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Bevezető 

Mint az olvasó számára bizonyára ismert, a fenti témában már 
sok tanulmány, egyetemi szakdolgozat vagy más publikált elképzelés 
látott napvilágot. Ennek ellenére mégis úgy gondolom, hogy a folya-
matosan változó világunkban, így a Magyar Honvédségben (MH), 
annak logisztikai rendszerében (ha úgy tetszik a felhasználói logiszti-
ka területén) tapasztalható állandó mozgás megengedi számomra, 
hogy ismét annak lehetőségét vizsgáljam, miként lehet a katonai lo-
gisztika szükségletei kielégítését a haderőn kívüli (civil) gazdasági 
szereplők további bevonásával biztosítani. 

A téma aktualitását több tényező is indokolja. Ezek közé tartozik – 
csak a legfontosabbakat megemlítve – az MH 2007. év végi összlét-
számára vonatkozó döntés teljesítése, az MH 10 éves fejlesztési ter-
vében rögzített szervezési feladatok, azon belül a központi logiszti-
kai tagozat struktúrájára, valamint a logisztikai ellátó rendszer 
megreformálására vonatkozó elképzelések megvalósítása. Ilyen a 
fejlesztési tervben megfogalmazott szándék, amely a nemzetgazdasági 
erőforrások jelenleginél szélesebb körű bevonását célozza meg, de ilyen 
lehet a hadseregen belül végbement változások (mindenek előtt a sorka-
tonai szolgálat megszüntetése) közvetlen vagy közvetett hatása, illetve 
a korábbi hasonló lépések kedvező tapasztalatai is (például a laktanyák 
őrzés-védelmének haderőn kívülre helyezése). Végezetül, de nem utol-
só okként említhetjük meg a gazdaságtalan logisztikai tevékenységek 
felszámolását.2 

 
1 Lengyel András mk. ezredes, MH ÖLTP hadműveleti főnök. 
2 Gazdaságtalan logisztikai tevékenységnek tartom azt a támogatási formát, 
amikor egy-egy objektumban kis létszámú és technikai eszközt üzemeltető 
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Az említett strukturális változásokra vonatkozó elgondolások rész-
leteiben még nem kimunkáltak, de az világosan látszik, hogy a végre-
hajtó támogató erők – úgy a központi mint a haderőnemi és csapattago-
zatban - mára elvesztették minden humán erőforrás tartalékukat, ezért a 
korábbi gyakorlatnak megfelelő egyenletes létszámcsökkentéssel (az 
ismert fűnyíró elv) nem lehet spórolni. A csökkentés csak egyes szerve-
zeti elemek teljes megszüntetésével valósítható meg, más alternatíva 
nem létezik. Azt azonban látni kell, ha egy egész szervezetet törlünk az 
MH egyes meglévő képességei, támogatókapacitásai tűnnek el a logisz-
tikai rendszer valamely szintjéről. Ezt a lépést csak úgy lehet megtenni, 
ha a törölt szervezethez kapcsolódó jelenlegi feladatrendszert valamely 
meglévő vagy a jövőben megalakuló civil szolgáltatóra terheljük át.  

A feltételek rendelkezésre állnak, hiszen a hiányzó képességek 
kihelyezése bármely civil szereplőhöz illeszthető a jelenleg érvényes 
magyar jogszabályokhoz és a Magyar Köztársaság által vállalt nem-
zetközi előírásokhoz. Minimális alapkövetelményként kell kezelni, 
hogy bármiféle szolgáltatás kihelyezése a Magyar Honvédség számára 
legyen gazdaságos, a szolgáltató legyen megbízható 

                                                                                                            

üzleti partner, a 
szolgáltatás minősége feleljen meg a katonai szakmai utasításokban, 
szabályzatokban megfogalmazott előírásoknak, annak teljesítése – mind 
mennyiségében és minőségében – legyen számon kérhető és ellen-
őrizhető. A szerződésben ki kell térni azokra a speciális honvédségi 
igényekre és elvárásokra, amelyek a polgári életben nem jelentkeznek. 
Ilyen lehet például az ellátás rugalmasságának biztosítási kötelezettsége 

 
szervezet az ellátása vagy a haditechnikai eszközei kiszolgálására, esetleg a 
szállítási feladatok biztosítására a szervezetén belül bármilyen kapacitásokat 
tart rendszerben. Arra, gondolok, hogy például az étkeztetésnek van egy tech-
nológiai követelménye, (beszerzés, tárolás, főzés, tálalás, választék kínálat ösz-
szeállítása, az élelmezési igények összegyűjtése stb.), technikai eszköz igénye 
(főző, tálaló, hűtő, kiszolgáló és más konyhatechnikai eszközök) és van egy 
kapcsolódó emberi erőforrás szükséglete. A technológia és a technikai köve-
telmények és döntően a személyi állomány szükséglet megjelenik egy alacsony 
élelmezési létszámnál is és az élelmezési létszám emelkedése alig jár együtt az 
előzőek növekedésével, tehát nincs köztük egyenes arányosság. Meg kell 
azonban jegyezni, hogy az alacsony létszámú szervezeteknél a logisztikai igé-
nyek megvalósításánál rendkívül magas a fajlagos ráfordítás. De így említhet-
nénk a javító kapacitás (nem kiszolgáló) megteremtése egy kevés technikát 
üzemeltető szervezetnél teljesen indokolatlan, mint ahogy nem szabad teher-
szállító eszközöket sem fenntartani, ha az érintett szervezet ellátásához vagy 
feladataihoz nincs rá szükség. Ezen feladatok teljesítésére leggazdaságosabb 
lehet a polgári szolgáltatások igénybe vétele.  



 81 

változó intenzitású igénybevétel esetén, amely lehetővé teszi a gyakor-
latok, gyakorlások, vagy lövészetek végrehajtása során a szolgáltatás 
eltérő követelmények, körülmények, vagy más földrajzi környezetben 
való teljesítését. 

Mielőtt a részletekbe bocsátkoznánk, szükséges leszögezni, 
hogy a civil szolgáltatás a haderő mely részére terjed vagy terjedhet 
ki. Nos ez elsődlegesen – hangsúlyozni szeretném – a nem felajánlott 
erők ellátását érintheti, hiszen a felajánlott erők logisztikai támogatása 
nem lehet alku vagy üzleti filozófia tárgya sem hazai területen és még 
inkább nem a műveleti területen. A felajánlott erőknek mindenkor ren-
delkezniük kell azokkal a logisztikai képességekkel, amelyek részükre a 
feladatuk – külhoni missziós küldetésük – teljesítéséhez az alkalmazási 
területen szükségesek. Ebbe beletartoznak a kötelezően előírt és meg-
alakított csapatkészletek és technikai eszközök, valamint azok kiszolgá-
lására szükséges kapacitások, az utánuk számvetett és a Nemzeti Tá-
mogató Elemnél rendelkezésre álló anyagok (vagy anyagi erőforrá-
sok), illetve a részükre szolgáltatásként megvásárolt műveleti területi - 
az adott ország Befogadó Nemzeti Támogatás útján nyújtott térítés-
mentes vagy térítéses – szolgáltatások.  

Nagyon fontos követelmény, hogy a felajánlott erők a logisztikai 
szervezeteikkel együtt készüljenek fel a missziós feladatukra, tehát 
azokra a logisztikai biztosító elemekre, amelyek a bevethető erőket ki-
szolgálják, erre minden időszakban szükség van és nem lehet (legalább-
is rövid távon nem lehet, hiszen nincs meg minden feltétele) civil oldal-
ról kiváltani. Azt előzőek miatt tehát el kell fogadni, hogy a nem-
zetgazdasági források bevonásának van egy minősített korlátja, ame-
lyet nem lehet megkerülni és ez a katonai logisztikai támogatás vonat-
kozásában a felajánlott (elvonuló), illetve stacioner erőkre különül el.  

Ha a felajánlott erők a mobil logisztikai támogató képességüket 
elvesztenék, alkalmatlanná válnának minden missziós feladat ellátá-
sára. A helyzet tehát részükre szervezetszerű logisztikai támogatást kö-
vetel meg. (Mindez napjaink logisztikai rendszerére igaz, de úgy gon-
dolom, hogy nincs messze az idő, amikor létrejön az a hazai – a katonai 
logisztika speciális igényeit kiszolgálni képes, arra szakosodott – a had-
erő szervezetén kívüli polgári vállalkozás, amely feladatot vállal és kap 
a külhoni műveleteket teljesítő erők közvetett vagy közvetlen logiszti-
kai támogatásában).  

Az előzőekből egyenesen következik, hogy a nemzetgazdasági 
forrásokat elsősorban az MH vagy tágabb értelemben a HM tárcához 
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tartozó szervezeteknél a stacioner, állandó objektumban, azonos fel-
adatrendszert folyamatosan elvégző szervezetek érdekében lehet és cél-
szerű a logisztikai igények kielégítésére, a logisztikai támogatást majd 
minden területén igénybe venni. De ezen szervezetek ellátása, kiszolgá-
lása céljából nem csak lehet, hanem egyre inkább indokolt is a civil 
támogató kapacitások fokozottabb bevonása. A legjobb magyarázat er-
re az, hogy ezek az úgynevezett háttér vagy kiszolgáló szervezetek egy-
egy konkrét és jól körülhatárolt feladatrendszerre - jellemzően a lehető 
legalacsonyabb humán erőforrással - kerültek megszervezésre.  

Ebből következik, hogy az alaprendeltetésük teljesítéséhez csak a 
legelemibb személyi állománnyal rendelkeznek, sok esetben még arra is 
alulszervezettek. Ha még a saját ellátásukról is gondoskodniuk kell, úgy 
az alaprendeltetésük teljesítéséhez nem marad elegendő állományuk, 
hiszen az értékes szakmai státuszok rovására lehet létesíteni kiszolgáló 
szervezetet. A racionalitás tehát azt követeli, hogy ami nem speciális 
katonai tudást igénylő beosztás azt végezze a polgári szféra. 

Az előzőek alapján elfogadhatjuk, hogy a logisztikai támogatá-
sért felelős katonai oldal érdekelt – hiszen lassan – lassan tudomásul 
kell vennünk, hogy számunkra nem marad más megoldás – a logisztikai 
támogatás egy részének nemzetgazdasághoz történő kihelyezésében. 
De vajon lesz- e elegendő jelentkező annak a teljesítésére? Hiszem, 
hogy igen, hiszen ez nem egyéb, mint üzlet és tudomásul kell vennünk, 
hogy a civil oldal képes mindazon feladatok színvonalas teljesítésére, 
amit a katonai szféra elvár tőle. A nemzetgazdasági szolgáltatások fo-
kozottabb igénybevételének teljesítésére van, és a jövőben mindig lesz 
elegendő jelentkező. Bármely polgári vállalkozás, amely rendelkezik 
felesleges kapacitásokkal alkalmas erre. Ha nincs felesleges kapacitás, 
belép a piac szabályozó szerepe, vagyis a megjelenő új igény kielégíté-
sére a gazdasági szféra megfelelő beruházás után képes kielégíteni a 
haderő által megfogalmazott szükségleteket.  

Igaz, hogy a haderő nem mindig a legmegbízhatóbb gazdasági 
partner (elsősorban a folyamatos átalakítások miatt), de a szolgáltatások 
igénybevétele területén a felsorolt szervezetek ellátásánál igenis az le-
het és még inkább azzá válhat a jövőben. A haderő átalakítása alapve-
tően befejeződött, tehát nem kell attól félni, hogy a kiszolgálására lét-
rehozott civil kapacitások egy átszervezés következtében holt 
képességet jelentenek majd és a befektetések ne térülhessenek meg. A 
másik oldalról kétségtelen, hogy a méretüket, létszámukat tekintve ki-
sebb szervezetek az érdekükben létrehozott logisztikai támogatása a 
lehető leggazdaságtalanabb, hiszen a meglévő kapacitások kihasz-
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náltság foka nagyon alacsony. Ez a magyarázata például annak, hogy a 
központi raktáraknál (hogy csak ezt a példát emeljem ki 1999-2000 
években) sorra szűntek meg az étkezdék. Az étkezést igénylők létszáma 
a sorkatonák kiválásával, vagyis az ellátási kötelezettség megszűntével 
a minimumra csökkent, így az étkezdék további fenntartása megkérdő-
jeleződött, azokat egyszerűen bezárták. 

Az MH egyes szervezetei szűkebb környezetükben, a fővárosban 
is, de főként a vidéki helyőrségekben részei és részesei a helyi társa-
dalmi és ezen belül a gazdasági életnek. Nem meghatározói annak, de 
közvetlenül és közvetve komoly résztvevői. Azért merem ezt így meg-
fogalmazni, mert a vidéki helyőrségekből, ha a megyei jogú városokat 
vagy a 60-70 ezer főt meghaladó lélekszámú településeket nem számít-
juk, a helyőrséggel bíró falvak, nagyközségek legnagyobb foglalkozta-
tója a Magyar Honvédség. Számtalan ilyet sorolhatunk fel Nyírtelektől 
Hetényegyházáig. Részben érvényes lehet az okfejtés Budapestre is, 
vagy a Budapesten kívüli városokra, de ott a honvédségi szervezetek 
lokális gazdaságra gyakorolt hatása számottevően kisebb, bár kerületi, 
területi szinten nem elhanyagolható. 

Adva van tehát egy katonai objektum, benne egy vagy több szer-
vezet, amely működtetéséhez, az ott szolgáló személyi állomány ellátá-
sához, a haditechnikai eszközpark technikai kiszolgálásához és a lak-
tanyai infrastruktúra üzemeltetése fenntartásához támaszkodni kíván 
a civil szférára. A laktanya fenntartását ismételten kiemelem ebből a 
kosárból, mert az 1997-ben – az akkor megfogalmazott sok ellenérv és 
fenntartás ellenére – a hadseregen kívüli szolgáltató felelősségi körébe 
került át. A feladat kiszervezéséhez elkészült egy Szolgáltatási Szer-
ződés az érintett felek között, amely pontosan meghatározza a szolgál-
tató, illetve az igénybevevő jogait és kötelezettségét. A kezdeti ellenér-
zések, kétkedések dacára, ma is jól, hatékonyan működik, előrevetítve 
és potenciálisan követendő például szolgálva más szolgáltatási területek 
civilesítésének.  

A civil szervezetek fokozottabb bevonása szakmai körökben vitát 
esetenként ellenérzést vált ki. Az ellenzők a haderő kiszolgáltatottságát 
és sebezhetőségét  látják abban, ha nem a saját erőikkel eszközeikkel 
valósítják meg valamely feladat biztosítását. Ennek ellenkezőjére sze-
retnék egy példát megemlíteni. Ez a Magyar Honvédség objektumai-
nak őrzés - védelmét érinti. Ma a fegyver-lőszer, robbanóanyag – 
más megközelítésben a társadalomra nagy veszélyt jelentő anyagok és 
eszközök – őrzésén kívül minden katonai objektumot polgári őrző-
védő szervezetek biztosítanak. Ez ma tény és reális valóság, aminek 
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említését talán néhány évvel ezelőtt senki nem vette volna komolyan. A 
példa csak azért fontos mert ha a következőkben eretnekségnek tűnő 
gondolatok fogalmazódnak meg emlékezzünk az őrségek esetére. Ami 
pedig a kiszolgáltatottságot illeti arra garancia a piaci verseny. A kato-
nai logisztika bármely igényei területén van elegendő kínálat arra, 
hogy a haderő ne váljon kiszolgáltatottá, a szolgáltató pedig a tisztes-
séges nyereség mértékével legyen képes megelégedni, hiszen ellenkező 
esetben elveszti az üzletet. 

Nos mely területeken képzelhetjük el a nemzetgazdasági szereplők 
fokozottabb bevonását a Magyar Honvédség működtetéséhez? A kérdés 
megválaszolásánál nem lehet megkerülni az MH logisztikai támogatá-
sának jelenleg érvényes és valószínűsíthetően hosszú (de középtávon) 
mindenképp fennmaradó szakági rendszerét. A különböző szolgáltatá-
sok, vagy bármely logisztikai igények tervezését csakis ebben a rend-
szerben célszerű kezelni. A szakági rend az alábbi: 

A haditechnikai biztosítás felelősségi körében: 

• Fegyverzettechnikai szakterület 

• Páncélos és gépjármű-technikai szakterület 

• Repülőműszaki szakterület 

• Elektronikai szakterület 

• Műszaki-technikai szakterület 

• Vegyivédelmi-technikai szakterület 

•  Mérésügy szakterület 

• Kiképzés-technikai szakterület 

A Hadtáp biztosítás felelősségi körében: 

•  Élelmezési szakterület 

•  Üzemanyag szakterület 

•  Ruházati szakterület 

•  Humán anyagi szakterület 

•  Térképészeti anyagi szakterület 
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Közlekedési biztosítás felelősségi körében: 

– Mozgatás- szállítás szakterület. 

De melyek azok a területek a katonai szervezetek logisztikai tá-
mogatása vonatkozásában, amelyek megnyílhatnak a civil szolgálta-
tások előtt? Az a véleményem, hogy szinte minden korlátozás nélkül 
minden szakterületen, minden szakág vonatkozásában számítani és épí-
teni lehet a meglévő, vagy a honvédség igényeit figyelembe vevő civil 
szolgáltató bázisra. Egyszerűen fogalmazva rá kell szabadítani a pi-
acot a honvédségre is. Természetesen a kényes területeket, mint pél-
dául a Fegyverzettechnikai, az Elekronikai (rejtjelző eszközök) Szolgá-
lat felelősségi körébe tatozó néhány eszköz technikai kiszolgálását, 
mint feladatot, különös körültekintéssel lehet csak a honvédségen kívül-
ről biztosítani, hiszen megkülönböztetett figyelmet érdemel a lövész-
fegyverek javítása vagy egyes híradó, illetve elektronikai eszközök ki-
szolgálása.  

Ugyanakkor nagy jelentősége van a biztonságnak külső szolgáltató 
igénybevételénél olyan területeken is, ahol a haderő nem rendelkezik 
elégséges kapacitásokkal, vagy nem rendelkezik speciális szakértelmet 
igénylő képességgel. Ilyenek lehetnek elsősorban az elektronikai terü-
leten a szoftverek kifejlesztése, az informatikai hálózatok kiépítése, 
vagy az állandó híradás rendszerének bővítése. Meg kell azonban je-
gyezni, hogy ez a tevékenység már hosszú ideje folyik, hiszen az üzlet-
be bevont vállalkozás elemi érdeke volt, hogy minden követelménynek 
megfeleljen.  

Az előbb felsoroltaknál az óvatosság bizonyára indokolt, de itt sze-
retnék ismét egy példát megemlíteni, hogy az idők változása (az élet 
kényszere) milyen gyakorlati változásokat hozott magával, idézett elő a 
polgári gazdaság és a haderő viszonyában. 2000. évben az ellátó köz-
pontok összevonásával, valamint az MH Lőszerjavító és Bevizsgáló 
Üzem felszámolásával (az MH Harcanyag Ellátó Központba történő 
beépítésével) megszűnt a lőszer-megsemmisítő (szétszerelő-ártalmat-
lanító) kapacitás a haderőn belül. Tekintettel a több tízezer tonna feles-
leges, lejárt szavatossági idejű inkurrens lőszerkészletre, amely az MH- 
nál felhalmozódott, a civil szféra a helyzet kezelése érdekében létre-
hozta az üzleti alapon működő megsemmisítő kapacitását és megfelelő 
ellentételezés fejében felajánlotta a honvédség részére. A vállalkozó 
ajánlata elfogadást nyert és azóta is teljesíti a honvédség igényét. A ci-
vil oldal tehát még olyan területen is bevonható az MH szükségletei ki-
szolgálására, amely speciális, amelyre egyébként a polgári életben 
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nincs piaci igény ezért a polgári szférában nem lehet hasznosítani, sem 
a létrehozott szolgáltatási kapacitást sem a hozzá kapcsolódó kidolgo-
zott működő technológiát.    

A civil gazdasági egységek honvédség érdekű működtetése a jö-
vőben két szinten különülhet el. Ebből az egyik szint a központi igé-
nyek kielégítését végző gazdasági szereplők, amelyek tevékenysége 
egyes szolgáltatási területen az MH teljes vertikumát ellátják, míg a 
másik a helyi erőforrásokra, lokális gazdasági szereplőkre támaszkod-
hat. Jellemző lehet a két rendszer területi vagy szakterületi kombináció-
ja, amely úgy képzelhető el, hogy az országos nagy rendszer helyi vál-
lalkozókkal köt egy adott cél megvalósítása érdekében szerződést, 
vagyis alvállalkozót von be az MH kiszolgálásába. Az utóbbira élő pél-
da a laktanyák őrzés-védelmének megvalósítása, ahol a HM EI ZRt. 
alvállalkozókkal biztosítja a szerződéses kötelezettségei teljesítését. A 
jövőbeni lehetőségek tehát sok oldalról már ma is megalapozottak, 
vannak bejáratott eljárások, amelyek kibővítésével a rendszer telje-
sebb körű szolgáltatásként működhet a haderő teljes vertikumában. 

A külső vállalkozásokkal biztosított logisztikai igény kielégítés 
szinte minden szolgálati ág által felügyelt szakterületen megoldást je-
lent az MH ellátásában. A kiemelt társadalmi veszélyességű anyagok 
és eszközök technikai kiszolgálásában vagy a speciális képességeket 
igénylő feladatok elvégzésébe elsősorban a HM EI ZRt. meglévő vagy 
más HM ZRt-k kaphatnak megbízást. Ebbe a körbe kell besorolnunk a 
fegyverzet-technikai, a repülőműszaki vagy az elektronikai szakterület 
nem csapattagozatba tartozó, azt meghaladó javítási vagy korszerűsítési 
feladatait.  

Általános logisztikai igények teljesítése vonatkozásában a piaci 
kínálat igénybevétele, MH érdekű felhasználása kézenfekvő a raktá-
rozás, a szállítás-anyagmozgatás, a logisztikai szakállomány kiképzése 
területén, valamint komoly szerepet kaphat a honvédségi inkurrencia 
további kezelésében.  

A raktározás- raktári szolgáltatás – azon belül a raktározáshoz kö-
tődő funkciók teljes köre – lehet az egyik olyan tevékenység, amely rö-
vid előkészítés után a polgári szereplőkre terhelhető át. (A raktározás 
kiszervezése köréből kiemelem a lőszer, robbanó- és harcanyagokat, a 
rakétalőszereket, valamint a fegyverzeti anyagok nyírtelki, tápiószecsői, 
illetve a több szolgálati ág nómenklaturájába tartozó készleteket tároló 
kalocsai raktárát.) A központi raktárak tároló kapacitás szükségletei – 
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a készletképzés felülvizsgálatával, a haderő zsugorodásával összefüg-
gésben – folyamatosan csökkennek.  

Néhány anyagféleség tekintetében eljutunk arra pontra, ami a gaz-
daságtalan logisztikai tevékenység kategóriájába tartozik, tehát sokkal 
többe kerül a haderőn belüli tárolása és kezelése, mint a bértárolás 
valamely olyan raktárban, amely alkalmas arra (tárolótér, tárolási kö-
rülmények stb.). Ebben az esetben a központi logisztikai tagozatban 
nem jelentkezik a tárolótér fenntartási költsége, nem kell erre a célra 
működtetni anyagmozgató gépeket, a gazdaságtalan folyamat felszá-
molható. A személyi állomány racionális létszámgazdálkodással oda 
csoportosítható át, ahol sokkal hatékonyabban foglalkoztatható. 

A szállítás- anyagmozgatás terén már ma is jelentős a polgári kí-
nálat igénybevétele. Elég, ha csak a meglévő szolgálati járatokat tekint-
jük, ahol a dolgozók munkába járását a legkülönbözőbb civil szállítmá-
nyozók végzik. További térnyerése a piacnak, csapatok nagy tömegű 
anyagellátásában vagy a személyi állomány egyidejűleg nagy létszám-
ban történő mozgatása esetén (bemutatók, gyakorlatok, gyakorlások, ér-
tekezletek, konferenciák helyszínére történő szállítás) képzelhető el. A 
haderő harctéren kívüli személyszállítási képessége nem ezekre az ext-
rém igényekre van létrehozva, ezért a hirtelen és koncentráltan, de 
csak alkalmanként jelentkező kapacitásokra a polgári szolgáltatáso-
kat célszerű igény

                                                     

be venni.3 

A civil élet bevonására a logisztikai szakképzésbe már ma is van 
élő példa. A szerződéses állományú katonák logisztikai szakképzése, 
felkészítése a különböző HM Zrtk -nél valósul meg. Tekintettel arra, 
hogy a magyar haderő személyi állomány utánpótlása egyre csökkenő 
igényt mutat, szakmánként célszerű megvizsgálni, (és esetleg állo-
mánykategóriánként is) hogy milyen oktató apparátust indokolt fenntar-
tani a katonai rendszerben az utánpótlás biztosítása érdekében.  

A polgári oktatási rendszerre természetesen csak ott lehet fokoza-
tosabban – néhány logisztikai szakmában, teljes mértékben – támasz-

 
3 Fontosnak tartom megjegyezni, hogy ebben a variációban nagy jelentősége 
van az előre tervezésnek. A megfelelő közlekedési szervek, ha idejében érte-
sülnek a szállítási igényről, úgy képesek kiválasztani a legkedvezőbb ajánlato-
kat a piaci kínálatból, legyen szó akár személyszállításról, akár teherfuvarozás-
ról. Ha azonban a feladatokat valami oknál fogva ad-hoc jelleggel, váratlanul 
és rövid határidővel kell végrehajtani, úgy a piac erre az esetre túlnyomó több-
ségében felárral reagál. 
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kodni, ahol a számukra szükséges és beazonosítható képzés, rendelke-
zésre áll. Különösen igaz lehet ez a szerződéses katonákra, hiszen ők a 
polgári életből jönnek, és oda mennek vissza, ha szerződéses szolgálati 
viszonyuk megszűnik. A szakkiképzés területén vannak eredmények, 
amelyek pozitív tapasztalatokat adtak, ezért tovább kell kutatnunk me-
lyek azok a területek, (nem speciális katonai képességeket követelő) 
szakbeosztások amelyeken a szolgáltatások igénybevétele bővíthető. 

A polgári tanintézetek, bázisok igénybevétele mentesíti a haderőt 
az oktató állomány szervezetben tartásától, a szükséges oktatástechni-
kai eszközök beszerzésétől és fenntartásától, viszont képes produkálni 
a kiképzett személyi állományt, ha arra szükség van. 

Az inkurrencia kezelésének kérdése egy tartalmában összetett 
gondot jelent, de megoldását tekintve a haderőn kívüli további felügye-
lete egyszerű és kézenfekvő kiutat kínál. A haderő számára szükségte-
len, hadi használhatatlan eszközök és anyagok a központi logisztikai 
tagozat minden raktárában az ott tárolt készletek legnagyobb százalé-
kát teszik ki. Ma már azonban léteznek olyan raktárak is, amelyekben 
csak és kizárólagosan inkurrens eszközök, és anyagok tárolása valósul 
meg. Mivel az inkurrencia a hadsereg számára teljesen felesleges, így a 
kezelése-őrzése, felügyelete, nyilvántartása stb. a honvédség számára 
teljesen haszontalan tevékenység. Haszontalan, de mégis kötelező fel-
adat, amely jelentős energiát, erőt és anyagi erőforrásokat emészt fel.  

Véleményem szerint, ha az inkurrencia tároló raktárakat a teljes 
személyi állományukkal, feladatrendszerükkel civil szolgáltatásba ad-
nánk, úgy a kiszervezés után egyetlen tétel jelentkezne a kiadási olda-
lon, átlátható számvethető költségként. A központi logisztikai tagozat 
mentesülne egy sor adminisztrációtól, ami jelentős erőforrásokat köt le. 
A feladat kihelyezésével csökkenthető a személyi állomány. Természe-
tesen a tárolt anyagi készletek továbbra is az MH tulajdonába maradnak 
a kincstári vagyoni körből való kivonásukig.  

A civil szolgáltató képes lenne ellátni mindazon feladatokat, ame-
lyeket ma a központi logisztikai tagozat e kérdéskörben elvégez. Meg 
tudná valósítani a raktárak őrzését, a tárolt anyagok nyilvántartását, 
felmérését, értékesítésére történő előkészítését, bontását vagy éppen 
megsemmisítésére történő átadását. Azt nem állítom, hogy az inkurren-
cia így gyorsabban elfogy a fizikai valóságában, de azt igen, hogy a 
haderőt ilyen nyomasztó mértékben nem terhelné a továbbiakban. A 
megvalósítást azzal lehetne kezdeni, hogy a jelenlegi csak inkurrenciát 
kezelő raktárakat azonnal, míg a legnagyobb befogadó képességű táro-
ló(k)ban csak és kizárólagosan homogén – vagyis felesleges – anyago-
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kat szükséges összecsoportosítani, majd a raktári elemet a hadrendből 
törölve, civil kezelésben működtetni tovább.  

A haderő részéről jelentkező szakterületi igények a következő 
szolgáltatásokat ölelhetik fel (a teljesség igénye nélkül): 

Haditechnikai szakterület tekintetében  

• A rendszerben lévő eszközök karbantartása, javítása; 

• A meglévő eszközök átépítése, modernizálása; 

• A berendezéseken szükséges hitelesítések vagy hitelesítést he-
lyettesítő kalibrálások elvégzése; 

• A rendszerbe bekerülő eszközök technikai kiszolgálása ponto-
san úgy, ahogy azt a polgári életben végzik el a márkaszervizek; 

• A rendszerben felesleges eszközök kivonás utáni kezelése, meg-
semmisítés, bontás, értékesítés stb. 

Emlékszünk még arra az 1980-as évekre jellemző megoldásra, 
amely egy-egy technikai eszköz magasabb technikai kiszolgálására – 
úgynevezett eszközprogramokra – egy-egy katonai szervezetet jelölt ki. 
Az érintett katonai szervezet szakosodott az adott technikai eszköz javí-
tására, felújítására, beleértve az időszakos ellenőrzéseket is, és egy ki-
tűnő műszaki állapotú eszközt adott vissza a programba küldő katonai 
szervezetnek. Nos ezt a hagyományt, vagy megoldást manapság indo-
kolt lehet a civil szereplőkre kiterjeszteni, hiszen ha az MH meglévő 
eszközei országosan egy-két – a verseny szabályai szerint - kiválasztott 
javító szervezetnél kerülnek kiszolgálásra, az mind a két fél részére 
hasznos megoldás és gazdaságos üzlet lehet. Mindez megfelelő piacku-
tatást igényel az MH részéről és megfelelő minőségellenőrzést is az át-
vétel alkalmával. 

A nemzetgazdasági erőforrások bevonása a haditechnikai ágaza-
toknál tehát a tervszerű technikai kiszolgálások, rendkívüli vagy sérü-
léses javítások, illetve a mérésügyi biztosítás és kiképzés-technikai 
szolgáltatás teljes vertikumára terjedhet ki. A haditechnikai anyagellá-
tás vonatkozásában a beszállítások jelenleg is léteznek. A javítási, eset-
leges modernizációs tervek megvalósítására az MH-n belül ma a javító 
szervezetek felszámolása miatt nincs kapacitás, ezeket kizárólag a 
nemzetgazdaságból lehet biztosítani.  
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De mi az előny a javítások vagy korszerűsítések civil relációban 
történő megvalósítása esetén? Az MH mentesül az aprólékos közbe-
szerzések, beszerzések előkészítésétől és lefolytatásától. Az MH egyet-
len feladata, hogy megadja az eszközök javítása vagy technikai kiszol-
gálása követelményeit és ellenőrizze a teljesítést, ha pedig azt rendben 
találta, fizesse ki a szolgáltatás árát. 

A civil szereplők bevonásának igazi akadálya, hogy a Védelmi 
Tervező Rendszer minden erőfeszítés és szándék ellenére nem műkö-
dik kiszámíthatóan. A hosszú- és középtávú terveink nem időtállóak, 
az ott megfogalmazott feladatok koncepcióváltás, változás vagy megfe-
lelő erőforrás fedezet hiányában nem realizálhatók. Ahhoz, hogy a 
szolgáltatásokat valóban meg tudjuk venni a haderőnek a jelenleginél 
lényegesen megbízhatóbb szereplővé kell válnia a piacon, hiszen csak 
így lehet rábírni az üzleti partnereket a részünkről igényelt szolgáltatás-
beli kapacitások létrehozására. 

Mindezekre megfelelő példát nyújtanak a számítástechnikai és 
ügyviteli berendezéseknél meglévő szervizelési keretszerződések, ame-
lyek ha a szervezetek rendelkeznek a keretszerződéshez szükséges fe-
dezettel, gyors és hatékony szolgáltatást biztosít a HM és MH szerve-
zeteknek. A polgári vállalkozói szféra térnyerése a haderő által 
üzemeltetett eszközök technikai kiszolgálásába, elsősorban az MH esz-
közparkja cseréje, így egy homogénebb eszközpark létrejötte után kép-
zelhető el (példa erre a SZÜNY anyagok, amelyek megjelenése, az el-
terjedése olyan gyors volt, hogy javítási kiszolgálási kultúra nem, vagy 
csak korlátozottan alakulhatott ki az MH -ban és így maradt a civil cé-
gek igénybevétele). 

Hadtáp szakterület tekintetében 

A haderő működtetésében meghatározó a személyi állomány ellá-
tása, munka- és életfeltételeinek biztosítása. Nézzük meg ebből a 
szemszögből az élelmezés, ruházat, az üzemanyag, a térképész anyagi, 
valamint a humán anyagi ellátást. Nem találunk olyan tevékenységet, 
amelyet – a térképész anyagok speciális forrását figyelembe véve - ne 
lehetne a nemzetgazdaságra terhelni.  

A nem felajánlott erők élelmezési ellátását el kell lesnünk a pol-
gári életből. Számtalan közepes vállalat – olyan, amelyek az MH köz-
ponti raktárai vagy háttérintézményei – megoldja ezt a feladatot minden 
fajta szervezetszerű konyha és a hozzátartozó szakács, felszolgáló és 
konyhai kisegítő állomány nélkül. Az élelmezésnél az a követelmény 
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kell, hogy középpontba kerüljön, amely a személyi állomány ebédelte-
tését tűzi ki célul.  

Nos, ha nincs rá szervezetünk, hogy ezt megvalósítsuk hozassuk 
be az ebédet laktanyán kívülről. Itt már csak a közbeszerzési eljárások 
lebonyolítása jelent feladatot. Nem tagadom, jelentős szervező erőt igé-
nyel a kapcsolódó bürokrácia, a két különböző választék biztosítása, a 
megfelelő kalóriaszámítás. De azt tudomásul kell vennünk, hogy a 
szolgáltatást elnyerő civil étterem vezetője sem a csapatorvoshoz, sem 
az alakulat parancsnokához nem kívánja bemutatni a kialakított étla-
pot. Ö a piacról él és ezért csak a saját nyeresége és a szolgáltatása cél-
objektuma elégedettsége közötti szűk mezsgyére figyel.  

Ruházati ellátás vonatkozásában a téma feszegetése nem indo-
kolt, hiszen a textiltisztítást, mint hadrenden kívüli tevékenységet végzi 
a szolgáltató. A ruházati ellátás az ellátó központtól történő vételezés 
után a csapatnál kerül az egyénhez, illetve a meglévő ruházati boltok-
ban lehet a ruházati utánpótlási illetmény keretére vásárolni. A méret 
utáni ruhák készítése épen a közelmúltban került túlnyomórészt a civil 
szabósághoz. A szakterülethez tartozó bolthálózat választékát számta-
lan kritika éri, de ezt a működtetési forma nem befolyásolja, csupán a 
szolgálat költségvetési lehetőségei. Többször szóba került a bolthálózat 
privatizálása, de boltok minimális forgalma (a civil piachoz viszonyít-
va) nem jelent vonzó üzletet sem Budapesten, sem vidéken, ráadásul 
kapcsolódik hozzá egy bonyolult elszámolási kiegyenlítési rendszer, 
temérdek adminisztráció. 

Üzemanyag biztosítás terén alapos és minden részletre kiterjedő 
számítást kell végezni a tankolás és kenő karbantartó anyagellátás te-
rületén (csak a szárazföldi nem repülőerőkre vonatkozik). Meggyőző-
désem, hogy egy optimális szervezet nagyságát kell megszabni, ahol 
még üzemanyag raktárat és hozzá kapcsolódóan üzemanyag ellátó 
szervezeti elemet szabad működtetni. Ezek lehetnek a harckocsi és 
könnyű lövész zászlóaljak, a rakéta dandár, valamint a műszaki zászló-
alj. Egyszerűsíti a helyzetet, hogy a nagy helyőrségekben az üzemanyag 
ellátást végző raktárak (kutak vagy töltő gépjárművek) minden, a hely-
őrségbe települt szervezetet el tudnak látni. 

Ahol a felhasználók az optimális forgalmat nem érik el, ott a kül-
ső tankolást kell előtérbe helyezni. A külső tankolással kitesszük 
ugyan magunkat a gyakran változó áraknak, de előnyt érhetünk el az 
alábbi területeken: 

• Párolgási veszteséget nem szenvednek. 
• Nem kell környezetvédelmi feladatokkal foglalkozni. 
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• Kevesebb üzemanyagos szakbeosztást igényel. 

Térképanyag ellátás tekintetében a térképanyag specialitása mi-
att csak a jelenlegi rendszer fenntartása lehet célszerű. 

Humán anyagellátás terén indokolt lenne áttekinteni a jelen gya-
korlatot és szabályzatot. Van az MH- ban érvényes és elfogadott ellátá-
si normarend, amely jelenleg a szakanyagnem tekintetében az ellátó 
központ – felhasználó rendszerben kerül a személyi állományhoz. Ha a 
szórakoztató elektronikát ebből a körből kezeljük, annál az ellátást cél-
szerű rábírni valamely nagy – nem a legdrágább – elektronikai cikkeket 
forgalmazó cégre. Van ezekből olyan, amely döntően Budapesten és 
környékén rendelkezik kereskedelmi egységgel, de olyan is, amely or-
szágos hálózattal bír (országosnak tekintem, hogy majdnem minden 
megyei jogú városban van kereskedelmi egysége). A piacon gyorsan ér-
téküket vesztő árukat nem indokolt bespájzolni, hiszen a raktárban is 
„öregednek”, így erkölcsi értékük rohamosan csökken.  

Az MH szintű szolgálatfőnökségek feladata a szolgáltatások 
igénybevételénél: 

A központi logisztikai tagozat, azon belül a szolgálat főnökségek 
– anyagi alosztályok feladata, hogy a Magyar Honvédség szükséges 
szolgáltatási igényeit tervezze, a szükséges pénzügyi forrásokat a költ-
ségvetésébe különítse el és végezze el (a HM technológiai hivatal minő-
ségbiztosító szerveivel együttműködésben) a polgári szolgáltatás ellen-
őrzését. A tervezési feladatok alapvetően nem különböznek a mai 
gyakorlattól, csupán a készlet megalakításának helyszíne, illetve szer-
vezeti keretei változnak meg gyökeresen. A változások utáni, vagy 
azokkal párhuzamos szakmai ellenőrzések minden esetben képesek biz-
tosítani a honvédségi érdek maradéktalan teljesülését. A feladatok vég-
rehajtásához így nem szükséges katonai erő (állománytáblás szervezet). 

A szolgáltatások igénybevételének hatása az érintett személyi ál-
lományra: 

A szervezeti átalakítások, létszámcsökkentések mindig fájdal-
mas velejárója a személyi állomány elbocsátása. Bár a haderő humán 
szervei minden törvényes és lehetséges segítséget megadnak a személyi 
állomány sorsának körültekintő és megnyugtató rendezéséhez, mégis 
minden átszervezésnél jelentős létszám veszíti el a munkahelyét. A 
szolgáltatások, haderőn kívüli kihelyezése azzal a speciális jellemzővel 
párosulhat, hogy a civil szereplő tovább foglalkoztatja a korábban 
MH állományát képező alkalmazottakat. Erre alapvető magyarázat az, 
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hogy a foglalkoztatott személyi állomány ismeri a szervezet minden 
feladatrendszerét, kellő gyakorlattal és szakmai tapasztalattal bír, nem 
utolsó sorban a vállalkozó hasonló kvalitású munkaerőt rövidtávon nem 
tud munkába állítani.  

Az alapvető változás a személyi állomány részére az, hogy a ko-
rábbi költségvetési szerv (honvédség) részére kifizeti a felmondás ese-
tén kötelező végkielégítést, és a dolgozó egy új munkaviszonyt, új fel-
tételekkel fog kötni a vállalkozóval. Kölcsönös elfogadás esetén tovább 
élhet a szakszervezet és a korábbi munkáltató között megkötött Kollek-
tív Szerződés. Ennek példája több esetben előfordult 1997-ben, amikor 
első ízben teljes szervezeti elemeket (fegyveres biztonsági őrségeket) 
vett át a civil szféra a honvédségtől.  

A civil szolgáltatások viszonya a Befogadó Nemzeti Támogatás-
hoz: 

A Befogadó Nemzeti Támogatás (BNT) készülő Képesség Kata-
lógusa feltöltéséhez kitűnő alapadatokat jelent a Magyar Honvédség ki-
szolgálását végző civil szféra. Minden gazdasági szereplő a profiljába 
tartozó tevékenységi körével részt vehet a BNT tevékenységében. Ez 
utóbbi megállapítás igaz a hazánk területi integritását megvédelmezni 
érkező Szövetséges csapatok részére, de igaz lehet, (és kitűnő üzleti le-
hetőség) ha külföldi csapatok gyakorlatra érkeznek hazánkba és az ő ki-
szolgálásukra magyar szolgáltatást kívánnak igénybe venni.  

Összegzés 

A Magyar Honvédség logisztikai támogatása átalakulás előtt áll. 
A változások előbb vagy utóbb magukkal vonják a nemzetgazdasági 
források jelenleginél szélesebb körű bevonását is. A véleményem az, 
hogy nem szabad félni a polgári gazdasági erőforrások fokozottabb 
igénybe vételétől, hiszen hazánkban a piacgazdaság már régen meg-
erősödött és a piaci verseny kellő védelmet nyújt az MH számára, 
hogy ne váljon a támogató szervezet kiszolgáltatottjává. A várható lé-
pések és döntések előtt azt kell vizsgálni, hogy melyik az a konkrét te-
vékenység, amelyet a civil szféra olcsóbban végez el - azonos színvo-
nal megtartása mellett -, mint amennyibe a haderőn belül valósítható 
meg. Jelentős és korábbiakban el nem képzelhető változásoknak vol-
tunk tanúi az elmúlt egy-másfél évtizedben. A változások folytatódni 
fognak a jövőben is. Ehhez kívántam a magam részéről egyfajta el-
képzelést adni. 


