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A

NATo-cscttltlkozlis küSzöbén égetően szükségessé vlilt, hogy a
NATo-ban űlkalmazott elvekkel és eljdrásokkal' a vexetés, ű törzskari
munka szövetségben aIkaImazott módszereivel megismerkedjenek azok a
ÍiszÍekis, lkik nem yetÍek részÍkülhoni tatlfulyamokon, nem voltak
részesei a hgzüi t)'akorlatok NATo'orientációs felkészítéseÍnek,illetve
a hazűi Íanin'
valamil1'en forruiban nem kaptak ezirán!ú Íelkészííésl
FőcsoportLogisztikai
a
ismerte
Ennek
szükségességét
Íézetekben.
fel
vezetése,
amikor
felkérÍe a
főnökség és a Logisztikai Főigazgatósdg
Nemzenédelmi Egl'etemet, hog; a saját lehetőségein belül készítsen egt
eg1,hónapos fetkészítésiprogramot Iogkaikai lörakari ismereÍekből, a
Magl' ar H o nv édség lo g iszti k ui t is ztj e i számára

A \emzenédelmi

Eg1'etem

Logisaikai tanszéke az eg)etem többi

tanszékéneka \ -{Totörzstiszti képzéSben elért tapasztalataira és ered-

mén1'eire rámaszkodva készségesen és cirömmel tett eleget a felkérésnek,

annak a szakmai kihívásnak, amelyet egy olyan képzésmegvalósílása
jelent' amit maga a részrvevó tanári kar is csak néhány év óta sajátít el
külloldi és hazai tanfolyamok keretében.

Azért tartom lényegesnek - és ez indított jelen cikk megírására is _
elemezni és értékelni a megtartott tanfolyamok tapasztalatait' hogy a
jövőre vonatkozó, hasznosítható tapasztalatok közreadásával, esetleg
megvitatásával a jövőtlen, ha lehet, még hatékonyabb felkészítéstYaIósithassunk meg e tanfolyam jellegű képzésterüIetén.

A tanfolyam

e|é azt

a

célt tűZtük ki, hogy a logisaika valamely terü-

letén képzettséget szerzett (fóiskolai vagy akadémiai) tisaek megismerked-

jenek a NATo-ban alkalmazott törzskari eljárasokkal, a logisaikai (34' G4)
törzsrészlegek feladataival, együttmiiködésük rendjével, munkamódszerével, lehetóséget biaosítva ezzel számuba, hogy ismereteiket önképzés for-
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májában tovább mélyítve, képesek legyenek közös munkavégzésretöbb
nemzetiségű torzsekben, illetve együttműködésre más NATo hadseregek

törzseivel.

A kitűzött céI eléréseérdekében egy 134 órás képzésiprogramot
ál|ítottunk össze, rnelynek közel 80 oÁ-át logisztikai és törzsszolgálati
^
ismeretek alkották" de helyet kaptak benne
a szárazftildi csapatok
harcászatával, idegen hadseregekkel, katonaftildrajzzal, katonai jog_
gal' PR munkíval kapcsolatos tantárgyak is.
A harcászat tantárgy keretében a válságkezelés, a trímadó és védelmi
harc, valamint a nem háborus műveletek alapjait dolgoauk íel, arra helyezve
a hangsúlyt, hogy a hallgatók viszonylag kevés zászlóalj' és dandárszintLí

ismeletet kapjanak, de ezen keresztÍil megértséka NATo harcászati szintű gondolkodását és a problémák kezelésének metodikáját.

A logisztikai támogatás tantárgy keretében a NATo logisztika alap_
fogalmaival, elveivel, az ellátási osztályokkal ismerkedtek meg a hallgatók' majd a harcászati logisztikai problémák feldolgozásával alapozták
meg ismereteiket és jutottak el a békeműveletek logisztikai támogatásának megszervezésével összefiiggő G4 törzs feladatrendszeréhez.
Annak érdekében, hogy tudásukat a töIzstevékenységek során is kamatoztatni tudják, megismerkedtek a NATo-törzsek szervezeti felépí_
tésével'munkarendjével, együttműködéséveI, a törzsmunka tartalmi, formai
és módszertani eszközeivel és elemeivel, a számítástechnikai támogatás
lehetóségeivel, továbbá lehetóséget kaptak elgondolásuk kialakításának és
jelentésének power point segítségévelvaló úmogatisára' Ennek során
néhány nagyonjól szemléltetett és kifejező megoldrís is született: ]-2 abra.
Végü1, de nem utolsó sorban megismerkedtek az Intemet alkalmazási
lehetóségével, a katonai logisztikai adatbrLisok elérhetőségénekl'izsgálata és a 1ogisáikai intézkedések továbbítrísi lehetőségének tárg1alása soran.

Némileg kiegészítő, de a NATo_ismeretek szempontjábóJ mégis nélkü_
i"lzhetet]en ismereteket kaptak a NATo-ban rendszeresített térképek
] e: lemzóiról, jelkulcsairól,
az ábnízolási módokról, a katonai és polgári szer_
'':zetek közötti kommunikációról, a PR munka eIvi és gyakorlati kérdései:: i. r alamint a SoFA_szerzódés elokészítésénekés megkötésének jogi szabá-
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A tanfolyam képzésébenzáróakkordot és egr'ben csúcspontot
jelentett egy béketámogató művelet logiszrikai feladatainak feldolgoása, metynek megoldásához a hallgatók ci_{TGmintára) szindili:itusokat alakítottak ki' ahol a G4 vezetésér'ela saját maguk által meg_
jelölt beosztásokat funkcionáltatva jutottak eIhatároásra és t€tték
meg jelentéseiket.
Ennek

a mozzanatnak kü lönös

je lentőségét aZ

adt4 hogy nemcsak

tár_

91'i tudásukat demonshálták a Íésztvevók' hanem - és ez taIán még fontosabb
a NATo-ban jellemző törxmunka stílusát és szellemiségét is érzékeltet_

-
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niük kellett. Ez abban nyilvánult meg, hogy a szaktisaek nem pusztán aiátámasztották a G4 elgondolását, hanem szuverén. saját Szakterületiiket legmagasabb szinten művelő személyiségekkéntis reprezentállák az á|taluk
elvégzett munkát. Talár jellemzó erre a helyzetre, hog1.' a plenáris meehallgatáson az összfegyvernemi hallgatók és tanáraik elismerésétis az a
nem olvos képzettségű hallgató vívta ki' aki vezető on'osi szerepkörben
jelentette az egészségügyi biztosítás feladatait'

Külön figyelmet érdemel a tanfolyamokon részt Yettek sáma és
A vizsgált időszakban az 199811999
tanévben összesen 4logisztikai törzstiszti tanfolyamot vezettünk le a
előképzettsége' illetve beosztása.

Nemzetvédelmi Egyetemen összesen 51 fő részére,melyből az első tanfolyamon 8 fő, a másodikon 17 fő' a harmadikon 8 fő' a neg1'ediken pedig
18 fő vett részt. A csoportok létszáma valamennyi esetben szen,ezett munkát
tett lehetóvé, ugyanakkor talán eredményesebben lehetett vo]na doigozri. ha a

létszám a 12 főt nem haladta volna meg. Nagyobb létszám esetén a jölőben
lehetőséget kell telemtenünk két pfuhuzamos osztály indítására.

A

csoportok belsó összetétele rendkívül heterogén volt mind rendfokozati, mind beosztási, és ezekből következően természetesen előképzettség vonatkoásában is. Nem lehet elvárni, hogy teljesen homogén csoportok jöjjenek léÍre,az azonban célszerű, hogy a bizonyos fudáSszintet
már elértek külön magasabb szintű felkészülésben részesüljenek. Nem
várható el ugyanis, hogy egy hadosztály logisaikai fónök fol1''amatosan
érdeklődést tanúsítson azon az eloadáson' ahol több hadnagyot keIl megis-

mertetni a NATo-jelekkel és jelzésekkel. Ezzel kapcsolatban idézni
szeletném Bíró János mk. ezredes urat, aki tanfolyamunkat értékelve
megállapította, hogy''célszerűbbnek látom a pályázat meghirdetésekor
már tisztázni a beiskolázandókkal szemben támasztott követelményeket' Így nem fordulna elő az' hogy különböző beosztású, tapasztalatú, ismeretű személyek kerüljenek egy tanulócsopoÍba. A közel
azonos ismeretszint hatékonyabbá tehetné a képzést.A tanfolyam
tapasztalatai alapján célszerűnek látnám lépcsőzetes képzésirendszer
kialakítását. Ez egyik változatban állhatna egy alapszintű tanfolyamból, ahol az alapokat és a zászlóalj szintű (zászlóalj harccsoport)
logisztikai ismereteket oktatnák. Erre alapozva következne egy középszintű (dandár-hadosztály)' majd egy felsőszintű tanfolyam' Ezeknél a
tanfolyamoknál követelményként kellene kitűzni a lépcsőzetességet,
tehát lépcsőfok nem hagyható ki.''

12',7

A

Logisztikai Főigazgatóság illetékeseivel történt egyeztetés során
hogy nincs elvi akadálya többszinten szervezett NATo
logisaikai törzstisái tanfolyam megtartásanak, és szóbeli megbízást kap_
tunk egy ezt biáosító tematikai program kidolgozásara'
körvonalazódott,

A tanfolyam levezetése során a viszonylag szűk időkeretek között is
megtalálfuk annak a lehetőségét, hogy a hallgatókat megismertessük egy
funkcionáló NATO logisaikai törzzsel, amire a taszári amerikai bázisnál
jóval alkalmasabbnak találtuk a pécsi töb{:remzetiségű támogató csoportosítást. Ennek elsősorban az az oka - és erre maguk a hallgatók hívták fel
a figyelmet -, hogy az amerikai logisztikai támogató brízis feladatai
speciálisan amerikaiak, azaz méretébel ós a logisztikai támogatás meg_
szervezésében természetszerűleg az amerikai világhatalom szerepváIlalásának és gazdasági erejónek megfelelő problémáik és megoldásaik
vannak. Ugyanakkor a pécsi, öt nemzet e|látását szervező logisztikai
támogató elem méreteiben, és ennél fogva a problémák kezelésébenis,
közelebb áll a magyar valósághoz és sokkal jobban demonstrálja a
többnemzetiségű harci kötelékek logisztikai támogatásának meg_
szervezését'

A tanfolyam vezetése, a hallgatói igényekre is trírnaszkodva a.jövőben

is fontosnak tartja az elméletben elsajátítottak gyakorlati megvizsgálását,
esetleg más NATo_ba kijelölt magyar harcászati kötelékek megtekintését
is. Kívánatosnak tartjuk, és a tanfolyam megszervezése során kísérletet is

tetttink arra, hogy a törzstiszti tanfolyam egr'es elemeit a Brit Királyi
Logisaikai Iskolával közösen szen'ezett "MÁGLITE' logisaikai infor_
mációs programmal ötvözzÍik.

Ennek keretében célszerűnek tartanánk, ha a Logisaikai Főigazgatóság a beiskolázást itgy idiizítené' hogy az találkozzon a brit féI mag) aÍor-

sági gyakorlásával,

szemrevételezési programjával' illetve az elhatároás
meghozatalának Íörzskari feladataival. Ez megteremtené annak elófeltéte_
lét' hogy a törzstiszti tanfolyam hallgatói, illewe egy részük könetlenül is
kapcsolatba keriilhessen az angol szindikátusokkal és személyes élmények
út1án is tapasáalhassa a törzsmunka NATo-béli annoszféráját. E mellett
nem tartjuk elhanyagolhatónak aá sem, hogy módjuk nyílik személyes
kapcsolatteremtésre egy szakmai képzettségben velük közel azonos felkészúltségű szövetséges hadsereg tisájeivel.
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osszessegében a négy tanfolyam tapasztalatai alapján, messzemenőea rjmaszkodva a hallgatókkal folytatott értékelő eszmecserére' úgy ítél_
betó meg' hogi' a tanfolyamok a j€lzett szervezési problémák ellenére is
elerték céljukat' a hallgatók egy részénélmegteremtették a NATo' és első_
sorban a liAToJogisztikai ismeretek alapját' néhányuknál pedig hozájárultak ismeretek elmélyítéséhez,esetenként a számítógépes, Inter_
netes adaffeldolgozási és elemzési lehetőségek tökéletesítéséhez.Itt ismét a
hallgatói közösség véleményétmegfogalmazó Bíró János mk' ezredes urat
kell idémem, aki a kari dékínÚmak küldött értékelésébenfogalmaáa meg a
hallgatói vélemény,t: ''ig€n jó ötletnek tartom az Internet használat és a
sámítógépes támogatású szemléltetésbeiktatását a tanfolyam anyagába.
Annak ellenére, hogy csapatszinten ilyennel még nem mindenhol találkozhatnak, előremutató jellegű' tehát hasznosi fontosnak és jónak taÉom,
hogy a tanfolyam során a NÁTO-ban használt rövidítések ango|- és ma_
gyar nyelven kibontásra kerültek Ez jól szolgálja egyrészt az angolul nem,
vagy csak gyengén beszélőknek az eligazodását' illetve a nyelvtanulást is.''

Az elmondottakbóI tip ítéIhető meg, hogl céIszeríífolytatni ezeket a
céltanfolyamokat, melyek elősegítik a ztikkenőmentes bekapcsoltídtÍst abba
a vexetési-, Írányítási rendbe és stíIusba, amelyet ma a NATo-dokumentumok haíáfoznak neg, és amire a belépéspillanatát automatikusan
nem leftek képesek a logisztíkai tísztek sem- Fontosngk érezzük, hogy
megvalósítsuk g többszintíí képzést, eredményesen iityöuük az elméIeti
órák és glakorlati foglalkozások an}lagót' mindeuel houtijórulva egy még
h

ató kony abb

felkészítésmegvalósításához
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