MINDENKI HADTUDOMÁNYA
Immár két és fél éve szerepelnek a Honvéd Kulturális Központ műsorán a „Mindenki
hadtudománya” összefoglaló címmel, a Magyar Hadtudományi Társasággal közösen
szervezett, szabadegyetemi jellegű előadások. Magukra az előadásokra havonta kerül sor (a
nyári hónapok kivételével), általában a hónap második csütörtökjén, 17 órai kezdettel, a
témák a védelmi szféra legkülönbözőbb szegmenseit ölelik fel a védelmi tervezéstől a
pszichológiai műveletekig.
A legutóbbi alkalommal, október 10-én Baráth István dandártábornok, a nemrégiben
létrehozott MH Logisztikai Központ parancsnoka tartott nagy érdeklődéssel kísért előadást „A
Magyar Honvédség logisztikai rendszerének aktuális helyzete” címmel.
Az előadó mindenek előtt rámutatott, hogy az utóbbi másfél-két évtizedben a Magyar
Honvédségen belül a logisztikáért felelős szerveket illetve parancsnokságokat, tehát magát a
logisztikai rendszert átlagban három-négy évenként átszervezték. Aláhúzta, hogy ennek a
logisztikai rendszernek minimum két feltételnek kell eleget tennie: biztosítani kell a Magyar
Honvédség igényeit, és ugyanakkor eleget kell tenni az Észak-atlanti Szövetség vonatkozó
elvárásainak.
Ezt követően Baráth tábornok részletesen ismertette a 2013-ban bekövetkezett
változásokat, az MH Logisztikai Központ megalakítását előíró intézkedéseket, a Központ
tényleges létrehozását és megszervezését, beleértve annak struktúráját is. A Logisztikai
Központ elsődleges feladatai között megemlítette az alábbiakat:
• A logisztikai támogatás rendjének, követelményeinek kidolgozása, a folyó
tevékenység logisztikai támogatásának koordinálása.
• A technikai eszközök és anyagok fejlesztésével, beszerzésével, tárolásával,
kezelésével, kiadásával, felhasználásával, fenntartásával és elszámolásával 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, költségvetéstervezést, felhasználást, elemzést, beszerzést, illetve a gazdálkodással kapcsolatos szabályozó
tevékenységet.
• A honvédelmi célra feleslegessé vált vagyontárgyak (inkurrencia) kezelésének
szervezése.
• Az MH Anyagellátó Raktárbázis tevékenysége vonatkozásában a szakmai és elöljárói
felügyelet gyakorlása.
Az Anyagellátó Raktárbázissal kapcsolatban Baráth István ismertette annak rendkívül
szerteágazó szervezetét, objektum-hálózatát, a felügyelete alá tartozó anyag-mennyiséget.
A mintegy ötven főnyi hallgatóság érdeklődése kérdések sorában nyilvánult meg. Az
előadó a tucatnyi kérdés megválaszolása során további részleteket ismertetett a logisztika
témakörében (ruházat, közlekedés). Elhangzott egy javaslat is, miszerint az előadás-sorozat
keretében 2014-ben – a jelenleg még tisztázatlan összefüggések ismeretében – érdemes lenne
a témát ismételten napirendre tűzni. Végül az érdeklődők tapssal köszönték meg Baráth István
dandártábornok szerepvállalását.

