés, tárolás és raktárgazdálkodás végzése 
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• a tényleges ellátási, azon belül a szállítási feladatok tervszerű 
végrehajtása 

• az üzemgazdasági számvitel keretén belül a készlet-, üzem-
idő-, javítás-, anyagmozgás-, selejtezés nyilvántartások veze-
tése 

• szabadkézi beszerzések folytatása 

• alegységek gazdálkodó tevékenységének irányítása 

• időszakos elszámolások, leltározás végrehajtása 

• gazdálkodási beszámolók készítése. 

1.3.5.2. A fenti gazdálkodási folyamatok megvalósítása a gazdálko-
dás tervezését és szervezését folytató Logisztikai Műveleti Központok 
ágazati felkészültség birtokában lévő szakállománya, valamint a végre-
hajtó logisztikai egység (alegység) tevékenysége által történik.  

1.3.5.3. Végrehajtói szinten a parancsnokok (intézményi vezető) fe-
lelősek a logisztikai gazdálkodásért is, azon belül a különféle anyagi-, 
technikai- és más erőforrásigények meghatározásáért, a rendelkezésre bo-
csájtott erőforrásoknak, költségvetési előirányzatoknak és más különféle 
kereteknek a gazdálkodási szabályok szerinti felhasználásáért, a gazdál-
kodás belső szabályainak kidolgozásáért és érvényre juttatásáért, a gazda-
sági beszámolók elkészítéséért és a belső ellenőrzés megszervezéséért. 

1.3.5.4. A parancsnok (intézményi vezető) felelősségi körébe tarto-
zó feladatok végrehajtását, költségvetési előirányzatok, valamint keret-
felhasználási jogkörének gyakorlását a logisztikai szakállomány hivatott 
elősegíteni. 

1.3.5.5. A csapat (intézményi) szinten zajló éves gazdálkodási fo-
lyamatok, a valós ellátás, technikai kiszolgálás tervezése, szervezése az 
ágazati szakállományt magában tömörítő Logisztikai Műveleti Köz-
pontban történik. A Logisztikai Műveleti Központ vezetője felelős a 
szakszerű gazdálkodási tervek kidolgozásáért, az igények teljesítésére 
épülő költségvetés erőforrás tervekkel történő alátámasztásáért, valamint 
a napi működéssel összefüggő logisztikai gazdálkodási szakfeladatok 
meghatározásáért. 

1.3.5.6. A logisztikai gazdálkodási szakfeladatokat és a napi műkö-
désével összefüggő ellátási, technikai kiszolgálási, rendszerben tartási te-
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vékenységet a csapat (intézmény) logisztikai végrehajtó szervezete a rak-
tárgazdálkodás, valós ellátás, szállítás, javítás, technikai kiszolgálás, 
egyéb szolgáltatások nyújtása keretében köteles teljesíteni. 

1.3.5.7. A végrehajtói szintű logisztikai gazdálkodás vitele során a 
csapat (intézmény) logisztikai vezető és végrehajtó szervezetei közvetlen 
kapcsolatban állnak a nemzetgazdasági beszállítókkal, valamint az ellátó 
központokkal. Kapcsolataikkal összefüggő főbb gazdasági folyamatok 
elkülönítésénél az alábbiakra kell tekintettel lenni: 

• a kötelezettség vállalása vezetői feladat 

• a kötelezettségvállalás ellenjegyzése pénzügyi feladat 

• a teljesítés igazolása szakági feladat 

• számla felülvizsgálat, ellenőrzés szakági feladat 

• utalványozás vezetői és szakági feladat 

• utalványozás ellenjegyzése pénzügyi feladat 

• számlák, számfejtési okmányok ellenőrzése pénzügyi feladat 

• kifizetés, átutalás pénzügyi feladat. 

1.4. A logisztikai gazdálkodás az Államháztartási Törvény, a Szám-
viteli Törvény, a Közbeszerzési Törvény, valamint a hozzájuk kapcsoló-
dó jogszabályokra épülő Honvédelmi Miniszteri Szabályozás (utasítás) 
alapján kidolgozott általános és szakmai szabályzók alapján történik. 

1.4.1. Az anyagnemfelelős ágazatok gazdálkodási tevékenységét in-
tegráló logisztikai gazdálkodás alapvető szabályzói az önállóan kiadott 
ágazati szakmai szabályzók, szakutasítások, amelyek átfogják az adott 
logisztikai ágazaton belül jelentkező gazdasági folyamatok teljes skáláját 
és útmutatást adnak a különböző szinteken és tagozatokban működő lo-
gisztikai vezető és végrehajtó szervezetek, szervezeti elemek számára a 
gazdálkodási, illetve támogatási feladatok végrehajtásának útjára, módjá-
ra. 

1.4.2. A szakmai szabályzók a gazdasági környezet viszonylagos ál-
landóságát követve nem éves viszonylatokban, hanem hosszabb távon ír-
ják elő, illetve adnak útmutatást a gazdálkodási feladatok tervezésétől 
azok megvalósításáig. Változtatásukra csak a központi gazdálkodási sza-
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bályzókban (törvényekben) bekövetkező módosulások, valamint a hon-
védelmi tárca gazdálkodási rendjének átalakítása esetén kerül sor. 

1.4.3. A logisztikai gazdálkodás szabályzó rendszerében az ágazati 
szakmai szabályzókon túlmenően fontos és elengedhetetlen szerepet töl-
tenek be a különböző feladatokra, illetve személyekre, eszközökre és ob-
jektumokra felszámolható normák és az azok alapján számvetett norma-
tívák, amelynek egyik része pénzügyi, másik része természetbeni jellegű. 
Minden gazdálkodási ágazati vezetéssel szembeni alapkövetelmény a 
szakági normák, normatívák időszakos aktualizálása, az ellátási- és fenn-
tartási igényekkel történő összehangolása, mely során minden esetben a 
rendelkezésre álló költségvetési források mértékéig lehet változtatni. 

1.4.4. A jelenleg folyamatban lévő Logisztikai Gazdasági Infor-
mációs Rendszer kiépítéséig a logisztikai nyilvántartások vezetésében a 
hagyományos ágazati specifikumok érvényesülnek. Erre vonatkozóan a 
szakági szabályozók különösen a központi nyilvántartások vezetése vo-
natkozásában egymástól eltérőek, így különböző módon képesek kielégí-
teni a számvitel és vezetői adatszolgáltatás igényeit. 

1.4.4.1. A logisztikai gazdasági információk nyilvántartása, az 
adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettségek teljesítése csapat (intéz-
ményi) szinten az ESZKÖZ program használatával valósul meg. Az 
ESZKÖZ program azonban ma már csak részben képes kielégíteni a 
nyilvántartások korszerű, naprakész vitelének igényét. 

1.4.4.2. A logisztikai gazdasági folyamatokat leképező és követő 
nyilvántartási rendszer különböző okokból kifolyólag nem teszi lehetővé 
az üzemgazdasági jellegű adatszolgáltatásokat, ami egyik meghatározó 
feltétele a szakmai tevékenységek megalapozott folytatásának. 

1.4.4.3. A meghatározott tartalmú beszerzési és üzemeltetési adat-
szolgáltatás feldolgozása révén az ellátó és üzemeltető szervezeti elemek 
részére szakmailag megalapozható a feladatszabás és hatékonyabbá tehe-
tő a végrehajtás. 

1.4.4.4. A logisztikai gazdasági információs rendszer működtetésé-
hez nélkülözhetetlen a technikai eszközök és anyagok NATO kodi-
fikációs eljárás szerinti kódokkal, azonosító jelölésekkel történő ellátása, 
mely eredményeként az információs rendszer egyedi – NATO szövetségi 
környezetben, sőt azon túlmenően is – azonosítók alapján értelmezheti és 
pontosan megjelölheti az adott anyag helyét, mennyiségét, értékcsoportját 
és más jellemzőit. 
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1.4.5. A központi szabályozások által előírtak maradéktalan betartá-
sa érdekében, azokra építve részletes szabályozást végeznek - saját alá-
rendelt szervezetük vonatkozásában - a haderőnemi parancsnokok és az 
ellátó központ parancsnokok. 

1.4.6. A logisztikai gazdálkodás szabályozásával szembeni legfonto-
sabb követelmény, hogy a szabályzók legyenek összhangban a felsőbb 
szintű gazdálkodási utasításokkal, azon túlmenően erősítsék a központi 
akarat érvényesülését. 

1.4.7. A logisztikai gazdálkodás különböző szintekről történő szabá-
lyozásával olyan alapelvek érvényesülését szükséges elősegíteni, mint: 

• a fejlesztési programok és a normatív működés feladatainak 
megalapozott gazdasági tervezése 

• a feladat alapú erőforrás és költségtervezés módszereinek 
minden tervezési szinten történő alkalmazása 

• a költségvetési igények norma és normatíva alapon történő 
összeállítása 

• a forráselosztás érdekektől mentes, prioritási sorrendbe állított 
feladatok szerinti megvalósítása 

• a biztosított költségvetés és más erőforrások lehető leghaté-
konyabb felhasználásának biztosítása 

• az ellátási, fenntartási, üzemeltetési igények mind teljesebb 
körű kielégítése 

• a személyi állomány dologi szükségletei biztosítása és a tech-
nikai hadrafoghatóság elsődlegességének betartása 

• a honvédelmi szervezeteknél és a nemzetgazdaságban tárolt 
készletek helyes arányának fenntartása 

• a pontos és naprakész nyilvántartásokon keresztül a gazdál-
kodási folyamatok átláthatóságának biztosítása, a pazarlás, il-
letve a visszaélések lehetőségeinek megakadályozása 

• a rendszeres gazdasági ellenőrzések hatékonyságának fenntar-
tása 

• a gazdálkodási hiányosságokból eredő károk, veszteségek 
megakadályozása, a környezetvédelmi előírások érvényesülé-
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sének és a hulladékgazdálkodás bevezetésének előtérbe he-
lyezése 

• korszerű logisztikai gazdasági információs rendszer létreho-
zásából adódó előnyök kiaknázására. 

A fenti alapelvek érvényre juttatása nem kizárólag logisztikai 
szakmai feladat, ebből következően a logisztikai gazdálkodási rendszer 
szak-szerű és hatékony működése csak a parancsnoki- és a szakmai ve-
zetés együttesen összehangolt tevékenysége révén valósulhat meg. 

1.5. A logisztikai gazdálkodás vezetése és irányítása, a honvédel-
mi minisztériumi-, irányítói- és intézményi szintekre tagozódik, amelye-
ken belül egyaránt érvényesül a hivatali és szakmai felettesi, valamint a 
szolgálati és szakmai elöljárói rendszer. 

1.5.1. A honvédelmi tárcán belüli logisztikai gazdálkodás vezetését 
és irányítását a honvédelmi miniszter a védelemgazdasági helyettes ál-
lamtitkár részére leadott felelősségi és jogkör útján látja el. a Honvéd 
Vezérkar főnöke, mint közvetlen szolgálati elöljáró irányítja a honvéd-
ség logisztikai gazdálkodásának vezető szervezetét, a középszintű pa-
rancsnokságok sorába tartozó MH összhaderőnemi Logisztikai Támo-
gató Parancsnokságot. 

1.5.1.1. A Honvéd Vezérkaron belül a logisztikai gazdálkodás felső 
szintű szabályozását, a tervezési követelmények meghatározását, a logisz-
tikai költségvetési keretek elosztását, az időarányos gazdálkodási beszá-
molók feldolgozását végző szervezeti elem nincs, ennek ellenére a HM-
HVK Logisztikai Csoportfőnökség logisztikai támogatás elveire, köve-
telményire, doktrinájára, műveleti tervezésére, készletképzésére és más 
szakfeladatokra vonatkozó szabályozási tevékenységével hatást gyakorol 
a logisztikai gazdálkodás rendszerének működésére. 

1.5.1.2. A Honvéd Vezérkar főnöke gazdálkodási jogkörökkel nem 
rendelkezik, a logisztikai gazdálkodás viszont ráépül a vezetési követel-
ményekből adódó feladatokra, elérendő képességekre, illetve a velük 
kapcsolatos priorizálásokra. 

1.5.1.3. A logisztikai gazdálkodás honvédelmi miniszteri szintű sza-
bályozó tevékenységében az illetékes minisztériumi főosztályok mellett 
részt vesznek a termelői logisztikához tartozó HM hivatalok, amelyek a 
gazdasági tervezés, a beszerzés, a haditechnikai fejlesztés, a rendszeresí-
tés és rendszerből történő kivonás, valamint a minőségbiztosítás és kodi-
fikáció területein vesznek részt a gazdasági folyamatok szabályozásában. 
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1.5.2. A fejezeti szintű logisztikai gazdálkodás központi rendszerét 
egy középszintű vezető szerv, az MH Összhaderőnemi Logisztikai Tá-
mogató Parancsnokság működteti, illetve irányítja. Ez a szervezet fele-
lős a honvédelmi szervezetek egészét átfogó és egészére kiterjedő logisz-
tikai támogatás megtervezéséért, megszervezéséért és a végrehajtó 
tagozatba tartozó ellátó központok szolgálati és szakmai irányításáért. 

1.5.2.1. Az MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancs-
nokság a szervezetébe tartozó integrált szakmai főnökségek, valamint az 
anyagnem felelős ágazati vezető szervek útján: 

• működteti a logisztikai gazdálkodás rendszerét 

• elvégzi a központi szabályozások feldolgozását és annak to-
vább-bontását 

• elkészíti az ágazatok különböző időtávú gazdálkodási terveit, 
amelyhez elvégzi a feladat alapú erőforrások és költségtervek 
kidolgozását 

• végrehajtja a dologi kiadásokra jóváhagyott költségvetési ke-
retek elosztását, elvégzi annak felhasználásával kapcsolatos 
részletes szolgálati szabályozását 

• megszabja az ellátó központok szakmai feladatait 

• ágazati szinten, közvetett módon irányítja a haderőnemi lo-
gisztikai gazdálkodás feladatait 

• kidolgozza a szakterületi normákat és normatívákat, amelye-
ket előterjeszti miniszteri jóváhagyásra 

• kezdeményezi a szükségessé váló költségvetési előirányzat 
átcsoportosítások engedélyezését 

• tervezi és szervezi a honvédelmi szervezetek logisztikai adat-
szolgáltatással kapcsolatos tevékenységét 

• összesíti a logisztikai költségvetési tervjavaslatokat a fejezet 
2. címére vonatkozóan 

• előkészíti a logisztikai gazdálkodás felső szintű döntéseinek 
meghozatalát 

• irányítja a készletképzési követelményekből adódó feladatok 
teljesítését 
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• javaslatokat dolgoz ki a logisztikai gazdálkodás egyes terüle-
tei fejlesztésére, részt vesz a fejezet gazdálkodási rendjének 
korszerűsítésében 

• részt vesz a haditechnikai fejlesztési, beszerzési és rendszere-
sítési eljárások lefolytatásában 

• együttműködésben a HM illetékes szerveivel és hivatalaival 
megtervezi a katonai műveletek logisztikai támogatását 

• a szakmai szabályzók alapján irányítja a logisztikai gazdálko-
dási folyamatokon belül jelentkező feladat végrehajtását 

• elkészíti a logisztikai gazdálkodás időszakonként összesített 
beszámolóit a biztosított költségvetési előirányzatok és más 
erőforrások felhasználásának helyzetéről. 

1.5.2.2. A logisztikai gazdálkodás egészét tekintve meghatározó je-
lentőségű MH Összhaderőnemi Logisztikai Támogató Parancsnokság 
tervezési, forráselosztási, szabályozási és az ellátó központok útján meg-
valósuló közvetlen támogatási szerepét a szervezetébe tartozó anyagnem-
felelős szolgálati ágak tevékenysége révén tölti be. 

1.5.3. A haderőnemi logisztikai vezető szervek – ide értve az MH 
Hadkiegészítési és Kiképző Parancsnokságot is – az MH Összhaderő-
nemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság szakmai irányítása mel-
lett hajtják végre tervezési koordinációs, összesítési, gazdálkodás felü-
gyeleti feladataikat. Tevékenységük döntően a haderőnemi szintű logisz-
tikai gazdálkodás összefogására, a szabályozások betartatására, a haderő-
nemi vezetés által priorizált igények tervezésének végrehajtására irányul. 

1.5.4. A haderőnemi parancsnokságok parancsnokai a logisztikai 
gazdálkodásra kiterjedő jogkörükben: 

• irányítják a szolgálati alárendeltségükbe tartozó szervezetek 
gazdálkodási tevékenységét 

• intézkednek a gazdasági feladatok és adatszolgáltatások telje-
sítésére 

• elkészíttetik a gazdálkodási szintjük szerinti összesített költ-
ségvetési előirányzatok és keretek tervjavaslatait 

• kezdeményezik a logisztikai és más költségvetési előirányza-
tok átcsoportosítását 
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• elkészíttetik és összesítik a gazdálkodási beszámoló jelentése-
ket 

• végeztetik a gazdálkodási területekre kiterjedő belső ellenőr-
zési feladatokat 

• tervezik az alárendeltek anyag-, eszköz és szolgáltatási szük-
ségleteinek kielégítésével kapcsolatos feladatokat 

• végeztetik a haderőnemi szintű logisztikai nyilvántartások ve-
zetését. 

1.5.5. Végrehajtói-, intézményi szintű vezetők, a gazdálkodó szerve-
zet logisztikai vezetőjén keresztül gyakorolt, jogkörükben 

• irányítják az éves anyagszükségleti tervek összeállítását, va-
lamint az ellátási, javítási, fenntartási és szolgáltatási igények 
tervezését 

• felügyelik a szabadkézi beszerzések tervszerű végrehajtását 

• biztosítják az anyagi eszközök tárolásának, raktározásának 
feltételeit 

• jóváhagyják a különböző időszakban és feladatokban kidol-
gozott logisztikai támogatási terveket 

• intézkednek a helyi csapatpróba eljárások lefolytatására 

• felügyelik a logisztikai gazdálkodás folytatását, a nyilvántar-
tások és elszámolások vezetését 

• javaslatot tesznek a csapat-, intézményi feladatokkal össze-
függő ellátási rend, norma és normatíva módosításokra. 

1.5.6. A különböző szintű szabályozást végrehajtó és irányító szer-
vezetek felelősségi-, jog és hatásköri feladatainak pontos leírását a törvé-
nyi szabályozásokra épülő honvédelmi miniszteri utasítás tartalmazza. 

1.5.7. A Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és intézményi 
gazdálkodásának jelenleg érvényben lévő rendjét a 9/1998 (HK.4.) HM 
utasítás tartalmazza. 

1.5.8. A logisztikai gazdálkodás nemzeti jogalkotásból származó 
szabályozásra épülő rendszerének egyaránt alkalmasnak kell lennie az or-
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szág területén feladatokat végrehajtó, illetve a NATO kötelezettségek tel-
jesítését külhoni területen végző haderő kötelékek támogatására. 

1.5.9. A NATO szövetségi rendszerben a nemzeti haderő különböző 
célú és alárendeltségű alkalmazását az egységes logisztikai támogató 
rendszerünkre építve, alapvetően nemzeti felelősség mellett kell megva-
lósítani, míg a NATO parancsnokságok alárendeltségébe átadott, több-
nemzetiségű kötelék részeként működő szervezetek logisztikai támogatá-
sában a kollektív felelősség elve érvényesül. 

1.5.10. A magyar katonai erők alkalmazásának változataiból adódó-
an a logisztikai gazdálkodás rendszerének kellő rugalmassággal kell ren-
delkeznie ahhoz, hogy a nemzeti szabályozások, törvényi előírások kere-
tei között folytatott gazdálkodási tevékenység a lehető legteljesebb körű 
logisztikai támogatás megvalósítását tegye lehetővé. 

2. Termelői logisztika 

2.1. A katonai logisztika haderő célokat, feladatokat és elérendő 
képességeket, valamint a béke (normatív) működést támogató rendszeré-
nek egyik ága a termelői logisztika. 

2.1.1. A termelői logisztika általános fogalmát tekintve a katonai 
logisztika egyik meghatározó eleme, melynek tevékenysége a honvédel-
mi tárca egészére kiterjedően a logisztikai folyamatok működéséhez 
szükséges feltételek biztosítására irányul. 

2.1.2. A termelői logisztika fogalmát olyan konkrét tartalmi összete-
vők alkotják, mint a haditechnikai eszközökre és anyagokra vonatkozó 
kutatások és fejlesztések  folytatása, a rendszeresítési, illetve a rendszer-
ből történő kivonási eljárások tervezése, szervezése és a végrehajtás ko-
ordinálása, az import és a szabadkézi beszerzésen kívüli beszerzések eljá-
rásainak lefolytatása, a beszerzési szerződések megkötése, a logisztikai 
gazdasági tervezés szabályozása, a kodifikáció (termékazonosítás) irányí-
tása, a logisztikai gazdasági információs rendszer követelményeinek ösz-
szeállítása és a rendszer üzemeltetési feladatok végrehajtása, az ingatlan-
gazdálkodás irányítása, az anyagi-technikai eszközökre kiterjedő minő-
ségbiztosítási tevékenység végzése, valamint a szakmai szabványosítási 
tevékenység koordinálása. 

2.1.2.1. A termelői logisztika konkrét fogalmi összetevőiből kiinduló 
tevékenységek célja a honvédség személyi állományára, technikai eszkö-
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zeire és ingatlanállományára irányuló valós logisztikai támogatást végző 
fogyasztói logisztikai oldal működési feltételeinek folyamatos biztosítása. 

2.1.2.2. A szakmai kutatási-fejlesztési tevékenységektől a szabvá-
nyosítások köréig kiterjedő termelői logisztikai folyamatok nem öncélú-
ak, azok minden egyes eleme szervesen kapcsolódik a fogyasztói logisz-
tikai rendszer alkotó elemeihez. 

2.1.2.3. A katonai logisztika egységes rendszerében valójában csak 
képzeletbeli vonal húzódhat meg, illetve csak mesterségesen választható 
szét a termelői- és a fogyasztói oldal. A megkülönböztetést indokolja a 
markánsan különböző alaptevékenységek pontosan behatárolható jellege 
és irányultsága, illetve a feladatrendszerek és azok szervezeti hátterének 
önállósága. 

2.1.2.4. A termelői logisztikai tevékenységek sajátossága, hogy igen 
jelentős katonai (fogyasztói logisztikai) bemenő adatigénnyel rendelkez-
nek, melyek tárca szinten történő feldolgozásával, elemzésével a vezetői 
döntéseket készítik elő. 

2.2. A termelői logisztika tárca szintű, katonai logisztika egészére 
érvényes szabályozói tevékenységét a minisztériumi illetékes főosztá-
lyok, döntéselőkészítési, koordinációs és végrehajtási tevékenységét az 
érintett HM hivatalok hatáskörüknek megfelelően folytatják. 

2.2.1. A termelői logisztikához tartozó és a termelői logisztikai fo-
lyamatok szabályozásában, adott szintű feladatai végrehajtásában érintett 
HM főosztályok konkrét megnevezését, alaprendeltetését és főbb felada-
tait a Katonai Logisztika folyóirat 2002/2. számában olvasható cikkem 
tartalmazza. 

(Cikkemből az MH Összhaderőnemi Logisztikai Doktrináját végle-
gesítő szakértői csoport javaslata és az elöljárók döntése alapján a vonat-
kozó rész a doktrinába beemelhető). 

2.2.2. A termelői logisztikai feladatok megvalósítására, illetve a ter-
melői logisztikai folyamatot is érintő tárca szintű feladatok koordinálásá-
ra hivatott HM hivatalok konkrét megnevezését, alaprendeltetését és főbb 
feladatait a Katonai Logisztikai folyóirat  2002/2. számában olvasható 
cikkem tartalmazza. 

(Cikkemből az MH Összhaderőnemi Logisztikai Doktrináját végle-
gesítő szakértői csoport javaslata és az elöljárók döntése alapján a vonat-
kozó rész a doktrinába beemelhető). 
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2.3. A termelői logisztikai szervezetek alaprendeltetésből adódó fe-
ladataikat csak együttműködési kapcsolatrendszerük széleskörű kiépítése 
és fenntartása révén teljesíthetik, ami egyben feltételét is jelenti a haderő 
logisztikai támogatása megalapozásának. A katonai logisztika rendszere 
nem nélkülözheti a szövetséges logisztikai kapcsolatokat, ugyanakkor a 
szakterületi támogatás nemzetgazdasági beágyazódása megkérdőjelezhe-
tetlenné teszi annak létjogosultságát. 

2.3.1. A termelő logisztikai szervezetek NATO szövetségi szerveze-
tekkel nevezetesen a fegyverzeti területen (Nemzeti Fegyverzeti Igazga-
tók Értekezlete (CNAD), kodifikációs (termékazonosítási) területen (AC-
135), beszerzési területen (AC-313), kutatási fejlesztési területen (RTO), 
szabványosítási területen (pl. AC-301), minőség biztosítási területen 
(AC-250) és ezeken belüli részterületeken folyamatos együttműködést 
valósítanak meg, biztosítva ezáltal a szövetség, illetve a nemzeti logiszti-
kai támogatási követelmények érvényre juttatásához legmegfelelőbb eljá-
rási módok kialakítását. 

2.3.2. Alapvető feladatot jelent a termelői logisztikai szervezetek 
egymás közötti rendszeres együttműködésének megvalósítása, az ezzel 
kapcsolatos fórumok létrehozása és hatékony működtetésük fenntartása. 
A termelői logisztikai szervezetek közötti együttműködés legáltalánosab-
ban a kétoldalú kapcsolatokon keresztül, illetve időszakosan egy-egy ak-
tuális téma feldolgozására hivatott konferencia jellegű, összevont rendez-
vényen töltheti be az adott célok elérése érdekében történő közös hozzá-
járulás egyeztetését. 

2.3.3. Egymásra épülő feladatrendszerük és világosan rögzített kap-
csolódási pontjaik napi gyakorlattá teszik a termelői és a fogyasztói lo-
gisztikai szervezetek együttműködését. A logisztikai támogatás egységes 
rendszerében a bemenő adatokat szolgáltató fogyasztói logisztikai szer-
vezetek teremtik meg a kimenő eredményeket produkáló termelői logisz-
tika működésének megalapozottságát. A termelői logisztika számos eset-
ben a fogyasztói logisztikai igények kielégítője, illetve közvetítője. 

A termelői- és a fogyasztói logisztika szervezetei között élő és fo-
lyamatos kapcsolattartásnak kell megnyilvánulnia a logisztikát alkotó 
összes folyamaton belül. Ezen túlmenően a termelői logisztika kötelezett-
sége, hogy nemzetközi és hazai együttműködés tapasztalatait időben 
megossza a fogyasztói logisztikával. Ezzel a kommunikációval érhető el 
a közös gondolkodás és annak eredményeként a legteljesebb körű és leg-
megfelelőbb támogatási megoldások alkalmazása. 
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2.3.4. A termelői logisztika széles sávban működik együtt a nemzet-
gazdaság termelő és szolgáltató szervezeteivel, valamint azok irányításá-
ra hivatott közigazgatási szervekkel. Együttműködésük közös célja a 
nemzetgazdaságból származó hadifelszerelések minőségi gyártása, az el-
látási anyagok időbeni, megfelelő mennyiségű és minőségű biztosítása, a 
különböző szolgáltatások kellő színvonalú teljesítése. 

2.3.5. A termelői- és a fogyasztói logisztikai szervezetek meghatáro-
zott vezetői körének együttműködési, illetve döntés előkészítési fóruma a 
Honvédelmi Minisztérium Gazdasági Kabinetje, ahol a mindenkori fe-
ladatokhoz kapcsolódó aktuális szakmai kérdések megvitatására, egyetér-
tésére, majd többségi akarattal az illetékes vezető részére történő előter-
jesztésekre kerül sor. 

2.3.6. A termelői logisztika együttműködési területein elért eredmé-
nyek közvetlen hatást gyakorolnak az ellátás, üzembentartás, valamint a 
különböző vállfajú fenntartás minőségére, ezért azt minden érintett szer-
vezet vonatkozásában előtérbe kell helyezni. 

2.4. A katonai logisztika két ágának irányítása a termelői logisztikai 
szervezetekre vonatkozóan szolgálati rendben, míg a fogyasztói logiszti-
kát érintően szakmai elöljárói jogkörben valósul meg a Honvédelmi Mi-
nisztérium közigazgatási államtitkára, illetve a tőle átruházott jogkörben a 
HM védelemgazdasági helyettes államtitkára által. 

2.4.1. A termelői logisztikai folyamatok szabályozására és a termelői 
logisztikai szervezetek irányítására vonatkozó jogkörét a HM védelem-
gazdasági helyettes államtitkár egyes szervezetek vonatkozásában köz-
vetlenül, míg a többi szervezetnél a neki közvetlenül alárendelt főigazga-
tókon keresztül gyakorolja. 

2.4.2. A termelői logisztikai feladatokat megvalósító HM hivatalok 
vezetését a hivatalok élére kinevezett vezetők (főigazgatók) a részükre 
jogszabályokban biztosított jog- és hatáskörben látják el. A Hivatal veze-
tők felelősek a szaktevékenységükbe tartozó termelői logisztikai felada-
tok tervezéséért, szervezéséért és végrehajtásáért, valamint a saját intéz-
ményi működés adott jogi keretek közötti folytatásáért. 

2.4.3. A termelői logisztika vezetési fórumai az éves értékelő-
feladatszabó értekezletek, a rendszeres (havi) vezetői értekezletek, vala-
mint az időszakos beszámoltatások. 

2.4.4. A termelői logisztikai folyamatok megvalósításában érdekelt 
HM szervek és hivatalok részére történő folyamatos vezetői (elöljárói) 
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ráhatás szükségességét a katonai logisztikai rendszer együttes és össze-
hangolt tevékenységének igénye indokolja. 

A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Logisztikai Doktrinája vég-
legesítési stádiumában véleményem szerint a normaszövegként megfo-
galmazott javaslataimmal hozzájárulhatok az eddigi doktrina alkotási fo-
lyamat során még fennmaradt hézagok kitöltéséhez. 

A „Logisztikai gazdálkodás” és a „Termelői logisztika” fejezetének 
megfogalmazását természetesen nem „kész anyagokból” meríthettem, 
hanem a NATO szakirodalom és a vonatkozó hazai szabályozás doku-
mentumaira építve, saját tapasztalataim felhasználásával végeztem el a 
két terület aktualizált, a jelenlegi időszakban is érvényes alapjainak ösz-
szefoglalását. 

Felhasznált irodalom: 

1. NATO Logisztikai Kézikönyv vonatkozó fejezetei. 

2. NATO Összhaderőnemi Logisztikai Doktrina AJP.4. 

3. 90/1997. (V.30.) korm. rendelet HM és MH költségvetése tervezé-
sének, gazdálkodásának, előirányzat felhasználásának szabályozá-
sára. 

4. 9/1998. (HK.4.) HM utasítás a fejezeti gazdálkodás rendjére. 

5. A logisztikai gazdálkodás szintjei és feladatai (saját kidolgozású 
elméleti anyag 1997. évben). 

6. Briák Ottó mk. ezds.: A feladatalapú erőforrás és költségtervezés 
alapjai (a HM Gazdasági Tervező Hivatal alaptevékenységei 2001-
2002 évi munkaanyagok). 

7. A Honvédelmi Minisztérium Ideiglenes Szervezeti és Működési 
Szabályzata. 

 

 

 


