
KATONAI LOGISZTIKA GYAKORLATA
A KIKÉpzÉs, MINT A KÉpEssÉcar,apú rraoBnó
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Sóri Góborl

A NATO új stratégiai koncepciliija és a védelmi képességek kezile-
ményezése tükrében a Magyar Honvédséggel szemben űmasztott kiive-
telmények megváItozíak. Ez a változás egy olyan új koncepciót ígényel,
melynek segítségével lehetséges ax. új haderő megteremtése: egl olyan
haderőé, mely a belső és küIső kötelezettségeit az ország teherbíró ké-
pességéveI atányos, megfelelően kialakítotl szervezettel, felszeteléssel és

felkészükséggel, a személyi állomány magas fokú elkötelezettségével
képes v é grehajtani.

A Magyar Honvédség rendeltetése, küldetése és további feladatai
végrehajtása érdekében meg kell határozni azon képességkövetelménye-
ket, melyek magukba foglalják a haderó polgári felügyeletét, fitranszíroz-
hatóságát és alkalmazhatóságát. Ezáltal a Magyar Honvédségnek készen
kell állnia rnirrd a békeidőszaki, mind pedig válsághelyzeti és háborús
katorrai műveletek végrehajtására, a meghatározoll képességek gyakorlati
realizálására. A képességek megteremtése, fenntartása és továbbfejleszté-
se azonban nem valósítható meg egy olyan kiképzési rendszer nélkúl,
melynek helye, szerepe, megítélése nem biztosítja a békeidőszaki tevé-
kenységek közti elsftllegességét: csak a magas szintű kiképzés biaosít-
liatja a képességek olyan rrrérvű kialakiását, melyek által a Magyar Hon-
védsógbelr napjainkban folyó haderőreform eredményei biztosak és
célszerűek lehetnek,

A kiképzés szerepe a képesség fejlesztésében íöbbszintíí és több-
rétű. A színteh és azok tartalma fogalmi meghatározhatóságuk miatt
különáIló kategóriákba csoportosűhatók - tartalmilag azonban szorosan

l Sári Gábor órnagy, MH Légieró Parancsnokság A-4 logisaikai művelet-tervező
főtiSZt.
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összefiiggenek egymással: több közös elemtnel renilelkeznek, határaik
nem küIönülnek el élesen.

Első szint a gondolkodási-fizikai és erkölcsi összetevőkkel ren-
delkező elméleti szint - mely szoros összefuggésben van a második
szinttel, a gyakorlati megvalósulással és annak elemeivel.

Az elméleti szint gondolkodási összetevője jelenti a doktrínák
elveivel va]ó azonosulást és a fejlődés igényét. Az erkölcsi összetevő je-
lenti a morált, a motivációt, a parancsnoki vezetést és az irányítás elfoga_
dását.

A gyakorlati megvalósulás szintj€ (fizikai szint) egyrészt annak
az eszköznek a biztosíása, rnellyel a haderő békében végrehajthatja és
gyakorolhatja doktrínáját (vagyis az a íolyamal, mely során minden kato-
na elsajátítja azon szemléletet, mely által harcolni fog), másrészt pedig
háborús tapasztalat hiányában olyan módszer biztosítója, ami által a had-
erő elsajátíthatja az irányítás módszereit, a felszerelés haszlálatáí, a
struktúrák hatékonnyá tételét.

Mit tartalmaznak konkrétan a fenti szintek?

Elméleti szint:

a) Gondolkotlási összetevő- a doktrínák elveivel való azonosukis

Minden kiképzés végsó célja a katonai siker biáosítása. A kiképzés
ahhozjárul hozzá, hogy az állomány gyakorolja, fejlessze és megerősítse
a doktrína gyakorlati alkalmazását, és megfeleljen a biztonsági stratégiá-
ból következő doktrínának. Ugyanakkor a doktrína olyan filozófiai kere-
tet biztosít, melyen belül a kiképzést végrehajtják. A biztonsági stratégia,
a doktrína és a kiképzési rendszer a kömyezeti változásokra, a kóvetel-
mények módosulására reagálő, egymással szoros kölcsönhatásban álló
rendszert kell, hogy képezzen, melyben az elvi-doktrinális irányelvek
nagymértékben megbatározzák a kiképzési követelményeket ós eljáráso-
kat.

Mindez megvaIósulha!:

1. A környezet állandó figyelésével, elemzésével, a változások követé-
sével, a nemzeti érdekek és értékek figyelembevételével.
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2. A vezérelvek és követelmérryek változást követő módosításával.

3. Szabványok és normák igazításával.

4. Kiképzési kóvetelmények, módszerek, eszközök és elvek fejleszté-
sével.

Más értelmezésben a doktrína bemeneti információit a környezet -
nemzeti éíékek, érdekek, védelmi potenciál, fenyegetettség, haditechnika

- és kimenetét a doktrínális és liadműveleti követelrnények által meglratá-
lozott kiképzési folyamat alkotják. Ugyanakkor maga a kiképzés, mint
output is módosíthatja a bemeneti információkat, így közvetetten a dokt-
rínát is befolyásolhatja. Ezáltal valósul meg az a folyamat rendszer,
amely állandó és bármely elemének változására érzékenyen reagá),ó,
ugyarrakkor egyberl alapja az állandő fejlesáés, fejlődés igényének is.

A biztonsági stratégia, a doktrína, és a kiképzésí követelmények
egysége a következőképp valósuI meg:

Biztonsági stratégia (fenyegetettség) -} doktrína kidolgozása -}
tervezés -} kiképzési követelmények -} felszerelés és struktúra
(fejlesztés, beszerzés, kipróbálás) -} tapasztalatok.

A kiképzés fej lesztése - fejlődése több síkon is végbemehet, melyek
szolosan összefüggenek egymással olyan rendszert képezve, melyben
részben önálló, részben a többi elentől fiiggő egységet alkotnak. A ki-
képzés fej lődése-fej lesztése végbemehet egyéni kiképzési szinten, kol-
lektív kiképzési szinten, technológiai szimulációs szinten, parancsnoki
vezetés szirrtjén, erőforrások tervezésének szintjén. Természetesen a fej-
lődés-hez hozzátartozhat a kiképzési struktúra hatékonyabbá tétele is.

b) EtköIcsi összetevő- a morál, motiváció és a vezeíéssel v ó azo-
noSuus

Az erkölcsi szint elemei szorosan összefúggenek a kiképzés általá-
nos rnegítélésével, békeidőszakban elfoglalt szerepéveI, támogatottságá-
val. A magas morál csak az alapos kiképzésből, a felszerelés niegbízlrató-
ságából, a követelmények pontos megfogalmazásábó|, illetve a parancs-
nokba vetett bizalomból származhat.

A motiváció a magas morálból következik, meghatározója a céltu-
datosság. A jól motivált katonák összekovácsolt csapatként fognak tevé-
kenykedni a megfogalmazott cél érdekében, amely tevékenység céltuda-
tosságáért a parancsnok a felelós. A parancsnokrrak, mint vezetőnek a
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sikere azon képességétől fiigg, hogy mennyiben tudja személyiségén és
az alka|mazoít módszerein keresztül ösztönözni alárendel§eit, hogy azok
megtegyék azt, amit megkövetel tőlük; eközben pedig össáangot kell te-
remteni a motiválás és a vezetési stílus között. A siker elérése annál való-
szerűbb, minél több kiképzési lelretőséget tud felhasználni a vezető.

A kiképzés legfontosabb alapelve a vezetói kötelesség, Békeidő-
szakban a parancsnok írányítja, kiképzi és felkészíti parancsnokságá.
A kiképzésnek ki kell terjednie ana is, hogy az alárendeltek képesek le-
gyenek a tervezésre, döntéshozatalra, a kiképzési tervek és programok jó-
váhagy ására,

A irányítás magába foglalja a logisztikai és humárr erőfonások leg-
jobb felhasználást, a velük való gazdálkodást, a menedzsmentet. A veze-
tés és az irányítás nem szinonim fogalmak, egyik sincs alárendelve a má-
siknak, bár szoros kapcsolatban állnak. A kiképzés irányításának szoros
kapcsolatban kell állnia a források részletes megállapításáva| és a rövid,
valamint középtávú kötelezettségek számbavételével. A helyes irányítás
az erőforrások legjobb, legcélszerűbb felhasználása mellett biztosítja az
integrált kiképzést, elősegíti az egységek köai együttműködést.

Az erkölcsi szint - melynek elemeit áttekintettük - fenntaítása szo-
ros kapcsolatban áll a fizikai szinttel. Mindkettő feltételezi a másikat, in-
tegrált egészet alkotnak. Ugyanakkor a fizikai szint elemei sem vizs-
gálhatók külön. A fizikai erőkifejtés nagymértékben fiigg a felszereléstől
és annak használatától, valamint a készenlét és alkalmazhatóság képessé-
ge sem választható el sem a fizikai szirrt elemeitől, sem az erkölcsi szint
integrált egészétől.

A Jizikai szint magának az áIlománynak a Jizikai erőkifejtés képes-
ségét, a felszerelést és annak használafuit, valamínt a készenlét és aI-
kalmazhatóság képessé gét tartalmazza,

a) A Jizikai erőkiíejtés képessége - mely a csapásmérő képesség
fontos eleme - megteremti azt az ál|apotot, amely biztosítja a kiképzés
végrehajtását, az ismeretek elsajátítását és hadműveleti alka|mazását, re-
liát a komplex megvalósulást. Létrehozza annak lehetőségét, hogy a kato-
nák fizikailag alkalmasak legyenek a harctéri tevékenységre és rendel-
kezzenek azokkal a harctéri jártasságokkal és harci képességekkel,
melyek szükségesek a harctéren, illetve a tevékenységi teriileten való
életben maradáshoz. Ezek mellett jelentős szerepe van abban, hogy az
egyén egy csopoít Vagy szeméIyzet tagjaként kollektív tevékenységet
folytathasson. A fizikai erőkifejtés képességének kialakításában igen
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nagy szerepe van a különböző kiképzéstechnikai eszközöknek, stressz- és
pánikleküzdő tréningeknek, a szimulációval megtámogatott valóságközeli
gyakorlatoknak, a felszerelésnek és annak használatának. Ez a momen-
tum is rávilágít annak szükségességére, hogy a kiképzéstechnikai szakte-
rületnek vélhetően nemcsak felső szinten kellene a logisáika részének
lenni.

b) Ahhoz, hogy a szolgálatba állított bármely űj felszerelés vagy
eszköz hatékonyan tudjon működni, a rendszerbe állítást mindig kísémie
kell az ezen eszközre való kiképzést szolgáló csomagnak. Ez egyrészt je-
lentheti különböző szimulációs eljárások, módszerek átadását, másrésá
konkrét kiképzéstechnikai eszközöket. A szimuláció által kiváltható né-
hány kiképzéstechnikai eszköz, ráadásul vannak olyan tevékenységek,
melyek csak szimuláció keretében valósíthatóak meg, mert biztonsági,
vagy kömyezetvédelmi megfontolásokból egyébként nem töíténhetnének
meg. A kiképzéstechnikai eszközök területén egyre inkább fontos lesz a
számítőgépre alapozott rendszerek használata. A különböző multimédia
rendszerek áItal a kiképzés szabványosíthatóvá válik a haderőn belül bár-
hol, ugyanakkor a megfelelő szoftveí támogatással könnyű követni a ki-
képzósi-hadműveleti követelmények változását.

Sajnos a Magyar Honvéilségben nem igazón eTogadott az az elv,
mely a hadeóreform egyikfő áIlomásának, a haditechnikai reíormnak
szerves részévé kell válni: a beszerzendó új technikát mindenkéip a hoz-
zá tartozó kiképzéstechnikai eszközével kellene beszerezni (fejleszteni).
Ez egyrészt még mindig költséghatékonyabb, mint a korunkban méregd-
rága éles fegyvereken, haditechnikai eszközökön gyakorolni, másrészt
jelentősen megnövelné az "éIes" eszköZök élettartamát. (Valószínűleg a
közelmúltban lezajlott, a médiában eredményességét tekintve támadott
MISTRAL lövészet is másképp zaj lott volrra le, ha megfelelő kiképzés-
technikai eszközzel szimulálhattak volna a kiképzés során valamilyen za-
varó tényezőt, madárrajt, vagy valamilyen, a szokásostól ehérő időjárás-
beli jelenséget.)

c) A készenlét és az alkalmazhatóság képessége - a fizikai szint
harmadik eleme - jelenti azoíL állapoL megvalósulását, melyben az állo-
mány felkészü|t a hadművelet feladataira, és képes a kiképzési folyamat-
ban megtanultak alkalmazására; olyan morális, pszichikai és fizikai álla-
pot, mely a kiképzési ciklus időleges - de nem végleges - csúcsátjeIenti.
Ez a képesség folyamatosan fej leszthető és fejlesáendő, megszakítás nél-
küli és ellenőrizendő.
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Természetesen az áttekintett képességek csak egymással összefúg-
gésben egy rendszerként szemlélve alkotnak egységes egészet. Ez a íend,-
szerszemlélet az alapja annak, hogy a kiképzés hatékonyan, célszerűen és
gazdaságosan történjen, e nélkül a valóban képességalapú Magyar Hon-
Védség megteremtése nem lehetséges.

Vékményem szerínt ezen általános alapú megállapításokból kiin-
dulva céIszerű vizsgrilni a logisztikai szakkíképzés pfobléműkörét.
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