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A LÉGIERŐ LOGISZTIKAI KÉPESSÉGEINEK  
ÁTALAKULÁSA ÉS JELENLEGI HELYZETE 

Vasvári Tibor1 

Az elmúlt időszakban a sorozatos haderő-átalakítás következmé-
nyeként és velejárójaként a légierő logisztikája is egy sor „átrendeződé-
sen”, változtatáson ment keresztül, amíg a mai helyzetig eljutott. Az át-
alakítások, „modernizálások” többé-kevésbé hagytak nyomot, voltak 
fájdalmasak, voltak újszerűek, illetve szakmai szempontból érdekesek is. 
Elöljáróban úgy vélem annyi leszögezhető, hogy ezt az időszakot az út-
keresés, a kompatibilitáshoz megfelelő, de vélhetően a kissé túlzott és 
túlfűtött ambícióktól is vezérelt „új” megalkotás is közrejátszhatott, 
amit a gyors eredményre való – egyébként egészséges – törekvés is befo-
lyásolhatott.  

Természetesen a fentiek – mint egyfajta és szigorú magánvélemény 
– rövid komplex összegzésben igen száraznak tűnnek. A légierő szem-
pontjából az első „érvágás” a szakmai ágazatok haderőnemi szintről csa-
patszervezetbe való delegálásával jelentkezett. Ez azt jelentette, hogy a 
szakmai vezetők az 1. logisztikai és támogató ezred szervezetébe kerültek 
beépítésre egyedi, illetve ágazati csoportoknak megfelelően, közvetlen az 
ezredparancsnok alárendeltségébe. Igen érdekes helyzet alakult ki. A 
szakmai ágazati vezetés egy a haderőnemnek horizontálisan elhelyezett, 
de a többivel együtt azonos vertikális alárendeltségű alakulatához került, 
ahol elvben az egymás mellettiséggel együtt kellett volna a feladatmegol-
dást eszközölni. Röviden szólva, így a szakmai alárendeltségről, irányí-
tásról nem igazán lehet beszélni. Különösen érdekes helyzet alakult ki a 
repülő-műszaki vonalon, ahol a szakmai közvetlen vezetés elengedhetet-
len.(Az akkori helyzetet jól tükrözi egy vicces vélemény, mely szerint a 
repülő-műszaki haderőnemi szintű szolgálat kiváló szinten képes vezetni 
az 1. logisztikai és támogató ezred repülő és helikopter erőinek szakirá-
nyú biztosítását). Az értékelés nem a jelen cikk tárgya és tartalma. 

A sok ellentmondás mellett voltak komoly anyagi kihatásai is. Töb-
bek között a haderőnemi pótlék kérdésköre, ami konkrétan is jelentkezett. 
Az ezred parancsnoka a beosztottak felvetését – mely szerint ez a csoport 
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mégiscsak középirányítói feladatokat hajt végre és nem bírálható el ilyen 
tekintetben a helyi azonos beosztásokkal – akceptálta és részükre jogkö-
rénél fogva a haderőnemi pótlékot megállapította. Ezt követően jó idő 
múlva egy helyi „tanult embernek” szemet szúrt a dolog és kezdetét vet-
te egy procedúra – melyet itt tiszteletteljes okokból nem kívánok részle-
tezni – melynek végén mindenki számára negatív végeredmény született. 

Ez a szervezeti tevékenység nem bizonyult életképesnek, így a had-
erőnemi parancsnok saját hatáskörén belül „bevezényléssel” oldotta meg 
ezt a problémát. 

A fentieken kívül ez természetesen összetettebben jelentkezett, így 
például a szakmai kérdéskörön túl periférikussá vált a haderőnemi pa-
rancsnok gazdálkodási tevékenysége, az alkalmazás és vezetés szempont-
jából a harcálláspont szakmai támogatása, a középszintű szakvezetési 
operativitás, az intézkedési, döntés-előkészítési és a törzskari tevékenység 
kreativitása stb. 

A második ilyen „megrázás” a közép és csapatszinten létrehozott 
Logisztikai Műveleti Központok. A légierőnél ez – bizonyos meglepe-
tésre – nem okozott sem különösebb megrázkódtatást, sem bármiféle 
fennakadást. Haderőnemi szinten igaz, hogy nem így nevezték, de a 
bklokkosítás formájában gyakorlatilag teljes mértékben megvalósulhatott 
és működhetett. Természetesen különösen csapatszinten előfordultak 
zökkenők, melyeket viszont lehetett kezelni és rendezni. A kérdés abban 
csúcsosodott ki elsősorban, hogy végül is ebben a struktúrában ki a 
gazdasági vezető, ki a legfőbb logisztikus. 

A szabályzatokban, utasításokban ez a logisztikai főnök feladata, ha-
tásköre és felelőssége volt, ugyanakkor a végrehajtási komplex lehetőség, 
szervezet és képesség a logisztikai és a repülő-műszaki zászlóaljparancs-
nok kezében összpontosult. Ennek megfelelően a helyzet történelmileg 
végül is úgy alakult, hogy az egyes helyeken a személyi habitus és kez-
deményezés megragadás, valamint a vezetői hagyományok alapján ala-
kult ki és működött. Mint már említettem ez a működtetés a légierő csa-
patainál bevált, az egyes szervezetek között az együttműködés jó. Ezt, 
úgy tűnik, hogy a feladatrendszerek bizonyos ráhatással való alkalmazási 
feladatnak leginkább megfelelő differenciáltsággal bíró előzetesen felké-
szített és egyeztetett szükség szerinti operatív lehatárolásával sikerült a 
megfelelő irányba terelni. Erre az időszakra esett, hogy az eddigi „ki-
helyezett” középszintű logisztika szervezetileg és strukturálisan is beke-
rült az A4 állományába. 
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A haderő átszervezés kapcsán harmadik fázisként napjaink ez irá-
nyú tevékenysége az egyik irány. Mielőtt a logisztikát vizsgálnánk, te-
kintsük át a haderőnem szervezeti változását. 

 

 

Mint ahogy a vázlatról kitűnik a haderőnem szervezetében jelentős 
változások következtek be: 

• Teljes egészében megszűnt három alakulat (légvédelmi rakétaez-
red,  harci helikopter-ezred és . vegyes szállítórepülő-ezred); 

• Teljes egészségen felszámolt két helyőrség, illetve repülőtér (Na-
gyoroszi, Szentkirályszabadja); 

• Megalakult egy új repülő szervezet; 

• Felszámolt és új szervezeti struktúrára tért át az 1.LTE, megala-
kult az 1.logisztikai és támogató zászlóalj; 

• A többi alakulat szervezetében, fegyverzetében, feladatrendszeré-
ben, struktúrájában és bizonyos helyeken díszlokációjában válto-
zások következtek be. 

A főbb fegyverrendszerek változását vizsgálva megállapítható, hogy 
az érintette és átfogta a teljes fegyverrendszer kérdéskört. Ez a logisztika 
vonatkozásában a felszámolás, illetve a kivonás komplex tevékenységé-
vel való – mondjuk ki egyenesen – többletmunkát jelentett. Különösen 

A légierő szervezete a haderő-átalakítás után 
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kemény munkát jelentett ez a repülő eszközök tekintetében ahol ez meny-
nyiségileg, típus és helyőrség szerint is viszonylag jelentősen számszerű-
síthető. A légvédelmi rakéta és radar fegyverrendszereket a változásokból 
eredő ezirányú tevékenység érzékenyen, de kisebb mértékben érintette. E 
vonatkozásban igen jó együttműködés és elvárt hatékonyságú operativitás 
alakult ki a végrehajtó, a szakmai elöljáró, valamint az érintett Ellátó 
Központok között. Az egymásra mutogatás, a feladatok tologatása és 
mindenfajta értelmezési aggályoskodás kizárásával viszonylagos gördü-
lékenységet sikerült biztosítani, és ez volt a végrehajtási biztonság záloga.  

Úgy vélem e tevékenységhez hozzájárult az a tény is, hogy a Légi-
erő Parancsnok az e tárgyú komplex tevékenységet haderőnemi szinten 
egy szakemberekből létrehozott „menedzsercsoportra” bízta, így azok 
„kvázi biztos”-ként tevékenykedtek. Ezzel a törzs állománya fő figyelmét 
a az előremutató felkészítésre tudta összpontosítani és kiszűrésre került az 
ilyenkor meglévő külön – külön intézkedés özön.  

A fentiekből néhány következtetés levonható: 

• A haderő átalakítás a csökkentéssel egyidejűleg új gondolkodás és 
felfogás módból indul ki, ami a feladatrendszerek változását is 
magával hozta; 

• A modernizációval és fegyverrendszer változásokkal egyidejűleg 
komoly logisztikai kihívás, a felszámolások logisztikája; 

• A nemzetközi, szövetségi jelleg előtérbe kerülésével az alkalma-
zási koncepciók támogatási tevékenység tartalma és megvalósulá-
sának mikéntjei új elméleti – gyakorlati kérdéskör megoldásokat 
szükségeltetnek; 

• Fegyverrendszer kultúrák összpontosítása jelent meg; 

• A modernizációval egyidejűleg az „emberről” való gondoskodás 
viszonylagos elsődlegessége figyelhető meg; 

• A szolgáltatások mind szélesebb köre (outsourching), a gazdasá-
gosság, a minőségi megvalósítás kerül előtérbe; 

• Az alkalmazók, végrehajtók viszonylagos önállóságának megnö-
vekedett szerepe és helyzete szélesedik; 

• A középszintű támogatási tevékenység szerepkörének megszűné-
se, a menedzsment előtérbe kerülése. 
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Mindezek után néhány szót, a logisztikát érintő változásokról 

1. Haderőnemi szinten mintegy egyharmaddal csökkent a szakál-
lomány, ami 23 főt jelentett. Ezt a csökkentést komplett blokkok 
megszüntetésével (koordinációs, fegyverrendszer), összevonásá-
val (hadtáp és műszaki infrastrukturális), valamint feladatrend-
szer átcsoportosításokkal kellett megoldani. 

A Logisztikai Főnökség szervezete a haderő-átalakítás után 

 

A táblázatban leírtakhoz úgy tűnik, nem igazán lehet mit hozzá-
fűzni.  

Lényegét tekintve egyszemélyessé, illetve megbízott alapján történő 
vezetettségűvé (műszaki-technikai) váltak a szakágak, a törzskari tevé-
kenységben csak komplex tevékenységi körök jelennek meg. Haderőnemi 
szinten elsősorban a jelzett létszámkorlátok miatt nem került leképzésre 
az ÖLTP iránystruktúrája, nevezetesen a humán anyagellátás az A1-nél, 
a térképellátás az A2-nél, a kiképzés-technika az A3-nál, a PKSZ az A6-
nál maradt. A belső ellenőrzés viszont PK közvetlenként alosztály szinten 
kikerült a gazdálkodási blokk szervezetéből. Az A4 a szükséges mérték-
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ben az adminisztratív támogatás feladatának megfelelően a parancsnok 
döntés-előkészítő szervezeti tevékenysége felé halad. 

2. Csapatszinten logisztikai vonatkozásban az előző szervezeti 
strukturális kérdéskörhöz képest alapvető változás nem következett be. A 
légierő alakulatainál is rendszerbe álltak a törzsfőnök támogató helyette-
sek, akik helyük, szerepük megtalálásával a vezetési szakmai koordináci-
ót tudják megfelelő szintre emelni. 

3. Az 1. LTE átszervezésével az NTE alegység megszüntetésével a 
légierő elvesztette a nemzetközi tevékenységre tervezett légierő alakula-
tok felajánlással egyidejűleg tervezett légierő speciális tervező-szervező, 
végrehajtó képességet. 

Ez a képesség sehol máshol nem jelent meg. A légierő A4 által he-
lyette kidolgozott koncepció – horizontálisan a csapatok állományában 
elhelyezett, vertikálisan felépített, centrálisan kiemelhető modulárisan 
strukturált szervezetek, melyek NTE és HNS funkció ellátására voltak hi-
vatottak – a minden szinten történő egyetértés után elveszett. 

Az alábbi két táblázatban a teljesség igénye nélkül, csak a figyelem 
ráirányítás és feladat mélység szempontjából nézzük meg a tartalmi ösz-
szetevők számszerűsített megvalósítását. 

Légierő speciális képesség szükségletek 

• légvédelmi rakéta-technikai, 

•  radar-technikai,  

• SEL támogatás,  

• vezetés-technikai,  

• FRISZ támogatás,  

• repülőtéri gyorsbeavatkozás,  

• repülőtér-műszaki (reka.),  

• repülőtér-technikai időjárás,  

• diszpécser-technikai, 

•  végbiztonság LCN, 
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•  repülőtér berendezés fenntartás),  

• repül-műszaki (teljes koplexitásban), 

•  ejtőernyős (személyirepülő),  

• repülő-műszaki és hajózó ruházat (hangsebesség alatti és magas-
sági),  

• startellátás,  

• repülő-hajózóélelmezési ellátás,  

• repülő üzemanyag és labor,  

• légi szállításbiztosítás (repülőműszaki és földi rakodástechnika).  

An-26 repülőgépek 2004 évi kiképzésen kívüli repülésre fordított 
repülő idő megoszlása 

Úgy vélem a táblázat adatai reprezentálják azokat az erőfeszítéseket, 
tevékenységeket, amelyeket a légierő a különböző missziók megvalósulá-
sa érdekében tett. Természetesen itt nem igazán lehet érzékeltetni azt a 
csapat munkát, amely e teljesítések mögött van. A végrehajtásban érintett 
logisztikai szakemberek e feszített tevékenységben is minden „felhajtás” 
nélkül tették a dolgukat. E tényt bizonyítja, hogy a légierő lehetőségeiből, 
netán hibájából adódóan ilyen irányú feladat elmaradás vagy késlekedés 
nem fordult elő. 

SZÁLLÍTOTT 
ANYAG

(t)

BAGDAD 46 874 ó. 50 p. 1150 34,3
PRISTINA 39 156 ó. 35 p. 2046 6,8

SZARAJEVO 3 9 ó. 149
KÖLN 9 51 ó. 35 p. 168 0,5
EGYÉB

(Kijev, Harkov, 
Nyitott égbolt fea.)

58 449 ó. 1166 5,4

ÖSSZESEN 155 1541 4679 47

CÉLREPÜLŐTÉR FELADATSZÁM ÖSSZ.REP.IDŐ 
(ó,p)

SZÁLLÍTOTT 
SZEMÉLYEK 
SZÁMA (FŐ)
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Újszerű képességek modernizációk 

NATO együttműködési feladatok végrehajtására a kijelölt MiG-29 
típusú harcászati repülőgépekbe ideiglenes jelleggel beépítésre került 
GPS berendezés, valamint szintén ideiglenes jelleggel kialakításra került 
a NATO vészfrekvencia vételi képesség. Kialakításra került a külön 
meghatározott MHz-es képességet folyamatosan biztosító, második rá-
dióállomással felszerelt prototípus.  

A szállítóhelikoptereknél kialakításra kerültek a repülőeszközök 
Mode-4 képességű IFF berendezéssel felszerelt prototípusai és a kijelölt 
repülőeszközbe került beépítésre KIR CRYPTO komputer. (AN-26, 
MÍG-29B,  MI-24 és MI-17).  

Szállítóhelikopterek vonatkozásában néhány Mi-17 típusú helikop-
ter – az üzemidő-hosszabbítási munkálatok elvégzésével egy időben – ku-
tató-mentő változattá történő átalakítása a pontosított tervek szerint kerül 
végrehajtásra. Folyamatban van Mi-17P típusú helikopterek deszant vál-
tozattá történő átalakítása. 

Az An-26 típusú szállító-repülőgépeken kialakításra kerültek a hő-
követő rakéták elleni védelemként az infracsapda-kilövő rendszer füg-
gesztési lehetősége. 

Rendszerbe állításra kerültek a Mi-24P harci helikopterek.  

Az L-39 típushoz az elmúlt időszakban beszerzett alkatrészek alap-
vetően biztosítják az állománytábla szerinti repülőgép üzemképességét. A 
további üzembentartásra tervezett repülőgépeken jelenleg folyamatban 
vannak a naptári üzemidő meghosszabbítási munkálatai. 

MiG-29
• IFF Mode-4
• GPS 
• Új kommunikációs rádió
• Állapot szerinti üzemeltetés
AN-26
• Új repülőgép beszerzés
• ASZO-2 felépítés( Infracsapda)
• IFF Mode-4
L-39ZO
• Üzemidő hosszabbítás

Jak-52
• CO indikátor
Mi-24P
• 2 db rendszerbe állítása
Mi-8(17)
• IFF Mode-4 
• Új festésű műszerfal
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NATO beruházások  

• Végbiztonsági sávok meghosszabbítása (túlfutó és tisztított zóna 
250+150 fm (É-D); 

• BAK-12 vadász vészelfogó berendezés telepítése (kábeles) 
mindkét irányban (É-D);  

• Biztonságos átfegyverző zóna kialakítása; 

• Hajtóművező hely korszerűsítés, NATO repülőgépek részére tör-
ténő átalakítás; 

• Korszerű, távfelügyelt fénytechnikai rendszer telepítése; 

• 5 állásos, időszakos javítóhangár és ellenőrző-karbantartó-terület 
megépítése; 

• Korszerű, iparvágányról történő üzemanyagfejtő szivattyúállo-
mással kialakított „A” és „B” üzemanyag-tároló bázis megépíté-
se; 

• Folyékony oxigéntároló-töltő állomás építése; 

• Lőszer és rakétatároló terület kiépítése; 

• Közös NATO-Nemzeti felhasználású rakéta-előkészítő és elle-
nőrző állomás építése; 

• Hadműveleti központ helyiségének kialakítása (megépítése) 
WOC;Híradó központ kapacitásnövelés; 

• Vadász és szállító-repülőgépek állóhelyének kialakítása. 

Nemzeti fejlesztés 

• A haderő-átalakítás új követelményeihez igazodó korszerű, szer-
ződéses állomány elhelyezését biztosító, elhelyezési körlet, épü-
letek kialakítása (Győr, Kecskemét, Pápa, Szolnok); 

• Pápa: repülésirányító torony épület korszerűsítése, felújítása; 

• Veszprém-Kádárta: 112 db. lakás építése, lakhatási feltételek ja-
vítása. 
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A légierő, ezen belül a logisztikai végrehajtására vonatkozó képes-
ségeit nagyban emelték a különböző gyakorlatokon, közös képzésen 
résztvevő erők és eszközök. Szintén a teljesség igénye nélkül összefogla-
lóan néhányat célszerű kiemelni. 

NATINADS (EW) 2004 valós repüléssel egybekötött elektronikai 
hadviselés gyakorlat Kecskemét repülőbázison levezetve. Minden év ta-
vaszán a repülőgép-vezetők gyakoroltatására kerül megszervezésre. Az 
oktatók, a zavaró repülőgépek és zavaró konténereik szintén Kecskemé-
ten RB-on települnek. A külföldi személyzet és a zavaró-technikai esz-
közpark NATO szolgáltatásként (ingyen) áll a rendelkezésünkre, csak 
üzemanyagot térítünk. 

DRAGON NEST 2004 valós repüléssel egybekötött magyar-brit-
svéd repülő gyakorlat, Kecskemét repülőtéren levezetve. A brit fél a 
NAM 04 repülő harcászati gyakorlatra készítette fel a magyar/svéd repü-
lőgép vezetőket. A svédek századszintű teljes települő készlettel jöttek, 
így láthattuk a JAS-39 repülőgépekkel rendelkező svéd települő erők fel-
szerelését, megismertük szállítási- települési- üzemeltetési eszközeiket, a 
kiszolgáláshoz szükséges berendezéseiket. Pozitív tapasztalatokat szerez-
tünk több típus MiG-29, JAS-39, TORNADO-F3 együttes repülésekor a 
logisztikai támogatás, valamint a repülőműszaki kiszolgálás területén. 

COOSAREX 2004 valós repüléssel egybekötött helikopteres K-M 
gyakorlat Szolnok repülőtéren levezetve. A környező országok K-M 
szakembereinek és mentőhelikoptereinek közös gyakorlása a NATO-ban 
elfogadott eljárások szerint. Mi voltunk az oktatók! Biztosítottuk a men-
tési helyszínek berendezését, a külföldi helikopterek kiszolgálását, a sze-
mélyi állomány elhelyezését, ellátását, repülőtéren belüli és kívüli szállí-
tását.  

Részvételünk külföldön megrendezett gyakorlatokon 

• NAM 2004 valós repüléssel egybekötött repülőharcászati gyakorlat 
TU/Konya RB-on. Minden év szeptemberében kerül végrehajtásra más-
más RB-on. A gyakorlaton, a török félnek, mint fogadó nemzetnek a tá-
mogatása, a tervező konferenciákon előkészített megállapodások szerint 
történt. A ki- és hazatelepülésre a bulgáriai Graf Inatevo RB-t vettük 
igénybe. Az intenzív repültetésre 14 fő rep. műszaki szakembert vittünk, 
plusz a málházási tervnek megfelelő szerszámokat és javítóanyagokat.    
7 fő KKSZ-ben vett részt, 6 nemzet repülőgépeire szereztek és 4 nemzet-
nek adtak C típusú KKSZ vizsgát. 
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• EXAT 2004 valós repüléssel egybekötött repülőgép kereszt-ki-
szolgálási gyakorlat NO/Oerland RB-on. Anyagi megfontolásból csak   
16 fő rep. műszaki szakember ment repülőgépek nélkül, akik 5 nemzettől 
18 db C típusú KKSZ vizsgát kaptak. Ezen eredmények alapján a kecs-
keméti RB képes biztosítani a SHAPE elvárásait, a NATO Reagáló Erők 
repülő kötelékeinek fogadására, ismételt felkészítésére és végső céljuk el-
érése érdekében a kötelékek elengedésére.  

• CE 2004 Cseh országban megrendezett anyagmozgatási/szállítási 
gyakorlat. Légierős eszközeink az elvárásoknak megfelelnek. A nagytá-
volságú szállításoknál alkalmazni kell a NATO egységes rakománykísé-
rő/azonosító jelzéseket, okmányokat. 

• ES 2004 NATO parancsnoki és törzsvezetési gyakorlat TU/Izmir-
ben. 2 fővel vettünk részt. Egy fő a magyar támogató elem anyagszállító- 
és mozgató részlegében, a másik szakemberünk az előretolt alegységek 
ellátása részlegben dolgozott. Mindketten tapasztalatot szereztek a több-
nemzetiségű log. törzsek munkamódszereiben, a tervezés és információ 
áramlás megszervezésében. 

Légierő specifikus képességek 

NATO alárendeltségben, a szövetségi előírások teljes betartásá-
val folyamatos készültségi és készenléti szolgálatokat tartunk fenn. 

QRA: A kijelölt bázison MiG-29 repülőgép típussal meghatározott 
erővel NATO repülő készültségi szolgálatot látunk el. A repülőgépek 
fegyverzete a készültségi előírásoknak megfelelően lett kialakítva. Fel-
szállási idejük a NATO riasztási norma alapján meghatározott. A változó 
időben történő napi ellenőrzéseket a szolgálaton keresztül kapja a sze-
mélyzet. A szolgálat maradéktalan ellátása kiemelt fontosságú feladata a 
repülőbázis és a légierő parancsnokság logisztikai állományának. 

CRC: A központ folyamatosan, a nap 24 órájában állandóan képes a 
Magyar Köztársaság légterében lévő civil és katonai repülőgép mozgások 
követésére, a szükséges tájékoztatások megtételére. Állandó kapcsolatban 
áll a NATO elöljáró CAOC szervezetekkel, így bármikor képes az in-
formációk fogadására és továbbítására. Úgy gondolom, hogy a vezetési 
rendszerek folyamatos és megszakítás nélküli üzembiztonságának bizto-
sítása és fenntartása a logisztikai állománytól magas fokú képzettséget, 
valamint annak folyamatos bővítését igényli, és e tényt senki remélhető-
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leg nem akarja kétségbe vonni, annál is inkább mivel ez tényleg egyedi 
specifikus tevékenység. 

SAR: A helikopteres kutató-mentő szolgálat 2x (1+1) helikopterrel 
lát el 24 órás feladatot Pápa BR és Szolnok RB települési hellyel. A K-M 
helikopterek magas fokú egészségügyi felszereltséggel bírnak. A helikop-
terek fedélzetén szakképzett egészségügyi és deszantos személyzet van. 
Feladatuk a bajbajutottak felkutatása, egészségi állapotuk stabilizálása és 
a legközelebbi egészségügyi intézetbe szállítása. Nem kétséges e feladat-
nak a komplex értelemben vett logisztikai biztosításának a folyamatos 
pontos és precíz feszítettségű végrehajtása. 

Fontosabb tanfolyamok, közös képzések 

• Logisztikai törzstiszti tanfolyam USA    2 fő  

• BATTLE STAFF tanfolyam  IT/Nápoly  2 fő 

Üzemanyag szaktiszthelyettes képzés: 2003-tól kezdődően éves 
rendszerességgel kerül tervezésre ez a képzési forma IT/Pármában. Az 
elmúlt évben Kecskemétről és Szolnokról 1-1 fő került kiképzésre. Elsőd-
legesen a NATO-ban elfogadott repülő-üzemanyagok és kenőanyagok 
minőségbiztosítási eljárásainak megismerése, valamint a kitelepült kö-
rülmények közötti tábori eszközök használatának elsajátítása volt a cél. 
Ez évben még mindig csak tervezés szintjén van a 2 fő kiküldése! 

NATO logisztikai törzstiszti továbbképzés: Már több évre vissza-
menően bevált a NATO AIRSOUTH logisztikai főnökségével ez a fajta 
képzési forma.  Fiatal, perspektivikus tiszteket küldünk erre a továbbkép-
zésre. Célunk: látókörük kiszélesítése, szaknyelvi képességeik elmélyíté-
se, valamint a NATO logisztikai előírások alkalmazásának minél telje-
sebb elsajátítása.  

Légi szállítások tervezése képzés: Első alkalommal használtuk ki 
ezt a képzési formát, amely a légierő szállító funkciója szempontjából ki-
emelten fontos. A képzésen résztvevő tiszt pozitív tapasztalatokkal érke-
zett haza, és már most látszik, hogy a későbbi együttműködések sikeres 
megvalósítása érdekében akár szervezeti és információ-áramlási változta-
tásokat kell a légierőnek végrehajtani. 

Összességében megállapítható, hogy a légierőnél a logisztikai szol-
gálatok – az ismert költségvetési, beszerzési, strukturális és egyéb zökke-
nők ellenére – igyekeznek lehetőségeikhez mérten igazodni az új kihívá-
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sokhoz és minél magasabb szinten megfelelni azoknak. A folyamatos át-
szervezések természetesen itt éreztették is hatásukat, itt is részben bekö-
vetkezett sajnos a szakemberek, a tapasztalt középkáderek kiválása.  

Mindamellett úgy vélem a szakember állomány teszi a dolgát és 
szeretne túl lenni azon, hogy az egyik legfőbb „hátsó” irány ne az le-
gyen, hogy meddig van beosztásom. Az eddigi eredményeinkben nagy 
szerepe van elöljáróink és a végrehajtói állomány lelkiismeretessé-
gének, az új iránti fogékonyságának és a logisztikusokra jellemző az el-
következendőkre, valamint előre mutató pislákoló, szükségszerű előrelá-
tó megérzéseknek. 


