
 51 

A LÉGIERŐ LOGISZTIKAI BIZTOSÍTÁSA  
MEGSZERVEZÉSÉNEK ÉS VEZETÉSÉNEK KÉRDÉSEI 

KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HADERŐREFORM  
DÖNTÉSEIRE 

(II. díj) 

Vasvári Tibor1 

Bevezetés 

A logisztikai támogatás-biztosítás elmélete és gyakorlata az el-
múlt néhány évben jelentős változásokon ment keresztül ami a csapa-
toknál a haderőnemi, valamint felső szinten is éreztette a hatását.  

Ha történelmi áttekintést tennénk, akkor csak a folyamatos válto-
zást tudnánk elemezni, ami majd a kutatók számára jelent „örömet”. 
Ha egyfajta cöveket akarnánk leverni, akkor abból célszerű kiindulni 
– tehát ez év közepétől – amikor a HM és HVK feladatrendszer vizsgá-
lata és létszámcsökkentése hatásaként egyfajta átstrukturálódás kö-
vetkezett be. Ezen logisztikai terület a HM-HVK J-4 megszűnésével és 
feladatrendszerének a „kétkalapos” Összhaderőnemi Logisztikai Tá-
mogató Parancsnokságba való beolvadásával jellemezhető. 

Egyfajta célszerűségből fentről-lefelé vizsgáljuk meg a logisztikai 
szervezeteket a légierő szempontjából a teljesség igénye nélkül. 

A tanulmányban a támogatás és a biztosítás fogalmi kérdései 
nem eseti rendben jelennek meg, hanem a jelenlegi egyedi állás-
pontot tükrözi és a megvalósulás szemszögéből vizsgálandó. 

                                                      
1 Dr. Vasvári Tibor alezredes, MH Légierő Parancsnokság, Tervezési osztály-
vezető, logisztikai fönök-helyettes. 
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1. A logisztikai támogatás szervezeti rendjének rövid  
áttekintése 

1.1. Csapatok új szervezeti rendje, struktúrák és belső tartal-
muk 

A védelmi felülvizsgálatra vonatkozó döntésekkel összhangban a 
légierőn belül úgy szervezeti, mint diszlokációs tekintetben várhatóan 
olyan változások következnek be, amelyek komoly hatással vannak és 
lesznek a logisztikai biztosítás megszervezésére.  

Vizsgáljuk meg először a szervezeti kérdéseket: (a teljesség igénye 
nélkül). 

• Profiltisztítás következik be a repülő erők és eszközök hovatar-
tozása tekintetében. Az összes merevszárnyú repülőeszköz, va-
lamint a helikopterek egy-egy szervezeti rendbe kerülnek össze-
vonásra. Bonyolítja a helyzetet, hogy várhatóan egy géptípus 
üzemeltetésileg anyaalakulatától távol egy másik repülőtéren 
hajtja végre feladatát. A légvédelmi rakéta csapatok vonatkozá-
sában az eszközök centralizálására kerül sor, ami már haderő-
nem közi együttműködést is szükségeltet, így a Szárazföldi Pa-
rancsnokságtól átvételre kerül a légvédelmi rakétaezred, mely 
később egy szervezetbe kerül beintegrálásra.  

• Strukturális szempontból a merevszárnyú repülőgépek esetében 
önálló alegységbe kerülnek szervezetileg a sugárhajtású, külön a 
szállítórepülő és külön a kiképző repülőeszközök. A helikopter 
csapatok vonatkozásában a helikopter zászlóalj 4-4 gépes szá-
zadokból tevődik össze, típusrendszerét tekintve az összetétel 
alapvetően nem változik, azzal a különbséggel, hogy a felső ve-
zetés tervezi a Mi-24P rendszerbeállítását.  

• A jelenlegi elgondolások szerint teljes egészében megszűnik a 
légierő logisztikai és támogató ezred, beleértve azt a minimális 
képességet, amellyel ezidáig viszonylagosan rendelkezett. 

• Felélesztésre és megerősítésre kerül – első ütemben csak szemé-
lyi állomány tekintetében, – a Pápai Bázisrepülőtér.  



 53 

• Diszlokációs változások a légvédelmi rakétaezred teljes áttele-
pítését, a MH 87.harcihelikopter ezred új alapokon történő meg-
szervezését és áttelepítését; egy szállító repülő század másik 
reptérre való áttelepítését; és működtetésének logisztikai felté-
telrendszerének megteremtését jelentik.  

• Egy repülő katonai szervezet komplex módon felszámolásra ke-
rül. Ugyanakkor ezt kell végrehajtani egy repülőtér vonatkozá-
sában (Szentkirályszabadja) is.  

Mindez a logisztikai biztosítás haderőnemi megszervezése szem-
pontjából a teljesség igénye nélkül egy sor kemény és éles feladat vég-
rehajtását jelenti: 

• Pénzügyi-számviteli vonatkozásban az átvételre kerülő alakulat 
további működéséhez szükséges költségvetési– és dologi logisz-
tikai feltételek biztosítását;  

• A felszámoló katonai szervezetek anyagainak, eszközeinek lel-
tározását, leadását a számvitel 0-ra zárását, az elszámolások, át-
csoportosítások, tárintézetbe történő átszállítások és leadások 
végrehajtását, olyan számvetéssel, hogy a felszámolás befeje-
zéséig ott szolgálatot teljesítő és működő erők-eszközök logisz-
tikai biztosítása folyamatos legyen.  

• Az újonnan megalakuló katonai szervezetek működőképességre 
való felkészítése és feltétel rendszere megteremtését és kezdet-
től fogva tartó folyamatos működőkészség fenntartását is jelenti. 
Ez magába foglalja a szükséges szakszemélyi állomány, végre-
hajtó erők és eszközök, valamint anyagi készletek időbeni meg-
tervezését, lebiztosítását és helyszíni rendelkezésre állását.  

• A helyőrségbe beérkező más haderőnemhez tartozó katonai 
szervezetek befogadását, annak előkészítését, részükre a logisz-
tikai biztosítás közös alapokon történő megszervezését és mű-
ködtetését (Szolnok, mintegy 1040 fő). 

• A diszlokációk, ezenbelül a személyi állomány, anyagi kész-
letek és technikai eszközök átmanővereztetését, átszállítását an-
nak teljes vertikumával együtt.  
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• Az újonnan felajánlásra kerülő erők-eszközök alkalmazásra tör-
ténő felkészítését, a szükséges logisztikai erők-eszközök és 
készletek meghatározott időre történő rendelkezésre állítását.  

Mindezek a feladatok, a repülő eszközök hazai és külföldi alkal-
mazása, az intenzív felkészítési (típus átképzési) tevékenység fennaka-
dás mentes és folyamatos biztosításával kell megvalósítani.  

A fentiek csak fő vonalakban megemlítve is egyenként már eleve 
komoly önálló feladatrendszert képviselnek, melynek a logisztikai biz-
tosítás megszervezése és végrehajtása oldaláról egyfajta önálló vezetést 
és felkészítést követel meg. Ezen kérdéskör feldolgozása meghaladja 
jelen tanulmány keretét. 

1.2. A logisztikai biztosítás várható fejlesztési irányai (változat)  

1.2.1. Az MH logisztikai biztosítása vezetésének felső szintje 
(ÖLTP „kétkalapos”) 

Mindenekelőtt nézzük meg az ÖLTP – légierő szempontjából ki-
emelt – összegzett feladatrendszerének idevonatkozó néhány kérdéskö-
rét: 

• Az MH katonai és a HM közvetlen szervezetei részére - a fo-
gyasztói logisztika körébe tartozó - haditechnikai, hadtáp (benne 
elhelyezési) és közlekedési feladatok tervezése, szervezése, il-
letve végrehajtásának irányítása.  

• Háborús időszakban a feladatkör kiegészül az egészségügyi biz-
tosítás feladataival. 

• Az MH felsőszintű vezető szervei és csapatai támogatási felada-
tainak tervezése, szervezése és a végrehajtás irányítása. 

••  Szolgálati alárendeltségbe tartozó katonai szervezetek közvetlen 
vezetése.  

• Az alárendeltségébe tartozó, valamint az MH kijelölt felső szin-
ten gazdálkodó, illetve a Honvéd Vezérkar közvetlen, HM hát-
térintézmények költségvetési, gazdálkodási irányítása. 

A fentiekből világosan következik, hogy a logisztikai biztosítási 
feladatokat az ÖLTP közvetlen nem szervezi, ez a haderőnemekre hárul 



 55 

még akkor is, ha úgy gondoljuk, hogy ez csak szakcsapatok vezetésével 
és irányításával valósulhat meg. Véleményem szerint az ÖLTP csak a 
közvetlen anyagellátást és szolgáltatások biztosítását veszi át, ami a 
logisztikai biztosítás egy csipetnyi szelete. Az ágazati feladatokat, azok 
költségvetési, raktár gazdálkodási, közvetlen ellátási és felhasználási 
szabályozás, elszámolás, számviteli törvényileg szabályozott folyamat-
rendszer leképezés, szakellenőrzés, szakmai felkészítés, átcsoportosítás, 
prioritási alapképzés, rendszerbentartás – hogy csak a legfontosabbakat 
említsem – alrendszereit nem tudja átvenni. A légierő csapatai belső 
műveletei (ezenkívül ennek minősítem a rendezvényektől kezdve a re-
pülőnapokon keresztül a repülő kiképzés, a napi tevékenység a LEPK 
által reprezentált bemutatók, gyakorlatok és annak minősülő „megmoz-
dulások”, szövetséges erők részére történő átmenő tevékenység stb.) 
logisztikai biztosítására vonatkozó megszervezés továbbra is teljeskörű 
haderőnemi feladat marad. 

1.2.2. Haderőnemi szint 

A logisztikai biztosítás középszintű vezetése várhatóan részbeni át-
alakuláson megy keresztül. Jelen álláspontok szerint a haderőnemi szin-
tű szakmai vezetés és koordináció kettő irányban történő választási le-
hetőséget mutat. Az egyik ilyen amikor az újonnan visszatért ágazati 
főnökség szakmai vezetés a szakmai alárendeltség erősítésének megfe-
lelően működik. Ez feltételezi erős szakmai szervezet meglétét, amely 
képes az átmenő rendszerek kezelésére, a szakági biztosítási tevé-
kenység teljeskörű koordinálására, felügyeletére és komplex megszer-
vezésére, beleértve a szakágat érintő költségvetés szakmai oldalú támo-
gatását is. Ez a megoldási mód a hierarchikus felépítésnek megfelelő, a 
parancsnoki úthoz csatlakozó és a szolgálati utat tisztelő formát tételez 
fel. Ebben az esetben a haderőnemi törzsön belüli általános jellegű mű-
velettámogatás, valamint az erre irányuló törzstevékenység és törzskari 
munka terjedelme, szükségessége és a hadműveleti törzsnél való megje-
lentetése, valamint a belső főnökségek közötti együttműködés biztosítá-
sa egyenértékűvé kell hogy váljon a biztosítottal. 

A második eset, amikor a törzskari funkciót helyezzük előtérbe és 
az egyes – haderőnemet illető – fegyvernemi irányultságnak megfelelő 
kiemelést, összhaderőnemi jelleggel erősítjük. Ebben az esetben az 
ágazatok megjelentetése is ugyanolyan fontos, csupán a hadműveleti 
törzsben való megjelentetés súlypontja kerül máshová. Ezen változat 
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feltételezi, hogy az úgynevezett „két kalapos” szakmai előjáró a csapa-
tok logisztikai biztosítására vonatkozó anyagi-technikai funkciókat tel-
jes egészében átveszi és végzi, így a megjelenítésre kerülő szolgálati 
ágak csupán szakfelügyeleti, prioritás tényezői és művelet szakmeg-
szervezési funkciókat végeznek.  

Jelen helyzetben az eddig ismert elgondolások alapján a dilemma 
is kettős. Egyrészről bármilyen, „adminisztratív támogató” funkciós 
feladatrendszerrel bír a haderőnem, a logisztikai biztosítás megszerve-
zése minden helyzetben komplex módon jelentkezik, így annak megva-
lósításának vezetése is csak teljes struktúrával lehetséges. Figyelembe 
véve azt a tényt, hogy a haderőnemi parancsnok, illetve a hadműveleti 
törzs részére szükséges információ, erőforrások biztosítása - a légierő 
specialitásából adódóan – közvetlenül és haladéktalanul szükséges, így 
ennek megfelelően szükségeltetik a feltételrendszer hozzárendelése is. 
Úgy gondolom, hogy nem igazán megnyugtató az a tény, ha valaki a  
feladatrendszere végrehajtását csak elméleti síkon akarja megalapozni 
és nincs hozzá anyagi biztonsága. 

Másrészt egy sor korlát – ilyen például: személyi állomány, struk-
túra, informatikai háttér, stb. – behatárolja a döntéselőkészítés folyama-
tához szükséges, akár struktúra, akár feladatrendszer végrehajtási lehe-
tőségét. A fentiek alapján egy változatban a középvezetői szint 
szakirányítását az alábbi blokkok szerint célszerű megvalósítani: 

• Tervezés, eljárások, együttműködés és koordináció; 

• Haditechnikai biztosítás; 

• Hadtápbiztosítás – beleértve a katonai elhelyezés, létesítmény 
fenntartást;  

• Közlekedés; 

• Repülő műszaki biztosítás; 

• Gazdálkodás (dologi költségvetés). 
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1.2.3. Csapat szint 

A logisztikai biztosítás rendje viszonylagos stabilitást mutat, azon-
ban a megszervezés és a szervezeti struktúra lényegesen változik. Ez a 
következőkben foglalható össze: 

A logisztikai biztosítás ágazatai – mint olyanok – változatlanok. 
Az eddigi üzemeltetés átalakul itt is haditechnikai, az ellátás hadtáp-
biztosításra. 

A haditechnikai főnökség kiegészül a kiképzés-technikai, mérés-
ügyi és a fegyvernemeknek megfelelő szaktechnikai iránnyal (radar, 
lérak). Így magába foglalja a páncélos-gépjárműtechnikai, vegyivédel-
mi és technikai – beleértve a reptéri gyors beavatkozó erőket és eszkö-
zöket, műszaki-technikai – beleértve a repülőtér karbantartó erőket és 
eszközöket, elektronikai, beleértve a Hír, FRISZ,- fegyverzet, valamint 
fedélzeti rakéta lőszer, légvédelmi rakéta és radar technikai szakterüle-
teket. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az eddigieknél jobban 
kell figyelni a repülőtér karbantartási – mint speciális – szakterületre. 

A hadtáp főnökség az élelmezés, ruházat, üzemanyag – beleértve 
a repülő hajtóanyag és minőségvizsgálatot is - szakágakon kívül magá-
ba foglalja a katonai elhelyezés, a humán-anyagi, térkép-anyagi irányo-
kat, valamint néhány  szolgáltatási szakterületet (munka és védő felsze-
relés, irodaszer nyomtatvány, mosatás-vegytisztítás stb.) A humán és 
térképanyagi szakterület csak abban az esetben ha önálló támogató 
blokk nem jelenik meg. 

Külön speciális terület a védett létesítmények (SEL) biztosításá-
nak megszervezésével és végrehajtásával foglalkozó létesítmény szol-
gálat (mérnök ill. technikus).  

A közlekedési tevékenységet – melyet csapat szinten a logisztikai 
törzsbe épített szállító tiszt képvisel – önálló irányként – de a logisztikai 
törzsmunka részeként – célszerű végezni. 

A megszervezés vonatkozásában lényeges változás következik 
be. A logisztikai zászlóaljak törzséből a régi „LMK” kiválik és a lo-
gisztikai törzsben a logisztikai főnök közvetlen alárendeltségébe kerül. 
Ennek megfelelően a logisztikai törzs (főnökség) a logisztikai biztosítás 
teljes vertikumának megszervezéséért felel. A logisztikai zászlóaljak a 
hagyományos logisztikai biztosítás végrehajtását végzik, a repülő ala-
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kulatoknál ez kiegészül a repülő-műszaki zászlóalj szervezettel – mint 
speciális végrehajtó struktúra. A repülőtér karbantartást végző re. ka. 
alegységeket – amelyek eddig véleményem szerint viszonylagos mos-
tohagyerekként szerepeltek – be kell teljes terjedelemben venni a lo-
gisztikai biztosítás komplex rendszerébe. 

A fentieknek megfelelően a logisztikai főnökség célszerű felépíté-
se az alábbi: 

• Törzs állományában logisztikai művelettervező, szállító és ko-
ordinációt biztosító állománnyal; 

• Gazdálkodási főnökség helyének, szerepének megfelelően önál-
ló blokként történő megjelenítéssel, állományában költségvetés, 
gazdálkodási és belső dologi ellenőrzési tevékenységet végre-
hajtó állománnyal; 

• Haditechnikai főnökség; 

• Hadtápfőnökség; 

• A repülő alakulatoknál repülő-műszaki ellenőrző szolgálat ál-
lományában a főirányoknak megfelelő szakemberekkel (SH, 
fegyver, Avianotika, klgs.)  

A végrehajtó alegységeknél – különös tekintettel a felajánlott 
erőkre – megjelennek a törzstámogató alegységekbe épített, valamint az 
önálló szervezetű komplex logisztikai alegységek. Ezen szervezetek 
eddig is léteztek, csak egy részük „M” keretesítve, más részük centrali-
zált szervezetben (pl. lérak). Különösen fontos – véleményem szerint -  
a modul rendszerű megszervezés és felépítés, ami röviden azt jelenti, 
hogy az alkalmazott erőhöz viszonyítva tudjuk a logisztikai támogatást 
is hozzárendelni. 



Az A4 helye-szerepe, működtetése 
(változat) 
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Az A-4 közvetlen együttműködése 
(változat) 
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Az A-4 felépítésének célszerű tartalma 
(vázlat) 

Log.művelettervezés 

6-8 ti, 2-3 tts. 

Gazdálkodás 

3-4 ti., 1-2 tts. 

Haditechnika 

13-14 ti., 2-3 tts. 

Hadtáp 

6 ti., 3-4 
tts. 

Repülő 
műszaki 

5-6 ti., 1 
tts. 

Közlekedés 

1 ti., 1 tts. 

Támogatás 

3-4 ti., 1-2 tts. 

- ADAMS kezelés - dologi költég-
vetés 

-hagyományos fe., 
techn.bizt. 

- élelme-
zés 

- típus és 
szakág 
szerint 

- közút  

-művelettervezés 2 
váltás(le.hdm.kpr) ré-
szére is. 

-előirányzat 
gazdálkodás 

- lérak.tech. 2 
irány 

- ruházat 
+ szolgál-

tatások 

 - vasút  

- szakkiképzés és to-
vábbképzés, átképzés 

- gazd. beszá-
moló 

- radar techn. irány - üzem-
anyag, 
repülő 
üza. 

 - anyagmoz-
gatás 

 

 

52 

a/lap 
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Az A-4 felépítésének célszerű tartalma 
(vázlat) 

Log.művelettervezés 

6-8 ti, 2-3 tts. 

Gazdálkodás 

3-4 ti., 1-2 tts. 

Haditechnika 

13-14 ti., 2-3 tts. 

Hadtáp 

6 ti., 3-4 
tts. 

Repülő 
műszaki 

5-6 ti., 1 
tts. 

Közlekedés 

1 ti., 1 tts. 

Támogatás 

3-4 ti., 1-2 tts. 

-  törzskari munka 
-  teljeskörű KFR 
- harcérték és „M” 

készség 
- pince munka 

- gazd. ellenőr-
zés 

- pc.gjmű.tech. 
bizt. igénybevétel 
tervezés és elle-
nőrzés 

vagyla-
gosan: 
- humán 
ag. 
- térkép 
anyag 

 - rakodás 
gépesítés 

- anyagmoz-
gatás 

-  

- gyakorlatok (hazai 
és külföldi)részvétel 
megtervezése, meg-
szervezése 

- pk-i tartalék 
gazd. 

- vv-i techn.bizt.   - szállít-
mánykeze-
lés 

 

- keresztkiszolgálás 
szervezése 

- gördülő terve-
zés 

-mű-techn.bizt. re. 
ka.bizt. 

  - ku.kom. 
szervezés 

 

- eljárások log. 
doktrina 

- GB munka - mérésügy    - meteorológia 

- humán anyag 

 

52 

 

52 

b/lap 
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Az A-4 felépítésének célszerű tartalma 

(vázlat) 

Log.művelettervezés 

6-8 ti, 2-3 tts. 

Gazdálkodás 

3-4 ti., 1-2 tts. 

Haditechnika 

13-14 ti., 2-3 tts. 

Hadtáp 

6 ti., 3-4 
tts. 

Repülő 
műszaki 

5-6 ti., 1 
tts. 

Közlekedés 

1 ti., 1 tts. 

Támogatás 

3-4 ti., 1-2 tts. 

- ügykezelés 

- emü.szervezés 

- „B”vez.intézkedé-
sek 

 - elektronika 
bizt.: 
FRISZ techn. 
HIR techn. 

   - térkép anyag 

- kik.eszk.és 
anyag. (szi-
mulátorok) 

- logintegráció  - vagylagosan 
kiképzés techn-i 

    

- szabályozás előké-
szítés 

      

- szakértői tevékeny-
ség 

      

52 

c/lap 

52 
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Az A-4 felépítésének célszerű tartalma 
(vázlat) 

Log.művelettervezés 

6-8 ti, 2-3 tts. 

Gazdálkodás 

3-4 ti., 1-2 tts. 

Haditechnika 

13-14 ti., 2-3 tts. 

Hadtáp 

6 ti., 3-4 
tts. 

Repülő 
műszaki 

5-6 ti., 1 
tts. 

Közlekedés 

1 ti., 1 tts. 

Támogatás 

3-4 ti., 1-2 tts. 

- bedolgozások, 

- értékelé-
sek,TACEVAL és 
komplex logisztikai 

      

- projekt menedzselé-
sek 

      

- teljes törzskari 
szakmai munka 

      

 

 

52 

d/lap 
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1.3. Szövetségi kötelezettségek új megközelítésének néhány kér-
dése 

Az európai haderő 

Az 1999. decemberi, Helsinkiben tartott Európai Tanács-ülésen 
az önálló haderő létrehozásának szándéka tükröződik. (Azt, hogy a 
NATO-nak felajánlott erők részét képezhetik ezen európai haderőnek, 
hiszen a szövetség ezeket „kölcsön adhatja” az EU-nak, a washingtoni 
csúcs hagyta jóvá). Az uniós célkitűzéseket Headline Goal-ként em-
legetjük, tartalma pedig az, hogy az EU-nak 2003-ra rendelkeznie kell 
azzal a képességgel, hogy 60 napon belül telepítsen és ezt követően le-
galább egy évig fenntartson egy 50-60 ezer főből álló, válságkezelésre 
alkalmas katonai erőt. Ennek a haderőnek katonai szempontból ön-
fenntartónak kell lennie, azaz rendelkeznie kell a szükséges vezetési, 
irányítási, felderítési, valamint különböző harctámogatási képességek-
kel, logisztikai ellátással és szükség esetén a megfelelő légi és haditen-
gerészeti komponensekkel. 

A 2000. november 20-án lezajlott képesség-felajánlási konferen-
cián az EU tagországok a Helsinkiben megfogalmazott célok teljesíté-
se érdekében megtették felajánlásaikat. Mennyiségi szempontból tehát 
túlteljesítették a szükségleteket, ezeknek az erőknek azonban 2003-ig 
tovább kell növelni az elérhetőségét, a telepíthetőségét, a fenntartható-
ságát és az interoperabilitását. Az EU lehetővé tette, hogy a válságkeze-
lő erőkhöz az EU tagjelöltek is hozzájáruljanak. Hazánk rendőri 
alegységet, egy gl. zászlóaljat és egy MISTRAL-szakaszt ajánlott fel. 

Az évenként kitöltésre kerülő „ Bidding Tool”-ban – mely a NA-
TO védelmi tervezési kérdőív EU-s megfelelője – 2003. március 1-én 
tettük meg újabb EU-s katonai felajánlásainkat, melyek megegyeznek a 
korábbi vállalásainkkal. 

A tagországok a konferencián tett újabb felajánlásaikkal számos, 
korábbi elmaradást tudtak pótolni. A szárazföldi és a haditengerészeti 
egységek megfelelnek az elvárásoknak, a felajánlott légi kötelékek a 
légvédelem és a szárazföldi csapatok oltalmazása érdekében biztosítják 
a mennyiségi követelményeket. További erőfeszítésre van azonban 
szükség a saját erők védelme, a logisztika, a szárazföldi egységek elér-
hetősége, a telepített erők mozgékonysága és rugalmassága, a haditen-
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gerészeti repülési források, a kutatás-mentés és a nagy pontosságú 
fegyverek eredmények alkalmazása érdekében. (3) 

Ehhez az erőfeszítésekhez tartozik egy új lényeges elem, amiben 
Magyarország is érdekelt, ez pedig a légi utántöltés és légi szállítás. 

Érdekes megközelítésben jelentkezett például legutóbb a NATO-
EU haderő átfedés és átállás egyik mozzanata. Talán nem széles körben 
ismert, hogy Magyarországot a légi-utántöltés munkacsoportban  a lé-
gierő logisztikai főnökség egyik kiemelt főtisztje képviseli, aki most 
már  folyamatosan részt vesz a bizottság munkájában, így első kézből 
tudunk információt szerezni és szakmailag a kérdéskörön lenni. Ez a 
bizottság szeptember 14-én tartotta NATO ülését majd ugyanezen té-
mában a következő napon ugyanazon helységben átalakult EU bizott-
sággá és így folytatta munkáját.  

A fentieknek megfelelően új irányban is kell vizsgálni az integrá-
ciós szakmai megközelítést. Ez megerősíti a szakmai integrációs szak-
ember elsősorban a középvezetői szinten történő önálló irány megjele-
nítését és munkájának tartalmi tevékenysége a közeljövőben kifejezet-
ten előtérbe kerül. Ez azt is jelenti, hogy még jobban kell erősíteni az 
AIRSOUTH, valamint a CAOC – elsősorban 5. és 7.sz. – szövetségi 
szervezetekkel a kapcsolatot és együttműködést. 

1.4. A felajánlott erők támogatásának néhány kérdése 

A légierő katonai szervezetei közül a felajánlások vonatkozásá-
ban az alábbiak szerint célszerű számvetni: 

2004 végére: 

• 2 MISTRAL lérak. Üteg, 

• 2 Mi-8 szállító helikopter, 

• 4 MiG-29 repülőgép, 

• Légi vezető-irányító Központ. 

2005 végére a meglévőkön kívül: 

• További 4 MiG-29 repülőgép, 

• 2 db Mi-17 légi-mentőhelikopter. 
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2006 végére:  

• 2 harcihelikopter század ( 4-4 Mi-24 ), 

• 3 db 3D radarállomás. 

A fentiek mind „Magas” készenlétű alakulatok (Forces of High 
Readiness). 

Logisztikai támogatás szempontjából első megközelítésben vizs-
gáljuk meg, hogy mit jelentenek elsősorban a megszervezés szempont-
jából. 

A megközelítését szervezeti szempontból célszerű először vizsgál-
ni. Leszögezhetjük, hogy a kiindulási alap a harcolók és a logisztikai 
szervezetek azonos készenléti foka, ezen belül a feltöltöttsége. Ennek 
megfelelően a logisztikai erők eszközök is 100 %-os vagy közel a 100 
%-os feltöltöttséggel kell, hogy bírjanak. 

A MISTRAL bevetések vélhetően üteg szinten kerülnek megterve-
zésre és végrehajtásra, így a szükséges logisztikai támogatás szervezetét 
és képességét is üteg szinten célszerű létrehozni. A számvetési alap 3 
MISTRAL szakasz ütegenként – 5-5 IÁ szakaszonként – ami 6 java-
dalmazás pusztító eszköz és 5 napi mindennemű más anyagi készlet, 
valamint annak szállíthatósága (beleértve a vízkészletet is) lehet. Meleg 
étel készítési lehetőség képességét zászlóalj szinten célszerű létrehozni, 
elsősorban megerősítő lehetőséggel. Az ütegek érdekében dandár szin-
ten létrehozandó 2 napi alapkészletet és a kiegészítőleg szükséges 3 na-
pi/össz. 10 nap alapon szükséges kezelni. A felajánlott 2 ütegnél ettől 
eltérően már eleve 7 napra célszerű a számvetéseket elkészíteni és a 
szervezetet kialakítani. A személyi állomány felkészítését, anyagi kész-
letek és technikai eszközök bevethetőségét alakulaton belül az első 
helyre szükséges rangsorolni, ide kell a prioritásokat címezni. A szemé-
lyi állomány felkészítését véleményem szerint az elkülönült település, 
ugyanakkor az alkalmazandó objektum, szervezet viszonylagos közel-
ségét szükséges mérlegelni. A haditechnikai biztosításon belül –
alkalmazás esetén- az általános biztosítási kérdéskörök vélhetően 
utaltsági rendben megoldhatók, ugyanez mondható el a hadtápbiztosítás 
kérdésköréről is. Úgy vélem a szakaszokat tábori pihentető anyagokkal 
is készletszerűen szükséges ellátni.  
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Erők, eszközök vonatkozásában a szervezetet tekintve két megol-
dás kínálkozik:  

a) Logisztikai szakasz(ok) létrehozása zászlóalj szinten moduláci-
ós jelleggel; 

b) Az ütegek állományába eleve létrehozni a logisztikai rajokat. 

A dilemma többszörös. Miért? Egyrészt a célszerűség, a gazdasá-
gosság a centralizáltságot helyezi előtérbe. Másrészt TACEVAL-hoz 
való megfelelőség szerint az alkalmazandó szervezetnél kell kötelék-
ben lenni a biztosító szervezetnek is.  

Mindazonáltal személyes véleményem, hogy a centralizált szerve-
zet a célszerűbb. Alkalmazás esetén a modulárisan kialakított szerveze-
tek moduljait támogatásként, megerősítő erőként a szükséges mérték-
ben, az alkalmazó részére feladat centrikusan lehet rendelkezésre bo-
csátani. 

Az eddigiek során kevesebb figyelmet fordítottunk az erők- eszkö-
zök és anyagok alkalmazása során szükséges okmányrendszerre. A té-
ma részletesebb és komplex kimunkálást kíván. Mindenesetre a felké-
szítés során szükséges rendelkezni az alap anyagnyilvántartásokkal, 
elvonulás esetére előkészítve, valamint a szükséges egyéb „űrlapok-
kal”. Ezek lehetnek, pl.: igénylés, pótlás, stb. okmányai. 

A helikopter zászlóaljak szervezetében, de a logisztikai zászlóalj 
szakmai alárendeltségében  külön létre kell hozni a bevetést biztosító 
önálló logisztikai szervezeteket olyan számvetéssel, hogy a felajánlott 
erők bevethetősége minimálisan 7 napos készlettel és erővel biztosított 
legyen. A pusztító eszközök vonatkozásában ez 10 napot jelent.  

Az üzembentartó alegységeket hasonló célszerűséggel szükséges 
létrehozni, azzal a különbséggel, hogy az alegységek felkészítési idő-
ben a repülő-műszaki zászlóalj alárendeltségében vannak és telepítésük 
biztosítsa a moduláris alkalmazhatóságot. 

A felajánlott szállító helikopterek közül 2 db. a gyorsreagálású 
alakulatok részére légi-mentő feladatokat lát el NATO köteléken belül, 
így támogatási rendje a támogatandó szervezetnél valósul meg. Pontosí-
tásra szorul az anyagi készletei, valamint a repülő-műszaki támogatás 
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technikai részletei. Várhatóan külön logisztikai szervezeti elem nem ke-
rül létrehozásra.  

A másik 2 db szállító helikopter felajánlási feladatrendszerének 
logisztikai támogatása megszervezésénél a szükséges kiegészítő ponto-
sításokat el kell végezni. Úgy vélem, hogy alapvetően repülő-műszaki 
állomány-kategória a meghatározó egy esetleges „földi lépcső” (egyedi 
gépjármű) megszervezésében. Általános anyagi készletei viszonylag 
nem számottevőek, viszont kiegészítő felszerelések szállítása esetleg 
szükségeltetik. 

Az állomány ellátása, pihentetése, a hajtóanyag ellátás utaltsági 
rendben nagy valószínűséggel tervezhető. 

Harci helikopter alegység(ek) alkalmazása esetén már szükséges 
kettős önálló logisztikai szervezet létrehozása, felkészítése, felszerelése 
és bevethetőségének biztosítása a már fentebb említetteknek megfelelő-
en. Itt az üzembentartó és az általános logisztikai alegységekre gondo-
lok. 

A logisztikai alegységeknek készen kell lenniük a harcihelikopter 
század által végrehajtott bármely típusú feladat támogatására. Ezt úgy 
értem, hogy a harcihelikopter alegység feladata bevetésenként változ-
hat, így ezt időben szükséges a támogatást biztosítók részéről lereagál-
ni, melynek feltételrendszerét szükséges megteremteni. 

Ezen logisztikai alegységeket nem lehet majd összeverbuválni, ré-
szükre a szükséges szervezeti kereteket meg kell adni, ez nem lehet 
külső szemlélő óhaja. A bevetések biztosítása, az eszközök kiszolgálása 
meghatározott szakmai előírások szerint történik, ami nem lehet „alku” 
tárgya. 

Ezen logisztikai alegységeknél a mozgékonyság, gyors mobilizál-
hatóság és a viszonylagos önállóság elengedhetetlen szükségesség. 

Vizsgálni lehet, hogy a kiszabat szerinti fedélzeti rakétát és lőszert, 
valamint repülő-műszaki szakanyagokat a logisztikai alegységtől al-
kalmazás során az üzembentartók részére ilyen irányú anyag- és esz-
köz-megerősítéssel egyidejűleg részükre és hatáskörükbe adható -e. 
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A többi felajánlott erő és eszköz, úgynevezett stacionáris körülmé-
nyek között az általános rendszerben néhány kiegészítő rendszabály 
bevezetésével biztosítható. 

A felajánlott erők támogatásának komplex megszervezése, ennek 
légierő specifikus feladatrendszere külön feldolgozást igényel. Le kell 
szögezni, hogy az új haderőnemi helyzetben csak a csapatok lehetősé-
geire tudunk támaszkodni. Alkalmazás során a támogatás tényleges 
megvalósulása érdekében bizonyosan van központi konkrét elgondolás, 
mindenesetre a haderőnem szakmai szervezetének álláspontját, szakmai 
érveit célszerű figyelembe venni. Van néhány speciális terület, amit a 
szárazföldi biztosítási tevékenységen túl is meg kell szervezni. Ez ügy-
ben esetleges szakmai egyeztetésekre konkrét, újonnan végzett számve-
tésekkel folyamatosan készen kell lenni, és az érdekérvényesítést fo-
lyamatossá tenni. Készen kell lenni különböző eshetőségekhez igazított 
komplex igény és szükséglet meghatározásokra is.  

Jelen elgondolások szerint a külhoni alkalmazás során, a 7-10 na-
pon túli műveletek támogatási (utánpótlási) tevékenység megszervezést 
a felső szint veszi át; egyrészt jogkör, másrészt képességek megléte 
alapján – pontosabban a légierőnél fennálló kapacitás és képesség hiány 
miatt. Ennek egyik konkrét végrehajtási szereplője az MH 64. Logisz-
tikai Ezred kötelékében létrehozott szállítózászlóalj. Ismereteim szerint 
ez a jelenlegi helyzetben csak általános képességekkel bír. A légierő 
külhoni alkalmazására hivatott speciális, – ami az általános logisztikától 
eltérő támogatás megvalósítását végző szervezetről – az utóbbi időben 
nem esik szó, kutatásaim során ilyennel nem találkoztam. Szükségessé-
gét a COOP KEY bulgáriai eseményei, a lengyelországi AIR MEET 
végrehajtása is bizonyítja. 

Az alkalmazásra kerülő légierő szervezetek támogatási szükségle-
tének biztosítása  végső soron HNS, vezető nemzet, NSE komplex kér-
déskörben vizsgálható. 

Külön dilemmaként kezelendő az a tény, hogy a AFS III. kötet a 
légierő részére 10 napos készletet ír elő, így a számvetéseket már ennek 
megfelelően kell elkészíteni. Mindesetre a haderő alkalmazásának jö-
vőbeni elveit, irányait figyelembe véve, ez a közeljövő feladata lehet. 



 71 

Ez még nincs összhangban a felső szintű szabályozás tervezettel és 
eltérő a szárazföldi csapatoktól. Úgy vélem nekünk a légierő követel-
ményrendszerét kell alapul venni. 

A külhoni alkalmazás logisztikai biztosításának megszervezése 
önálló komplex kidolgozást igényel, meghaladja jelen tanulmány kere-
teit. 

2. A logisztikai támogatás, biztosítás rendje (változat) 

2.1. A logisztikai támogatási rendszer békében és alkalmazás 
során kéttagozatos, egy csatornás (központ- csapat) rendben terve-
ződik. 

A készlet képzés elvei alapján a katonai szervezetek után számve-
tett anyagi készletek lépcsőzése során 7 napos csapat és 23 napos köz-
ponti készlet kerül kialakításra. Ez alól kivételek a majdani felajánlott 
erőkhöz tartozó kijelölt légierő szervezetek, ahol – különösen a pusztító 
eszközökre vonatkozóan – a követelmény 10 napos.  

A csapat logisztikai szervezeteknek az alkalmazáshoz szükséges 
harckiszolgáló és támogató képességei biztosítják a helikopter, illetve a 
lérak zászlóalj, dandár, illetve ennek a szintnek megfelelő 5-7 napos 
közepes intenzitású tevékenységéhez szükséges anyagi készleteket, a 
készletek 100%-ban történő mobilizálhatóságát, elszállíthatóságát nagy 
manőverező képességekkel rendelkező eszközökkel és korszerű anyag-
mozgató technológiával. A csapat logisztikai szervezetek kell, hogy 
rendelkezzenek a kisjavítások, valamint a technikai kiszolgálások vég-
zéséhez szükséges képességekkel. A radar csapatoknál ez kell, hogy 
vonatkozzon a mozgó radarcsoportokra is. 

2.2. A támogatás alaphelyzete a bázis/repülőtér/laktanya vég-
rehajtás.  

Ennek megfelelően a logisztikai/repülő műszaki szervezetek zász-
lóalj szintű közvetlen irányítással egységes szervezetben működnek 
stacionáris, illetve bázis közeli ellátó-kiszolgáló objektumaiban azok 
felszereléseivel együtt. 

A békeműködéstől eltérő időszak ellátási rendjének alapelve a 
szükségletek igénylésére épülő megerősítő támogatás. A központi lo-
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gisztikai támogató szervezetek a rendelkezésre álló erőforrásokból és 
kapacitásukkal közvetlenül támogatják a műveleteket folytató dandárok 
(zászlóalj harccsoportok) harcát (közúti rászállítással, vasúti szállítás 
kirakó állomásra, légi úton stb.) 

Válságkezelő műveletekben (határbiztosítás időszakában) az ellá-
tási rendszer működtetésének alapvető jellemzője, hogy (minősített idő-
szak hiányában) béke szervezeti renddel és a békében meglévő és 
igénybe vehető erőforrásokkal működik. 

Az ellátási rendszer alapvető forrását képezi a békében meglévő és 
felhalmozott, a központi rendeltetésű tárintézetekben (jelenleg az ellátó 
központokban, később a Központi Logisztikai Ellátó Bázis, Harcanyag 
Ellátó Központ) tárolt anyagi készletek, valamint a műveleti területen 
igénybe vehető nemzetgazdasági erőforrások és szolgáltatások (hajtó-
anyag, élelmiszerek és víz, mosatás, javító kapacitások). 

Az alegységek ellátása alapvetően az ideiglenesen létrehozott bá-
zisobjektumokból történik. 

Nem honi területen alkalmazott – szövetségesi kötelezettségeknek 
eleget tevő – erők ellátására a Nemzeti Támogató Elem (NTE) alapjait 
képező alegység, az MH 64. Boconádi Szabó József logisztikai támo-
gató ezred állományában van szervezve, a légierőtől ezen szervezet 
alapjai törlésre kerültek, így esetleg csak törzskari segítségről beszélhe-
tünk. 

Szervezetében kerül létrehozásra (közlekedés koordináló zászlóalj) 
egy légiszállító koordináló csoport, amely részleg várhatóan képes lesz 
repülőgépek berakására és a terhek szállításának megszervezésére. Ez 
majd természetesen alkalmazható légierő alakulatok részére is de csak 
az általános anyag utánszállítás előkészítését oldja meg, a specialitások 
ettől lényegesen közvetlenebb és egyeztetettebb, valamint koordinál-
tabb megszervezést és végrehajtást tételez fel. Ennek kapacitása már 
kevés, nem tartott lépést a felajánlott (és igénybe vett) erők nagyságá-
val. Szervezete – jelenlegi rendeltetésének megfelelően – csak száraz-
földi erők támogatására alkalmas, mint már említettem a légierő speci-
fikus kérdéskörök – nem az ő hibájukból – valahol eltűntek. 

2.3. Egyes végrehajtó alegységek bázistól távoli (külföldi, ha-
zai) bármilyen jellegű alkalmazás esetén a logisztikai főnök által kidol-
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gozott és egyeztetett rendben a re.mü. és a log.z.pk. alkalmazásra kerü-
lő csoportosítás függvényében megszervezi a szükséges logisztikai cso-
portosítást, feladatvégrehajtásra felkészíti és átalárendeli az anyagi-
technikai eszközeivel együtt. Ez esetben a parancsnoki vezetést a „har-
coló” csoportosítás parancsnoka végzi, melynek törzsébe a tényleges 
közvetlen szakmai feladat végrehajtás biztosítására log. szakemberek 
kerülnek kijelölésre és delegálásra -, míg a támogatás komplex meg-
szervezésére vonatkozó szakmai vezetést továbbra is a log. főnök való-
sítja meg. 

Rendszerint – akár szervezetszerű, akár saját vagy megerősítésül 
kapott erők-eszközökből – az alábbi célból kerül létrehozásra önálló 
logisztikai csoportosítás: 

2.3.1. Az erők külföldi alkalmazása esetén: 

• Rep. biztosító és üzembentartó erők eszközök; 

• Ellátó, szállító, javító alegység (szakasz); 

• A logisztikai támogatás megszervezést végző törzskari szerve-
zet (önálló támogató aeg. vezető törzs, ill. bővített S-4 törzs 
stb.); 

• Megkezdődik a váltó csoportosítás kijelölése és felkészítése. A 
re.ka.erők és eszközök – beleértve a beszállás biztosítás erőit és 
eszközeit is – kijelölése és alkalmazása egyedi elbírálást szük-
ségeltet. 

2.3.2. Az erők hazai alkalmazása esetén: 

• Rep.biztosító és üzembentartó erők és eszközök; 

• Az ellátó, szállító, karbantartó erők és eszközök az alkalmazás 
sajátossága szerint különböző irányokban, különböző összeté-
telben jelentkeznek pl. tradicionális ellátást a szárazföldi erők 
biztosítanak. 

Sajnos itt is jellemző az a tény, hogy a haderőnem középszintű 
konkrét támogatási képességgel és lehetőséggel nem rendelkezik, csak 
a csapatok ezirányú szervezeteivel, erőivel-eszközeivel számvethetünk. 



 74 

Saját hatáskörben – amennyiben feltétlen indokolt és szükséges – a 
támogatást, megerősítést csak más csapattól történő elvonással „ve-
zényléssel” lehet megoldani, ami természetesen maga után vonja az ot-
tani képességcsökkenést. 

A szükséges kiegészítő támogatást – úgy anyagi, mint szolgáltatás 
– csak a felső szint (ÖLTP) tudna nyújtani. Ezt lehet készlet, kapacitás 
rendelkezésre állításával, azok helyszínre biztosításával polgári és 
egyéb szolgáltatások igénybevételi lehetőségének jogkör megadásával, 
bizonyos megerősítések alkalmazásával megvalósítani. Jó lenne elke-
rülni azt a helyzetet, hogy a haderőnemi parancsnok részére megparan-
csolt alapfeladat végrehajtására kérnie kell az anyagi eszközt és szolgál-
tatást és csak a visszaigazolás után tervezhet. Természetesen más a 
helyzet az átfogó, komplex, illetve különleges feladat esetén.   

Úgy vélem, hogy a törekvésünknek olyannak kell lenni, hogy elér-
jük azt, hogy a csapatok részére történő rendelkezésre állítás olyan mó-
don történjen, ami még ideiglenesen sem vezet a csapat-képesség csök-
kenéséhez. Ez azt jelenti, hogy ne a csapat mentjen a képesség 
megteremtés felé, hanem az arra hivatott szervezetek kötelességszerűen 
folyamatosan biztosítsák azt, és valamilyen módon legyenek „érdekel-
tek” annak fenntartásában. 

2.4. Figyelembe véve azon tényt, hogy a szakmai elöljáró 
(ÖLTP) olyan elgondolással rendelkezik, mely szerint minden egyes 
irányban és hierarchikuson követni kell az ő ágazati szervezeti struktú-
ráját, ezért a kiképzés technikai, humán anyagi-technikai, térképanyagi 
területekkel is ki kellene egészíteni az adott biztosítási főnökségeket. 
Ebben az esetben új helyzet áll elő, ami azt jelenti, hogy vélhetően ál-
lománykiegészítés szükséges, ami jelen helyzetben nem biztos hogy 
járható út. A légierőn belül ezen területek az eddigi jól bevált úton ha-
ladnak és működnek.  

Abban az esetben amennyiben a haderőnemi tevékenység admi-
nisztratív támogató funkciói a műveletek logisztikai biztosításának 
megszervezése, annak szakmai vezetése irányában tolódik el, úgy külön 
megvizsgálandó  a légi hadműveleti központ irányában való tevékeny-
ségre való felkészítés  és az abban való tevékenység. Külön kérdéskör-
ként vetődik fel AIRSOUTH felé történő kapcsolattartás, az abban az 
irányban történő kötelezettség teljesítés és információ csere. Az ebben 
az irányban történő további tevékenység véleményem szerint a szövet-
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séges légierők oldaláról a LEP A-4 önálló hatáskörű és a biztosításra 
vonatkozó teljes hatáskörű ráhatását tételezi fel, amely érzésem szerint 
a közeljövőben vizsgálat tárgyát kell hogy képezze, abból a szempont-
ból, hogy megtudunk-e felelni ezen feltételeknek.  

Haderőnemi szinten komolyan meg kell vizsgálni a jövőbeni A-4 
feladatrendszer végrehajtási képességét, elemezni és értékelni a belső és 
külső együttműködési területek, személyi és tárgyi feltételeket és ennek 
ismeretében az illetékes vezetők és szakmai előljárók részére a végre-
hajtási tevékenység konkrét területeit szükséges tisztázni. Meg kel te-
remteni a felelősségvállalás és lehetőség (képesség) összhangját, ami az 
elvárások tisztességes alapja. 

3. A logisztikai és támogató szervezetek integrációja a lé-
gierőnél 

A haderőnemeknél a G(A)-4 vezető szervek jelenleg magukba fog-
lalják a hadtáp, a haditechnikai ágazatoknak megfelelő szaktiszteket, 
elkülönítésük és felismerésük csak szakmai szám kiválasztásával lehet-
séges.  

A központi tagozatban végbe ment integrációs folyamat ezen a 
szinten megakadt. Az egységes logisztikai és támogatási rendszer had-
erőnemi szinten nem alakult ki.  

A térképész, meteorológiai, kiképzés technikai, a humán anyag és 
mérésügyi tevékenységek a légierőnél különböző vezetési blokkokban 
változó alárendeltségben működnek. 

Megértve azt, hogy a szakmai elöljárói jogkör érvényesítése, az 
egységes szervezeti rend kialakítása megkövetelik a további integrációt, 
a feladatok és jogkörök átvételét –így szükséges átvételük más szerve-
zeti, vezetési elemektől és beintegrálásuk a logisztikába. 

Az integrációt a központi tagozatot figyelembe véve a légierőnél  
úgy célszerű végrehajtani, hogy: 

A haditechnikai blokkba integrálódna be a: 

• Kiképzés technika; 

• Mérésügy. 
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A hadtáp blokkba:  

• Humán anyagi alosztály; 

• Katonai elhelyezés; 

• Létesítmény szolgálat. 

Létre lehet hozni a támogató blokkot, melybe célszerű megjelení-
teni: 

• A térképész szolgálatot, (vagy hadtáp blokk); 

• A meteorológiai szolgálatot (kérdéses). 

A meteorológiai szolgálat a repülő alakulatoknál a repülés bizto-
sítás egyik kiemelt és közvetlen tényezője. Erői-eszközei, munkaterüle-
te és rendje viszonylagosan egyedi megközelítést kívánnak, a szolgálat 
összetett állománnyal rendelkezik és viszonylag nagy létszámú. 

Mint ismert csapat szinten úgynevezett típus törzsek kerültek ki-
munkálásra, ezen belül a logisztikai vezető állományra is. Úgy tűnik, 
hogy az általános logisztikai biztosítás megszervezésére vonatkozóan jó 
irányban mozdult el. Mindazonáltal a légierő specifikumának megfele-
lően szükséges néhány felvetés és kiegészítés.  

Mindezeket vázlat szemlélteti, melyből szükséges az alábbiakat 
kiemelni: 

• A törzskari tevékenységben a hadműveleti központokat általá-
nos és re. mü. logisztikai állománnyal támogatni szükséges; 

• A re.ka. szakvezetését – megfelelő mérlegeléssel – a műszaki-
technikai főnök végezheti; 

• A tűzoltó alegységek logisztikai szükségelteinek biztosítását a 
vegyivédelmi –technikai főnök végezheti; 

• A hadtáp állományát re.üza. ellátást – beleértve a labor tevé-
kenység szervezeteit is – végző önálló személlyel szükséges ki-
egészíteni; 
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• Az egységes logisztikai vezetés érdekében a repülő-műszaki 
szakkérdések vezetés szintű kezelésére a re.mű.ell. szolgálatot 
szükséges megjeleníteni; 

• A hadműveleti, illetve logisztikai tervező vezető főtisztet a ha-
ditechnikai és hadtápfőnököt célszerű log.főnöki helyettesi jog-
körrel felruházni. 
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A CSAPAT LOGISZTIKAI FŐNÖKSÉG EGY CÉLSZERŰ VÁLTOZATA (1) 
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- kiképzés techn. ti. * 
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Megjegyzés: az előző oldal ábrájához: 
 

- A kiegészítő log.ti. szakmai száma a fegyvernemi hovatartozás szerint változik (lérak., re., radar)A 
repülő-műszaki szakanyagot kompletten a re.mmsz.z. állományában célszerű megjelentetni. 

- A művelettervezőknél min. két váltás biztosítása szükséges.(WOC, SAMOC tevékenység) 

- A logisztikai (esetleg a haditechnikai és hadtáp) főnököt az állománytábla tervezésénél célszerű sú-
lyának és feladatának megfelelően a parancsnokság állományában megjeleníteni. 

- A repülő csapatoknál a meteorológiai szolgálat speciális felépítést igényel. 

- * ha nincs támogató főnökség. 
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MŰVELETI VEZETÉS RENDJE 

(VÁLTOZAT) 
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LOGISZTIKAI VEZETÉS RENDJE 

(VÁLTOZAT) 
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4. Átfegyverzés és modernizáció néhány kérdése 

A harci és szállító helikopter technika korszerűsítésének jelenlegi 
helyzetével és jövőbeni  perspektíváival kapcsolatban szükségesnek tar-
tok kiemelni néhány gondolatot. Annál is inkább mivel napjainkban a 
légierőnél bekövetkező változások háttérbe szorítják ezt az igen fontos te-
rületét a légtérvédelemnek. Ez a légtérvédelemnek egy igen speciális    
feladatrendszere, amely a szárazföldi csapatok harcának levegőből törté-
nő közvetlen tűztámogatását és a szállításokat foglalja magába. Eszköze a 
harci és szállítóhelikopter. 

Darabszámukat tekintve meghatározói is lehetnének a légierőnknek 
hiszen az összesen hadrendben álló repülőeszköz mennyiségnek több 
mint 70%-át alkotják.  

A váltás, ezeknél az eszközöknél nem olyan látványosan zajlik mint 
a harcászati repülőknél, azonban itt is igény van típusváltásra, illetve bi-
zonyos fokú modernizációra. 

A légierő reformja fő célkitűzéseinek nemzeti törvényi hátterét és a 
szövetségi követelményeket a következő dokumentumok határozzák 
meg: 

• A Magyar Köztársaság alkotmánya, 

• A Honvédelemről szóló 1993. évi törvény, 

• A 61/2000 Országgyűlési Határozat, 

• A 14/2001 HM utasítás a védelem-tervezési irányelvekről. 

A 61 /2000 számú Országgyűlési határozat kimondja, hogy: “ A 
légierő szervezetét úgy kell korszerűsíteni, hogy a légvédelem egész 
rendszere képes legyen a NATO integrált légvédelmi rendszerként 
(NATINEADS) működni, a repülőcsapatok pedig legyenek képesek 
közreműködni a kollektív védelmi feladatok ellátásához szükséges mű-
veletek végrehajtásában. Képesnek kell lenniük a honi légtér feletti el-
lenőrzés biztosítására. “ 

A Szövetségi követelményrendszereket a NATO haderő szabványok 
általános légierő és ellenőrzési kötetei, a NATO védelemtervezési kérdő-
ívekre adott nemzeti válaszaink és a NATO 2002-ben kiadott, majd fel-
függesztett, illetve ez évben újra megfogalmazása kerülő, 2008-ig szóló 
haderő-fejlesztési célkitűzései tartalmazzák. 
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E rövid bevezető után tekintsük át a harci és szállító helikopte-
rek jelenlegi állapotát, a technika és a rendelkezésünkre álló erőfor-
rások által biztosított lehetőségeket, valamint a közeljövő feladatait. 

A terület aktualitását az is indokolja, hogy a magyar légierő nem 
rendelkezik megfelelő csapásmérő, tűztámogató, logisztikai légi szállítá-
si kapacitással és speciális harci képességekkel. Adott esetben azonban 
más NATO tagállam különböző feladatú repülő erőivel kell a magyar lé-
gierőnek együttműködnie a magyar légtér szuverenitásának megőrzése 
érdekében. Ebből egyértelműen következik, hogy "csak" tisztán a Ma-
gyar Köztársaság légterében feladatra kijelölt helikoptereket is a szüksé-
ges mértékben alkalmassá kell tenni a szövetséges erőkkel való együtt-
működésre. E feladathoz üzemképes, üzemidővel rendelkező és mo-
dernizált helikopter típusokra van szükség. 

Részleteiben az egyes típusokról: 

Mi-24 típusú harci helikopterek: Jelenleg 32 db áll hadrendben, a 
Magyar Honvédségnél jelenleg összesen 56 db található a típusból, bele-
értve ebbe a számba a Németországból kapott 20 db harci helikoptert is. 
Jelenleg a hadrafoghatósági mutatók nagyon alacsonyak! Ennek oka az, 
hogy az elmúlt időszakban a típus teljesen felélte a rendelkezésére álló 
összes tartalék alkatrészt, javító készletet és jelenleg ott áll, hogy a repü-
lésből kivont üzemidővel nem rendelkező helikopterekből a még hasz-
nálható berendezéseket is abba a néhány helikopterbe építették át, ame-
lyek még tudnak repülni üzemidő tartalékuk okán.  

A jelenlegi helyzetben átlagosan 3-4 db kiképzésre alkalmas harci 
helikopter áll rendelkezésére a hajózó állománynak. Az üzemképtelen-
ség oka tehát a nagymennyiségű anyaghiány. Sokkal kisebb mértékben, 
de az elmaradt ipari javítások is negatívan befolyásolják a hadrafogható-
ságot. Erről a mélypontról most már csak nagyon nagy léptékű erőforrás 
befektetéssel (átcsoportosítással) lehet elmozdulni, látványos emelkedést 
felmutatni!  

Nemzeti feladatokra, válságkezelésre 16-16 db harci helikopterrel 
számolhatunk, védelmi hadműveletek esetében pedig további harci heli-
kopter igény van. Amint az látható, ezt a mennyiséget nem tudjuk kielé-
gíteni, sőt a jelenlegi 32 db-os flotta helyreállítására 16-17 milliárd Ft-ra 
lenne szükség a költségvetés által betervezett összeg fölött. Erőforrás ol-
dalról ez az összeg az elkövetkezendő években nem prognosztizálható. 
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2002-ben 3 db harci helikopter ipari javítása befejeződött és a jövő 
évi keret terhére 3db helikopter javítása elkezdődött. A német országból 
kapott Mi-24P típusú helikopterek rendszerbe állításának folyamata el-
kezdődött. Eddig úgy tűnt, hogy a kísérleti nagyjavítás megrendelésére a 
szükséges fedezet rendelkezésre áll.  

A típus modernizálása elengedhetetlenül szükséges. Több ajánlatot 
megvizsgálva a szakmai elöljáróságunk a költségek minimalizálását szem 
előtt tartva a Visegrádi Négyek (V-4) ajánlata mellett döntött. Folytak az 
egyeztető tárgyalások a modernizáció mélységének, a hozzájárulások 
arányának meghatározásában, az elvégzendő munkálatok időzítésében. 
Egyelőre ismereteink szerint a sürgető határidők, és a forráselégtelenség 
jellemzi a Visegrádi Négyek közös elhatározását. Ki kell mondani, hogy 
nem feltétlenül biztos a megvalósulás tényszerűsége. Egyes nyilatkozatok 
szerint az orosz fél – mint gyártó – bevonásával esetleg lendületet vesz a 
kérdés megoldási iránya.  

A jelenleg érvényes gyári üzemidős előírás szerint a helikopterek 
teljes műszaki naptári üzemideje 20 év. Amennyiben ezt változatlanul 
hagynánk, úgy 2007-re már csak 11 db üzemben tartható helikopterünk 
maradna (ez tartalmazná azt a Németországból származó 6 db Mi-24P tí-
pust, amely nincs hadrendben!). A helikopterek jelentős része műszaki 
állapotukat tekintve megfelelő állapotban van és úgy naptári, mint re-
pült idő szerint jelentős tartalékokkal rendelkezik. Ennek kiaknázása ér-
dekében üzemidő hosszabbításukkal már eddig is élt a kamarai jogkört 
gyakorló szolgálati főnökség. Megítélésük szerint a 35 éves végső naptári 
üzemidő reálisan megcélozható. Ennek teljesülése esetén mintegy 25 da-
rabból álló géppark akár 2016 – 2020-ig is fenntartható. Ettől függetle-
nül a VFIB döntés 12 gép, így ezzel kell a következőkben számítanunk.  

Az élettartam növelés a modernizálás egyik célkitűzése, és egyben 
feltétele is. Ha az élettartam növelés nem biztosítható, akkor a moderni-
zációra nem szabad áldozni!! Megjegyzendő, hogy az élettartam növelés-
nek van realitása!  

Feladataink:  

• a géppark hadrafoghatóságának helyreállítása, 

• a NATO felajánlás teljesítése (2007-től 8db helikopter - a NATO 
2005-től kéri a teljesítést). 
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• Korszerűsítés a következő célkitűzésekkel: 

- NATO interoperabilitás, 

- éjszakai alkalmazhatóság, 

- önvédelem javítása, 

-  élettartam növelés 20 évről 35 évre, 

-  együttműködés a V-4 államokkal. 

Jelenlegi elgondolások szerint a mintegy 12-15 gépből álló helikop-
ter zászlóalj tartható fenn, ez megfelel az elfogadott amlició szintek köve-
telmény és teljesíthetőségi szükségletnek.  

Mi-8 típusú szállító helikopterek: Jelenleg 36 db van a Magyar 
Honvédség hadrendjében. A nagymennyiségű anyaghiány, valamint az 
elmaradt iparai szintű javítások miatt átlagban a típusból 8-10 db áll a ha-
józó állomány rendelkezésére. Az okok megegyeznek a harci helikopter-
nél megemlítettekkel.  

A szállító helikopterek korszerűsítéséhez, illetve nagyjavításához és 
üzemidő hosszabbításához az előzetes számvetések szerint mintegy 35 
milliárd Ft szükséges. Ez az összeg azért ilyen nagy, mert a korábbi had-
erő-fejlesztési csomagokban erre a célra - mivel nem szerepelt a követel-
mények között - erőforrás nem került betervezésre. Mivel a szállító heli-
kopterek modernizálási igénye gyakorlatilag a harci helikopterekével egy 
időben jelenik meg, korszerűsítésüket is 2003 - 2008 között, a harci heli-
kopterekkel párhuzamosan kellene  végrehajtani. De modernizálásra csak 
a Mi-17 típus a célszerű a Mi-8 kifut helyette néhány újabb Mi-17 heli-
kopterek beszerzése a tervezett. 

Mi-17 típusú szállító helikopterek: Jelenleg 7 db van a Magyar 
Honvédség hadrendjében. Átlagban 3-4 db helikopter üzemképes. A típus 
hasznosan ötvözi a Mi-8 típus megbízhatóságát, valamint a Mi-24 típus 
megemelt teljesítményét. A típusra a kis számú berendezés hiány jellem-
ző. Fiatal koruknak köszönhetően sokat repülnek, alkalmazási lehetősége-
ik szélesebbek mint az előző két típusnak.  

A szakemberek számításai szerint a következőkben mintegy 12-15 
db-ból álló szállító helikopter zászlóalj rendszerben tartása a célszerű és 
erre van lehetőség. A NATP alkalmazáshoz szükséges feltételek – amit 
2005-től kérnek – meg kell teremteni. Az igény végül is majdnem „test-
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reszabott”, azonban a páncélzat az NBC védelem megteremtése, 
infracsapda beépítése komoly szakmai munkát kíván. A hatótávolság és a 
feladat (csapatszállítás, logisztikai utánszállítás alkalmazás) végül is 
összhangban van. A telepíthetőségi követelmények megteremtését első-
sorban nem a haderőnem alapfeladataiként  datálom. 

5. A tervezési tevékenység várható iránya a légierőnél 

A Haderő felülvizsgálat eredményeként várhatóan haderőnemi és 
csapat szinten is a struktúra, az alkalmazás, a feladatrendszer, a felelősség 
és jogkörök, valamint a képességek tekintetében, egyfajta folyamat ered-
ményeként jelen helyzetű szabályozáshoz viszonyítva lényeges változá-
sok következnek be. Ezen változások logisztikára ható elemzése nem té-
mája a tanulmánynak, mindamellett nem lehet figyelmen kívül hagyni – 
már az előkészítés folyamatában sem – a tárgyra ható tényezőket. 

Vizsgáljunk meg néhányat a teljesség igénye nélkül: 

• Az alkalmazás, a műveleti tevékenységre való felkészítés és vár-
ható végrehajtás tartalmi kérdésköreinek változása. 

• A logisztikai biztosítás tervezése szempontjából várhatóan előtér-
be kerül a szövetségi kötelékben, érdekben történő alkalmazás, 
ami a tervek és jelentések tartalmi kérdéseiben súlypont eltoló-
dást helyeznek előtérbe. Az AFS III. előírásainak megfelelően a 
tervezés alapadatai, követelményei mindenképpen változnak. 
Haderőnemi szinten előtérbe kerül a LOGREP V-nek megfelelő 
operatív tervezés. 

Mindez különböző – minden egyes alkalmazásra más és más belső 
tartalmú és ágazati megközelítést tételez fel ( önálló, részben önálló, utalt, 
részben utalt, vezető nemzet, vállalkozás, BNT stb.). 

• Strukturális változások tekintetében az anyagnem biztosítási te-
vékenység, az ellátás-biztosítás kérdésköre bővül, ami alapvetően 
a szilárd anyag biztosítás növekményt jelent, mégpedig olyan 
vonatkozásban, hogy a kiképzési-technikai, illetve humán vagy 
térképanyag nem igazán kapcsolható a tradicionális ágazatok-
hoz. 

• Elsősorban haderőnemi szinten felvetődik a kérdés, szükség van-e 
részletes műveletbiztosítói tervezésre, ezen belül úgynevezett 
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ágazati irányokra? Most különösen a létszámarányokra való te-
kintettel – úgy tűnik, hogy nem szükséges, és humán erőforrás ol-
dalról nem biztosított az elkészítés feltételrendszere. Az ágazati 
részletes tervekre – mely az előző fejezetben részletesen tárgya-
lásra került – szükség volna, azonban a létszámarányok csak ope-
ratív adatnyilvántartás karbantartására adnak lehetőséget. Ebben a 
helyzetben előtérbe kerül a művelettervező állomány komplex 
szemléletű felkészítése és alkalmazása. Könnyen látható, hogy a 
szakmai műveleti vezetésbe egyidejűleg nem emelhető be mind a 
11-13 anyagi ágazat. Ennek megfelelően úgy tűnik, hogy haderő-
nemi szinten a törzskari munka kerülhet előtérbe és a hadműveleti 
vezetés számára a „letisztított”, kiemelten kezelendő alapadat, 
tervezés és az ehhez kapcsolódó megszervezés biztosítása látszik 
a megvalósíthatónak. A haderőnemi ágazatnak nincs érvényesít-
hető jogköre, lehetősége, igazi beleszólása a biztosítási tevékeny-
ségbe, így ennek megfelelően a valósághű tervezésbe, gyakorlati-
lag követő helyzetnek megfelelően működik. A gazdasági, 
ellátási-biztosítási folyamatok csapat-központ viszonylatban köz-
vetlenül bonyolódnak. A fentieknek megfelelően a megszervezés-
re vonatkozó tervezés lehet a kiindulási alap. 

• Az összhaderőnemi és szövetségi jelleg erősödése okán az „ad-
minisztratív támogató” alap feladatrendszernek megfelelően az 
eddigieknél jobban kell, hogy érvényesüljön a koordináció, az 
együttműködés – elsősorban a külső, bármilyen tekintetben érin-
tett szerveze-tekkel – úgy katonai, mint kormányzati és polgári 
vonatkozásban. A kérdés, hogy az A4, jelenleg ismert szervezeti 
kereteivel – beleértve az NTE század felszámolását is – hogyan 
tud majd megbirkózni, hogyan tud a vezetői elvárásoknak megfe-
lelni. Ez szintén a szakmai törzskari tevékenység tervező és egy-
ben végrehajtótartalmát is jelenti. 

• Véleményem szerint a következőkben előtérbe kerül a költségha-
tékonyság vizsgálata is az egyes biztosítási tevékenységeknél, me-
lyet már számszerűsíteni is szükséges.  

Különösen fontosnak tartom, különösen a szolgáltatások igény-
bevétele tervezésénél, ahol már a gazdasági tevékenységekre vonat-kozó 
előírásrendszer ismerete, előfeltétel megteremtés is szükséges. Ezért a 
gazdálkodási szakemberek bevonása a művelettervezés logisztikai bizto-
sítás alrendszerébe elengedhetetlen.  
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• A fentiekből adódóan – már új szervezeti struktúrára való átállás után 
közvetlenül – szükséges újból megvizsgálni a logisztikai biztosítás 
tervezésére vonatkozó okmányrendszert és azt az új szakszemélyi ál-
lománnyal támogatott és alapozott képességek figyelembevételével 
az elvárásokhoz való lehetséges harmonizációval áttekinteni. 

Alapgondolatként szükséges kezelni, hogy az információ áramlásból 
a haderőnemet nem lehet kihagyni, viszont azt lehet vizsgálni, hogy mi-
kor milyen tartalmú, mélységű és „feladatú”-ra van szükség, illetve lehe-
tőség , tisztázni kinek a számára, milyen adat hordoz információt. 

A fentiek – a teljesség igénye nélkül – a téma előzetes érintését cé-
lozzák meg, feldolgozása önálló, külön tevékenységet igényel, mely vár-
hatóan a nem távoli közeljövőben már sürgető igényként is felmerülhet. 

6. Összegzés-következtetések 

1. A logisztikai biztosítás – mint olyan – nagy kerülővel visszakerült 
a kipróbált, jól működő, nagy tapasztalatokkal rendelkező – eredeti helyé-
re. Véleményem szerint a szakmai ágazatok arculatának elvesztése és 
ilyetén való működtetése egyik szinten sem bizonyult igazán életképes-
nek. Különösen vitatható volt a végrehajtás területén, de a vezetés szem-
pontjából  is kifejezetten szétforgácsolt volt. Talán a mostani helyzet az 
amikor helyre tudjuk tenni és megtudjuk teremteni a logisztikai törzs-
munka, valamint az ágazati tevékenység összhangját.  

2. Szervezeti és strukturális kérdésekben a minden vezetési szinten 
megtalálható „legfőbb logisztikus” személyében remélhetőleg megterem-
tődik a jogi- és hatáskör, valamint felelősség és képesség összhangja.  

3. A kidolgozott és remélhetőleg kialakításra kerülő logisztikai 
törzskultúrák a légierő szempontjából szükséges specialitásoknak megfe-
lelő kiegészítésekkel vélhetően a célszerűség és feladatorientáltság szerint 
fognak működni. 

4. Az új szervezetek kialakításánál az új haderőstruktúrára való átál-
lásnál – ezzel egyidőben – a logisztika számára az egyik legnagyobb ki-
hívás a határidőre történő „felszámolás logisztika” ideg-rendszert 
próbáratevő megoldása. Ebben a tekintetben mindegyik vezetési szint 
kemény időszak elé néz. Véleményem szerint ezt a feladatot csak precíz, 
többszörösen egyeztetett tervezéssel és együttműködéssel, magasfokú 
operativitással lehet megvalósítani. 
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5. A légierő modernizációját, valamint a felajánlott erők külhoni al-
kalmazásának biztosítási kérdéseit illetően úgy gondolom nem igazán le-
hetünk nyugodtak. Ez a kérdéskör- mintahogy kifejtésre ke-rült – a közel-
jövő egyik közép és felső színt számára kidolgozandó és megoldandó 
konkretizált feladatrendszert kell hogy jelentsen. 
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