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MODERNIZÁCIÓ  ÉS  VÁLSÁGKEZELÉS  A  LÉGIERŐ 
LOGISZTIKÁJÁNÁL 

Vasvári Tibor1 

I. A MODERNIZÁCIÓ ÉS A LÉGIERŐ LOGISZTIKA  
NÉHÁNY ASPEKTUSA 

Az elmúlt időszakban a sorozatos haderő átalakítás következmé-
nyeként és velejárójaként a légierő logisztikája is egy sor „átrendeződé-
sen”, változtatáson ment keresztül, amíg a mai helyzetig eljutott. Az át-
alakítások, „modernizálások” többé-kevésbé hagytak nyomot, voltak 
fájdalmasak, voltak újszerűek, illetve szakmai szempontból érdekesek is, 
Elöljáróban úgy vélem annyi leszögezhető, hogy ezt az időszakot az út-
keresés, a kompatibilitáshoz megfelelő, de vélhetően a kissé túlzott és 
túlfűtött ambícióktól is vezérelt „új” megalkotás is jelemezte, amit a 
gyors eredményre való – egyébként egészséges – törekvés is befolyásol-
hatott.  

Természetesen a fentiek – mint egyfajta és szigorú magánvélemény 
– rövid komplex összegzésben igen száraznak tűnnek, de a résztvevő ál-
lomány – akinek napról-napra a végrehajtási tevékenységre való összpon-
tosítás kell, hogy alaptevékenysége legyen bizonyos mértékig a szüntele-
nül változó, különböző elméletekhez kötött strukturális átnevezési 
kérdéskörökben való helykeresést is elszenvedte.    

A különböző logisztikai támogatásra vonatkozó „áramlatok” rajta-
ütésszerű megjelenése és hirtelen rendszerbe állása miatt, már csak a kö-
vethetőség kedvéért is, úgy vélem feltétlenül szükséges az utóbbi rövid 
időnek ez irányú történéseit egyfajta elemzésnek alávetni és tisztázni, 
hogy most hol állunk, mi az alapnak tekinthető, mihez képest kell, hogy 
tisztázzuk saját magunk előtt is a fennálló helyzetet. Jelenleg- különösen 
a légierő vonatkozásában- nem áll rendelkezésre olyan elemzés, amely 
egyfajta megközelítésből megpróbálja összegezni a történések főbb moz-
gatórugóit, kihozni a kialakult helyzetre vonatkozó elérhetőségi módoza-
tokat, tényszerűségeket. A cikk a fentieket természetesen a teljesség igé-
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nye nélkül igyekszik megvalósítani, kifejezetten az iránymutató alkér-
désekre összpontosítva.  

 1. A technikai modernizáció és a logisztika kapcsolata 

A légierő katonai szervezeteinél a logisztikai szervezeti és struktu-
rális elemek csak egy része – különös tekintettel a tradicionális tevé-
kenységre – függ össze szorosan a technikai modernizációval, míg más 
része természetes hatásokat vált ki. A logisztikai támogatás átalakulása 
során elsősorban a hagyományos támogatási tevékenységnél az úgyneve-
zett „feladatkihelyezés”, szerződéses végrehajtás, menedzselés kerülhet 
előtérbe, a szolgáltatások minőségi teljesítésével teljesülhet ki a moderni-
záció. Ugyanakkor a haditechnikai területen, különösen a fegyverrendszer 
váltás, az ugrásszerű fejlődés eredményeképpen az eddigieknél nagyság-
rendekkel modernebb, az üzemeltetés szempontjából más filozófiájú 
technikai eszközök fenntartását, alkalmazhatóságát kell biztosítani. A kis 
országok, mint a mienk a gazdasági fejlődés jelen állapotában csak na-
gyon nehéz erőfeszítésekkel tudják a megkívánt és elvárt színvonal felé 
való haladást biztosítani. Mindez különösen nyomasztó költségvetési 
helyzetben kell, hogy megvalósuljon, mindenesetre nem biztos, hogy az 
akarással van a probléma. 

A logisztika a technikai modernizáció területén olyan problémával 
is meg kell, hogy küzdjön, amely a mindenkori átállással áll fenn. Ilyen 
többek között a régi és új technika és technológia egymás melletti alkal-
mazása, a gyári és üzembentartási előírások költségfüggetlen betartásá-
nak szükségessége, a régi elvek és gyakorlati fogások mellett egyidejűleg 
az új elsajátítása, a régi infrastruktúra új technológiához való „idomítá-
sa”, a régi kivonásával és az új bevezetésével járó humán és anyagi rá-
fordítások tényszerűsége. 

Jelen helyzetben a logisztika területén a képességek időszaki meg-
létekor, illetve elemzésekor láthatóvá válik egyfajta ellentmondás is. 
Nevezetesen, hogy például az üzemképesség területen a humán infrast-
ruktúra és szakmai oldal felől a képesség adott, ugyanakkor például az 
alkatrész ellátás jelenlegi állása oldaláról az anyagi-költségvetési negatí-
vumok az ismert helyzetet eredményezik. 

Mindazonáltal ezek arra serkentenek bennünket, hogy az erőforrása-
inkat a legészszerűbb döntések irányába összpontosítsuk és a technikai 
modernizáció eredményeit minél magasabb hatékonysággal kamatoztas-
suk. Ezért is szükséges a képességelemzéseket komplex módon megköze-
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líteni. A cikkben a címben meghatározottak megközelítése elsősorban 
nem a fegyverrendszer belső szakmai oldalait helyezi előtérbe, hanem el-
ső megközelítésben a rá ható környezetet igyekszik vizsgálni, mint kiin-
duló helyzetet. 

A képességek meghatározásához sokféle módszer, körülirt, vagy be-
határolt jelzőrendszer használatos, mindazonáltal a logisztikai komplex 
képességeknél ez véleményem szerint bonyolultabb és összetettebb kér-
déskör. 

A logisztikai támogatás – képesség meghatározó kereteit, azok ösz-
szetevőit – egy változatú nem teljes körű megközelítés szerint – az aláb-
biakban tartom célszerűnek összefoglalni: 

•  Szervezeti:  - struktúra; 

                        - számvetési alapadatok (létszám és mennyiség - minő-
ség összetevők); 

                        - hatáskör és kiterjedés; 

                       - specialitások; 

•  Gazdasági:  - költségvetés;  

                       - gazdálkodás és szabályozói; 

                       - raktározás és tárolás ; 

•  Humán:        - képzettség, kiképzettség; 

                         - állomány és rendfokozati kategóriák; 

•  Környezeti:  - alkalmazás; 

                         - közreműködői hatások (emü); 

                         - természeti hatások; 

                         - biztonsági alkotórészek; 

•  Technikai:  - teljesítmény adatok; 

                         - modernizáció; 

                         - technológia, speciális előírások és követelmények;   

                          - informatika; 

•  Doktrínális:  - ellátási lánc; 
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                       - megszervezés; 

                       - vezetés; 

•  Egyéb:      - kommunikáció; 

                       - interoperabilitás; 

                       - kockázati tényezők; 

                       - stb. 

A terjedelmi okok miatt a képességek néhány jellemzőjén kívül 
csupán bizonyos elméleti megközelítésben megjelenített közreható terü-
let kerülhet feldolgozásra. Ezt szükségesnek tartom kiemelni, mivel a lé-
gierőben a logisztikai szakemberek és a fegyverrendszerek, az alkalma-
zók és üzembentartók, az ember és a technika viszonya már kezdettől 
fogva szorosabbá, összetettebbé, közvetlenebbé – ugyanakkor fegyelme-
zettebbé – alakult. A légierő logisztikában a szakemberek felkészültsége, 
szakmai tudása a szüntelenül fejlődő technikával arányosan kell, hogy 
emelkedjen, kövesse a gyors változásokat, képes legyen az ezzel járó vál-
tások lekezelésére, és ugyanez vonatkozik a támogatási tevékenység el-
méletének és gyakorlatának megvalósítására is. 

Különösen fontos ez most a fegyverrendszer váltások időszakában. 
Ennek egyik igen jellemző példája az új repülőgép rendszerbe állítása 
/GRIPEN/ valamint a 3D radarrendszer. Ez már egy teljesen új  üzemelte-
tési- üzembentartási filozófiát is megkövetel és felszínre hoz.  

Ugyanakkor komoly kihívás a logisztika számára más típusokkal 
együtt a hagyományos vagy majdnem hagyományos módon való üze-
meltetés. A cikkben, mint már említésre került, nem szakmai aspektusok-
ra, hanem a modernizáció és a logisztika összefüggéseinek néhány – bi-
zonyos gyakorlati tapasztalatokon alapuló – viszonylagosan periférikus 
megjelenésére gondolok. 

Az egyik lényeges vizsgálati terület lehet az információ - technoló-
gia és a logisztika – mint olyan – kapcsolatrendszere. A teljesség igénye 
nélkül nézzük meg például az infokommunikációt. A gazdasági szakterü-
leten dolgozók tudják, hogy ezen a területen milyen fontos a döntés meg-
alapozottság, amihez szerteágazó adatrendszerekre van szükség. Egy 
gazdasági vezető – vagy gazdasági döntés-előkészítő végső kidolgozó- 
részére nem mindegy, hogy a szükséges elemzett eredmények, adatérté-
kelések mennyi idő alatt, milyen biztonsággal és kiterjedséggel állnak 
rendelkezésre. Ugyanilyen fontossággal bír a külső környezet, a polgári 
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logisztika és a kapcsolódó gazdasági szereplők értékelése, mivel a logisz-
tika bármilyen helyzetben a lehető legszorosabb kapcsolatban van velük. 
Amikor egy-egy logisztikai képességről beszélünk, ma már megkerülhe-
tetlen, hogy vizsgáljuk – ha áttételesen is – az informatikai lehetősége-
ket, támogatottságot és végtermékeit. Ha vizsgáljuk a polgári szakiroda-
lom e témájú információit, akkor látjuk, hogy az információ-technológia 
fejlődés fő irányai a mobilitás, virtualitás, digitális integráltság.  

Úgy vélem, hogy képzésünknek (önképzésnek is), felszereltségí fej-
lesztéseinknek, szemléletünknek is ez irányban kell hatni. Természetesen 
ez leírva egyszerűnek tűnik, és az volna jó, ha a logisztika a technikustól 
/raktárostól/ a vezetőig digitálisan képzett szakemberekből állna, akik ké-
pesek szintjeiknek megfelelő komplex kapcsolatrendszerre. Ehhez megfe-
lelő eszközellátottság, (PC, Internet, Intranet stb.) és infrastruktúra is 
szükséges, amihez a szabályozási környezet és kialakult jogi, illetve eti-
kai rendszer tartozik. Ezt már mi is saját helyzetünkben érezzük, különö-
sen a már említett repülőgép és radar kiszolgálási kérdéskörben. Itt ami-
kor a technikus legfőbb „fegyvere” nem a csavarhúzó készlet és alátét 
szortiment, hanem a hordozható és csatlakoztatható számítógép. Úgy 
gondolom ezen a területen nem az a fontos, hogy modernizáljunk, vagy 
sem, hanem a modernizáció sebessége az elsőrendű. Ez a terület fejlődése 
hatalmas léptekkel halad és lemaradás komoly hátrányokkal jár. 

A légierőnél a logisztika területén az info-technológiai fejlesztés és 
alkalmazás az utóbbi időben jelentős fejlődést mutatott. Ehhez hozzájá-
rult az eszközellátottság mennyiségi és bizonyos mértékig minőségi 
emelkedése, a képzettség, hozzáértés növekedése, az új filozófia elfoga-
dása, az alkalmazási eredményesség meggyőző trendje is. 

2. Aktuális szakmai feladatok környezete 

A közelmúltban a légierőnél szakmai tudományos munkahelyi vita 
került megszervezésre és megrendezésre a logisztika előtt álló szakmai – 
elsősorban modernizációs – feladatokat illetően. A szemináriumon a 
modernizáció, a képességek és a logisztika tartalmi összhangjának minél 
magasabb hatékonyságú szükségszerű megvalósulása érdekében történő 
továbblépés elemzései kerültek feldolgozásra.  
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Az elhangzottakat az alábbiakban lehet összefoglalni: 

• Az alkalmazói oldal előadói kiemelték, hogy az alkalmazások – 
megváltozott biztonságpolitikai helyzetből fakadó, a Magyar 
Honvédség működését, alkalmazását befolyásoló tényezők – új 
metodikát igényelnek a logisztikai szolgálattól is. Előtérbe ke-
rülnek a szövetségi rendszerben teljesített missziók. Ezekben 
alapvetően más a környezet, az infrastruktúra (előfordulhat an-
nak teljes hiánya is), s ehhez a csapatok támogatása során alkal-
mazkodni kell.  

Békeidőben fel kell készülni a Befogadó Nemzeti Támogatás (Host 
Nation Support – HNS) kereteinek kialakítására, hogy minősített helyzet-
ben azok megfelelő hatékonysággal alkalmazhatók legyenek. A jövőben 
felértékelődik a logisztika szerepe. A támogatás, az ellátás nélkül a kül-
detés nem teljesíthető, ezért azok meghatározó elemei az alkalmazás-
nak. Ha ehhez nem áll rendelkezésre elegendő humán- illetve anyagi for-
rás, át kell tervezni a műveletet, mert a támogatás hiánya magába 
hordozza a kudarcot. 

A szövetségi rendszerben stratégiai jelentőségű például a légvédelem 
már békeidőszakban is, tekintettel az aszimmetrikus kihívásokra.  

Alkalmazói vélemény szerint doktrínális változásokra lehet szükség 
a logisztika területén is. Szerintük a moduláris rendszerre kell áttérni, hi-
szen az alkalmazás ezt követeli meg. Sor kerülhet kettős alkalmazásra is. 
Hiszen egy időben kell eleget tenni a hazai igényeknek és a külföldi 
missziók által támasztott igényeknek. A logisztika felelőssége ebben az, 
hogy elérje a támogatás maximumát. Úgy vélik, hogy a mai rendszer 
még nem feladatorientált és nem modul rendszerű. A jövőben a prioritá-
sokhoz kell igazítani a készleteket, a támogatási szükségleteket. Ezért a 
vezetésben, az irányításban szorosabb együttműködést kell kialakítani a 
katonai és katonai logisztikai szervezetek között, hiszen végső soron a pa-
rancsnok felelőssége a művelet végrehajtása, amelyben nélkülözhetetlen 
a logisztika. A parancsnok ugyan átruházhatja a feladatok végrehajtását 
az S4-re vagy a A4 re, de a felelőssége oszthatatlan marad. 

A modernizáció, a légierő logisztika tervezése során – akárcsak az 
MH egész védelmi tervezésében – figyelemmel kell lenni arra, hogy a 
szövetségi rendszer áttért a tíz éves fejlesztési periódusra. E tervezési 
rendszerben az éves célok egymásra épülnek, és azok meglétét már tény-
ként kezelik. Így saját tervezési rendszerünket is illeszteni kell a szövet-



 118

ségi rendszerhez, természetesen az ország gazdasági teljesítőképessége 
szerint, valamint az MH lehetőségei, ambíciószintjei alapján. 

• A szakmai előadók hangsúlyozták, hogy a logisztika tervezése 
során haderőnemi konkrétumokra, – a célok világos meghatározá-
sára, a keretek kijelölésére – van szükség. Nemkülönben adatokra, 
amelye ez utóbbiakat jellemzik: tervezett repülési idő, üzem-
anyag-szükséglet, átcsoportosítások, a strukturális váltások üte-
mezése stb. A légierő logisztikai támogatása, akárcsak maga a 
haderőnem, speciális – az eszközöket, az anyagokat az ellátási 
igényeket illetően egyaránt. 

3. Egyedi tapasztalatok és következtetések 

Elengethetetlenül fontos azoknak a tapasztalatoknak a feldolgozá-
sa, amelyeket a polgári logisztikai központok gyakorlatából szerezhe-
tünk. Így például egy-egy tevékenység fajlagos bekerülésének számítása. 
Példaként lehet felhozni a készletraktározás költségeit. A polgári szférá-
ban komolyan számon tartják, hogy mennyi egy négyzetméter raktárterü-
let fenntartási költsége, illetve hogy mibe kerülnek a tárolt készletek 
fenntartása. Igazából mi ilyen számvetésekkel komplex módon nemigen 
foglalkoztunk.  

Nem elhanyagolható a szakmai innováció sem. Ez most elsősorban a 
tevékenység elemzését, a konklúziók levonását jelentheti. 

A légierő egyedi igényei egyedi támogatási módszereket követelnek. 
A logisztika működését is ezek szerint kell megszervezni és működtetni.  

Ugyanakkor a légierő nem „lóg a levegőben”, szerves része a Ma-
gyar Honvédségnek. Elengedhetetlenül szükséges tehát a hatékony és 
korrekt együttműködés a honvédségen belül, illetve azon kívül a haderő-
nem számára szolgáltatást nyújtó polgári vállalatokkal. Ami az eszközel-
látottságot illeti a napjainkban rendszeresített eszközök elegendőek az 
alaprendeltetés ellátásához. Néhány területen azonban a forráshiányok 
azt igénylik, hogy a karbantartás, az időszakos vizsgálatok minőségének 
növelésével tartsák szinten a hadrafoghatóságot. Vonatkozik ez elsősor-
ban a repülő eszközökre és a légvédelmi eszközökre. 

Egy sor területen úgy lehet fogalmazni, hogy hiányzik a folyamat-
elemzés. Nem minden esetben vagyunk tisztában azzal, hogy mi mennyi-
be kerül és hogy a tevékenység költségtakarékos-e. A cél mindenképpen 
a teljes ellátási láncmenedzselés lehet. Ezen belül figyelmet kell fordítani 
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az úgynevezett „élettartam-menedzsmentre”. Egyes eszközöknél eldön-
tendő, hogy milyen arányban áll egymással a beszerzési ár és az üzemel-
tetési költség. Nem biztos, hogy az olcsó, ám drágán üzemben tartható 
eszközök valóban gazdaságosak és költségtakarékosak. 

Szükséges megemlíteni mindenképpen az információáramlás nem 
igazán kielégítő voltát. A logisztikai gazdasági információs rendszer nem 
működik az elvártnak megfelelően, ez pedig kedvezőtlenül hat mind a 
tervezésre, mind pedig a végrehajtásra. 

Mint ismert a jövőben gyökeresen átalakul a Magyar Honvédség 
logisztikai rendszere. A felálló logisztikai szervezetek kialakítása – mint 
hírlik – már folyik, és a tervek szerint a jövő évben megkezdődik az átál-
lás az új szervezeti rendre. Ezzel a szakmai vezetés célja a széttagolt rak-
tárhálózat további koncentrálása, a fenntartási és működési költségek 
csökkentése, az informatikai rendszerek hatékonyabb kihasználása, a 
megbízható őrzés-védelmi rendszer kialakítása, valamint a törzskari és 
adminisztratív létszám megtakarítása, nem utolsósorban az egységrako-
mány-összeállítás feltételeinek létrehozása. 

4. Összegzés 

Összességében megállapítható, hogy a jövőben az élő szervezetek 
nagyobb együttműködésére, a kölcsönös és minden érintett szervezet 
igényeit kielégítő kommunikációra és adatcserére van szükség. A fej-
lesztéseket, a modernizációt olyan közrehatással kell megszervezni, 
amikor a haderőre fordítható prognosztizált források nominálértékben 
növekvő tendenciát mutatnak ugyan, az elérendő képességekhez és fel-
adatokhoz viszont nincs elegendő fedezet. 

Az elmúlt időszakban az MH Tudományos Tanácsa kiemelt terü-
letként kezelte a modernizáció kérdéskörét. Ennek keretében külön prog-
ram foglalkozott e témával, mely a légierőben kifejezett aktualitást kapott 
már csak az ismert fegyverrendszer váltások és a hozzá kapcsolódó kör-
nyezetfejlesztés miatt, – beleértve a komplex kiszolgálási kérdéskört is. 
2005-ben indult a „Légierő átalakítás-2010” program keretében a 2. 
számú alprogramban – melynek címe a ”Technikai modernizáció, a 
technikai eszközök cseréje és rendszerbeállítása„ – légierő szinten mint-
egy nyolc tervesített tanulmánnyal indultunk, amiből négy dolgozat el-
készítésre, bírálatra és elfogadásra került. Ebből kettő dolgozat  Honvé-
delmi Minisztérium szintjén került elismerésre. A tárgyban a már említett 
műhelyvita keretében feldolgozott kérdéskörök elemzésében a légierő 
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alárendelt csapatainak, az A4, a LEP törzs, a ZMNE és a HM illetékes 
Főosztályának képviselői és meghívottjai vettek részt. 2006-ban a prog-
ram folytatódik, amelyre mintegy tíz tervesített tanulmány került elő-
jegyzésre. Jelenleg ezek határidőre történő elkészítése és eredményeinek 
elemzése, összegzése és általánosítása a feladat. A program zárásaként a 
légierő parancsnokság Tudományos Munkatervében meghatározottak-
nak megfelelően az érintettek bevonásával konferencia kerül levezetés-
re. A konferencián az előzetes elgondolások alapján az időtényező szorí-
tása miatt a főirányoknak megfelelő – alapvetően a fegyvernemekhez 
kapcsolódóan – szakmai elemző és értékelő korreferátumok kerülnek ter-
vesítésre, és a szerzett tapasztalatok alapján kiadvány megjelentetése tű-
nik célszerűnek. Előzetesen is úgy vélem, hogy hasznosságát és célsze-
rűségét nem szükséges külön indokolni, követendő irányként és 
példaként a kormányzat ezirányú erőfeszítéseit és tevékenységét lehet 
megemlíteni. 

 

II. VÁLSÁGKEZELÉS  SORÁN  A  LÉGIERŐ  LOGISZTIKAI  
TÁMOGATÓ  RENDSZER  FŐBB  SAJÁTOSSÁGAI 

A légierő békeműködéstől eltérő feladatai logisztikai támogatásá-
nak célja, a műveletek végrehajtásához szükséges logisztikai rendszer 
megteremtésével, a műveletek végrehajtása során keletkező ellátási, 
üzembenntartási, mozgatási-szállítási és műszaki-infrastrukturális 
szükségletek kielégítésével, valamint a logisztikai szervezetek hatékony 
alkalmazásával elősegíteni a műveletek sikeres végrehajtását. 

A légierő műveletek bármely formája esetén a logisztikai támogatás 
alapvető feladata a szükségleti számvetésekben meghatározott hadianyag 
készletek megalakítása, tárolása, lépcsőzése, a felhasználásokhoz igazodó 
kiszállításokkal a szükségletek fedezése, továbbá a repülő-, légvédelmi 
rakéta- és radartechnikai eszközök szakszerű üzemeltetési feltételeinek 
biztosítása, kiszolgálása, a légi műveletek során megsérült, meghibáso-
dott eszközök helyreállítása. 

Fontos feladat, a légierő műveleteinek végrehajtása során adódó 
mozgatási szükségletek, csapat- és anyagszállítások hatékony végrehajtá-
sa. 

Kiemelt jelentőségű a repülőterek, légvédelmi rakéta álláskörletek, 
radar mérőállások, védett vezetési létesítmények és rendszereik infrast-



 121 

ruktúrájának kialakítása és karbantartása, a FRISZ rendszerek üzemelte-
tése.  

1. Válság kezelés során a logisztikai támogató rendszer  
működésének sajátosságai az erők hazai alkalmazása esetén 

A logisztikai támogatás megszervezése és végrehajtása keretében 
válság kezelés során a műveletek végrehajtására a katonai szervezetek 
általában béke állománnyal, a béke hadrendnek megfelelő feltöltöttség 
mellett készülnek fel. A feladat tartalmától, a válságreagáló műveletek 
jellegétől függően a végrehajtásra kijelölt katonai szervezetek állománya 
lényegesen eltér mind a béke, mind a háborús hadrendtől. A végrehajtó 
katonai szervezet állományának összetételét, alkalmazásának rendjét, 
fenntartásának módszereit azok a körülmények határozzák meg, amelyek 
között a műveletek végrehajtásra kerülnek, mint: 

• A műveletek jellege, tartalma; 

• A műveleti térség földrajzi sajátosságai; 

• A művelet térbeli és időbeli kiterjedése; 

• A műveletben résztvevő katonai szervezetek összetétele, állomá-
nya. 

Ezek a körülmények döntően befolyásolják a logisztikai támogatás 
végrehajtásának lehetőségeit is. 

A békeműködéstől eltérő műveletek logisztikai támogatásánál a fel-
adatok tartalma, mérete, a végrehajtás erőforrásai és módjai döntő mér-
tékben függnek a műveletek tartalmától, jellegétől. A logisztikai támoga-
tás feladatrendszere a különböző műveletek során lényeges eltéréseket 
mutat valamennyi támogatási területen. Mind a logisztikai szükségletek 
nagysága, mind a logisztikai támogatás módja és formája, a művelet vég-
rehajtásába bevont katonai szervezetek nagyságától, feladatuk tartalmá-
tól, jellegétől, időtartamától függ.  

A műveletek végrehajtásának a fentiekben felsorolt körülményei a 
logisztikai támogatás tervezésénél, szervezésénél és végrehajtásánál, il-
letve a logisztikai szakegységek alkalmazásánál egy sor sajátosságot 
eredményeznek. Ezek a sajátosságok elsősorban abból adódnak, hogy a 
műveleteket ideiglenesen felállított katonai szervezetek a harcképességek 
kibontakoztatása és alkalmazása nélkül, korlátozott erő- és eszköz ráfor-
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dítással, az alaprendeltetéstől lényegesen eltérő módon oldják meg. A lo-
gisztikai támogatás legjellemzőbb sajátosságai a következők: 

• A műveletek során a logisztikai alegységek a végrehajtó katonai 
szervezetek támogatása mellett, a terület polgári lakossága számá-
ra is segítséget nyújthatnak; 

• A logisztikai támogatás elveit és módszereit, illetve a biztosító-
kiszolgáló logisztikai szervezetek nagyságát, szervezeti felépítését 
a támogatott erők méreteihez és alkalmazási követelményeihez, a 
harci képességük meghatározott szintjéhez igazítják; 

• A műveletek logisztikai támogatásának tervezésénél, szervezésé-
nél és végrehajtásánál követendő alapelv, hogy az önálló körül-
mények közötti alkalmazás során a komplex logisztikai támogatá-
sért, valamint más összfegyvernemi szervezetekkel való alkal-
mazás során a légierő specifikus támogatásért a teljes felelősség a 
küldő egységé, míg az általános logisztikai támogatás rendszerint 
utaltság rendben valósul meg; 

• Körültekintő szervezést igényel a katonai szervezetnek az alkal-
mazási-, műveleti körzetbe történő kitelepítése, a nagy távolságú 
kombinált szállítás végrehajtása; 

• A megfelelő autonóm támogatás érdekében a műveletben résztve-
vő katonai szervezeteknél a szervezettszerű logisztikai erők ké-
pességeit növelni szükséges; 

• Hosszú időtartamú műveletek esetén felkészülnek a személyi ál-
lomány, a haditechnikai eszközök cseréjére és a hadianyag készle-
tek megfelelő szintű felhalmozására; 

• Elhúzódó művelet esetén, különösen, ha a térségben az időjárási 
viszonyok szélsőségesek, megteremtik a személyi állomány, a ha-
ditechnikai eszközök és a hadianyag készletek megfelelő elhelye-
zési feltételeit; 

• Felkészülnek tábori, illetve ideiglenes jellegű leszállóhelyek, ál-
láskörletek, mérőállások kialakítására, berendezésére és üzemelte-
tésére; 

• Szorosabb és operatívabb együttműködés valósul meg a CIMIC 
szervekkel a szükségessé váló polgári munkaerő és szolgáltatások 
ideiglenes igénybevétele érdekében. 
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A légierő specifikus alkalmazása a válságkezelő műveletekben a lo-
gisztikai támogatás tervezésénél, szervezésénél és végrehajtásánál, illetve 
a logisztikai szakegységek alkalmazásánál egy sor sajátosságot eredmé-
nyez. A logisztikai támogatás legjellemzőbb sajátosságai a követke-
zők: 

A hadtápbiztosítás főbb sajátosságai:  

• A béke- és háborús készletek döntően két szinten, központi és csa-
pat szinten kerülnek megalakításra; 

• Az ellátás a specifikus alkalmazási rend figyelembevételével köz-
pont, bázis (csapat) ellátási rendben kerül végrehajtásra, mely két-
szintű, egycsatornás, a centralizált központi erők és erőforrások, 
illetve a felhasználó csapatok között valósul meg; 

• A légierő eszközei, és fenntartási szakanyagai, valamint azok tar-
tozékai kizárólag speciális importtal szerezhetők be; 

• A műveletekben az erők- és eszközök megosztott alkalmazása és 
a tagolt harcrend a jellemző; 

• A szárazföldi haderőnem csapatait támogató műveletek végrehaj-
tása során a légierő csapatainak az ellátását, készleteinek lépcső-
zését, az anyagok szállítását, utánpótlásának ütemezését a légitá-
mogatási feladatok jellege, a légierő és a szárazföldi csapatok 
együttműködésének formája határozza meg; 

• Kiemelt figyelmet kell fordítani a műveletek kiszélesedésével, il-
letve az ahhoz kapcsolódó repülő és légvédelmi feladatok változá-
sával járó ellátási rendszer és módszerek pontosítására; 

• A légierő fegyvernemei által használt anyagok és eszközök, illet-
ve ezek üzemeltetését biztosító tartalék alkatrészek és részegysé-
gek jelentős része, meghatározott szavatossági idővel rendelkez-
nek. A kialakítandó készletek nagyságánál, lépcsőzésénél, frissíté-
sénél ezeket, az előírásokat figyelembe kell venni; 

• Az ellátás, feltöltés döntő hányada a felkészítési időszakban való-
sul meg; 

• Határbiztosítási, humanitárius, katasztrófa elhárítási, kutató-mentő 
műveletek időszakában az ellátást alapvetően a békeidőszakban 
működtetett katonai, illetve szolgáltató szervezetek biztosítják. 
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Kis alegységek alkalmazása esetén polgári szolgáltatók bevonása 
a tradicionális támogatás területén a helyi lehetőségek figyelem-
bevételével történik; 

• Fegyveres konfliktus időszakában kiemelt figyelmet kell fordítani 
a kiegészítő készletek megalakítására, a veszteségek pótlására. 

A haditechnikai biztosítás főbb sajátosságai: 

• A technikai kiszolgálások és a helyreállítási feladatok szigorúan 
technologizált ellenőrző-, beszabályozó- és javító műveletek; 

• A légierő műveleteinél a haditechnikai eszközök sajátos alkalma-
zása, az üzemeltetési normák és a műveletek várható időtartamá-
nak prognosztizálhatósága következtében a technikai kiszolgálá-
sok preventív módon, feszes ütemezéssel, szervezett rendben, 
általában grafikon alapján hajthatók végre; 

• A haditechnikai eszközök egyik része folyamatosan, másik része 
pedig szakaszosan üzemel, ezért az üzemeltetési- és üzemben tar-
tási tevékenységek jellege és belső tartalma is jelentős mértékben 
eltérhet az általános követelményektől. Alkalmazás esetén a bé-
kében szakaszosan üzemelő légvédelmi rakétatechnikai eszközök 
áttérnek grafikon szerinti kiszolgálási rendszerre;  

• A haditechnikai eszközök kiszolgálásának, alkalmazásának rendje 
a műveletek tartalmától, az üzemeltetés sajátosságaitól, a kialakult 
helyzettől függően változhatnak. Fel kell készülni a helyzettől 
függő eljárás szükséglete alapján a technikai kiszolgálás tartalék 
eszköz telepítésével való megoldására; 

• A sérült, a kényszerleszállást végrehajtott vagy katasztrófát szen-
vedett haditechnikai eszközök felderítése, mentése, hátraszállítása 
és helyreállítása; 

• Az üzemben tartás megszervezését, a szakállomány felkészítését, 
a végrehajtó szervezetek felépítését a légierő fegyvernemei alkal-
mazásának sajátos rendje határozza meg; 

• Javítani, erősíteni kell a kijelölt erők technikai üzemben tartási 
feltételeit szükség szerinti átcsoportosításokkal, a központi javító 
szervek és a nemzetgazdaság szolgáltató elemei bevonásával. 



 125 

A közlekedési támogatás főbb sajátosságai: 

• A katonai műveletek végrehajtása során a légierő repülőcsapatai-
nak átcsoportosítása, mozgatása és szállítása harcászati szinten 
önállóan, több lépcsőben, légi szállítással, illetve a földi lépcsőnél 
közúti szállítással, menettel valósul meg; 

• A repülőegységek földi lépcsőinél, valamint a légvédelmi rakéta- 
és radar egységeknél a menetek végrehajtása, a menetoszlopok 
vezetése speciális rendszabályok alkalmazását teszi szükségessé; 

• A különleges haditechnikai eszközök speciális méretei, a szállí-
tott-, mozgatott anyagok veszélyessége, és az előírt biztonsági kö-
vetelmények betartása miatt a menetek végrehajtása kiemelt fon-
tosságú közlekedési feladat; 

• A szállítási-, anyagmozgatási feladatok sajátos területe a repülőté-
ri műveletek tervezése, szervezése, végrehajtása. Ezen belül külö-
nös figyelemmel szervezik a bevetésre induló repülőgépek feltöl-
téséhez szükséges üzemanyagok és fegyverek (rakéták, lőszerek) 
repülőtéri szállítását, mozgatását; 

• A légierő szövetséges kötelékben történő alkalmazásakor - külö-
nösen, ha azok nagy távolságban, légi-, tengeri-, vasúti átcsopor-
tosítást követően kerülnek végrehajtásra – a technikai eszközök 
szállításhoz történő előkészítése bonyolult feladat. A repülő esz-
közök, légvédelmi rakéta komplexumok, radarok készletezése és 
szállítása különleges eszközök, felszerelések alkalmazását teszi 
szükségessé; 

• A határbiztosítási, humanitárius, katasztrófa elhárító, kutató-
mentő műveletekben való részvétel esetén a kijelölt erők nagysá-
ga és szállítási igényei határozzák meg a mozgatás-szállítási igé-
nyeket. 

A műszaki-infrastrukturális támogatás sajátosságai: 

• Elsődleges fontossággal bír a különböző technológiai folyamatok 
végrehajtásához szükséges elhelyezési feltételek kialakítása, a 
légvédelmi rakéta- és radar álláskörletek létesítményeinek folya-
matos fenntartása;  
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• Az elhelyezési szolgálatoknál olyan kapacitásokat kell tervesíteni, 
hogy azokkal a műveletek végrehajtása során, a repülőtereken, a 
légvédelmi rakéta- és radar álláskörletekben bekövetkező sérülé-
sek, rombolások helyreállíthatók legyenek; 

• A légierő műveleteinél az előkészítés időszakában - a műveleti te-
rület földrajzi körülményeinek, infrastrukturális adottságainak 
felderítése alapján - meg kell határozni a személyi állomány és a 
hadfelszerelés elhelyezésének formáját. A műveletek időtartamá-
tól, a működési körzet hadszíntéri sajátosságaitól, az időjárási vi-
szonyoktól függően, a személyi állományt lehetőleg erre alkalmas 
épületekben, ennek hiánya esetén lakókonténerekben, ideiglene-
sen sátrakban lehet elhelyezni.  

A légierőnél a logisztikai támogatás ágazati tartalma a tradicioná-
lis 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 anya-
gi és fenntartási szempontok); 

• Radartechnikai feladatok; 

• Speciális hajtó és kenőanyag, valamint laborfeladatok; 

• Speciális ruházat és felszerelés (repülő hajózó, repülő-műszaki, 
ejtőernyős) biztosítás; 

• Egyedi és speciális szolgáltatások; 

• Elektronikai (FRISZ) és mérésügyi feladatok; 

• Speciális vegyivédelmi-technikai biztosítás; 

• Speciális vezetés-technikai biztosítás; 

• Egyedi SEL fenntartási feladatok. 
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Az általánostól eltérő ágazati tartalmú légierő specifikus támogatá-
si feladatok az alábbiak szerint valósulnak meg: 

•  Repülő-műszaki biztosítás         - repülő-műszaki zászlóalj 

       - repülést biztosító század 

• Repülőtér karbantartó biztosítás         - 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 fel-
adatok 

- logisztikai zászlóalj 

•  Speciális ruházat és felszerelés      - logisztikai zászlóalj 

•  Magassági ruházat és felszerelés - repülő-műszaki zászlóalj 
 

•  Ejtőernyős szakfelszerelés             - repülő-műszaki zászlóalj 
 

•  Meteorológiai szakanyag és fel-
szerelés           

- repülő-műszaki zászlóalj 
 

•  Kutató-mentő szakfelszerelés        - repülő-műszaki zászlóalj 
- logisztikai zászlóalj 
 

•  FRISZ         - logisztikai, művelettámogató 
zászlóalj 

 
•  Speciális vegyivédelmi biztosí-

tás                    
- logisztikai, művelettámogató 

zászlóalj 
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• Speciális vezetés technikai támo-
gatás  

- egység híradó zászlóalj 
 

•  SEL támogatás                               - egység logisztikai és támogat= 
zászlóalj 

 
A tevékenységek tervezése – szervezése csapat és haderőnemi szin-

ten a fegyvernemi irányultságnak megfelelően különül el: 

• Repülő-műszakibiztosítás önálló terület; 

• Repülőtér karbantartó biztosítás a műszaki – technikai biztosítás, 
terület fenntartás szempontjából a műszaki – infrastrukturális tá-
mogatás része; 

• A fedélzeti, légvédelmi rakéta, radartechnikai biztosítás a fegyver-
zettechnikai biztosítás része. A repülőgépek, helikopterek fedélzeti 
rakétáinak bevetés biztosítása, a megfelelő technológiai folyamatok 
megvalósítása a repülő-műszaki biztosítás hatáskörébe tartozik; 

• Repülő üzemanyag és labor tevékenység, hangsebesség alatti repü-
lő-hajózó, repülő-műszaki és ejtőernyős ruházat a hadtápbiztosítás 
része; 

• A repülőtéri gyorsbeavatkozás logisztikai támogatás feladatrend-
szere a vegyivédelmi technikai biztosítás része; 

• A FRISZ és a speciális vezetés – technikai támogatás az elektroni-
kai támogatás része; 

• A SEL támogatási tevékenység a hadtápbiztosítás kiemelt része-
ként a műszaki – infrastrukturális támogatás, a speciális vezetés-
technikai biztosítás az elektronikai és a radar technikai biztosítás 
keretében valósul meg.        

A komplex támogatási tevékenység végrehajtása során elengedhetet-
len a közvetlen, kreatív gyűjtő típusú együttműködés megvalósítása. 

2. A logisztikai támogatás sajátosságai – fő vonalaiban –  
külhoni alkalmazás során 

Jelen elgondolások szerint a külhoni alkalmazás során, a 7-10 na-
pon túli műveletek támogatási (utánpótlási) tevékenység megszervezést 
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a felső szint veszi át; egyrészt jogkör, másrészt képességek megléte alap-
ján. Ennek egyik konkrét végrehajtási szereplője az MH 64. Logisztikai 
Ezred kötelékében létrehozott szállítózászlóalj. Ez a jelenlegi helyzet-
ben csak általános képességekkel bír.  

Az alkalmazásra kerülő légierő szervezetek támogatási szükséglete 
végső soron HNS, vezető nemzet, NSE komplex kérdéskörben vizsgálha-
tó. 

Külön dilemmaként kezelendő az a tény, hogy a AFS III. kötet a lé-
gierő részére 10 napos készletet ír elő, így a számvetéseket már ennek 
megfelelően kell elkészíteni.  

Ez még – úgy vélem – nincs az alkalmazási specialitásnak megfelelő 
rugalmas összhangban a felső szintű szabályozás irányokkal és eltérő a 
szárazföldi csapatoktól. Úgy gondolom nekünk a légierő követelmény-
rendszerét kell alapul venni és kiindulásként kezelni. 

Válságkezelő műveletekben (határbiztosítás időszakában) az ellátási 
rendszer működtetésének alapvető jellemzője, hogy (minősített időszak 
hiányában) béke szervezeti renddel és a békében meglévő és igénybe ve-
hető erőforrásokkal működik. 

Az ellátási rendszer alapvető forrását képezi a békében meglévő és 
felhalmozott, a központi rendeltetésű tárintézetekben (jelenleg az ellátó 
központokban, később a Központi Logisztikai Ellátó Bázis, Harcanyag 
Ellátó Központ) tárolt anyagi készletek, valamint a műveleti területen 
igénybe vehető nemzetgazdasági erőforrások és szolgáltatások (hajtó-
anyag, élelmiszerek és víz, mosatás, javító kapacitások). 

Az alegységek ellátása alapvetően az ideiglenesen létrehozott bázis-
objektumokból történik. 

Nem honi területen alkalmazott – szövetségesi kötelezettségeknek 
eleget tevő – erők ellátására a Nemzeti Támogató Elem (NTE) alapjait 
képező alegység, az MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Támo-
gató Ezred állományában van szervezve. 

Szervezetében kerül létrehozásra (közlekedés koordináló zászlóalj) 
egy légiszállító koordináló csoport, amely részleg várhatóan képes lesz 
repülőgépek berakására és a terhek szállításának megszervezésére. Ez 
majd természetesen alkalmazható légierő alakulatok részére is, de csak az 
általános anyag utánszállítás előkészítését oldja meg, a specialitások ettől 
lényegesen közvetlenebb és egyeztetettebb, valamint koordináltabb meg-
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szervezést és végrehajtást tételez fel. Ehhez kapacitása már kevés, nem 
tartott lépést a felajánlott (és igénybe vett) erők nagyságával. Szervezete 
– jelenlegi rendeltetésének megfelelően – csak szárazföldi erők támoga-
tására alkalmas. 

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, illetve 
a befogadó nemzetek kötelezettséget vállalhatnak, a katonai szervezetek 
bizonyos anyagféleségekkel történő ellátására. Mind a nemzeti támoga-
tás, mind a szövetséges- vagy befogadó nemzeti támogatás esetében, a 
küldő nemzetek és a NATO parancsnokok megosztva viselik a felelőssé-
get a katonai szervezetek ellátásáért. A légierő kijelölt szervezeteinél, – 
különös tekintettel a légvédelmi rakéta és a helikopter valamint a veze-
tésbiztosító alegységekre – az alkalmazás során a logisztikai támogatás 
részfeladataira vonatkozóan feladatfüggő egyedi elbírálást és megszerve-
zést szükségeltet. Légierő szinten a figyelem a kezdeti műveleti képesség 
fenntartására irányul. 

A logisztikai támogatás megvalósításának általános alapesetei: 

• Légvédelmi rakéta szervezetek tekintetében általában az általános 
logisztikai útaltsági (szerződéses), a speciális tartalmú támogatás 
nemzeti rendszerben (alakulat, HM Zrt.) valósul meg; 

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

• Harcászati, illetve szállítórepülők vonatkozásában a bevetési, illet-
ve állomásoztató bázis logisztikai rendszere szerint történik a tá-
mogatás, az igények előzetes egyeztetése és a bázis képességei 
alapján, rendszerint szerződéses rendben. A speciális logisztikai 
szükségletek nemzeti rendszerben kerülnek biztosításra. A speciális 
szakanyag ellátás rendszerint közvetlenül az alkalmazó bázisra tör-
ténik és a légi szállítással történő megvalósítás kerül előtérbe; 

• A hazai területen működő – elsősorban elhelyezkedés és telepítés 
szerint üzemelő – létesítmények és szervezetek logisztikai támoga-
tása a kezdeti műveleti képesség folyamatos fenntartása mellett, a 
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részükre meghatározott speciális rendszabályok megvalósításával 
együtt, a béke időszakra érvényes általános rendben történik. 

A szövetséges- és a Befogadó Nemzeti Támogatási rendszereknél 
az ellátás köre leszűkül. Az ellátás elsősorban az üzemanyag féleségekre, 
a vízre és az élelmezési anyagok egyes fajtáira korlátozódik. Azokban az 
esetekben, amikor a szövetséges erők több komponensénél a haditechni-
kai eszközállomány megegyezik, a szövetséges anyagellátás köre kiter-
jedhet a lőszer- és a javítóanyag ellátásra is. Repülőgépek vonatkozásá-
ban feladatfüggően kerülnek igénybevételre a kereszt-kiszolgálási ké-
pességek és lehetőségek. 

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

3. A logisztikai támogatás rendje (változat) 

1. A támogatás alaphelyzete a bázis/repülőtér/laktanya végre-
hajtás. Ennek megfelelően a logisztikai/repülő műszaki szervezetek zász-
lóaljszintű közvetlen irányítással egységes szervezetben működnek 
stacionáris, illetve bázis közeli ellátó-kiszolgáló objektumaiban azok fel-
szereléseivel együtt. 

2. Egyes végrehajtó alegységek bázistól távoli (külföldi, hazai) 
bármilyen jellegű alkalmazás esetén a logisztikai főnök által kidolgo-
zott és egyeztetett rendben, a parancsnok elhatározásának és feladatsza-
básának megfelelően a repülő-műszaki és a logisztikai zászlóaljparancs-
nok az alkalmazásra kerülő csoportosítás függvényében megszervezi a 
szükséges logisztikai csoportosítást, feladat végrehajtásra felkészíti és át-
alárendeli az anyagi-technikai eszközeivel együtt. Ez esetben a parancs-
noki vezetést a „harcoló” csoportosítás parancsnoka végzi, melynek tör-
zsébe a tényleges közvetlen szakmai feladat végrehajtás biztosítására lo-
gisztikai szakemberek kerülnek kijelölésre és delegálásra-, míg a 
támogatás komplex megszervezésére vonatkozó szakmai vezetést tovább-
ra is a logisztikai repülő-műszaki zászlóaljparancsnok valósítja meg. 
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3. Rendszerint – akár szervezetszerű, akár saját vagy megerősí-
tésül kapott erők-eszközökből – az alábbi célból kerül létrehozásra 
önálló logisztikai csoportosítás: 

3.1. Az erők külföldi alkalmazása esetén: 

• Repülő biztosító és üzembentartó erők-eszközök; 

• Ellátó, szállító, javítóalegység (szakasz); 

• A logisztikai támogatás megszervezést végző törzskari szervezet 
(önálló támogató alegységvezető törzs, illetve bővített S-4 törzs 
stb.); 

• Megkezdődik a váltó csoportosítás kijelölése és felkészítése. 

3.2. Az erők hazai alkalmazása esetén: 

•   Repülő biztosító és üzembentartó erők és eszközök; 

• Az ellátó, szállító, karbantartó erők és eszközök az alkalmazás sa-
játossága szerint, különböző irányokban, különböző összetételben 
jelentkeznek pl. tradicionális ellátást a szárazföldi erők biztosíta-
nak. 

Sajnos itt is jellemző az a tény, hogy a haderőnem középszintű 
konkrét támogatási képességgel és lehetőséggel nem rendelkezik, csak a 
csapatok ezirányú szervezeteivel, erőivel-eszközeivel számvethetünk. 

Saját hatáskörben – amennyiben feltétlen indokolt és szükséges – a 
támogatást, megerősítést csak más csapattól történő elvonással „vezény-
léssel” lehet megoldani, ami természetesen maga után vonja az ottani ké-
pességcsökkenést. 

A szükséges kiegészítő támogatást – úgy anyagi, mint szolgálta-
tás – csak a felső szint (ÖLTP) tudna nyújtani. Ezt készletek, kapacitá-
sok rendelkezésre bocsátásával, azok helyszínre biztosításával, polgári és 
egyéb szolgáltatások igénybevételi lehetőségének jogkör megadásával, 
bizonyos megerősítések alkalmazásával lehet megvalósítani. Jó lenne el-
kerülni azt a helyzetet, hogy a haderőnemi parancsnok részére megpa-
rancsolt feladat végrehajtására külön kérnie kell az anyagi eszközök és 
szolgáltatások rendelkezésre állítását és csak a visszaigazolás után, ter-
vezhet. Itt alapvetően és érintőlegesen a haderőnemi logisztikai főnök el-
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látó-biztosító és szolgáltató szervezetek felé meghatározott keretek közöt-
ti úgynevezett „utalványozási” jogkör kérdését vetem fel. 

Úgy vélem, hogy a törekvésünknek olyannak kell lenni, hogy el-
érjük azt, hogy a csapatok részére történő rendelkezésre állítás olyan 
módon történjen, ami még ideiglenesen sem vezet a csapat-képesség 
csökkenéséhez. Ez azt jelenti, hogy ne a csapat menjen a képesség 
megteremtés felé, hanem az arra hivatott szervezetek (felső szint) kö-
telességszerűen folyamatosan biztosítsák azt, és valamilyen módon 
legyenek „érdekeltek” annak fenntartásában. 

A legutóbbi – jelen témában meglévő együttes információ alapján – 
a külhoni alkalmazásra vonatkozóan az MH ÖLTP – mint felső szintű 
felelős szervezet – szerint a komplex biztosítás a 64. Logisztikai Ezred 
által – a légierőtől kapott speciális szakemberek, szervezetek, eszközök 
és készletek kiegészítésével – kerül megvalósításra. Ez a kérdés, egyelő-
re gyakorlatban nem kipróbált, így bizonyos egyszerűnek tűnő részkér-
dések nem feltétlenül tekinthetők megnyugtatóan megoldottnak, min-
denképpen további egyeztetést és pontosítást szükségeltetnek. 

 


