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LOGISZTIKAI  BIZTOSÍTÁS  ELMÉLETE 

GONDOLATOK  A  LOGISZTIKÁRÓL 

Gáspár Tibor1 

Ez év elején lényeges változás következett be a Magyar Honvédség 
logisztikai rendszerének felépítésében, működésében. Az eltelt időszak 
viszonylag rövid, így történelmi távlatból még nem lehet vizsgálni a ta-
pasztalatokat, de néhány gondolat azért megfogalmazható a változások 
kapcsán. 

A logisztikai szakemberek előtt nem titok, hogy az átalakítás előtti 
logisztikai rendszer sem volt tökéletes, voltak hiányosságai. A 2006. de-
cember 31-ig meglévő logisztikai rendszer működőképes volt. Folyama-
tosan alakult (az elmúlt években több, kisebb, nagyobb átalakításon esett 
át), alkalmazkodott a hadsereg igényeihez és a gazdasági kényszerítő kö-
rülményekhez. Igaz, ezek az átalakítások nem minden esetben a szakmai 
érvek mentén történtek, egyéb akaratok is megjelentek, de ez most sincs 
másként. 

A hiányosságok alapvetően a következők voltak: 

• a működést egyértelműen biztosító szabályzók hiánya (az érvény-
ben lévők is többségben elavultak); 

• a logisztikai folyamatokat nem támogatták megfelelő informatikai 
rendszerek; 

• a meglévő ellátó központok széttagolt és infrastruktúrájában elavult 
(lepusztult) raktárhálózata; 

• a folyamatos szervezeti átalakulás során kiáramlott képzett szakál-
lomány utánpótlásának krónikus hiánya. 

E problémák egyikére sem adott megoldást a termelői és fo-
gyasztói logisztika mesterséges szétválasztása. Nézzük ezeket a prob-
lémákat egy kissé részletesebben. 

                                                      
1 Dr. Gáspár Tibor mk. vezérőrnagy, a volt MH Összhaderőnemi és Logisztikai 
Támogató Parancsnokság parancsnoka, a Szerkesztő Bizottság elnöke. 
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Az MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnok-
ság szakember gárdája az elmúlt években nagyon sokat tett a szabályzó-
rendszer korszerűsítéséért. Értünk is el eredményeket, de nem eleget. 
Ennek a következő okai voltak: 

• A Honvédelmi Minisztérium illetékes főosztályainak az indokolat-
lan ellenállása egyes kérdésekben (pedig sok esetben helyettük 
dolgoztunk). A felterjesztett javaslatok sok esetben elsikkadtak, 
vagy hatalomféltésből nem kerültek elfogadásra. 

• A szakemberek hiánya. Az elmúlt évek leszervezései annyira le-
csökkentették a szakmai alkotóműhelyek (szolgálatfőnökségek) lét-
számát, hogy a napi feladatok ellátása mellett nagyon kevés energia 
maradt az új szabályzók megírására. 

• A gyakori és gyors szervezeti változások, amelyek azt eredményez-
ték, hogy a kidolgozás végére már az új szabályozó nem volt al-
kalmazható, mert közben megváltoztak a szervezetek, feladatok, 
stb. 

A polgári életben a logisztika területén óriási átalakulás ment vég-
be. A hagyományos logisztikai folyamatok az informatikával összekap-
csolódva eljutottak oda, hogy ma már a logisztikáról mind tudományról 
beszélhetünk. Az informatika megjelenése a logisztikai folyamatokban 
forradalmasította azt. Sajnos a hadseregben ezt nem sikerült megvalósíta-
ni, és ez nem a logisztikusok ellenállásán múlott. Több éves próbálkozás, 
előterjesztések tömege, feleslegesen elköltött pénzek sem hoztak kézzel-
fogható eredményt pedig a formálódó Logisztikai Gazdasági Informá-
ciós Rendszer és a hozzá kapcsolódó Központi Logisztikai Bázis kon-
cepció megvalósítása hozhatott volna eredményt, ha a megvalósítás 
megfelelő kezekbe kerül. 

A logisztikusok előtt régóta ismert a meglévő raktárhálózat problé-
mája. A hadsereg felső vezetése is többször foglalkozott ezzel a kérdés-
sel, még HM Kollégiumi döntés is született a megoldásra 2003-ban, de 
gyakorlatilag semmi sem történt. A meglévő raktárak állagmegóvására 
szinte semmit sem költöttünk sok éven át, azzal, hogy lesz helyettük új. 
De új, Központi Logisztikai Bázis mind a mai napig nincs. 

Az elmúlt időszaki átalakítás, a hadsereg általános létszámcsökken-
tése azt eredményezte, hogy sokan elhagyták a hadsereget. Ez hatványo-
zottan jelentkezett a logisztika területén, hiszen a jól képzett, nyelveket 
beszélő, külföldi tapasztalatokkal rendelkező szakemberek nagyon gyor-
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san helyet találtak maguknak a rohamosan fejlődő civil logisztika terüle-
tén. Így nálunk egyes területeken, speciális szakértelmet, tapasztalatot 
igénylő beosztásokban már évekkel ezelőtt szakember hiány keletkezett. 
Persze ezt nem mindenki látta, mert a csökkenő hadsereg egyéb végzett-
ségű szakembereit be lehetett tenni az üres logisztikai beosztásokba, de 
ez csak félmegoldás volt. A más területről érkezők munka melletti átkép-
zése, felkészítése még inkább terhelte a feladatokat ismerő szakembere-
ket. Esetenként megvalósíthatatlan feladat elé állította ez a helyzet a pa-
rancsnokokat. 

Természetesen a gondok sorában meg lehetne említeni a költségve-
tés alacsony támogatási szintjét is. Ezt szándékosan nem teszem, hisz ez 
egy olyan tényező, ami alapvetően meghatározza a hadsereg működését, 
és nem a logisztikai rendszertől függ. Tudomásul kell venni, hogy a Par-
lament, a Kormány ennyit szán a hadseregre, és ebből kell megoldani a 
feladatokat. 

Úgy gondolom, hogy a logisztikai rendszer átalakításakor e problé-
mák megoldására kellett volna koncentrálni, ha tényleg jobbat akarunk 
alkotni. A kialakult új rendszer bemutatása a folyóirat 2007/2. számá-
ban megtörtént (1). Ezt én nem akarom ismételten elvégezni. A további-
akban néhány olyan problémára szeretném felhívni a figyelmet, ami a ré-
gi gondokból és az átalakulásból fakadnak. 

Az első a kialakult struktúra kérdése. Az MH Összhaderőnemi 
Logisztikai és Támogató Parancsnokság felszámolásával együtt meg-
szűntek az MH szintű szolgálatfőnökségek is. A HM Fejlesztési és Lo-
gisztikai Ügynökségen belül, a régi struktúrához csak nagyon nehezen 
beazonosítható, igazgatóság és osztály struktúra (a logisztikai területen) 
jött létre. Ez a rendszer nem igazodik az MH Összhaderőnemi Pa-
rancsnokság és a csapatok logisztikai struktúrájához, de nem igazodik 
az oktatási rendszerhez sem. A szolgálati ágak megszűnésével megszűnt 
a szakmai felelősség a logisztikán belül. A különböző technikai eszkö-
zöknek és szakanyagoknak nincs konkrét szakmai felelőse. Természete-
sen a felelősség névleg létezik, vannak felelős osztályvezetők, igazgatók, 
vezérigazgató, tőlük nem várható el, hogy minden szakkérdésben, a fela-
dat teljes mélységének ismeretében tudjanak dönteni. 

A logisztikai rendszer vezető szerve és az ellátó központok elválasz-
tása további bonyodalmakat okoz a folyamatokban. A logisztikai rend-
szer e két szereplője egymásra van utalva az eredményes működés érde-
kében. A központi készletek, egy középszintű parancsnokság alárendelt-
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ségébe való helyezése átláthatatlan ellátási utaltságot eredményezett, ahol 
szép lassan elveszik az ellátási felelősség. 

Az új rendszer pozitívuma viszont, hogy a beszerzés, a technológiai 
fejlesztés és a logisztika integrációja egy szervezetbe került, ami a leg-
több gondot okozó beszerzési feladatok rugalmasabb megoldását ered-
ményezheti. Igaz az is, hogy az egy szervezetben lévő követelmény meg-
határozás, beszerzés és minőségbiztosítás felveti az összeférhetőség 
kérdését. 

Nem történt előrelépés az informatikai támogatás területén, pe-
dig az új struktúra még inkább igényli ezt. A katonai logisztika lemaradá-
sa a polgári logisztikához viszonyítva rohamosan nő. 

Ugyancsak nincs változás a raktárhálózat infrastruktúrájában, a 
megalakult Logisztikai Ellátó Központ ebben a kérdésben nem jelentett 
előrelépést. Tovább romlottak a feltételek és konzerválódtak a gondok. 

A szakállomány vonatkozásában még jobban romlott a helyzet. 
Az előző rendszer logisztikai vezető szervében szolgálatot teljesítő állo-
mány közel 30%-a távozott a hadseregből. Mintegy 10% ment el más te-
rületre a hadseregen belül. Az összes logisztikai állomány 21%-a távozott 
a hadseregből. Azt hiszem, nem kell bizonygatnom, hogy nem csak az 
alkalmatlan szakemberek távoztak. Sokan mentek el hatalmas tapasztalat 
– benne több évi külföldi szolgálat –, több diploma, nyelvtudás birtoká-
ban. 

Természetesen egy hadseregen belül a logisztikai feladatokat több-
féleképpen, különböző szervezeti formában is végre lehet hajtani, meg 
lehet oldani. A kérdés csupán az, hogy a különböző szervezeti formák 
között mi a különbség a rendszerben alkotó munkát, vagy gigászi erőfe-
szítést végző szakállomány szempontjából. A logisztikusi állomány átla-
gon felüli erőfeszítéseivel egy rossz szervezeti felépítésben is elvégezhe-
tők a feladatok. Felmerül a kérdés, hogy hosszú távon megéri-e. 

Írásommal rá szerettem volna irányítani a figyelmet a logisztika 
gondjaira és elindítani egy gondolkodási folyamatot a folyóiratban a 
logisztika jövőjéről. Az előző számokban már jelentek meg vélemények 
ebben a témakörben (2). Bátorítok minden logisztikust arra, hogy fejtse 
ki véleményét. Javaslom, hogy ebben a témában hamarosan célszerű 
lenne egy konferenciát tartani, ahol mindenki elmondhatja gondolata-
it, tapasztalatait és javaslatait a jövőre vonatkozóan. Azt hiszem, hogy ez 
a jelen logisztikusainak mindenképpen hasznos lenne. 
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