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Absztrakt 

A Honvédelmi Miniszter az országvédelmi feladatok ellátását békeidőben 
is biztosító, hiányzó képességek megteremtésének szükségessége, valamint a 
NATO új, Lisszabonban elfogadott stratégiai koncepciójában rögzített 
szövetségi alapelvek, és ajánlások által meghatározott haderőfejlesztési 
feladatok alapján elrendelte a honvédelmi tárca hosszú távú stratégiai tervének 
kidolgozását. Ennek végrehajthatósága jóval túlmutat a logisztika keretein – 
megkívánja az infrastrukturális, pénzügyi és személyügyi hozzárendelés 
megfelelő mértékét, valamint az anyagi-technikai és financiális biztosítottságon 
túl az önkéntes tartalékosi rendszer, és a képzés-kiképzés reformjának a 
haderőfejlesztés követelményeihez igazodó fejlesztését is. 

Kulcsszavak: fogyasztói logisztika, haderő, hosszú távú tervezés 

 

Bevezetés 
 

A Honvédelmi Miniszter 102/2010. számú HM intézkedésében (továbbá: 
HM intézkedés) elrendelte a honvédelmi tárca 2012–2021. évekre vonatkozó 
hosszú távú stratégiai tervének kidolgozását. A hosszú távú terv 
szükségességét az országvédelmi feladatok ellátását békeidőben is biztosító, 
hiányzó képességek megteremtésének szükségessége, valamint a NATO új, 
Lisszabonban elfogadott stratégiai koncepciójában rögzített szövetségi 
alapelvek, és ajánlások által meghatározott haderőfejlesztési feladatok 
indokolták. 

 

A HM intézkedés szerint „a kidolgozás koncepcionális megközelítést, 
politikai és szakmai követelmények egyértelmű meghatározását, eljárási 
szabályok és erőforrás korlátok közötti gondolkodásmódot igényel, az 
országvédelmi feladatok priorizálásával, és a Magyar Honvédség reálisan 
meghatározott forráslehetőségeivel, ambíciószintjeivel és szövetségi 
szerepvállalásával.” 
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A hosszú távú stratégiai terv az intézkedés által meghatározott első 
fázisa az MH Képességfejlesztésére vonatkozó javaslat összeállítása, melynek 
tartalmaznia kell: 

 

 a tervidőszak fejlesztési célkitűzéseit, 

 a célkitűzések eléréséhez szükséges fő feladatokat, azok 
ütemezését, 

 a fejlesztési programelgondolás javaslatokat,  

 a NATO/EU hozzájárulási igények és képességfejlesztési 
ajánlások katonai szakmai megítélését,  

 a feladatok erőforrás szükségletét opciónként,  

 valamint az egyes opciókhoz tartozó, a tervidőszakban el nem 
érhető képességek következményeinek és kockázatainak 
bemutatását. 

 

Az intézkedés értelmében a MH Összhaderőnemi Parancsnokság 
parancsnoka elrendelte az MH ÖHP haderőnemi és logisztikai 
képességfejlesztési koncepciójának kidolgozását, melynek célja a Magyar 
Köztársaság katonai ambíciószintje, az MH feladatrendszere, a vezetői 
prioritások, a NATO/EU felajánlásaink és a 2011. évi bilaterális tárgyalásra 
kiadott és a Capabilty Survey-ben megerősített miniszteri irányelvek által 
meghatározott elgondolás kialakítása. 

 

Az elgondolás ennek megfelelően tartalmazza:  

 

a Magyar Köztársaság katonai ambíciószintjével kapcsolatos képesség 
követelményeket;  

a Magyar Honvédség alkalmazási ambíciószintje teljesítéséhez 
elégséges stratégiai képességeket, az országvédelmi, és szövetségi műveleti 
követelmények által meghatározott képesség igényeket; 

a képességfejlesztés priorizálását és ütemezését; 

és a haderőnemek, valamint a fogyasztói logisztikai rendszer 
fejlesztésének koncepcióját. 
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Jóllehet, a logisztikát csak a haderőnemek követelményeivel, 
képességeivel együtt, azokból levezetve és azok által meghatározva lehet 
vizsgálni, tanulmányomban „mesterségesen kiragadva”, a titokvédelmi 
rendszabályokat figyelemben tartva adnék áttekintést a 2011-2021 közti időszak 
logisztikai fejlesztési koncepciójáról a Miniszteri elvárások, a jelen 
képességeinek és az elérendő céloknak a tükrében. 

1. A tervezés alapjai 

A katonai műveletek milyenségét, illetve minőségét az azokat végrehajtó 
(megvalósító) katonai erő, szervezeti-, humán-, technikai- és technológiai 
jellemzőin alapuló katonai képességei határozzák meg. A tudományelméletileg 
megfogalmazott katonai képességek az alábbiak: 

 bevethetőség, 
 mobilitás, 
 hatékony harci és harci támogató képesség, 
 a csapatok és az infrastruktúra túlélőképessége, 
 korszerű (automatizált) vezetési, irányítási és információs rendszer, 
 fenntarthatóság és korszerű logisztika. 

 
Amennyiben ezeket a képességeket alrendszerenként értelmezzük, 

melyek összessége határozza meg a műveletek milyenségét és minőségét, a 
logisztikát nem csak, mint önálló alrendszert, hanem mint a többi képesség 
kialakításához elengedhetetlen elemet is vizsgálni kell: olyan részegységet, 
amely ugyan determinált a haderőnemek képesség követelményeitől, 
ugyanakkor önmagában is befolyást gyakorol azokra az ambíciószintre, 
melyekre a képességeket megfogalmazzuk. A logisztikai (fogyasztói) 
rendszerrel szemben megfogalmazott képességkövetelmények egyrészt tehát  

 a haderő ambíciószintjétől, az ennek megfelelő haderőnemi 
képességektől, és a haderőnemi logisztikai „elvárásoktól”(képesség 
követelményektől)  

 a jelenlegi logisztikai képességeitől (és a kitűzött célok közti 
különbségek realizálhatóságától)  

 másrészt a jelenleg és a jövőben rendelkezésre álló erőforrásoktól 
függ.  

 
Az 503-34/2010 nyt. számú Miniszteri irányelvek szerint az ország 

haderejének képesnek kell lenni az ország határain kívül folytatott 
műveletekben egyidejűleg: 

 egy dandár méretű erő hat havi harci, és egy zászlóalj méretű erő 
tartós (hat hónapon túli) nem harci körülmények közötti 
alkalmazására,vagy  

 egy zászlóalj méretű erő tartós (hat hónapon túli) harci és egy 
zászlóalj méretű erő tartós (hat hónapon túli) nem harci jellegű 
tevékenységére. 

A meghatározott ambíciószintnek megfelelő képességek kialakításánál 
figyelembe kell venni, hogy a Magyar Honvédség csapatai az ország határain 
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kívül folytatott műveletekben katonai feladatot önállóan nem, hanem valamilyen 
együttműködésben hajtanak végre.  

A fejlesztési feladatok végrehajtásával cél egy olyan haderő létrehozása, 
melynek képesnek kell lennie a műveletek teljes spektrumában – magas 
intenzitásútól az alacsony intenzitásúig, a harci műveletektől a béketámogató és 
válságkezelő műveltekig bezárólag – feladatot végrehajtani. Ennek érdekében 
azokat a képességeket, melyek jelenleg hiányoznak, illetve nem a megfelelő 
szintű részképességként vannak jelen, meg kell teremteni, illetve a szükséges 
szintre fejleszteni.  

A Miniszteri irányelvek szerint a Magyar Honvédség legfontosabb 
feladatai a képességfejlesztés területén, hogy a haderőnemek, illetve annak 
harci-, harci támogató-, valamint harci kiszolgáló támogató képességgel 
rendelkező fegyvernemei, illetve szakcsapatai a katonai műveletekben részükre 
meghatározott ambíció szintek nyújtotta lehetőségek határáig részt tudjanak 
venni.  

A tervezés alapjául a következő kiinduló alapelvek szolgáltak: 

 A haderő fejlesztés céljaként megfogalmazott alapvető feladatok a 
szervezetében és létszámában kisebb, korszerű eszközökkel 
felszerelt, a szövetségi kötelezettségeket is teljesíteni tudó 
professzionális, a jelenleginél nagyobb manőverező képességgel 
rendelkező, ugyanakkor az ország teherbíró képességéhez mérten 
finanszírozható haderő létrehozása. 

 A haderő fejlesztési célkitűzéseinek és feladatainak történő 
megfelelés a haderő működés és működtetés új kihívásai az elmúlt 
évek során elvesztett képességek szükségessé tették a fogyasztói 
logisztikai támogató rendszer megújítását, a szövetségesi 
elvárásoknak megfelelő, azzal harmonizáló rendszer kialakítását, a 
jelenlegi logisztikai támogatás modernizációját.  

 A meghatározott követelménynek megfelelően a katonai logisztikai 
szervezetek elemeinek kialakítása és készenléte feleljen meg a 
katonai szervezetek feladatának, illetve készenlétének, legyen 
alkalmas többnemzetiségű logisztikai rendszerben történő 
működésre.  

 A támogató rendszer legyen rugalmas, alkalmazkodó képes. Dandár, 
(ezred, önálló zászlóalj) szinten biztosítsa a teljes körű logisztikai 
önállóságot, központi tagozatban megfelelő tartalékok – szervezet, 
anyag, javítókapacitás – álljanak rendelkezésre a csapatok közvetlen 
támogatására. 

 A haderő logisztikai rendszerében folyamatosan fejlődjön az erők 
ellátásával, fenntartásával és telepíthetőségével kapcsolatos 
képességek összessége. 

 Az elmúlt évek bebizonyították, hogy a természeti és ipari katasztrófák 
elhárítása, a következmények felszámolása kapcsán az MH logisztikai 
feladatokat hajt végre, mely főként a személyek és anyagi javak 
mentését, szállítását és az evakuáltak ellátását jelenti. 
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2. Követelmények és a jelenlegi helyzet 
 

Az irányelvek figyelembe vételével a szárazföldi haderőnem csapataira 
vonatkoztatva a logisztikai rendszernek képesnek kell lenni (haderőfejlesztés 
logisztikai elemének célja): 
 

Országvédelmi feladatokra vonatkoztatva 
 

a.) Szárazföldi csapatok tekintetében: 
 

 Dandár (ezred, önálló zászlóalj) szinten biztosítani a teljes körű 
logisztikai önállóságot, központi tagozatban pedig megfelelő 
tartalékokat képezni a csapatok harctámogatására.  

 A katonai szervezetek megalakítása és alkalmazása logisztikai 
támogatásának tervezésére, az alárendelt logisztikai szervezetek és 
támogatásai képességek meghatározására. A nemzetgazdasági 
forrásokra támaszkodva a Hadinormában, Állománytáblában és az 
MH készletképzési és lépcsőzési intézkedésében meghatározott 
hadfelszerelés megalakítására és folyamatos fenntartására.  

 Az MH katonai szervezetei részére meghatározott csapatkészlet 
mobilizálására és az előírt készletszint folyamatos fenntartására.  

 A szintjüknek megfelelően mind a polgári, mind más nemzeti vagy 
többnemzeti logisztikai erőforrások felhasználására és azokkal való 
együttműködésre.  

 A katonai műveletekhez szükséges hadfelszerelés biztosításával, a 
készletek képzésével, felhalmozásával, a felhasznált anyagok 
folyamatos pótlásával fenntartani a szárazföldi katonai szervezetek 
(harcolók, harctámogatók) harci képességeit.  

 A haditechnikai eszközök hadrafoghatóságának folyamatos 
fenntartásával, az üzemeltetés során meghibásodott vagy harci 
sérülést szervezett haditechnikai eszközök helyreállításával 
fenntartani a szárazföldi katonai szervezetek (harcolók, 
harctámogatók) harci képességeit.  

 A közlekedési és szállítási szükségletek, elhelyezési igények 
kielégítésével fenntartani a csapatok harci képességeit.  

 Részt venni a Befogadó Nemzeti Támogatás keretén belül a katonai 
logisztikai feladatok végrehajtásában (mozgáskoordináció, szállítás, 
vontatás, elhelyezés, feltöltés).  

 
b.) A légierő csapatainak tekintetében: 

 
 Légi műveletek szükségleti számvetéseiben meghatározott hadianyag 

készletek megalakítására, tárolására, lépcsőzésére, a 
felhasználásokhoz igazodó kiszállításokkal a szükségletek 
fedezésére. 

 A repülő-, légvédelmi rakéta- és rádiólokátor technikai eszközök 
szakszerű üzemeltetési feltételeinek biztosítására, kiszolgálására, a 
légi műveletek során megsérült, meghibásodott eszközök 
helyreállítására.  
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 Alkalmazásra zavarviszonyok és meghatározott időjárási viszonyok 
között. 

 
 

Szövetségi keretek között megvalósuló, más NATO tagország 
megsegítése és külföldön végrehajtott műveletekre vonatkoztatva 
(mindkét haderőnem tekintetében): 

 
 A kijelölt erők és a részükre meghatározott hadfelszerelés műveleti 

területre történő átcsoportosításának megtervezésére és 
végrehajtására.  

 A műveleti területre átcsoportosított szervezetek közvetlen logisztikai 
támogatására, a műveleti területre meghatározott készlet tárolására 
és szállítására.  

 A többnemzeti logisztikai források, illetve a befogadó nemzet(ek) 
támogatási lehetőségeinek igénybevételére.  

 A nemzeti támogató elemet felkészíteni a hadműveleti szintnek 
megfelelő támogatásra, biztosítani a kapcsolattartási képesség 
fenntartását és fenntarthatóságát a műveleti terület és a hazai 
források között.  

 Interoperabilitásra többnemzeti integrált logisztikai szervezetekhez, 
feladatra szakosodott támogató rendszerekhez, vezető nemzet 
támogató tevékenységi szerepköréhez.  

A megfogalmazott igényekkel (képességkövetelményekkel) szemben a 
jelen katonai logisztikai rendszere számos területen fejlesztésre szorul.  

A Magyar Honvédség az elmúlt 10-15 évben többszöri átalakításon, 
alapvetően szervezeti elemei létszámának szűkítésén ment keresztül. A 
sorozatos „létszámalapú” átszervezése során a haderő minden szintjén 
megbomlott a képességalapú logisztikai támogató rendszer. Egy-egy szinten 
elvesztett képességek más szinteken nem kerültek pótlásra, így a rendszer 
működési elégtelenséggel szenved. 

Az elmúlt évek során a honvédelmi tárca által a Magyar Honvédség 
fenntartása és működése érdekében biztosított költségvetési előirányzatok 
reálértéke épp a gazdasági nehézségek miatt egyre csökkent. Az elégtelen 
költségvetési támogatások korlátozták a katonaállomány ellátására, a technikai 
eszközök kiszolgálására, az objektumok fenntartására fordítható pénzügyi 
forrásokat, ezért az ellátás színvonala megtartása érdekében a minősített 
időszakra tartalékolt készletek a béke ellátási rendszerébe beforgatásra, illetve 
felhasználásra kerültek. 

A szűkös költségvetési források hatására csúsznak, illetve elmaradtak 
azok a tervezett fejlesztések, amelyek az elavult technikai eszközök 
hadrafoghatóságának fenntartására, a szükséges közép- és ipari nagyjavítások 
végrehajtására kellett volna, hogy irányuljanak. 

A folyamatos átszervezések, a logisztikai támogatás minden szintjén és 
területén meglévő problémák, a szakállomány jelentős részének kiáramlását 
eredményezte. 
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A Magyar Honvédség javító képességének tagozódásából a folyamatos 
átszervezések következtében a csapat tagozat maradt csak meg. A hadműveleti 
tagozatban korábban működő javító zászlóaljak felszámolásra kerültek, az 
általuk végzett javításokat ma már a HM ZRt.- k, illetve a polgári vállalatok 
végzik.  A zrt.-k és a polgári szféra profit orientáltsága miatt ezek a javítások 
egyre nagyobb összegeket emésztenek fel. 

A katonai szervezetek saját erőivel végrehajtott 1-4. számú technikai 
kiszolgálások végrehajtásának színvonala jelentősen visszaesett. Ennek 
következtében az erre a szintre előírt karbantartási és javítási feladatok nagy 
része is a magasabb szintű javításokat végző ipari javító szervezeteknél kerül 
végrehajtásra. 

A jelenlegi ellátási és raktározási rendszer korszerűtlen, a 
raktárintézmények és ellátó központok még a területlefedő támogatási elvet 
követik. A csapatok és intézmények logisztikai támogatása az ország különböző 
pontjain (14 helyőrség) lévő 17 objektum raktáraiból történik, beleértve a 
meglévő inkurrencia tárolására szolgáló bázisokat is.  

A raktárbázisok rossz műszaki állapotúak, korszerűtlen, nehezen 
modernizálható tárolási feltételeket biztosítanak, építészeti és közmű 
létesítményeinek minimális felújítása 2006-os nagybani számvetést alapul véve 
is több milliárd1 Ft szükségszerű ráfordítást igényelne, melynek során a tárolási 
és ellátási feltételek alapvetően nem korszerűsödnének. 

Korszerű logisztikai információs rendszert a jelenlegi raktározási, ellátási 
struktúrához nem lehet gazdaságosan kiépíteni, a meglévő informatikai 
rendszer csak korlátozott mértékben képes a jelenlegi raktárbázisokat a 
csapatokkal és intézményekkel online kapcsolatba hozni. 

A gazdaságos polgári szolgáltatások igénybevétele nehezen realizálható 
a decentralizált tárolás miatt (pl. árutovábbítás, kiszállítás szolgáltatások útján 
stb.). 

A Nemzeti Katonai Stratégia követelményként határozza meg a hosszú 
távú fenntarthatóságot, a többnemzeti logisztikai támogatásra való 
támaszkodását. Ez viszont csak úgy valósítható meg, ha a többnemzeti 
forrásokat nem csak igénybe vesszük, hanem mi is biztosítunk képességeket. A 
kiajánlható logisztikai képességek azonban szűk sprektumban mozognak. Az 
ezeket a képességeket biztosító szervezetek is csak korlátozásokkal felelnek 
meg a képesség katalógusban előírt követelményeknek.     

A logisztikai támogatás egyre nagyobb mérvű versenyszférára való 
támaszkodása megköveteli a polgári szférában is alkalmazott eljárásmódok, 
technikai eszközök alkalmazását a Magyar Honvédségben. A korszerű 
csomagolási technológiák, egységrakomány képző rendszer, valamint 
anyagmozgató eszközök alkalmazása nélkül nem leszünk képesek igénybe 
venni a piacon meglévő szolgáltatásokat.    

A stratégiai tervben a logisztikai képességek kialakítása a felajánlott 
alegységek logisztikai szervezeteire és a nemzeti logisztikai támogatást 
biztosító szervezetre korlátozódik. Ez a képesség fejlesztés elsősorban a 

                                                 
1 Az adat a HM Ingatlankezelési Hivatal 2006-ban végzett nagybani számításának eredménye.  
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fizikailag elhasználódott és elavult gépjárműállomány korszerűsítését, az EU 
környezetvédelmi normáknak történő megfelelés érdekében szükséges 
gépjárművek beszerzését jelenti.  

A képességek kialakítását, illetve növelését hátráltatja, hogy a szakági 
programok évek óta alacsony prioritást élveznek így halasztásra, csökkentésre 
illetve törlésre kerültek. A megvonások következményeként felajánlott erők 
készenlétüket jó esetben csak közvetlenül a felajánlást megelőzően érik el. A 
haditechnikai fejlesztésre rendelkezésre álló források szűk keresztmetszete 
miatt a felajánlott katonai szervezetek érdekében történő beszerzések 
elhúzódnak, így kockázatot jelentenek vállalásaink teljesítésében. 

A korszerű (a NATO/EU-ban folyamatosan fejlesztett) logisztikai 
támogatási elvek és eljárások átvétele, adaptálása, valamint az ezek 
alkalmazását elősegítő szabályozás nehézkesen, vagy egyáltalán nem valósul 
meg. 

A Magyar Honvédség merevszárnyú szállító eszközei nem képesek az 
expedíciós feladatokhoz szükséges stratégiai szállítási feladatokat végrehajtani. 
A nemzetközi szerződésekkel (SALIS, SAC) biztosított eszközök rendelkezésre 
állása komoly előzetes tervező és szervező munkát igényel. A szövetséges 
légihidak (német, dán, norvég, illetve US TRANSCOM) szabad kapacitás 
függvénye és nagyfokú rugalmasságot igényel. Az elmúlt missziós váltási, 
szabadságolási időszakok sajnos több esetben is bizonyították, hogy a stratégia 
légiszállítás területén kiszolgáltatott helyzetben vagyunk. 

A szabályzók jelentős része a Magyar Honvédség szervezeti változások 
előtti időszakában meglévő beosztásokra vonatkozik, számukra határoz meg 
jog és hatásköröket. Ezek a beosztások egy része napjainkra megszűnt vagy 
megnevezésük megváltozott.   

Az időközben végrehajtott változások során a korábbi szabályzókat 
hatályon kívül helyezték, a változásoknak megfelelő újak viszont nem kerültek 
kidolgozásra. A szabályzatok, szakutasítások hiányát a szakágak eseti 
szakintézkedésekkel próbálták, próbálják pótolni, amelyek sokasága a rendszer 
működésében áttekinthetetlenséget okoz. 

A Magyar Honvédség nem rendelkezik hatályos Törzsszolgálati 
utasítással, a művelettervezés során a NATO Művelettervezési útmutatót (GOP) 
használjuk. A logisztikai műveleti tervezéshez a HM HVK Logisztikai 
Csoportfőnökség által 2001-ben készített Segédlet nyújt támpontot, azonban az 
elmúlt időszakban egyes területein elavult és a frissítése szükségessé vált. 
 
 
3. Logisztikai képességek 
 
3.1. A katonai képesség fogalmi rendszere és logisztikai aspektusai 
 

Az elérendő képességek megteremtése feladatainak tervezéséhez, 
ütemezéséhez, a siker elérése kritériumainak meghatározásához mindenekelőtt 
célszerű a képesség fogalmi rendszerét, annak elemeit, illetve az elemek 
kapcsolódási sorrendjét meghatározni. 
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A 98/2009. HM utasítás értelmező rendelkezésében az alábbiak szerint 
határozza meg a katonai képesség fogalmát: „A haderő egyes szervezeti 
elemeinek vagy azok csoportosításának azon tulajdonságai, amelyek lehetővé 
teszik egy adott képesség létrehozását, fenntartását és alkalmazását. Egy 
katonai képesség létezése több, egy adott képességhez szükséges valamennyi 
összetevő meglétét feltételezi, amely biztosítja a kívánt katonai hatás elérését 
valamennyi képességre vonatkozóan.” 

A képesség elemei: 
 Doktrína/szabályozói rendszer; 
 hadfelszerelési és infrastrukturális feltételek; 
 szervezeti struktúra; 
 humán feltöltöttség; 
 kiképzettség; 
 interoperabilitás. 

 

Az elemek egymásból következően, egymást feltételezve teremtik meg a 
képességet, amennyiben valamelyik hiányzik, akkor vagy az alkalmazás, vagy a 
készenlét hiányossága folytán a megkívánt hatás nem elérhető. Ugyanakkor a 
logisztika esetében – a haderőnemekhez viszonyítva – ezeknek az elemeknek a 
kialakítása, megteremtése időben elcsúsztatva, csak a haderő(nemi) 
követelmények megfogalmazásával, azokhoz illeszthetően történhet. 

A logisztika esetében a haderőfejlesztés tehát két szinten valósul meg:  
 

1. A haderőnemek képességeinek kialakításához szükséges logisztikai 
feladatok ellátásának a szintjén: 

  
 a haderőnemek által meghatározott hadfelszerelés biztosítása 

(beszerzés, fejlesztés),  
 az ehhez rendelt infrastruktúra kialakítása. 
 

2. A logisztikai rendszer fejlesztése szintjén:  
 

 doktrinális alapok megteremtése;  
 logisztikai műveleti követelmények meghatározása (a haderőnemi 

műveleti követelményekből levezetve); 
 logisztikai rendszer és a logisztikai szervezetek béke és háborús 

kialakítása, fejlesztése – ezzel párhuzamosan a szabályozói 
dokumentum rendszer felülvizsgálata és a hiányok pótlása; 

  az új haderőnemi képességeknek megfelelő logisztikai 
szakállomány képzése és kiképzése, a képzési és kiképzési 
rendszer felkészítése, összekovácsolás végrehajtása; 

 képesség ellenőrzése (béke és háborús); 
 alkalmazás. 

 
A fogyasztói logisztika jelen állapotának és az elérendő céloknak a 

figyelembe vételével meghatározhatjuk azokat a feladatokat, melyek a hiányzó 
képességek (illetve a meglévő képességek hiányzó elemei), pótlásának 
érdekében a fenti feladat rendszerbe illeszthetően, kapcsolódva a haderőnemi 
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képességfejlesztéshez „a kellő erőforrások megléte esetén” ütemezhetőek. A 
felsorolt, a fogyasztói logisztikai rendszerre vonatkozó hiányosságokat és a 
haderőnemek képességfejlesztési követelményeit figyelembe véve a logisztika 
képességfejlesztési feladatai az alábbiak: 
 
3.1.1. Doktrinális háttér 
 

Jelenleg a logisztikai rendszer működését, döntően a működtetés elveit, 
követelményeit, kisebb részben a feladatokhoz kapcsolt eljárásokat és 
módszereket a honvédelmi miniszter által jóváhagyott MH ÖLD tartalmazza, 
amely alapkoncepciójában az ágazati (ágazatcsoportos) gazdálkodási és 
működési modellre épített. Filozófiájában a logisztikai támogatást a két nagy 
szakterület (haditechnika, hadtáp) csoport, illetve a közlekedési szakterület 
szakmai vezetési és működési tevékenységén keresztül vezeti le. Az integrált 
logisztikai rendszerben minden szakterületi csoport, illetve szakterület végez 
termelői és/vagy fogyasztói logisztikai funkciókat, így a szakterületek 
feladatrendszere átfedéssel szabályozott.  

A haderőnemek fejlesztési koncepciójában meghatározott haderőnemi 
doktrína fejlesztések valószínűleg nem fogják az MH ÖLD (illetve a haderőnemi 
logisztikai doktrínák) változtatását szükségessé tenni. 

 

3.1.2.  A logisztikai műveleti követelmények 
 
A logisztikai műveleti követelmények meghatározására a haderőnemi műveleti 
követelményekből levezetve kerülhet sor. 
 

Az M-VKT/31/2010. számú Műveleti követelmények és képességek a 
Magyar Honvédség alkalmazására tárgyú dokumentumban a logisztikai 
műveleti követelmények a haderőnemek műveleti követelményeihez igazítva 
meghatározásra kerültek. A haderőnemek fejlesztési koncepcióikban a 
dokumentum hivatkozási alapként szerepel. 
 
3.1.3.  A fogyasztói logisztikai rendszer és a szervezetek kialakítása 
 
A fogyasztói logisztikai rendszer és a logisztikai szervezetek béke és háborús 
kialakítása, fejlesztése – ezzel párhuzamosan a szabályozói dokumentum 
rendszer felülvizsgálata és a hiányok pótlása. 

 
A meghatározott feladatokat az alábbi feladatcsoportokba rendezhetjük: 

 
a)  Logisztikai támogatási tagozat elemeinek kialakítása 

 
 Az elmúlt években minimális szintre redukálódott fegyvernemek 

fejlesztéséből és a csapatok jelenlegi logisztikai szervezeti 
képességhiányaiból adódó strukturális fejlesztés – a fegyvernemi 
alegységek logisztikai elemeinek létrehozása, a meglévők 
fejlesztése. 
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 MH szintű stratégiai légi szállító képesség logisztikai elemeinek 
kialakítása. Az MH jelenlegi légi szállítóképességét mindaddig 
célszerű fenntartani, amíg azok biztonságosan, és a források 
hatékony felhasználásával üzemeltethetőek.  

 A megszüntetett MH lőszerszerelő képességének visszaállítása 
érdekében az MH Veszélyesanyag Ellátó Központ állományában 
lőszerszerelő részleg kialakítása.  

 A logisztikai támogató szervezetek tevékenységének 
optimalizálsához szükséges, a több helyőrségben elhelyezkedő, 
elavult tárolási, anyagmozgatási technológiával működő ellátó 
központok integrálásával és az ellátási rendszer korszerűsítésével 
kialakítandó Központi Logisztikai Bázis létrehozása. 

 A Magyar Honvédség központi készletében és a missziókban 
meglévő hadfelszerelésből ún. „missziós pool” létrehozása. A 
katonai szervezeteknél ezáltal jelentkező hiány pótlását a 
haditechnikai fejlesztési tervben a források rendelkezésre 
állásának ütemében tervezni kell. 

 
b) Logisztikai alegységek, egységek érdekében megvalósuló 

haditechnikai fejlesztések, beszerzések 
 

 A haditechnikai fejlesztés során fokozatosan végre kell hajtani az 
elavult, gazdaságosan rendszerben nem tartható technikai 
eszközök cseréjét. Az új beszerzések során a korszerűség, a 
hosszabb távú rendszerben-tarthatóság, a gazdaságos 
üzemeltetés, a könnyebb szállíthatóság, a védettség szempontjait 
kell figyelembe venni. A beszerzések és beruházások 
programjainak teljes időtartamukban biztosítaniuk kell a katonai 
igények és a gazdasági lehetőségek összhangját, az erőforrások 
költséghatékony felhasználását.  

 A logisztikai szervezetek érdekében végrehajtásra kerülő 
haditechnikai fejlesztési programok közül a közúti gépjármű 
tender, az anyagmozgató és rakodó eszközök, valamint a 
repülőtéri anyagmozgató és csomagoló eszközök beszerzéseit 
szükséges priorizálni. 

 
c) Technika kiszolgálási rendszer átalakítása 

 

 Az MH technikai kiszolgálási rendszerét a logisztikai támogató 
rendszer átalakítása, a haditechnikai modernizáció, illetve a javítás 
és technikai kiszolgálás terén elvesztett képességek 
figyelembevételével szükséges korszerűsíteni.  

 A NATO rendszerrel történő harmonizáció érdekében, a technikai 
kiszolgálás felépítésében a négyfokozatú, alapvetően három 
szinten működő rendszer elfogadása javasolt. Repülőműszaki 
szakterületen új repülőeszköz rendszeresítése esetén a gyártó 
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 A technikai kiszolgálási rendszert úgy kell átalakítani, hogy 
középtávon biztosítsa a „keleti típusú” technikai eszközök 
működőképességét (a meglévő és felkészített mérnöki, technikusi, 
szakjavító állománnyal), illetve folyamatosan biztosítsa az MH 
átalakítása során beérkező „nyugati típusú” technikai eszközök 
technikai kiszolgálására. 

 
d) Szabályozói, szabályzói rendszer aktualizálása 

 

 A kialakított logisztikai szervezetek alaprendeltetésének és 
specifikumainak megfelelő, a műveleti tervezéshez szükséges 
szabályozói okmány kidolgozása 

 A már meglévő, és az új haditechnikai eszközökre (ellátási 
bázisokra) vonatkozó béke és harcszabályzatok kidolgozása, az új 
haditechnikai eszközökre és a meglévőkre vonatkozó normák 
meghatározásával, frissítésével, valamint az eszközök 
üzemeltetésének normák szerinti begyakoroltatásával. 

 
e) Logisztikai információs rendszer modernizálása 

A modern logisztikai rendszerek működésében központi szerepet játszik 
a logisztikai folyamatokat támogató információs rendszer. A rendszer feladata 
az MH logisztikai folyamatai megtervezéséhez, megszervezéséhez és 
végrehajtásához, valamint e tevékenységek szabályozásához, irányításához és 
vezetéséhez szükséges információk üzemgazdasági szemléletű összegyűjtése, 
tárolása, feldolgozása és a döntéshozókhoz való továbbítása.  

 
f) Készletképzés és lépcsőzés rendszerének átalakítása 

 

 A Magyar Honvédségben rendszeresített szakanyagokat 
(hadfelszerelés) a NATO elvekkel történő harmonizáció érdekében 
anyagosztályokba kell besorolni. 

 Annak érdekében, hogy az anyagosztályok alkalmazása ne 
okozzon zavart, olyan anyagosztály csoportosítást kell létrehozni, 
amely a legközelebb áll békeműködése során a jelenlegi szakági 
támogatási rendszerhez, illetve a többnemzeti műveletben történő 
részvétel során a funkcionálisan kialakításra kerülő logisztikai 
támogatást tervező és működtető rendszerhez.  

 
g) Felajánlott és válságreagáló erők logisztikai támogatásának 

fejlesztése 

 A NATO szövetséges elvek és ajánlások alapján a felajánlott, 
illetve a honi területen kívül tevékenykedő erők részére – a 
nemzeti felelősség elsődlegességének elve alapján – nemzeti 
erőforrásokból kell biztosítani a logisztikai támogatás 
megvalósításához szükséges erőket és eszközöket. Ennek 
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 A költséghatékony ellátás érdekében – a logisztikai támogatásra 
vonatkozó nemzeti felelősség elvére figyelemmel – törekedni kell a 
többnemzeti logisztikai megoldásokra. 

 Az MH logisztikai támogató képességének fejlesztése során 
lehetővé kell tenni négy műveleti területen egy időben feladatot 
végrehajtó alegységek logisztikai támogathatóságát. A nemzeti 
támogató elemek új szállító járművekkel történő ellátását a 
felajánlott erők készenléti idejével egy időben szükséges 
megvalósítani. 

 
3.1.4.  A logisztikai szakállomány képzése 
 
Az új haderőnemi képességeknek megfelelő logisztikai szakállomány képzése 
és kiképzése, összekovácsolás végrehajtása és ellenőrzése 

 Figyelemmel az elérendő új képességekre, a mérnöki, technikusi 
állomány képzését – az üzemeltetői, parancsnoki állománnyal 
együtt - a technika rendszeresítése előtt minimum öt évvel 
szükséges megkezdeni. Ehhez mind a tanintézeti oktatási-képzési 
rendszert, mind a csapatkiképzés rendszerét fel kell készíteni 
(tantervi, tanfolyami, kiképzési programok korrekciója, oktatói, 
kiképzői állomány felkészítése, kiképzés-technikai eszközök 
beszerzése, a képzés-kiképzés egyéb anyagi-technikai (pénzügyi) 
támogatási rendszerének fejlesztése). A legénységi állomány 
esetében a kiképzési programok frissítését a szabályzók 
kidolgozásával együtt javasolt végrehajtani. 

 A műveleti képesség elérését egyrészt rendszergyakorlatokon, 
másrészt az üzemeltetői/parancsnoki állománnyal közösen 
végrehajtott törzsvezetési és ezred/dandár harcászati 
gyakorlatokon, vagy MH kiemelt kiképzési rendezvény keretében 
ellenőrizni kell. A gyakorlatokat célszerű a hadi állománytábláknak 
megfelelően mozgósítási gyakorlatokkal összekötni és a műveleti 
tartalékos állomány részére időszakos továbbképzéseket tartani. 

 A műveletekre kijelölt logisztikai alegységek esetén a műveleti 
képességre történő elérés a cél. A műveleti képességre történő 
felkészítést – ami az egyéni felkészítést, a logisztikai kötelékek 
felkészítését és az összekovácsolási gyakorlatot (zárógyakorlatot) 
foglalja magába, - a feladat megkezdéséig kell végrehajtani úgy, 
hogy legyen idő az ellenőrzésre, és az ellenőrzésen feltárt 
esetleges hiányosságok kiküszöbölésére. 
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Összegzés 
 

Ha valamelyik nem valósul meg vagy csúszik a felvázolt feladatrendszer 
egymással összefüggő elemeiből, akkor a megkívánt képesség a kívánt időszak 
végére nem lesz megfelelő, és a haderőnemek (valamint a logisztika) 
csapatainak harcképessége nem teszi lehetővé a szükséges ambíciószint 
elérését. 

A siker kritériuma az egymásra épülő feladatok koordinált tervezésén túl 
az erőforrások (humán és anyagi) rendelkezésre állása, illetve a terveknek 
megfelelő biztosítottsága. Mivel a felvázolt folyamat feladatalapú tervezésű, 
feltételezi az említett erőforrások meglétét, így végrehajthatósága jóval túlmutat 
a logisztika keretein – megkívánja az infrastrukturális, pénzügyi és személyügyi 
hozzárendelés megfelelő mértékét, valamint az anyagi-technikai és financiális 
biztosítottságon túl az önkéntes tartalékosi rendszer, és a képzés-kiképzés 
reformjának a haderőfejlesztés követelményeihez igazodó fejlesztését is. 

Amennyiben a tervezett fejlesztési feladatok megvalósulnak, a kialakított 
fogyasztói logisztikai rendszer előreláthatóan képes lesz deklarált feladatai 
elvégzésére: a békeidőszaki, illetve az országvédelmi és válságkezelő, valamint 
békefenntartó tevékenységet végző harcolók, harctámogatók és harctámogatók 
kiszolgáló logisztikai biztosítására. 
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