KATONAI LOGISZTIKUS
SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program
(HEFOP) 1.2 intézkedés
„Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése”

KATONAI LOGISZTIKUS
Feladatok és tevékenységek
A gyalogos muskétás puskával való gyakorlataihoz a XVII. században 143 vezényszóra
volt szükség, ezekből 99 mozdulatra vonatkozó kizárólag a puska elsütéséhez és újból való
megtöltéséhez szükségeltetett.
A XVIII. században a puska elsütésére szolgáló kanócot időmérésre is használták.
Kiszámították, hogy egy óra leforgása alatt mennyi ég el belőle, és a táborban, ahol óra
akkoriban nemigen volt, eszerint váltották az őrséget.
A lőfegyverek általános elterjedésekor minden katona számára kötelezően előíratott a
borotválkozás, mert abban az időben viselt terebélyes szakáll és bajusz, amelyet a férfiúi
tekintély jelképének tartottak, a primitív lőfegyverek kezelésénél kiugró szikrától, vagy
fellobbanó lángtól maga is lángot vetett, így egy kiadós csatánál a harcosok alig győzték a
maguk és egymás szakállát eloltani.
Ami a katonapuskát illeti, már az eddigiekből is kisejlett, hogy egykoron igencsak sok
időbe telt az újratöltésük. A fegyver csőtorkolatán át először a puskaport kellett betölteni,
erre a fojtást, majd a golyót, arra ismét a fojtást. Azután az egészet töltővesszővel be kellett
verni, végül a golyólyukra gyutacsot illeszteni. A bonyolult folyamatot 1660–ban úgy
próbálták lerövidíteni, hogy a teljes töltetet kettesével papírhüvelybe töltötték. A párosával
csomagolt töltetet azután esetenként ketté kellett harapni. Ettől kezdve 1867-ig, a
hátultöltős puskák bevezetéséig, csak olyan katona kapott kezébe puskát, akinek a
metszőfogai jók voltak.
A mai korszerű katonai felszerelések kialakulásáig nagyon sok időnek kellett eltelnie és
sok vicces történetről számolhatunk be, de elgondolkodva a dolgon, felmerülhet a kérdés,
hogy kik voltak azok az emberek, akik a különböző, akkor még fejlettnek számító
eszközöket beszerezték, szállították és tárolták.
Az ókorban, mikor még a különböző népcsoportok területszerzés miatt hadakoztak, nagy
hadseregekre volt szükség. Már akkor meg kellett oldani a parasztokból álló katonaság
kiszolgálását, élelmezését, fegyverekkel való ellátását. Ezekkel a feladatokkal már külön –
talán rabszolgákból álló – csoportok foglalkoztak. A nagy mennyiségű készletet
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teherhordó, úgynevezett málhás állatokkal szállították. Innen jön a málhás szamár
elnevezés.
Nagy Sándor hódításai idején, mikor zsoldosseregek álltak szolgálatában, a zsold kifizetése
és a messzi kalandozások miatt kialakított táborok felépítése is különálló feladatnak
bizonyult.
A rómaiakra már a kerék használata volt a jellemző. A gyorsabb haladás érdekében
hadiutakat terveztek, építettek, hogy a szekérrel gyorsabban tudjanak haladni.
A honfoglaló magyarok fontos eszköze a ló volt, amit gondozni kellett, hogy a csatákban
győzedelmeskedni tudjanak velük.
A napóleoni háborúk idején a hosszú csatározások miatt szükség volt tartósabb élelemre,
ekkor terjedt el a konzerv elődje, a zártan tárolt, kiszárított, aszalt élelmiszer (hús,
gyümölcsök, gabonafélék…). Ezeket tárolni, szállítani és elosztani kellett.
A felsorolt történelmi részletekből jó látható, hogyan bővülnek a hadsereg ellátásával
kapcsolatos feladatok, amik meghatározzák a mai katonai logisztikusok munkáját.

A katonai logisztikus (anyagi-technikai biztosító) tevékenységi területei

A katonai logisztikus tevékenységi területeinek taglalása és megértése előtt fontos, hogy
megismerjük a mai haderő, hadsereg létének célját és felépítését.
A haderő az állam katonai védelmére létrehozott fegyveres erők összessége. Ez
haderőnemekre tagozódik. A Magyar Köztársaság haderejének neve a Magyar Honvédség.
A haderőnemeket egymástól eltérő, sajátos fegyverzet, haditechnikai eszközök, vezetési,
kiképzési rendszer és módszer jellemzi. Különböző a hadműveletük, a mozgósítási
rendszerük, belső állományuk (hivatásos és sorállomány aránya). Az alapvető
haderőnemek meghatározott közegben, földrajzi térségben, térben (föld, levegő, víz) fejtik
ki tevékenységüket.

A korszerű fegyveres erők haderőnemei:
♦ szárazföldi csapatok,
♦ légierő,
♦ haditengerészeti erők (flotta).
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A szárazföldi csapatok rendeltetése az ország területének fegyveres védelme, jelentős
veszteségek okozásával az ellenség megállítása, eredeti szándékától való eltérítése.
A szárazföldi csapatok fegyvernemi és szakcsapatokból állnak. A fegyvernemi
csapatokhoz tartozik a gépesített lövész, harckocsizó, tüzér, tábori légvédelmi, valamint a
csapatrepülő erők.
A szakcsapatai a felderítő, elektronikai harc, műszaki, vegyi védelmi, híradó- és
vezetésbiztosító, területvédelmi, valamint a logisztikai (anyagi technikai biztosító)
csapatokból állnak
A katonai logisztikus fő tevékenységei

A katonai pályán dolgozók képzésükben az alapfeladatok ellátásának gyakorlását tanulják
meg elsőként, így minden – különböző szakterületen dolgozó – katona elsődleges
tevékenysége a haza szolgálata béke és háború ideje alatt.
A katonai logisztikus fő feladata emellett az alegység alapműködésének biztosítása,
folyamatos felkészülés a mozgósítások eseteire.
Hogy mit is jelent ez, azt csak úgy tudhatjuk meg, ha részletesen megnézzük a katonai
logisztikus szakterületeit, azoknak a feladatkörét.
Szakterületei:
♦ élelmezés,
♦ ruházat,
♦ elhelyezés,
♦ fegyverzet,
♦ gép- és harcjármű,
♦ híradó,
♦ pénzügy,
♦ egészségügy,
♦ közlekedés.
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Minden alegységben - a parancsnok helyetteseként - van egy logisztikai vezető, aki
koordinálja a különböző szakterületen dolgozó logisztikusok munkáját, tehát irányítóvezető szerepet tölt be. Feladata az alegységnek járó keret kiosztása, a készlet folyamatos
figyelése, nyilvántartás vezetése, az alárendeltjeinek ellenőrzése, számonkérése. Mivel a
szaklogisztikusoknak is vannak alárendeltjei, és számadással tartoznak a feletteseiknek, így
koordináló szerepet neki is be kell tölteniük. Nyilvántartást vezetnek a neki kiosztott
készletről, megszervezi a beosztottjainak munkáját, az általuk elvégzendő feladatok
menetét.
A különböző szakterületen dolgozó logisztikusok feladatai
Az élelmezési logisztikus feladata az alegységben lévő étkezde és konyha munkájának
kialakítása, megszervezése, az étkeztetés ellátása, felügyelete. Fel kell kutatnia – még
háború alatt is -, hogy honnan érdemes, illetve lehet a különböző élelmiszereket,
alapanyagokat (tojás, liszt, cukor, stb.) beszerezni, milyen áron és milyen módon. A
beszerzés munkafolyamatának a kialakítását, a munkák kiosztását is ő végzi.
Mivel a tartós élelmiszerekből tartalékolnak, a raktári készlet nyilvántartását vezeti, a
készleteket folyamatosan felügyeli, ha kell munkatársainak kiosztja, adott időben beszámol
a felettesének.
Munkájának fontos része még az étkeztetésből származó hulladékok kezelése,
elszállíttatása a meghatározott gyűjtőhelyre.
A ruházati logisztikus felügyeli az alegység tagjainak ruházatát, megszervezi az új tagok
ellátását, kialakítja az ágyneműk tisztítatásának módját, cseréjét. Üzemelteti a raktárt,
nyilvántartja a készleteket, koordinálja az utánrendelést, beszerzést. Felügyeli a kiosztott
felszerelések állapotát, a raktári keretből való pótlását. Mivel a készletek ellenőrzése része
a munkájának, elszámolással tartozik a felettesének.
Az alegység létesítményeinek elhelyezése, a munkafolyamat megszervezése az elhelyezési
logisztikus feladata. Térkép segítségével megtervezi a sátrak, faházak, különböző
létesítmények helyét, egymástól való távolságát, létrehozásának folyamatát. Végrehajtja az
épületek berendezését (ágy, asztal, stb.), kijelöli a körleteket. Munkájának fő része a
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karbantartás, annak kialakítása, üzemeltetése, a javításhoz szükséges eszközök
nyilvántartása, kiadása, beszerzése.
Az energiaellátás (villany, víz, stb.) biztosítását az általa elkészített terv szerint
beosztottjainak segítségével elvégzi, felügyeli.
A fegyverzet logisztikus ellenőrzi a hatáskörébe tartozó fegyverraktárat, ahol fegyvereket,
valamint a javításhoz szükséges anyagokat tárolják. Időszakonként felülvizsgálja a
fegyverkészletet, karbantartja azt, megrendeli az utánpótláshoz szükséges alkatrészeket.
Feladatai közé tartozik a karbantartó, javítóműhely üzemeltetése, az ott dolgozók
feladatainak kiosztása, megszervezése, ellenőrzése. Ezek mellett kezeli, nyilvántartja a
lőszereket, muníciót is. Mivel munkájának része a raktárkezelés, időszakonként ő is
beszámol a logisztikai vezetőnek.
A gépjárművek nyilvántartásával, karbantartásával, időszakos felülvizsgálatával a
gépjármű logisztikus foglalkozik. A raktár üzemeltetésének segítségével számon tartja az
alkatrészeket, kiadja azokat az alá tartozó javító és szerelőműhelynek. A szerelőműhely
munkájának kialakítása is az ő feladata. Az ott dolgozók munkáját felügyeli, a
munkafolyamatot megszervezi. A műszaki vizsgára előkészítteti a járműveket.
A híradó logisztikus az elektronikai berendezésekért felelős. Feladata, hogy az alegység
épületeiben az elektronikus hálózatot megtervezze és létrehozza, a berendezéseket üzembe
helyezze. Fontos, hogy a létesítmények tudjanak kommunikálni egymással, így a telefonos
hálózat kiépítésének megszervezése és végrehajtása is a munkájának része. Térkép
segítségével megtervezi a telefon és villanykábelek vonalát, elhelyezkedését, részt vesz
ezek föld alá fektetésében, kiépítésében.
Háború alatt az alegységek kommunikációja rádió berendezéseken keresztül történik, így a
rádiók üzemeltetése, karbantartása, esetleges készülék, illetve alkatrészek pótlása, ezeknek
a megszervezése is munkájához tartozik.
A pénzügyi logisztikus az alegységnek kiosztható pénzkeret felügyeletét végzi. A más
szaklogisztikusok által vezetett nyilvántartások és beszerzési igények alapján költségvetést
készít és elosztja köztük a rendelkezésre álló keretet. Kiszámolja hogy mennyi kiadás
várható az adott
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időszakban, a különböző anyagok, berendezések, élelmiszerek pótlására. Fontos feladata a
kiosztott pénz elköltésének ellenőrzése. A többi szaklogisztikus elszámolással tartozik felé,
mint ahogy ő is elszámolással tartozik a logisztikai vezető irányába. Ezek mellett ő a felelő
a katonák bérének szétosztásáért.
Az egészségügyi logisztikus az alegységen belüli elsősegélynyújtó állomás telepítését,
üzemeltetését, felügyeletét végzi. Ő szerzi be a betegellátáshoz szükséges eszközöket,
készülékeket (Ekg, vérnyomásmérő, stb.), gyógyszereket. A raktári készletet ellenőrzi,
nyilvántartja, elvégzi a beszerzést. A gyógyszerek között megtalálhatóak a különböző
oltóanyagok, antibiotikumok, sebkötözéshez szükséges eszközök (géz, gézvágó olló),
csontrögzítők.
Háború esetén ő a felelős a harcvonal és az alegység közötti ún. szállító-fészkek
létrehozásáért, valamint az ott lévő sebesült katonák beszállításáért és kezeléséért.
A szaklogisztikusok által megtervezett beszerzések és szállítási feladatok ellátása a
közlekedési logisztikus feladata, aki koordinálja és irányítja az alárendelt sofőrök
munkáját, valamint megtervezi a beszerzési, szállítási útvonalat.
A szaklogisztikusok által használt eszközök és anyagok
Természetesen a különböző területen dolgozó logisztikusok különböző anyagokkal és
eszközökkel dolgoznak, de mivel feladatuk a raktárak üzemeltetése és a készletek
nyilvántartása, így mindegyikük dolgozik számítógéppel, adathordozó floppyval,
nyomtatóval, scannerrel, amiknek segítségével könnyebben tudják kezelni, bővíteni az
adatállományt. Használnak még térképet, vonalzót, számológépet, tollat, kiemelő filcet,
papírt, valamint irodaszereket, tűzőgépet és lyukasztót.
Az élelmezési logisztikus főleg élelmiszerekkel dolgozik, de feladata a hulladék kezelése
is. A ruházati területen a szövetekkel való munka a jellemző, mint például az ágyneműk,
huzatok, öltözet, de ő szerzi be az irodaszereket is.
Az elhelyezési logisztikus fával, fémmel, műanyaggal és vászonnal dolgozik. A
szerelőműhelyében megtalálhatóak a barkácsgépek, gyaluk, kalapács, csavarhúzó, huzalok,
villanykábelek, vezetékek, csatlakozók.
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A fegyverzeti szakterületen a fegyverek miatt fémmel dolgoznak, zsírt használnak a
fegyverek tisztítására. A karbantartás miatt szükség van esztergagépre. Különböző
robbanószerekkel felrobbantja a lejárt szavatosságú lőszereket, gránátokat.
A gépjármű logisztikus eszköztárában megtalálhatóak a fém, műanyag, gumi
járműalkatrészek. A javításhoz villáskulcsot, kerékkulcsot, szerszám készletet, emelőt,
fogót használ. A lemerült akkumulátorú járműveket indítókábel segítségével indítja be.
A

híradó

logisztikus

elektronikai

mérőműszerekkel

(voltmérő,

ampermérő,

teljesítménymérő), fázisceruzával, forrasztópákával, huzalokkal, telefonkábelekkel végzi
munkáját.
A pénzügyi logisztikus fő eszköze a számológép és a számítógép, az egészségügyi
szakember

gyógyszerekkel,

oltóanyagokkal,

antibiotikumokkal,

gézzel,

rögzítő

eszközökkel, valamint szállítóággyal dolgozik.
A közlekedési logisztikus főleg a gépjárművek vezetésével foglalkozik.
Munkahely, munkakörnyezet, munkakapcsolat
A munkakörnyezetükre jellemző, hogy részben szobában, irodában, raktárban, tehát zárt
térben tevékenykednek, de jelentős részt a szabadban, főleg az alegység területén, azon
kívül dolgoznak. Az élelmezési logisztikus a konyhában, a fegyverzeti és gépjármű
logisztikus a javítóműhelyben, az egészségügyi az elsősegélynyújtó állomáson is végzi
munkáját.
Tevékenységeik során többnyire a közvetlen munkatársaikkal, beosztottjaikkal (katonák,
közalkalmazottak), feletteseikkel találkoznak, a beszerzési feladatok ellátásakor az
eladókkal (élelmiszer, ruházati, műszaki, gyógyszertári) is kapcsolatot teremtenek.

Követelmények
A NATO – hoz, mint katonai egységhez való csatlakozás és tartozás a katonaság területén
műszaki, technikai, illetve gondolkodásbeli reformot indított el. Fokozódó ütembe jelenik
meg a katonai eszközök, módszerek megújítása, ami magával hozza a katonák
alkalmazkodását.
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Fontos, hogy ezen a területen tevékenykedők nyitottak legyenek az új felé, képesek
legyenek új módszereket elsajátítani, alkalmazni, fokozatosan beépíteni az eddig tanultak
és tapasztaltak közé, tehát a szakmához szükséges tulajdonságokat a változás, átalakulás is
meghatározza.
A szakmában előnyt jelent az elméleti beállítottság, valamint a gyakorlati érzék megléte.
Fontos, hogy tudjanak emberek között és emberekkel együtt dolgozni, ki tudják fejezni
magukat, tudják követni az előirt, meghatározott sorrendet, tehát módszeresen végezzék
munkájukat. Munkájuk szerves része az irányítás és szervezés, amihez a magas szintű
logikai, számolási készség elengedhetetlen.
Egészségi követelmények
A nagy fizikai és szellemi igénybevétel miatt magas egészségügyi követelményeket
támasztanak a katonák, így a katonai logisztikusok felé. A munkájuk megköveteli a térkép
ismeretét, azon való tájékozódás, a látásuknak és színészlelésüknek igen jónak kell lenni.
Mivel a munkák irányítása során ők is bekapcsolódnak a sok mozgást igénylő
folyamatokba, hatalmas fizikai teherbírással kell rendelkezniük, aminek elengedhetetlen
feltétele a test egészséges, kiegyensúlyozott állapota.
Fizikai követelmények
A katonai foglalkozásokra jellemző, hogy legalább átlagos, vagy annál jobb fizikumot
várnak el a jelentkezőktől, hogy képesek legyenek végigcsinálni a kiképzést, az
időszakonkénti állapotfelmérést, valamint háború esetén a harcban jobb teljesítményt
nyújtsanak a szembenálló félnél.
A katonai pályán tevékenykedőkre egyaránt jellemző a nagyfokú fizikai és szellemi
igénybevétel. Az állóképesség hangsúlyosságát már az iskolába való bekerülésnél meg
lehet figyelni, ahol testi-fizikai állapotfelmérés történik.
A felmérés összetevői:

Mozgásanyag

Férfiak

Nők
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1. 3200 m futás: maximum

15:30 perc 18:10 perc

2. Felülés hanyattfekvésből: minimum*

52 db

45 db

3. Fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás minimum*

40 db

16 db

4. Húzódzkodás nyújtón függésből minimum*

12 db

6 db

teljesítés

teljesítés

5. 50 m úszás a 4 fő úszásnem (mell-, gyors-, hát-,
pillangóúszás) valamelyikében
* A végrehajtás ideje 2 perc

A katonai logisztika szakterületén más és más tömegű, súlyú eszközökkel dolgoznak, így a
szaklogisztikusokat más és más megterhelés éri. Az élelmezési szakember nagyobb
mennyiségű élelmiszerek mozgatását is végzi (krumpliszsák, hagymászsák…), így a
megterhelése igen nagy. A fegyverzeti és gépjármű logisztikus munkájának része a
fémanyagok beszerzése, mozgatása, az alkatrészek cseréje, ezért munkavégzésük nehéznek
mondható. A híradó és elhelyezési szakterületen dolgozók az épületek létrehozásáért,
lakhatóvá tételéért, valamint az infrastruktúra kialakításáért a felelősek. Az építőanyagok
szállítása, elrendezése, a csövek és vezetékek föld alá fektetése is igen kimerítő feladat. A
közlekedési logisztikus sokszor segít a sárban elakadt jármű mentésében és ez igen
megterhelő. A sebesültek szállítása – ami az egészségügyi logisztikus feladata – szintén
nehéz feladat, mivel a magatehetetlen katonák sokszor nem tudnak segíteni a haladásban.
A ruházati és pénzügyi területen tevékenykedőknek könnyebb dolguk van, mivel a ruhák,
ágyneműk nem nehezek, és a pénzel való munka is inkább csak szellemileg fárasztó.
Természetesen azoknak, akik szabadban, irodán kívül dolgoznak, el kell viselniük a
szélsőséges időjárás minden formáját, például a hőséget, tűző napot és a fagyot is. A
terepen való munka, a fegyverek használata jó testi erőnlétet és biztos kezeket kíván.
Pszichikai követelmények
Az állandó és kitartó figyelem, gondolkodás, szervezés és irányítás idegileg nagyon
megterhelő, de fontos említeni a monotónia tűrést is, ami az azonos tevékenységekre való
koncentráláshoz szükséges.
A szaklogisztikusok nagy felelősséggel tartoznak munkájukért, mivel ha nem végzik
rendesen, nem vesznek figyelembe minden részletet, egy egész alegység láthatja kárát. Az
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anyagi felelősségük is óriási, mert a gépjárművek, fegyverek, rádiók és a nagyobb
mennyiségű élelmiszerek is hatalmas értéket képviselnek.
A munkavégzésből kizáró ok lehet:
♦ fokozott figyelmet igénylő munkát nem végezhet,
♦ együttműködést kívánó munkát nem végezhet,
♦ szabadban munkát nem végezhet,
♦ jó látást igénylő munkát nem végezhet,
♦ nehéz fizikai munkát nem végezhet.
Bizonyos munkaköröknél kizáró tényező lehet:
♦ ép színlátást igénylő munkát nem végezhet,
♦ teljes látótér és/vagy térlátást igénylő munkát nem végezhet.

Szakképzés
A katonai felsőoktatás sajátosságai közé tartozik az - oktatás-nevelési feladatok ellátása
mellett-, hogy a szakok többségén elsősorban hivatásos tiszti képzés folyik, így az
intézmény életét áthatja a katonai rendtartás és fegyelem. A hallgatók hadtudományi,
biztonságpolitikai,

vezetési,

szervezési

ismeretek

mellett

természet-

és

társadalomtudományi, műszaki, matematikai, jogi, számítástechnikai ismereteket is
kapnak. A NATO csatlakozást követően nagy hangsúly került az idegen nyelvi képzésre. A
képzés részeként nagy szerepet tölt be a testi – fizikai felkészítés, az önvédelem és a
katonai sportok.
A katonai felsőoktatási intézményekben ösztöndíjas, kettős jogállású és polgári
hallgatóként lehet tanulni. Az ösztöndíjas hallgatók a katonai pályát hivatásnak választják,
és a honvédséggel kötött ösztöndíjszerződéssel végzik tanulmányaikat. A kettős jogállású
hallgató már a katonaság állományában van, és így nyer felvételt a képzőintézménybe. A
polgári jogállású hallgató, tanulói jogviszony keretében kezdi meg tanulmányait.
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A hivatásos katonával szemben támasztott követelmények
Személyi tulajdonságok:
♦ erkölcsi tartás és szilárd jellem, igazságosság, becsületesség, udvariasság, szerénység;
♦ kulturált, kiegyensúlyozott életvitel, ápoltság, határozott, erőszakosságtól mentes
fellépés;
♦ igényesség és követelménytámasztás önmagával és környezetével szemben;
♦ jó kapcsolatteremtő készség, logikus, közérthető és tömör gondolatkifejtő képesség,
beszédkultúra;
♦ fizikai és pszichikai edzettség, jó kondíció és stressztűrő képesség.
Ismerjék:
♦ a korszerű össz-fegyvernemi harc alapjait;
♦ az egyéni fegyverek kezelését, alkalmazását;
♦ az alegységek vegyivédelmi, műszaki kiképzését, a beosztással járó harcirányítási,
harcbiztosítási (műszaki, vegyivédelmi) feladatok ellátását;
♦ a környezetvédelemmel és tűzvédelemmel kapcsolatos előírásokat.
Legyenek jártasak:
♦ az egyéni fegyverük kezelésében;
♦ az előírt lő- és kézigránátdobó gyakorlatok végrehajtásában;
♦ az egyéni vegyivédelmi eszközök alkalmazásában.
A képzés célja
Szakemberek képzése a Magyar Honvédség szervei részére, akik korszerű, nemzetközileg
elfogadott elméleti és gyakorlati ismereteik (általános, logisztikai, vezetési- és
szervezéstudományi, hadtudományi) segítségével képesek legyenek a meghatározott
logisztikai feladatok ellátására, és megfeleljen az alábbi követelményeknek:
A beosztásának megfelelő mértékben ismerje:
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♦ a harc anyagi-technikai biztosításának alapelveit és rendszerét, a hadtápellátással és a
ruházati ellátással kapcsolatos szabályokat;
♦ az összfegyvernemi és harcászati egységek, alegységek szervezetét, alkalmazásának
rendjét, ellátásának megtervezését és végrehajtását;
♦ az egységszintű anyagi-technikai szolgálatok rendeltetését, működésük rendjét, a
gazdálkodás szabályait és a háborús és békeellátással kapcsolatos feladatait;
♦ az egység raktárvezetői és az önálló alegység logisztikai szolgálatvezetői beosztások
ellátásának konkrét feladatait és a velük szemben támasztott követelményeket;
♦ az alegységek anyagi-technikai ellátásának rendjét és az ezzel kapcsolatos feladatokat
békében és háborúban;
♦ az

anyagok

beszerzésének,

tárolásának,

forgalmazásának,

karbantartásának,

javításának, okmányolásának, nyilvántartásának rendjét, szabályait békében és
háborúban;
♦ a szakterület működését szabályozó előírásokat.
Legyen képes:
♦ rövid beilleszkedést követően a beosztásából fakadó feladatok maradéktalan ellátására;
♦ a fegyelmi-anyagi felelősség és a hatáskör szakszerű gyakorlására, emberi és anyagi
értékek megóvására, a munkavédelmi és balesetelhárítási rendszabályok betartására;
♦ az anyagi-technikai raktár háborús és békekörülmények közötti működtetésére, a
raktári munkák megszervezésére és irányítására;
♦ az anyagok beszerzésének, tárolásának, frissítésének, kiadásának, bevonásának,
selejtezésének, okmányolásának, nyilvántartásának, ellenőrzésének végrehajtására;
♦ a személyi mozgásokkal járó anyagi-technikai ellátási és okmányolási feladatok
végrehajtására;
♦ beosztottjai katonai szakmai felkészítésére, továbbképzésére és tevékenységük
tervezésére, szervezésére és irányítására;
♦ a szakfeladatok értelmezésére, követelménytámasztásra, a végrehajtáshoz szükséges
rend és fegyelem kialakításra és fenntartására, példamutatásra;
♦ gyakorlati úton vagy tanfolyami továbbképzés keretében felkészülni magasabb
beosztás ellátására;
♦ katonai-szakmai ismereteinek önművelés útján történő továbbfejlesztésére.
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A végzettség szintje és a szakképzettség
Egyetemi szint, melyen katonai logisztikus szakképzettség szerezhető.
Oklevélben szereplő megnevezés
Okleveles katonai logisztikai vezető.
Képzési idő:
♦ alapképzés esetén, nappali tagozaton 10 félév,
♦ kiegészítő egyetemi alapképzés, nappali tagozaton 4, levelező tagozaton 6 félév.
A katonai logisztikai vezető szakon választható fő szakirányok:
♦ általános katonai logisztikai szakirány,
♦ katonai üzemfenntartási logisztikai szakirány,
♦ katonai ellátási, elosztási logisztikai szakirány,
♦ katonai közlekedési logisztikai szakirány,
♦ katonai gazdasági és pénzügyi szakirány.
A képzés főbb tanulmányi területei:
Általános ismeretek:
♦ filozófia-kultúrtörténet,
♦ közgazdaságtan,
♦ szociológia,
♦ pszichológia,
♦ jog,
♦ informatika,
♦ idegen nyelv,
♦ biztonságpolitika,
♦ logisztikai alapismeretek,
♦ alkalmazott logisztika.
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Társadalomtudományi alapismeretek:
♦ A honvédelem jelentőségének, a katona történelmi és mai szerepének ismerete.
♦ A Magyar Honvédség pártsemlegességének értelmezése.
♦ A hivatásos katonák magatartását szabályozó normarendszerek lényegének értelmezése
és követelményeinek tudatossá válása.
♦ A hadsereg szociológiai jellemzői.
Pedagógiai alapismeretek:
♦ A tiszthelyettes pedagógiai feladatai.
♦ A beosztottak megismerése.
♦ Kiképzési alapfogalmak ismerete.
♦ A kiképzés dokumentumainak, szervezeti kereteinek, tartalmának megismerése.
♦ A foglalkozásvezetés gyakorlása.
Testnevelés:
♦ Fizikailag felkészülni a katonai szolgálattal járó szellemi és fizikai megterhelések
egészségkárosodás nélküli elviselésére.
♦ Az atlétika, az akadálypálya és a közelharc mozgásanyagának szabályos végrehajtása,
oktatása, valamint az előírt normák teljesítése.
Általános katonai ismeretek:
♦ A haza fegyveres szolgálatának teljesítése, a katonák magatartási normái, függőségi
viszonyok, a fegyelmi jogkör gyakorlásának alapjai. A hallgatók legyenek képesek a
szakszerű irányításra, a fegyelmi, anyagi, erkölcsi felelősség és hatáskör gyakorlására.
♦ Az alaki fogások, mozdulatok szabályos végrehajtása, az alegység alaki fegyelmének
megteremtése és folyamatos fenntartása, alaki kiképzés megszervezése, vezetése.
♦ A Magyar Honvédség ügyvitele, titokvédelme, ezen előírások betartására való
képesség.
♦ Általános terep- és térképismeret, a terep katonai felhasználásának, terepen való
tájékozódás műveleteinek elsajátítása.
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♦ Az összfegyvernemi harc felhasználásának, céljának, főbb jellemzőinek, fajtáinak
ismerete, a saját alegység jelentőssége, szerepe az összfegyvernemi harcban.
♦ Az alapvető műszaki feladatok ismerete, a rádióelektronikai harc és a légvédelem
alapfogalmai.
♦ Az alapvető ismeretek a jog, a nemzetbiztonság, a személyügy, az általános
munkavédelem és baleset-elhárítás, a tűzvédelem, a környezetvédelem és a
hadkiegészítés területein.
Alapvető gépjárművezetői képzés:
♦ „B” és „C” kategóriás jogosítvány megszerezése.
Szakharcászat:
♦ Az anyagi-technikai biztosítás alapfogalmai, megszervezése.
♦ A magasabb készültségi fokozatok tartalma, a mozgósítás fogalma, végrehajtása, a
nemzetgazdaságból bevonuló gépjárművek üzemanyag-ellátása.
♦ A raktárak elhelyezése, telepítése és működésének rendje harcban.
♦ Az anyagi-technikai eszközök háborús nyilvántartásának rendje.
Anyagismeret, tárolás, raktározás:
♦ A tárolás alapfogalmai.
♦ Veszélyes hulladékok tárolása.
♦ A tárolás tűz-, baleset-, munka és környezetvédelmi előírásai.
♦ Anyagbeszerzési eljárások rendje.
♦ A készletek beszerzése, vételezés, bevételezési okmányok.
♦ A katonai szervezetek egymás közötti anyag átadás-átvételének rendje.
Szakmai gyakorlat és szakmai továbbképzés az Európai Unióban
Az alábbi honlapon különböző nemzeti és nemzetközi oktatási-képzési pályázati
programok találhatók. Így többek között az Európai Bizottság Socrates oktatási, és
Leonardo da Vinci szakképzési programjai, valamint a felsőoktatásban résztvevők középeurópai CEEPUS programja.
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A honlap információt nyújt a felsőoktatási rendszereket támogató Tempus III. és az
Erasmus

Mundus

programokról,

valamint

az

Európai

Unió

Kutatási

és

Technológiafejlesztési Keretprogramjának lehetőségeiről.
Elérhetőség: www.tka.hu

Kereseti lehetőségek:
Az egyes foglalkozások átlagkereseti statisztikáját – több évre visszamenőleg – az Állami
Foglalkoztatási Szolgálat honlapján teszi közzé, a Statisztika menüpontban (egyéni bérek
és keresletek statisztikája).
Elérhetőség: www.afsz.hu

Elhelyezkedési lehetőségekről tájékozódhat az Állami Foglalkoztatási Szolgálat
kirendeltségein, a www.afsz.hu internetes elérhetőségen, vagy mobiltelefonon a
http://wap.afsz.hu linken.

Kiadja: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
Felelős kiadó: Pirisi Károly főigazgató
Készült 2002-ben. Aktualizálva 2008-ban az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával.
A jelen dokumentum tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság a tárgyra vonatkozó hivatalos véleményét.
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