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A  LÉGTÉRELLENŐRZŐ  EZRED  TEVÉKENYSÉGE  
LOGISZTIKAI  TÁMOGATÁSÁNAK  SAJÁTOSSÁGAI 

Vasvári Tibor1 

A Magyar Honvédségen belül a sokféle átalakítás, modernizálás, 
korszerűsítés és más hasonló megnevezésű átszervezés eredményekép-
pen a légtérvédelemben és annak ellenőrzésében, valamint a harmadik 
dimenzióra irányuló adatszolgáltatásban jelenleg egyedülálló kulcssze-
repet tölt be a Légtérellenőrző Ezred. 

Ez az egyedülálló szerep megnyilvánul a szervezet strukturális fel-
építésében, összetett munkatevékenységében, a csak rá jellemző speciali-
tásokban, a területi elhelyezkedési széttagoltságban, az ezekkel járó veze-
tési, támogatási, gazdálkodási és biztosítási kérdéskörök egyedi 
megvalósításában. Ennek megfelelően a feladat-végrehajtást, valamint 
annak mindenoldalú támogatása viszonylatait leginkább csak az össze-
tettség jelzőjével célszerű illetni, mivel ezt a katonai szervezetet más 
honvédégi szervezettel nem igazán lehet párhuzamba állítani és összeha-
sonlításokat végezni. Tevékenysége és annak biztosítása megvalósításá-
hoz szükséges megismerni az összetettség fő alkotó elemeit, azok műkö-
dési kapcsolódásait, a belső és külső együttműködés összhangot teremtő 
elengedhetetlen kritériumait és kapcsolódásait, a „gépezet” működésének 
és működtetésének iránymutató láncszemeit.  

A Légtérellenőrző ezred rendeltetése 

Rendeltetése a Magyar Köztársaság légtere légi felségjogának (lég-
tér szuverenitásnak) jogos és rugalmas felhasználásának biztosítása, 
légterének védelme és ellenőrzése, váratlan légitámadás felfedése, rend-
szabályok foganatosítása és mindezek biztosítása érdekében a nemzeti 
és a NATO által kijelölt felelősségi légtérben a MH légierejének és a 
NATO kijelölt erőinek irányítása, a meghatározott készültség fenntartá-
sa. 

Tevékenységét a MH ÖHP alárendeltségében végzi az MH szabály-
zatai, valamint az érvényben levő parancsnoki utasítások alapján, vég-
rehajtja az elöljárói intézkedésekben meghatározott támogató, biztosító 
feladatokat. 

                                                           
1 Dr. Vasvári Tibor nyá. ezredes, MLBKT-MLE tanúsított logisztikai szakértő,       
54. MH Légtérellenőrző Ezred, szervező. 
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A Légtérellenőrző ezred rendeltetéséből eredő alapvető feladatait a 
következőkben lehet összefoglalni: 

1. A MK légterének folyamatos ellenőrzése. 
2. Az állandó és mobil földi telepítésű radarokkal a valósidejű azo-

nosított légi helyzetkép (RAP) létrehozása, továbbítása a NATO 
kijelölt hadműveleti központjaiba és a nemzeti felhasználókhoz. 

3. Részvétel a légi felségjog biztosítási (Air Policing) feladatok vég-
rehajtásában. 

4. Katonai légi irányítás végrehajtása. 
5. A kijelölt légvédelmi fegyverrendszerek alkalmazásával rendsza-

bályok foganatosítása a légtérsértő és repülési szabálysértő légi 
járművekkel szemben, segítségnyújtás a bajbajutott légi jármű-
veknek. 

6. A delegált jogkörök alapján harcászati légi műveletek irányítása. 
7. Együttműködés az azonosítás, valamint a bajba jutott légi jármű-

vek és a légi helyzet tisztázása érdekében: 
a) a Polgári Légiforgalmi Irányító Központtal (HUNGARO 

CONTROL). 
b) a környező országok katonai légvédelmi vezetési pontjaival. 
c) a NATO kijelölt vezetési pontjaival. 

A fentieken kívül: 
1. Állandó híradás, vezetékes összeköttetések digitális és analóg 

(nyílt és titkos) csatornák üzemeltetése, gyakorlatok, gyakorlások 
híradásának biztosítása. 

2. A rendszeresített általános és speciális technikai eszközök üzemel-
tetése és technikai kiszolgálása. 

3. A személyi állomány egészségügyi és mindenoldalú ellátása. 
4. A túlélőképesség fenntartása és a harcképesség helyreállítása. 
5. A speciálisan erődített létesítmény (SEL) biztonságának és műkö-

dőképességének a fenntartása. 
Ezeken túlmenően természetesen ide tartoznak az igazgatási, helyőr-

ségi, gondozási, hagyományőrzési, állami és társadalmi kötelezettségek-
ből, hazai és külföldi, civil és katonai együttműködésből adódó egyéb fe-
ladatok végzése is. 
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Az ezred alaprendeltetéséből és struktúrájából adódóan 11 helyőr-
ségben, 14 különálló és önálló elhelyezési körletben látja el feladatát. 

A kikülönített radar századok Kup, Juta, Debrecen, Békéscsaba, a 
réskitöltő alegységek Medina, Városföld, míg az új 3D mérőpontok Bé-
késcsaba, Bánkút települések mellett találhatóak. 

A harmadik 3D-s mérőpont problémája közismert.A 2. Légi Irányí-
tó Központ a kecskeméti légibázison települ. 

Az ezred törzse, az 1. Légi Irányító Központ, Híradó Zászlóalj, 
Informatikai Központ, Logisztikai Zászlóalj, Egészségügyi Központ – 
közel 800 fő – Veszprém helyőrségben két különálló működtetésű objek-
tumban állomásozik és tevékenykedik. 

A vázlaton nem szerepel, ám strukturálisan a katonai szervezethez 
tartozik és üzemel:  

• Simontornya állandó Lőtér a bázis üzemeltető raj erőivel és esz-
közeivel. 

• KORK Csopak. 

• Veszprém Kiképzési, sport és kulturális komplexum. 

• Városföld objektum 2007. 08. 31-el bezárásra került. 

A fentieken kívül az alakulat elhelyezési utaltságában van az ország 
teljes területén elszórtan mintegy 43 ingatlan és 62 objektum. 
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Az ezred készenléti besorolása 

Az ezred az MC 317/1 alapján NATO parancsnokság alá rendelt 
(helyszínen rendelkezésre álló) magas készenlétű / RC-1 készenléti kate-
góriába sorolt erő. 

Hazai besorolás a nemzeti készenléti erők vonatkozásában helyszí-
nen rendelkezésre álló (RC-5) készenléti kategóriába sorolt erő. 

A NATO követelményei, az MC 54/1 előírásai a NATO Déli Régió 
Légierő Komponens, a CAOC5 Légi Hadműveleti Irányító Közpon-
ton a delegált jogköröknek megfelelően jelennek meg az 1. Légi Irányító 
Központban és azon keresztül a kijelölt erők irányába. 

A személyi állomány, annak felkészítése, logisztikai ellátása és az 
eszközök üzemeltetése ugyanakkor nemzeti feladat, melyet az ezred alá-
rendelt alegységei útján valósít meg. Ennek megfelelően a vázlat szerinti 
erők közvetlen biztosításában a Támogató zászlóalj állományába szerve-
zett erők és eszközök jelennek meg, míg a közvetett biztosítók a Logisz-
tikai zászlóalj állományában működnek. Bár nem kifejezetten a „felaján-
lások” biztosítása közé tartozik, de jelentőségénél fogva véleményem 
szerint ide kell sorolni a környező országok HÁP-jaival a folyamatos és 
állandó kapcsolat fenntartását is. Mivel a Támogató zászlóalj állomá-
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nyában EÁP és őr alegységek is vannak, – melyek közvetlenül a „fel-
ajánlott” objektumhoz kapcsolódnak, – ezért megoszlanak a vélemények, 
hogy ez logisztikai szervezet vagy sem. Úgy vélem, hogy mindenképpen 
az, mert a támogatás szempontjából csak így alkot egységes egészet. 

A fentiekből jól érzékelhető, hogy a logisztikai támogatás hagyo-
mányos ágazati rendszerében kifejezett elsődlegességet kap az elektro-
nikai biztosítás komplex tevékenységi köre. Ennek megfelelően a LIK 
ilyen irányú biztosítása – már ami az azonnali beavatkozó végrehajtás 
személyi és anyagi feltételrendszerét illeti – sajátosan, azaz külön szerve-
zetként és szakemberekkel, részükre biztosított keretekkel kerül megol-
dásra. Ez azt is jelenti, hogy az ilyen irányú fenntartási tevékenység ter-
vezése, szervezése és végrehajtása az alakulat törzs szintjén folyamatos 
és gyakorlatias együttműködést igényel. Az itt tevékenykedő logisztikai 
szakembereknek folyamatosan nemcsak szinten kell tartani, hanem ál-
landóan emelni kell szakmai ismereteiket. Ez elengedhetetlen a készség-
szintű fenntartási tevékenység, valamint az alkalmazásra kerülő eszköz-
rendszer (viszonylagos) magas színvonala miatt is. Ugyanakkor az alap-
adatok megszerzéséhez jelenleg még rendszerben lévő eszközök miatt 
nagy szükség van a régi „szakik” tudására és hatalmas csak náluk lévő 
szakmai gyakorlati tapasztalataira is.  
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Az ábrán láthatóak a kapcsolódási területek, amelyek viszonylatában 
az „adatszállítási” és adatvédelmi kötelezettséget kell fenntartani, és 
amihez úgy vélem nem szükséges külön kiegészítés. 

Az ehhez tartozó folyamatos és megszakítás nélküli biztosítás fo-
lyamán mintegy 90-100 különböző típusú számítógép, különböző operá-
ciós rendszerek (Windovs, Solaris, Openvms stb), különböző rendszerek 
servere- mintegy 10-12 (ICC, ASOC, MASE, MODE-4, SRPC, IFTN 
stb.) fenntartásáról gondoskodnak. Ide sorolandóak természetszerűleg a 
perifériás hálózati eszközök, melyek kapcsolatrendszere optikai hálózati 
eszközökkel valósul meg.  

Közvetlen feladatkörükhöz tartoznak és folyamatosan nemcsak 
gyakorlatfüggően végzik az alábbiakat : 

• A konfigurálások, karbantartások, javítások, hálózatépítés. 

• Információvédelmi eszközök üzemeltetése, szabályozás betartásá-
nak ellenőrzése. 

• Adatmentések, adattárak nyilvántartása, visszajátszások biztosítá-
sa. 

• Szimulációs filek készítése, karbantartása, fejlesztése. 

• Belső rendszerük átkonfigurálása a NAEW-hez, valamint ennek a 
fenntartása. 

• Radarcsere esetén újra konfigurálás, radar elhangolódás esetén 
statikus hibák korrigálása. Itt nagyon fontos az adatkapcsolat fi-
gyelése és ha szükséges az azonnali beavatkozás végzése. 

• A lérak felé adatkapcsolat kiépítés, tűzvezető eszközök felé innen 
vezérlik a LINK-11 kapcsolat létrejöttét. 

• Vadászirányító rádióvezérlőinek helyi hálózat szerinti kiemelt 
fenntartása. 

• A légijárművek azonosításához adatkapcsolat fenntartása (Euro-
control/MATHIÁS/, Air trafic centre).  



 217 

A Légtérellenőrző katonai szervezet logisztikai támogatása az ál-
talános logisztikai tevékenységen kívül alapvetően három területen 
rendelkezik kiemelt specialitással. 

1. Az alaptevékenységéhez és alapfegyverzetéhez szükséges radar 
technikai terület; 

Itt szükséges kiemelni, hogy a sajátos biztosítási feladatok végzését 
egyidejűleg kell megvalósítani a legmodernebb 3D, a hagyományos kü-
lönböző típusú és évjáratú keleti technika, az AWACS, valamint az eh-
hez kapcsolódó régi és legújabb adatvédelmi, feldolgozó és adattovábbító 
eszközök alkalmazásával. Mindezt úgy, hogy a biztosítási tevékenység 
szó szerinti folyamatossága és megszakításnélkülisége természetes vele-
járó. Ezért itt legalábbis elvben kifejezetten kiemelt területnek kellene 
lenni a fenntartási, de legfőképpen a speciális anyagellátási területnek. 
A folyamatos légtérellenőrzés békében is harcfeladat, ennek megfelelő-
en nem engedhető meg, hogy a légtérellenőrzés alapjait adó radarberen-
dezések üzemeltetésének biztonsága veszélybe kerüljön. Szükséges az 
egyedi TASZT készleteken felül a helyszínen és az ezrednél is megalakí-
tani készletet, melyekből pótolható a felhasználás és a különböző meghi-
básodások gyorsan orvosolhatóak. Nos e kérdéskörben az e területen dol-
gozó szakemberek nem felhőtlenül bizakodóak. 

2. A már fentebb említett elektronikai biztosítási tevékenység; 

3. Egyedi, önálló speciális területet képvisel a SEL – speciálisan 
erődített létesítmény – komplex kérdésköre. 

Véleményem szerint ide sorolható az első részben említett disz-
lokációból adódó sajátos szakmai vezetés és irányítás, valamint a mobil 
radarcsoportok logisztikai támogatásának megszervezése és megvalósí-
tása is. 

Az általános és speciális logisztikai támogatás megvalósítását ezred 
szinten logisztikai zászlóalj végzi, melynek állományában az általános-
nak megfelelő alegységek vannak szervezve, a speciális képességek az 
alegységek belső szervezetében találhatók. Az ellátó-szállító alegységben 
a megszokottnál nagyobb mennyiséget képvisel a személyszállító kapaci-
tás, ami az alárendeltek nagy távolságra történő elhelyezkedése, és a kvá-
zi magasabbegység szerű irányítás miatt szükséges. Úgy vélem e tekin-
tetben ez a katonai szervezet hazai viszonylatban egyedülálló. A sajá-
tosság leginkább abban foglalható össze, hogy az ellátás, fenntartás meg-
szervezése és végrehatása Veszprém helyőrségben közvetlenül, míg a tá-
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volabb települő alegységek viszonylatában a szakmai alárendelt irányítá-
sa szerint valósul meg, vagyis egyfajta kettőség ötvöződik. 

 

Gépjármű javító kapacitás vonatkozásában az ezred 6 műhelyben 
összesen 29 fő gépjárműszerelővel rendelkezik, akik kisjavítások, műsza-
kira történő felkészítések, technikai kiszolgálások végrehajtására képe-
sek, nincs műszaki vizsgáztatásra és környezetvédelmi felülvizsgálatra 
engedély, sok a lejárt műszaki vizsgás autó. 

Rt. javító kapacitás területén az ezred  különleges berendezés javító 
raja 7 fővel a Logisztikai Zászlóaljnál 1 db műhelyt üzemeltet. Radar 
egység, alkatrész és – kártya szintű javításokat hajtanak végre, melyeket a 
radar századok kapacitás hiányában nem tudnak végrehajtani. 

Híradó javító kapacitás tekintetében az ezred elektromos berende-
zés javító raja 5 fős állománnyal a Logisztikai Zászlóaljnál 1 db mű-
helyt üzemeltet, híradó eszközök egység, alkatrész és kártya szintű javítá-
sait hajtják végre. A technikusi állomány eredeti beosztása mellett 
készenléti szolgálatot lát el a föld-levegő-föld rádiók azonnali javítása ér-
dekében. 

Az ezred Informatikai Központja számítástechnikai eszközök vo-
natkozásában területi szerviz funkciót lát el. 
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Az elhelyezési biztosításon belül különleges helyet foglal el a SEL 
biztosítás. Az MH-n belül ez a létesítmény önálló elhelyezési költségve-
téssel és az alakulat állományi támogatással, a megfelelő általánostól elté-
rő kiegészítésekkel végzi tevékenységét. 

Megoldandó feladatrendszerei között az általános támogatáson túl 
megtalálható: 

• A vegyivédelmi biztosítás keretén belül a folyamatos és különle-
ges követelmények szerinti tűzvédelem valamint beavatkozási ké-
szenlét, vegyi-sugár (gáz) felderítő és reagens képesség. 

• A műszaki technikai biztosítás keretén belül a folyamatos komp-
lex bányamentő tevékenységre való készenlét és képesség, mű-
szaki belső felderítés és ideiglenes helyreállító és menekítő képes-
ség. Mindezekhez tartoznak a személyzetek, felszerelések, anyag 
és eszköz készletek a maguk előírásaival és szükségleteivel 
együtt. 

• A speciális elhelyezési biztosítás keretén belül a zsilipelés, herme-
tizálás, túlnyomás biztosítás és fenntartás, levegő és vízellátás, 
élet, lét és speciális munkafeltételek folyamatos fenntartása, az 
ehhez kapcsolódó személyzetek, anyagok, eszközök, gépek, be-
rendezések és felszerelések fenntartása. 
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A speciális támogatási tevékenységet a Támogató zászlóalj állomá-
nyába szervezett SEL üzemeltető század hajtja végre. Állománya, erői és 
eszközei a feladatiránynak megfelelően az egyediség szerint kerültek ki-
alakításra. Jellemző, hogy a támogató állomány egyrészt kötött munka-
időben, másrészt a műveleti váltásokhoz igazodóan váltásos rendszerben 
végzi tevékenységét. 

 

 

A radaralegységek logisztikai támogató tevékenységét a viszonyla-
gos végrehajtási önállóság jellemzi, ugyanakkor minden tervezéssel és 
megszervezéssel kapcsolatos tevékenységet az anyaalakulat végez. A 
végrehajtáshoz saját hatáskörükben – a helyi sajátosságok figyelembevé-
telével – logisztikai szakaszokkal rendelkeznek, melyben gépjármű és 
lokátor javító raj, szállító raj, étkezde és összevont raktár kap helyet. A 
kihelyezett alegységparancsnok logisztikai jellegű munkáját logisztikai 
tiszt és tiszthelyettes támogatja 

. 

 
 



 221 

 

Az ábráról látható, hogy a logisztikai támogatás alap és általános 
feladatait itt már nem a hagyományos módon célszerű megoldani. Ellá-
tási vonatkozásban mindenképpen az „outsourching”-ben célszerű gon-
dolkozni, fenntartási vonatkozásban egyedi megközelítést igényel úgy a 
személyzetek, mint az eszközök és felszerelések vonatkozásában. Minde-
nesetre a logisztika számára új, viszonylag összetett helyzet jelenik meg, 
amit kezelni kell. 

A Légtérellenőrző katonai szervezet logisztikai támogatása átte-
kintésekor azonnal megállapítható, hogy a logisztikai támogatás általános 
feladatai helyben és az ország különböző részein feladatot végrehajtóknál 
egyrészt az általános határozványok, másrészt egyedi sajátos alkalmazás 
és végrehajtás követelményei és rendszabályai szerint valósulnak meg. Itt 
mindenképpen ki kell emelni azt a sajátos tényt, hogy a katonai szerveze-
tek közül az 54. Légtérellenőrző ezred az a szervezet, amelyik igaz, 
hogy csak egység színtűként jelenik meg, ám végrehajtó alárendeltjei az 
ország különböző területén települnek, a logisztikai támogatási tevékeny-
ségüket különböző ellátási utaltságban oldják meg, így az ezred törzs – 
beleértve a logisztikai törzset is – tevékenysége mintegy „középszintnek” 
megfelelő módon kell, hogy megvalósuljon. Ennek megfelelően a ha-
gyományosnak mondott törzskari tevékenység ezen vezetési sajátossá-
gokkal kiegészül, ami nemcsak vezetési, hanem komoly együttműködés 
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szervezési tevékenységet is szükségeltet. Ebben a helyzetben a sablonos-
ság nem igazán célravezető, itt a feladatorientáltság az elsődleges, amit a 
szakmai vezetés eddig jól oldott meg. 

Úgy vélem a szakmai vezetés-irányítás szempontjából mindenkép-
pen szólni kell egy speciális körülményről, nevezetesen a logisztikai 
zászlóalj és a logisztikai főnök szakmai hirearhiában elfoglalt helyével 
kapcsolatban. Az általános elgondolások szerint elvi szinten a logisztikai 
főnök vezetésével a logisztikai törzs kidolgozza a logisztikai támogatás 
terveit, amit a logisztikai és a támogató zászlóalj valamint az alárendelt 
katonai szervezetek- önállóan települt radar alegységek végrehajtanak. 
Amennyiben elfogadjuk azt a tényt, hogy a katonai szervezet szintjén a 
logisztikai támogatás elsősorban szakmai letéteményese a logisztikai 
főnök, úgy ez azt is jelenti, hogy a logisztikai szakmai irányítást neki 
kell megvalósítani. Ez esetben olyan helyzet áll elő, hogy ezred szinten 
őrnagyi rendfokozattal rendszeresített logisztikai főnök kell, hogy szak-
mailag irányítsa az alezredesi rendfokozattal bíró logisztikai zászlóaljpa-
rancsnokot. Megjegyzem, hogy az a felvetés, mely szerint minden a pa-
rancsnokon keresztül történik, – így ennél fogva esetleg okafogyottá 
válhat e tény –, a gyakorlati végrehajtás során szakmai szinten nem iga-
zán helytálló. Ez esetben nincs szakmai irányítás, felelősség, az pedig ta-
lán furcsának tűnhet, hogy a magasabb, fentről lefelé történő együttmű-
ködés szervezésnek megfelelően a logisztikai zászlóaljparancsnok 
visszafelé ható szakmai irányítást szervezzen önmagára. Felvetődik a 
kérdés, akkor hogyan működik? Az ellátási, megoldási kényszer, a lend-
kerék viszi az ügyet, de véleményem szerint ez nem stabilan megnyugta-
tó. Ugyanez a helyzet híradó vonalon is. 

Megoldásként a logisztikai és a híradó főnök beosztási rendfokoza-
tát alezredesre szükséges emelni. Ezzel együtt megoldhatóvá válik a ha-
ditechnikai és a hadtáp részlegvezető megjelenítése is, amivel a többi ka-
tonai szervezethez hasonlóan egyformává, egyszerűbbé és áttekint-
hetőbbé valamint egyenes irányúvá válna a szakmai vezetési szervezet. 
Ezt indokolja nemcsak a szakmai irányítás, hanem egyedi, kvázi közép-
irányító tevékenység is.  

A cikkben már terjedelmi okok miatt is természetesen nem lehet 
teljes kifejtéssel feldolgozni e területet, mindamellett szerettem volna rá-
irányítani a figyelmet ezen egyediségre. Úgy gondolom, hogy a nomenk-
latúra séma alkalmazása a feladathoz szabott és a végrehajtást elősegítő 
mód szerint tölti be legjobban funkcióját, és nem lehet idegen az egyedi-
ségnek megfelelő helyesbítés sem. 


