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Morvai József

Napjainkban a Magyar Honvédség ezen beliil is a légierő haderőnem
logisztikai rendszerénekjelentős átalakítási' korszerűsítési időszakát éljtik'
Történik ez olyan viszonyok között, amikor a folyamatos szervezeti áta-
lakíüís, haderőcsökkentés (racionalizálás), a gyengülő finansziális ellátás,
harci tecbnikai és kiszolgáló eszközök anyagi, erkölcsi amortizációja stb.

hatja át az egész rendszer tevékenységét, miközben eleget kell tenni az új
katonai szövetségi rendszerbeli kihívásoknak. A haderőnem példájánál
maradva: teljesíteni a légierő beintegrálási követelményeit, felkészülni meg_
erősítő NATO erők esetleges fogadására, befogadó nemzeti trámogatásuk
biztosítrásríra, valamint kialakítani a légierő béketrímogató tevékenységbe
bevonható részének logisáikai biztosítrási feltételeit.

A haÍó probléruÍknak és nehéuégeknek csah a kglényegesebb elc-
neit kiemelvq a teljesség igénye nélkül kívdntam azt a helyzetet érzékel-
tetni, amelyben a tovtÍbblqés érdehében sziihségesnek tartom értelmezni
a haderőnem logisztikai biztosítósa elméletének, ohtatdsdnak probléruí-
it, tendencióit, Íej lódes i irónyait

1.) Elsőként egy látszólag sokadrendű, kevósbé lényeges kérdéssel
kezdem. A meghonosodás küszöbén áll a "logisztikai tómogaÍds" kjfe-
jezés. Mi ahelyes: "logisxikaitórrrogatds",vagy "logisztikaibiztosíttÍs"?
A "tdmogatds" szőt a magyÍlÍ nyelvtan gyakorító igeként értelmezi, és
olyan tevékenységet jelöl, amely ugyan egy folyamatos níhatiíst jelent a
jelölt objektumra, de katonai (hadi) jogi értelemben nem garantálja a
meghatározott tevékenység teljes köni végrehajtását, csak támogada azt. A
hadtudomrínyi lexikon olyan tevékenységként értelmezi a "tdmogaÍdst",

l 'Dr Morvai József aleaedes' ZMNE Logisztikai tanszeb egyetemi adjunktus
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amely segíti az alrírendelt csapatokat tevékenységtik teljesítésében anélktil,

hogy a trámogató eróket, eszközöket aliírendelné, átadÍé! nekik. Ezen kívül
igényelné az inkriminrált sző a L,{rnogatás mértékének, vdEY valamilyen
jelzőjének meghatározÁsát egy szóösszetételben. Ez a kifejezés egy pon-

tatlan fordít ása az ango| "support" szőnak. A "support" az orszógh Laszló

féle angol-mag/ar nag,lszótár 7t2. oldalan a következő mag/ar megfele-

tőkpt jelenti: a,támogatás; b' eltartrás, fenntart'ás; c' katonai értelemben biz-
tosítás.

Gondoljrrnk csak a kiilönbözó szakmai értekezéseinkben haszrált

"biztosítsa" szó helyére tet1"tómogassa" szóÍa, amely értelmezési és nem

kevésbé katona (hadi) jogi problémákat jelentene kiilönösen a minősített

időszaki feladat teljesítésben. Tehát jelenlegi értelmezéseink szerint a

logisztikai biztosítós tovóbbra ís a mindenoldalú biztosíttÍs részeként

értelmezhető amely magóbafoglalja a hóborús tevékenységekhez és har-

ckép esség fenntartósóh oz, h elyr eóllíttÍs óh oa a h óborít siker es megvív ó-

stúhoz sziikséges esútizök, anyagok, valamint szolgókatások egtséges

követelmények és elgondolósok alapjón, - meghatólozott időben, helyen,

összetételben, mennyiségben és minőségben, optimólis rúfordíttÍssal, logisz-

tikai módszerek és eljórdsok alkalmazástÍval történő diszpondldsdt, meg-

valósítdstút Látható' hogy ebben a definícióban és minden más katonai

meg}tatározásban az egyértelrnűségre, a közérthetőségre való törekvés a

fogalomalkotás egyik legfontosabb szempontja, amit egy gyakorító szó
magyaÍ értefunezés szerinti akalmazása nem elégít ki.

2.) Kiizismert, hogy a MH logisztikai rendszerében számos olyan
ellátási terület található, amely a szárazftldi haderőnemmel közös

alrendszeren keresztül ugyanazon anyagféleségekkel lát el mindkét
haderőnemnél. Ismert az az el[áttási irány tendencia is, amely szerint

egyre több ellátási szolgráltaüísi folyamat helyeződik át a nemzetgazdasági

szférába. Wzont a légierő sajútos rendeltetésébdl, feladatrendszeréből,
sajdÍos szervezeti felépítésébó\ technikai fekzereltségéból sajdtos harci
alkatmazústÍbóI fakadóan a haderőnemet foly amaÍosan jellemző ellótósi,

k iszo lgdlósi speciJik umo k kal rendelkezik :

- sajátos ellátási rendszerében;

- sajátos ellátási ágakban;
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- sajátos ellátrási kiszolgálási módszerekben;

- sajátos ellátrísi, kiszolgálási prioritrásokban;

- vezetési irányítísi lehetőségekben;

- az aÍIyagi készletek trárolásának, szállitásának, utrínpótlásának
követelrnényeiben, lehetőségeiben;

- speciális harci- és szaktechnikai eszközök üzemeltetésében, iizem-
ben tartásában' javításában és helyre áIlításában;

- sajátos pusztító eszköz rendszerében;

- saj átos harci technikai eszközfelkészítésben;

- egészségügyi biaosítás speciális teriileteiben' sajátos eljrírásaibarr és
lehetőségeiben;

- a minősített időszaki közlekedési, sállítási lehetőségekben;

- az e||átási elemek sajátos csoportosítási' telepítési és áttelepítési
követelményeiben;

- a vrárható ellenséges rríhatás jellegében' időbeni, térbeni megosz-
lásában.

E nétrrány leglényegesebbnek mondható logisztikai sajátosságon tul,
további rész specifikumok találhatók a légierő logisáikai biztosítási rend-
szerében, amelyek együttes jelentőségtiket tekintve sziikségessé teszik
azoknak mint haderőnemi jellemzőknek a nagyobb vátltoztatásokat
megelőző v izsgálatát, elemzé sét, értékelé sét.

Ha mcgvizsgóljuk az elkíaÍsi rendszer hórom legfontosabb összete-
vfiéí

- ráltalrános katonai biztosítás és szolgráltatlís körét;
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- specifihrs katonai biaosítrás és szolgríltatás körét;

- a nem katonai szféra biztosítási szolgráltatási körét; (1. sz'ámú mel-
léklet) azt látjulq hogy a racionaLizálási folyamatok a műszaki-technikai
fejlődés' a specializátció tovább bővíti a nem katonai fonásból szfumazó és

a speciális katonai biÍosítási szferákból származő ellátások körét az

általános katonai szféták rovására. Ez az eltolódás folyamatos, fegyver-

kezési kényszer szülte változás, melynek mértéke a specializáció ütemétől

fiiggően 5- 10 év alatt egy 8- 1 0% változást jelent. De általános tendenciaként

említhető a harci technikai eszközök fejlődésével, korszerűsítésével járó

harcbiztosító-kiszolgáló állomány és eszközpark arányának a növekedése a

harcolókkal, a harci tecbnikával szemben. Á harcászati repiilőeued ilyen

szómar ány ai a köv etkezők :

- 50-100 fős harcoló (bajőző) állományra 2000-2500 fős biztosító,
kiszolgáló állomrány jut.

- 40-50 db harci reptilőre 200-250 db biztosító' kiszolgáló technikai
eszköz jut.

A közelmultban a légieró racionalizálásrának, többszöri átszerve-

zésének' korszerúsítésének voltunk tanúi. Jelenleg a NAIo szewezetébe
történő beintegrálódás, interoperabilitás' kompatibilitás megteremtése az

egyik legfontosabb feladatunk. Ebben az időszakban kiilönösen sztikség-

szerú a kiegyensűyozott áünenet biztosítása az oktatásban, időariínyosan
adaptálva az t$ e|mélreti ismereteket a nemzetközi és hazai tudomiányos
életből, amely szoros kölcsönhatásban van areáLszfétában lévó történések-

kel, kialakult helyzettel és a perspektivikus lehetőségekkel. A szilrárd

logisáikai elnéleti alapok csak olyan helyzetben jöhetnek léne, ha biz-
tosított a haderőnem doktrinális alkalmazásának célrendszere' feladatrend-

szere, közép és hosszútávú fejlesáésének iriínyai, szervezeti és vezetési
rendje, stb. tehát mindazon alapvető tényezők, köriilrnények ismerete,

amelynek érdekébe, amelyre alapozva, amely mentén lehet a logisztikai
biaosítás elrnéleti rendszerét, rendj ét kellő biztonsággal kialakítani.

Az oktatósban, a tudomdnyos munkdban jeleníős problémát jelent, a

logisztikai biztosítós elméletét alapjaiban meghatórozó légierő harc-had-
mííveleti szabólyzatónak a hidnya, bár ennek elkészítésére binatő törek-

93



vések voltak' A szakutasítások, vagy a régi szövetségi rendszeralka|mazási
koncepciói szerintiek, vagy nem is késziiltek, hagyatkozva és alkalmazva
az össztraderőnemi nonnákat. További nehézséget okoz az aktuális irrány-

elvek és eljárási utasítások hiánya.

A logisztikai szervezetek rendszere nem kialakult, nem profiltisáa,
nem kellően tiikrözik a viárható feladatokhozmért erő, eszköz, sztikséglet
helyes arányait, és nem mutat a NATo szervezethez kapcsolható működési
rendet. Több olyan, a logisztikai ellátás, kiszolgálás szféré$ába tartoző
elemet lehet találni fegyvernemi egységeinél, amely indokolatlan módon
nem' vagy csak részben keriilt bevonásra a logisztikai rendszerbe. Például:

- a reptilőezredek repíilőtér üzembentartó, karbantartő százada;

- a légvédelrni rakéta alegységek RESZCS csoportjai;

- és további alegységek, melyek besorolását most az átszervezés aktu-

alitása révén célszerú volna újra gondolni és nem a "hatalmi'', illetve
szokás érvek, hanem a szakmai érdekek és a racionalitás dominanciájával
eldönteni.

A logisztikai szervezetek tervezése információinak áromoltatiási ne-
hézségei, vezetési átfedések, tlsztázatlanságok nehezítik a rendszer helyes
értelrnezését, éréke]Jrő ítéletek kialakítását. Célszení volna a térinforrna-
tikai ismeretek adaptálása a haderőnemi logisztikai folyamatok hatékony-
ságrának növelésére, mivel nagymennyiségű' szélesköní aÍIyag és szolgál-
tatrás igényt jelento adatanyag felhasználását követeli meg.

_ Ktilönösen fontos a logisztikai térinformatikai ismeretek fel-
használása a véiságkezelö, megerősítő erok fogadásakor, amikor a korsz-
erú, friss a - nemzetgazdaság bármely területének - leinformálásából vett

adatbázisok nagy tömegű, megbizható, folyamatos felhasználása válik
sziikségessé'

A Varsói Szerződés szervezetéből történő kiválásrrnk óta fokozottan
felmerülő kérdés a légierő és logisáikai szewezetei sziikséges mobilitásá-
nak megteremtése. Napj ainkban viszont már elo dávhatatlan feladattá v á|t,

mind saját védelmi' alkalmazási készségÍink biztosításrára, mind szövetsé-
gesi oldalról elvárt követelrnény kielégítésére.
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Néhány fontosabb teriiletei:

- a repülőtér és leszállóhely váltások logisztikai biáosítása érdekében;

- a légvédelmi rakéta alegységek ttizelöállás váltásai következtében;

- a radar alegységek mérőállás váItoztatásai következtében;

_ a minősített időszaki hadmúveleti szétbontakozások, átcsoportosítá-

sok érdekében;

- és nem utolsó sorban a válságreagáló erők logisÍikai biztosítását

vé grehajtó szerv ezetek szétmátr a.

Az új követelrnényekhez való igazodásban különösen fontos kérdés a

logisztikai képességeknek a biztosítandó erők tevékenységhez való

igantása. A minősített időszaki harckésztiltségi reagáló képesség, meg-

követeli a kijelölt logisztikai erők brírmely helyzetben történő alkal_

mazhatő ságanak biztosítottságát.

Ennek lényegi elemei:

- egyértelrnű, világos feladat és célrendszer;

- reagálási idónormrík azonossága;

- mobilizálható, optimális mértékű, szortimentíí' minőségű aÍryagí

készletek;

- szakmailag jól felkészült, terhelhető, kommrrnikációképes sz'akáI-

lomány;

- kifogástalan technikai állapotu, gyors blokkcserés megoldással

j avítható szaktecbnika;

- megbíáató kommunikációs eszköaendszer.

95



A haderőnemet lepuszhrlt arryagi eszJ<özkészlete, illetve a jelentős
tárolóteret elfoglaló felesleges készletek jellemzik. A jelenlegi helyzetben
új alkalmazási koncepcióknak megfelelően a készletezési szintek átgondo_
lása a vrárható sziikségletekkel összharrgba hozása, a prioritások meg-
hatátrozása volna elsődleges a kurrens készletek mielőbbi felhalmozása
mellett. Ezeknek elsősorban a nemzetgazdasági pótlási lehetőségek
figyelembe vételével és külföldi beszerzésekből kell megvalósulni.
Célszení továbbá vizsgálni azt is, milyen más egyéb forrásokból, esetleg
más helyettesítő anyag alkalmazásokból lehet a felmerült sztikségleteket
kielégíteni időlegesen, vagy akár hosszú távra is. A jelenlegi inkrrrrens
készletek értékesítése más irányú felhaszrrálási módj ainak v izsgáIatér a
több ellátási szintnek korrekt pályázati lehetőséget kellene biaosítani.

A haderőnem logisztikai biztosítási rendszere további ellenfonondások
forrása, mely szerint hadműveleti ellátási tagozat működtetésének sziik-
ségessége a haderő ellátási sajátosságai miatt nem tisztázott. A logisztikai
ezredben olyan erők, kapacitások találhatók, amelyek célszení alkal-
mazása valamely ellátási tagozatban csak a közép és hosszú távú
fejlesáési koncepciók ismeretében határozhatők meg megfelelő raciona-
litással. A felesleges' nem teljes köní javítási szint megsziintetésével az
aliárendeltek vagy a központi tagozat szolgáltatő kapacitása bővíthető
lenne.

A magyar-német együttműködés keretében egy logisztikai tanulrnányt
késziilt "A Maglar Légierő tómogatása logisztikai eljórásainak és struk-
túráinak harmoniuÍciója, ótóuítdsű" - címmel. Ebben a LEVK-nak
közvetlen alrárendelt logisáikai ezredet ők is egy plusz logisztikai vezetési
tagozaürak minősítették a felhaszrrálói szint és a központitagozat között.
Ugyao ilyen felesleges kapacitásnak ítélik a repiilőtechnikai eszközök egy
ipari (Drrna Reptilőgépgyár) és egy központi katonai (Légijrármű Javító
Üzem) tagozat fenntartását. Ezek közel azonos képességű' technikai
lehetőségű tizemek. A logisztikai feladatok nagy mértékű széttagolása a
szewezeti strukturrákban viszonylag nagy személyi állományt köt le,
felesleges és időnként kihasználatlan kapacitásokat tart fenn.

A légierő sajátos arculatát mutatja anagyszámű az ország területén
szétszőrtan működő kis logisztikai elem, amelynek irarryítása nehézkes,
ellátiása pedig a teriileti ellátási elven működő rendszer és a szárazloldi
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haderőnem logisztikai szerveivel való szoros együtbntiködés nélktil nehe-

zeneképzelhető. Viszont ennek minősített időszaki működési rendje még
kimunkálatlan.

Az t$ szövetségi rendszerbe tartozásunkkal meghosszabbodott
rcagálási idő lehetővé tesá a sziikséglet (a bevetés' alkalmazás) helyéhez
közeli nagyobb mermyiségú, többszöri ruk<tározás lehetőségének kiala-
kítását. (Háborus tevékenység idején ez a kedvező feltétel miár nem á1l

fenn). Ebben a helyzetben is differenciált elsősorban a reagáló erők
érdekében létrehozott készletek diszponálása majd később más felvonuló
erők anyag készletezése válik sziikségessé, legkésőbb a háborus veszé-

lyeÍetettség idő szakában.

A meghosszabbodott reagálási idő sem képes azon probléma feloldá-
sára, amely a rendelkezésre ál1ó le és felsállásra alkalmas reptilőtereink
számát illeti, és kiilönösen azok berenderhetőségét' mríködőképességét

lehet megkérdőjelezni jelenlegi feltételek mellett.

Háborus a1kalmaz6s során a manőver és tartalék reptilőterek és leszál-
tóhelyek megkíviánt száma, berendezése és működtetése a rendelkezésre

á1ló felkésziilt erő, eszközáIlomrány figyelembe vételével nem lehetséges.

Ktilönösen akkor, ha aNATO szövetségi igényként más nemzetiségű meg-

erősítő erők ugyan ilyen igényekkel lépnek felugyanazon időszakban.

A közutak minősített időszaki igénybevételét azon szervezetek
tészére, amelyek önállóan nem képesek azokat fenntartani, berendezni, -

mint a légierő haderőnem csapatai -' nagyon bonyolultrak, kockázatosnak
látom egy hríborus tevékenység folyamán. Ismerve a vonatkozó, e kérdés-

ben mérvadó régi szabáLyzőkat, a közlekedési útvonalak, hidak, illetve
átjáÍők igénybevételének rendjét hadműveleti ter[ileten, továbbá a kom-
munikációs lehetőségek korlrátozadérsa esetén, a jelenleg érvényben lévó
megoldások nem felelnének meg a haderőnem csapat- és anyagellátási
követelrnényeinek.

A szállító reptilőgépek teherszállító képessége alacsony, hatósugarú a

várható feladatok figyelembe vételével nem kielégítő. Legalább 15 t
teherbírású katonai száilitő eszközökre és kétszeres hatósugarú eszközök
alka|mazása sziikséges a vrárhatóan megnövekvő légi utránszállítasi felada-

tok hatékony végrehajtásrára'
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Ha megvizsgáljuk az orszátg teriiletén, - a háborus tevékenység erő -

eszköz megóvási követelményei szerint, funkcionális igények szerint,
valamirrt a vrírható feladatoknak megfelelóen,- szétbontakozott légierő
alegységeket az egészségügyi biztosíthatóság szempontjából, azt |átj;.iJ<,

bogy azegészségügyi ellátó és szállító kapacitás messze a megkívrírrt szint
a1att marad. Ez adódik nem csupán a szétbontakozottságból' hanem abból
is, hogy sértilt kihordás és ellátrása után saját eszközzel kell a magasabb
szintíí segélynyújtrís helyére is elsállítani a sériiltet. Ezt a helyzetet
súlyosbítja a fokozott csapásveszélyeztetettség ténye. A légierő haderő-
nem szervezetei a háborus tevékenység|tez, az ellenség csapásai okoáa
egészségügyi veszteség minimalizáláséra saját szervezetét ís széttelepíteni
áLtalában 2-3 mtíködési körletre.

Mindegyikben sziikséges az elrendelt egészségügyi biztosítás azonos
szintjének a megvalósítrísa. Erre, - a korábbi elvek szerint a két egyforma
képességú segélyhellyel rendelkező' - repiilőezred volt egyedtil képes.
Minden más szervezeténél az egészségügyi biztosítást ellátási utalásokkal,
vagy saját egyébként is szerény képességű alegység segélyhelye megosz-
tiísávalvalósítható meg. Ma már ezek a sziikségszerinti megoldások nem
fogadhatók el. Az új követelmények szerinti egészségügyi ellátás
megköveteli a kiszámítható garanciákat adó, lehető leggyorsabban biz-
tosítható, egymásra épiilő korszerű egészségügyi ellátás megvalósítását.
Kiilönösen problematikus az egészségügyi anyagok pótlásrának a kérdése
egy a száttafröldi csapatok tevékenységi körzetében teleptilő rudar szÁzad
esetében'amelynekegészségügyianyagel|átásáranincsenekszabályozott
elképzelések.

3.) A magyar légierő válságkezelő erőinek létrehozása és

megerősítő NATO erők befogadása, logisztikai biztosítása jelenleg a
légierő újszerű alkalmazásából eredő aktuális feladat. Magyarország a

NATO szervezetébe történő belépésével vállalta, hogy repiilő, légvédelrni
rakéta és légi kutató mentő alegységeket biztosít a NAIO gyorsreagálású
erőibe. Ez azt jelenti, hogy az ide biztosított logisztikai erők, eszközök
bárhol az otszágban, illetve azon kívül alkalmazásra kerülhetnek.
Képesnek kell lenni tehát részben önállóan, részben a fogadó nemzet éita|
biztosított lehetőségek felhaszrálásával önállóan elláftri a kijelölt erőket,
eszközöket úgy, hogy egyben integrrílhatók is lehessenek egy koalíciós
logisztikai kontingensbe. Ezen válságkezelő erők logisztikai biztosítási
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feladatai, - kisebb kontin-genstől eltekinwe - meghaladják a Magyar
Honvédség jelenlegi lehető-ségeit, de a reptilő erőket egyébként is csak

honi repülőténől alkalmaz-hatok a NATo eszf,<özökkel való felismer-

hetőség, egyiitbnúködési készség hirányában. A nemzeti támogatás meg-

valósíüísa, - a LEVK Logisztikai Tudomrínyos Konferenciáján elhangzot-

taknak megfelelően, - a SZVK NTE-nek bázlsán létrehozandó légierő

trímogató század által történne . A század csak a légierő speciális agyag

eLLátását, kiszolgálását votrna hivatott megvalósítani, sziikség esetén akár

légi uüínszállítással is. Ennek az elvárásnak megfelelően lenne kialakítva
szpÍvezete'technikai felszerelése, anyagi készletei, szál|itő és tároló kapa-

citása, és megoszth atósága.

A megerősítő NATo erők fogadásiíra való képesség rendkíviil széles

skálájú szolgáltaüísok és ellátrási folyamatok összességét jelenti, amelyre

már több sikeresen megoldott gyakorlati példa is talrálható hazránkban.

Amerikai taszátiharcoló légi kötelékek, illetve Boszrriában békeferrntartói

feladatot ellátó északi NORDPOL dandáÍ pécsi telepítésú nemzeti logisz_

tikai ellátó eleme révén.

A befogadó nemzeti üámogatrís (BNT) két- vagy többoldalú nemzet-

köá megállapodás alapjan létrejött olyan egyezmény, amelynek értel-

mében a befogadó nemzet gondoskodik a szerződésben foglalt megfelelő

eróforrrások, sz.o|gáltatátsok folyamatos biztosításáról. E nneh fób b rcr n-

letei a következők lehetnek:

- utak, vasutak, lég[ér, kiÍakó állomások, reptilőterek' kikötők;

- telepiilési kö,rletiik és objektumainak bérlete;

- kömű szolgáltatásuk: villany, gáz,víz- és szennyvíz, csatomarend-

szer:'

- villamos energia és vizsza|gáitatás;

- lakásbérlet, kulturális, sport és egyéb objektum bérlete;

- fiirdetés, mosatás, vegytisztítás;
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- hulladék, szennyviz, fekália elsállítás, egyéb szállítások;

- tizemanyagokkal, kenóanyagokkal ellátás;

_ élelnezési anyagokkal, szolgáltatásokkal ellátrís;

- katonai kereskedelmi anyagokkal, büferírukkal ellátás;

- elhelyezési anyagokkal, takarító anyagokkal' eszközökkel ellátás;

- egészségügyi és jrárvrányvédelmi szolgáltatások;

- tiizvédelni szolgáltatrísok;

- rovar és rágcsáló védelmi szolgáltaüísok;

_ segéd és szakmrrnkaerő biztosítás.

További ellátási, szolgáltatási teriiletekkel bővíthető a kölcscjncis
érdekeken alapuló megállapodrás fiiggvényében, a két fel lehetóségeinek
figyelembe vételével.

A MH logisaikai rendszerének nvóbbfejlesztése, tökéletesítése egt
óllandó az elhÍnndók igényéhez alkalmazkodó szíintelen folyamnt
Ennek sorón glakran kell elemeaú ésfeliilviagólni a meglévőfolyama-
tokat, eljórósokat, módszereket, amelyek eredményeit az ítj követel-
ményekhez igazítva hasznosítani kell az ellótdsi rendszereink tökéletesít-
esére és szemléletiink vólnzntdsdrq hogt képeseh legiinh tovóbbi opti-
malúltÍsi lehetőségek felismerésére, alkalmazdsóra.
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