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LOGISZTIKA  A  STABILIZÁCIÓ  IDŐSZAKÁBAN 

Gáspár Tibor 1 

A tisztelt olvasók bizonyára emlékeznek a folyóirat 2005/1. szá-
mában megjelent hasonló beköszöntő írásra. Tavaly ilyenkor felvázol-
tam néhány fontos feladatot 2005 évre. Nézzük mit sikerült elvégez-
nünk ezekből. 

A szabályozás területén nem sikerült áttörő sikert elérni. Néhány 
fontos területen viszont sikerült a szabályzókat korszerűsíteni (például a 
beszerzések, inkurrencia kezelés, stb.), de több lényeges kérdés (példá-
ul gazdálkodás szabályozása, a szakirányítás rendje, stb.) szabályozása 
erre az évre maradt. 

A Befogadó Nemzeti Támogatás területén a HM Gazdasági Hi-
vataltól átvett feladatokat sikeresen beillesztettük az MH Összhad-
erőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság (MH ÖLTP) fela-
datrendjébe, az időközben felmerült feladatokat eredményesen megol-
dottuk. 

Több kedvező kísérlet történt a személyi felszerelés ellátás javítá-
sára is. Kidolgozásra kerültek az új ellátási elvek, amelyek 2006 tava-
szán bevezetésre kerülnek. A beszerzések elhúzódása miatt az ellátás-
ban szinte folyamatosan zavarok voltak. 

A tervezésben meghonosodott a Védelmi Tervező Rendszer al-
kalmazása, ami egyik oldalról több munkát okoz a logisztikai tervezők-
nek, a másik oldalról viszont rögzítve vannak a feladatok. 

Teljes egészében kialakult az ellenőrzések rendszere a logisztika 
területén. 

Végrehajtottunk egy nagy szervezeti korszerűsítést a központi lo-
gisztikai tagozatban. Az MH Harcanyagellátó Központ bázisán létre-
jött az MH Veszélyes Anyag Ellátó Központ. Ez az ellátó központ ke-
zeli a Magyar Honvédség lőszer, robbanóanyag és üzemanyag kész-
leteit, az összes veszélyes anyagot. 

                                                      
1 Dr. Gáspár Tibor mk. vezérőrnagy, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi 
Logisztikai és Támogató Parancsnokság parancsnoka. 
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Tovább folytattuk a többi anyagnemhez tartózó szakanyagok táro-
lási feltételeinek vizsgálatát. Több vizsgálat, tanulmány készült el a 
Központi Logisztikai Bázis – Logisztikai Ellátó Központ témakör-
ben. 

Ezek voltak azok a feladatok, amelyeket én tavaly külön kiemel-
tem a 2005 év feladatai közül. Természetesen ezen kívül is történt né-
hány nagyon fontos esemény 2005 évben. Ezek közül a következőket 
kívánom kiemelni. 

Megítélésem szerint a legfontosabb eredmény az elmúlt évben az 
volt, hogy a logisztikai rendszer a nehézségek, átszervezések ellenére is 
megőrizte működőképességét. Folyamatosan biztosítottuk a Magyar 
Honvédség csapatai kiképzéséhez, missziós feladataik ellátásához, a 
napi élethez szükséges anyagi javakat, technikai eszközöket és szállítá-
si feladatokat. 

A költségvetés biztosította lehetőségek maximális kihasználásá-
val, folytattuk a felvállalt képességek kialakítását, a haditechnikai fej-
lesztéseket. Jelentős eredményeket értünk el a gépjárműpark, a híradó 
és informatikai berendezések, a vegyivédelmi védőfelszerelések be-
szerzése, a víztisztító alegységek felszerelése, valamint a sratégiai szál-
lítások szerződésekkel történő biztosítása területén. 

Eredményesen folytattuk a NATO-konform termékazonosító 
rendszer kiépítését a tárca ellátási rendszerébe kerülő, illetve hosszú tá-
von (5 éven túl) a rendszerben maradó termékek NATO Kodifikációs 
Rendszer szerinti kodifikációját (átkodifikációját). 

Folytatódott a katonai meterológiai szolgálat egységének megte-
remtése, a minőségi fejlesztések megvalósítása a szövetségi tagsággal 
járó kötelezettségek teljesítése érdekében, a szövetségi műveletekben 
részt vevő meteorológiai csoportok szervezetének kialakítása. Hosszas 
előkészületek után sikerült együttműködési megállapodást kötni az Or-
szágos Meterológiai Szolgálattal a katonai meterológiai szolgálat mű-
ködéséhez szükséges információk biztosítása, valamint a további közös 
fejlesztések tárgyában. 

Nagy érdeklődéssel vettünk részt a Párbeszéd 2005 rendezvény 
sorozat feladataiban. Az MH ÖLTP szervezésében végrehatott 67 ál-
lománygyűlés felszínre hozott több, olyan problémát, amelyek megol-
dása nem jár különösebb anyagi teherrel, de nagyban elősegítheti a 
személyi állomány jobb közérzetét, javíthatja a munkavégzés feltételeit. 
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Az előttünk álló év a stabilizáció éve lesz. Ezen belül nagyon sok, 
jelentős feladatot kell megoldanunk. Ezekből a következőket szeret-
ném kiemelni. 

Folyamatosan fenn kell tartani a Magyar Honvédség logisztikai 
támogatását, biztosítva ezzel a csapatok készenlét fenntartása és foko-
zása logisztikai feladatait, a kiképzés mindenoldalú biztosítását és a 
missziós feladatok ellátását. Kiemelten kell kezelni és mindent meg kell 
tenni a NATO reagáló erők (NRF) váltásaiba felajánlott elegységek, 
valamint külföldi békemissziós feladatokban résztvevő katonai szer-
vezetek logisztikai biztosítása színvonalának megtartása érdekében. 

Végre kell hajtani a haditechnikai fejlesztések érdekében beterve-
zett feladatokat, az ezekhez kapcsolódó beszerzéseket, csapatpróbákat 
és rendszeresítési eljárásokat. A felajánlott katonai szervezetek képes-
ségei eléréséhez szükséges fejlesztési feladatok kapnak elsődleges prio-
ritást. 

Jelentős előrelépést kell elérni a szabályzó rendszer korszerűsíté-
se területén is. Meg kell újítani a gazdálkodási szabályzókat, a missziós 
ellátáshoz kapcsolódó logisztikai előírásokat, az MH új Szolgálati Sza-
bályzatával összhangban a szakági szabályzókat, hogy csak a legfonto-
sabbakat említsem. 

Kiemelten kell kezelni a Gripen fogadásával kapcsolatos felada-
tokat, a repülőgépek átvételét, folytatni kell az új 3D radarok telepíté-
sét és rendszerbe állítását. Be kell vezetni ezen eszközök logisztikai ki-
szolgálásának új rendszerét. 

Folytatni kell a BTR Modernizációs Programot a felajánlott két 
lövész zászlóalj igényei kielégítésének elsődlegességével, a harcászati 
URH rádiók kiadását a csapatok részére. 

Meg kell kezdeni a helyőrségi logisztikai támogató rendszer mű-
ködésének a felülvizsgálatát, javaslatot kell kidolgozni a hatékonyabb 
működési rendre. 

Be kell fejezni a Logisztikai Ellátó Központ koncepció kidolgo-
zását és meg kell kezdeni a jelenlegi Ellátó Központok integrációját. 

A miniszteri biztos feladatszabása alapján folytatni kell a felhal-
mozódott inkurrens hadfelszerelések előírások szerinti kezelését, ki-
emelten a devecseri és recski raktárak kiürítését, valamint a veszélyes 
anyagok megsemmisítését. 
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Befejezésül megköszönöm a Magyar Honvédség teljes logisztikai 
állományának 2005 évben végzett áldozatos és eredményes munkáját. 
Kívánom, hogy a 2006 év is hasonló eredményeket hozzon és kérem 
Önöket, hogy közös sikerünk érdekében mindenki a saját beosztásá-
ban végezze el becsülettel a rábízott feladatokat. 


