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AZ ÚJ FOGYASZTÓI LOGISZTIKAI RENDSZER  
KIALAKÍTÁSA A HADERŐ- ÁTALAKÍTÁS TÜKRÉBEN  

Bittner István – Schmidt Zoltán1 

A 2004. évi pályázaton díjazott 
tanulmány rövidített változata. 

Szerkesztőség 

Bevezetés 

Az 1990 után a biztonságpolitikai feltételrendszerben bekövetkezett 
változások alapvetően megváltoztatták hazánk biztonságát veszélyeztető 
kockázatok jellegét. A transz-atlanti térségben megnövekedett bizton-
sággal szemben megjelent regionális konfliktusok hatásaiból adódó 
kockázatok, az aszimmetrikus fenyegetések, valamint a tömegpusztító 
fegyverek terjedéséből adódó veszélyek.  

Magyarországot és szövetségeseit belátható időn belül nem fenyegeti 
nagyszabású, területszerző támadás. A Magyar Honvédség előtt álló fela-
datok már nem kizárólag, vagy nem elsősorban az ország területének vé-
delmét jelentik. A védelem fogalma sokkal inkább az arányaiban megfe-
lelő biztonsági megelőző intézkedésekre történő összpontosítást takarja, 
amelynek során a Magyar Honvédségnek a rendelkezésre álló erőivel és 
eszközeivel a válságmegelőzés és a válságkezelés keretében végrehajtan-
dó feladataira – beleértve a nemzetközi terrorizmus elleni harcot, a men-
tési és evakuálási műveleteket – is készülnie kell. 

A megváltozott igényeknek megfelelően a Magyar Honvédség átala-
kuló logisztikai támogatási rendszere illeszkedik a költségvetés konszoli-
dálását és a haderő átalakítását lehetővé tevő pénzügyi források megte-
remtését szolgáló elgondolásokhoz.  

                                                      
1 Dr. Bittner István ezredes, a hadtudomány kandidátusa, MH ÖLTP Logisztikai 
Tervezési Főnökség, főnök. 

Schmidt Zoltán mk. őrnagy MH ÖLTP Logisztikai Tervezési Főnökség, koordi-
nációs főtiszt. 
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Fogyasztói logisztika szervezeti elemei 

A Logisztikai szervezetek kialakításának főbb alapelvei voltak: 

• A fegyvernemi sajátosságok figyelembevételével azonos funkcio-
nális szervezeti elemek épüljenek be az állománytáblákba, a köz-
ponti, a haderőnemi és csapattagozatban egyaránt. 

• A felsőszintű logisztikai vezető szervezet (MH ÖLTP) struktúrája 
kerüljön leképzésre a haderőnemi, a dandár, ezred és önálló zász-
lóaljak logisztikai főnökségei kialakításánál, ugyanis ez a feltétele 
a vertikálisan megvalósuló szakmai vezetésnek. 

• A végrehajtó szervezeteknél javító, ellátó és szállító-alegységek 
kerüljenek megalakításra.  

• A dandárok, ezredek logisztikai alegységei megszervezésénél 
alapkövetelmény, hogy azok biztosítsák a tagozatra előírt anyagi 
készletek mobilizálási feltételeit, javító erői, pedig az alkatrész-
cserés kisjavításokat. 

• Az önálló zászlóaljak logisztikai alegységei biztosítsák a zászlóal-
jak viszonylagos önállóságát. 

A Magyar Honvédségen belül a fogyasztói logisztikai funkciók 
megvalósítására három logisztikai támogatási tagozat került kialakításra. 
Az első tagozat a csapat (dandár és ezred), melybe az alegység, a szerve-
zeti és a közvetlen támogató logisztika elemei tartoznak, a második a 
haderőnemi logisztika (csak a szárazföldi haderőnemnél), mely feladato-
kat a haderőnemi parancsnokság logisztikai támogató szervezete végzi, a 
harmadik tagozat a központi, melyet az MH Összhaderőnemi Logisztikai 
és Támogató Parancsnokság és alárendelt logisztikai szervezetei alkot-
nak. 

Csapat (harcászati) tagozat 

A harcászati műveletek logisztikai támogatása a dandár (ezred) álta-
lános szervezeti struktúrájával összhangban került kialakításra. A logisz-
tikai támogatás három szintje valósul meg, úgymint: alegység szint, a 
századok és ütegek esetében, a szervezeti szint a zászlóaljnál és az önálló 
századoknál, közvetlen támogatási szint a dandár logisztikai zászlóalj ál-
tal. A három logisztikai támogatási szint együttesen biztosítja azt a képes-
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Törzstámogató  
század 

Törzs  
szakasz 

Karbantartó  
szakasz 

Ellátó-szállító 
szakasz 

séget, amely a dandár önálló műveleteihez 7 közepes intenzitású harcnap-
ra szükséges. 

Alegység szintű logisztika. A század (vagy üteg) az alapvető szer-
vezeti elem a haderőn belül és manőverező képességének biztosítása ér-
dekében minimális támogató képességgel rendelkezik. A részére szüksé-
ges támogatást a zászlóaljtól kapja. A század törzsben lévő személyi 
állomány segíti a parancsnokot alapvető feladatai: kiképzés, személyügyi 
munka, ellátás, javítás végrehajtásában. A szabvány századtörzs struktú-
ra megfelel a csapat szintű logisztika igényeinek és biztosítja az alábbi-
akat: 

• Eszközök karbantartását (beleértve a megelőző karbantartást); 

• Fegyverzet nyilvántartását, biztonságos tárolását, karbantartását; 

• Az ellátási feladatokat, anyagnyilvántartást. 

Szervezeti szintű logisztika. Zászlóaljak és önálló századok olyan 
képességekkel kerültek megszervezésre, amelyekkel a szervezeti szintű 
logisztikai feladatok végrehajthatók és lehetővé teszik számukra az alaku-
lat műveleteinek támogatását meghatározott ideig, az aktuális feladat és a 
hadműveleti környezettől függően. 

A zászlóalj törzs S4 részlege a parancsnok alapvető segítője a har-
cászati elképzelés logisztikai támogatása megtervezésében. A logisztika 
feladatai végrehajtása közé tartozik a javítás-karbantartás, ellátás, szállí-
tás, melynek elemei a törzstámogató század(-ok) szervezetébe kerültek 
beépítésre. A törzstámogató században kialakításra került logisztikai tá-
mogató elemek nagysága az adott zászlóalj vagy önálló század szervezeti 
struktúrájához és feladatrendszeréhez igazítva került meghatározásra. 

A szervezeti szintű logisztika biztosítja a közvetlenül megjelenő 
szükségleteket, lehetővé teszi a viszonylag független műveleteket, a 
gyors települést és a manőverező képességet. 
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Logisztikai század 

Javító szakasz Ellátó szakasz Szállító szakasz 

Ez a logisztikai támogatás területén az alábbiakat jelenti: 

• A karbantartási funkció a gyorsan végrehajtható feladatokra kon-
centrál, amely biztosítja az eszközök hadi használható állapotának 
fenntartását, a tervezett szervizelést, beszabályozást és kisebb ja-
vítások elvégzését. 

• Ellátást, amely a működőképesség meghatározott szintjét tudja 
biztosítani az egyes ellátási osztályok anyagaiból. A manőverezési 
képesség megtartása érdekében szükségszerűen ezek minimális 
szintet képviselnek. 

• Szállítási kapacitás, amely lehetővé teszi a zászlóalj (vagy önálló 
század) összes rendszeresített eszközének és készleteinek felmál-
házását, elszállítását. 

Az önálló zászlóaljak logisztikai feladatainak tervezését, vezetését, 
illetve a szakági gazdálkodással kapcsolatos feladatok végzését a zászló-
alj törzsébe szervezett logisztikai főnökség hajtja végre. A zászlóalj lo-
gisztikai támogatását a logisztikai századba szervezett szállító, ellátó és 
javító szakaszok végzik. 

 

 

 

 
A logisztikai század képességei biztosítják a zászlóalj után számve-

tett anyagi készletek mobilizálásának, zászlóalj technikai eszközei kar-
bantartásának feltételeit, valamint az önálló alkalmazásához szükséges 
logisztikai autonómiát.  

Közvetlen támogató logisztika. A dandár önálló műveletei végre-
hajtásának, a zászlóaljak mozgékonyságának megőrzése, megerősítése 
érdekében a dandároknál nagyfokú logisztikai képességekkel rendelkező 
logisztikai zászlóaljak kerültek szervezésre. 

Minden logisztikai zászlóalj az általa támogatott dandár alkalmazási 
sajátosságainak megfelelően került kialakításra, Az alapvető elemek min-
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den zászlóaljban megtalálhatóak az alegységek javítási, ellátási és szállí-
tási feladatainak végrehajtására. A Légierő parancsnokság alárendelt ka-
tonai szervezeteinél a logisztikai zászlóaljba került létrehozásra a 
logisztikai műveleti központ is. 

 

A logisztikai zászlóalj közvetlen támogató karbantartást-javítást biz-
tosít a dandár alegységeinek. Ezen támogatás jellemzője a nagy mozgé-
konyság, előrelátás, javítás alkatrész cserével.  

Közvetlen támogató, ellátó és szállító funkciók a logisztikai zászlóalj 
ellátó és szállító-századában találhatók. Ez a század végzi a meghatáro-
zott készletek tárolási feladatait, valamint folyamatos utánpótlási felada-
tokat lát el az alegységek meghatározott szintű harcképességének fenntar-
tása érdekében.   

Az MH Szárazföldi Parancsnokság alárendelt katonai szervezetei-
nél a dandárok törzseibe szervezett logisztikai főnökségek végzik a ka-
tonai szervezet működéséhez, készültségének fenntartásához, illetve fo-
kozásához, a készültségi szolgálatok működtetéséhez, a kiképzéshez és 
hadműveleti alkalmazáshoz szükséges ellátási, szolgáltatási és üzemelte-
tési feltételek biztosításának tervezését, szervezését; az érvényben lévő 
katonai és szakmai követelmények, a biztosított anyagi, technikai és költ-
ségvetési fedezetek, előirányzatok figyelembevételével.  

Az MH Légierő Parancsnokság alárendelt katonai szervezeteinél a 
dandár, ezredek illetve repülő bázis törzsébe szervezett logisztikai fő-
nökség végzi a katonai szervezet logisztikai támogatásának tervezését, 
elveinek szakmai kidolgozását, valamint a csapatgazdálkodással kapcso-
latos parancsnoki döntések előkészítését.  

Logisztikai zászlóalj 

Törzstámogató  
század 

Ellátó és szállító  
század 

Javító-század 

LMK 
(Csak a légierőnél) 
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Logisztikai  
főnökség 

Tervező  
részleg 

Haditechnikai 
részleg 

Hadtáp  
részleg 

 

A valós feladatok logisztikai támogatásának szervezését, irányítását, 
a szakági gazdálkodás tervezését, szervezését az anyagnem-felelősi nyil-
vántartások vezetését a logisztikai zászlóaljak állományába szervezett 
Logisztikai Műveleti Központok végzik. 

A légierő csapatainál további sajátosság, hogy – elkülönülten a Lo-
gisztikai Műveleti Központtól – a repülő-műszaki szakfeladatok teljes 
tervezése és vezetése a mérnök-műszaki zászlóaljtörzsben szervezett 
szakállomány feladatköre.  

Haderőnemi tagozat 

A hadműveleti tagozat logisztikai támogatás vezető szervezetei a 
haderőnemi parancsnokságok állományába szervezett logisztikai főnök-
ségek, melyek tevékenységüket az MH ÖLTP parancsnoka szakmai 
irányításával végzik.  

 

 

Gazdálkodási 
blokk 

Logisztikai főnök 

Tervező 
blokk 

Haditechnikai 
blokk 

Hadtáp  
blokk 

Közlekedési 
blokk 

Rep.mű.blokk. 
(csak légierőnél) 
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A haderőnemi logisztikai főnökségek végzik a haderőnemek alá-
rendelt csapatai működéséhez, harckiképzéséhez, készenlétük fenntartá-
sához és fokozásához, a nemzetközi szerződésekből adódó feladatok tel-
jesítéséhez a logisztikai támogatás rendjének, követelményeinek 
szabályozását, a végrehajtás szakmai felügyeletét és haderőnemi szintű 
koordinálását. Az alkalmazás logisztikai támogatásának a logisztikai egy-
ség, alegységek alkalmazási rendjének, felkészítési követelményeinek 
kimunkálását, továbbá a hatáskörükbe tartozó szakterületek gazdálkodá-
sának irányítását. 

A szárazföldi erők haderőnemi szintű támogatást biztosító katonai 
szervezete a logisztikai ezred. Az ezred képességei két markáns területre 
koncentrálódnak. Ezek a területek a szállítás és a mozgáskoordináló fela-
datok, melyeknek a katonai szervezetek honi területen történő és azon kí-
vüli alkalmazása során döntő szerepe van.  

 

A honi területen kívül (a nemzeti támogatás keretében) végrehajtott 
támogatási feladatok végrehajtására alapvetően a Nemzeti Támogató 
Zászlóalj került kialakításra. A zászlóalj rendelkezik a támogatandó 
szervezetek után megalakítandó készletek tárolásához és annak megha-
tározott részei mobilizálásához szükséges képességekkel. A zászlóalj 
szervezeti felépítése megfelel a telepíthetőség kritériumainak, azonban a 
feladat végrehajtásához az alkalmazási körülmények figyelembevételével 
(tér és idő vonatkozásában), adminisztratív beosztásokkal (tolmács, szer-
ződéskötő, összekötő) kiegészítésre kerülhet.  

Az ezred szállítózászlóalja alapvető rendeltetése a honi területen 
belül végrehajtott szállítási feladatok végrehajtása. A szállítási feladatok 
közül kiemelt jelentőséggel bírnak a honi területen lévő katonai szerveze-
tek ellátása, illetve a honi területen kívül alkalmazott alegységek készle-

Egészségügyi 
központ 

Nemzeti támogató 
zászlóalj 

Törzstámogató 
század 

Logisztikai 
ezred 

Közlekedés  
koordináló század 

Szállító  
zászlóalj 
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Katonai Közlekedési 
Központ 

Támogató  
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Légijármű  
Javító Üzem 

teinek hazai megalakítása érdekében a Központi Logisztikai Bázistól, 
Veszélyesanyag Ellátó Központtól, illetve polgári bázisoktól az igénylő 
alakulatokig (Nemzeti Támogató Zászlóaljig) végrehajtott szállítási fe-
ladatok. A zászlóalj felépítése lehetővé teszi honi területen kívül a nem-
zeti támogató zászlóalj megerősítését, amennyiben az utánpótlási lehető-
ségek megkövetelik a műveleti területen lévő anyagi készletek 
nagyságának, vagy mobilizáltságának növelését.  

A zászlóalj közlekedéskoordináló századának alapvető feladata a 
hadműveleti, harcászati szintű átcsoportosítások tervezése, a végrehajtás 
támogatása kisebb forgalomszabályzó, közúti szállítmánykísérő és felve-
zetési feladatok elvégzése útján. A század azonban a klasszikus 
kommendáns feladatok végzésére nem alkalmas. Feladatát a honi terüle-
ten kívül szövetségesi kötelékben vagy önállóan végzi, honi területen a 
befogadó nemzeti támogatás katona logisztikai feladatai végrehajtásánál 
játszik jelentős szerepet.  

Központi tagozat 

A logisztikai modernizációs folyamat során a legnagyobb változás 
az MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság alá-
rendelt logisztikai végrehajtó szervezeteinél következett be.  

A központi logisztikai végrehajtó szervezeteknél a humán erőfor-
rások csökkentése, a használatban lévő objektumok szűkítése, a szerve-
zetek működési hatékonyságának növelése, a gazdasági folyamatok, va-
lamint a vezetés egyszerűsítése, működési költségeinek csökkentése 
érdekében strukturális változások kerültek végrehajtásra.  
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A szervezeti változások következtében törlésre kerültek a Támogató 
ezred és a Katonai Közlekedési Központ „M” szervezetű szállítózász-
lóaljai, melyek biztosították alkalmazási időszakban az MH ÖLTP pa-
rancsnoknak az anyagi manőverek végrehajtását. 

A három ellátó központból a szervezetek és szervezeti elemek to-
vábbi koncentrálásával létrehozásra kerül a Központi Logisztikai Bázis 
(KBL) és a Veszélyesanyag Ellátó Központ (VEK). A logisztikai bázis 
és az ellátó központ megvalósítása 14 raktárbázis megszüntetését jelenti. 

A Budapest helyőrségben települt HM objektumok logisztikai támo-
gatási feladatait, valamint a helyőrségi szállítási feladatok végrehajtását a 
Támogató Ezred végzi. Az objektumok kiszolgálásán túlmenően fela-
datkörébe tartozik a protokolláris rendezvények logisztikai támogatása, 
központi szállítási és szállítmánykísérési feladatok végrehajtása is. 

A Katonai Közlekedési Központ a feladatrendszere keretében vég-
zi a katonai szervezetek személyi állományának, technikai eszközeinek, 
anyagainak vasúti, közúti, vízi és légi- ellátási, kiképzési és egyéb célú- 
mozgásainak tervezését, szervezését, koordinálását, operatív irányítását 
és ellenőrzését. Emellett végzi a honi területen kívül alkalmazásra kerülő 
katonai szervezetek ki- és visszatelepítésének, valamint utánszállításainak 
szervezését, koordinálását, operatív irányítását. A központnak jelentős 
szerepe van a Befogadó Nemzeti Támogatás (BNT) katona logisztikai 
feladatai keretében a Magyar Köztársaság területére érkező katonai cso-
portok tovább- és visszaszállításának koordinálásában, operatív irányítá-
sában. A nagyobb katonai mozgások esetén bázisán alakul meg  és kerül 
működtetésre a Nemzeti Mozgáskoordináló Központ. 

Az MH repülő csapatainál rendszeresített repülőgépek, helikopterek 
és tartozékainak, a repülőcsapatok javítási lehetőségeit meghaladó javítá-
sait, szerkezeti átalakítások végzését a Légijármű Javítóüzem hajtja 
végre. Feladatai közé tartozik a repülőtechnika üzemeltetése során alkal-
mazott speciális és általános mérő- és ellenőrző berendezések, komplex-
umok kalibrálása, javítása akkreditált tevékenység keretében. 

A logisztikai támogatás rendszerében a III. és V. anyagosztályok kö-
rébe tartozó anyagok beszerzésének tervezését, a készletgazdálkodás mű-
veleteinek végzését, valamint a katonai szervezetek igényeinek kielégíté-
sét a Veszélyesanyag Ellátó Központ végzi. Az ellátó központ tárolja a 
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katonai szervezetek után megalakítandó anyagi készleteket2, a III. anyag-
osztálynál a polgári erőforrások igénybevételével. 

A Központi Logisztikai Bázis feladatrendszerével egy későbbi feje-
zetben részletesen foglalkozunk. 

A központi (felső szintű) logisztikai vezető szervezet az MH Össz-
haderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság (MH ÖLTP). 
Az MH ÖLTP végzi az MH katonai szervezetei, továbbá a HM és közvet-
len szervezetei haditechnikai, hadtáp, közlekedési - a fogyasztói logiszti-
ka körébe tartozó - biztosítási, létesítmény-fenntartási feladatainak terve-
zését, szervezését és a végrehajtás irányítását béke és alkalmazási 
időszakban. Az MH felsőszintű vezető szervei és csapatai béke és alkal-
mazási időszaki támogatási feladatainak tervezését, szervezését és a vég-
rehajtás irányítását. 

Szervezeti felépítésében megtalálhatók a logisztikai, a támogatási 
és a parancsnoki vezetési funkciókat végző szervezeti elemek, amelyek 
területüknek megfelelően szakmailag irányítják az MH ÖLTP katonai 
szervezeteit és a különböző vezetési szinteken található logisztikai fő-
nökségeket és szervezeteket.   

Az MH ÖLTP stratégiai tervező és döntés előkészítő szervezeti ele-
mei alapvető feladatként végzik a parancsnokság vezérkari funkcióinak 
(J-4) ellátását. Együttműködnek a HM HVK J-s csoportfőnökségeivel, a 
haderőnemi logisztikai főnökségekkel és a szakterületeket érintő parancs-
noksági szervezeti elemekkel.  

Az MH ÖLTP belső működésével és a szolgálati alárendeltek veze-
tésével kapcsolatos feladatokat a törzsfőnök (pk.h.) szakmai irányítása 
alatt működő szervezeti elemek végzik. 

A központi logisztikai feladatok tervező, szervező, irányító szerve-
zeti elemei az MH Haditechnikai Főnökség, MH Hadtáp Főnökség, 
MH Közlekedési Szolgálat Főnökség, MH Gazdasági Főnökség. 

                                                      
2 Kivéve a fegyveres készenléti (készültségi) szolgálatok után számvetett készle-
tek. 
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A szakirányítás a katonai vezetési hierarchia minden szintjén mű-
ködik. A szakmai irányítás vertikális rendszerében a rendszer csúcsán a 
HM közigazgatási államtitkár áll, aki a HM védelem gazdasági he-
lyettes államtitkár útján gyakorol felügyeletet az MH Összhaderőnemi 
Logisztikai és Támogató Parancsnokság szak tevékenységére. Az MH 
ÖLTP parancsnoka szakmai elöljárója a Magyar Honvédség logisz-
tikai szakállományának. Szakmai vezetését a haderőnemi parancsnok-
ságok logisztikai főnökei, valamint a Budapesti Helyőrség Parancsnok-
ság logisztikai alosztályvezetője útján a részére biztosított jogkörök 
alapján végzi.  

A haderőnemi parancsnokságok logisztikai főnökei szakmai elöljá-
rói a haderőnemek alárendelt katonai szervezetei logisztikai szakállo-
mányának. Jogosultak logisztikai szakmai intézkedések kiadására, illetve 
jelentések bekérésére a haderőnemek alárendelt csapatai részéről. 

A katonai szervezetek logisztikai főnökei szakmai elöljárói a szer-
vezet logisztikai szakállományának3.     

Logisztikai rendszer működése 

A logisztikai rendszer a nemzeti erőforrások hatékony felhasználá-
sán, támogatási lehetőségeinek a katonai szervezetek valós igényeihez 
igazodó elosztásán alapul.  

A katonai szervezetek logisztikai szükségleteinek kielégítésére bé-
kében, az alkalmazás időszakában egycsatornás, kéttagozatos (központ-
csapat vagy szolgáltató-csapat) logisztikai támogatási rendszer műkö-
dik. 

A logisztika rendszerében a rendelkezésre álló erőforrások hatékony 
felhasználása érdekében a katonai szervezetek ellátását szolgáló anya-
gokból alapvetően csak akkor kerülnek készletek kialakításra, amennyi-
ben azok beszerzése katonailag indokolt időn belül nem lehetséges, 
amennyiben a készletezés gazdaságosabb, mint az igény keletkezési idő-

                                                      
3 226/2004 kormányrendelet alapján. 
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pontjában történő beszerzés vagy amennyiben a készletek megléte más 
okból elengedhetetlen4.  

A Magyar Honvédség előtt álló feladatok megkövetelik az ellátási 
anyagok igényszerinti biztosítását úgy, hogy a béke és az alkalmazási 
igények kielégítése mennyiségileg, minőségileg a meghatározott időn be-
lül biztosítható legyen, a készletek biztosítása, beszerzése és tárolása gaz-
daságosan valósuljon meg. A felmerülő igények megkövetelik a dinami-
kus, folyamatorientált, a mindenkori alkalmazási igényekhez igazodó, 
rugalmas és átlátható logisztikai támogatási rendszer meglétét. A lo-
gisztikai támogatási rendszer akkor képes az alkalmazási igényeket kielé-
gíteni, ha azok normákban, normatívákban rögzítésre kerültek. 

A rendszer megteremtésének feltétele a logisztikai folyamatok min-
den szinten biztosított átláthatósága, az egyes szinteknek megfelelő in-
formációszolgáltató hálózat, valamint a felhasználás megbízható számítá-
sára, a meghibásodási ráták és az elhasználódás előrejelzésére való 
képesség. 

A logisztikai rendszerbe betagozódik az összes szervezetszerű és 
külső partner. A rendszer irányultsága megfelel a Magyar Honvédség 
béke és alkalmazási szükségleteinek. A működés feltétele a haderő egé-
szét lefedő logisztikai vezetési és szakmai információs rendszer megléte, 
amely rendszerben megvalósul a beszállítótól a felhasználóig terjedő 
anyag, szolgáltatás és információs folyamatok tervezése, irányítása és el-
lenőrzése.  

A logisztikai rendszer átalakításával a jelen állapothoz képest 
csökkenteni kell a beszerzések során lekötött pénzügyi források nagysá-
gát. A cél elérésére szolgáló eszközök különösképpen a keretszerződések, 
a műveleti területekre is kiterjedő beszállítói szerződések megkötése a 
szállítókkal, a civil szolgáltatókkal, a bérlet, a multinacionális beszerzé-
sek, közös készletek képzése, készletezés.  

A szerződésekkel nem biztosítható védelmi célú szolgáltatások, a 
feltételek teljesülése esetén a hatályos szabályozásnak megfelelő védelmi 
felkészülési, gazdaság mozgósítási és igénybevételi törvények alapján ke-
rül biztosításra. 

                                                      
4 Speciálisan csak katonai rendeltetésű anyagok. pl. lőszer, műszaki, illetve ve-
gyivédelmi anyag stb. 
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A békefeladatok logisztikai támogatási feladatai erőforrás igényé-
nek meghatározása a korábbi felhasználások statisztikai elemzésén ala-
pul. A felmerülő igények nagyságrendjét és felépítését a békeidőben 
fenntartandó készenléti szinthez, valamint a békeidőben végrehajtandó 
műveletek (missziók) végrehajtásához szükséges logisztikai szükségletek 
határozzák meg. A békefeladatok igénye a békefeladatokhoz, illetve az 
alkalmazási feladatokhoz szükséges igényekből tevődik össze, melyeknek 
rendelkezésre kell állnia.  

A békefeladatokhoz az igények kielégítése elsődlegesen azok kelet-
kezésekor kiszállítással történik, amelyet a szállítókkal kötött szerződések 
és az igény szerinti rövid határidejű beszerzések garantálnak. A békefela-
datok logisztikai támogatási rendszerében nem kell raktári készleteket 
kialakítani a piacon mindenkor megbízhatóan, megfelelő mennyiség-
ben beszerezhető anyagokból.   

A békefeladatokhoz szükséges anyagok mozgatását, raktározását, 
karbantartását (javítását) és szállítását alapvetően a gyártók vagy szolgál-
tatók végzik. A költségtakarékos megoldásokkal biztosítani kell, hogy az 
igényelt anyagok mindenkor a megfelelő mennyiségben, minőségben és 
helyen rendelkezésre álljanak. A polgári szférában történő készletképzés 
esetén biztosítani szükséges az állapot követésére és értékelésére való ké-
pesség, valamint az anyagok kezelésére és javítására való képesség fenn-
tartását és törvényi feltételeket. 

Az alkalmazás logisztikai támogatása meghatározó jelentőséggel bír 
a végrehajtó katonai szervezetek működőképessége és a műveletek ered-
ményessége szempontjából. Az alkalmazási terület infrastrukturális, kör-
nyezeti és időjárási körülményeinek, a BNT lehetőségeinek elemzését 
követően kerül meghatározásra a helyszínen megalakítandó készletek 
nagysága.    

A műveletek logisztikai támogatásának tervezése időszakában a le-
hetséges polgári szolgáltatások a logisztikai rendszerbe integrálásra ke-
rülnek amennyiben gazdaságilag és katonailag elfogadhatóak. Az ellá-
tási anyagok esetében törekedni kell azoknak közvetlenül az igénylőnél 
történő biztosítására.  

A katonai szervezetek után számvetett készletek rendelkezésre állása 
megfelel a katonai szervezetek készültségi kategóriájának. Az elvárások 
teljesítéséhez olyan raktározási eljárás kerül kialakításra, amely biztosítja 
a műveleti követelmények szerinti hozzáférést, a műveletben részvevő 
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szervezetek folyamatos ellátását és rövid idő alatt megvalósítható telepít-
hetőséget, adott esetben légi, vagy vízi úton is.  

Ellátási folyamatok 

Anyaggazdálkodás tervezési folyamata 

Az éves anyaggazdálkodás tervezés célja, hogy a katonai szerveze-
tek a tárgy évre meghatározott feladatainak teljesítéséhez a szükséges 
technikai eszközök és anyagok megfelelő időben, a szükséges mennyi-
ségben és minőségben biztosításra kerüljenek. 

A Tárca Védelmi Tervező Rendszer (TVTR) keretén belül a ka-
tonai szervezetek, a HM hivatalok és háttérintézmények, valamint a 
honvédelmi miniszter irányítása és felügyelete alá tartozó szervezetek 
tervezik a saját és alárendelt, illetve utalt szervezeteik kiképzési és alkal-
mazási, működési-fenntartási és egyéb feladatait, azok várható költségeit, 
erőforrás igényeit. 

A feladatokkal párhuzamosan tervezik azok végrehajtásához szüksé-
ges csapathatáskörbe tartozó erőforrásokat és költségeket, illetve a költ-
ségvetési-kiadás igényeket. A központi (természetbeni) ellátás körébe tar-
tozó anyagokat, eszközöket, szolgáltatásokat a Központi Logisztikai 
Bázistól, illetve a Veszélyesanyag Ellátó Központtól igénylik. 

A szervezetek egyedi, egyszeri kiemelt kiképzési és alkalmazási fe-
ladataik végrehajtásához szükséges erőforrásokat külön-külön, a folyama-
tos ismétlődő feladataik végrehajtásához, a működés-fenntartásához 
szükséges erőforrásokat normatív alapon, normák hiányában tapaszta-
latok alapján tervezik. 

A szervezetek vezetői az MH szintű tervező, illetve gazdálkodó 
szervezetek által előírtak szerint készítik el és terjesztik fel a szolgálati 
elöljáró (hivatali felettes) szerveknek a képesség és feladatterveket, a 
csapat hatáskörébe tartozó erőforrás- és költség, illetve költség-kiadás 
igény terveket, valamint a központi (természetbeni) ellátáskörébe tartozó 
igényeket. A központi (természetbeni) ellátáskörébe tartozó igényeket 
közvetlenül is megküldik az őket ellátó, illetékes MH szintű gazdálkodó 
szervezeteknek (Központi Logisztikai Bázisnak, illetve a Veszélyesanyag 
Ellátó Központnak). 
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A haderőnemek, a szolgálati elöljáró (hivatali felettes) szervek fe-
lülvizsgálják és egyeztetik az alárendelt szervezetek terveit, igényeit és 
azokat összesítve felterjesztik az MH szintű anyagnemfelelős szolgála-
tokhoz. Ezzel párhuzamosan a KLB és a VEK – az MH szintű anyagnem-
felelős szolgálatok koordinálásával – végrehajtják a központi feladatok 
végrehajtásához szükséges erőforrások tervezését.  

A Tárca Védelmi Tervező Rendszer keretében összeállított – és a 
honvédelmi miniszter által jóváhagyott – HM tárca 10 éves Alapterv do-
kumentációjának részét képező erőforrás- és költségtervek alapján a lo-
gisztikai bázis és az ellátó központ az anyagnemfelelős szolgálatok szak-
mai irányítása mellett elkészíti az előzetes beszerzési terveket. Az 
elkészített beszerzési terveket az MH Gazdasági Főnökség összesíti és 
megküldi a HM Gazdasági tervező Hivatal (GTH) részére, aki végre-
hajtja a terv összevetését a Magyar Honvédség 10 éves részletes feladata-
ival és a hozzá kapcsolódó erőforrás tervekkel, majd ezt követően meg-
küldi a HM Központi Pénzügyi és Számviteli Hivatal (KPSZH) 
részére. A HM KPSZH az Előzetes Éves Beszerzési Tervet – az éves 
költségvetési tervjavaslattal történő egyeztetést követően – ellenjegyzi, 
majd megküldi a HM Logisztikai és Haditechnikai Fejlesztési Felügye-
leti Főosztály részére, aki a HM Honvéd Vezérkar főnök egyetértésével 
a HM védelemgazdasági helyettes államtitkár útján a HM közigazgatási 
államtitkár terjeszti elő jóváhagyásra a honvédelmi miniszter részére. A 
HM tárca költségvetésének jóváhagyását követően harminc napon belül 
az Előzetes Éves Beszerzési Tervet pontosítani kell és az előzőeknek 
megfelelően ismételten a honvédelmi miniszter elé kell terjeszteni jóvá-
hagyás céljából. 

A jóváhagyott tervekben szereplő beszerzési eljárások előzetes en-
gedélyeztetés nélkül indíthatóak. 

Technikai eszközök, anyagok ellátási folyamata 

Az ellátási rendszerben a szükségletek igénylése alulról felfelé, az 
igények kielégítése felülről lefelé történik, a gazdálkodási szabályzók 
figyelembevételével, alapvetően a csapat és logisztikai bázis, illetve el-
látó központ között.  

A katonai szervezeteknek (intézményeknek) feladataik végrehajtása 
során logisztikai igények, szükségletek keletkeznek. Ezek az igények le-
hetnek eszköz, illetve anyagi vagy szolgáltatási (szállítás, javítás stb.) vo-
natkozásúak. A keletkezett igényeket a katonai szervezet a szolgálati út 
betartásával felterjeszti a Központi Logisztikai Bázisnak, vagy pedig a 
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Veszélyesanyag Ellátó Központnak. A logisztikai bázis, illetve az ellátó 
központ a beérkező igényeket feldolgozza és a részükre meghatározott 
prioritás alapján, kielégíti a felmerült szükségleteket. Az eszköz, illetve 
anyagi vonatkozású szükségletek kielégítése történhet a logisztikai bázis, 
illetve az ellátó központ meglévő raktárkészletéből, a polgári szférában  
szerződések keretében lekötött források terhére, egyszeri beszerzéssel 
vagy más katonai szervezettől történő átcsoportosítással.   

A raktárkészletből biztosított eszközök5, anyagok kiszállítása kato-
nai és polgári szállítóeszközök igénybevételével, lehetőség szerint terítő-
járatok alkalmazásával kerül végrehajtásra. A logisztikai bázis, illetve 
az ellátó központ a szállítási feladatok vonatkozásában igénytámasztóként 
fordul a Katonai Közlekedési Központhoz, aki a felmerülő igények tel-
jesítését a polgári szférával megkötött szerződések alapján biztosítja.  

A nem raktárkészletből biztosított eszközök, anyagok vonatkozásá-
ban a fajlagos költségek csökkentése érdekében a beszerzett anyag a 
szállítótól (termelőtől, forgalmazótól) közvetlenül a felhasználóhoz ke-
rül kiszállításra. A lehetőségek és a gazdaságossági tényezők figyelem-
be-vételével, a szállító eszközeivel, vagy más szolgáltató igénybevételé-
vel.  

A katonai szervezetek a felterjesztett igények teljesítéséről, a teljesí-
tés elmaradásáról, illetve a teljesítés esetleges késéséről a beérkezett igé-
nyek feldolgozását követően tájékoztatásra kerülnek a központi ellátó 
szerv által. 

A katonai szervezetek felmerülő szükségleteinek biztosítása érdeké-
ben a beszerzések több szinten, központosított közbeszerzés, illetve köz-
beszerzés útján kerül végrehajtásra. 

Központi Logisztikai Bázis  

Az ellátás rugalmasabb, megbízhatóbb és költségkímélőbb meg-
szervezésére előtérbe került az anyagáramlás rendszerében a Központi 
Logisztikai Bázis megvalósítása, a jelenleg meglévő Hadtápanyag Ellá-
tó Központ és a Haditechnikai Ellátó Központ 14 raktárbázisának meg-

                                                      
5 Kivételt képeznek az állománytáblás, illetve hadinormás eszközök, melyek át-
vétele a Központi Logisztikai Bázison történik és kiszállítása az adott eszköztől 
függően kerül végrehajtásra. 
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szüntetésével, feladatrendszerük összevonásával. A kialakításra kerülő 
logisztikai bázis a térben kiterjedt szállító és felhasználó hálózatok integ-
rálásával, egy rendszerben köti össze, összehangolva az ellátók és a fel-
használók igényeit.  

A napjainkban meglévő ellátó központokból, a tervezett feladatrend-
szerrel rendelkező Központi Logisztikai Bázis létrehozása nem csupán 
azt jelenti, hogy a meglevő raktárak egy objektumban kerülnek elhelye-
zésre6. A jelenleg különböző szolgálati ágakhoz tartozó anyagok – az 
együtt tárolhatóságra vonatkozó utasítások, intézkedések figyelembevéte-
lével – egy objektumban és közösen kerülnek (akár egy polcon) tárolásra. 
A logisztikai bázisban a raktározás, az anyag- és eszközkezelés közpon-
tosításán túl megjelenítésre kerülnek mindazok a logisztikai funkciók, 
melyek a központi tagozat feladataihoz tartoznak, úgymint: 

• Speciális szakkiképzési feladatok; 

• Katonai eszközökhöz kötődő hatósági feladatok (gépjármű vizsg., 
mérésügy stb.); 

• MH szintű nyilvántartások vezetése anyagnemfelelős szolgálatok 
részére; 

• Anyagok és eszközök minőségi vizsgálata (laborok, mérőállomá-
sok, stb.); 

• Kiadáshoz tartozó speciális javítás, üzembe helyezés; 

• Karbantartás, konzerválás; 

• Katonai szervezetektől levett eszközök, anyagok bevizsgálása, ja-
vításba adása; 

• Hulladékkezelési feladatok. 

A Központi Logisztikai Bázis megvalósításának legfontosabb feltét-
elei: 

• Szolgálati ágak anyagainak összevonása (tárolás szempontjából); 

                                                      
6 A Központi Logisztikai Bázis objektumában kerülnek megteremtésre az MH 
Szabályzatkiadó Intézet és Központi Nyomda egy objektumban történő elhelye-
zésének feltételei.    
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• NATO kodifikációs rendszer nemzeti alkalmazása; 

• Egységes MH logisztikai információs rendszer kialakítása és mű-
ködtetése. 

A Központi logisztikai Bázis működésének alapfeltételei: 

• A KLB modern, a kor színvonalának megfelelő raktározási, 
anyagmozgatási és informatikai technológiával történő kialakítá-
sa; 

• Tárolandó anyagi készletek mennyiségének optimalizálása 

- csak 1-6 hónapnál hosszabb beszerzési idejű anyagok tárolá-
sa, fokozott készenlét és alkalmazás időszakára, 

- csak a beszerzési időt áthidaló nagyságrendű anyagi készle-
tek tárolása, a készenlét fenntartása és fokozása, valamint a 
kiképzési feladatokhoz, 

- a kereskedelmi forgalomból beszerezhető áruk optimalizá-
ciója. 

A Központi Logisztikai Bázis megvalósításának előnyei 

• Ellátás biztonságának és színvonalának növelése. 

• A Központi Logisztikai Bázis megvalósításával a korábbi szétta-
golt raktárhálózat koncentrálásra kerül. 

• Az ellátó központok és ezen belül a raktárak összevonása követ-
keztében jelentősen csökkenthető a törzskari és adminisztratív lét-
szám. 

• A III. és V. anyagosztályokba tartozó anyagok kivételével az 
optimalizáció figyelembevételével megalakított készletek egy ob-
jektumban kerülnek elhelyezésre. 

• Az egy objektumban, kisebb területen történő elhelyezkedés je-
lentős mértékben csökkenti a fenntartási és működtetési költsége-
ket. 

• Korszerű informatikai rendszerek üzemeltetéséből adódó előnyök 
kihasználásával megvalósul a kontroling.  

• Racionális szállítás-szervezés és optimalizálás. 
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• A logisztikai vezetést egyszerűsíti az ellátó központok koncentrá-
lása. 

• A logisztikai központ infrastrukturális és informatikai feltételei 
megteremtik az egységrakományok összeállításának feltételeit, 
valamint az eszköz, illetve anyagok nyomon követhetőségét. 

• PPP konstrukció alkalmazásával vállalkozói alapon, HM központi 
beruházási források nélkül megvalósítható.  

Összegzés 

A fentiekben vázolt logisztikai rendszer megteremti azokat a képes-
ségeket, melyek minden esetben biztosítják a Magyar Honvédség alkal-
mazásának logisztikai feltételeit. Az így átalakuló logisztikai rendszer 
úgy épül fel, hogy mind minőségben és mennyiségben biztosítja a katonai 
szervezetek képességei maximális kihasználását.  

Az átalakítás következményeivel a logisztikai támogatás minden ta-
gozatán számolni kell. Ki kell alakítani azt a működési rendet és szerve-
zeti kereteket, amelyekkel az egyidejű alkalmazás, béketeremtés, békeki-
kényszerítés és békefenntartás logisztikai háttere megteremthető. Ez a 
meglévő szervezetek további integrációját, a tagozatok, szintek közötti 
feladatok célirányos, arányos megosztását, a felelőségi- és jogkörök de-
centralizálását eredményezi.   

Napjainkban a logisztikai támogató szervezetek előtt álló optimi-
zálási folyamat jelentős lépése a több helyőrségben elhelyezkedő, elavult 
tárolási, anyag mozgatási technológiával működő ellátó központok in-
tegrálásával és az ellátási rendszer korszerűsítésével létrehozandó Köz-
ponti Logisztikai Bázis. A KLB a kor színvonalának megfelelően valósít-
ja meg az anyagok, technikai eszközök funkcionális tárolásának, valamint 
a korszerű anyaggazdálkodás és nyilvántartás lehetőségeit. A tárolási 
funkciók ellátása mellet azonban jelentős szerepe van a logisztikai támo-
gatás végrehajtása érdekében megvalósuló szolgáltatások igénybevétel-
ének tervezése, szervezése és koordinálása területén is.  

A Központi Logisztikai Bázis infrastrukturális feltételeinek megte-
remtésén túl, a feladatrendszerének teljesülése érdekében azonban je-
lentős előre lépésnek kell történnie a NATO Kodifikációs Rendszer ha-
zai alkalmazása, valamint az egységes számítógépes anyaggazdálkodási 
rendszer megteremtése területén a Magyar Honvédségben. A rendszerek 
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kifejlesztésének és alkalmazásba vételüknek meg kell előznie a bázis lét-
rehozását, úgy hogy a bázis működésének megkezdésére a rendszerek a 
próbaüzemelésen már túl legyenek és a bázis tervezett működését előse-
gítsék.   

Ebben az anyagban arra kívántunk fókuszálni, hogy milyen módon 
lehet a haderő-átalakítás keretében az átalakuló logisztikai rendszert 
kialakítani annak érdekében, hogy az mindenkor megfeleljen a vele 
szembeni elvárásoknak, legyen hatékony, rugalmas, de ne tartalmazzon 
felesleges kapacitásokat.  
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