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1. A védelemgazdasági és központi logisztikai feladatokat

ellátó szervezetek átalakítása

2. Az MH LK jogállása, rendeltetése, fő feladatai,

felépítése

3. Az MH ARB fő feladatai, felépítése

4. A központi gazdálkodás szereplői, kapcsolatrendszerük

Témakörök
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Az MH logisztika rendszerének változásai

1997 – ATFCSF-ség megszűnése,  HVK LOGFCSF és MH LFI 

megalakulása

2000 - MH LFI átalakulása MH ÖLTP-re; HVK LOGFCSF 

átalakulása HVK LOGCSF-re

2003 – HVK LOGCSF megszűnése, beolvadása az MH ÖLTP-be

2007 – MH ÖLTP megszűnése, feladatainak felosztása a 

megalakuló HM FLÜ és az MH ÖHP között

2011 – HM FLÜ átalakulása HM FHH-ra

2013 – HM FHH megszűnése, HM VGH és MH LK megalakulása

TÖRTÉNELMI ÁTTEKINTÉS
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2013.04.03. - MH ÖHP PK. 1-2. Parancsnoki foglalkozása, 
Székesfehérvár: HVKF bejelentése az MH logisztika 
átalakításáról

2013.04.11. – Megbízó levél átadása az MH LK megalakítására

2013.05.13. – A védelemgazdasági és központi logisztikai 
feladatokat ellátó szervezetek átalakításával összefüggő 
feladatokról szóló 30/2013 (V.17.) HM utasítás aláírása

2013.05.18. – A HM utasítás hatályba lépése

2013.05.27. – 42/2013. (HK 7.) KÁT-HVKF együttes 
intézkedés aláírása a védelemgazdasági és központi 
logisztikai feladatokat ellátó szervezetek átalakításával 
összefüggő feladatok végrehajtásáról 

2013.06.24. – az új szervezeti rend szerinti működés kezdőnapja

2013.12.31. – a szervezési tevékenység befejezése

AZ ÁTALAKÍTÁS IDŐRENDJE
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AZ MH LOGISZTIKAI RENDSZERÉNEK 

ÁTALAKÍTÁSA

HM KPH

HM FHH

MH ÖHP

MH LEK

MH VEK

ELŐTT UTÁN

HM 

főosztályok

HM VGH

MH LK

MH ÖHP

MH ARB

2013 JÚN 24 
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MH ÖHP-tól:

– a központi logisztikai gazdálkodási és ellátási felelősséggel 
összefüggő feladatok (kivéve közlekedés) létszámmal együtt

HM FHH-tól:

– szakági hadfelszerelési programok 

– békeműveletekkel összefüggő feladatok

– erőforrás- és költségvetés tervezési feladatok

– tábori és laktanyai elhelyezés feladatai

FELADATÁTADÁS RENDJE AZ MH LK RÉSZÉRE
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AZ MH LK JOGÁLLÁSA

• más magasabb szintű parancsnokság jogállású katonai szervezet

• a Honvéd Vezérkar főnöke közvetlen szolgálati alárendeltségében 
működik.

• illetékessége országos

• vezetője: parancsnok. Beosztásának megnevezése: Magyar 
Honvédség Logisztikai Központ parancsnok.

• gazdálkodási besorolása szerint önállóan működő költségvetési 
szerv. A központi logisztikai előirányzatok vonatkozásában 
előirányzat feletti rendelkezési jogosultsággal bír. 

• intézményi logisztikai gazdálkodási feladatait a logisztikai 
utaltsági rendben meghatározott önállóan működő és gazdálkodó 
MH ARB és az MH BHD végzi.
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AZ MH LK RENDELTETÉSE

• kötelezettségek teljesítéséhez szükséges katonai képességek kialakításához és 

fenntartásához szükséges központi katonai logisztikai feltételrendszer biztosítása

• a központi logisztikai feladatok tervezése, szervezése és irányítása.

• a központi logisztikai gazdálkodási- és ellátási felelősséggel összefüggő 

feladatok végrehajtása,  a közlekedési és egészségügyi biztosítással kapcsolatos 

feladatok kivételével.

• a központi logisztikai előirányzatok felett rendelkezési jogosultsággal bír

• költségvetési keretek, előirányzatok módosítása, valamint átcsoportosítása, 

előirányzat maradványok jóváhagyása, külön HM utasításban meghatározottak 

szerint

• ellátja a felelősségi körébe tartozó logisztikai gazdálkodás tervezési, 

forráselosztási és szabályozás-előkészítési feladatainak ellátása

• a szakági hadfelszerelési programok szakmai tervezésével és végrehajtásával és az 

integrált logisztikai terv összeállításával összefüggő költségvetési és gazdálkodási 

feladatok végrehajtása 8



AZ MH LK FŐ FELADATAI

• A logisztikai támogatás rendjének, követelményeinek kidolgozása, a folyó 

tevékenység logisztikai támogatásának koordinálása.

• A technikai eszközök és anyagok fejlesztésével, beszerzésével, tárolásával, 

kezelésével, kiadásával, felhasználásával és elszámolásával, valamint azok 

fenntartásával kapcsolatos szakmai követelmények meghatározása, ezen 

feladatok végrehajtásának szervezése, irányítása és szakfelügyelete.

• A műveletek logisztikai támogatásának megtervezése, a logisztikai egységek, 

alegységek alkalmazási elveinek kidolgozása.

• A központi logisztikai költségvetési előirányzatokkal való gazdálkodási 

tevékenységek szervezése, koordinálása, beleértve az erőforrás tervezést, 

költségvetés tervezést, felhasználást, elemzést, beszerzést, beszámolást, illetve a 

gazdálkodással kapcsolatos szabályozó tevékenységet. 

• A honvédelmi célra feleslegessé minősítésre javasolt vagyontárgyak 

felterjesztéseinek elkészítése. Az inkurrencia kezelés tevékenységének szervezése.

• Az MH Anyagellátó Raktárbázis tevékenysége vonatkozásában a szakmai és 

elöljárói felügyelet gyakorlása.
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MH LK PK

PK.H.

Személyzeti

alosztály

Logisztikai

Igazgató

TÖF

MH LOGISZTIKAI KÖZPONT SZERVEZETI 

FELÉPÍTÉSE

Jogi-igazgatási

alosztály

Parancsnoki

iroda

Ellenőrzési

alosztály

Hadműveleti,

kiképzési

és támogató 

alosztály

Ügyviteli

részleg

Haditechnikai

főnökség

Hadtáp

főnökség

Katonai

elhelyezési 

osztály

Logisztikai 

műveleti és

tervezési osztály

Erőforrás és 

költségtervező

osztály

Vezénylő 

zászlós

117 fő → 124 fő

HM VGH

Soroksári úti

Gazdálkodó 

Támogató és 

Pénzügyi 

Ellátó 

Referatúra 

(GTPER)
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Fegyverzettechnikai 
szakterület

5

Létszám: 38 + 1 fő

Repülő
mérnök-műszaki 

szakterület 6+4

Kiképzés-technikai 
szakterület

1

Haditechnikai

főnök

Páncélos- és 
gépjárműtechnikai 

szakterület 5

Vegyivédelmi-
technikai

szakterület 3

Elektronika-Híradó
szakterület

4

Mérésügyi szakterület
1

Műszaki-technikai 
szakterület

4

segítő

A HADITECHNIKAI FŐNÖKSÉG 

FELÉPÍTÉSE

Informatikai  
szakterület

4

Szerszám, szerszámgép
szakterület

1
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A HADITECHNIKAI FŐNÖKSÉG 

RENDELTETÉSE

• Haditechnikai támogatás feltételei biztosításának

megszervezése, a haditechnikai támogatás végrehajtásának

vezetése.

• Részvétel a logisztikai egységek, alegységek alkalmazási

elveinek kidolgozásában.

• Az alárendelt katonai szervezet haditechnikai támogatási

feladatainak ellenőrzése.

• Részvétel a logisztikai gazdálkodással kapcsolatos

parancsnoki döntések előkészítésben.

• Szakmai felügyelet gyakorlása: MH Anyagellátó

Raktárbázis haditechnikai funkcionális tevékenysége

vonatkozásában.
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MH LK HADTÁPFŐNÖKSÉG FELÉPÍTÉSE

HADTÁPFŐNÖK

Üzemanyag szakág (4 fő) Humán anyagi (2 fő)

Élelmezési szakág (5 fő) Térképész anyagi  (1 fő)

Ruházati szakág (4 fő)

Létszám: 18+1  fő

segítő
Kiemelt főtiszt (fh)

Kolonics Attila mk. alez
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A HADTÁPFŐNÖKSÉG RENDELTETÉSE

• Az anyagi támogatás feltételei biztosításának megszervezése, a

hadtáp anyagi támogatás végrehajtásának vezetése.

• A műveletek anyagi támogatásának megszervezése és vezetése, a

szakirányítása alá tartozó katonai szervezetek anyagi támogatási

feladatainak ellenőrzése.

• A központi készletezésű hadtáp anyagokkal és eszközökkel

történő ellátás megtervezése, megszervezése. A szakanyagok

fejlesztésével, beszerzésével, tárolásával, kezelésével, kiadásával,

felhasználásával és elszámolásával, illetve a technikai

eszközökkel, azok fenntartásával kapcsolatos hadtáp ellátás

rendjét meghatározó szakmai követelmények meghatározása,

ezen feladatok végrehajtásának szervezése, irányítása.

• Az MH LK alárendelt katonai szervezetei hadtáp funkcionális

tevékenysége vonatkozásában a szakmai felügyelet gyakorlása.14



MH LK KATONAI ELHELYEZÉSI OSZTÁLY

Létszám: 9+1  fő

Rendeltetése:

• Az elhelyezési szervek tevékenységének tervezése, szervezése, szakmai 

irányítása, és felügyeletével kapcsolatos feladatok ellátása az elhelyezési 

szakanyag-gazdálkodás vonatkozásában.

• Az elhelyezési igények és szükségletek felmérése és az elhelyezési 

feltételek biztosításának kezdeményezése.

• A parancsnoki döntések előkészítéséhez az elhelyezéssel kapcsolatos 

adatok, információk feldolgozása és értékelése.

• A szakanyagnem felelősi jogkörből fakadó feladatok ellátása, valamint 

az elhelyezési szakanyag gazdálkodási feladatok végrehajtása.

• A központi beszerzés körébe utalt elhelyezési berendezési anyagokkal, 

nagy értékű tárgyi eszközökkel, valamint a központosított beszerzés körébe 

tartozó irodabútorokkal történő ellátás, továbbá a tábori elhelyezési 

szakanyagok és nagy értékű tárgyi eszközök nyilvántartásának felügyelete.15



Létszám: 8 +1 fő

Rendeltetése:

• Szakmailag irányítja az alárendelt katonai szervezetek logisztikai

törzseinek munkáját, összefogja és koordinálja az LK logisztikai műveleti

tevékenységét.

• A logisztikai támogatás rendjének, követelményeinek kidolgozása, a folyó

tevékenység szakmai támogatásának logisztikai szintű koordinálása.

• A műveletek logisztikai támogatásának megtervezése, a logisztikai

egységek, alegységek alkalmazási elveinek kidolgozása.

• Missziók központi logisztikai támogatásának megszervezése, koordinálása,

• Logisztikai doktrínák kidolgozásának koordinálása.

• Gyakorlatok logisztikai biztosításának tervezése, szervezése.

• Több szakágat érintő logisztikai feladatok koordinálása.

• Logisztikai szakkiképzések tervezése, koordinálása.

• MH LK alárendelt szervezetek általános logisztikai működésének

irányítása.

MH LK LOGISZTIKAI MŰVELETI TERVEZŐ 

OSZTÁLY
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FELADATELOSZTÁS FUNKCIONÁLISAN ÉS SZAKTERÜLETEK SZERINT

Erőforrás- és feladattervezés Költségvetés
Gazdálkodás-

Szabályozás
Inkurrencia Beszerzés

Kiképzés, Műszaki, Vegyivédelem, Mérésügy

Híradó, Elektronika, Informatika, SZÜNY

Élelmezés, Ruházat

Fegyverzet, Optika, Rep.műszaki, Harcvezetés, Páncélos

Humán, Térkép

Elhelyezés

Beszerzések 

nyilvántartása

Gazdálkodás 

szabályozás

(erőforrás, 

költségvetés, 

beszerzés 

területén)

Inkurrencia

nyilvántartás, 

kezelés, 

minősítés, 

határozatok 

felterjesztése

Éves Beszerzési Terv

Operatív Belső 

Kontroll

Üzemanyag

HVK közvetlenek

IRÁNYTISZTI RENDSZERBEN FELADATSOROS OPERATÍV NYILVÁNTARTÁS

8 fő

1 fő

1 fő
2 fő

1 fő (ov.)
1fő 1fő

+1 fő segítő

ERŐFORRÁS ÉS KÖLTSÉGTERVEZŐ OSZTÁLY
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ERŐFORRÁS ÉS KÖLTSÉGTERVEZŐ OSZTÁLY

Létszám: 12+4 fő

Rendeltetése:

• Az MH LK hatáskörébe tartozó központi logisztikai gazdálkodás területén a

tervezési, elosztási, elemzési és beszámolási feladatok ellátása.

• Az MH 1+n éves rövid távú, és a 10 éves stratégiai tervek központi

logisztikai részeinek összeállítása, a tervezési tevékenység koordinálása.

• Az MH LK rendelkezési jogosultságába tartozó központi logisztikai

költségvetési előirányzatokkal való gazdálkodási tevékenységének

szervezése, koordinálása.

• A központi logisztikai előirányzat gazdálkodás szabályozása

• A HVKF közvetlen alárendelt alakulatok költségvetési előirányzat

gazdálkodásának felügyelete

• Inkurrencia kezelés MH szintű koordinálása
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Parancsnok

Szakmai irányító

szervek

Végrehajtó

szervek

Vezető 

szervek

MH ARB SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

1397→1340

Biztosító 

szervek
Egészségügyi

központ

19



AZ MH ARB FŐ FELADATAI

• Az utalt HM szervezetek és MH katonai szervezetek előírt szakanyagokkal 

történő ellátása, a szaktechnikai eszközök és gépek csapatszintű szervizelése, 

javításának koordinálása; 

• Az ellátási és készletezési előírások figyelembevételével a központi anyagi 

készletek tárolásának megszervezése, karbantartása, tárolási és szavatossági 

időn belüli cseréje, az anyagi készletek és tartalékok központilag 

meghatározott szinten tartása;

• Biztosítja a nomenklatúrájába tartozó szakanyagokról, a hozzá kapcsolódó 

alkatelemekről és fenntartási anyagokról az MH szintű naprakész 

nyilvántartást, valamint adatszolgáltatást.

• Közigazgatási hatósági eljárás keretében az MH gépjárműveinek forgalomba 

helyezése, hatósági okmányokkal- és jelzéssel történő ellátása, forgalomból 

való kivonása;

• Az MH vagyonkezelésébe tartozó feleslegessé vált vagyonelemek kivonásával 

kapcsolatos feladatok végzése; 

• A hatáskörébe tartozó központi költségvetési előirányzatok kezelése és 

nyilvántartása;
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Kalocsa Foktői 

Budapest

Újszász út

Téglavető út

Isaszeg

Nyírtelek

Kál

Pusztavacs

Táborfalva

Hetényegyháza

Kalocsa Miskei

AZ MH ARB BÁZISAI

TápiószecsőGödöllő

Lehel út

Mezőfalva

19 helyőrség,

57 szervezeti elem
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MH ARB BUDAPESTI RAKTÁRAI

Soroksári út

- Elhelyezési raktár

- Elhelyezési javító csoport

Lehel út

- Élelmezési raktár

- Személyi felszerelés raktár

- Humán raktár

- Térkép raktár

- Hadtáp javító szakasz

Téglavető út:

- Vegyivédelmi raktár

- Mérésügyi raktár

- Vegyivédelmi szervízcsoport

- Kalibráló csoport

Újszász utca (2)

- Műszaki raktár

- Repülő műszaki raktár

- Páncélos gépjármű raktár

- PC és gk karbantartó sz.

R: 500 

M: 466

R: 30 

M: 29

R: 111 

M: 106 

R: 48

M: 41
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Gödöllő

- Térkép raktár

- Elektronikai raktár

- Elektronikai javító csoport

MH ARB BÁZISPARANCSNOKSÁG (GÖDÖLLŐ)

R: 77

M: 74
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Tápiószecső

- Fegyverzeti raktár

- Kiképzés technikai raktár

- Szerszám raktár

- Fegyverzettechnikai karbantartó szakasz

MH ARB BÁZISPARANCSNOKSÁG (TÁPIÓSZECSŐ)

R: 100 

M: 97
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Nyírtelek

- Inkurrencia raktár

- Tábori elhelyezési raktár

MH ARB OBJEKTUMPKSÁG (NYÍRTELEK)

R: 52 

M: 51 
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Kál

- Harcanyag raktár

MH ARB BÁZISPARANCSNOKSÁG (KÁL)

R: 78

M: 79
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Pusztavacs

- Laborok 

- Harcanyag raktár

- Lőszer szerelő üzem

MH ARB BÁZISPARANCSNOKSÁG (PUSZTAVACS)

R: 137

M: 133
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Táborfalva

- Harcanyag raktár

- Személyi felszerelés raktár

- Közlekedési raktár (ÖHP)

- Sátor javító csoport

MH ARB BÁZISPARANCSNOKSÁG (TÁBORFALVA)

R: 90

M: 89 
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Hetényegyháza

- Üzemanyag és üzemanyag-technikai raktár

- Wardam-II tábori üzemanyag raktár

- Biztonságtechnikai felülvizsgálati részleg

MH ARB BÁZISPKSÁG (HETÉNYEGYHÁZA)

R: 79 

M: 78 
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Kalocsa Miskei út

- Központi tartalék készletek

- Bázis laktanya

Kalocsa Foktői út 

- Inkurrencia raktár

MH ARB BÁZISPARANCSNOKSÁG (KALOCSA)

R: 35

M: 37 
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KREP-EK ELHELYEZKEDÉSE

Méretes 

Szabóság

(14 fő)

Bp. RK. (4 fő)

Tata (3 fő)

Bp. Zách (2 fő)

Veszprém (2 fő)

Szfvár (2 fő)

Kaposvár (2 fő)
Hmvhely (3 fő)

Kecskemét (2 fő)

Szolnok (2 fő)

Debrecen (2 fő)

9 helyőrség 11 objektum
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Az átalakítást követő logisztikai irányítási, 

kapcsolati struktúra

MH ÖHP

vezetés
szakirányítás együttműködés

HM HVKF

HM VGH

MH ÖHP alakulatok MH 64. LOGE
MH ARB

HM HVK 

közvetlen 

alakulatok

LOGF (pk.h.)

HM VGHÁT

HVK LOGCSF

HM KÁT

felügyelet, koordináció

Logisztika

MH KKK

MH LÉJÜ

MH LK

2011. évi CXIII. tv.

45. § (1) 

89/2011 HM ut.

32/A. § (1)

89/2011 HM ut.

5. § (5)
2011. évi CXIII. tv.

45. § (1) 

szakmai irányítás
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Köszönöm a figyelmet!

33


