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A  STRATÉGIAI  TARTALÉKOLÁSRÓL,  A HONVÉDELMI 
CÉLÚ  TARTALÉKOLÁS  SZEMSZÖGÉBŐL 

Báthy Sándor1 

Mindenek előtt szeretném tisztázni a címben szereplő stratégiai jel-
zőt, ami azért szükséges, mert nem a hadászati vagy központi értelem-
ben használom, hanem olyan általános értelemben, ami magának a tar-
talékolásnak a jelentőségét hangsúlyozza. Ilyen értelemben tekintem az 
ország védelmi célú tartalékolása szerves részének a honvédelem érde-
kében végzett tartalékolás (harcászati, műveleti és központi) egész rend-
szerét.  

A honvédelmi célú tartalékolás rendeltetése az, hogy megteremtse a 
védelmi tevékenységek megkezdésének és hosszabb-rövidebb ideig való 
folytatásának anyagi-technikai feltételeit. A „hosszabb-rövidebb” idő el-
sősorban abból a bizonytalanságból, helyzetből ered, amit a kor geo-
stratégiai helyzete, a szövetségi rendszer, az ország hadiiparának állapota, 
a külgazdasági kapcsolatok és készletezési lehetőségei befolyásolnak.  

A honvédelmi célú tartalékolás szükségessége a katonai tevékenysé-
gek (harc, hadművelet) azon sajátosságából adódik és adódott mindig, 
hogy a katonai tevékenység igen sok váratlan, előre nem tervezhető ele-
met tartalmaz, ezért az anyag- és eszközkészletek fogyása és veszteségei 
bizonytalan időben, helyen és mennyiségben keletkeznek, ami lehetetlen-
né teszi az anyagoknak és eszközöknek „pont időben” történő pótlását. 

Az ellátási láncok folyamatos működtetése, a várható fogyás térben 
és időben kiszámíthatatlan volta miatt minden szinten megfelelő anyag- 
és eszköztartalékok létrehozását teszi szükségessé a folyamatos ellátás 
érdekében. Ennek megfelelően már harcászati és hadműveleti szinten is 
a szervezetek méretének és alkalmazási viszonyának megfelelő készlete-
ket kell képezni annak mértékében, hogy a készletek pótlására milyen 
lehetőségek nyílnak a műveletek folyamán.  

                                                      
1  Prof. Dr. Báthy Sándor nyá ezredes, egyetemi tanár, ZMNE Logisztikai Intézet 
igazgatója. 
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A központi tartalékok kialakítása más szempont szerint történik, hi-
szen itt a készletek pótlásának forrásaként a hazai gyártási lehetőségek és 
a külföldről történő beszerzés egyaránt hatnak a fenntartandó készletek 
mennyiségére, díszlokációját pedig a rendelkezésre állás és védettség kö-
vetelményei együttesen befolyásolják.  

Cikkem megírására az szolgáltat közvetlenül okot, hogy a Magyar 
Honvédség tartalékképzésének alapjául szolgáló körülmények gyökere-
sen megváltoztak és kialakításukat nem elsősorban az ország katonai 
védelmének szempontjai, hanem sokkal inkább a Szövetségben betöltött 
szerepünk (felajánlott képességeink) és az ország átfogó védelméből 
ránk háruló feladatok határozzák meg.  

A védelem átfogó értelmezésének és az ország háborús fenyegetett-
sége minimális szintre csökkenése következtében a NATO szövetségi kö-
telezettségeinek teljesítéséhez, illetve felajánlásainak fedezéséhez kö-
tődnek – tartalékok mellett azok a tartalékok, amelyek a katasztrófa-
védelem, benne az árvízvédelem, a gazdaságbiztonság, benne az élelmi-
szerbiztonság, valamint a terrorveszély kezelésére szolgálnak.  

Érezhetően megnövekedett a többcélúan felhasználható, gazdaság-
biztonsági és védelmi tartalékok szerepe és növekedett részarányuk 
(energetikai, élelmiszer), amelyek egy része termékpályákba épített és 
természetesen maga után vonja a honvédelmi célú tartalékok részarányá-
nak és súlyának csökkenését is.  

Ugyanakkor érzékelhető az is, hogy az ország tartalékolási stratégiá-
ja, ami célját és tartalmát tekintve centralizált volt jelentősen megválto-
zott és egyre inkább az egyes tárcák keretében valósul meg. Felvetve azt 
a kérdést, hogy szükség van-e tárcák feletti az ország egészének bizton-
ságát szolgáló tartalékolásra. Itt utalni szeretnék arra, hogy az EU tagor-
szágainak többségében az energiahordozókat nevesítik ekként.   

Az egyes tárcák előtérbe kerülését látszik alátámasztani az a jogi 
szabályozó rendszer is, ami napjaink tartalékolási gyakorlatát meghatá-
rozza.  

• A 180/2002. évi Kormányrendelet 22.§ b. pontja előírja, hogy a 
hálózati engedélyeknek gondoskodni kell a szükséges készletekről 
és tartalékokról.  

• A CLIV törvény az egészségügyről már 1997-ben is úgy rendel-
kezik, hogy a katasztrófa-egészségügyi ellátáshoz szükséges esz-



 37 

közöket és anyagokat az Állami Egészségügyi tartalékokból kell 
biztosítani.  

• A 2006. évi XCVIII törvény külön bekezdésben (21§ 6.) foglal-
kozik az Állami Egészségügyi Tartalék kezelésével.  

• A Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium 7/2006 FVM 
utasítás szabályozza a kezelésében lévő Állami Céltartalékok 
készletezési feladatait.  

• A 2358/1995 kormányhatározat a közlekedési és híradó szak-
anyagok állami céltartalékainak kezelését szabályozza. 

A felvázolt rendeletekből és határozatokból is érzékelhető, hogy vé-
delmi felkészítés alapjául szolgáló Honvédelmi törvény, mint a védelmi 
tartalékolás jogi bázisa diverzifikálódott és az említett szabályzók hatásai 
egyre érezhetőbbek a jogszabályi környezetben és a gyakorlatban is.  

Az összehangolt gondolkodás eredményét jelzi az a törekvés, hogy a 
megváltozott biztonsági környezethez igazodó, az elégségesség és a gaz-
daságosság kettős követelményét szem előtt tartó új védelmi tartalékolási 
rendszert egy központi elgondolás szabályozza.  

Ezt írja elő az érintettek számára a védelmi felkészítés egyes kérdé-
seiről szóló 3033/2007 számú Kormányhatározat, a védelmi célú tarta-
lékolási stratégia egészének felülvizsgálatát igényelve.   

Ilyen megfontolás alapján szeretném jelölni azokat az állomásokat, 
amelyek jelenlegi tartalék készleteinket determinálták.  

1. A honvédelmi célú tartalékok kialakult  
helyzetének előzményei 

A honvédelmi célú tartalékolás jelenlegi helyzetét a rendszerváltást 
megelőző védelmi igények (VSZ ajánlások) szerint kialakított (jelentős 
(90 nap) készletek, majd a függetlenség időszakának döntően saját for-
rásainkra támaszkodó, ellenségkép nélküli, de mégis készletmegőrző 
felfogása, végül pedig, a NATO tagságból eredő, a szövetség által elfo-
gadott új védelmi stratégiánknak megfelelő NATO ajánlások határoz-
zák meg.  

A veszélyeztetettség alacsonyabb szintje, a hadsereg létszámának és 
eszközrendszerinek drasztikus csökkentése, valamint a fegyvernemek és 
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szakcsapatok radikális megváltozása nagyságrendekkel kisebb tartaléko-
lás szükségleteket jelent (90 nap helyett 30 nap) és egyes eszköz- és 
anyagféleségek eltűnését jelentik a tartalékolt anyag- és eszközféleségek 
palettájáról.  

Változatlan maradt ugyanakkor a tartalékolás koncepciója és mód-
szere: 

• A tartalékolást a készletképzés hierarchikus rendjében (harcászati, 
hadműveleti, hadászati) valósítják meg, ami „közepes harci nap” 
(DOS), NATO metodika szerint alakított értékekkel 5 + 2 + 23 
napi lépcsőzött készletet jelent, és amelyből a felajánlott erők utá-
ni mennyiséget azok készenléti idejének megfelelő állapotban és 
elérhetőségben kell tartani. 

• A „harci napban” kifejezhetetlen készletek szükséges mennyisé-
gének megállapítására a NATO országok gyakorlatának megfele-
lően az elhasználódás gyakoriságának tapasztalatai és becslés 
alapján történik (ruházat, felszerelés, javító anyagok). 

• A NATO ajánlás szerinti közepes harcnapi mennyiséget az MH 
teljes háborús állománytáblája alapján számvetett mennyiségben 
alakítják meg.  

• Az anyag- és eszköztartalékokkal nem biztosítható szükségletet 
gyártással, illetve importtal váltják ki. 

A jelenlegi honvédelmi célú tartalékolásunk több tényező hatására 
alakult ki és ezért sok kompromisszum nyomát viseli magán: 

• A rendszerváltás időszakáig – a Varsói Szerződés igényeinek 
megfelelően – a Magyar Honvédség szükségleteinek fedezésére 
jelentős készleteket halmozott fel, amelyek rendeltetése az volt, 
hogy biztosítsa a katonai műveletek azonnali megkezdését és 
folytatását addig, míg a hazai gyártás (a Számítási Év terve2), il-
letve a speciális import bekapcsolódik a fegyveres erők ellátásá-
ba. Fontos körülmény, hogy ebbe a tartalékba nem számították 
bele a mozgósítás és a felvonulás jelentős, elsősorban üzemanyag, 

                                                      
2 Számítási Év terve: ami rögzíti azt az erőforrást, amit egy év alatt háború esetén 
a nemzetgazdaság a hadsereg, illetve a védelem érdekében rendelkezésére bo-
csát.  
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fenntartási anyag és élelem szükségletét. A készletek mennyiségét 
a Varsói Szerződésben egységes elvek alapján képezték, aminek 
alapja a hadszíntérre jellemző művelet várható intenzitásából kö-
vetkező közepes harcnapi felhasználás és prognosztizált veszte-
ség volt. A közepes harci napban kifejezhetetlen anyagokat és 
eszközöket tapasztalati és történelmi adatokból becsléssel állapí-
tották meg. Az Egyesített Fegyveres Erők törzse által ajánlott 
háromhavi készletet az MN VK által kidolgozott metodika szerint 
úgy számvetették, hogy egy hónapra 15 nap védelmi művelet és 
15 nap támadó művelet fogyasztási normájával számoltak a kö-
vetkező hónapban ennek 80%-ával, a harmadik hónapban, pedig a 
második hónap 80 %-ával.  

A készletek mennyisége a csapatoknál (hadosztályig) 5 napi, a tá-
bori hadsereg raktáraiban 2 napi, a Központ Hadtáp Előretolt Lépcső-
ben 2 napi – mobil állapotban, – „Mögöttes bázisként” pedig elkülönít-
ve a központi raktárakban 11 napi állt rendelkezésre. 

A további készletek az MN, illetve a Nemzetgazdaság raktáraiban 
voltak elhelyezve, egy részük a széttelepítéshez előkészített állapotban.   

A nagyságrend érzékeltetésére szánva emlékeztetek arra, hogy az 
1990-es évben az MN Anyagi Technikai Főcsoportfőnökséghez tartozó 
készletek vonatkozásában az összes készlet mintegy 260 ezer tonna volt, 
melyből mintegy 75 ezer tonnát a lőszer és 105 ezer tonnát az üzem-
anyag tett ki.  

• A kétpólusú világrendszer megszűnése és egyben az ország füg-
getlenné válása a hadsereg feladatának megváltozását és jelentős 
létszám és haditechnikai eszköz csökkenését vonta maga után. A 
rendszerváltás és a VSZ megszűnése, a szuverén Magyar Köz-
társaság létrejötte, gyökeresen új helyzetet teremtett a felhalmo-
zott készleteink megítélésében. Mivel fegyverrendszereink döntő 
hányada a volt KGST3 országokból, közülük is elsősorban a volt 
Szovjetunióból származott, kétségessé vált ezen eszköz- és lő-
szerkészleteik minősített időszaki beszerzésének zavartalansága.  

Ennek megfelelően az eszközrendszerek rendszerben tartásáig (je-
lentős részük napjainkig rendszerben van) törekedni kellett arra, hogy sa-
ját erőből, saját készlettel biztosítani tudjuk ezek fenntartását, illetve az 

                                                      
3 KGST: Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa. 
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alkalmazást biztosító lőszerkészletek meglétét. Itt utalni szeretnék Prof. 
emeritus Ungvár Gyula nyá. mk. altábornagy „A Magyar Honvédség 
fegyverzeti és technikai eszközrendszereinek fejlesztési és korszerűsítési 
lehetőségei” című doktori értekezésére, melyben az 1990. évi helyzetre 
alapozva 1992-ben megvédett értekezésében nagyon reálisan prognoszti-
zálta a meglévő eszközeink rendszerben tartásának lehetőségét.   

„A MH meghatározó fegyverzettechnikai harceszközei és rendsze-
rei zömmel 1975-1985 között léptek rendszerbe. Figyelembe véve, hogy 
a maximális rendszerben tarthatóság 20-25 év, az eszközök, rendszerek 
fokozatos váltása 1995-2005 között elkerülhetetlenül esedékessé válik. 

Ezen belül azonban időben és eszközrendszerben lényeges diffe-
renciálás lehetséges: 

• a főbb mechanikus harceszközök (a vontatott és önjáró tüzérségi 
lövegek, sorozatvetők, páncéltörő lövegek, harckocsik, lánctalpas 
harcjárművek) 2000-2005-ig rendszerben tarthatók, a védelmi fe-
ladatok megoldására alkalmasak, jelentős részük korszerűsíthető; 

• a jelenlegi technikai helyzetünk – a repülőgéppark és légvédelem 
vezetési rendszere kivételével – 1995-ig nem kényszerít bennün-
ket alapvető fegyverzettechnikai váltásokra, tehát számunkra a vá-
rakozás jelenti a legésszerűbb megoldást, már csak azért is, mert 
addigra várhatóan egy sor ma még nyitott kérdés egyértelművé 
válik.” 

A követendő stratégia tehát az volt, hogy a haditechnikai eszközök-
höz szükséges fenntartási anyagokból, lőszerekből annyit tartalékoljunk 
amennyi akkor is elegendő, ha „keleti” beszerzésre nem számíthatunk.  

• 1999-től a NATO taggá válásunktól ismét megváltozott bizton-
ságpolitikai helyzetünk. A többnemzeti keretek között tervezett 
alkalmazás magával hozta annak követelményét is, hogy a magyar 
katonai szervezetek anyagi ellátottság vonatkozásában megfelel-
jenek a szövetséges erők hasonló kötelékeinek, és biztosított le-
gyen a készletek utánpótlásának lehetősége hazánktól távoli had-
színtereken is.  

Ez természetesen felveti az MH alkalmazási lehetőségeinek megíté-
lését, ami választ adhat arra a kérdésre, hogy milyen mennyiségű és mi-
nőségű (fajtájú) anyagi tartalék felhalmozására van szükség. A Nemzeti 
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Katonai Stratégia a honvédség felépítésének, képességének és feladatá-
nak meghatározásával elégséges alapot szolgáltat ennek megítélésére. 

2. Az MH anyagi tartalékait befolyásoló körülmények 

A honvédség előtt az alkalmazásának körülményeit illetően több, 
az anyagfelhasználásra vonatkozó, egymástól jelentősen eltérő feladat 
áll:  

• Az ország fegyveres védelme, amit Szövetséges erőkkel együtt 
NATO parancsnokság alatt hajtanak végre a kijelölt erők, de a 
védelmi feladatban ezen kívül érintett a fegyveres erők egésze és 
természetesen a közigazgatás és gazdaság jelentős része is részt 
vesz. Logisztikai vonatkozásban a tartalékolás szempontjából 
számolni lehet a szövetséges erők támogatásával is a Befogadó 
Nemzeti Támogatás (BNT) keretében. 

• Más NATO ország megsegítése a Szövetségi kötelezettség alap-
ján NATO parancsnokság alatt a kijelölt erőkkel – melynek ki-
egészítő logisztikai forrása elsősorban a BNT igénybevétele lehet.  

• A demokratikus értékrend védelmében a NATO, ENSZ, EBESZ 
keretében végrehajtott válságkezelés az ország, esetenként a    
NATO országok határától távoli területen, ahol esetleg a BNT 
nyújtotta támogatás igénybevételének lehetősége sem áll fenn.  

• Háborús küszöb alatti fegyveres tevékenység az ország területén, 
ami a válságkezelés legkritikusabb formája, hiszen harcászati 
szinten fegyveres küzdelmet jelent és ennek megfelelő logisztikai 
támogatást, míg hadműveleti és stratégiai szinten csak olyan ka-
pacitások biztosítását igényli, amelyek az alkalmi kötelék (meg-
erősített harccsoport) méretéhez, összetételéhez és feladatához 
adekváltak. 

• A fegyveres erő részt vehet az ország területén is olyan válságok, 
katasztrófák, a normális béke helyzettől eltérő migrációs helyze-
tek kezelésében, amelyek nem fegyveres tevékenységet jelente-
nek.  

A konfliktusokban nem zárható ki tömegpusztító (elsősorban vegyi 
és biológiai) fegyverek alkalmazásának veszélye, etnikai vagy vallási 
csoportok ellenséges, akár terrorista, gerilla jellegű fellépésekor.  
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A Szövetség elleni stratégiai támadásnak napjainkban minimális a 
valószínűsége, ugyanakkor az ország biztonságának radikális romlása 
esetére a Magyar Köztársaság fenntartja a jelenleg szükségesnél na-
gyobb, hadkötelezettségen alapuló hadsereg felállításának lehetőségét.  

A Magyar Köztársasággal szomszédos térségben – kis valószínű-
séggel – kialakulhatnak belső válságok, vagy szélsőséges esetben orszá-
gok közötti konfliktusok, amelyeknek nem célja a magyar állam szuvere-
nitásának, területi integritásának fenyegetése, de a konfliktus jellegéből 
adódóan tömeges migrációval, változó intenzitású, akár hosszú időn át 
elhúzódó tevékenységgel számolni kell.  

A nemzetközi válságkezelés feladatrendszerében a Magyar Hon-
védség mind a béketeremtő tevékenység, mind az azt követő békefenntar-
tó feladat végrehajtásához hozzájárulhat, ugyanígy bekapcsolódhat a 
nemzetközi terrorizmus elleni harcba, terrorista csoportok, vagy azokat 
támogató rezsimek elleni műveletbe.  

Logisztikai és ezen belül is az anyagi szükségletek szempontjából 
vizsgálva a leírt alkalmazási formákat megállapítható, hogy az ország-
védelem az a tevékenységi forma, amely a legnagyobb és legösszetettebb 
anyagfelhasználást és anyagi veszteséget jelentheti egy meghatározott 
intervallumban. Ugyanakkor kedvező körülmény, hogy a felhalmozott 
készleteink az alkalmazáshoz, a felhasználási helyhez relatíve közel van-
nak.  

Az ország határaitól távoli alkalmazás jelentősen kisebb mennyisé-
gű és szűkebb skálájú anyagfelhasználást jelent ugyan, de bonyolultsá-
gát a készletek hadszíntéri megalakítása és pótlásának biztosítása jelen-
tősen növeli.  

Az alkalmazás körülményeit vizsgálva, látható, hogy az országvé-
delmet és az ország ellátó bázisaitól eltávolodó működést is többnemzeti 
keretek között hajtjuk végre. 

A feladatokból és az alkalmazás várható módjaiból kitűnik, hogy a 
fegyveres erők legintenzívebb tevékenysége a Szövetség keretében törté-
nik. Ebből következően logikus, hogy a készleteinket a NATO országok-
ban elfogadott mennyiségben a NATO „ajánlásainak” szem előtt tartá-
sával alakítsuk ki. 

Ez olyan lépcsőzött készleteket jelent, amelyek az alkalmazás (had-
színtér) helyétől függetlenül biztosítják a szükséges készleteket, a műve-
letet végrehajtó erőknél. A készletek lépcsőzését az indokolja, hogy lehe-
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tőséget kell teremteni az egyes tagozatoknak és szinteknek arra, hogy dif-
ferenciálhassanak az intenzív tevékenységet folytató csapatok és a műve-
let szempontjából kevésbé frekventált helyet elfoglalók között. Ez a had-
színtéren mélységben és szélességben is értelmezhető súlypontképzésre 
ad lehetőséget.  

Sajnálatos tény, hogy a meghatározó haditechnikai eszközökből ezek 
pót és javító anyagaiból, valamint a hozzájuk tartozó lőszerekből, raké-
tákból (NATO II. és V. anyagosztály) minimális lehetőségünk van a 
BNT, a Vezető Nemzet vagy más Szövetséges ország ellátási rendszere-
inek igénybevételére.  

3. A Magyar Honvédség anyagi tartalékai 

A Magyar Honvédség tartalékait úgy alakította ki, hogy azok az a 
Szövetség európai erőinél elfogadottak szerint 30 közepes harcnap 
szükségletét fedezzék. Ebből a csapattagozatban 7, a központi szervek-
nél az MH teljes állománya után további 23 napi készlet áll rendelke-
zésre. 

A készletek egy része nehezen fejezhető ki harci napban, hiszen el-
használódásuk (ruházat, felszerelés), illetve felhasználásuk (javító anyag) 
még olyan mértékben sem prognosztizálható, mint a lőszer vagy az 
üzemanyag. 

Ezeknek, az anyagoknak készleteit a béke időszaki elhasználódásra, 
illetve háborús tapasztalásokra támaszkodva, becsléssel állapítják meg.  

A központi készletek egyrészt a nemzetgazdaság bázisain, másrészt 
a Magyar Honvédség raktáraiban van tárolva. Valamennyi anyagra (be-
leértve a veszélyes anyagokat is) elmondható, hogy elhelyezésükben a 
rendszerváltást megelőző díszlokációs igény és lehetőség játszotta a 
meghatározó szerepet.  

Az ország védelmi célú tartalékai különböző célra és rendeltetéssel 
lettek létrehozva, de végső céljuk minden esetben a normális működéstől 
eltérő helyzetek kezelése.  

A honvédelmi célú tartalékolás része az ország védelmi célú tar-
talékolásainak.  
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Jelenleg az alábbi tartalékokkal számolhatunk: 

Gazdaságbiztonsági tartalék: a védelmi célú állami tartalékok leg-
jelentősebb részét képezi, amelyet azzal a céllal hoznak létre az egyes 
ágazatok, hogy szavatolják az ágazat biztonságát, működését és gazda-
ságmozgósítását, a lakosság folyamatos ellátását, valamint a fegyveres 
erő és a rendvédelmi szervek minősített időszaki feladatainak ellátását, 
törekedve arra, hogy lehetőleg több felhasználói igényt is integráljanak. 
Ennek megfelelően alapanyagok, félkész termékek, késztermékek tartoz-
nak bele, amelyeket vegyipari, vegyivédelmi, élelmiszeripari valamint 
bányászati, kohászati, mezőgazdasági termékeket és az árvízvédelemhez 
szükséges termékcsoportokat tárol. A készletek kezelését a Tartalék Gaz-
dálkodási Kht végzi.  

Állami céltartalék: az érintett minisztériumok a területük biztonsá-
gos működtetéséhez szükséges készleteiket, anyagaikat, alkatrészeiket, 
félkész- és késztermékeiket tárolják ebben a körben. Az informatikai és 
hírközlési struktúra a vasúti, közúti, hídügyi, hajózási, infrastruktúra tar-
talék és javító, karbantartó készletei tartoznak ide, a HM vonatkozásában 
a harcjármű részegységek, javítókészletek, az ÖTM vonatkozásában első-
sorban a vegyivédelmi felszereléseket sorolják ebbe a körbe.  

Állami egészségügyi tartalék: Az állami egészségügyi tartalék célja 
olyan kapacitások létrehozása, amelyek alkalmasak a béke egészségügyi 
rendszer lehetőségeit meghaladó helyzetek (katasztrófák, terrorcselek-
mények, fegyveres konfliktusok, járványok, stb.) kezelésére még abban 
az esetben is, ha ezek az események az egészségügyi ellátó rendszert is 
érintették. Ennek megfelelően a tartalék feladata olyan készletek tárolása 
és kézben tartása, amelyek biztosítják a jelzett feladatok kezeléséhez 
szükséges segélyhelyek, szükségkórházak ellátását orvostechnikai esz-
közökkel, kötszerekkel és egyéb fogyóanyagokkal.  

Rögzített ipari kapacitások: a tartalékolás különös esetének tekint-
hetők, mivel a gazdaságmozgósítási feladatra kijelölt (békében nem üze-
melő) hadiipari jellegű szolgáltató kapacitás tartozik ide. Meg kell je-
gyezni, hogy a fegyveres erők minősített időszaki igényének jelentős 
részét e kapacitásokon keresztül biztosítják.  

Speciális tartalékkészletet jelent és csak a teljesség igénye miatt 
jegyzem meg, hogy külön csoportként az állam pénztartalékkészletet és 
árvízvédelmi, vízügyi tartalékot is képez. 
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A Magyar Honvédség készletei természetesen döntő mértékben az 
első három tartalékolási formában jelennek meg, hiszen a fegyveres erő 
feladatai, és itt a Befogadó Nemzeti Támogatás feladatrendszerét is ér-
tem ezek céljaihoz köthetők.  

Milyen anomáliák vannak a jelenlegi tartalékolásban:  

• A keleti (régi) és a nyugati (új) beszerzésű haditechnikai eszköze-
ink utáni készletezés más fenntartási körben értelmezhető. Míg az 
előzőnél egy többnyire saját bázisú hatfokozatú fenntartási rend-
szer protokollja szerinti készletezés biztosítja a fenntartás anyag-
szükségletét, addig az új eszközöknél a gyártó illetve az általa 
akkreditált hazai (szervezés esetében HM Rt) vállalat látja el a 
„szakszerviz” funkciót.  

• Nem differenciál kellően a várható alkalmazás eltérő szükséglete 
és bekövetkezésének gyakorisága szerint.  

• Hasonlóan kezeli a felajánlott erők érdekében képzett tartalékokat 
az MH többi szervezetének érdekében képzettekkel.  

• A rendszeresített eszközök és felszerelések készletei csak részben 
fedik le az alkalmi kötelékek „alkalmi” felszerelését.  

• A rögzített ipari kapacitások fenntartása kormányzati szabályo-
zással biztosított, ugyanakkor kétséges az ellátási láncba való be-
kapcsolhatóságának ideje. 

•  Vezető helyen kezelik a tárcák a honvédelmi célú tartalékolást. 

Látható, hogy jelenlegi helyzetünk, amit változatlanul a „régi hadi-
technikai eszközök” túlsúlya jellemez, annyiban változott amennyiben a 
hadseregünk létszáma és eszközrendszere drasztikusan lecsökkent, több 
eszközrendszer az átalakítás hatására megszűnt a hadrendben, néhány 
új fegyverrendszer, pedig megjelent. A kialakult ellentmondásos helyze-
tet jellemezheti, hogy a Honvédelmi Minisztérium által alapított Currus 
ZRt-nél főleg harcjármű részegységet, javító készletet tárolnak Állami 
Céltartalékként (ÁC). Az ÁC készletben tárolt alkatrészek felhasznál-
hatósági szempontból felülvizsgálatra szorulnak. Többen úgy vélik, hogy 
mivel az MH az új típusú harcjárműveihez békeidőszakban is csak cse-
kély mennyiségű javítóanyaggal rendelkezik, amelyek szinte kizárólag 
importból szerezhetők be. Számításba vehető a tárcánál az ÁC készlet le-
hetőség szerint a korábbinál nagyobb mértékű bővítése. Perszer az is el-
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képzelhető, hogy a tartalékolási stratégia megváltoztatásával a jövőben a 
gyártóval kötött szerződés alapján elégítsék ki a javítási igényt. 

Ennek megfelelően ez utóbbi esetben várhatóan nem a fenntartási 
készletek növelését célszerű előirányozni, hanem olyan szerződések meg-
alkotását, amely biztosítja a fenntartást rendkívüli helyzetben is.  

Összességében úgy ítélhető meg, hogy a Magyar Honvédség a vé-
delmi tartalékolás vonatkozásában viszonylag rendelkezik egyen-
szilárdnak nevezhető készletekkel és csak kompromisszumokkal felel 
meg az elégségesség és gazdaságosság követelményeinek.  

Mindezen hatások felvetik azt a kérdést, hogy a ma biztonsági kihí-
vásai és a hadsereg feladata milyen tartalékolási stratégiát tesz szüksé-
gessé, illetve milyenre ad lehetőséget. 

A jelenlegi tartalékaink milyenségét, mennyiségét és készenlétben 
tartását több vonatkozásban is terheli az a múlt, ami a kialakulás kö-
rülményeire vezethető vissza. 

A tartalékolás új stratégiájához kapcsolódva mindezek előtt tisztázni 
kell, hogy a honvédelmi célú tartalékolás az Ország Védelmi célú tartalé-
kolásának része kell, hogy legyen még akkor is, ha a Szövetségi rendszer 
és a többnemzeti kertekben való működés több sajátosságot hordoz.  

Ennek a Stratégiai tartalékolásnak számunkra fontos rendező elvei 
lehetnek:  

• A honvédelmi célú tartalékolás szerves része az ország védelmi 
célú tartalékolásának, a tartalékok felhasználásának prioritásait 
tárcaközi bizottság javaslatára a kormány határozza meg. 

• A tartalékok mennyisége és minősége rugalmasan változtatható – 
a honvédelmi célú tartalékok esetében a Szövetséges igények, 
hadrend és feladataink változásának függvényében.  

• A tartalékokat a Tárcák határozzák meg, kezelésüket a GKM és 
az adott tárca együttesen szervezi.  

• Az energiahordozók tartalékolásába a hadsereg igényei is teret 
kapnak, rendelkezésre állásuknál a védelem tervezhető részei 
megfelelő szerephez jutnak. 
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Úgy gondolom, hogy a védelmi tartalékolás új stratégiája a jelzett 
rendezőelvek érvényesítésével elégséges mozgásteret biztosít a tárcának 
arra, hogy az ország honvédelméhez és a fegyveres erő alkalmazásához 
elégséges tartalékokat hozzon létre. Olyan mennyiséget és minőséget, 
amely garantálja működés biztonságát, ugyanakkor nem tartalmaz fe-
lesleges, az elégségesnél indokolatlanul több, más tárcáknál már hason-
ló céllal kialakított készleteket esetleg a honvédelem abszolutizálásából 
eredő gyártási kapacitásokat.   

 




