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REFLEXIÓK A HADMÉRNÖK KÉPZÉSHEZ A JÖVÖBENI 
LOGISZTIKAI TÁMOGATÁS KÉPESSÉGEI  

FENNTARTÁSA ÉRDEKÉBEN 

Az előadás a ZMNE Had-
mérnöki szakalapítási fórumon 
hangzott el 2003.02.12-én. 

Szerkesztőség 

Komondi Márton1 

Tábornok- és Tiszt Urak! Hölgyem és Uraim! Tisztelt jelenlé-
vők! 

A logisztikai csoportfőnök, Frigyer László mérnök dandártábornok 
úr nevében is köszöntöm a fórum résztvevőit. Felkért előadóként a „lo-
gisztikai szakállománnyal szembeni katonai-szakmai követelményekről, 
illetve ezen belül a technikai tiszti munkakörök képzési követelményei-
ről2” kívánok szólni. 

Főbb gondolatok: 

• A Bolognai Egyetemi Magna Charta alapelveire épülő fela-
datainkról (1999) ; 

• A logisztikai szakállomány létszám utánpótlása és szakbeosz-
tásokra történő felkészítés korképéről;  

• A logisztikai szakbeosztottak szakmai, vezetői (felkészültség) 
képességalapú alkalmazását meghatározó szempontokról; 

• A hadmérnökképzés realitásáról a logisztikai szakállomány 
tudásképességének kialakításában. 

                                                      
1 Komondi Márton ezredes, HM HVK Logisztikai Csoportfőnökség, csoportfő-
nök helyettes. (Az előadásanyagot összeállította Buzai László okl. mk. alezredes, 
HVK LCSF koordinációs osztály, osztályvezető helyettese). 
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1. A Bolognai Charta: 

A Bolognai Charta, amely az egységesülő Európa állampolgárai 
számára kíván azonos normaértékeket kialakítani a képességek megszer-
zése és azok egységes értelmezése céljából, az értelmiségi réteg és a sza-
badabb munkaerő áramlás megkönnyítése céljából. A katonai főiskolai és 
egyetemi hallgatók is kedvezményezetteivé válhatnak a folyamat elemei-
nek/előnyeinek, úgy mint; 

• a kredit alapú képességek megítélésében,  

• a tehetség kibontakoztatás következetesebb és előnyösebb fel-
tételrendszerének biztosításában, 

• az azonos szintű oktatási intézmények szak-, szakirányok kö-
zötti áthallgathatósága, átjárhatósága feltételeinek megköny-
nyítésében, stb. 

Tisztelt jelenlévők! A fentiekben említett előnnyé kovácsolható le-
hetőségek nem kimondottan a katonai-vezető szakmailag  specializált tu-
dásképesség kialakítását helyezik a célrendszerük középpontjába. Annyi-
ban teremtenek konvertálható és összemérhető tudásalapot amennyiben 
az a tudáshalmaz kielégíti az EU munkaerőpiacára meghatározott/el-
fogadott normaértékeket. A katonai felsőoktatás, képzés a jövőbeni line-
áris kétszintű szervezeti felépítésével közelebb kerülhet a Bolognai Char-
ta elveihez és céljaihoz, azonban a képzés belső tartalmának, a képesítési 
követelmények megszerzése feltételeinek  mindenek feletti EU konformá 
alakítása számtalan előre nem felvázolható következménnyel jár.  

Ezen következményeket determinálhatják: 

• A katonai-vezetői, ezen belül az integrált logisztikai vezetői 
képességek kialakításának minőségi igénye; 

• A speciális technikai ismeret szükséglete; 

• A haditechnika várható vegyes összetétele: 

• 2010 – 2012-ig vegyes műszaki-technológiai kultúra – szé-
les spektrumú tudásalap igénye; 

• Az MH alaprendeltetésű és NATO, ENSZ, felajánlott erők 
képességei közötti eltérés mértéke, fennállósága; 



 190 

• A szakmai gyakorlat/tapasztalat megszerzésének fontossá-
ga; 

• A képzés színvonala és a képességek alkalmazásának felté-
telrendszere közötti harmónia/szinkron -megteremtése- fenn-
tartása. Stb. 

Az oktatást végző szervezet szerkezeti átalakításának megkezdése a 
MK 2004-re datált EU tagságának fényében, úgy tűnik időszerű, előre 
mutató lépés, azonban a képzési célok, tantervi tartalmak úgymond bo-
lognai hatás alatti korszerűsítése a HM és az MH feladatrendszerének 
adekvát behatárolása-, figyelembevétele-, a folyamat hatástanulmánya 
nélkül nem ajánlott. 

A logisztikai tiszti alapképzés, utánpótlás képzés mennyiségi és mi-
nőségi mutatóit a „piaci, megrendelői” igények determinálják. A had-
nagy rendfokozatú logisztikai szakbeosztottak létszáma, csak a két fő 
fegyvernem szükségleteit vizsgálva a következő képet mutatja. 

 

A hadnagy rendfokozathoz sorolt logisztikai funkciók megoszlása 
MEGNEVEZÉS MH LEP (FŐ) MH SZFP (FŐ) 

B M B M 
Általános logisztikus 6 5 11 18 
Üzembent.-javító 80 77 23 42 
Ellátó 11 11 9 10 
Törzstámogató 3 3 1 3 
Vontató 0 0 1 2 
Szállító 8 8 9 37 
                          
*lőszer és harcanyag 

0 0 
3 9 

                            
*élelem 

0 0 
3 15 

                          
*üzemanyag 

0 0 
2 7 

Térképész anyag 0 0 0 1 
 
Összesen: 

 
   108 

 
    104   62 fő  153 
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Az át- és továbbképzés tekintetében a logisztikai szakmai beosztá-
sokhoz, például az MH LEP kimutatásában: 

 

hadnagy főhadnagy százados őrnagy alezredes ezredes 
108 95 125 62 31 2 

OKLEVELES MÉRNÖK KÉPESÍTÉS 
0 0 5 19 32 2 

Megállapítható, hogy már a főhadnagyi rendfokozatok elérésének 
szintjén megkezdődik az új ismereteket igénylő szelekció. A logisztikai 
szakismeretekre építkező átképzés jellemzően nem hadmérnöki alap-
képesítésű képzést igényel a tiszti karriermodell keretei között. Az okle-
veles mérnök képesítésű logisztikai szakbeosztások létszámadataihoz két 
megjegyzés kívánkozik az előző megállapítást alátámasztandóan: 

• Amennyiben a Hjt. az első beosztások rendfokozatát „had-
nagy”- ban határozza meg, akkor a lineáris egyetemi képzés-
ben nincs fogadó rendfokozat. 

• A posztgraduális, kiegészítő egyetemi képzésben ugyanakkor 
nem mutatkozik célszerűnek az alap és kiegészítő képzés ta-
nulmányi intervallumai közötti idő túlzott eltávolítása. A ta-
nulási folyamat pszichés terhelései korfüggők. 

A témát érintően itt jegyezném meg, hogy a technikai ismeretek ki-
alakítását fókuszba helyező „hadmérnök” képzés a MH szakállománya 
képzésének csak részterülete. Amennyiben a folyamatok kézbentartásá-
val az MH érdekeit kívánjuk szolgálni, akkor az alap-, át- és továbbkép-
zési rendszert minden szakbeosztásra kiterjesztetten, komplex összefüg-
géseiben kell vizsgálnunk. Nem tartom célravezetőnek a képzés 
részterületeinek elkülönített módon történő elemzését, amikor is az egye-
tem jövőbeni akkreditációjáról, a hadtudomány művelésének bölcsőjéről 
is szó van egy úttal. (A ZMNE VSzTK Logisztikai tanszéke által 
2003.01.29. tartott fórum megállapításait célszerűnek tartjuk figyelembe 
venni a jelen téma további vizsgálata során).  

Ehhez a komplexitáshoz hozzátartozik a HM tárca humán erőfor-
rás stratégiája és kiszámítható előmeneteli rendet támogató, szabá-
lyozó felépítmény rendszere. Az alaprendezők tekintetében az erőfor-
rások nagybani számvetései egyértelműen határozzák meg a logisztikai 
támogatás feladatait. Az állománykategóriák létszámarányainak gyöke-
res megváltozása nem járhat együtt további alapképességeink elveszté-
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sével. A mögöttünk tudható két év feladatait is a képességek megőrzése 
iránti felelősségünk szellemében terveztük, hajtottuk végre. A logiszti-
kai szakállomány kiképzését, felkészítését és a jelenleg is folyó át- és to-
vábbképzési követelmények gördülékeny kidolgozását, néhány területen 
a felépítmény szabályozó rendszere akadályozza. 

Erre példa -különösen a technika üzembentartói-javítói mérnök 
beosztásokra jellemző-, hogy az ismeretek egymásra épülő gyakorlatát a 
tervezett - felhalmozott tudásra igényt tartó - szakmai előmeneteli tanfo-
lyami rend nem kellően támogatja. A szakmai előmeneteli tanfolyam ha-
tékonyságát csak az azonos munkakörcsaládhoz tartozó, a szakmaazonos 
vagy rokonszakmák ismeretanyagának továbbfejlesztésével lehet megte-
remteni. A honvédelmi miniszter 20/2002. (IV.10.) HM rendelete a MH 
egyes beosztásaihoz kapcsolódó munkaköri követelményekről alapján a 
2.5 Logisztika „A”-tól „G”-ig besorolt munkakörcsaládok tartoznak, 
amelyek nagyon vegyes összetételt reprezentálnak.  

A teljesség igénye nélkül, példaként csak néhány munkakörcsalád 
csoportosítást emelnék ki: 

 

11-Lo-#2-ESZ 
Mcs. F.az. F.alcs. Megnevezés Szak-

szakirány 
Szak-

szak.ir.ref. 
2.5.A. 50 A Katonai üzemben 

tartási logisztika 
Egyetemi MH ÜF 

A;E;J;M;S
. 

Üzemben tartás  
 

Főiskolai 

MH ÖLTP 

V Vegyvédelmi technika 
K Kiképzéstechnika 
F Fegyverzettechnika MH 

FVTSZF H Elektronika 
N Műszaki technika MH 

MÜTSZF 
D Repülőműszaki MH RMSZ 

52 G;H;K;L;
T. 

Páncélos- és gépjár-
műtechnika 

Főiskolai MH 
PCGTSZF 

                                                      
2 a 20/2002. (IV.10.) HM rendelete a MH egyes beosztásaihoz kapcsolódó mun-
kaköri követelményekről. (2. sz. melléklet). 
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2.5.C 51 B÷I; 

L÷P;S÷X. 
Fegyverzettechni-
ka/aktív eszközök 

Főiskolai MH 
FVTSZF 

54 A Elektronika  
 

Főiskolai 

HVK VCSF 
L hiradó 
D elektronikai hadvis. MH FCSF 
E repülésirányító HVK 

HDMCSF 
R felderítő Egyetemi 

Főiskolai 
HVK FCSF 

C;P. Informatika, inf. vé-
delem 

MH ÖLTP 

55 A;B. Műszaki technika Főiskolai MH ÖLTP 
H;I;T. 

C÷E;M;R;
U. 

MH MTSZF 

2.5.E 64 A. Ellátó (hadtáp)  
Egyetemi 

HVK LCSF 
  C kat. ellátás-elosztási 

log 
MH EF 

  E élelmezés Főiskolai MH ÉSZF 
  R ruházat MH RSZF 
  U üzemanyag MH ÜSZF 
  H humán anyagi MH ÖLTP 
  T térképészeti 

11-Lo-#-Et 
2.6.B 72 A Pénzügy Főiskolai MH ÖLTP 

K költségvetési MH KPSZH 
E÷H;J;M;

N;T. 
kat.gazd.-i és pü. 

log. 
Egyetemi HM KVF 

S számviteli Főiskolai MH KPSZH 
 

Sokszínű, kezelhetetlen és a képzési igény-követelményeket figyel-
men kívül hagyó szakmai besorolás helyett, az egységesebb munkakör-
családok hatékonyabb alapképzést, arra építhető továbbképzést biztosító 
csoportjai racionálisabb kialakítását tartanánk célra vezetőbbnek. Az 
alapképzés képesítési követelményeit a logisztikai szakbeosztások alábbi 
csoportosítására javasoljuk kidolgozni, a technikai területet érintően a 
következőkben bővebben kifejtve:  
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1. Ellátás – szolgáltatás: 

2.  Mozgatás – szállítás; 
3.   Üzemben tartás, üzemfenntartás – javítás; 
4.    Katonai elhelyezés; 
5.     Egészségügy. 

 

Milyen képesítési követelmények realizálódjanak ? 

1. A hivatásos tiszti alapképzés általános célja: 

A Magyar Honvédség részére, a Magyar Köztársaság Biztonságpo-
litikai és Honvédelmi alapelvei iránt elkötelezett, hazáját szerető, szilárd 
hivatástudattal és erkölcsi felfogással bíró, becsületes életvitelű, fizikai-
lag jól felkészített, beosztottaik, alegységeik béke- és háborús tevékeny-
ségének megszervezésére, irányítására, vezetésére, képzésére és ellenőr-
zésére, ismereteinek továbbfejlesztésére kész szaktiszt képzése. 

2. A képzés eredményeként a pályázó, mint tiszt váljon alkal-
massá: 

• A Magyar Köztársaság szuverenitásának – professzionális 
szinten végzett munkáján keresztül történő – biztosításához; 

• Az első beosztása szakfeladataira történő irányított felkészü-
lésre; 

• A MK nemzetközi kötelezettségekben vállalt feladatok fele-
lős teljesítésére; 

• A társadalmi és testületi elvárások tudatos teljesítésére; 

• A pályamodell továbbképzési rendszere követelményi elvárá-
sának és a szolgálati feladatok kihívásaira történő megfelelés-
ére. 

3. A kibocsátott tiszt rendelkezzen olyan személyi tulajdonsá-
gokkal, mint: 

•  Erkölcsi tartás és szilárd jellem, igazságosság, becsületesség, 
szaktudás, objektív ítélőképesség, és önfegyelem; 
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•  Udvariasság, szerénység, kultúrált, kiegyensúlyozott életvi-
tel, határozott, erőszakosságtól mentes fellépés; 

•  Igényesség, ápoltság, követelménytámasztás önmagával és 
környezetével szemben; 

•  Jó kapcsolatteremtő készség (médiaképesség), vitakészség, 
logikus, közérthető és tömör gondolatkifejező képesség, be-
szédkultúra; 

•  Fizikai és pszichikai edzettség, jó kondíció és stressz-tűrő 
képesség; 

•  Befolyásoló képesség, a katonai közösség formálása és ösz-
szekovácsolása érdekében az emberi viszonyok céltudatos 
irányításában; 

•  Ismerje és tartsa önmagára és környezetére (beosztottaira) 
nézve is kötelezőnek a közösség(ek)re jellemző írott és az 
íratlan etikai normákat. 

4. A logisztikai tisztképzés eredményeként a hivatásos tiszt álta-
lános és katonai műveltsége, szaktudása, parancsnoki-vezetői kvalitá-
sai, pedagógiai-módszertani ismeretei, a katonai hivatáshoz való szilárd 
kötödés alapján legyen képes a hivatásos tiszttel szemben támasztott ka-
tonai és társadalmi elvárások teljesítésére, az első beosztásra történő fel-
készítés után a tervezett szakbeosztása felelős ellátására. 

5. A logisztikai beosztású tiszt feladatai végrehajtása érdekében 
ismerje meg és legyen képes alkalmazni: 

•  A honvédelmi, a fegyveres szervek hivatásos állományú tag-
jainak, a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények 
vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról, valamint 
a hadköteles katonák szolgálati viszonyáról szóló hatályos 
törvényben foglaltakat; 

•  A Magyar Köztársaság fegyveres erőinek szolgálati, alaki és 
öltözködési szabályzatát; 

•  A katonai szervezetek készenléte fokozása és az „M” felké-
szítés szabályait, rendszereit; 
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•  Az MH háborús hadrendjét, vezetési, irányítási rendjét, a 
katonai szervezetek háborús struktúráját; 

•  A MH felkészítési-kiképzési rendszerét és főbb tartalmi ele-
meit, a csapatkiképzés, felkészítés és csapatgyakoroltatás elő-
írásait; 

•  A parancsnokok és törzsek hadászati, hadműveleti-harcászati, 
harcászati felkészítési rendszerét, a tervezési és vezetési ok-
mányok elkészítésének, kidolgozásának rendjét, a megfelelő 
jelek, jelzések alkalmazásával; 

•  A katonák és az alegységek felkészítésének, kiképzésének 
rendjét, tartalmát; 

•  A területvédelmi rendszer elveit, feladatait, a területvédelmi 
csapatok felkészítésének és kiképzésének rendjét; 

•  A NATO rendeltetését, célját, feladatrendszerét, struktúráját, 
működési rendjét; 

•  A NATO védelmi tervező rendszer lényegét, a tervezés tar-
talmát, folyamatát (csak tájékoztatás szintjén); 

•  A nemzeti (csak tájékoztatás szintjén) katonai doktrínákat;  

•  A szövetség alapvető doktrínáit, a NATO Szabványokat és 
szabályzókat is figyelembe vevő jogszabályokat (csak tájé-
koztatás szintjén); 

•  A MH Összhaderőnemi Doktrína, valamint az Összhaderő-
nemi Logisztikai Doktrína alapjait, a doktrínákon alapuló, a 
Magyar Honvédség működését biztosító alapvető logisztikai 
szabályzókat, utasításokat; 

•  Az összfegyvernemi harc fogalmát, célját, főbb jellemzőit, 
tartalmát, fajtáit, megvívásuk elveit, formáit, a harc minden 
oldalú biztosítását. A haderőnemek, a fegyvernemek szerve-
zeti felépítését, harceljárásait, a logisztikai alegység helyét, 
szerepét az összfegyvernemi harcban; 

•  A logisztikai szervezetek felépítését, tevékenységét, működé-
si és együttműködési rendjét; 
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•  A haderőnemek, fegyvernemek és szakcsapatok alaprendel-
tetésből adódó feladatait; 

•  A hadkiegészítés alapjait; 

•  A számítástechnikai eszközök felépítésének működésének 
alapjait (operációs rendszerek, segédprogramok), számítógé-
pes hálózatok alapfogalmait; 

•  A számítástechnikai eszközök felhasználói színtű alkalmazá-
sát, különösen a logisztikai szakterületen alkalmazott szoftve-
reket (hazai és szövetségesi); 

•  A számítógépes hadműveleti tervezés alapvető rendező elveit 
és feladatait, a digitális adatbázissal rendelkező MH térképé-
szeti (tereptani, térképismereti és katonaföldrajzi) elemeket és 
az alkalmazkodásához szükséges aktuális szoftvereket (tájé-
kozódás szintjén); 

•  A felkészítés-kiképzés hatékonyságának objektív mérhető-
ségét biztosító szimulációs technikák alkalmazását; 

•  A dandár-, és zászlóaljtörzsek szimulációs rendszeren törté-
nő harcászati felkészítésének feladatait és azok végrehajtását; 

•  Harcászati gyakorlatok lézeres viszonossági (célzó és talá-
latjelző) eszközökkel történő végrehajtását; 

•  A vegyivédelmi (ABV), riasztási és jelentési rendszer lénye-
gét, eszközeit. A tömegpusztító- és gyújtófegyverek pusztító 
hatását, az ellenük való védelem lehetőségeit. Az ipari ka-
tasztrófák, nukleáris balesetek főbb jellemzőit, hatásuk csök-
kentése, illetve megszüntetése érdekében végrehajtandó 
szakmai feladatokat; 

•  A gépjármű igénybevétellel kapcsolatos szabályzókat, felada-
tokat; 

•  A 63 M egységes sátorkészlet kezelésének és karbantartásá-
nak szabályait; 

•  A katona béke- és háborús felszerelési anyagait, azok kar-
bantartási előírásait; 
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•  Az anyagmozgások végrehajtásának rendjét, az anyagmoz-
gási bizonylatok kiállításának előírásait; 

•  A szövetséges és békemissziós feladatok, a nemzetek közötti 
együttműködés megszervezése előírásait, a közös tevékeny-
ségre történő felkészítés rendjét és feladatait (csak tájékozó-
dás szintjén); 

•  A nemzetközi katonai részvétellel kapcsolatos jogi ismerete-
ket, a jog, különös tekintettel a fegyelmi- és büntetőjogi terü-
leteket, a nemzetközi hadijog, a nemzetbiztonság, az ENSZ, a 
személyügy, a környezet- a munka-, a baleset-, és tűzvédelem, 
várható beosztásuk ellátásához szükséges főbb előírásait; 

•  Egy a szövetségesi rendszerben elfogadott szakmailag bőví-
tett idegen nyelv önálló, kommunikációs szintű használatát; 

•  A munka- és környezetvédelem szabályait; 

•  A pedagógia, a pszichológia, a szociológia elveit, módszereit, 
a beosztottak megismerésének módszereit; 

•  Az ügyviteli és titokvédelmi előírásokat ügyintézői szintig. 

6. A végzett logisztikai tisztek munkakörük jellege alapján, az ál-
talános elvárásokon túl, legyenek képesek:  

a) Parancsnoki munkakörben: 

• Beosztottaik tevékenységét – békében és háborúban egyaránt 
– tervezni, szervezni, vezetni, parancsnoki akaratnak és veze-
tői döntéseknek érvényt szerezni, parancsaikkal és személyes 
példamutatásukkal a beosztottakat a meghatározott feladatok 
teljesítésére késztetni; 

•  A meghatározott kiképzési követelményeket teljesíteni, be-
osztottaikat az előírtak szerint kiképezni, a katonai kiképzés 
eredményességét javító módszereket helyesen alkalmazni; 

•  A katonai szolgálattal járó fizikai, pszichikai megterhelése-
ket tartósan elviselni, és beosztottait erre felkészíteni; 

•  Beosztottaikat a rendszeresített haditechnikai eszközök keze-
lésére, előírások szerinti üzemeltetésére felkészíteni; 
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•  Rendelkezésére bocsátott hadfelszerelést megóvni, azokat ál-
landó hadra fogható állapotban tartani; 

•  A katonai szolgálattal és életrenddel összefüggő törvényeket, 
rendeleteket, szabályokat és normákat mindenkor betartani, a 
rendet és fegyelmet folyamatosan fenntartani; 

•  Beosztottaik egyéni tulajdonságai, képességei objektív meg-
ismerésére, részükre a képességeiknek megfelelő feladatokat 
meghatározni, valamint olyan célkitűzéseket megfogalmazni, 
melyek teljesítésével egy jól összekovácsolt, egymást segítő 
kollektívát képes kialakítani; 

•  Beosztottaik egészségét megóvni, emberi méltóságukat tisz-
teletben tartani, jogos érdekeiket képviselni, járandóságaikat 
biztosítani; 

•  A katonákat a nemzet ügye iránt elkötelezett, hazájukat sze-
rető és azért áldozatvállalásra is kész állampolgárokká nevel-
ni és elérni, hogy beosztottai számára a bajtársiasság, a becsü-
letes és egészséges életvitel természetes magatartásformává 
váljon. 

b) Az anyagi támogatás ellátás-szolgáltatás szakterület munkakör-
ben: 

•  Az egység szakszolgálati ágainak vezetésére (tervező tiszti 
beosztásban), az anyag- és költségvetési gazdálkodással ösz-
szefüggő feladatok tervezésére, szervezésére, végrehajtására 
és ellenőrzésére; 

•  A LMK -ban törzsmunka végzésére (beosztott tisztként); 

•  A szakalegység feladatainak megtervezésére, a végrehajtás 
megszervezésére és irányítására; 

•  A szakmailag alárendelt állomány tevékenységének irányítá-
sára; 

•  Az alárendelt állomány szakmai kiképzéséért, beosztásuk 
követelményi előírásai szerinti felkészítéséért; 

•  Az analitikus nyilvántartás vezetésére; 
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•  Az ellátási hatáskörükbe tartozó szakanyagok kezelésére; 

•  Az előirt HKSZ munkaterv, munkajegyek, valamint egyéb a 
minősített időszaki tervek, okmányok elkészítésére; 

•  „M” beosztása ellátására. 

c) A technikai támogatás üzembenntartás - üzemfenntartás szakte-
rületén végzett tisztek az általános elvárásokon túl, legyenek képesek: 

• Elsajátítani a műszaki alapismereteket, alkalmazni a termé-
szettudományi ismeretek alapösszefüggéseit; 

• Megismerni a szakbeosztási területéhez rendszeresített tech-
nikai eszközök gyakorlati alkalmazása sajátosságait, a műsza-
ki fenntartásuk előírásait, valamint állagmegóvásuk- javításuk 
és alkalmazásban tarthatóságuk műszaki –technikai eljárásait; 

• Megismerni a MH., valamint a szövetséges tagállamok főbb 
haditechnikai eszközeit, azok rendeltetését, működését és al-
kalmazásuk alapelveit; 

• Az üzembenntartás, üzemfenntartás, kutatás + fejlesztés 
(K+F), minőségbiztosítás, akvizíció ismereteinek alkalmazá-
sára; 

• A szakterületének megfelelő tervező, szervező, irányító, gaz-
dálkodó tevékenység végrehajtására; 

• A szerződéses állomány kiképzésének szervezése, felkészíté-
sének irányítása és a felkészültsége ellenőrzésének felelős 
végzésére; 

• A LMK -ban törzsmunka végzésére (beosztott tisztként); 

• A szakmailag alárendelt állomány tevékenységének irányítá-
sára; 

• A szakterületének megfelelő új ismeretek elsajátítására, elsa-
játíttatására szakmai tanfolyamokon való eredményes részvé-
telre; 

• Az előírt KFFR munkaterv, munkajegyek, valamint egyéb a 
minősített időszaki tervek, okmányok elkészítésére; 

• „M” beosztása ellátására. 
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d) A közlekedési támogatás mozgatás - szállítás szakterület  mun-
kakörben: 

• A megszerzett tudást, az általános közlekedés mérnöki szak-
ismereteket alkalmazni; 

• A közlekedési alágazatok speciális szállítási kihívásainak 
megismerésére, és az eljárások gyakorlati alkalmazására; 

• Az egység szállítási tevékenységének összehangolására, a 
szállítások végrehajtására; 

• A LMK -ban törzsmunka végzésére (beosztott tisztként); 

• A szállítóalegység-parancsnoki beosztásban (pk.h.) a szállító-
alegység tevékenységének megszervezésére, a meghatározott 
feladatok végrehajtására, a technikai kiszolgálás megszerve-
zésére és ellenőrzésére, a beosztottairól való gondoskodásra; 

• A közúti- komendáns tevékenységek feladatainak megisme-
résére, a szolgálat ellátás megszervezésére és ellátására; 

• A közlekedési ( szállító ) alegység beosztottai szakfeladatok-
ra történő felkészítésének, kiképzésének irányítására; 

• A közlekedési szaktechnikai eszközök előirt módon történő 
alkalmazására; 

• A különböző szállításoknál alkalmazott rögzítési módok sza-
bályos meghatározására; 

• A MH–ben rendszeresített szállítóeszközök előírások szerinti 
igénybevételére; 

• A polgári szállítóeszközök katonai feladatokra történő 
igénybevételére, a szállítások koordinálása; 

• Az előírt csapatszintű közlekedési szakanyag-gazdálkodási 
feladatok szabályos végrehajtására; 

• Az előírt HKSZ munkaterv, munkajegyek, valamint egyéb a 
minősített időszaki tervek, okmányok elkészítésére; 

• „M” beosztása ellátására. 
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e) A katonai elhelyezési támogatás szakterület munkakörökben: 

• Tervezni, szervezni a MH -en belüli elhelyezési tevékenysé-
geket; 

• Végrehajtani a csapatszintű katonai elhelyezési szakanyag-
gazdálkodás alapvető szakfeladatait és a szükséges számveté-
seket, okmányok kidolgozástát;  

• A LMK -ban törzsmunka végzésére (beosztott tisztként); 

• Végrehajtani az MH karbantartási, felújítási tevékenységeit; 

• Betartani és betartatni az energiahordozók elszámolásának, 
ellenőrzésének szabályait; 

• Megismerni a MH -en belüli ingatlangazdálkodási és ingat-
lan nyilvántartási tevékenységek feladatait és működés rend-
szerét; 

• Feladat-meghatározásra, követelménytámasztásra; 

• Az eszközök, anyagok nyilvántartásával, raktározásával kap-
csolatos feladatok ellátására. 

• Az előirt HKSZ munkaterv, munkajegyek, valamint egyéb a 
minősített időszaki tervek, okmányok elkészítésére; 

• „M” beosztása ellátására. 

A hadmérnökképzés realitásának a logisztikai szakállomány tudás-
képességének megalapozásában és az elvárások szerinti kialakításában 
a hadtudomány keretei közötti művelésében mindenkor történelmi helye, 
meghatározó szerepe volt és lesz a jövőben is. A hadmérnök szakalapítá-
si fórum véleményének kialakításához az elmondottak alapján annyi-
ban kívánok hozzájárulni, hogy még egyszer kiemelem: 

• A „Bolognai Charta” előremutató folyamatai alól a katonai 
felsőoktatás sem zárhatja ki magát, de a szerkezetátalakítás 
igen aprólékos képzési terület és tantárgyi kapcsolódási háló-
diagram elemzést, kialakítást igényel.  

• A képzési szak, szakirányait bárhogy is nevezhetjük, a döntő, 
meghatározó jellemző a képzési célok szükségletek szerinti 
meghatározásában a képzés szervezettségében, feltételren-
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szerének mindenoldalú biztosításában fog hatékonyan szol-
gálni! 

• A parancsnoki-vezetői, meghatározó módon a technikai rend-
szerek működtetésében, alkalmazásukra való felkészítésében 
úgy gondolom, hogy a LOGISZTIKÁNAK kellene betölteni 
a képzést integráló tudományterület szerepét.  

• Ha az igénytámasztói oldalt nézzük, akkor azt látjuk a fejlett 
nyugati hadseregekben is, és a NATO-ban is, hogy a logiszti-
ka, mint integráló megnevezés foglalja magába azt a műszaki, 
a technikusi, a mérnöki az ellátó stb. szakállományt – és nem 
fordítva. (Nem a hadmérnökség foglalja magába az előbbie-
ket.) 

• Megfontolandónak tartom, hogy a megküldött anyagban sze-
replő szakirányok mindegyikére kell-e az egyetemnek szak-
oktató tanári állományt fenntartani és finanszírozni.  

• Meggondolandó, hogy nem lehetne-e, egyes szakképzéseket 
megvásárolni? (pl.: elektronikai, fedélzeti, sárkány-hajtómű 
szakirány stb.)  

• Megítélésem szerint rendkívül fontos szem előtt tartani, és 
odafigyelni, hogy - az MH karcsúsodásával – „el ne fogyjon, 
vagy kritikus szint alá csökkenjen” a képzendő szakember 
igény.  

• Ezért el kell érni, hogy a polgári életben is elfogadott, kon-
vertálható tudásanyagot kapjanak a hallgatók, mert ez teszi 
elérhetővé: 

 a katonai igények feletti képzést; 

 az előmeneteli rend kapcsán pedig az előbbre nem 
jutó, hanem a Nemzetgazdaság kiáramló állomány 
töretlen életpályán való további érvényesülését. 
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Törekvésünk, hogy a katonai-vezetői kvalitások szakmai bázisisme-
reteire épülő -át- és továbbképzési rendszer keretei között bővített-  a ké-
pességek továbbfejlesztése gyakorlatával teremtsük meg és  formáljuk a 
logisztikai szakbeosztottak, beosztási feladataik ellátására való felkészí-
tését, alkalmassá tételét. 

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! 

Felhasznált irodalom: 

1. A honvédelmi miniszter 20/2002. (IV. 10.) HM rendelete a Magyar 
Honvédség egyes beosztásaihoz kapcsolódó munkaköri követelmé-
nyekről.  

2. A honvédelmi miniszter 30/2001. (XII. 27.) HM rendelete a Magyar 
Honvédség, valamint a miniszter közvetlen irányítása (felügyelete) 
alá tartozó szervezetek hivatásos és szerződéses állományának beosz-
tási kategóriába történő részletes besorolásáról, illetve az ezen beosz-
tásokban elérhető rendfokozatokról. 

3. Katonai Logisztika 10. évfolyam 2002. 3. szám, 172-179. o.  
 A csapatoknál folyó logisztikai szakkiképzés az önkéntes haderőre 
történő áttérés függvényében (témavizsgálat). 


