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A LOGISZTIKA ÉS A MŰVELETTÁMOGATÁS FŐBB TE-
RÜLETEI A LÉGIERŐBEN 

Vasvári Tibor 1 

A logisztikai támogatás célja, feladatai 

A légierő műveletek logisztikai támogatásának célja, hogy a végre-
hajtáshoz szükséges anyagi készletek felhalmozásával, a műveletek so-
rán felhasznált anyagi készletek pótlásával, a repülő és légvédelmi esz-
közök, fegyverrendszerek alkalmazásra történő felkészítésével, a 
meghibásodott, harci sérülést szenvedett eszközök helyreállításával, az 
alkalmazás során felmerülő anyagi és szolgáltatási szükségletek kielégí-
tésével, az elhelyezési igények megoldásával biztosítsa a légi hadművele-
tek sikeres végrehajtásának logisztikai feltételrendszerét. 

A logisztikai támogatás alapvető feladata a légi műveletek szükség-
leti számvetéseiben meghatározott anyagi készletek megalakítása, tárolá-
sa, lépcsőzése, a felhasználásának megfelelő kiszállításokkal a szükségle-
tek fedezése. A logisztikai támogatás alapvető feladata továbbá a 
repülő-, a légvédelmi rakéta-, és a radar technikai eszközök technikai 
kiszolgálása, a szakszerű üzemeltetés feltételeinek biztosítása, a légi 
műveletek során megsérült, meghibásodott eszközök helyreállítása. Ki-
emelt jelentőségű a repülőterek, légvédelmi rakéta álláskörletek, radar 
mérőpontok, védett vezetési létesítmények infrastruktúrájának kialakítá-
sa. 

Szövetséges légi hadműveletek végrehajtásakor sajátos feladat a ha-
ditechnikai eszközök és kiszolgálását végző szakállomány felkészítése a 
repülőeszközök keresztkiszolgálására, valamint a fogadó nemzeti támo-
gatás keretében végrehajtandó kölcsönös logisztikai támogatási feladatok 
megszervezése. 

Az előzőekben felsorolt feladatok végrehajtásához az alábbi szerve-
zetekkel rendelkezünk: - A-4 főnökség; - S4 törzsek; - Logisztikai Ága-
zati Főnökségek az MH 1. Logisztikai és Támogató Ezred állományában, 
( a majdani LMK alapja); - logisztikai valamint mérnök-műszaki zászló-
aljak; - törzs és létesítménytámogató alegységek; - speciális alegységek. 

1. Dr. Vasvári Tibor alezredes, MH Légierő Parancsnokság, Logisztikai főnök-helyettes. 



 

 32 

A légierő specifikus támogató szervezetei: 

     Ellátás Üzembentartás 

Rep. üza. töltő alegység Rep. mü. z. szakmai törzs 

Rep. üza. Labor Rep./ Hel. üzembentartó alegység 

Hajózó étkezde Re./ Hel. javító/időszakos alegy- 
 ség 

Start büfé Klgs. gjmű. kiszolgáló alegység 

Rep. üza. raktár EMA 

Rep. mü. ag. raktár Repülés támogató alegység   

Fed. rakéta és lőszer raktár Rakéta szerelő és száll. alegység 

Hevederező alegység SEL alegység 

Lérak. tar.sz.     Tűzszerész alegység 

Re.ka.aeg.  IBCS/lérak.z. 
A logisztikai támogatást befolyásoló speciális tényezők 

A légi műveletek logisztikai támogatását a műveletek földrajzi kö-
rülményei, a műveletek tartalma, jellege, mérete, a műveletek végrehaj-
tásába bevont erők nagysága határozza meg. Az előzőeken túl a haderő-
nem sajátosságaiból adódó körülmények is szerepet játszanak a 
logisztikai támogatás végrehajtásánál, így elsősorban a műveletek dina-
mikus jellege, a szárazföldi haderőnemmel, illetve a szövetséges erőkkel 
történő együttműködés meghatározó jelentősége. 

Jelen helyzetben a logisztikai támogatást döntően meghatározó befo-
lyásoló tényező, hogy a légierő speciális technikai eszközei és hadi anya-
gai, valamint azok tartozékai kizárólag importtal szerezhetők be. Ennek 
következtében meghatározó jelentőséggel bír a logisztikai támogatás bé-
keidőszaki tervezése, a légi hadműveletek végrehajtásához szükséges ha-
dianyagok és haditechnikai eszközök előrelátó beszerzése, készletezése, 
lépcsőzése és frissítése. A logisztikai támogatás funkcionális működteté-
sen keresztül valósul meg, amely magában foglalja az ellátás, 
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üzembentartás, közlekedés és katonai elhelyezés területét, azok specifi-
kumaival együtt.  

A logisztikai támogatás megvalósulása 

Ellátás 

Az ellátás a logisztikai támogatás szerves része, amely a béke és há-
borús működéshez szükséges anyagi készletek és technikai eszközök csa-
patok részére történő, alkalmazási hely szerinti igénylését, kiadását, lép-
csőzését, tárolását, pótlását, frissítését és kivonását foglalja magába.  

A feladat megvalósítását a légierő anyagellátási rendszere képezi, 
melynek elemei: 

• logisztikai ezred ellátó-alegységei, 

• egységek ellátó és törzs támogató századai, 

• alegységek ellátószakaszai, rajai, 

• repülőtéri támogató alegységek, 

• egyéb egyedi rendeltetésű alegységek. 

Az ellátás döntő hányada a felkészítési időszakban valósul meg. Tar-
talmazza a kiképzéshez és felkészítéshez, a napi élet fenntartásához és a 
háborús, illetve készenlét fokozásának időszakához szükséges anyagkész-
letek megalakítását:  

• Fedélzeti rakéta, lőszer re. mü. z. 

• Repülő-műszaki anyag  re. mü. z. 

• Repülő hajtóanyag  log. z. 

• Speciális kenő és karbantartó anyagok  log. z . 

• Légvédelmi rakéta és radar fenntartási anyagok  log. z. 

• Repülő-hajózó-műszaki- ejtőernyős ruházat  log. z. 

• Repülőtér-műszaki (karbantartó) anyagok  reka., log. z. 
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• Repülőtér STO (gyorsbeavatkozás) tám.z., log. z. 

• Speciális élelmezési anyagok  log. z.  

• Meteo-térkép törzs. tám. 

• Egészségügyi anyagok eü. szd. 
 

A légierő készenlétének fokozása időszakában az előírt készenléti 
szintnek megfelelő anyagmennyiségek megalakítása a fő feladat. Első-
sorban a nem felhasználás helyén tárolt anyagok felvételezését, a hadi-
technikai eszközök normák szerinti feltöltését, a feladathoz szükséges 
anyagkészletek teljes körű megalakítását foglalja magába. A működés-
hez szükséges logisztikai támogató elemek teljes körű létrehozását is 
tartalmazza.  

Válságkezelés időszakában a kijelölt légvédelmi és repülő csapatok 
ellátása képezi a fő feladatot. A feladat bonyolultságát jellemzi, hogy a 
háborús működéshez szükséges logisztikai rendszer nem épül ki, az ellá-
tás alapját békeidőszakban működtetett rendszer elemei biztosítják. Ki-
emelt figyelmet kell fordítani a válság kiszélesedésével, illetve az ahhoz 
kapcsolódó repülő és légvédelmi feladatok változásával járó logisztikai 
biztosítási rendszer és módszerek pontosítására. Prioritást kapnak a lég-
térellenőrző, készültségi és kutató-mentő feladatokat végrehajtó szerveze-
tek. 

A háborús ellátás jelentősen eltér a békeidőszakétól. Kiemelt fi-
gyelmet kell fordítani a kiegészítő készletek megalakítására, a vesztesé-
gek pótlására. A légierő csapatainak ellátása a háborús utaltsági rendnek 
megfelelően történik. A csapatoknak fel kell készülniük Központi Előre-
tolt Logisztikai Csoportosítás ellátó pontjain történő vételezésre és az 
anyagok utánszállítására. 

Az ellátás alapvetetően egycsatornás rendszerben, központ-csapat 
közvetlen viszonylatban a követő támogatás igénykielégítő rendszerén 
keresztül valósul meg. A repülő-műszaki anyagok vonatkozásában, füg-
getlenül az anyagosztályok rendszerbeállításától a teljes körű elkülönítés 
szükségszerű. 

A béketámogatásra kijelölt légvédelmi és repülőcsapatok ellátása a 
hosszabb időn keresztül elhúzódó feladat feltételeit kell, hogy megteremt-
se. A többnemzetiségű erő kötelékében külföldön feladatot végrehajtó 
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szervezetek anyagi készleteit a Vezető Nemzet elve alapján vagy a Nem-
zeti Támogató Elemen keresztül kell biztosítani, a helyi beszerzések a 
Fogadó Nemzeti Támogatás keretében megkötött szerződéseken alapul-
va valósulnak meg.  

Üzemben tartás 

Az üzemben tartás a logisztikai támogatás egyik alapvető eleme, 
amely a működéshez szükséges fegyverrendszerek, technikai eszközök és 
felszerelések hadrafoghatóságának fenntartását, technikai állapotának 
magas szinten tartását célzó rendszabályok és tevékenységek összessége. 
Tartalmazza az eszközök üzemeltetésének, technikai kiszolgálásának, 
helyreállításának feladatait, és a rendszerben tartás és alkalmazás érdeké-
ben az anyagi támogatás szervezeteivel történő együttműködést. 

Célja a légierő műveleteihez szükséges eszközök és felszerelések 
mindenkori alkalmazhatóságának biztosítása.  

A feladat megvalósítását a légierő üzemeltetési és fenntartási rend-
szere képezi, melynek általános elemei: 

• logisztikai ezred végrehajtó alegységei,  

• egységek javítószázadai, 
- alegységek javítószakaszai, rajai. 

• Repülő-műszaki támogatás  re. mű. z. 
- üzembentartás, 
- javítás, 
- repülőtér technikai támogatása, 

• Speciális labor és mérésügyi támogatás  re.mü.z.,log.z. 

• Különleges kiszolgáló eszközök üzemeltetése  re.mü.z. 

• Légra. és kompl. üzemeltetés  lérak.z./IBCS; 
 log.z. 

• Radar és vezetési rendszerüzemeltetés  log.z. 

• Leszállitó rendszerüzemeltetés  FRISZ 

• Védett létesítmények üzemeltetése  SEL 

• Különleges műveletek (pl.K-M) re.mű.z. 
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A fenntartás általánostól eltérő elemei az alábbiak: 

• repülő-helikopter üzembentartó alegységek, 

• repülő-helikoptertámogató/kiszolgáló alegységek, 

• repülőtér karbantartó alegységek, 

• rakéta szerelő-szállító alegység,, 

• védett létesítményüzemeltető alegység, 

• egyéb speciális rendeltetésű támogató alegységek. 

A feladatok a központi javítószervekkel és a nemzetgazdaság szol-
gáltató szerveivel történő együttműködésben valósulnak meg.   

Békeidőszakban a kiképzési és a napi élet feladatainak technikai biz-
tosítása során történik a technikai eszközök igénybevételének tervezése, 
szervezése és az üzemeltetés végrehajtása. A vezető állomány értékeli, 
elemzi az üzemeltetési tapasztalatokat, azok ismeretében korrekciót hajt 
végre, illetve a további tervezés, szervezés során azokat felhasználja. A 
biztosító állomány részt vesz a kezelő állomány, valamint az üzembentar-
tó állomány technikai kiszolgálási, javítási, vontatási, technikai mentési 
kiképzésének végrehajtásában.   

A készenlét fokozásának időszakában a fő feladat a meghibásodott 
technikai eszközök mielőbbi javítása és visszatérítése a felhasználóhoz, 
valamint a fokozott igénybevétel technikai kiszolgálási feladatainak biz-
tosítása. Szükség esetén a biztosító állományt meg kell erősíteni a tarta-
lékos szakjavító állomány köréből.  

A válságkezelés során az üzemeltetés feltételeit az érintett légvédel-
mi és repülő csapatok vonatkozásában szükség szerinti átcsoportosítással 
vagy tartalékos állomány bevonásával kell javítani, erősíteni. A békeidő-
szakhoz képest szorosabb együttműködést kell szervezni a központi javí-
tószervek és a nemzetgazdaság irányukban szolgáltatást végző elemeivel, 
valamint a szárazföldi haderőnem érintett biztosító szerveivel.  

A háborús tevékenység során a technikai üzemeltetés a békeidő-
szakban begyakorolt feladatokon túl a nagyszámú sérült, meghibásodott 
eszköz gyors helyreállítására irányul. A megterhelő igénybevétel, vala-
mint a háborús sérülések miatti gyakoribb üzemképtelenség miatt a hely-
reállítás idejét minimálisra kell csökkenteni. Az állomány munkája bo-
nyolultabbá válik, mivel munkája egy részét sérült technika gyűjtőhelyen 
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béke elhelyezésén kívül kell elvégeznie, a sérülések jellege is eltér a bé-
keidőszakban tapasztaltaktól. A fokozott javító-anyag felhasználás miatt 
szoros együttműködést kell szervezni az ellátó szervezetekkel. Ennek ér-
dekében megszervezésre kerül a légi mobil javító csapatok működtetése.  

A béketámogató tevékenység során a kijelölt repülő és légvédelmi 
szervezeteknél speciális, ideiglenes elemek hozhatók létre, melyek irányí-
tása, munkájának megszervezése és végrehajtása eltér a békeidőszakban 
begyakorlottól. Kiemelt fontosságú a helyszíni javítások végrehajtása, a 
nem javítható eszközök szükség szerinti hátraszállítása. A több-
nemzetiségű békeműveletben résztvevő erők biztosítása során a más 
nemzetekkel történő együttműködés feltételeit biztosítani kell, a munka 
jelentős része a Nemzeti Támogató Elem közvetítésével vagy a "Foga-
dó Nemzeti Támogatás" keretében oldható meg. Ennek érdekében az al-
kalmazott fegyverrendszer szerinti típusnak megfelelő azonnali mozgé-
konyságú komplex csoportok bevethetősége szükségszerű. 

Közlekedési biztosítás 

A légi műveletek közlekedési biztosításának alapvető sajátossága, 
hogy a légierő repülő csapatainak átcsoportosítása, mozgatása és szállítá-
sa harcászati szinten önállóan, több lépcsőben légi szállítással, illetve a 
földi lépcső közúti szállítással, menettel valósul meg. A repülőegységek 
földi lépcsőinél, valamint a légvédelmi rakéta- és lokátor alegységeknél a 
menetek végrehajtása, a menetoszlopok vezetése speciális rendszabályok 
alkalmazását teszi szükségessé. A különleges haditechnikai eszközök 
speciális méretei, a szállított-, mozgatott anyagok veszélyessége, és az 
előírt biztonsági követelmények betartása miatt ezeknek a meneteknek a 
végrehajtása kiemelt fontosságú közlekedési feladat. 

A szállítási, anyagmozgatási feladatok sajátos területe a repülőtéri 
műveletek tervezése, szervezése, végrehajtása. Ezen belül különös figye-
lemmel kell megszervezni a bevetésre induló repülőgépek feltöltéséhez 
szükséges üzemanyagok és fegyverzet és rakéták, lőszerek repülőtéri tá-
rolását, szállítását, mozgatását. Hazai viszonylatban a csővezetékes köz-
vetlen katonai szállítás nem jellemző. 
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A légierőnél a szállítási és csapatmozgatási feladatokat végrehajtó 
szervezeti elemek: 

• vegyes szállítórepülőezred szállító repülő és szállító helikop-
ter alegységei, 

• harci helikopter ezred szállítóhelikopter alegysége, 

• egységek szállítószázadai, 

• alegységek szállítószakaszai és rajai. vegyes szállítórepülő-
ezred szállítórepülő és szállítóhelikopter alegységei, 

 

A légierő specifikus támogatás területei: 

• Légi úton történő személy és anyagszállítás   re.mü.z. 

• Speciális légi és ellátásokhoz történő előkészítés  re.mü.z. 

• Repülőtéri tranzitolás log.z. 

• Repülőtéri belső személyi és anyagmozgatás  log.z. 

• Fegyverrendszerek mozgatása  log-z. 

• Megsemmisítő eszközök szállítmányozása   log.z. 
 

A készenlét fokozásának időszakában a fő feladatot a légierő folya-
matosan növekvő személyi és anyagmozgatási igényeinek megfelelő 
szintű közlekedési és szállítási biztosítás képezi. Szükségessé válik a bé-
keidőszak eszközmennyiségeinek megnövelése, illetve nemzetgazdaság-
ból bevont szállítóeszközök felhasználása. Az esetenként létrehozott 
"Nemzeti Támogató Elem" tevékenységének légi- és egyéb szállítóesz-
közökkel és a szakterületet érintő szolgáltatásokkal való biztosítása, va-
lamint a külföldön tevékenykedő erők szükség szerinti támogatása alap-
vetően "Fogadó Nemzeti Támogatás" keretein belül kötött szerződések 
érvényre juttatásával valósul meg. (lehetőségek, a gazdaságosság, feladat 
irányultság). 

A légi szállítási feladatok tervezése, koordinálása során a prioritások 
meghatározó szerepet kapnak. A szállítási feladatok szállítási ágazatok 
közötti átcsoportosítása, a különböző szállítási módok kombinált alkal-
mazása, a közlekedési szaktechnikai eszközök és anyagok pótlása, a spe-
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ciális szállítmányok kísérésének tervezése és szervezése során szoros 
együttműködés szükséges a központi katonai, valamint az érintett polgári 
közlekedési szervekkel. 

Szövetséges légi műveletek végrehajtásakor – különösen, ha azok 
nagy távolságban, légi-, tengeri-, vasúti átcsoportosítást követően kerül-
nek végrehajtásra – a technikai eszközök szállításhoz történő előkészítése 
bonyolult feladat. A repülő eszközök, légvédelmi rakéta komplexumok, 
lokátorok komplettírozása és szállítása különleges eszközök, felszerelé-
sek alkalmazását teszi szükségessé. 

A nemzetközi béketámogató tevékenységekben való részvétel esetén 
a kijelölt erők nagysága és szállítási igényei határozzák meg a közlekedé-
si és szállítási biztosítás tervezésének, szervezésének és végrehajtásának 
kritériumait. A külföldi állomáshelyre történő ki-, illetve visszaszállítá-
soknál törekedni kell az egységrakományképzés adta előnyök érvé-
nyesítésére, valamint a külső erőforrások hatékony és költségkímélő al-
kalmazására. Az ilyen jellegű feladatok esetében a leghatékonyabb szállí-
tási módozat kiválasztásánál jelentős szerepet kap a készletek nagyságá-
nak és összetételének körültekintő meghatározása  

A feladatok végrehajtása során szoros együttműködést szükséges 
megvalósítani a létrehozott "Nemzeti Támogató Elem"-mel és a többcsa-
tornás információs rendszereken keresztül ki kell használni a más nemze-
tek hasonló jellegű szállításaihoz történő kapcsolódás lehetőségeit. A 
„Fogadó Nemzeti Támogatás”, a vezető nemzet, illetve más szövetségi 
katonai erő kínálta szállítási lehetőségeket a gazdaságosság figyelembe-
vételével és a valós igényekkel összhangban, előzetes szerződés alapján 
célszerű igénybe venni. 

Elhelyezési biztosítás 

A logisztikai támogatás részeként a repülő, légvédelmi rakéta és ra-
dar egységek, alegységek és szakcsapatok rendeltetésszerű működéséhez 
szükséges elhelyezési feltételek, objektumok és létesítmények megterem-
tését és folyamatos fenntartását biztosítja. A haderőnem sajátságából 
adódóan kiemelt figyelmet kell fordítani a repülőterek, légvédelmi rakéta 
tüzelőállások, állandó harcálláspontok és kapcsolódó létesítményeik biz-
tosítására.  

A biztosítás elemeit a rendszerben lévő támogató elemek képezik, 
amelyek feladatukhoz nagymértékben vesznek igénybe nemzetgazdasági 
erőforrásokat. Ennek megfelelően a feladatok előkészítése időszakában a 
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biztonság, a gazdaságosság és hatékonyság közti összhang figyelembe-
vételével kell a szerződésekben a végrehajtandó feladatokat rögzíteni.  

A műszaki infrastrukturális támogatás meghatározó speciális része a 
repülőtér-karbantartó, illetve repülőtér-műszakiüzemeltetési és fenntartá-
si, valamint leszállóhely biztosítási feladatok. 

Gazdálkodás 

A légierő vonatkozásában készlet-, és tárgyi eszközgazdálkodás tör-
ténik. Az üzemeltetési fegyelem betartásával, a technikai kiszolgálás ha-
tékony végrehajtásával a légierő kötelékében lévő technikai eszközök, 
objektumok, felszerelések, berendezések és anyagok lehető leghosszabb 
ideig történő rendszerben tartását kell biztosítani.  

A logisztikai támogatás vezetése 

A logisztikai vezetés a légierő vezetésének szerves része, amely a 
logisztikai támogatás folyamatos fenntartására, annak megtervezésére, 
megszervezésére és végrehajtására irányul.  

A logisztikai támogatás tervezése, szervezése a légierő alkalmazása 
kidolgozásának szerves része. Alapját a légierő csapatainak tevékenysé-
gére kialakított elhatározás, az elöljáró szervek által a légierő érdekében 
nyújtandó logisztikai támogatás és a Szárazföldi Parancsnoksággal terve-
zett együttműködés képezi. 

A logisztikai támogatás vezetése az alábbiakra összpontosít: 

• Adatbázis kialakítás és naprakészség; 

• Képességcsomagok; 

• Katonai hierarchia szerinti szakmai vezetési rendszer; 

• Minél teljesebb körű egyeztetés és koordináció; 

• Parancsnoki és szakmai intézkedések időbeni összhangja; 

• Követő biztosítás, szükségleti támogatás; 

• Katasztrófa elhárítás és következményeinek felszámolása; 

• Csapatigénylés - központi biztosítás - haderőnemi – koordiná-
ció; 
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• Logisztikai összekötőtisztek tevékenysége; 

• AOC kapcsolatrendszer; 

• TACEVAL egyeztetés. 
 

Az elhatározás fontosabb feladatai határideje ismeretében a logiszti-
kai főnök a főnökség által kidolgozott biztosítási feladatokról az alábbi-
ak szerint tesz jelentést: 

• a technikai hadrafoghatóság szintje, anyagi készletek 
nagysága, lépcsőzése, a feladat anyag és eszköz szük-
ségletének összhangja, logisztikai támogató szervezetek 
állapota, lehetőségei, tevékenysége, megerősítő támoga-
tó erők, Nemzeti Támogató Elem működtetése, Fogadó 
Nemzeti Támogatás igénybevétele, erőforrások és lehe-
tőségek, 

• terv a logisztikai támogatás végrehajtására (több válto-
zatban), következtetések, a logisztikai támogatás kriti-
kus pontjai, a vezetés rendje, kérelmek. 

A végrehajtás folyamán az alábbi sajátos fő kérdések kerülnek 
közvetlen előtérbe: 

• logisztikai elemek hadrafoghatóságának, hadműveleti készen-
létének figyelemmel kísérése, értékelése, 

• javaslattétel és tanácsadás a logisztikát illetően, 

• logisztikai rendszabályok (intézkedések) tervezése, kezelése, 

• logisztikai támogatás koordinálása a központi logisztikai 
szervekkel, 

• a fogadó nemzeti támogatás (Host Nation Support) követel-
ményeinek kezelése, 

• repülőeszközök keresztkiszolgálás (cross servising) támogatás 
kezelése, 

• légi szállítás koordinálása az A-3-al, 

• logisztikai igények gyűjtése, lehetőségek értékelése, 
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• logisztikai támogatás felügyelete, 

• logisztikai helyzet bemutatása, 

• jelentés az A-4 helyzetről. 
 

A légierő parancsnoka dönt a végrehajtandó változatról és a támo-
gatás prioritásairól. A döntést követően a kiadásra kerülő parancsba, in-
tézkedésbe a logisztikai főnökség bedolgozza a logisztikai támogatás fel-
adatait. A részletes intézkedés a harcparancs, harcintézkedés melléklete-
ként kerül a csapatokhoz. 

Békeidőszakban a logisztikai biztosítás feladatainak tervezése, szer-
vezése és irányítása nem foglalja magában az egészségügyi biztosítás fel-
adatrendszerét.  

A légierő működési sajátossága, hogy békevezetési rendszere struk-
túrájában megegyezik a minősített időszakok rendszerével, ami az egyes 
időszakokban a szükséges szolgálatok állományával a kezelendő ese-
mények függvényében kibővül.  

A szakmai vezetés alapvetően a feladatrendszer megvalósítás belső 
rendszerében, a légierő sajátos feladat vezetési, működési mechanizmu-
sában az AOC, WOC, SAMOC, CP-k tevékenysége kapcsán realizálódik. 

A logisztikai támogatás vezetésének megszervezése során az általá-
nos feladatokon túlmenően az alábbiakat feltétlen szükséges előtérbe he-
lyezni és kiemelten kezelni: 

• adatbázis kialakítás és naprakészség, 

• képességcsomagok, LOGREP V., ADMS kezelés, 

• katonai hierarchia szerinti  szakmai vezetési rendszer, 

• minél teljesebb körű egyeztetés és koordináció, 

• parancsnoki és szakmai intézkedések időbeni összhangja, 

• követőbiztosítás - szükségleti támogatás, 

• katasztrófa-elhárítás és következmény-felszámolás légierő 
specifikumai, 
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• csapatigény - központi kielégítés - haderőnemi koordináció és 
kontroll, 

• logisztikai összekötő tisztek helye, szerepe, tevékenysége, 

• AOC kapcsolatrendszer, 

• TACEVAL egyeztetés, 

• A-4 szakmai vezetési centralizáció. 

A megvalósításra vonatkozóan a konkrét tartalmi kimunkálás a 
felkészítés minél mélyrehatóbb megvalósításával együtt napjaink köz-
vetlen halaszthatatlan feladata. 


