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KÖVETELMÉNYEI 

Abstract 

Az MH ÖHP PK által elrendelt missziós felkészítés felülvizsgálata egy új 
missziós felkészítési rendszer megalkotását tűzve ki célul, amelynek célja a meglévő 
alkalmazási képességre alapozó, a műveleti környezet követelményei és a műveleti 
feladat által determinált plusz részképességek elérése. A logisztikai missziós 
szakkiképzés általános célja, hogy a kötelékkiképzés végére a logisztikai 
szakállomány legyen képes a kontingens műveleti feladatai logisztikai támogatására. 
Szükség van az alapvető kulcsdefiníciók tisztázására is. 
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Bevezető gondolatok 

A missziós felkészítési rend felülvizsgálatát az elmúlt időszak műveleti és 
kiképzési tapasztalatai, a műveleti környezet és a harceljárások, a felszerelés-
fegyverzet változása, valamint a jelenlegi missziós felkészítési rendszerbe nehezen 
illeszthető új missziók indokolták. A felülvizsgálat egy olyan missziós felkészítési 
rendszer megalkotását tűzve ki célul, amely illeszkedik az MH felkészítési-kiképzési 
rendszerébe, egyúttal költség- és időhatékony, illetve rugalmasan képes követni a 
műveleti követelményekben történő változásokat.  

A missziós kiképzés fő célja nem egy adott tevékenység minden 
részképességének kialakítása, hanem a meglévő képességekre (alkalmazási 
képességre) alapozó plusz részképességek elérését célzó folyamat, ahol az elért 
részképességek egy új, összetett képességet (műveleti) határoznak meg.  

A logisztikai missziós szakkiképzés feltételezi, hogy a missziós feladatra kijelölt 
egyén már rendelkezik annyi, a missziós beosztásához szükséges szakismerettel, 
hogy a missziós kiképzés időszaka elegendő a műveleti képesség-követelmények 
teljesítéséhez. Az általános cél, hogy a kötelék kiképzés végére a logisztikai törzs és 
a logisztikai alegységek legyenek képesek a kontingens műveleti feladatai logisztikai 
támogatására, illeszkedjenek a nemzeti és szükség szerint a nemzetközi logisztikai 
ellátási rendszerbe.  

1. A missziós kiképzés jellege és felépítése 

A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka 236/2011. 
számú parancsában elrendelte az MH ÖHP alárendeltjeinél folytatott missziós 
felkészítési rend felülvizsgálatát. 
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A felülvizsgálatot az elmúlt időszak műveleti és kiképzési tapasztalatai, a 
műveleti környezet és a harceljárások, a felszerelés-fegyverzet változása, valamint a 
jelenlegi missziós felkészítési rendszerbe nehezen illeszthető új missziók indokolták.  

A felülvizsgálat műveleti alapját az MH ÖHP hadműveleti és kiképzési szervei 
által kidolgozott, a kontingensekre vonatkozó műveleti követelmények, a tapasztalat 
feldolgozó értekezletek anyagai, a hadszíntéri Hatályos Műveleti Utasítások 
képezték, egy olyan missziós felkészítési rendszer megalkotását tűzve ki célul, 
amely: 

 

• illeszkedik az MH felkészítési-kiképzési rendszerébe;  

• világos és egységesen értelmezhető kiképzési célokkal és követelményekkel, 
valamint felelősségi jogkör-elosztással szolgál; 

• költség- és időhatékony; 

• rugalmasan képes követni a műveleti követelményekben történő változásokat; 

• könnyen és egzakt módon értékelhető. 

 

Az új missziós kiképzési koncepció kidolgozásának érdekében – a logisztikai 
aspektusokat kiemelve – egyrészt meg kell határozni azokat az alapelveket, melyek 
a kiképzés folyamatát meghatározzák, másrészt ki kell dolgozni azokat a belépési és 
kimeneti követelményeket, melyek keretként fogják át az általános katonai, 
szakkiképzési és kötelékkiképzési feladatokat.  

A missziós kiképzés általános alapelvei és követelményei tapasztalataim 
alapján a következők: 

A missziós (béketámogatói és válságkezelői) feladatokra történő felkészítés 
alapvető célja a kötelékek (egyének) – a műveleti terület követelményei által 
determinált – műveleti képességének elérése, annak folyamatos fenntartása és 
fejlesztése.  

A kötelékek műveleti képességre történő felkészítésének célja az 
alaprendeltetéstől és végrehajtásának körülményeitől eltérő, egy konkrét feladat 
végrehajtásához szükséges kiképzettségi-felkészítettségi állapot elérése, vagyis egy 
konkrétan meghatározott (szövetségi, vagy honvédelmi) katonai feladat 
végrehajtásához szükséges célirányos, feladatorientált és rendszeres 
visszacsatolással (értékeléssel) rendelkező kiképzési program végrehajtása.   

Műveleti képességre történő felkészítést kijelölt szervezet(ek) hajtanak végre, 
melynek tartalma az alkalmazási képességet kiegészítő, feladatspecifikus kiképzés. 
A kiképzési program kidolgozását az elöljáró szervezet által meghatározott 
hadműveleti és kiképzési követelményekre alapozva az elöljáró (elrendelő) 
feladatának kell tekinteni. A program kidolgozásához iránymutatást és gyakorlati 
segítséget nyújtanak az erre szakosodott (kijelölt) szervezetek. A műveleti 
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képességre történő felkészítést a feladat megkezdéséig kell végrehajtani úgy, hogy 
legyen idő az ellenőrzésre, és az ellenőrzésen feltárt esetleges hiányosságok 
kiküszöbölésére. A műveleti képesség színvonalának megőrzése és fejlesztése a 
feladat végrehajtásának időszakában is nélkülözhetetlen és alapvető parancsnoki 
feladat. 

A missziós kiképzés hazai (vagy külföldi bázison szervezett) és műveleti 
területen végrehajtott szakaszra osztható.  

Hazai szakaszát olyan körülmények között kell lebonyolítani, ami leginkább 
közelít a műveleti terület körülményeihez. A hazai kiképzés esetében – a hadszíntér 
sajátosságai miatt – törekedni kell a valós, hadműveleti környezeti hatásokat minél 
jobban megközelítő szimulációra, a hatások pszichés, fizikai és mentális 
aspektusainak integrálására.  

A műveleti területen végrehajtott kiképzés – ami lehetőleg már nem egy 
komplex részképesség kialakítása – célja a hazai felkészítésben nem szereplő (vagy 
csak szimulált), a műveleti környezeti körülmények által meghatározott és megkívánt 
ismeretek adaptálása, a nemzetközi törzsekbe (harci kötelékekbe) történő 
beilleszkedés, az alegységek összekovácsoltságának további erősítése. A műveleti 
területen végrehajtott célfelkészítés tapasztalatait minden esetben fel kell dolgozni, 
és lehetőség szerint be kell építeni a hazai felkészítés folyamatába. 

 

2. Definíciók és a szakkiképzés logisztikai követelményei 

A fentiek értelmezéséhez szükség van az alapvető kulcsdefiníciók tisztázására. 
A definíciók kifejtéséhez az MH Összhaderőnemi Doktrína és a készülőben lévő MH 
Kiképzési Doktrína adtak iránymutatást, a képességekre vonatkozó fogalmak 
azonban részben eltérnek az eddigi értelmezéstől, és elsősorban saját kutatásaim 
eredményeit és tapasztalataimat tükrözik. 

 

Misszió:  

1. béketámogató- és válságkezelői műveletekre kijelölt magyar katonai 
kötelékek politikai célok által meghatározott, küldetés alapján történő, cél, hely 
és idő szerint összehangolt képesség alapú alkalmazása.   

2. a műveletekben résztvevő magyar kontingensek és egyéni beosztású 
katonák hadszíntér specifikus gyűjtőneve 
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Felkészítés: 

A Magyar Honvédség ismeret átadási, adaptálási, fejlesztési és 
visszaellenőrzési rendszere, amely intézményi, csapat, és individuális formában 
határozza meg alrendszereit, a kiképzést, képzést, oktatást és önképzést. 

 

Kiképzés: 

A Magyar Honvédség felkészítési rendszerének egyik eleme. Olyan 
tevékenység, amelynek célja speciális jártasságok kialakítása vagy ismeret 
nyújtása és/vagy a megfelelő magatartás személyiségbe történő integrálása a 
katonai siker biztosításának érdekében.  

 

Missziós felkészítés: 

Az alkalmazási képesség elérését célzó kiképzési és adminisztratív feladatok 
összesített folyamatrendszere. 

 

Missziós kiképzés: 

A kiképzés olyan területe, ahol már meglévő általános katonai és 
szakismeretekre, készségekre, jártasságokra alapozva, a műveleti célok és 
körülmények által meghatározott feladatokra, célirányos metodikával és 
programmal készül fel a kijelölt állomány. A missziós kiképzés tartalma olyan 
ismeretek halmaza, amit a hazai (béke) kiképzés követelményein túlmutató 
feladatok indukálnak és célja a kontingens vagy egyéni beosztású katonák 
műveleti képességének megteremtése, fenntartása és fejlesztése.  

 

A kötelékek alapképességre történő kiképzése: 

A kötelékben végzendő általános katonai-és szakfeladatok alap (béke) 
viszonyok közötti tevékenységek tipikusan hazai környezetben történő 
begyakorlása, készség-szintre fejlesztése, valamint a készenlét fokozásához 
szükséges szakmai követelmények megismerése és az ebből eredő feladatok 
szimulációs gyakorlása. (A szimulációs környezet adatbázisát a hazai 
gyakorlótéri terep- és időjárási viszonyok, szállítási feltételek, raktárbázisok, 
javító kapacitással rendelkező szervezetek, eü. ellátási rendszer,….stb. 
képezik. A szimuláció a hazai környezetet jeleníti meg.)  
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A kötelékek alkalmazási képességére történő kiképzés:  

Tipikusan az előrehaladó kiképzés következő lépcsőfoka. Minőségi különbség 
az előző képességhez képest, hogy a kiképzés ezen szakasza már a hadi (vagy 
azt megközelítő) létszámra és fegyverzet-felszerelésre történő feltöltés 
(feltöltöttség) után következik, és mindaddig tart, amíg az adott szervezet 
(kötelék) megkezdi az elöljáró által várható, majd a konkrét műveleti feladatra 
történő kiképzést. E feladatok megkezdéséig a katonai szervezet differenciált 
szintentartó kiképzést folytat – kiemelt figyelemmel a várt műveleti feladatok 
sikerességét biztosító újszerű harceljárások, missziós tapasztalatok, és 
szövetségi ajánlások elemzésére, valamint ezek hazai adaptálására. Az 
alkalmazási képességre történő felkészítés szakaszában kiemelkedő 
jelentősséggel bír a felső- és középszintű katonai szervezetek elemző-
tájékoztató-iránymutató tevékenysége, valamint az adott parancsnokok és 
törzsek felkészültsége. A kiképzés során törekedni kell a várható harci 
környezet és viszonyok valósághű szimulációjára. 

 

A kötelékek műveleti képességre történő kiképzés: 

Alapvető tartalma (és célja) egy konkrétan meghatározott (szövetségi, vagy 
honvédelmi) katonai feladat végrehajtásához szükséges célirányos, 
feladatorientált és rendszeres visszacsatolással (értékeléssel) rendelkező 
kiképzési program végrehajtása. A program kidolgozásához iránymutatást és 
gyakorlati segítséget nyújtanak az erre szakosodott (kijelölt) szervezetek. A 
műveleti feladat végrehajtását követően – a pihentetés és a szükségessé vált 
feltöltés (kiegészítés) után – az állomány felkészül a következő feladatra, vagy 
szintentartó (képességfejlesztő) kiképzést folytatnak. 

 

Az alapelvekből és a definíciókból következik, hogy a missziós kiképzés fő célja 
nem egy adott tevékenység minden részképességének kialakítása, hanem – 
illeszkedve a hazai békekiképzés követelményeihez, illetve arra alapozva – a 
meglévő képességekre (alkalmazási képességre) alapozó plusz részképességek 
elérését célzó célirányos és kiegészítő folyamat, ahol az elért részképességek egy 
új, összetett képességet (műveleti) határoznak meg.  

Ebből következően: 

1. a missziós kiképzés bemeneti követelményei megkövetelik az általános 
katonai kiképzési programban deklarált kiképzési szint meglétét, ezért az általános 
katonai kiképzés vonatkozásában csak a missziós feladatrendszer által követelt 
általános katonai kiképzési feladatok tervezése szükséges. Azon katonai 
szervezeteknél szolgáló személyi állomány részére, ahol nem folyik „klasszikus” 
kötelékkiképzés, illetve nincs tervezett általános katonai foglalkozás (pl. HM szervek, 
MH Honvédkórház) a belépési követelmények teljesítésére kiegészítő felkészítést 
kellett szervezni. (A Honvéd Vezérkar főnöke által meghatározott általános katonai 
követelmények alól természetesen nincs „felmentés”, a megfogalmazott kiképzési 
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követelmények teljesüléséért a katonai szervezet parancsnoka (vezetője, 
főigazgatója) a felelős. 

2. a személyi állományt úgy kell összeállítani, hogy lehetőség szerint 
alaprendeltetési feladata megegyezzen – vagy minél inkább szinkronban legyen – 
missziós alaprendeltetési feladatával. 

A logisztikai missziós szakkiképzés tehát a már meglévő szakismeretekre 
épülő, a missziós követelmények által meghatározott szakismeretek átadásának, 
frissítésének, kiegészítésének folyamata egyéni és kötelék formában. Feltételezi, 
hogy a missziós feladatra kijelölt egyén már rendelkezik annyi, a missziós 
beosztásához szükséges szakismerettel, hogy a missziós kiképzés időszaka 
elegendő a műveleti képesség-követelmények teljesítéséhez.  

Az egyéni missziós szakkiképzés időszakában a foglalkozások elsősorban a 
feladatok végrehajtásának egységes értelmezésére, szakmai felfrissítésre (és nem 
szakalapozó ismeretek átadására!), a műveleti követelmények komplexitása által a 
hazai kiképzésben nem lefedett ismereti hiány megszüntetésére szolgál.  

A műveleti területen történő szakkiképzés főleg azokra a speciális, többnemzeti 
logisztikai eljárásmódokra és üzemeltetési szakfeladatokra irányul, melyekre a hazai 
fázisban információ- vagy eszközhiány miatt nem lehet a szakállományt teljes 
mértékben felkészíteni. (Ezek az ismeretek természetesen nem csak az egyéni, 
hanem a kötelékkiképzés szintjén is megjelennek.) 

Mivel az adott kontingens logisztikai törzse és alegységei a legtöbb esetben 
több katonai szervezettől, csak részben összekovácsolódva kerülnek kialakításra, a 
missziós kötelékkiképzés feladata nem csak a logisztikai alegységparancsnokok és 
törzsek kohéziójának megteremtése a harcoló, harctámogató és harci kiszolgáló 
erőkkel, hanem magának a logisztikai állománynak az összekovácsolása, az 
eljárásrendek begyakorlása és a különböző katonai szervezetektől érkezett 
logisztikai elemek kiképzettségének azonosan magas szintre emelése úgy, hogy az 
megfeleljen a kontingens műveleti követelményeinek. 

Az általános cél, hogy a kötelék-kiképzés végére a logisztikai törzs és a 
logisztikai alegységek legyenek képesek a kontingens műveleti feladatai logisztikai 
támogatására, illeszkedjenek a nemzeti és szükség szerint a nemzetközi logisztikai 
ellátási rendszerbe. A logisztikai személyi állomány rendelkezzen olyan ismeretekkel, 
amelyek – a logisztikai kapacitások megléte esetén – biztosítják a Műveleti Tervben 
elrendelt feladatok logisztikai támogatásának (nemzeti, vagy többnemzeti keretben) 
maradéktalan végrehajtását, a tevékenység vezetését és az adott szintre előírt, 
lépcsőzött, a működőképesség folyamatos fenntartásához szükséges készletek 
tárolását és szállítását. 

Összegzés 

Az elmúlt váltások tapasztalatait összegezve és a logisztikai szakállomány 
jelentéseit feldolgozva megállapítható, hogy a feladatok végrehajtása során – főleg 
az Afganisztáni Hadszínteret tekintve – elsősorban a logisztikai támogatáshoz 
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kapcsolódó harcászati követelmények, a nemzeti támogatási rendszer kiépített 
folyamata, és a többnemzeti logisztikai környezet határoztak meg olyan ismereteket, 
melyekre a szakkiképzés (és a kötelék-kiképzés) során hangsúlyt kell fektetni.  

Mivel a tevékenységi környezet nem a hazai békeállapotnak megfelelő, a 
missziók logisztikai személyi állománya utánpótlásának érdekében azoknál a katonai 
szervezeteknél (ellátó központokban, tanintézetekben, HM szerveknél) is kiemelten 
kell kezelni az általános katonai kiképzést, ahol az alaprendeltetés és a katonai 
szervezet jellege eddig a szakkiképzés és a mindennapi feladat-végrehajtás 
priorizálását követelte meg. 

Az eddigi tapasztalatok, visszajelzések, a tevékenységi értékelési elemzések 
azt mutatják, hogy amennyiben megvan a feladatra kijelölt állomány 
alapképzettségének (végzettségének) szakmai szinkronja a műveleti feladatokkal, a 
missziós kiképzés szakkiképzési szakasza elegendő a műveleti követelményekre 
történő felkészítésre, még olyan ismeretekre is, melyeknek alapjai eltérnek a hazai 
logisztikai rendszerben alkalmazottaktól, használtaktól. 

Felhasznált Irodalom: 

Magyar Honvédség Összhaderőnemi Doktrína (2. változat) 

Magyar Honvédség Kiképzési Doktrína (tervezet) 

Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka 236/2011. 
sz. parancsa „Az MH ÖHP alárendeltjeinél folytatott missziós felkészítési rend 
felülvizsgálatáról” 


