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A CSAPATOKNÁL FOLYÓ LOGISZTIKAI  
SZAKKIKÉPZÉS AZ ÖNKÉNTES HADERŐRE TÖRTÉNŐ 

ÁTTÉRÉS FÜGGVÉNYÉBEN 

(témavizsgálat a Katonai Logisztika folyóirat számára) 

Sági Gábor1 

A Magyar Köztársaság Országgyűlése 61/2000. (VI.21.) OGY szá-
mú határozatával elfogadta a Magyar Honvédség hosszú távú átalakítá-
sának irányairól szóló előterjesztést, melyben kijelöli a már megkezdett 
haderőreform sikeres megvalósítása érdekében prioritásként kezelendő 
célokat, feladatokat, a végrehajtás nagybani időkereteit, valamint a tár-
sadalmi-gazdasági feltételrendszer biztosításának követelményeit. 

A határozat kimunkálói - a hazai realitásokon és szükségszerűsége-
ken túlmenően - érdemben figyelembe vették a NATO tagországok által 
elfogadott új Stratégiai Koncepció (SC) és Védelmi Képességek Kez-
deményezés (DCI) című dokumentumokban rögzített elveket és köve-
telményeket, valamint a szövetséges haderők fejlesztésének legfontosabb 
területeit. 

A határozat szerint a Magyar Honvédség átfogó modernizációjának 
alapvető célkitűzése a képesség alapú nemzeti haderő kialakítása. Ez 
olyan - a korábbi alkalmazási elvektől eltérő - új képességeket is jelent, 
mint az országhatáron kívüli bevethetőség és mobilitás, ami alapvető fel-
tétele a szövetségi kötelezettségek és az európai biztonsági rendszer szer-
vezeteiben való érdemi részvétel teljesülésének. Mindehhez elengedhetet-
len a MH kompatibilitásának és interoperabilitásának megteremtése, 
főleg azokon a területeken, ahol a NATO-val való együttműködést a 
kompatibilitás és az interoperabilitás elérésének elengedhetetlenül 
szükséges szintje határozza meg: így prioritást élveznek a vezetési, irá-
nyítási és informatikai eszközökkel, az integrált légvédelmi rendszerrel, a 
csapatok és az infrastruktúra túlélőképességével, a mobilitás technikai 
feltételeivel, a befogadó nemzeti támogatással, a logisztikai rendszerrel 

                                                      
1 Sági Gábor őrnagy, MH Légierő Parancsnokság, A-4 logisztikai művelet-
tervező főtiszt. 
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kapcsolatos fejlesztések. A fejlesztés három dimenzió mentén kell, hogy 
megvalósuljon: koncepcionális (gondolati, elvi), a morális (motivációs, 
vezetési, gondolkodási) és fizikai (harci eszközök, erők, források) kom-
ponensek útján. E három összetevő szorosan összefügg egymással, hiszen 
a képesség alapú, modern technikai eszközökkel felszerelt haderő a tagja-
ival szemben is megváltozott követelményeket támaszt: nemcsak a kato-
nai-szakmai ismeretek, de a feladatokhoz és az adott katonai szervezethez 
való pozitív viszonyulás, az önállóság és kezdeményezőkészség területén 
is. Ezen követelmények profi teljesítése a logisztikai szakterületen is a 
honvédség békeidőszaki legfontosabb feladatának, a kiképzésnek a függ-
vénye. 

Az önkéntes haderőkben - az utánpótlás sajátos rendjéből eredően 
módosulnak a harckiképzés belső arányai. A hosszabb (2-22 évig terje-
dő) szolgálati idő következtében összességben kevesebb időt kell fordíta-
ni a legénységi állományú katonák egyéni alap-és szakalapozó kiképzésé-
re (egy adott időszakban kisebb létszámot kell utánpótlás céljából 
kiképezni, ami a költségek szempontjából kedvezőnek tekinthető), vi-
szont a harci és logisztikai szervezetekben folytatott kötelékkiképzés, a 
szakfeladatok készség szintű begyakorlása és folyamatos szinten tartása 
lényegesen több időt és nagyobb ráfordítást igényel, mint a hadkötele-
zettség alapján létrehozott katonai szervezeteknél. A szakkiképzésnek 
természetesen állománykategóriánként más és más követelmény és 
megvalósulási rendszerrel kell folynia: ugyanakkor a legénységi , tiszt-
helyettesi és tiszti képzés egymással összefüggő, komplementer egységet 
kell , hogy képezzenek. Ebben az egységben a legproblémásabb terület a 
legénységi állomány szakalapozó- és kötelékben folyó szakkiképzésé-
nek tervezése és végrehajtása.. (Itt tartom szükségesnek megjegyezni, 
hogy legénységi állomány alatt egyrészt a hadkötelezettség alapján sorka-
tonai és tartalékos szolgálatot teljesítő, valamint a rendfokozat nélküli és 
tisztesi rendfokozatú szerződéses katonák értendők. Természetesen a tar-
talékos állomány rendfokozat nélküli – azaz honvéd – és tisztesi rendfo-
kozatú tagjai e kategóriába sorolandók). 

A kiképzés előírásszerű tervezését részben a naprakész kiképzési 
követelmények – és az ennek megfelelő szakkiképzési programok hiánya, 
részben a logisztikai szakbeosztásokba tervezett katonák szakmai előkép-
zettségének nagymérvű differenciáltsága, és nem kis mértékben a jelentős 
fluktuáció nehezíti. 

A legénységi állomány szakkiképzése ugyanakkor  kiemelt 
jelentősséggel bír a logisztikai szakterületek (ágazatok, funkciók) vonat-
kozásában, több okból is.   
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Egyrészt az utóbbi időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy a tiszt-
helyettesi utánpótlás eddigi lehetőségei sem mennyiségi, sem pedig mi-
nőségi szempontból nem biztosítják a logisztikai átalakítás célkitűzései-
nek megvalósítását. Belátható, hogy a jelenlegi, alig egy éves időtartamú 
hivatásos tiszthelyettesképzés keretében képtelenség színvonalasan felké-
szíteni a 18-19 éves fiatalokat alegységek vezetésére, a beosztottak ki-
képzésére, a napi tevékenységek operatív irányítására, az alárendeltek 
motiválására, a harci szellem kialakítására és egyéb – nagy gyakorlatot, 
tapasztalatokat igénylő feladatokra.  

Személyes véleményem szerint e képzési forma nem felel meg a 
tiszthelyettesi állománnyal szembeni új elvárásoknak, lényegesen hosz-
szabb idejű, csapatgyakorlattal kiegészülő képzésre volna szükség. Bo-
nyolítja a helyzetet, hogy az OKJ-ben egyre több olyan logisztikai szak-
beosztás került felvételre, melyhez nincs polgári előképzés, vagy 
rokonítható szakma, ezért a polgári életből sem lehetséges szakmai gya-
korlattal rendelkező jelentkezőket átvenni. A specializálódás - mely főleg 
az üzembentartási funkcióknál jelentős- pedig még inkább nagyobb ter-
heket ró az egyéves tiszthelyettesi képzési rendszerre. 

 Ugyanakkor véleményem szerint a hivatásos tiszthelyettesi utánpót-
lás napjainkban is alkalmazott egyéb forrásai (a polgári életből történő 
közvetlen átvétel, honvédségi közalkalmazottak beöltöztetése, korábban 
tartalékállományba helyezettek reaktiválása, stb.) számos minőségi prob-
lémát is felvethetnek, e lehetőségek alkalmazása csak speciális felkészült-
séget igénylő beosztásoknál célszerű. Hosszabb távon tehát azok a 
szerződéses katonák képezhetik a tiszthelyettesi (zászlósi) utánpótlás 
alapvető forrását, akik meghatározott idejű legénységi állományú 
szolgálat és a szükséges továbbképzés után a gyakorlatban bizonyí-
tották rátermettségüket, felkészültségüket. Ennyi idő elég lehet arra, 
hogy a logisztikai legénységi állomány a szakismeretek területén megfe-
lelő mélységű ismeretekre tegyen szert és továbbléphessen a szakmai 
specializálódás szintjére. 

Mindebből következik, hogy felkészült tiszthelyettesi állomány csak 
jól kiképzett legénységi szakállomány bázisán jöhet létre. Ehhez azonban 
a jelenlegi képzési rendszert az új követelményeknek megfelelően módo-
sítani kell. 

A hadkötelezettség alapján sorkatonai szolgálatot teljesítő logiszti-
kai szakbeosztású katonák szakkiképzésének tervezése jelenleg az MH 
logisztikai főigazgató által 1997-ben kiadott 583/97 számú kiképzési 
program alapján történik. A 6 hónapos sorkatonai szolgálatra történő 
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áttérés kapcsán az MH ÖLTPK 40/2202 (HK.7.) sz. intézkedésével mó-
dosította ugyan e programot, de e módosítás lényegében csak a kiképzési 
idő rövidítésére és a 2+4 hónapos struktúra bevezetésére terjed ki a tar-
talmi követelmények változatlansága mellett – annak ellenére, hogy a lo-
gisztika modernizációja, a haditechnikai eszközök fejlődése a tartalmi 
korrekciókat is megköveteli. 

Általános probléma, hogy a kiképző központokban folytatott szak-
alapozó kiképzés csak a szükséges szakismeretek töredékét képes biztosí-
tani a logisztikai beosztású katonái részére - főleg a légierő üzembentartói 
állománya esetében - egyrészt az oktatáshoz szükséges harci technikai 
eszközök hiánya, másrészt a megfelelő ismeretekkel rendelkező oktató ál-
lomány biztosítatlansága miatt. Mindezekből következően a csapatoknál 
kell a kiegészítő szakalapozó képzést, az esetleges második beosztásra 
történő felkészítést és típusátképzést is végrehajtani. (Mindez főként a 
gépjárművezetői, repülőtér karbantartó és egyéb különleges gépjárműke-
zelői állományt érinti). Ebből következően a kiképző központok nem tud-
ták tehermentesíteni a csapatokat a (szakalapozó) kiképzés alól. 

A logisztikai beosztású sorkatonák kötelékben folyó szakkiképzése 
(két kiképzési ággal: a szakharcászati és a szaktechnikai kiképzés kere-
tében) lényegében csak a napi munkavégzés során – tehát gyakorlati úton 
valósítható meg, az elméleti képzésre nem biztosítható a szükséges idő. 
(Lecsökkent létszámok, megnövekedett leterheltség, oktatók hiánya.) A 
kiképzés tervezése és dokumentálása jelenleg többnyire csak formális, a 
felkészítési hiányosságok miatt a logisztikai sorállomány csak felügyelet 
melletti kiegészítő tevékenységekre használható. 

Összességében indokoltnak tűnnek azok a javaslatok, melyek va-
lamennyi logisztikai szakbeosztás szerződéses katonákkal való betöl-
tésére irányulnak. (Erre tett javaslatot az ÖLTPK is a szakkiképzés át-
fogó vizsgálatának következtetéseként.) Ebbe az irányba hatnak a haderő-
átalakítás célkitűzései is. 

A szerződéses legénységi állományú katonák kiképzésének rendjét 
a 316/2001. (HK.18.) HVK vezérkari főnöki intézkedés szabályozza. Az 
intézkedés szerint:  

1. A szerződéses katonák és az azokkal feltöltött alegységek felké-
szítése és kiképzése (24 hónap, amely) egymástól jól elkülöníthe-
tő két 12-12 hónapos időciklusból áll. 
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2. Első ciklus, amely (3+6+3 időszakra tagozódik): 

2.1.1. Első időszak egyéni felkészítés és kiképzés: 

a) Azon katonák, akik sorkatonai kiképzésben nem részesültek, álta-
lános katonai ismeretekre (alapkiképzés) és szakbeosztásuk ellátására, 
azon katonák, akik sorkatonai képzésben részesültek (de több mint 2 éve 
leszereltek), szakbeosztásuk ellátására és egymás helyettesítésére - 3 hó-
nap időtartamban a kiképző központokban külön alegységekbe szervezve 
- kerülnek felkészítésre. 

b) Az I. időszak (egyéni felkészítés) végén a katonák ismeretszintjét 
és fizikai állóképességét az MH Hadkiegészítő és Kiképző Parancsnokság 
követelményei szerint a kiképző központok által elkészített terv alapján, 
az állományilletékes katonai szervezet képviselője jelenlétében mérik fel. 

2.2. A második időszak (6 hónap): 

A katonákat és az alegységeket alaprendeltetésükből fakadó felada-
taik ellátására - az állományilletékes katonai szervezetnél - készítik fel. A 
raj-, kezelőszemélyzet-, csoport-, szakasz-, század-, üteg-, zászlóalj-, osz-
tály-, illetve század, zászlóalj alkalmi harci kötelékek összekovácsolását 
blokkosított formában hajtják végre. A kötelékek összekovácsoltságát lő- 
és harcászati gyakorlatok keretében komplex módon mérik fel. 

 

2.3. A harmadik időszak (3 hónap): 

A katonákat és az alegységeket (raj, kezelőszemélyzet, csoport, sza-
kasz, század, zászlóalj) béketámogató és a katasztrófaelhárító alapfelada-
tokra az állományilletékes katonai szervezetnél készítik fel. 

3. Második ciklus: 

A szinten tartás (12 hónap) az alaprendeltetésből fakadó és a béke-
támogató, katasztrófaelhárító feladatok szinten tartását, valamint a ki-
szolgálói feladatok, az őr-, ügyeleti, készenléti és készültségi szolgálatok 
ellátását, illetve a katonák és alegységek béketámogatói feladatokban va-
ló részvételét biztosítja. 
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Sajnos, az intézkedésben előírt kiképzési rend jelenleg még több 
okból sem megvalósítható: 

• Nem készült el a szerződéses katonák logisztikai szakkiképzési prog-
ramja, a sorállomány kiképzési programja nem megfelelő részükre. 

• A szerződéses állomány nagymérvű fluktuációja és a szolgálatot válla-
lók létszámának időszaki ingadozása miatt a kiképzésük tervezése és 
személyi biztosítása alegység szinten nem megvalósítható. 

• A kiképző központok jelenlegi állományukkal a logisztikai szakbeosz-
tások többségét érintően nem képesek a szükséges szakmai alapismeretek 
megfelelő színvonalú oktatására, a pótlólagos képzést a szerződéses kato-
nák részére is a csapatoknál kell – többnyire gyakorlati úton megszervez-
ni és végrehajtani. Sajnos, a polgári előképzettség, illetve a sorkatonai 
szolgálat alatt szerzett korábbi ismeretek egyre kisebb mértékben pótolják 
a szakalapozó kiképzés hiányosságait. 

• A vegyes állományú logisztikai alegységeknél (sor, szerződéses, ht.) 
elméletileg sem biztosítható a szükséges kiképző állomány a kötelékki-
képzéshez. Az is módszertani hiba, ha a legénységi állományú szerződé-
ses katonák kötelékkiképzését (szintentartó- és továbbképzését) a tiszthe-
lyettesi állomány képzési formáival próbálnánk helyettesíteni. Erre már 
több alakulatnál történtek eredménytelen kísérletek. 

• Még nem kidolgozott a szerződéses katonák előmeneteli képzésének 
rendszere, csupán a rajparancsnoki, főkezelői képzésre és az oktató tiszt-
helyettesi tanfolyamok megszervezésére történt központi intézkedés. E 
tanfolyamok az MH Központi Tiszthelyettes Szakképző Iskola bázisán 
kerülnek végrehajtásra.  

A legénységi állomány szakkiképzésének problémája csak egy a 
megoldandó feladatok közül. Az önkéntes haderőre történő áttéréssel 
együtt a logisztikai szakkiképzés modernizációjának alapvető feltétele és 
kiemelten fontos feladatai a következők: 

a) A kiképzés felső szintű irányításának egyértelműbbé tétele. Jelen-
leg a különböző MH szintű szervek együttműködésére alapozott irányítás 
és feladatmegosztás során gyakran tisztázatlan egy-egy feladat egyszemé-
lyi felelőse, az együttműködő szervezetek egymás kezdeményezésére 
várnak, nincs, aki összehangolja közös tevékenységüket. Jól példázza ezt 
a helyzetet a logisztikai szakkiképzési programok kidolgozása körül ki-
alakult helyzet. Véleményem szerint az együttműködést is vezetni kell, 
megszervezésére felelőst kell kijelölni.  
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b) A sorkatonai szolgálat idejének 6 hónapra csökkentése miatt 
megoldást kell találni a tartalékos tisztek és tiszthelyettesek megfelelő 
színvonalú és időtartamú, önkéntes rendszerű képzésére is, mivel a jelen-
leg élő képzési rend már több vonatkozásban is túlhaladott. (A Magyar 
Honvédségnél folytatott felkészítés és kiképzés középtávú célkitűzéseire 
és követelményeire kiadott 326/2001 (HK 1/2002.) HVKF-i intézkedés 
is tartalmaz erre vonatkozó feladatokat, de a megoldás még nem körvona-
lazódott.) A jelenlegi irányítási rendben számos átfedés is tapasztalható, 
ami szükségtelen és zavaró. 

c) A szakkiképzés előreláthatóbb és szakszerűbb tervezését-szerve-
zését segítené elő a logisztikai irányító szervek azonos logika alapján tör-
ténő felkészítése. Például: az ÖLTP jogállása és struktúrája lényegesen 
eltér a középirányító szervek ágazati főnökségeinek strukturájától, de 
még a tervezett Műveleti Központ elvi felépítésétől is. Probléma, hogy 
egyes logisztikai területek – például a kiképzéstechnikai biztosítás felső 
szinten az ÖLTP jogköre és felelőssége, középirányító szinteken pedig a 
kiképzési főnökségeké. Az egyéb szakágaknál is fellelhető ez a kettősség 
(térképészet, humán szakanyag, stb.). 

d) Elengedhetetlennek tartom a logisztikai szakkiképzés követelmé-
nyeinek, kiképzési tárgyköreinek és az egyes beosztásokhoz előírt elő-
képzettségek rendszeres hozzáigazítását nemcsak a haderő-átalakítás so-
rán bekövetkező változásokhoz, de a polgári oktatásban, a piacgazda-
ságban végbemenő lényeges átalakításokhoz is. (Eltűnő és új szakmák, 
megváltozott tartalmak, általános technikai haladás, átalakuló környezet-
védelem és munkavédelem, stb). 

e) Az eddigieknél lényegesen nagyobb figyelmet kell fordítani a le-
génységi állományú szerződéses katonák kiképzésének tervezhetőségére. 
Itt nemcsak a programok hiányára gondolok, hanem a katonai szerveze-
tekhez való beléptetésük rendszertelenségére is. Tudniillik azok a szerző-
déses katonák, akiknek nem a kiképző központokban folyik a szakalapo-
zó kiképzésük (vagy azért, mert sorkatonaként hasonló beosztásba szol-
gáltak és leszerelésük óta kevesebb, mint 3 (2) év telt el, vagy mert a ki-
képző központok nem rendelkeznek a szükséges szakkiképzési kapacitás-
sal) – nem rendszeres időközönként (pl. 3 havonta) lépnek be a csapatki-
képzésbe – tehát nem előre tervezhetően -, hanem a felvételi eljárás 
időtartamától függően.  

f) A logisztika vonatkozásában kiemelt fontosságú szakkiképzési fe-
ladat a középtávú időszakon belül rendszerbe állítandó új haditechnikai 
eszközök üzemeltető–kiszolgáló állományának tervszerű, szervezett fel-
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készítése – elsődlegesen a külföldi, majd a második ütemben hazai tanfo-
lyamokon (EA 1560 fea.) úgy, hogy ez ne okozzon lényeges zavarokat a 
meglevő fegyverzet üzemeltetésében, a készültségi feladatok ellátásában. 

g) A felkészítésen belül nagyobb hangsúlyt kell kapnia a két és 
többnemzetiségű kötelékek logisztikai biztosítására irányuló felkészítési 
tevékenységnek. Ugyancsak részletesen feldolgozandó témakör a béke-
támogató műveletek haderőnemi logisztikai biztosításának kérdései. 

h) Tovább kell mélyíteni és készség szinten begyakoroltatni a Foga-
dó Nemzeti Támogatás és a Nemzeti Támogató Elem speciális haderő-
nemi ismereteit és feladatait, ki kell munkálni az erre irányulni szakhar-
cászati gyakorlatok rendszerét. 

i) Biztosítani kell a még viszonylag hosszabb ideig rendszerben ma-
radó légvédelmi rakéta- és radartechnikai eszközök üzemeltető-kiszolgáló 
állományának szintentartó- és továbbképzését a tervszerű külföldi és ha-
zai tanfolyamokon. 

j) Folytatni és lehetőleg fel kell gyorsítani a NATO logisztikai szab-
ványok és eljárások feldolgozását, beépítését a szakkiképzésbe. Haderő-
nemi szinten is részt kell venni a különböző logisztikai kézikönyvek, ok-
tatási segédletek és magyar nyelvű dokumentációk kimunkálásában. 

k) És végül valamennyi szervezeti szinten javítani szükséges a lo-
gisztikai szakkiképzés-, és az ennek eredményét képező felkészültség- 
rendszeres ellenőrzésének és értékelésének hatékonyságát, ki kell dol-
gozni az ehhez szükséges elveket és módszereket. 

Úgy gondolom, sikerült rávilágítanom néhány olyan problémára, 
melyek megoldása elengedhetetlenül szükséges az önkéntes haderőre 
történő sikeres áttérésnek és a logisztikai modenizáció végrehajtásának 
érdekében. Az egyetemi (főiskolai) logisztikai képzés reformjának meg-
kezdése már jelzi a Magyar Honvédség Parancsnokának éves kiképzési 
intézkedésében megfogalmazott igényének realizálását, ezen folyamat 
remélhetőleg maga után fogja vonni a  csapatoknál folyó szakkiképzési 
rendszer önkéntes haderőnek megfelelő átszervezését is.  

 

 

 


