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A  KATONAI  LOGISZTIKAI  BIZTOSÍTÁS 
GYAKORLATA 

A  „BEVETÉSI IRÁNY – 2007”  GYAKORLAT  
TAPASZTALATAI  LOGISZTIKAI  ASPEKTUSBÓL 

Balogh Róbert – Erdődi Zsolt1 

A BEVETÉSI IRÁNY 2007 gyakorlat az év legkiemelke-
dőbb felkészítési és kiképzési rendezvénye volt. 

Hivatalos elnevezése: hadműveleti- harcászati szintű, számítógép-
pel támogatott, többfokozatú parancsnoki és törzsvezetési gyakorlat, 
amelynek egyes mozzanatai terepen kerültek végrehajtásra alegységek 
bevonásával. 

A gyakorlat alapvető célja volt, hogy bemutassa a Magyar Hon-
védség új, és egyes speciális képességeit, szimulációs rendszereit, vala-
mint az MH Összhaderőnemi Parancsnokság és alárendelt katonai szer-
vezeteinek az átalakulás utáni készenléti helyzetét. 

A BI 07 gyakorlat, illetve az arra történő felkészülés alapvetően 
kettő szakaszban került végrehajtásra. 

Első szakasz: 

Műveleti tervezés 

Ezt a szakaszt a gyakorlaton résztvevő törzsek, vezetési pontok ál-
lománya hajtották végre az MH ÖHP irányítása és felügyelete alatt. En-
nek során került sor a különböző műveletek logisztikai támogatásának 
megtervezésére, megszervezésére. 

                                                      
1 Balog Róbert alezredes, MH ÖHP Logisztikai Főnökség kiemelt főtiszt. 

Erdődi Zsolt alezredes, MH ÖHP Hadtápfőnökség kiemelt főtiszt. 
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Második szakasz: 

A gyakorlat végrehajtása (beleértve a ki- és visszatelepülést is). 

Az MH ÖHP alárendeltek helyőrségeiben, valamint az MH Köz-
ponti Gyakorló- és Lőtér területén került végrehajtásra a kijelölt erők 
részvételével. 

A második szakasz négy fázisban került végrehajtásra az alábbiak 
szerint. 

1. Fázis:  

Átcsoportosítás a gyakorlat körzetébe. 

A gyakorlaton résztvevő erők átcsoportosítása a műveleti területre. 
Az első fázisban került sor a tervezett menetek, előrevonások végrehajtá-
sára, illetve koordinálására, az előkészítő részlegek, a vezetési pontok, a 
vezetési-irányítási és híradó rendszerek kiépítésére, valamint a főerők fo-
gadására. 

Vasúti szállítás tapasztalatai: 

A gyakorlaton résztvevő katonai szervezetek közül az MH 5. Bocs-
kai István Lövészdandár, valamint a MH 25. Klapka György Lövész-
dandár hajtott végre vasúti szállítást.  

Az MH 5 Bocskai István Lövészdandár a gyakorlatra tervezett 
anyagai nagy részben 20” konténerekbe málházva tervezte szállítani. Ki-
sebb gondot jelentett, hogy a dandár nem rendelkezik megfelelő konté-
nerszállító kapacitással, ezért a gyakorlatra nem tervezett MH 37. II Rá-
kóczi Ferenc Műszaki Zászlóalj konténer szállító kapacitása került 
igénybe vételre. 

Tapasztalat továbbá, hogy a be- illetve kirakás technikai biztosításá-
ra, a települési helyre, illetve az onnan elszállításra célszerűbb más kato-
nai szervezetek eszközeit bevonni (pl: MH KKK, MH LEK, MH 37. II. 
RF MŰZ), még abban az estben is, ha az adott katonai szervezet nincs 
tervezve a gyakorlatra. Ezen a módon lényegesen hatékonyabban lehet a 
szállításszervezési feladatokat végrehajtani. 
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1. számú ábra 
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1. 09.17. 5. l. dd. 

Hajdú-
hadház 
MH ipar-
vágány 

Hajmáskér 10 2  16  18    51 

2. 09.17. 5. l. dd. 

Hajdú-
hadház 
MH 
iparvá. 

Hajmáskér 20 39 4   43    105 

3. 09.17. 5. l. dd. Debrecen 
kont. Pu. Hajmáskér 11      22    

4. 09.17. 5. l. dd. Hajdú-
hadház Hajmáskér 5      12 10 Rönk

-fa  

5. 09.17. 5. l. dd. Hódmező-
vásárhely Hajmáskér 7 5   1 6    10 

6. 09.25. 25.l. dd. Tata Hajmáskér 6 9        23 
Mindösszesen 59 55 4 16 1 67 34 10  189 
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Közúti átcsoportosítás tapasztalatai: 

A gyakorlaton résztvevő több katonai szervezet, - amelyek estében 
indokolt volt (pl: a kis távolság, kevés, vagy egyedi technikai eszköz mi-
att) - az átcsoportosítást közúton hajtotta végre. 

A közúti átcsoportosítást a katonai szervezetek minden esetben beje-
lentették az MH Katonai Közlekedési Központnak az oszlopmenet be-
jelentésre vonatkozó szabályzóknak megfelelően. 

Az átcsoportosításokat a katonai szervezetek alapvetően önállóan, 
saját erők, eszközök igénybevételével hajtották végre.  

Negatív tapasztalatként jelentkezett, hogy a közúti mozgásokat nem 
mindig volt képes a Mozgáskoordináló Csoport figyelemmel kísérni, 
részben a technikai feltételek hiánya, részben a katonai szervezetek in-
formáció átadási hiányosságai miatt. 
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2. Fázis:  

Számítógéppel támogatott parancsnoki és törzsvezetési gyakor-
lat. 

Ebben a fázisban került végrehajtásra a számítógéppel támogatott 
parancsnoki és törzsvezetési gyakorlat, amelynek során a békeállapotban, 
a minősített időszakban megoldandó katasztrófa védelmi feladatok lo-
gisztikai támogatási és a háborús küszöbalatti körülmények közötti tevé-
kenység irányításának, vezetésének és végrehajtásának begyakoroltatása 
valósult meg.  

A logisztikai tervező csoport a meghatározott feladatokat kellő tarta-
lommal, határidőre végrehajtotta.  

A szimulációs tér eseményeit, valamint a jelentéseket és közléseket 
figyelembe véve, a számítógéppel támogatott gyakorlatot végrehajtó ál-
lomány logisztikai szempontból eredményesen tevékenykedett. 

Széleskörűen kerültek alkalmazásra a Magyar Honvédség rendelke-
zésére álló szimulációs eszközök (MARS és MARCUS).  
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3. Fázis: 

A bemutatóra való felkészülés, és a bemutató napok. 

A harmadik fázisban került sor a bemutatóra kijelölt állomány felké-
szítésére valamint a bemutató végrehajtásának logisztikai támogatására. 

4. Fázis: 

Visszacsoportosítás.  

A végrehajtó állomány visszacsoportosítása a béke-elhelyezési kör-
letekbe a „0” pont térségéből, illetve a helyőrségekben települt vezetési 
munkahelyek bontása és az eredeti helyzet visszaállítása. 

A „BEVETÉSI IRÁNY 2007” gyakorlat valós  
logisztikai támogatása a következőkben fogalmazhatóak meg: 

A gyakorlat valós logisztikai támogatásának megvalósítása 6 fő 
mozzanatra bontható: 

• a valós logisztikai biztosítás megtervezése,(Előtervezői konfe-
rencia, Főtervezői konferencia, és végső tervezői konferencia); 

• igények összesítése, szolgáltatások megrendelése; 

• átcsoportosítás megszervezése és végrehajtása; 

• ellenőrzések; 

• a bemutató napokra való felkészülés, valamint azokon a végre-
hajtás; 

• visszatelepülés, technikai kiszolgálások, elszámolások. 

A gyakorlat valós logisztikai támogatása megszervezésének szín-
terei a gyakorlattervezési konferenciák voltak. 

A konferenciákon meghatározásra került a résztvevő katonai szerve-
zetek köre, valamint a gyakorlat fő mozzanatainak a nagybani létszám, 
anyagi és technikai eszköz szükséglete. 
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A feladat konkrét ismeretében törekedve a rendelkezésre álló erőfor-
rások kihasználására az MH ÖHP 5 ellátási körzetet hozott létre, ame-
lyen belül az ellátási felelősséget egy katonai szervezethez kötötte. A lo-
gisztikai támogatás érdekében az ellátó katonai szervezeteket a 
szükséges erőkkel és eszközökkel a központi raktárakból, illetve más ka-
tonai szervezetektől megerősítette. 

Az ellátási körzetek közül kettőt tábori körülmények között, hármat 
a meglévő helyőrségi objektumokra építve alakítottak ki. 

A valós logisztikai támogatás rendjét a MH ÖHP PK parancs-
ban szabályozta. 

A parancs tartalmazta: 

• a gyakorlat kiinduló adatait; 

• a gyakorlat fázisait; 

• a gyakorlat valós támogatási feladatait. 

o haditechnikai biztosítás terve 

– fegyverzet- technikai biztosítás; 

– páncélos- és gépjármű technikai biztosítás; 

– műszaki- technikai biztosítás; 

– vegyivédelmi- technikai biztosítás; 

– elektronikai biztosítás; 

– repülő- mérnök műszaki biztosítás; 

– kiképzéstechnika biztosítás. 

o hadtáp anyagellátási biztosítási terve 

– élelmezési biztosítás; 

– ruházati biztosítás; 

– üzemanyag biztosítás; 

– elhelyezési biztosítás; 

– térképanyag ellátás; 
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– elhelyezési biztosítás. 

o közlekedési támogatás terve 

o egészségügyi biztosítás terve; 

o környezetvédelem; 

o tűzvédelem; 

o adminisztratív biztosítás terve; 

– a készenlét fokozásának rendszabályai; 

– őr- és ügyeleti szolgálatok, katonai rendészet; 

– személyek és gépjárművek mozgása, belépés 
szabályozása; 

– ügyviteli rendszabályok; 

– személyügyi támogatás. 

o közvélemény tájékoztatási terv, 

o látogatók és megfigyelők kezeléséra vonatkozó terv; 

o híradó és informatikai biztosítás terve; 

o gyakorlat költségterve. 

A katonai szervezetek feladatuk ismeretében megküldték konkrét 
igényeket az ellátó katonai szervezet és az MH ÖHP részére. A szüksé-
ges eszközök és anyagok központi raktárak készletéből, a katonai szerve-
zetek közötti átcsoportosítással, illetve civil szolgáltatások megrendelésé-
vel kerültek biztosításra. 

A valós logisztikai támogatás szakterületenkénti tapasztalatai a 
következők: 

Fegyverzet- technikai biztosítás: 

A gyakorlat folyamán 1039 db. rakétát és 40340 db. lőszert használ-
tak fel. 



 62 

A fegyvereket és lőszereket az erre kiválóan alkalmas 20 lábas kon-
ténerekben tárolták. 

Az éleslövészetre való felkészítés időszakában a bevizsgálások vég-
rehajtását nagyban nehezítette, hogy a T-72 hk -ik és Konkursz pct. raké-
ta indító állványok bevizsgálására kiképzett állomány létszáma megfo-
gyatkozott és ezek egy része nem szakbeosztást tölt be. 

Az eszközök bevizsgálása, tekintettel a szükséges időtartamra         
(1-4 db. eszköz/ nap; 10 db. rakéta/ óra) igen feszített ütemben került 
végrehajtásra. 

Bebizonyosodott, hogy az éleslövészetek végrehajtásához feltétlenül 
szükséges, hogy a bevizsgálásra kiképzett szakemberek valamennyi tech-
nikai eszköz típus esetében a katonai szervezetnél rendelkezésre álljanak.  

2. számú ábra 

A gyakorlat lőszerfelhasználása: 

Bevetési Irány- 2007 
lőszerfelhasználás

35334

36
1903 258 3848

MH. 5. BI l.dd.

MH. 25. KGY l.dd.

MH 86. SZHB

MH. 59. SZD Rep.B.

MH BHK
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Páncélos- és gépjármű technikai biztosítás: 

A gyakorlaton 117 gépjármű, 38 harcjármű, 26 vontatmány és 37 
konténer vett részt. 

A pc. gjmű eszközök gyakorlatra való felkészítését a katonai szerve-
zetek a rendszeresített szakjavító és technikai eszköz állomány bevonásá-
val sikeresen végrehajtották. A felkészítést nehezítette a közbeszerzési el-
járások – különös tekintettel az alkatrész eljárás – elhúzódása, amely 
szerződés csak szeptember elejére realizálódott. 

További gondot, problémát jelentett, hogy az új beszerzésű eszkö-
zökhöz (gépjármű beszerzési program) a javító alkatrészek árai jelentősen 
magasabbak a régi típusú eszközök alkatrész árainál. Az egyre szűkösebb 
költségvetési források mellett a haditechnikai eszközök hadrafoghatósá-
gának fenntartása, csak szakmai kompromisszumok árán biztosítható. 

A gyakorlat körzetében az eszközök technikai kiszolgálása, javítása 
érdekében az 5. l. dd. log. z. javító csoport, műszaki ellenőrző állomást, 
telephelyet telepített. A javító csoport a gyakorlat ideje alatt 12 db. harc-
járművön, 32 db. tehergépkocsin és 10 db. személygépkocsin hajtott vég-
re többségében kisjavítási feladatokat. 

A résztvevő járművek mintegy 30 % -án javítást kellett eszközölni. 
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3. számú ábra 

A gyakorlaton résztvevő technikai eszközök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Műszaki- technikai biztosítás: 

A műszaki biztosítás feladatait az 5/ 4 Művelet Támogató Műszaki 
Zászlóalj 6 eszközzel (önkiürítő gépjármű, daru, dózer) végezte. 

A műszaki munkák végzése a bemutató napokig a folyamatosan vál-
tozó és felmerülő igények teljesítése érdekében zökkenőmentesen folyt. 

Bevetési Irány- 2007 
technikai eszközök
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Annak ellenére, hogy a gyakorlaton résztvevő állomány és technikai 
eszköz szám nem volt magas, összességében 856 klt. álcaháló és álcata-
karó került felhasználásra. 

4. számú ábra 

Gyakorlaton telepített álcaháló és álcatakaró 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bevetési Irány- 2007 Álcaháló
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Vegyivédelmi- technikai biztosítás: 

A gyakorlat bemutató jellegéből fakadóan a vegyivédelmi anyagok 
közül imitációs anyagok kerültek felhasználásra. (226. db pirotechnikai 
anyag). 

5. számú ábra 

Felhasznált pirotechnikai anyagok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevetési Irány- 2007 
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Elektronikai biztosítás: 

A híradó eszközökön a technikai kiszolgálást a HM ArmCom Zrt. 
végezte. 

Az elektronikai eszközök közül az MRR URH rádiók tesztelése és 
az új beszerzésű eszközök (SUAV, KROKUSZ relé, Tandberg VTC) 
tesztüzeme került végrehajtásra. 

Repülő- mérnök műszaki biztosítás: 

A bemutató napokon összesen 7 MI-24 –es, 1 Mi- 8-as, 1 MI 17 –
es helikopter és 2 MIG-29 –es, 4 GRIPPEN és 1 AN -26 –os repülőgép 
vett részt. 

A repülő eszközök kiszolgálása saját repülő bázisukon folyt, feladat-
ra történő alkalmazás a helikoptereknél Pápa Bázis repülőtérről történő 
felszállással valósult meg. 

6. számú ábra 

Résztvevő repülő eszközök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevetési Irány- 2007 Repülő 
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Kiképzéstechnikai biztosítás: 

Az üzemeltető állomány jól felkészült a gyakorlat kiszolgálására, ez 
gördülékennyé tette a kiképzéstechnikai anyagi biztosítást. 

A kiképzéstechnikai szakág megrendelte a szükséges szolgáltatáso-
kat a szimulációs rendszer üzemeltetéséhez. 

Végrehajtották a lőtér igénybevétel előtti ellenőrzését, biztosították a 
lőtér üzemképességét, a célterület rendezéséhez szükséges lőtértechnikai 
anyagokat és célanyagokat. 

A kiszolgáló állomány nagyfokú rugalmasságát követelte az eredeti 
tervek folyamatosan változása, a műszaki munkavégzés, valamint az éles-
lövészet által okozott károk gyors elhárítása. 
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Élelmezési biztosítás: 

Az élelmezési ellátás az ellátási körzetüzemeltető katonai szerveze-
tek által telepített élelmezési ellátó pontokon, központi étlap alapján folyt. 

A személyi állomány részére a ki -és visszatelepülés alatt I. számú, a 
gyakorlat végrehajtása napjain VI. számú norma szerint természetbeni el-
látást biztosítottak. 

A katonai kereskedelmi ellátás érdekében a katonai szervezetek 
szerződéses büfé üzemeltetői a gyakorlótéren is biztosították az ellátást. 

A saját 1031 fő ellátotton kívül, a szakmai bemutató napon 476 fő, a 
látogató napon 695 fő részére történt élelmezési ellátás. 
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Bevetési Irány- 2007 Szakmai nap

22
32
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2

2
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3112
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HM Főosztályok MH ÖHP törzs MH ÖHP alárendelt ARTIFEX
ORFK Határőr Vöröskereszt VIZIG
ZMNE Kanadai Nyugáll. HK. Fegyv. Kutató
KIAK OKV. Főig. MH KP tts. SZI. Szakszervezet
KBH Kisérők

7. számú ábra 

Szakmai napra meghívott vendégek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az élelmezési ellátó pontok a HM IÜ által kialakított 380 V áram-
csatlakozással, vezetékes ivóvíz ellátással, kiépített szennyvíztárolókkal, 
mosdó konténerekkel ellátott települési helyen történt. 

Az élelmezési ellátó pontok üzemeltetéséhez nagyszámú élelmezési 
szaktechnikai eszközt kellett biztosítani, tekintettel a hatályos Európai 
Uniós és Magyar jogszabályokban közétkeztetésre vonatkozó előírások 
maradéktalan betartatására, a szakosított tárolás biztosítására. 

5. l.dd.    43. HVTE 

4 db hűtő gk;   1 db. hűtő gk. 
1. kenyérszállító gk.  1 db. kenyérszállító gk. 
1. db. vízszállító gk.  1. db. vízszállító gk. 
1 db. vízszállító utánfutó  2 db. hűtőutánfutó 
1. db. általános ellátó konténer 1 db. hűtőkonténer 
     1. db. 20 lábas konténer 
5 db. MKO   4 db. 69 M MKO 
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Ruházati biztosítás: 

A gyakorlaton résztvevők 90M hadigyakorló öltözetet, valamint a 
gyakorló állomány harcászati felszerelést viseltek. 
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Bevetési Irány- 2007 sátrak
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Ruházati ellátás vonatkozásában a kitelepült állomány után, csere-
készletként 50 % gyakorlózubbonyt és gyakorlónadrágot, 10 % egyéb 
felsőruházatot és lábbelit szállítottak ki. 

A katonai szervezetek a feladathoz szükséges egyéb ruházatot (sza-
kács, EÜ és védőruházat, stb.) a higiénés rendszabályok figyelembe véte-
lével biztosították. 

Az állomány pihentetése alapvetően a rendszeresített hálózsákkal, 
316 db 63. M egységsátorban került megvalósításra. Az állomány mosa-
tását a 43. NJ HVTE központilag szervezte meg. 

A fürdetést a HM IÜ megrendelése alapján a civil szolgáltató konté-
nerekben biztosította. 

A gyakorlaton összességében 516 db. 63 M sátor, 4 db. 70 M sátor 
és 5 db. 2001 M sátor került telepítésre. 

8. számú ábra 

A gyakorlaton telepített sátrak 
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Üzemanyag biztosítás: 

A helyszínen az MH 5. BI LDD tábori töltőállomást üzemeltett, a 
következő üzemanyag-technikai eszközökkel:  

• 1 db 10 m3-es H-25-ös töltőgépkocsival; 

• 2 db 5,5 m3-es U-4320-as töltőgépkocsival; 

• 1 db 5,5 m3-es U-375-as töltőgépkocsival (benzin kiszolgálására); 

• 1 db KC-20-as 20 m3 konténerkúttal; 

• 49 db 200 l-es ac. Hordóval, valamint több kiszerelésű kannák a 
kenő-karbantartó anyagok tárolására. 

A gyakorlat időszakában a hőerőgépek összesen 179.897 l üzem-
anyagot használtak fel, amelynek 72 % -át a repülő eszközök fogyasztása 
tette ki. 

9. számú ábra 

A gyakorlaton üzemanyag felhasználása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A töltőállomás biztosította a saját és gyakorlat végrehajtása érdeké-
ben oda utalt technikai eszközök feltöltését, kiszolgálását. A fogyás pót-
lása Várpalota bázis laktanyából volt biztosítva. Nagy figyelmet fordítot-
tak a veszélyes hulladék gyűjtésére, valamint üzemanyag elfolyás esetén 
a kármentesítés végrehajtására. 

Bevetési Irány- 2007 üzemanyagfelhasználás
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Elhelyezési biztosítás: 

A tábor infrastrukturális kiszolgálását a HM IÜ megrendelése alap-
ján és költségviselése mellette a KLIMA-VILL szolgáltató végezte. Eb-
be beletartozott a lakó vizesblokk konténerek, szeméttároló edények kon-
ténerek, mobil WC-k, sátortartozékok (világítás, egyéb) tüzelőanyag 
biztosítása, elektromos hálózat kiépítése, ellátás biztosítása mindkét tábor 
területén, kb 7 ha terület kaszáltatása és kullancs-írtása, valamint a Ha-
tárerdő területén takarítóanyag biztosítása. A szennyvíz elszállítás folya-
matos volt. A napi átlagos vízfelhasználás kb 100 m3. A személyi állo-
mány elhelyezése fűtött sátrakban (4 fő/ sátor, sátor, hálózsák, tábori 
ágy) történt. 

A bemutató napokra nagy mennyiségű nem hadinormás bútorzat és 
berendezést használtak fel (székek, asztalok, szőnyeg, bútorzat, légkondi-
cionáló berendezések), amelyek csak laktanyai és civil szolgáltatói anya-
gok együttes igénybevételével voltak biztosíthatóak. 

 

Közlekedési biztosítás:  

A gyakorlat időtartamára az MH 64. Boconádi Szabó József Lo-
gisztikai Ezred állományából kijelölésre került a Mozgás Koordináló 
Csoport, amelynek feladata a gyakorlótérre kiérkező katonai szervezetek 
mozgásának nyilvántartása, a vasúti szállítmányok ki,- illetve berakásá-
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nak közlekedési biztosítása, a telepítési, valamint bontási időszak alatt 
felmerülő szállítási,- rakodási igények - a gyakorlótéren rendelkezésre ál-
ló kapacitások figyelembe vételével - történő koordinálása. 

10-11. számú ábra 

A gyakorlat vasúti és közúti szállítási adatai 

 

 

 

 

 

 

Bevetési Irány- 2007 vasúti 
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12. számú ábra 

A gyakorlat főbb költség adatai 

AN Megnevezés  
indoklása 

Költségek (eFt) 
Összesen 

Előkészítés Végrehajtás 
10 Fegyverzeti 32 757 47 100 79 857 
14 Repülő- műszaki 206 0 206 
21 Élelmezés 104 24 596 24 700 
22 Ruházat 742 1 740 2 482 
24 Üzemanyag 0 34 570 34 570 
28 Közlekedés 49 13 500 13 549 
29 Páncélos- gjmű. 5 745 3 226 8 971 
30 Kiképzés 559 38 597 
32 Humán 2 481 880 3 361 
33 Műszaki 1 099 0 1 099 
34 Vegyivédelem 871 0 871 
38 Elhelyezés 0 88 000 88 000 
41 Log. pü.-i dologi 0 20 20 
AN Személyi 0 60 455 60 455 
  Összesen: 44 613 274 125 318 738 
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Összességében az alábbiakban foglalhatók össze a gyakorlat va-
lós logisztikai támogatás főbb tapasztalatai: 

• a meglévő anyagi és humán erőforrások ellátási körzetek létreho-
zásával, az erők koncentrálásával hatékonyabban felhasználható-
ak; 

• a katonai szervezetek logisztikai szakalegységei és technikai esz-
közei, az alkalmazhatóság sérelme nélkül, csak egy bizonyos mér-
tékig csökkenthetők. (valamennyi technikai eszközhöz meg kell 
lennie az éleslövészetek biztosításához szükséges szerelőnek, ki-
szolgáló személyzetnek és eszköznek); 

• a tábori elhelyezési szakutasítás nem került megújításra, a régiben 
a követelmények nem felelnek meg a hatályos jogszabályi előírá-
soknak, a laktanyai körülményekre vonatkozó előírások gyakorló-
téren maradéktalanul nem érvényesíthetőek; 

• a tábori körülmények között a feladatok ellátására magasabb lét-
számú kiszolgáló állomány szükséges, ezek csak más alegységek 
szakállománya bevonásával biztosíthatóak; 

• a haderő átalakítás 2007. évi I és II. ütem szervezeti átalakításai –
az eddig is minimális létszámú- a nagy szakmai tapasztalattal ren-
delkező állomány kiválásával járt, logisztikai szervezeti elemek 
szűntek meg, így a harckocsi beszabályozás vagy a páncéltörő ra-
kéta bevizsgálás eltűnt a rendszerből; 

• a gyakorlatok, kiképzések végrehajtásához szükséges anyagok és 
eszközök elhasználódottak, a felhasználható központi készletek 
kifogyóban vannak, a missziós beszerzések mellett, ezen készle-
tek folyamatos pótlása is szükséges. Pl.: Tanácskozó sátor, sátor 
palást, álcatakaró, HASCO Bástya, GYODA, TÁVISZ, kis és kö-
zepes teljesítményű fm. gép; imitációs anyagok. stb. 

Javaslatok a hatékonyság növelésére: 

• éleslövészet kiszolgálásához szükséges szakállományt a katonai 
szervezetnél célszerű rendszeresíteni; 

• a tábori elhelyezés követelményeire új szakutasítás kell kidolgoz-
ni; 
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• gyakorlati szükségletek anyag és pénz normásítása nagyban segí-
teni a tervezhetőséget (z; szd; sz./ létszám); 

• a tábori anyagok és eszközök folyamatos cseréjét, pótlását tervesí-
teni szükséges; 

• át kell gondolni az állománytáblákat, vissza kell állítani a hiányzó 
kapacitásokat a javító alegységeknél; 

• célszerű tesztelni a logisztikai rendszer működőképességét, csak a 
rendszeresített eszközök és személyi állomány bevonásával. 


