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LOGISZTIKAI BIZTOSÍTÁS ELMÉLETE 

A LÉGIERŐ LOGISZTIKAI DOKTRÍNÁRÓL 

Vasvári Tibor1 

A doktrínális és szabványosítási tevékenységről szóló felső szintű 
előírások teljesítése érdekében a Magyar Honvédség légierő parancs-
nok 2004-ben kiadta az „Elrendelő Határozat”-ot a légierő logisztikai 
doktrína kidolgozásáról, melyben kihangsúlyozásra került, hogy a 
NATO tagsággal vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében indokolt, 
hogy a légierő rendelkezzen a szövetség elvárásainak is megfelelő, 
korszerű szervezési és működési elveket tartalmazó okmánnyal. 

Ez a doktrína, – mint az MH légierő doktrína rendszerének egyik 
hadműveleti szintű doktrínája – a tárgykörébe tartozó tevékenységre 
vonatkozó elvek meghatározásával hozzájárul a légierő tevékenysége 
hatékonyságának fokozásához. A légierő logisztikai doktrína nem tit-
kolt egyik kiemelt célja, hogy az alap doktrínák iránymutató funkciók 
alkalmazásával jelenítse meg a haderőnemi sajátosságokat, így ennek 
megfelelően meghatározó szerepet kapjon a légierő logisztikai támoga-
tást tervező, szervező és irányító haderőnemi és csapat logisztikai tör-
zsek felkészítésében is, fontos szerepet töltsön be a logisztikai támoga-
tást végrehajtó szervezetek működésében, a szakfeladatok végrehajtá-
sában. Ez ideig a haderőnem hasonló jellegű okmánnyal nem rendelke-
zett, amely a sajátosságokat összegzi, rendszerezi és megjeleníti, vala-
mint súlyánál fogva kezeli. 

A légierő logisztikai doktrína kidolgozásának folyamatában a 
tervszerű és szervezett munkavégzés érdekében a következő okmányok 
kerültek kidolgozásra: 

1. A dokumentum kidolgozását elrendelő határozat; 

2. A dokumentum szinopszisa; 

3. A dokumentumot kidolgozó munkacsoport hatásköri jegyzéke; 

4. A dokumentumot hatályba léptető intézkedés. 

                                                      
1 Dr. Vasvári Tibor nyá. ezredes, LEP A-4 főelőadó. 
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A dokumentum kidolgozása és felfejlesztése az alábbi végrehajtá-
si szakaszok szerint történt: 

• Felmérő és előkészítő szakasz; 

• Kidolgozói szakasz; 

• Technikai és elosztó szakasz; 

• Hatályba léptető és értékelő szakasz. 

A felmérő és előkészítő szakaszban történt meg a szakterületre 
vonatkozó dokumentum kidolgozási igény felmérése, a középirányítói 
és az alárendelt katonai szervezetek igényeinek összegyűjtése, rendsze-
rezése, az okmány MH DOSZFT-ba történő betervezésre vonatkozó 
felterjesztés előkészítése. Ebben a szakaszban került kidolgozásra és ki-
adásra az „Elrendelő Határozat” okmány is. Kijelölésre, illetve fel-
kérésre kerültek a kidolgozó munkacsoport tagjai, akik szakmai főirá-
nyok szerint rendelkeztek a megfelelő szakmai látókörrel, valamint tá-
jékozottsággal és tapasztalatokkal. 

A kidolgozói szakasz első fázisában a dokumentum szinopszisa, 
majd a második fázisban a kidolgozói munkacsoport hatásköri jegy-
zéke került kidolgozásra és kiadásra. 

A kidolgozói szakasz tartalmában és időtartamában a leghosszabb 
és legnehezebb rész, mivel ennek a fázisnak a végterméke a szinopszis 
alapján elkészülő munkapéldány. A kidolgozott „első” munkapéldány 
először a célszerűség figyelembevételével belső köröztetésre, majd a 
szakilletékes elöljárók, együttműködők és más érintett szakmai szerve-
zet részére véleményezésre, megküldésre került. Formáját tekintve ez 
az adottságok figyelembevételével lehetett írásban, mágneses adathor-
dozón, de a legegyszerűbb módon az Intranet (GW) alkalmazásával. 

A beérkezett vélemények feldolgozása, rendszerezése után a szük-
séges pontosításokat, korrekciókat, kiegészítéseket végre kellett hajta-
ni. 

Mindezek után az illetékes DSZB elé került előterjesztésre az elő-
zetes tervezetté történő minősítés miatt. A DSZB által minősített do-
kumentum tervezet a DSZB által kijelölt (felkért) szaktekintélyhez ke-
rült vezetői és szakmai bírálat elvégzésére.  
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A kidolgozói szakasz harmadik fázisában a felkért személyek 
esetleges észrevételeinek, véleményének figyelembevételével a végle-
ges változat ismét beterjesztésre került DSZB-re a megfelelő döntési el-
járás lefolytatása végett. 

A technikai és elosztó szakaszban a dokumentum kiadása, a kia-
dási, hatályba léptetési okmány elkészítése, a sokszorosítás és ügyvi-
teli tevékenység kerül végrehajtásra. 

Az eddigi tapasztalatok szerint a tevékenység összefogásával, ko-
ordinálásával, a szükséges adminisztráció elvégzésével külön önálló 
személyt e tevékenységre való majdhogynem teljes körű kikülönítésével 
célszerű megbízni. 

A légierő logisztikai doktrína összegzett tartalma 

A légierő logisztikai doktrína tartalmazza a légierő e tárgykörébe 
tartozó tevékenységei tervezésének, szervezésének és végrehajtásának 
elveit önálló és szövetséges keretekben egyaránt. A doktrína felhasz-
nálva az érintett doktrínák megfogalmazásait fő vonatkozásaiban fog-
lalja keretbe a logisztikai támogatás általános rendjét és légierő specifi-
kumait. Az okmány feldolgozási alapként az MH légierő doktrína, a 
szövetséges légierő logisztikai doktrína (ALP-4.3) és az összhaderő-
nemi logisztikai doktrína meghatározásait veszi figyelembe. Az alap 
meghatározásoknál a felső szintű általános határozványokat veszi ala-
pul, melyhez a légierő specifikus megállapítások közvetlenül párosul-
nak és kapcsolódnak. 

A logisztikai támogatás megvalósulásának légierő sajátosságai 
alapvetően a második részben kerülnek kibontásra, melyek az ágazati 
tartalomra vonatkozóan tartalmazzák a tárgyra vonatkozó megállapítá-
sokat. Ugyanitt kerülnek meghatározásra a specifikus támogatási fela-
datok szervezeti megvalósulásai is. Külön kiemelendő a felajánlott erők 
által végrehajtandó műveletek során a logisztikai támogatás megvalósu-
lásának alapesetei rész kimunkálása. A légierő sajátosságok témakör-
ben megfogalmazódik a repülő-műszaki biztosítás, FRISZ biztosítás, 
repülőtér-karbantartó támogatás, légvédelmi rakétatechnikai és radar 
technikai biztosítás, valamint a hadtápbiztosítás légierő-specifikus fő 
feladatirány és tartalom.  

A doktrína tényszerűen, ugyanakkor a valós végrehajtás tapaszta-
lataira alapozva, a minél hatékonyabb működtetés érdekében való, 



 6 

ugyanakkor technologizált kötelező folyamatrendszernek megfelelve az 
előírt és elvárt biztonsági tényezők figyelembevételével alkotja meg a 
légierő logisztikai támogatás koncepcióját, tartalmi és strukturált kere-
teit. A doktrína akceptálja a felső szintű elgondolásnak megfelelő had-
táp, haditechnikai biztosítás és közlekedési támogatás integrált ágazati 
területiségét, ugyanakkor a légierő specifikumának megfelelően itt fo-
galmazódik meg az ehhez tartozó kiemelt területek nevesítése is. 

A doktrínában folyamatosan hangsúlyt kap a légierő műveletek 
logisztikai támogatásánál a komplex tevékenység összhangja, a köz-
vetlen és kreatív együttműködés szükséges tényszerűsége. 

A logisztikai támogatás vezetése és irányítása vonatkozásában ki-
munkálásra került a szárazföldi haderőnemtől, valamint az ÖLD-ben le-
fektetett elvektől való bizonyos eltéréseket magába foglaló szükségsze-
rű sajátos rend és megvalósulás. Ez követi a légierő műveleti vezetési 
struktúráját és felépítését, a műveleti logisztikai támogatás tervezéséhez 
adaptálja a szövetséges okmányok ajánlásait, figyelembe veszi az azok-
ban meghatározottakat. 

Néhány területen – így a műszaki infrastrukturális támogatás meg-
szervezésénél – a szövetségi ajánlásoktól eltérően kerül megítélésre a 
feladatrendszer. Ennek oka a hazai felső szintű támogatási tevékenység 
struktúrája és felosztott feladatrendszere, illetve a légierő parancsnok 
részére rendelkezésre nem álló közvetlen hatáskörök centralizálása. 

A Befogadó Nemzeti Támogatás irányában a doktrína a kezdeti 
hadműveleti képesség légierő hatáskörű kérdéskörében határoz meg 
iránymutatást. 

Összességében a légierő logisztikai doktrína a parancsnoki veze-
tés és felelősség oszthatatlanságát követi, figyelembevéve a szakmai 
irányítás és a haderőnemi sajátosságok széles skáláját. 

A doktrína szerkezete 

A doktrína bevezetésből és négy jól elkülönített fejezetből áll. 

1. Fejezet. A logisztikai támogatás alapjai 

E fejezetben kerülnek kibontásra és meghatározásra az alapfo-
galmak, alapelvek és alapfeladatok. A logisztikai támogatás területei-
nek megfelelő csoportosításban – így hadtáp, haditechnika, közleke-
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dés és műszaki infrastrukturális alrendszer szerint történik az általá-
nostól eltérő feladatirányok összefoglalása. Ugyanilyen megfontolásból 
önálló területként került feldolgozásra a gazdálkodás úgy haderőnemi, 
mint alárendelt katonai szervezetek vonatkozásában. Mindehhez az 
alaphangot egy összefogottan megfogalmazott légierő logisztikai tá-
mogatási koncepció adja, amely az alábbiak szerint foglalható össze: 

• A légierő logisztikai támogatásának koncepciója a felső szintű 
vezető és támogató szervezetek által rendelkezésre bocsátott 
erőforrások hatékony felhasználásán, a lehetőségeknek a csapa-
tok valós igényihez igazodó elosztásán alapul. 

• A légierő alárendelt szervezetei logisztikai szükségletei kielégí-
tésére egycsatornás, kéttagozatos (központ – csapat) támogató 
rendszer működik. A felajánlott erők országhatáron kívüli mű-
veletei folyamán a kezdeti hadműveleti képesség haderőnemi 
szintű megteremtésén túlmenően a támogatást a felső szintű 
szervezetek által működtetett Nemzeti Támogató Elem végzi. 
Ehhez a légierő szervezeteinek egyedi speciális ágazati tevé-
kenységekhez készen kell, hogy legyenek olyan modulelemek-
kel való – helyzettől függő eseti, vagy állandó jellegű – megerő-
sítésre, amelyeknek felső szinten való létrehozása, a csapatok-
hoz történő delegálása révén nem valósult meg. Az erők szövet-
séges keretek közötti alkalmazás során a logisztikai támogatás 
megszervezését a haderőnemi szint bevonásával a felső szervek 
végzik. Az országgal szomszédos területeken való légierő műve-
letek során a támogatás megszervezése és végrehajtása megfele-
lő felhatalmazások alapján, haderőnemi szinten is történhet. 

• A légierő logisztikai támogatása strukturális felépítésénél alap-
vetően – a speciális feladatrendszerből adódóan – a hatékony és 
biztonságos működést biztosító szervezeti keretek az irányadó-
ak. Ennek megfelelően haderőnemi szinten a törzskari, gazda-
sági és ágazati irányítást magába foglaló integrált (hadtáp, ha-
ditechnikai, közlekedési és repülő-műszaki) blokkok szerinti 
logisztikai főnökség működik. Csapat szinten a műveleti munka 
tervezésére az egység törzsében behatárolt feladatrendszerrel és 
erőkkel logisztikai csoport működik. A logisztikai támogatás 
komplex faladatait az egység parancsnoknak közvetlenül alá-
rendelt logisztikai és repülő-műszaki zászlóaljak oldják meg. A 
hagyományos és általános logisztikai feladatok megoldására a 
logisztikai zászlóalj törzsében integrált feladatok szerint tagolt 
Logisztikai Műveleti Központ szervezetszerűen működik, 
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melynek eredményeképpen centralizált a támogatási tevékeny-
ség ágazatok szerinti tervezése, szervezése és végrehajtása, an-
nak minden eszközrendszerével együtt. A légierő katonai szer-
vezetekben a sajátos szervezetből és feladatrendszerből adódóan 
parancsnoki döntés alapján a logisztikai zászlóalj-parancsnok, 
illetve a törzsfőnök támogató helyettes végzi az egység gazda-
sági vezetői teendőket. 

Az egység törzsfőnök támogató helyettes – beosztásából adódóan 
– koordinálja a béke és a műveleti támogatás (logisztikai, repülő-
műszaki, támogató zászlóaljak, egészségügyi központ, helyőrség támo-
gató elem, kommendáns) törzskari feladatait. 

A logisztikai támogatás vezetése a parancsnoki vezetés rendszeré-
ben valósul meg. A haderőnemi logisztikai főnök szakmai irányítást va-
lósit meg a csapatok logisztikai szervezetei felé. 

2. Fejezet. A logisztikai támogatás megvalósulása  

E fejezetben a doktrína csak hivatkozik az ÖLD-ben lefektetett 
meghatározásokra, ugyanakkor a szükséges és elvárható részletesség-
gel bontja ki a légierő logisztikai támogatás egyedi sajátos területeit.  

A légierőnél a logisztikai támogatás ágazati tartalma a tradicio-
nális területeken túlmenően az alábbiakat is magába foglalja: 

• Repülő műszaki biztosítás (speciális anyagi és fenntartási szem-
pontok); 

• Repülőtér műszaki (karbantartó) biztosítás (speciális anyagi és 
fenntartási szempontok); 

• Fedélzeti és légvédelmi rakétatechnikai biztosítás (speciális 
anyagi és fenntartási szempontok); 

• Radartechnikai feladatok; 

• Speciális hajtó és kenőanyag, valamint laborfeladatok; 

• Speciális ruházat és felszerelés (repülő hajózó, repülő. műszaki, 
ejtőernyős) adottságok; 

• Egyedi és speciális szolgáltatások; 

• Elektronikai (FRISZ) és mérésügyi feladatok; 
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• Speciális vegyivédelmi-technikai feladatok; 

• Speciális vezetés-technikai feladatok; 

• Egyedi SEL fenntartási feladatok. 

Az általánostól eltérő ágazati tartalmú légierő specifikus támoga-
tási feladatok az alábbiak szerint valósulnak meg: 

Feladatok: Végrehajtja: 

• repülő-műszaki biztosítás – repülő-műszaki zászlóalj 

 – repülést biztosító század 

• repülőtér karbantartó biztosí-
tás 

– művelettámogató zászlóalj 

• légvédelmi rakétatechnikai 
biztosítás 

– logisztikai zászlóalj 

 

• fedélzeti rakéta és lőszer  

– anyagi biztosítás – logisztikai zászlóalj 

– alkalmazás – repülő-műszaki zászlóalj 

• radar technikai biztosítás – egység logisztikai és támogató 
zászlóalj 

• repülő üzemanyag és labor 
feladatok 

– logisztikai zászlóalj 

• speciális ruházat és felszere-
lés 

– logisztikai zászlóalj 

• magassági ruházat és felsze-
relés 

– repülő-műszaki zászlóalj 

• ejtőernyős szakfelszerelés – repülő-műszaki zászlóalj 

• meteorológiai szakanyag és 
felszerelés 

– repülő-műszaki zászlóalj 

• kutató-mentő szakfelszerelés – repülő-műszaki zászlóalj 
– logisztikai zászlóalj 
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• FRISZ – logisztikai, művelettámogató 
zászlóalj 

• speciális vegyivédelmi biz-
tosítás 

– logisztikai, művelettámogató 
zászlóalj 

• speciális vezetés technikai 
támogatás 

– egység híradó zászlóalj 

• SEL támogatás – egység logisztikai és támogat 
zászlóalj 

A tevékenységek tervezése – szervezése csapat és haderőnemi 
szinten a fegyvernemi irányultságnak megfelelően különül el: 

• Repülő-műszakibiztosítás önálló terület; 

• Repülőtér karbantartó biztosítás a műszaki – technikai biztosí-
tás, terület fenntartás szempontjából a műszaki – infrastrukturá-
lis támogatás része; 

• A fedélzeti, légvédelmi rakéta, radartechnikai biztosítás a fegy-
verzettechnikai biztosítás része. A repülőgépek, helikopterek 
fedélzeti rakétáinak bevetés biztosítása, a megfelelő technológi-
ai folyamatok megvalósítása a repülő-műszaki biztosítás hatás-
körébe tartozik. 

• Repülő üzemanyag és labor tevékenység, hangsebesség alatti 
repülő hajózó, repülő-műszaki és ejtőernyős ruházat a hadtáp-
biztosítás része; 

• A repülőtéri gyorsbeavatkozás logisztikai támogatás feladat-
rendszere a vegyivédelmi technikai biztosítás része; 

• A FRISZ és a speciális vezetés – technikai támogatás az elekt-
ronikai támogatás része. 

• A SEL támogatási tevékenység a hadtápbiztosítás kiemelt ré-
szeként a műszaki – infrastrukturális támogatás, a speciális ve-
zetés-technikai biztosítás az elektronikai és a radar technikai 
biztosítás keretében valósul meg.        

A komplex támogatási tevékenység végrehajtása során elengedhe-
tetlen a közvetlen, kreatív gyűjtő típusú együttműködés megvalósítása. 
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A hadianyag készletek felülről lefelé, a hadászati-, harcászati 
szintű ellátó tagozatokon keresztül áramolnak a csapatok, a felhasz-
nálók irányába. A csapatoknál felhasznált anyagi készletek utánpótlá-
sa, a csapatok ellátása közvetlenül a központi (hadászati) tagozatból 
történik. Békeidőszakban az anyagellátás alapvetően két tagozat között, 
a központi (hadászati) ellátó szervek és a csapatok (a közvetlen fel-
használók) között történik. 

Az utánpótlás az alárendelt katonai szervezetek ellátó szervezetei-
hez, bázis repülőterekre, speciális esetekben a felhasználás helyére, il-
letve elosztó pontokra irányulhat.  

A felajánlott erők által végrehajtott műveletekben a kijelölt erők 
hadianyag szükségleteinek kielégítése alapvetően nemzeti felelősségi 
körbe tartozik. Ezen túlmenően, az anyagfajták függvényében a szövet-
séges katonai műveletekben, a szövetséges logisztikai szervezetek, il-
letve a befogadó nemzetek kötelezettséget vállalhatnak, a katonai szer-
vezetek bizonyos anyagféleségekkel történő ellátására. Mind a nemzeti 
támogatás, mind a szövetséges- vagy befogadó nemzeti támogatás ese-
tében, a küldő nemzetek és a NATO parancsnokok megosztva viselik 
a felelősséget a katonai szervezetek ellátásáért. A légierő kijelölt szer-
vezeteinél, – különös tekintettel a légvédelmi rakéta és a helikopter va-
lamint a vezetésbiztosító alegységekre – az alkalmazás során a logiszti-
kai támogatás részfeladataira vonatkozóan feladatfüggő egyedi elbírá-
lást és megszervezést szükségeltet. Légierő szinten a figyelem a kezdeti 
műveleti képesség fenntartására irányul. 

A logisztikai támogatás megvalósításának általános alapesetei: 

• Légvédelmi rakéta szervezetek tekintetében általában az általá-
nos logisztikai útaltsági (szerződéses), a speciális tartalmú tá-
mogatás nemzeti rendszerben (alakulat, HM rt.) valósul meg; 

• Helikopter alegység tekintetében alapesetben az általános lo-
gisztikai támogatás feladatai a bázis szervezettel szerződéses 
(útaltsági) rendben, a repülő – műszaki biztosítás feladatfüggő 
kiszolgáló megerősítéssel nemzeti (alakulat közvetlen, felső 
szintű) megoldással valósul meg; 

• Harcászati illetve szállító repülők vonatkozásában a bevetési il-
letve állomásoztató bázis logisztikai rendszere szerint történik a 
támogatás az igények előzetes egyeztetése és a bázis képességei 
alapján rendszerint szerződéses rendben. A speciális logisztikai 
szükségletek nemzeti rendszerben kerülnek biztosításra. A spe-
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ciális szakanyag ellátás rendszerint közvetlenül az alkalmazó 
bázisra történik és a légi szállítással történő megvalósítás kerül 
előtérbe; 

• A hazai területen működő – elsősorban elhelyezkedés és telepí-
tés szerint üzemelő – létesítmények és szervezetek logisztikai 
támogatása a kezdeti műveleti képesség folyamatos fenntartása 
mellett a részükre meghatározott speciális rendszabályok meg-
valósításával együtt a béke időszakra érvényes általános rend-
ben történik. 

A Szövetséges- és a Befogadó Nemzeti Támogatási rendszereknél 
az ellátás köre leszűkül. Az ellátás elsősorban az üzemanyag félesé-
gekre, a vízre és az élelmezési anyagok egyes fajtáira korlátozódik. 
Azokban az esetekben, amikor a szövetséges erők több komponensénél 
a haditechnikai eszközállomány megegyezik, a szövetséges anyagellá-
tás köre kiterjedhet a lőszer- és a javítóanyag ellátásra is. Repülőgépek 
vonatkozásában feladatfüggően kerülnek igénybevételre a kereszt-
kiszolgálási képességek és lehetőségek. 

A többnemzeti logisztikai szervezetek által biztosítandó hadianyag 
készletek és szolgáltatások köre a szabványosítás mértékétől, az inter-
operabilitás fokától függ. 

3. Fejezet. A légierő logisztikai támogatásának vezetése, irányí-
tása 

A fejezet összefoglalja a légierő logisztikai támogatás megszerve-
zése és vezetése általánostól eltérő sajátosságait, beillesztve azokat a 
vezetés – irányítás rendjébe. Külön foglalkozik a béke feladatok és a 
békétől eltérő műveletek logisztikai támogatása légierő szintű feladata-
inak kérdéskörével. E fejezet tartalmazza a logisztikai vezetés-irányítás 
követelményeit, elveit, szintjeit és a kapcsolat rendszereket, együttmű-
ködési irányokat. 

A légierőnél a logisztikai támogatás vezetés-irányítás sajátossá-
gait az alábbiakban lehet összegezni: 

• Az egyes vezetési szinteken, a parancsnokságok és az egységek 
részeként logisztikai tervező szervezetek (A, S4), illetve feladat 
irány szerinti ágazatokkal integrált törzsek (LMK) működnek, 
amelyek alaprendeltetése a logisztikai alegységek alkalmazásá-
nak megtervezése, illetve a katonai műveletek feltételrendszeré-
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nek, a harci támogatás és a harci kiszolgálói támogatás szakfe-
ladatainak megszervezése. A repülő csapatoknál a repülő-mű-
szaki biztosítás szakkérdéseiben a repülő-műszaki zászlóalj tör-
zsében a biztosítás alcsoporti felosztásának megfelelő szakág-
mérnöki alcsoport működik. 

• A logisztikai támogatás vezetési elemei szerves részét képezik a 
repülő és légvédelmi csapatok vezetési rendszerének. A légierő-
nél az alárendelt katonai szervezetek logisztikai támogatásának 
vezetése és irányítása a műveleti parancsnoki vezetés érdekében 
működő Vezetési Központok – hadműveleti szinten LHK, har-
cászati szinten WOC, DSAMOC, CRC, CP-k – rendszerében 
történik. 

• A vezetés a különböző szinteken létrehozott állandó és ideigle-
nes jellegű védett és nyílt létesítményekben, azok vezetési esz-
közeinek, rendszereinek felhasználásával valósul meg.  

• A haderőnemi parancsnokság logisztikai törzseként az A-4 fele-
lős a hadműveleti logisztikai támogatási feladatok kidolgozásá-
ért, a logisztikai szervezetek felkészítésért, a kiképzéssel kap-
csolatos logisztikai szakfeladatok tervezéséért, szervezéséért és 
végrehajtásának irányításáért; a haderőnemi logisztikai támoga-
tás elveinek és követelményeinek meghatározásáért és rendsze-
rének kidolgozásáért, valamint a parancsnoki döntés-előkészítés 
logisztikai szakmai támogatásáért. 

• A légierő A-4 magába foglalja a műveleti, az integrált hadtáp, 
és haditechnikai, közlekedési, repülő – műszaki, gazdálkodás és 
szolgáltatások feladatait tervező-szervező és a végrehajtást irá-
nyító szakembereket.  

A katonai műveletek során az A-4 folyamatosan figyelemmel kísé-
ri a kialakult logisztikai helyzetet, abból elemzéseket készít, és javasla-
tokat, cselekvési változatokat dolgoz ki a valós logisztikai támogatási 
feladatokra, a foganatosítandó rendszabályokra vonatkozóan. Az integ-
rált területeknek megfelelően kapcsolatot tart fenn a szakmai elöljáró 
szervezetekkel és a szakmai alárendelt végrehajtó színtű logisztikai 
szervezetekkel, valamint az együttműködésben érintett központi és te-
rületi szervezetekkel.  

• A légierő harcászati szintű logisztikai tervező - szervező szervei 
a dandár-, ezred parancsnokságokban működő logisztikai blok-
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kok (S4), és a logisztikai támogató szervezetekben (logisztikai 
zászlóaljakban) működő logisztikai műveleti központok. 

A dandár-, ezred parancsnokságok részeként működő logisztikai 
blokkok alaprendeltetése a műveleti tevékenység logisztikai támogatá-
sának tervezése és koordinációja, a parancsnok szakmai döntés előké-
szítő, javaslattevő és műveleti törzskari szervezete. 

• A dandár-, zászlóalj szintű logisztikai műveleti központok fela-
data a logisztikai támogatás szakfeladatainak szervezése és fe-
lügyelete, a katonai műveletek logisztikai támogatásának meg-
szervezése és a támogató szervezetek szakmai irányítása. 

A logisztikai támogatás végrehajtása a dandár (ezred) logisztikai 
támogató szervezetek feladata. Az alsószintű (harcászati) logisztikai 
támogató szervezetek (logisztikai és mérnök-műszaki zászlóaljak, lo-
gisztikai századok) az egységparancsnokok szolgálati, valamint A-4 fő-
nök szakmai irányításával végzik támogató feladatukat. Tevékenységük 
átfogja az adott katonai szervezet egészét és kiterjed a katonai művele-
tek mindegyikére. 

A logisztikai biztosítás repülőtér karbantartási és repülőtér-mű-
szaki feladatát végrehajtó erők és eszközök század szervezetben, a re-
pülőtéri gyorsbeavatkozó tűzoltó erők és eszközök század-szakasz szer-
vezetben az egységek támogató zászlóaljai állományában helyezkednek 
el. 

A logisztikai támogatás komplex feladatainak koordinációját, az 
együttműködés megszervezését és az érdekérvényesítést valamint prio-
ritás vizsgálatot a törzsfőnök támogató helyettesek végzik. 

4. Fejezet. A logisztikai tervezés és végrehajtás 

E fejezetben a logisztikai támogatás tervezésének tényezői, elvei, 
valamint a tervező munka fő irányai kerültek meghatározásra. Külön 
kiemelésre kerültek a specialitásokkal együtt a működtetés alapténye-
zői, ezen belül a műszaki-infrastrukturális támogatás sajátosságai, a túl-
élőképesség, a megfelelő kommunikációs és információs-informatikai 
rendszer biztosítása. A fejezetben kiindulási alapként került meghatá-
rozásra, hogy légierő szinten várhatóan csak kisszabású (határbiztosí-
tási, katasztrófa elhárítási, humanitárius, kutató-mentő) műveletek 
kerülnek önállóan megtervezésre, így a logisztikai tervezést és végre-
hajtást ennek megfelelően szükséges áttranszformálni. 
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A doktrína végén a szakkifejezések és fogalmak kerültek kibon-
tásra, valamint az alkalmazott rövidítések felsorolása és teljes kiírási 
magyarázata történt meg. 

A kidolgozásra került első munkaokmány véleménykéréssel meg-
küldésre került az érintett felső és közép színtű logisztikai szervezetek 
részére is, mely megküldött javaslatok beépítésre kerültek a tartalmi 
pontosítások folyamán. Az ÖLTP az ÖLD második kiadás tervezetét a 
kidolgozó munka segítése érdekében soron kívül rendelkezésre bocsá-
totta, melyért ezúttal is szeretnék köszönetet mondani. A kidolgozás 
során a megalkotók igyekeztek felhasználni az általuk ismertté vált 
tárgyra vonatkozó tudományos kutatási eredményeket is, és megterem-
teni a Légierő Doktrínával és a Szövetséges Légierő Logisztikai 
Doktrínával való minél szorosabb összhangot is. A hatáskörileg illeté-
kes légierő doktrínális bizottság döntése alapján a doktrínát a megfelelő 
eljárási szabályok végrehajtása után a légierő parancsnok külön intéz-
kedéssel lépteti hatályba. 

A fentieknek megfelelően a Légierő Logisztikai Doktrína a Légi-
erő Doktrínával és a többi haderőnemi funkcionális doktrínával össz-
hangban alapját képezi a légierő logisztikai szervezetek kialakításá-
nak, a légierő támogatási rendszer működésének a légierő műveletek 
logisztikai támogatása megszervezésének. Az okmány a légierő vezetés 
és irányítás minden szintjén dolgozó logisztikai szakemberek munká-
jában és tevékenységében szabályozó iránymutató alapdokumentum. 

Természetesen a doktrínában meghatározottakat a mindenkor 
hatályos törvényeknek és előírásoknak megfelelően pontosítani szük-
séges. 


