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SZABÁLYOZOTTSÁG – A  MAGYAR  HONVÉDSÉG  
LOGISZTIKAI  RENDSZERE  HATÉKONY 
MŰKÖDÖDTETÉSÉNEK  ALAPPILLÉRE 

Zsiborás János1 

A Magyar Honvédség az elmúlt csaknem két évtized alatt szövetsé-
gesi hovatartozásában, feladatrendszerében, struktúrájában, vezetésé-
ben és irányításában, szakirányításában, működésében és működtetésé-
ben jelentős változtatásokon ment keresztül. Ezek a változások 
kihatottak a nagy ellátó rendszerek (fegyverzettechnika, hadtáp), szer-
vezetek, képességek, működési eljárások átalakulására is. Sajnos a so-
rozatosan végrehajtott („csepegtetett”) változtatásokat a szabályzó rend-
szerek nem (vagy csak részben) követték, így napjainkban eljutottunk 
oda, hogy a jelenlegi logisztikai rendszerünk teljes szabályozottsága bi-
zony kívánni valót hagy maga után. Mondhatnánk úgy is e hiányosság 
a katonai logisztika jelenlegi „gyenge láncszeme”. 

Azok, akik átélték a változások kezdetét, jól emlékeznek a régmúlt 
szabályozóira. Csak példának említeném az önálló hadtáp időszakát, 
amikor az akkori rendszer teljes egésze szabályozott volt. Ezek a szabály-
zók átfogták a hadtáp rendszer vezetésének és működésének béke és há-
ború tevékenységét. Általános jellegű szabályzatban és szakági szabály-
zatokban rögzítettek voltak a béke működés követelményei, a szakmai 
vezetés rendje, az anyagellátás, a tárolás, az ellenőrzés stb. feladatai, a fe-
ladatok megvalósításához szükséges tervek, okmányok, nyilvántartások 
illetve azok vezetésére vonatkozó előírások. A szabályzatokhoz kapcso-
lódtak általános jellegű módszereket és eljárásokat tartalmazó kiad-
ványok, kézikönyvek (pld.: Ellenőrzési Kézikönyv, Tárolási Utasítás, 
Málházási Utasítás, részletes kiképzési normatáblázat stb.). Az anyagi 
biztosításra vonatkozó követelményeket  a Magyar Néphadsereg egészére 
vonatkozó külön utasítás tartalmazta. A háborús hadtápbiztosítás köve-
telményeit, a hadtápbiztosítás rendjét az akkori szövetségesi hovatarto-
zásnak megfelelő elvekkel, módszerekkel és eljárásokkal külön Csapat-
hadtáp Utasítás, illetve ágazati háborús szabályzatok, norma-
táblázatok tartalmazták. Ez a szabályzó rendszer teljes egészében bizto-

                                                      
1 Zsiborás János nyá. ezredes, a HM Védelmi Hivatal volt igazgatója. 
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sította a hadtápbiztosítás hatékony működését, a végrehajtott feladatok el-
számoltathatóságát. 

Az időközben végrehajtott változások során a korábbi szabályzók 
hatályon kívül kerültek, a változásoknak megfelelő újak viszont nem 
kerültek kidolgozásra. A háborús anyagi technikai biztosítás működése 
az integrált anyagi-technikai rendszer időszakában részben szabályozásra 
került, hiszen a kidolgozott és kiadott harcszabályzatok, valamint a 
Hadműveleti Utasítás tartalmazta az adott szintre vonatkozó anyagi-
technikai biztosítási követelményeket. Az időközben elkészített háborús 
anyagi-technikai szakutasítás nem került kiadásra. A szabályzatok, 
szakutasítások hiányát a szakágak eseti szakintézkedésekkel próbálták, 
próbálják pótolni, amelyek sokasága a rendszer működésében áttekinthe-
tetlenséget okoz. 

A Magyar Honvédség karcsúsítását előirányzó sorozatos szervezeti 
változtatások során a logisztikai rendszerben is történtek szervezeti vál-
toztatások, kisebb működési módosulások, azonban a szabályzó doku-
mentumok kidolgozása sorozatosan a háttérbe szorult. Történtek előrelé-
pések a NATO csatlakozást követően a doktrínális dokumentumok 
tekintetében. Kidolgozásra, kiadásra, majd átdolgozásra került a Magyar 
Honvédség Összhaderőnemi Logisztikai Doktrínája, illetve elkészül-
tek a kapcsolódó és közlekedési támogatási „funkcionális”2 doktrínák, 
azonban az MH ÖLTP megszüntetésével sem a haditechnikai biztosítási, 
sem a hadtápbiztosítási doktrínák, sem az időközben elkészített „ágaza-
ti”3 szakutasítások (pld.: hadtáp ágazatok) nem kerültek hatályba lépte-
tésre. 

1.) Kiemelt szabályozási feladatok 

Kissé megtörve a gondolatmenetet, de a szabályozáshoz szorosan 
kapcsolva szeretnék rávilágítani arra, hogy logisztikai rendszerünk töké-
letesítése érdekében sürgősen javítani kellene a logisztikai támogatás né-
hány fontos területén. Melyek ezek?  

Elsősorban szükségesnek látom felélénkíteni és befejezni azt a 
munkát, amely a normák, normatívák „rendbetétele” érdekében kezdő-

                                                      
2 Az MH doktrínális fejlesztési rendszerében így nem értelmezhető.  
3 A jelenlegi logisztikai rendszerben már nem értelmezhető. Helyette szakterület. 
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dött még a 90-es évek közepén és még napjainkban sem értünk el kellő 
eredményt. Csak példaként említeném, hogy még mindig vannak szakte-
rületek, ahol 10-15 évvel ezelőtt kidolgozott „hadi” normák vannak je-
lenleg is érvényben. Ezek a normák kell, hogy képezzék a logisztikai tá-
mogatás  megvalósításának alapját. Természetesen itt gondolok nem 
csak az anyagi, üzemeltetetési normákra, hanem ide sorolnám a műveleti, 
a katonai szervezetek tevékenységéhez kapcsolódó normákat is. Azt is 
látnunk kell, hogy e korrekt, valós alapokon nyugvó normák nélkül nem 
beszélhetünk hatékonyan működő védelmi tervező rendszerről, valós 
alapokon nyugvó minősített időszaki tervezésről, a katonai szervezetek 
műveleteit biztosító készletek tervezéséről illetve műveleti tervezésről. 
Ez viszont nem valósulhat meg a tervezők és igénytámasztók hatékony 
együttműködése nélkül. 

A következő fontos terület a már több éve megkezdett és napjaink-
ban is folyó termékazonosító (termékkodifikációs) rendszer kidolgozásá-
nak a befejezése, kapcsolódva a nemzeti kodifikációs stratégiához, illetve 
a NATO kodifikációs rendszeréhez. 

A logisztikai rendszer hatékony működése érdekében szükségesnek 
ítélem meg a 2000-es évek elején megkezdet logisztikai gazdálkodási in-
formációs rendszer (LGIR) kialakításának folytatását (újra kezdését). 
Sajnálatos, hogy a rendszer előkészítése során felhasznált tetemes pénz-
összeg ellenére – eszközök beszerzésén, tanulmányok elkészítésén kívül 
– hathatós eredmény nem született, az akkori HM közigazgatási államtit-
kár a projekt további folytatását felfüggesztette.  

A védelmi igazgatás rendszerében csaknem négy éve, törvény által 
szabályozva új minősített időszaki kategória jelent meg – a megelőző vé-
delmi helyzet. A napjainkig, még csak koncepcionálisan sem született 
szabályzó az időszakhoz tartozó rendszabályok logisztikai támogatásának 
megvalósítása érdekében.   

Végül, de nem utolsó sorban felül kell vizsgálni és ki kell dolgozni 
a teljes körű logisztikai szabályzó rendszert.   

Ezt a kis kitérőt a gondolatmenetben tettem azért, mert az említett te-
rületek szorosan kapcsolódnak egymáshoz és a szabályozás fontos rész-
elemét jelentik.    
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2.) Lényegi kérdések megválaszolása 

Mit biztosít a teljes szabályozottság? Röviden kifejezve megbízható 
működést, ezen belül a logisztikai rendszerben átláthatóságot, követhető-
séget, ellenőrizhetőséget és nem utolsó sorban elszámoltathatóságot. Biz-
tosítja továbbá, hogy a szakállomány egységes elméleti ismereteket sze-
rezzen az oktatási intézményekben a beosztásukra történő felkészítés 
során. Az első beosztásba kerülő fiatal tisztek, tiszthelyettesek, a más 
beosztásokból átképzett állomány rendelkezzen kézzel fogható előírá-
sokkal a szakmai feladataik maradéktalan ellátásához, s nem utolsó sor-
ban ellenőrzések során mind a végrehajtók, mind az ellenőrzöttek egysé-
gesen értelmezzék a logisztikai támogatás  követelményeit.   

Tudunk-e továbblépni? Meg tudjuk-e erősíteni e „gyenge láncsze-
met” A válasz igen. Mi kell ehhez? Nem több mint: 

• döntések meghozatala kulcsfontosságú, koncepcionális kérdések-
ben;   

• általános modell elkészítése a szabályozók struktúrájára; 

• munkarend kidolgozása.   

Az elmúlt esztendőben a logisztikai rendszer szervezeti felépítésében 
és működésében jelentős változáson ment keresztül. Szervezetileg szétvá-
lasztásra került az eddig csak elméletben körvonalazott termelői és fo-
gyasztói logisztikai rendszer. Az így létrehozott szervezetek belső műkö-
dése szabályozott (SZMSZ-k), azonban a logisztikai rendszer egésze 
esetenként (éppen az egységes szabályozottság hiányában) működési 
zavarokkal küszködik. 

3.) A logisztikai működés szabályozottsága 

Jelenleg a logisztikai rendszer működését, döntően a működtetés el-
veit, követelményeit, kisebb részben a feladatokhoz kapcsolt eljárásokat 
és módszereket a honvédelmi miniszter által jóváhagyott MH Össz-
haderőnemi Logisztikai Doktrína tartalmazza, amely alapkoncepciójá-
ban az ágazati (ágazatcsoportos) gazdálkodási és működési modellre épí-
tett. Filozófiájában a logisztikai támogatást a két nagy szakterület (ha-
ditechnika, hadtáp) csoport, illetve a közlekedési szakterület szakmai 
vezetési és működési tevékenységén keresztül vezeti le. Az integrált lo-
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gisztikai rendszerben minden szakterületi csoport, illetve szakterület vé-
gez termelői és/vagy fogyasztói logisztikai funkciókat, így a szakterüle-
tek feladatrendszere átfedéssel szabályozott. Szabályozottabb működést 
eredményezne a funkciókra épített dokumentum rendszer kidolgozása, a 
logisztikai rendszer integrált funkcionális rendben történő működtetése. 
Melyek ezek a funkciók: 

A termelői logisztika rendszerében   

A termelői logisztikai támogatás fejlesztési funkciója – azon fela-
datok összessége, amelyek az új haditechnikai eszközök és hadianyagok 
kutatására és fejlesztésére, a beszerzési eljárások szakmai előkészítésére, 
a fejlesztési tervek végrehajtásának irányítására, a csapatpróbára, a gyár-
tás felügyeletére, rendszeresítésre és rendszerbe állításra, az életciklus so-
rán jelentkező mérnök-műszaki feladatok végzésére irányulnak. 

A termelői logisztikai támogatás beszerzési funkciója – a logiszti-
kai erőforrások igénybevételének legfontosabb eszköze, amellyel a béke 
és háborús működéséhez szükséges haditechnikai eszközök, hadianyagok 
és szolgáltatások rendelkezésre bocsátásra kerülnek. A beszerzési funkció 
alap folyamata, hogy a beszerző a megfelelő (kijelölt) ellátási forrásból a 
szükséges haditechnikai eszközöket és hadianyagokat a felsőszintű szak-
irányító logisztikai szervezet által javasolt mennyiségben megrendelje, 
előírt minőségben birtokba vegye, és a honvédségi szervezetek (katonai 
szervezetek) részére átadja.  

A termelői logisztikai támogatás gazdálkodási funkciója – a véde-
lemgazdaság, illetve az államháztartás integráns részét képezi, a Magyar 
Honvédség csapatai küldetéséből eredő feladatai végrehajtásához szüksé-
ges erőforrások-szükségletek megtervezése, az erőforrások beszerzése és 
racionális felhasználására irányuló tevékenységeinek összessége.  

A termelői logisztikai támogatás minőségbiztosítási funkciója – 
azon tevékenységek összessége, amelyek a haditechnikai eszközökkel és 
hadianyagokkal, valamint szolgáltatásokkal szemben támasztott minősé-
gi, megfelelőségi követelmények kidolgozására, azok érvényesítésére, a 
beszerzési szerződések minőségbiztosítási előírásai alapján a minőség fe-
lügyeletére, vizsgálatára, ellenőrzésére, a megfelelőség megállapítására és 
igazolására irányulnak. 



 73 

A fogyasztói logisztika rendszerében 

A fogyasztói logisztikai támogatás anyagi funkciója – a logisztikai 
támogatás eleme, amely a haditechnikai eszközök és hadianyagok szük-
ségletének megtervezésétől, beszerzésétől és nemzetgazdaságtól történő 
átvételétől, a készletképzésen és az ellátás folyamatán keresztül a teljes 
felhasználásig (megsemmisülésig), üzemfenntartáson keresztül a rend-
szerből történő kivonásig terjed. Az anyagi funkció alapvető feladatai kö-
zé tartoznak a szükségletek megtervezése, a készletek képzése, felhalmo-
zása, lépcsőzése, felhasználáshoz történő előkészítése, feldolgozása, 
elosztása, felhasználó részére történő kiszállítása (kiadása), a felhasználás 
szabályozása, felhasználása, a felhasznált készletek pótlása. 

A fogyasztói logisztikai támogatás ellátási funkciója – az anyagi 
funkcióhoz dinamikusan, szorosan kapcsolódó folyamatok és tevékeny-
ségek összessége, amely során a haditechnikai eszközök és hadianyagok 
eredeti állapotukban, illetve valamilyen technológiai folyamatot követően 
eljutnak a felhasználókhoz.  

A fogyasztói logisztikai támogatás üzemfenntartási funkciója – 
azoknak a rendszabályoknak és szakirányú tevékenységeknek az összes-
sége, amelyek a katonai szervezetek haditechnikai eszközökkel történő 
ellátására, műszaki fejlesztésére, alkalmazáshoz történő felkészítésére, az 
üzemeltetés szabályozására, az alapkövetelmények meghatározására, a 
technikai kiszolgálásra, a veszteségek prognosztizálására, a megsérült, 
meghibásodott eszközök helyreállítására és a csapatpróbák végrehajtására 
irányulnak.  

A fogyasztói logisztikai támogatás mozgatás-szállítási funkciója – 
a logisztikai támogatás alrendszere, a katonai szükségletek alapján kije-
lölt és felkészített katonai- és polgári közlekedési-szállítási erőforrások 
egységes elgondolás és terv szerint történő alkalmazása. 

A fogyasztói logisztikai támogatás szolgáltatási funkciója – a lo-
gisztikai támogatás rendszerében a személyi állomány szükségleteit ki-
elégítő, élet- és munkakörülményeit javító, védelmét és védettségét bizto-
sító azon tevékenységek összessége, amelyek részben a rendszeren belül 
biztosíthatóak, másrészt a rendszeren kívülről (nemzetgazdaság) megvá-
sárolhatóak. 

A fogyasztói logisztikai támogatás gazdálkodási funkcióit – a költ-
ségvetési (erőforrás), valamint a készletgazdálkodás képezi. A gazdálko-
dás a pénzügyi és anyagi erőforrások tervezését, a beszerzésre kerülő és a 
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meglévő erőforrások célirányos, költséghatékony, szabályos és elszámol-
tatható felhasználását jelenti. A költségvetési gazdálkodás feladatai a 
pénzügyi források hatékony tervezésére és felhasználására, a készletgaz-
dálkodás feladatai a készletszintek tervezésére, és a felhasználás szabá-
lyozására terjednek ki.  

4.) A szabályozási modell elemei 

Az funkciók alapján elkülönülő termelői és a fogyasztói logisztika 
szervezetei között élő és folyamatos kapcsolattartás kell, hogy működ-
jön, a logisztikát alkotó összes folyamaton belül. A szabályozást is erre 
építve célszerű megtenni. 

A másik döntési pont az anyagosztályok kérdése. Jelenleg a logiszti-
kai rendszerükben, a logisztikai doktrínában tíz anyagosztály lett megha-
tározva. A doktrínában előírt anyagosztályokat a logisztikai támogatás 
egyik szintjén sem használják. A honvédelmi miniszter által kiadott uta-
sításban (HM fejezet központi és intézményi gazdálkodásának rendje) az 
anyagok anyagnemekhez, szakanyag felelősökhöz köti (helyzetet bonyo-
lítja, hogy egy anyagnemnek több felelőse is létezik). Ez a kettősség a 
szabályozásban ellentmondást jelent. A funkciókhoz kötött működési 
rendben ez az ellentmondás feloldható és az anyagosztályok értelmezhe-
tővé lesznek.  

A szabályozói modell elkészítésénél arra kell törekednünk, hogy a 
dokumentumok kövessenek bizonyos egymásra épültséget, amely:  

• koncepció;  

• elvek, követelmények, elvárások;  

• módszerek és eljárások.  
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Az így felépített szabályzói modell lényegében a logisztikai  
rendszerben szintekhez is köthető 

A szabályzó rendszer legfelsőbb szintje a logisztikai támogatás 
koncepciójának, alapfilozófiájának a meghatározása. Az a legfelsőbb 
doktrínális dokumentumban kell, hogy rözítésre kerüljön és alapjaiban 
tartalmazza a logisztikai támogatás meghatározását, a logisztikai támoga-
tás funkcióit, a logisztikai támogatás koncepciójához tartozó általános el-
veket és követelményeket, a támogatási szinteket, a logisztikai támogatás 
alapvető erőforrásait, a logisztikai támogatás működésére szakmai irányí-
tására vonatkozó alaptéziseket. Ezek a koncepcionális elemek az MH 
Összhaderőnemi Doktrínában kell, hogy rögzítésre kerüljenek. Mivel 
az összhaderőnemi doktrína elkészítése minisztériumi szinten koordinált 
a logisztikai támogatás koncepciójának kidolgozására javaslom, hogy a 
HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség (HM FLÜ) legyen hivatott. 

A logisztikai támogatás legfelsőbb doktrínális dokumentuma a 
Magyar Honvédség Logisztikai Doktrínája kell, hogy legyen. A logisz-
tikai doktrína alapvetően elveket, követelményeket, elvárásokat fogalmaz 
meg. Így tartalmazza: a logisztikai támogatás alapjait, a logisztikai támo-
gatás funkciókhoz kötött elveit és követelményeit, a vezetés és szakmai 
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irányítás, a logisztikai rendszer működésének általános elveit és követel-
ményeit, a logisztikai támogatás megvalósításának rendjét a haderő al-
kalmazásának (igénybevételének és felhasználásának) különböző idősza-
kaiban. A logisztikai doktrína, mint legfelsőbb önálló logisztikai do-
kumentum elkészítését javaslom, hogy HM FLÜ kell, hogy végezze. Fel-
sőszintű szabályozói jogkörénél fogva a HM FLÜ a termelői logisztika 
funkcióihoz kötött követelmények teljesítésére, a feladatok végrehajtására 
miniszteri utasítást is készít elő. (Mint a már hivatkozott gazdálkodással 
kapcsolatos, illetve a közbeszerzést szabályozó miniszteri utasítások). 

A szabályozás következő szintje a szakutasítások rendszere, ame-
lyekben a logisztikai támogatás követelményeihez kapcsolódó módsze-
rek és eljárások kerülnek meghatározásra. Ezek a szakutasítások lehet-
nek általános jellegűek, a logisztikai funkcióihoz kötöttek, valamint egy 
konkrét, a szakterületek speciális működtetését szabályozóak.  

Az általános szakutasítások: 

• anyagi biztosítási (ellátási) szakutasítás; 

• szakutasítás a technikai eszközök üzemfenntartására; 

• szállítási szakutasítás; 

    valamint, 

•  szakutasítás a logisztikai rendszer működtetésére. 

Az általános szakutasítások tartalmazzák az adott logisztikai funkci-
óhoz kötött alapokat (meghatározások, fogalmak), a szakterületre vonat-
kozó elveket és követelményeket, a funkció feladatainak megvalósításá-
hoz szükséges módszereket, eljárásokat, az elkészítendő okmányokat 
(tervek, nyilvántartások, számviteli és egyéb dokumentumok), a tervezés 
rendjét, normákat, normatívákat, az ellenőrzés és elszámoltatás szakmai 
követelményeit stb. 

A Szakutasítás a logisztikai rendszer működtetésére részletesen 
meghatározza a működéssel kapcsolatos módszereket, eljárásokat, egy-
befogja a logisztikai rendszer egészét. 

A szakutasítások másik formája a szakterületek tevékenységének 
azon szabályozása, amely specifikusan az adott szakterület eljárásait írja 
elő. 
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A szakutasítások alapvetően a fogyasztói logisztikai rendszer részle-
tes működését érintik, azok előkészítése a fogyasztói logisztika szakmai 
irányítását, tevékenységét végző MH Összhaderőnemi Parancsnokság 
feladatának javaslom előírni. 

Összegzés 

Amennyiben a vázolt szabályozási rendszer elfogadásra kerül, ki kell 
dolgozni egy munkarendet, amely a szabályozási szintek közötti párhu-
zamos munkával, azok közötti szoros együttműködésben, rövid határ-
időn belül megvalósulhat. 

A kidolgozói munka elkezdésének azonban van egy feltétele (ami ta-
lán a szabályozói rendszer hiányosságainak eddig alapvető okát is képez-
te) a megfelelő szervezeti háttér megteremtése. Értem ez alatt az említett 
szabályzói szinteken olyan szervezeti elemek létrehozása, amelyeknek 
alapfeladata a logisztikai rendszer működtetéséhez szükséges szabályozói 
dokumentumok elkészítése, a változások követése, az újraszabályozás 
folyamatos végzése.   

És mi kell még? Elszántság és akarat, kollektív, célratörő, gyors és 
átgondolt munka. 

S végül hangsúlyozom, hogy jelenleg a szabályozással kapcsolatos 
feladatrendszerek nem kerültek konkrétan, részletesen rögzítésre a kü-
lönböző szakirányítási szintek Szervezeti és Működési Szabályzataiban, 
megfogalmazását saját javaslatként, a jobbítás szándékával tettem.   

Felhasznált irodalom: 

1. MH Összhaderőnemi Doktrína, 2007.-ben átdolgozott kiadás. 

2. MH Összhaderőnemi Logisztikai Doktrína, 2. kiadás. 

3. HM FLÜ és MH ÖHP 2007-ben érvényben lévő Szervezeti és 
Működési Szabályzatai. 




