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EGY RÉGI-ÚJ ANYAGNEM, A „HUMÁN ANYAGNEM” 
BEMUTATÁSA 

(Az anyagnem szerepe a logisztikai  
feladatrendszerben) 

Réti Tamás1 

E cikk megírásával egy olyan területre szeretném ráirányítani a 
figyelmet, mellyel naponta találkozunk mindannyian, de a hátterét 
csak kevesen ismerik. Mint a címből kiderül, ez a humán anyagnem. 
Egy olyan anyagnem, amely bár a logisztika egységes rendszerében 
végzi feladatát, de tevékenysége jelentős részét a humán és személy-
ügyi feladatrendszer támogatása érdekében fejti ki. 

Célom a cikk megírásával az anyagnem átfogó bemutatása az ér-
deklődők számára. Ennek során rövid áttekintést adni az utóbbi évti-
zedben az anyagnemet érintő változásokról, felvázolni a feladatrendsze-
rét, rámutatni területeire, az együttműködőkre és ismertetni a jelenleg 
az irányába dolgozó hivatali szervezeteket és feladatrendszerüket, a 
szabályzás helyzetét és rendszerét.   

A logisztikai feladatrendszer anyagnemek szerinti felosztásában 
mindenki számára ismert területek a hadtáp (élelmezés, ruházat, üzem-
anyag, stb.), vagy a haditechnikai (fegyverzet technika, páncélos és 
gépjárműtechnika, repülőműszaki, stb.) szolgálati ágak. De mit is jelent 
a „humán” kifejezés és a hozzá tartozó szervezet és feladatrendszer a 
logisztikán belül? 

A humán anyagnem rövid meghatározása:  

Az MH ellátási rendszerében a hadtáp szolgálati ágakon belül az 
MH állományának pihentetését, regenerálódását, kulturálódását, lelki 
gondozását, napi közéleti informálódását, rendezvények biztosítását 
lehetővé tevő és a nemzeti, szövetségi hovatartozást és katonai életet 
bemutató, reprezentáló szakanyagok, továbbá hangszerek, képzőmű-
vészeti alkotások és egyházi liturgikus eszközök és a hozzájuk kapcso-

                                                      
1 Réti Tamás mk. alezredes, MH Humán Anyagi Alosztály volt alosztályveze-
tője, most a HM Védelemgazdasági Főosztály, Vagyon-felügyeleti osztályve-
zető. 
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lódó tervezési, szervezési, ellátási, támogatási feladatok és folyamatok, 
valamint ezek végrehajtására és szabályozására irányuló tevékenysé-
gek összessége.  

Az anyagnem feladatrendszerének és elnevezésének kialakulása, 
változása összefügg az elmúlt években (15-20 év) lezajlott MH szintű 
szervezeti változásokkal és szervezési elgondolásokkal. 

Történeti áttekintés 

Az anyagnem története pedig még régebbre nyúlik vissza. Ha a 
fontosságát akarnám hangsúlyozni, akkor azt mondanám, hogy az 
ókori haderő létrejöttekor már megteremtődtek az anyagnem alapjai. 
A csapatzászlók, a kitüntetések, a kürtök és dobok, a zsákmányolt 
kincsek kezelése, a harc szüneteiben a szórakoztatás feltételeinek 
megteremtése, mind-mind olyan területek, melyhez a ma működő 
szakágnak kötődése van és gyökere nyúlik vissza. 

A jelenlegi formájának alapjai a II. világháborút követően, a Ma-
gyar Néphadsereg létrejöttével és formálódásával alakultak ki. Jelentő-
sége akkor a sorállomány laktanyai életkörülményeinek formálásában, 
javításában, szabadidejének szervezett és hasznos eltöltésében, a műve-
lődés és kultúra terjesztésében nyilvánult meg elsősorban. A rendszer-
váltást megelőzően az akkori rendszerre jellemző politikai felhangoktól 
sem volt mentes.  

A rendszerváltást követően bár nyilvánvaló volt, hogy az 
anyagnemre szükség van, de a korábbi politikai kötődése miatt, léte 
megkérdőjeleződött. Korábbi feladatrendszere felülvizsgálatra került és 
helye, valamint szerepe többször változott az akkori honvédség szerve-
zetében.  

A jelenlegi anyagnem alapjai az MH Kiképzési és Szárazföldi 
Főcsoportfőnökség létrejöttével és a „humán anyagi” feladatrendszer 
hozzárendelésével jöttek létre, mely a 38/1991. sz. főcsoportfőnöki in-
tézkedéssel – a Magyar Honvédség kulturális alapellátásának anyagi, 
technikai biztosítására, gazdálkodás rendjére – vált egyértelművé. 
Mint látható, a logisztika rendszeréből akkor még elkülönülten és a ki-
képzési szakággal együttesen volt felső szinten kezelve, de egymástól 
mégis elkülönítetten. Megnevezésében még a „kulturális” kifejezést 
használta, de ellátott feladatai azon túlmutattak. Bár még ma is sokan 
használják az anyagnemre a kulturális szakág megnevezést, valamint 
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több esetben közösen kezelik a kiképzési anyagi területtel, de látni fog-
juk, hogy ma már ez nem helytálló. 

Az anyagnem életében a következő változás a Humán Főcsoport-
főnökség megalakulásával (1995) következett be. Ekkor elvált felső 
szinten is a kiképzési anyagi szakágtól és megkapta a „humán anyagi” 
megnevezést. Feladatai alapvetően nem változtak, bár a honvédség de-
mokratizálódásának, civil szféra felé nyitásának hatására hangsúlyáthe-
lyezés történt az egyes feladatok között. Anyagnemfelelősként a fő-
csoportfőnök leadott jogkörében a főcsoportfőnökség közgazdasági 
osztályvezető járt el. Intézményrendszerében a csapattól a felső szintig 
a teljes struktúrát átfogta, ugyanakkor továbbra is a logisztika területek-
től elkülönülten működött, több más anyagnemhez hasonlóan. Az 
anyagnemhez kötődő feladatokat a humán tisztek végezték.  

A központi tagozatban az MH Humán Szolgáltató Központ, majd 
az MH Kulturális és Média Igazgatóság és annak részeként az MH 
Humán Szakanyagellátó Központ működött. 1998-99-re megtörtént az 
akkori elképzeléseknek megfelelően a kulturális, rekreációs, kommuni-
kációs, szociálpolitikai és humán anyagi területek teljes integrációja, 
mind a főcsoportfőnökségi szinten, mind a központi intézményi szinten. 
A humán anyagnem támogatási feladatrendszere mindezen területekre, 
tevékenységekre és működését biztosító intézmény rendszerre és in-
tézményekre kiterjedt. 

1999-2000-ben a NATO csatlakozás hatására bekövetkező válto-
zások újabb átalakulást eredményeztek az anyagnem életében. A „J” 
blokkok létrejötte, a Humán Főcsoportfőnökség átalakulása, a Kulturá-
lis Média Igazgatóság megszűnése, az egységes logisztikai elképzelé-
sek hatására, a megszületett döntés értelmében az anyagnem 2000. de-
cember 01-el bekerült a logisztikai támogatás rendszerében és létre-
jöttek jelenlegi szervezeti elemei. Megítélésem szerint ez a változás 
volt a legmeghatározóbb az anyagnem életében az elmúlt öt évtized 
alatt. 

A változás eredményeként egységes ellátási rendszerben, azonos 
gazdálkodási, beszerzési, ellátási, nyilvántartási, tárolási szabályok sze-
rint végzi az anyagnem támogatási feladatait. Ugyanakkor, a megszűnő 
humán tiszti és a humán anyagi területet vivő logisztikus beosztások hi-
ánya miatt a haderőnemi szint alatt az anyagnemnek nem volt szerveze-
ti eleme. A szakterülethez kapcsolódó feladatokat megbízással, vagy ki-
jelöléssel, általában a személyügyi területhez tartozó személyek vé-
gezték. 
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2003-tól a haderő átalakítás és a szervezeti átvilágítások hatására 
az MH Szárazföldi Parancsnokság, az MH Összhaderőnemi Logisz-
tikai és Támogató Parancsnokság és alárendelt szervezeti elemeinél 
kialakításra kerültek/kerülnek az állománytáblákban is az anyagnem fe-
ladatai ellátására beosztások. A honvédség más szervezeti elemeinél a 
korábbi helyzet csak részben változott, a megbízott, kijelölt személyek 
egyre több helyen kerülnek ki a logisztikai állomány köréből.  

Szeretném hangsúlyozni, hogy a logisztikai ellátási és támogatási 
rendszerbe kerülve az anyagnem alaprendeltetése nem változott meg. 
Továbbra is fő célja a személyi állománnyal összefüggő tevékenységek 
– a korábbi meghatározásnak megfelelő – minél eredményesebb 
anyagnemi támogatása. Ez mindenképpen feltételezi és szükségessé 
teszi a folyamatos és szoros együttműködést azokkal a szervezeti ele-
mekkel akik az adott szakterületen kompetenciával és szakmai hatás-
körrel rendelkeznek. Az együttműködők köréről és az együttműködés 
területeiről később szólok.  

A humán szakanyagellátás feladatai 

Az anyagnem az anyagnemfelelős felelősségi körébe tartozó 
szakanyagokkal – anyagok, készletek, kis-értékű tárgyi eszközök, tár-
gyi eszközök, materiális és immateriális javak, pénzeszközök, és ezek-
hez kapcsolódó szolgáltatások összessége – támogatja az együttműkö-
dőket, hajtja végre feladatait.  

A humán szakanyagellátás feladatait a következők szerint lehet 
összefoglalni: Az anyagnem vonatkozásában a költségvetés tervezés, a 
beszerzés, az ellátás, az eszközök üzemeltetésének, javításának, fenn-
tartásának és selejtezésének szervezése és végrehajtása. Ennek során 
együttműködés az igénylőkkel, felhasználókkal. A feladatokat a szolgá-
lati és szakmai alá-fölérendeltségi viszony szerint végzi. 

De nézzük konkrétabban, hogy a humán szakanyag fogalomköre 
mit tartalmaz: A humán anyagnemfelelős felelősségi körébe tartozó 
szórakoztató híradástechnikai eszközök, hangszerek, képzőművészeti 
alkotások és dekorációs anyagok, fototechnikai eszközök, sportszerek 
és játékok, zászlók és más nemzeti és szervezeti hovatartozást kifejező 
tárgyak, liturgikus anyagok, rendezvények szervezésével kapcsolatos 
szolgáltatások és jogdíjak, nyelvképzési és más irodalmi és szakmai 
könyvek és folyóiratok hagyományos és elektronikus formában, vala-
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mint az előzőekben felsoroltak működését, használatát, fenntartását 
szolgáló anyagok és szolgáltatások. 

A humán szakanyagok osztályozását a következők szerint hajt-
hatjuk végre: 

• Híradástechnikai eszközök (televíziók, rádiók, rádiós magnók, 
CD-s rádiós magnók, videó felvevő és lejátszó berendezések, 
videó kivetítők (projektor), mini és mikro HI-FI tornyok, 
studiotechnikai berendezések (erősítők, hangfalak, mikrofonok, 
stb.), walkman-ek, discman-ek, diktafonok, egyéb tartozékok). 

• Fototechnikai eszközök (automata fényképezőgép, digitális 
fényképezőgép, tükörreflexes fényképezőgépek, filmvetítő be-
rendezések, objektívek, vakuk, memóriakártyák, filmek). 

• Szabadidős sporteszközök és játékok (labdajátékok (foci-, ko-
sár-, kézi-, röplabda, asztali tenisz, tollas, tenisz, squash, stb.), 
darts, társasjátékok, sakk). 

• Közösségi játékok (labdajátékok (foci-, kosár-, kézi-, röplabda, 
asztali tenisz, tollas, tenisz, squash, stb.), darts, társasjátékok, 
sakk). 

• Zászlók, címerek, jelképek (zászlók (kül- és beltéri, asztali), 
zászlórudak, zászló tartók, talpak (asztali, márvány, álló, stb.), 
címerek (bronz, réz, fa, műa., stb.). 

• Nyelvtanulást segítő eszközök (Multimédiás nyelvi laboratóri-
umok, Szótárak, nyelvkönyvek, Nyelvi hanghordozók és számí-
tógépes, alkalmazások). 

• Könyvek (Könyvtári könyvek, Hazánkat ás az MH-t bemutató 
idegennyelvű könyvek, kiadványok, szakkönyvek). 

• Napilapok, folyóiratok. 

• Műsoros videó és hanghordozók (DVD filmek, Videó filmek, 
CD-k, MC-k, Celluloid filmek, Hanglemezek). 

• Hangszerek (Fúvós (fa és réz) hangszerek, Billentyűs hangsze-
rek, Ütős hangszerek, Húros hangszerek, Elektronikus hangsze-
rek). 
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• Tábori Lelkészi Szolgálat anyagai (kegytárgyak, lelkészek litur-
gikus öltözeti anyagai, egyházi szertartások kellékei, anyagai, a 
hitélet irodalmi alkotásai, hang és képanyagai). 

• Kommunikációs és PR anyagok (Az MH életét bemutató tár-
gyak, Az MH és a szervezetei emblémájával ellátott tárgyak, ki-
adványok, szóróanyagok). 

• Pszichológiai és humánszolgálati anyagok (Pszichológiai tesz-
tek, Prevenciós szakanyagok, Tablók, poszterek, tájékoztató 
anyagok). 

• Dekorációs anyagok (Keretezett képek, poszterek, Tablók, be-
mutató táblák, A fentiek készítéséhez szükséges anyagok). 

• Képzőművészeti alkotások (festmények, kisplasztikák, szobrok 
(köztéri és zárttéri), rézkarcok). 

• Tanfolyamok (gépjárművezetői képzés, nyelvtanfolyam). 

• Antenna- és hangosítási rendszerek (Laktanyai televíziós köz-
ponti antennarendszerek, Egyedi földi és műholdvevők, Lakta-
nyai hangosítási rendszerek, Alakulótér hangosítás). 

• Műsorvételi és szerzői jogdíjak (Kis zenei jogdíjak, Nagy jogos 
előadások szerzői jogdíjai). 

• Sport rendezvényekhez kapcsolódó kiadások (Díjak, Kupák, 
érmek, Szervezési költségek). 

Mint korábban említettem és az anyagok osztályozásából láthat-
juk, az anyagnem széleskörű feladatrendszerrel rendelkezik. Ennek 
végrehajtása során a szakanyagellátás céljai a következők: 

• A laktanyákban szabadidejét eltöltő szerződéses állomány ellá-
tása kikapcsolódást, szórakozást és regenerálódást segítő szóra-
koztató technikai eszközökkel, azok működését és fenntartását 
biztosító anyagokkal és szolgáltatásokkal, valamint a munka és 
pihenő, regeneráló helyek kor színvonalának megfelelő felszere-
lése dekorációs szakanyagokkal. 

• Katonai rendezvények hangosítási és kivetítési szükségleteinek 
biztosítása. 

• Az MH katona zenekarainak hangszerellátása és fenntartása. 
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• A személyügyi munkával összefüggő szakanyagok biztosítása a 
személyügyi szervezetek részére. 

• A nemzeti, szövetségi hovatartozást és katonai életet bemutató, 
reprezentáló szakanyagok biztosítása mind az MH szervezetein 
belül, mind a civil szféra tájékoztatására. 

• Az MH könyvtárainak állománybővítése írott és elektronikus 
irodalommal. 

• A lelkészi szolgálati ágak ellátása liturgikus anyagokkal. 

• Sajtótermék biztosítás az MH szervezeti elemei számára itthon 
és külföldön. 

• Jogdíjfizetés kötelezettség felügyelete az MH egésze vonatko-
zásában. 

Az anyagnem szervezeteinek felépítése, feladatai 

Az anyagnem hivatali szervezeti rendje alapvetően jelenleg négy 
meghatározó elemre tagolható, melyek: 

• MH Humán Anyagi Alosztály2 – anyagnemfelelős; 

• MH Hadtápanyag Ellátó Központ3 Központi Humán- és Tér-
képanyag Ellátást Tervező Részleg4; 

• MH HTPEK Központi Humán Raktár5; 

• Haderőnemi parancsnokságok anyagnemi szakemberei. 

                                                      
2 MH HUAA. 
3 MH HTPEK. 
4 KHTETR. 
5 KHR. 
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Az MH Humán Anyagi alosztály rendeltetése,  
feladatrendszere 

Az MH Hadtáp Főnökség MH szintű jog- és hatáskörrel rendel-
kező alosztály szintű szervezeti eleme. 

Rendeltetése az MH humán anyagi biztosításának, a szakállomány 
felkészítésének tervezése, a nómenklatúrájába tartozó szakanyagok tá-
rolásával, kiadásával, felhasználásával és elszámolásával, a szaktechni-
kai eszközök üzemfenntartásával kapcsolatos követelmények meghatá-
rozása, ezen feladatok végrehajtásának szervezése és szakfelügyelete. 

Fő feladatai: 

• Tervezi az MH-ra kiterjedő humán szakanyag ellátást; 

• Végzi a központi előirányzatok tervezését, célszerű felosztását; 

• A humán anyagi összegzett jelentés valamint a norma jelentés 
alapján elemzéseket, számvetéseket, értékeléseket készít a költ-
ségvetés tervezéséhez; 

• Tervezi a katonai szervezetek éves norma jelentései kulturális 
anyagi és eszköz helyzetjelentései és igénylései alapján az éves 
beszerzések és anyagelosztások végrehajtására; 

• Engedélyezi az új típusú technikai eszközök beszerzését, az el-
avultak kivonását, és a hatáskörébe tartozó selejtezéseket; 

• Szakmai segítséget nyújt a beszerzésre kerülő, valamint eddig 
rendszeresítésre került humán szakanyagok kodifikációjában; 

• Ellenőrzi az MH csapatainál és intézményeinél a költségvetési 
jogcím előirányzatainak felhasználását, valamint a vásárolt 
eszközök rendeltetésszerű használatát; 

• Szakmailag irányítja az MH HTPEK KHR-t, az MH HTPEK 
KHTETR-t, a haderőnemi parancsnokságon és alárendelt kato-
nai szervezeteinél valamint a HM háttérintézményeknél humán 
anyagi területtel foglalkozó szakállományt;  

• Végzi a szakterület szabályzóinak, normáinak, követelményei-
nek kidolgozását;  
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• Szervezi a humán szakterület szakmai állományának tovább-
képzését, tanfolyam rendszerű oktatását; 

• Szervezi az állománytábla szerinti technikai eszközök rendsze-
resítését, alkalmazásba vételét, kivonását;  

• Szervezi az MH szervezeteinél rendszerben lévő antenna- és 
hangosítási rendszerek fejlesztését, bővítését, valamint a televí-
ziós jelszolgáltatás finanszírozását; 

• Segíti az MH szintű kulturális rendezvények megvalósítását; 

• Biztosítja a Magyar Honvédség teljes szervezetének (beleértve 
a békefenntartók, külföldi missziók) újságellátását;  

• Biztosítja a könyvtárak fejlesztését, valamint a felszámolásra 
kerülő alakulatok könyvtárállományának átcsoportosítását; 

• Támogatja a kommunikációs és PR tevékenység megvalósulá-
sát, a Magyar Honvédséget népszerűsítő anyagok megrendelé-
sét, azok terjesztését; 

• Segíti a csapatmúzeumok, emlékszobák létrehozását, azok 
fenntartását; 

• Együttműködik a HM Tábori Lelkészi Szolgálattal és szolgálati 
ágaival, végzi a tevékenységükhöz szükséges humán és hitéleti 
anyagok, eszközök beszerzését, 

• Biztosítja az MH zenekarai részére a hangszerek utánpótlását 

• Az anyagnemfelelősi körébe tartozó területeken jogosult az ál-
tala szakmailag irányított MH katonai szervezeteknél, és HM 
közvetlen szervezeteknél szakellenőrzések végrehajtására; 

• A hatályos rendelkezések alapján ellátja a szakterület felsőszin-
tű gazdálkodási és szakanyagnem felelősi feladatait, szervezi az 
MH-ban a szakterülethez tartozó anyag- és szaktechnikai esz-
köz ellátását, kidolgozza annak éves és középtávú logisztikai 
költségvetési terveit, együttműködve az MH gazdasági főnök-
kel.  
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A központi humán- és térképészeti anyagellátást tervező  
részleg rendeltetése, feladatrendszere 

Rendeltetése, hogy a jóváhagyott költségvetési előirányzat össze-
gén belül – a mindenkor érvényben lévő jogszabályok előírásai szerint 
előkészítse a hatáskörébe tartozó szakanyagok beszerzését, a szükséges 
szolgáltatások elvégzését, továbbá ezekre a MH HTPEK parancsnok út-
ján kötelezettséget vállaljon, szerződést kössön, melyekről a szállítók 
szerinti nyilvántartást vezessen, továbbá kísérje figyelemmel a teljesíté-
seket. 

A részleg a vonatkozó jogszabályok, illetve a MH HUAA irány-
mutatása alapján megszervezi, és az ellátást végző anyagraktár útján 
végrehajtatja a különböző rendeltetésű készletek megalakítását, vala-
mint az MH szervezeteinek szakanyaggal való ellátását. 

Biztosítja a humán technikai eszközök, technológiai rendszerek 
üzemeltetési, javítási feladatainak megtervezését, irányítását, ellenőrzi 
az ezekkel összefüggő végrehajtást. 

Részt vesz a humán szakanyagok, technikai eszközök rendszerbe-
állításában, üzemben tartásában és rendszerből történő kivonásában. 
Megszervezi az új eszközök, anyagok csapatpróbáját, értékeli azok 
eredményét. 

Gyűjti az MH szintű ellátási normák és normatívák szerkezetét, 
pénzértékét befolyásoló statisztikai adatokat, azokat feldolgozza, javas-
latot tesz az ellátási pénznormák, anyagnormák (pótnormák), normatí-
vák változtatására. 

Külön rendelkezések alapján végzi a különféle NATO és nemzet-
közi missziók ellátásával kapcsolatos szakmai feladatokat. Szakmailag 
ellenőrzi a HM háttérintézményei, valamint a HVK közvetlen katonai 
szervezetek szakanyag gazdálkodását, elszámoltatását. 

A részleg fő feladatai 

• A HM BBBH-val és a MH HUAA-val együttműködve előkészí-
ti a feladatkörébe tartozó és polgári vállalatok által végzett szál-
lítási, szolgáltatási tevékenységek odaítélésére kiírt versenytár-
gyalásokat, részt vesz a pályázatok elbírálásában. 
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• A hatáskörébe tartozó beszerzések esetében előkészíti a gyártó 
és a kereskedelmi vállalatokkal a szállítási szerződéseket. A vál-
lalatoktól beérkező számlákat ellenőrzi, a feldolgozáshoz szük-
séges alaki kellékekkel ellátja, és a pénzügyi referens részére át-
adja. 

• Felügyeli és irányítja a központi szakanyag-gazdálkodás elői-
rányzatainak felhasználását, nyomon követi a szállítók teljesíté-
sét. 

• Feldolgozás és összesítés után adatokat szolgáltat az anyagnem 
felelősnek a katonai szervezetektől beérkezett humán anyagi 
összegzett jelentésekről. 

• Az MH HTPF irányelveinek megfelelően, a jóváhagyott tervek 
alapján a raktárak útján szervezi és irányítja a csapatok, szervek 
és intézetek szakanyagellátását, a központi (fenntartási) készlet-
tel történő gazdálkodást és elvégzi a kapcsolódó feladatokat. 

• Ellenőrzi, irányítja a KHR humán anyagi ellátással összefüggő 
szaktevékenységét, részt vesz a leltárak végrehajtásában. 

• Nyilvántartást vezet az inkurrens és selejt anyagokról, ezek 
mindenkori készletéről és értékéről. 

• A hatáskörébe tartozó javítások tervezése, szervezése, irányítása 
és végrehajtása kapcsán együttműködik az illetékes polgári javí-
tószervekkel, technológiai berendezések rendszerbe állítása, 
üzembe-helyezése, illetve felújítások, javítások végrehajtása 
esetén szakmailag az MH HTPEK-ot képviseli. 

• A MH BBBH-val együttműködve előkészíti a feladatkörébe tar-
tozó és polgári vállalatok által végzett tevékenységek odaítélé-
sére kiírt versenytárgyalásokat, részt vesz a pályázatok elbírálá-
sában. 

A Központi Humán Raktár 

Két részterületre bontható: 

• Központi Raktár; 

• Híradástechnikai és hangszerjavító műhely. 
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A központi raktár rendeltetése, hogy a központi költségvetés ter-
hére beszerzett szakanyagokat és eszközöket átvegye, szakszerűen tá-
rolja és nyilvántartsa. Lássa el az MH katonai szervezeteit norma sze-
rint, valamint esetenként kölcsön-anyagokat biztosítson részükre. 
Végezze a feleslegessé vált anyagok levételét, tárolását, átadásra törté-
nő előkészítését. 

Biztosítsa a beérkező, új beszerzésű anyagok, eszközök szabályos 
átvételét, tárolását, illetve az MH szervezeti elemei, alakulatai ellátása 
során azok kiadását, egyes anyagcsoportokban kölcsönzését. Hajtsa 
végre a selejtezéseket követően beszállításra kerülő eszközök átvételét, 
tárolását.  

A híradástechnikai és hangszerjavító műhely rendeltetése, hogy 
hajtsa végre az MH-ban alkalmazott híradástechnikai eszközök, hang-
szerek javítását, felújítását, antennarendszerek, laktanya és egyéb han-
gosítási rendszerek fenntartását, javítását. Tegyen javaslatot a selejte-
zésre előkészített eszközök használhatóságáról, illetve hajtsa végre 
azok selejtezését. Biztosítsa a külföldi kontingensek antennarendszerei-
nek fejlesztését, működtetését, továbbá az MH szervezetei részére a 
szolgálati feladatokhoz kötődően hangosítási rendszerek, videó és 
hangrögzítő eszközök működtetését, kölcsönzését. 

A Központi Humán raktár feladatai a szakanyagellátás rendsze-
rében: 

• Biztosítja a központi költségvetés terhére beszerzett humán-
anyagok szakszerű átvételét és tárolását. Az MH katonai szerve-
zetek kulturális anyagi-harcérték helyzetjelentései, és igénylése-
ik alapján biztosítja azok ellátását. 

• MH szintű nyilvántartást vezet a nomenklatúrájában meghatáro-
zott humánanyagokról és eszközökről, a javítóműhely anyagi 
készleteiről. 

• Végzi az MH katonai szervezeteinél telepített műsorvevő anten-
narendszerek, illetve hangosítási rendszerek folyamatos működ-
tetésének biztosítását, javítását. 

• Végzi az MH katonai szervezetei által működtetett híradás tech-
nikai eszközök javítását. 

• Biztosítja az MH katonai szervezetei által használt hangszerek 
javítását, időszaki felújítását és hangolását. 
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• Végrehajtja az MH katonai szervezeteinél feleslegessé vált 
üzemképtelen szakanyagok és eszközök levételét, selejtítéshez, 
vagyonkörből történő kivonáshoz való előkészítését és átadását 
kijelölt szervezet részére. 

Haderőnemi parancsnokságok humán anyagi  
szakemberé(ei)nek helye és szerepe az ellátás rendszerében 

Feladata: 

•  A humán anyagi terület által támogatott különféle tevékenysé-
gek kiszolgálása érdekében folyamatosan gyűjtse a reális anyag-
igényeket; 

• Biztosítson folyamatos információáramlást a szakterület vonat-
kozásában saját és alárendelt szervezete, valamint az anyagnem-
felelős szervezet között; 

• Készítse el az érvényben lévő intézkedések alapján a határidős 
jelentéseket; 

• Önállóan végezze az anyagok igénylésével, vételezésével, be-
szerzésével, nyilván tartásával, javíttatásával, selejtezésével és 
leadásával kapcsolatos feladatokat; 

• Ismerje az alárendelt katonai szervezetnél található, humán 
anyagi területtel foglalkozó személy(eke)t, munkájukhoz nyújt-
son szakmai segítséget; 

• Naprakészen ismerje a saját és alárendelt katonai szervezeteknél 
a humán anyagok mennyiségét és minőségét, a csapatköltségve-
tés felhasználását, a folyamatban lévő selejtezési és káreljárási 
ügyeket; 

• Rendszeres ellenőrzéseivel segítse elő a honvédségi vagyon 
megóvását, megőrzést és a különböző humán anyagok névhez 
kötését. 
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A felsorolt és az egyes szervezetek és szervezeti elemek által vég-
zett feladatrendszeren túl az anyagnem a következő területek ellátását 
kezeli kiemelt feladatként, mely a működés során prioritási sorrendet 
is jelent: 

• Külföldi missziók ellátása: A honvédelmi vezetés meghatáro-
zó célkitűzése a nemzetközi szintéren való folyamatos katonai 
jelenlét. Ennek következménye, hogy a hazájától és családjától 
hosszabb – rövidebb időre elszakadt állomány munkáját és rek-
reációját a lehető legjobb, elérhető és finanszírozható eszkö-
zökkel kell támogatni, ennek feltételeit megteremteni. 

• NRF6-be felajánlott erők ellátása: feladatrendszerében meg-
egyezik a külföldi kontingensek ellátásával. 

• NATO-nak felajánlott erők ellátása: Ennek során biztosítani 
kell a szövetségi feladatokban adott esetben résztvevő erők fel-
készítéséhez szükséges készletek megalakítását. 

• „Hangulatjavító intézkedésben” érintett szervezetek ellátá-
sa: A szerződéses katonák megtartása, a honvédség vonzerejé-
nek növelése, az elhelyezési körülmények korszerűsítése érde-
kében végzett, a HM HVKF úr által elrendelt tevékenység 
anyagnemi támogatása.  

• Laktanya rekonstrukciós programban érintett alakulatok 
új és/vagy felújított épületei: Részben összefügg az előző te-
rülettel, általános de szűkebb érvényű a programban érintett ob-
jektumokban.  

• Elöljárói intézkedés alapján meghatározott feladatok: En-
nek során az MH szintű rendszeres, vagy egyedi ellátási, támo-
gatási feladatok kerülnek teljesítésre.  

• Norma szerinti ellátás: A sorrendiségben a költségvetési for-
ráselégtelenség miatt került a sokadik helyre. Alapvetően az el-
látás meghatározó formája lenne, de az elmúlt évek tapasztala-
tai és az elkövetkező évek tervezési keretszámai sem teszik 
lehetővé ennek érvényesítését. Mindez az érvényes norma fe-
lülvizsgálatát is indukálta, mely jelenleg folyik.  

                                                      
6 NATO Reagáló Erő. 
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A kiemelt feladatok megoldása során az alábbi eszközök és rend-
szerek alkalmazása kerül előtérbe: 

• Televíziós antennarendszerek kiépítése, mely során megterem-
tődik a laktanyák és nőtlen szállók televíziós adások vételi le-
hetősége, ennek során széles skálán biztosítottá válik az infor-
mációhoz jutás és regenerálódás, mind a hazai, mind a nemzet-
közi csatornák útján.   

• Előadások, rendezvények és kiképzési foglalkozások hangosí-
tási, demonstrációs és prezentációs támogatása szakanyagok-
kal. 

• Nemzeti, honvédségi és szövetségi jelképek megjelenítése, jel-
lemzőinek bemutatása, szemléltetése, történelmi hagyomány 
ápolása és ezek során a munka és nőtlen lakhatási helyek deko-
rálása.  

Szabályzók kidolgozása 

Az alosztály az elmúlt 4 évben megkezdte az anyagnemre vonat-
kozó részben elavult szabályzók átdolgozását, a jelen kor követelmé-
nyeinek és a honvédelmi ágazat belső viszonyainak megfelelő új sza-
bályzók kidolgozását. A folyamat nem ért véget. Jelenleg rendelkezünk 
több, a működést meghatározó alapvető intézkedéssel és több területen 
is folyik a kidolgozó munka. Az anyagnem jellegéből, valamint a tech-
nikai eszközök rohamos fejlődéséből fakadóan folyamatos nyomon kö-
vetést igényel a már érvényes szabályok felülvizsgálata is.  

Hasznosnak ítélem meg a vonatkozó szakmai intézkedések felso-
rolását, mely során összefogottan ismerhetők meg az érvényes új sza-
bályzók címei és visszakereshetők a közlönyökben. Ennek jelentősége a 
csapatoknál megbízás, illetve kijelölés alapján anyagnemi feladatokat 
végzők esetén fokozottan érvényesülhet. 

Az elmúlt évek munkájának eredményeként kiadásra kerültek: 

• A MH ÖLTP Ellátási főnökének (EF) 177/2002. MH EF intéz-
kedése az ideiglenes humán anyagi normákról;  
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• A Magyar Honvédség ÖLTP Ellátási főnökének 182/2002. MH 
EF intézkedése a Humán szakanyagok, eszközök és készletek 
selejtezéséről; 

• A Magyar Honvédség Ellátási főnök 40/2003. MH EF intézke-
dése az ideiglenes humán anyagi hadinormákról; 

• A Magyar Honvédség Ellátási főnök 41/2003. MH EF intézke-
dése a humán anyagi összegzett jelentés rendjéről; 

• 550/2004. MH HTPF intézkedése a gyakorlatok humán anyagi 
normáira; 

• 551/2004. MH HTPF intézkedése az eredeti képzőművészeti 
alkotások hangszerek és más kiemelt humán szakanyagok 
mozgatásának rendjére, kezelésére, adatainak nyilvántartására; 

• A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Logisztikai és Támoga-
tó parancsnok 639/2004. intézkedése egyes anyagok anyag-
nemfelelősi besorolását illetően a humán anyagnem vonatkozá-
sában; 

• A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Logisztikai és Támoga-
tó parancsnok 50/2005. intézkedése egyes anyagok anyagnem-
felelősi besorolását illetően a humán anyagnem vonatkozásá-
ban megjelent MH ÖLTP pk. 639/2004. számú intézkedésének 
módosítására; 

• 82/2005. MH HTPF intézkedése a humán anyagi gazdálkodás 
és anyagellátás ideiglenes szigorítására, korlátozására; 

• 83/2005. MH HTPF intézkedése a Magyar Honvédség haderő-
átalakításának és szervezeti korszerűsítésének humán anyagi 
szakfeladataira. 

Jelenleg átdolgozás alatt áll: 

• A Magyar Honvédség ÖLTP Ellátási főnökének 177/2002. MH 
EF intézkedése az ideiglenes humán anyagi normákról. Az in-
tézkedés átdolgozást az MH szervezeti átalakulása és az ideigle-
nes normák alapján szerzett tapasztalatok indokolják.  
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Jelenleg kidolgozás alatt áll: 

Az intézkedések címei általában jól meghatározzák a tartalmukat. 
Egyes esetekben a céljukat és tartalmukat külön részletezem.  

• MH hadtápfőnöki intézkedés a HM Tábori Lelkészi Szolgálat és 
szolgálati ágai liturgikus eszközökkel történő ellátására, normái-
ra.  

• MH hadtápfőnöki intézkedés a Magyar Honvédség zenekarai-
nak hangszernormájára.  

• MH hadtápfőnöki intézkedés a Magyar Honvédségben működő 
könyvtárak számviteli nyilvántartásba történő felvételéről.  

• MH hadtápfőnöki intézkedés a humán anyagnem gazdálkodási 
feladatainak végrehajtására.  

• Szakutasítás a humán szakanyag-gazdálkodás végrehajtására. 
Célja, hogy a humán anyagnemmel foglalkozó szakállomány, il-
letve a humán szakanyagok kezelésével megbízott személyek 
részére egyértelmű meghatározásokat, eljárásokat fogalmazzon 
meg, segítse a napi élet, a tervezés, az ellátás folyamatát, irány-
mutatást adjon a nem rendszeres és nem szokványos műveletek 
végrehajtásában. Lehetővé tegye a működés és gazdálkodás 
alapvető kérdéseinek közvetlen megválaszolását, egyszerűsítse a 
folyamatok vezetését, kezelését. Tájékoztatást adjon a mélyebb 
információk megszerzésének módjáról, helyéről és formájáról. 
Bemutassa a humán anyagnemi folyamatokat az anyagnemet 
nem ismerő, de a napi életben azzal szembesülő szervezetek és 
személyek részére. 

• Anyagnemi cikkjegyzék. Jelentősége az egyes szakanyagok 
egységes kezelése, a velük való gazdálkodás során van. Megha-
tározza a beszerzés és selejtezés, a nyilvántartás és a kezelési 
jogosultságok körét.  

Együttműködés szervezetei és területei 

Az együttműködő szervezetek vonatkozásában csak az anyag-
nemhez tartozó szakanyagok vonatkozásában emelem ki az együttmű-
ködési területeket.  
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• HM Kommunikációs Főigazgatóság 

— Kommunikációs feladatok támogatása. 

— Dekorációs elvek. 

— Rendezvények támogatása. 

— Emlékszobák, csapatmúzeumok létrehozása, berendezése. 

— Jelképek alkalmazása, csapatzászlók adományozása. 

— Stúdió gépkocsik alkalmazói hatásköre. 

• HM Humánpolitikai Főosztály 

— Pszichológusi tevékenység támogatása. 

— Könyvtárak fenntartása, üzemeltetése, szakmai felügyelete. 

— Rekreációs tevékenység támogatása. 

• HM Tábori Lelkészi Szolgálat 

— Liturgikus tárgyak biztosítása. 

— Imatermek felszerelése. 

• HM Személyzeti Főosztály 

— Nyelvképzési tevékenység támogatása. 

— Toborzási feladatok támogatása. 

— Gépjármű vezető képzés finanszírozása. 

— Jelvények, HM felsővezetők által adományozott tárgyak 
biztosítása. 

• HM Védelemgazdasági Főosztály 

— Inkurrencia kezelés. 

• HM Katonai Tervező Főcsoportfőnökség 

— MH szintű sportrendezvények szervezési és díjazási anyagi 
forrásainak biztosítása.  
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• HM Műveleti Főcsoportfőnökség 

— Külföldi kontingensek ellátása. 

• HM Ingatlankezelési Hivatal 

— Laktanya rekonstrukciós program nyomon követése – köz-
ponti televíziós antenna- és hangosításai rendszerek kiépí-
tése. 

• MH Főkarmester, Zenekarok 

— Zenekarok ellátása. 

• Haderőnemi parancsnokságok 

Mint láthatjuk az anyagnemnek számos kapcsolata van más szak-
területek képviselőivel és felelős szervezeteivel. Ez azért is bír kiemelt 
jelentőséggel, mert az anyagnem vonatkozásában hagyományos érte-
lemben vett iskola rendszerű, vagy iskolarendszeren kívüli képzés 
nincs. A szakmai ismeretek elsajátítása önképzés, a szakma beosztás-
ban lévő személyeivel történő konzultáció és az együttműködőkkel tör-
ténő szoros kapcsolatépítés során valósulhat meg. Nyilván az általános 
logisztikai, gazdálkodási és katonai ismeretek elsajátíthatók, de azok 
szakmai alkalmazása csak az előzőekben említet módon teljesedhet ki. 

Láthatjuk, hogy az anyagok spektruma milyen széles. A liturgi-
kus anyagoktól a hangszereken át az antennarendszerekig, valamint 
egyéb más felsorolt anyagokig terjed. Belátható, hogy ezek szakszerű 
alkalmazása, szakmai felügyelete csak a felsorolt együttműködési 
kapcsolatok útján valósulhat meg. A hatékony működés érdekében 
ezért e kapcsolatrendszer kiépítése és működtetése minden szint ki-
emelt feladata. Ez a feladat azonban nem lehet egyoldalú és a kezde-
ményezés is kedvező visszhangra kell hogy találjon. A jelzett partne-
rek legalább olyan érdeke kell hogy fűződjön a közös munkához, mint 
nekünk anyagnemi szakembereknek. 

Ez a kérdés az elmúlt években többször felvetődött a sajtóban és 
megkérdőjelezte az anyagnem egyes területeinek működési célját. A 
választ nem lehet egy szóban megfogalmazni.  

A honvédség, mint bármely más szervezet működéséhez szüksé-
gesek a korábban felsorolt szakanyagok. Azok mennyisége, felhaszná-
lásának célja és elhelyezése azonban további kérdéseket indukálhat.  
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Ennek során azonban vizsgálni kell a honvédség sajátos szerepét, 
mint a Magyar Köztársaság haderejét és ebben a haderőben szolgálatot 
teljesítő személyekre vonatkozó törvényi kötöttségeket és korlátozáso-
kat. Figyelembe kell venni a működés sajátos jellegét és a belső kötött-
ségeket és a katonaéletre vonatkozó jellemzőket. 

Ha a felsorolt és a még számos fel nem sorolt területet figyelembe 
veszzük látható, hogy a kereskedelmi fogalomban kapható és az otthoni 
felhasználásban adott célt betöltő eszközök (pl.: híradástechnikai esz-
közök) szerepe a seregben átalakul, kiteljesül, alkalmazásukkal alapve-
tő működési célok teljesülhetnek (pl.: kiképzés). Más megközelítésben 
a morál fenntartásában játszhat meghatározó szerepet, mely külföldi 
misszióban még kiélezettebben jelentkezik. Ez a szerep a külföldi kon-
tingensek működési tapasztalatai alapján permanensen igazolódik és 
erősödik. 

Összességében remélem, hogy írásommal sikerült a bevezetőm-
ben említett célt elérni és egy átfogó tájékoztatást adni e sajátos 
anyagnem tulajdonságairól és működéséről. Igyekeztem felvázolni 
minden olyan általános jellemzőt és ismeretet, mely nem csak az 
anyagnem irányába dolgozó személyek részére nyújt kapaszkodót, 
hanem azon túl iránymutatást ad a velünk kapcsolatba kerülők, így a 
parancsnokok és személyügyi munkát végzők számára is.  

Meggyőződésem, hogy a parancsnok és így az általa vezetett szer-
vezet munkája akkor hatékony és eredményes, ha az állományát a cél-
ja elérése érdekében maga mellé állítja és munkatársai támogatást tel-
jes mértékben élvezi. Mindehhez és a kapcsolódó feltételek meg-
teremtéséhez a humán anyagnem jelentős segítséget képes biztosítani, 
melyet célszerűen és szakszerűen felhasználva teljesülhet a kitűzött 
cél. 


