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KIKÉPZÉS – FELKÉSZÍTÉS 

A  CSAPAT  LOGISZTIKAI  SZAKKIKÉPZÉST  
BEFOLYÁSOLÓ  TÉNYEZŐK  A  LÉGIERŐNÉL 

Sári Gábor1 

A kiképzési rendszer professzionális jellegűvé alakítása érdeké-
ben került kiadásra a HVKF 65/2004 (HK.20.) intézkedése a Magyar 
Honvédség kiképzési rendszerének átalakításáról, valamint a Magyar 
Honvédségnél folytatott kiképzés középtávú célkitűzéseiről és köve-
telményeiről, mely részletesen tartalmazza többek között a kiképzést 
meghatározó tényezőket, a kiképzéssel szemben támasztott követelmé-
nyeket, a végrehajtás rendjét, értékelést, erőforrás szükséglet terve-
zést. 

A légierő csapatainál azonban az intézkedésben meghatározottakat 
több tényező befolyásolja, melyek szinte alakulatonként differenciálják 
a szakkiképzés módját és tartalmát. 

A légierőnél a csapatkiképzést-és azon belül a csapat logisztikai 
szakkiképzést a következő tényezők befolyásolják: 

1. Az alakulatok eltérő rendeltetése, feladatrendszere, a logisztikai 
szervezetek gyakran eltérő felépítése; 

2. A szakbeosztások nagy száma, a szakmai számokhoz tartozó 
beosztásokra rendszeresített helyek viszonylagosan kis száma; 

3. A készenléti szolgálatok rendszere, az ezzel kapcsolatos 
kiképzettségi követelmények állandó magas szintű igénye; 

4. A kiképzés-technikai eszközök hiánya a szakkiképzésben, az 
éles eszközök gyakori alacsony hadrafoghatósági mutatója; 

5. A logisztikai támogatás speciális ágazati tartalma; 

6. A csapatok besorolása, készenléti kategóriája. 

                                                      
1 Sári Gábor őrnagy, MH Légierő Parancsnokság, logisztikai tervező főtiszt. 
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Hogyan is befolyásolják ezek a tényezők a szakkiképzést?  

1. Az alakulatok eltérő rendeltetése, feladatrendszere 

A kiképzés legfőbb rendező elve a feladatrendszer, illetve a fela-
datrendszerhez kapcsolt eszköz-és technikai rendszer. A légierő alá-
rendelt alakulatainak feladatrendszere nagymértékben eltér egymástól, 
jóllehet ugyanazon rendszer elemeiként szolgálnak, ezen rendszerek  
azonban jól elhatárolható, külön egységet alkotnak., hiszen a feladat-
rendszerhez leképzett fegyverrendszer egyenesen meghatározza a szak-
kiképzés követelményeit, annak tartalmát és jellegét.  

Az alárendelt alakulatok fő feladatai: 

MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis feladatai 

• Folyamatos készenléti szolgálat fenntartása; 

• A légtér és a csapatok oltalmazása; 

• A szárazföldi csapatok légi támogatása; 

• Légi felderítés folytatása; 

• Folyamatos kiképzés fenntartása; 

• Fogadó nemzeti támogatás (HNS Host Nation Support). 

MH 86. Vegyes Helikopter Ezred feladatai 

• A szárazföldi csapatok légi mobilitásának biztosítása; 

• Légi személy és anyagszállítási feladatok végrehajtása; 

• Humanitárius szállítási feladatok végrehajtása; 

• NATO-kötelékben való feladat végrehajtása; 

• Készenléti szolgálat fenntartása kutatás-mentésre; 

• Készenlét fenntartása a katasztrófák elhárítására; 

• Készenlét fenntartása szárazföldi csapatok igényei szerint; 

• Kiképzés folytatása; 
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• Különleges feladatok elvégzése;  

• Közvetlen légi támogatás és légi mobilitás biztosítása;  

• Harci kutató-mentő műveletek végrehajtása.  

MH 12. Légvédelmi Rakétadandár feladatai 

• Kiemelt objektumok és/vagy a szárazföldi csapatok kijelölt erő-
inek oltalmazása. 

MH 54. Légtérellenőrző Ezred feladatai 

• A légtér ellenőrzése, azonosított légi helyzetkép létrehozása, to-
vábbítása; 

• Légvédelmi készenléti szolgálat; 

• Katonai légi irányítás végrehajtása; 

• Híradás üzemeltetése, gyakorlatok híradásának biztosítása; 

• Katonai légiforgalmi tájékoztató szolgáltatás; 

• Együttműködés fenntartása. 

MH 1. Logisztikai és támogató zászlóalj feladatai 

• Logisztikai tevékenységek szervezése és végrehajtása;  

• Helyőrségi feladatok ellátása; 

• Részben önálló gazdálkodás megvalósítása; 

• A MH LEP és a zászlóalj anyagi készleteinek megalakítása. 

MH Pápa Bázisrepülőtér feladatai 

• Az ügyeleti és készenléti szolgálat váratlan helyzetre történő re-
agáló képességének fenntartása; 

• A személyi állomány kiképzése, a kiképzettség folyamatos biz-
tosítása; 
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• A NATO biztonsági beruházás feltételeinek helyi biztosítása, a 
repülőtér munkaterületének karbantartása. 

A feladatokhoz rendelt fegyverrendszerek (fegyverzet-techni-
kai eszközök) 

Repülőcsapatok: 

• MIG-29B  harcászati repülő 

• MIG-29UB       harcászati repülő 

• l-39 ZO         kiképző, felderítő repülő 

• MI-24D/V  harci helikopter 

• MI-8T           közepes szállító helikopter 

• MI-17            közepes szállító helikopter 

• MI-8P        közepes szállító helikopter (vip) 

• AN-26       közepes szállító repülőgép 

• JAK-52    kiképző repülőgép 

Légvédelmi rakétadandár: 

• KUB (SA-6) légvédelmi rakéta rendszer 

• MISTRAL légvédelmi rakéta rendszer 

• IGLA légvédelmi rakéta rendszer 

Légtérellenőrző ezred: 

• P-37, P-18, SZT-68U  radarállomások 

• PRV-17 MAGASSÁGMÉRŐ  radarállomások 

• ANTPX- 54 IFF   szekunder radar  

• CRC/ASOC   légtérszuverenítási központ 
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Az eltérő feladatrendszer eltérő logisztikai szervezeti struktú-
rát is eredményez, ezáltal a csapatszintű logisztikai támogató szer-
vezetekben is találhatunk alakulatonkénti eltéréseket. 

Repülőcsapatok 

Az ezredtörzsekben, közvetlenül a parancsnoknak alárendelve csa-
pat logisztikai főnökség végzi a tervezési feladatokat, a végrehajtást az 
ezredparancsnokok alárendeltségében lévő logisztikai zászlóaljak, va-
lamint repülőműszaki zászlóaljak biztosítják. 

A logisztikai zászlóaljakban Logisztikai Műveleti Központ szere-
pel a légierő szabványnak megfelelően. A bázis, illetve egységek tör-
zsében nincsenek szervezetszerű elemek a repülő műszaki biztosításra 
vonatkozóan. A repülőtér-műszaki (re.ka.) biztosítást a bázis aláren-
deltségében lévő művelettámogató zászlóalj végzi. Ide tartozik teljes 
terjedelemben a FRISZ biztosítás is. 

MH 12. Légvédelmi Rakétadandár 

Az dandártörzsben, közvetlenül a parancsnoknak alárendelve lo-
gisztikai főnökség működik. A Logisztikai zászlóaljban találhatjuk 
szervezetszerű elemként a Logisztikai Műveleti Központot. 

A harcoló alegységek – 1. és 2. légvédelmi rakétazászlóalj – törzs-
ütegeiben logisztikai szakaszok találhatóak. 

MH 54. Légtérellenőrző Ezred 

A logisztikai főnökség és az LMK helye és felépítése  hasonló a 
légvédelmi rakéta dandárnál leírtakhoz. 

A radar zászlóalj alárendeltségébe tartozó 4 db, részben önálló 
gazdálkodó radar század szervezetében logisztikai szakaszok végzik a 
logisztikai biztosítást. 

Bázisrepülőterek  

Az törzsben, közvetlenül a parancsnoknak alárendelve logisztikai 
részleg felel a tervezési feladatokért, a végrehajtást a logisztikai század 
és századjogállású szervezetként Logisztikai Műveleti Központok biz-
tosítják. 
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Mindegyik alakulatra jellemző, hogy a humán –kiképzési-térké-
pész szakanyag-ellátási szakágak az LMK-ba integrálódtak, ugyanak-
kor a légierő parancsnokságon ezek nem részei a logisztikai főnökség-
nek.(Ugyanakkor felső szinten az MH ÖLTP-hez tartoznak). 

Látható, hogy mind a feladatrendszer, mind a fegyverzet, mind a 
logisztikai szervezetek differenciált szakkiképzést határoznak meg, 
„kiképzési panelek” a szakkiképzésben nehezen alkalmazhatók. 

2. A szakbeosztások nagy száma, a szakmai számokhoz 
tartozó beosztásokra rendszeresített helyek alakulatspecifi-
kussága 

Az alárendelt alakulatokra jellemző az igen nagy számú-főleg 
haditechnikai-logisztikai szakbeosztás. A logisztikai szakmai számú 
beosztások mintegy háromnegyedére légierő összességében is csupán 
2-3 fő van rendszeresítve, ezek általában alakulat-specifikus beosztá-
sok. Ezt figyelembe véve egy időben egy szakmára csak minimális 
utánpótlási, képzési létszám igény képződik, ami alapvetően befolyá-
solja a kiképzés-képzés szervezését és gazdaságosságát. (Példaként a 
MH 12. vegyes légierődandárnál 84 logisztikai szakmai számból 24-nél 
az adott beosztásra 1-1, illetve két-két fő van rendszeresítve. Ezek a be-
osztások a légierő más alakulatánál nem találhatók meg). 

A számadatokat figyelembe véve könnyen belátható, hogy a 
ciklikus kiképzési rend ebben a formában nem alkalmazható. 

3. A kiképzés-technikai eszközök hiánya a szakkiképzésben 

A légierő fő fegyverrendszereire történő – repülő, légvédelmi ra-
kéta és radar – szakkiképzés legfőbb jellemzője kiképzés-technikai 
szempontból, hogy a kiképzés releváns része ÉLES eszközökön folyik. 
Hiszen nincsenek kiképzési repülőgépek, radarok és rakétakomplexu-
mok- s bár a közelmúltig egyes repülőgép típusokhoz léteztek különbö-
ző trenazsőrök, illetve rakétakomplexumokhoz az ún. akkord berende-
zés, ezek nem tették lehetővé azt a komplex szakkiképzési tevé-
kenységet, melyet a kor követelményei megkívántak. 

A kiképzés-technikai szakanyagellátás helyzetét nehezíti az is, 
hogy az ezen a területen végbement felsőszintű szervezeti változások 
nem képződtek le a légierőnél, ahol a kiképzés-technikai szakterület a 
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kiképzési főnökség szervezetében maradt, ám ott sem önálló beosztás-
ként, hanem megbízással. A csapatoknál anyagkezelői státuszban lévő 
személyek között elvétve találni olyan személyt, aki tiszthelyettesképző 
szakiskolát végzett, és legalább az általános katonai kiképzéshez szük-
séges kiképzés-technikai eszközöket ismerné. 

4. A logisztikai támogatás speciális ágazatai, illetve azok 
tartalma 

A légierő logisztikai támogatási rendszere integrált ágazati rend-
szerben végzi a szükségletek kielégítését. A logisztikai biztosítási ága-
zatok szakmailag önálló területek, a tervezési és szervezési tevékenysé-
get a logisztikai törzseken belül  feladatokra szakosodott állomány 
végzi. A légierő logisztikai támogató rendszerében ezeket a feladatokat 
az adott területekre specializálódott szervezetek hajtják végre.  

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; 

• Speciális hajtó és kenőanyag, valamint laborfeladatok; 

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

• Egyedi és speciális szolgáltatások; 

• Elektronikai (FRISZ) és mérésügyi; 

• Speciális vegyivédelmi-technikai; 

• Speciális vezetés-technikai; 

• Egyedi SEL fenntartási. 



 154 

Az általánostól eltérő ágazati tartalmú légierő specifikus támoga-
tási 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 

        bevetések                      - Repülő-műszaki zászlóalj 

• Radar technikai biztosítás                       - Egység logisztikai és támo-
gató zászlóalj 

• Repülő üzemanyag és labor feladatok     - Logisztikai zászlóalj 

• Speciális ruházat és felszerelés                - Logisztikai zászlóalj 

•  Magassági ruházat és felszerelés            - Repülő-műszaki zászlóalj 

• FRISZ                                                     - Logisztikai, művelettámo-
gató zászlóalj 

•  Speciális vegyivédelmi biztosítás         - Logisztikai, művelettámo-
gató zászlóalj  

• Speciális vezetés technikai támogatás      - Egység híradó-zászlóalj 

• SEL támogatás                                        - Egység logisztikai és támo-
gató 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 biztosítás 
része; 

• A fedélzeti, légvédelmi rakéta, radartechnikai biztosítás a fegy-
verzettechnikai biztosítás része. A repülőgépek, helikopterek 
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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 speciális ágazati tartalom nemcsak az ágazatonkénti szakkikép-
zést kívánja meg, hanem egy olyan komplex, szintenként differenciált 
szakkiképzést, melyben az ágazatok tevékenysége túlmutat a konkrét 
ágazati feladatokon, egységes egészet alkotva szorosan összekapcsolt 
rendszert alkot. 

5. A készenléti szolgálatok rendszere, az ezzel  
kapcsolatos kiképzettségi követelmények állandó magas  

szintű igénye 

A légierőnél a szakkiképzés jellegét talán leginkább meghatározó 
tényező, mely a rendszerkiképzés alapjául szolgál, hiszen a készenléti 
szolgálatok rendszere meghatározható egységbe fogja a légierő alakula-
tainak működését, ellátása felöleli a légierő tevékenységének szinte tel-
jes spektrumát. Ennek megfelelően a kiképzést, ezen belül a logisztikai 
szakkiképzést is rendszerbe fogja, alapja a kiképzés rendszerszemléle-
tű végrehajtásának.   

A külső fegyveres csoportok hazánk területére békeállapot idősza-
kában történő váratlan betörése, valamint egy esetleges terrorcselek-
mény közvetlen veszélye esetén, annak elhárítására fegyveres készenlé-
ti szolgálat kerül kijelölésre, felkészítésre és – külön intézkedés szerint- 
a konkrét helyzetnek megfelelő követelmények szerint vezénylésre, 
fenntartásra, illetve alkalmazásra. 

A fegyveres készenléti szolgálatba kijelölt erők: 

• MI-24 harci helikopterek; 
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• Mi-8T szállító helikopterek; 

• Légvédelmi rakéta ütegek; 

• Mobil radarcsoportok. 

Az, hogy hány darab eszköz van kijelölve, a rendszerkiképzés 
szempontjából mindegy, hiszen ha csak egy repülőeszköz is repül, ak-
kor is a logisztika teljes spektrumának tevékenykedni kell. Ezért lehet 
a repülőalakulatoknál a készenléti szolgálat, illetve a kiképzési repü-
lés a rendszerkiképzés „alapegysége”. 

A Magyar Köztársaság területének (az MK légterének, mint szö-
vetségi légtérnek) oltalmazására, a bekövetkezett, vagy várhatóan be-
következő eseményekre való rugalmas reagálás biztosítása érdekében a 
MH LEP-en és meghatározott alárendelt katonai szervezeteinél NATO 
műveleti alárendeltségű légvédelmi készenléti szolgálat, valamint nem-
zeti alárendeltségű légvédelmi készenléti szolgálat működik. 

NATO műveleti alárendeltségű légvédelmi készenléti szolgálatba 
kijelölt erők békeidőszakban: 

• Légi Irányító Központ, illetve a radarszázadok; 

• WOC, és harcászati repülőgépek meghatározott fegyverzettel. 

Nemzeti alárendeltségű légvédelmi készenléti szolgálatba azok az 
erők jelölhetők kik, melyek nem tartoznak a NATO műveleti aláren-
deltségű légvédelmi készenléti szolgálatba. Alkalmazás estén a kijelölt 
erők összetételét HM HVKF-i intézkedésben határozzák meg. 

A felsorolt specifikumokból kitűnik, hogy a szakkiképzést a légi-
erőnél igen nehéz „uniformizálni”, kiképzési paneleket alkalmazni: az 
alakulatok eltérő feladatrendszere folytán a kiképzés szervezet-
specifikus, ahol a rendszerkiképzés egységeit a légierő szervezetei ad-
ják. Ennek megfelelően érdemes az alárendelt alakulatok szakkiképzési 
jellemzőit, illetve a szervezetek helyét és szerepét a rendszekiképzésben 
megvizsgálni. 
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6. A készenléti kategória, mint a szakkiképzést meghatározó 
fontos tényező 

A szakkiképzést, felkészítést a feladatorientált struktúra, és a kü-
lönböző funkcionális csoportokba tartozás mellett a készenléti kategó-
ria határozza meg leginkább. 

A reagáló erők felkészítését a légierőnél az alábbi követelmények 
határozzák meg: 

• Hadifeltöltöttségük személyi állománnyal legalább 80%-os; 

• Személyi állománya az alaprendeltetés szerinti feladata végre-
hajtására kiképzett; 

• A hadiállományra történő kiegészítést és a személyi állomány 
kiképzettsége megkövetelt szintre való emelését a részükre 
meghatározott időn belül képesek végrehajtani; 

• Hadiállományra történő feltöltés után folytatják a kiképzést és 
megkezdik az alkalmazás előtti felkészítést; 

• Szervezetszerű és békeállományukkal képeseknek kell lenni a 
készenléti és készültségi szolgálatok ellátására, század, illetve 
zászlóalj erejű harccsoport, repülőraj vagy repülőszázad köte-
lékben önállóan, vagy kijelölt erőkkel együttműködésben vala-
mennyi harc- és harccal kapcsolatos tevékenység, valamint a 
harc minden oldalú biztosításának végrehajtására;  

• Teljesíteniük kell a NATO, NATO/PFP tervezésű gyakorlatok, 
valamint a haderő értékelési programok – TACTICAL 
EVALUATION MANUAL (továbbiakban: TACEVAL) előírt 
követelményeit. 

Mivel a reagáló erők katonai szervezetei logisztikai legénységi 
szakállományának az alkalmazási készenlét eléréséig végre kell hajtani 
a kötelék összekovácsolását biztosító szakharcászati gyakorlatokat, a 
legénységi szakállományt úgy kell felkészíteni, hogy a készenlét eléré-
sének rövid időszakában kezelői ismeretekre már csak nagyon csekély 
óraszámban kelljen kiképzést folytatni. A békeidőszaki kiképzésben 
hangsúlyozott szerepet kell kapni a szakharcászati gyakorlatoknak. 

A reagáló erők esetében a közelmúltig a (logisztikai) szakkikép-
zési koncepció megkövetelte, hogy a reagáló erők állománya – és a 
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hozzájuk rendelt logisztikai erők univerzálisan, minden feladatra le-
gyenek felkészítve, hogy alkalmazáskor a minimális készenléti idővel 
lehessenek készek a feladatvégrehajtásra. Ezen követelménnyel szem-
ben a reagáló erők alaprendeltetésének ellátásához gyakran hiányoz-
nak a NATO követelményeknek megfelelő működést szabályzó, a ma-
gasabb készenlét elérését biztosító MH és haderőnemi szintű 
intézkedések, szabályzatok, szolgálati könyvek (különösen légi irányí-
tó központ esetében). 

A másik kiképzést befolyásoló tényező a reagáló erők feladatrend-
szerének differenciálatlansága, egységes rendezőelv szerinti felosztása 
(mi a feladata országvédelemben, határbiztosításban, fogadó nemzeti 
támogatásban, béketámogató műveletben, stb.). 

Ahhoz, hogy a szakkiképzés biztosítsa a megfogalmazott követel-
mények elérését, szükséges a reagáló erők pontos feladatrendszerének 
megfogalmazása, a készenléti idők figyelembevétele és az ennek meg-
felelő szakaszos kiképzési koncepció. 

A fővédő és egyéb erők esetében a békeidőben végrehajtott felké-
szítésre, kiképzésre alapozva a készenlét elérésére biztosított időben 
kell végrehajtani a személyi állomány kiképzését és a kötelékek felké-
szítését, összekovácsolását.  

A 4-7. készenléti kategóriába tartozó légierő katonai szervezetek 
legénységi állományának kiképzése biztosítja a szakbeosztásuk ellátá-
sát. A logisztikai állomány vonatkozásában a kis kötelékek (raj, sza-
kasz,) hadiállománnyal történő összekovácsolását a készenlét elérésé-
ig hajtják végre.  

A 8-10. készenléti kategóriába tartozó légierő katonai szervezetek 
a hadiállományra történő feltöltést követően hajtják végre állomá-
nyuk alkalmazási kategóriájuknak megfelelő egyéni és kötelékkikép-
zését, összekovácsolását. A készenlét elérésének időszakában a szakki-
képzés első részében egyéni felkészítést (kezelői kiképzést), második 
részében előrehaladó jellegű kötelékkiképzést kell végrehajtani. 

A felsoroltakból kitűnik, hogy a légierőnél a csapat logisztikai 
szakkiképzés igen összetett, az „éles tevékenységektől” elválaszthatat-
lan és igen differenciált feladat. Ezzel együtt – és éppen ezért - a fela-
datok permanens jellege biztosítja a szakkiképzés folyamatos és ered-
ményes végrehajtását a tervezési nehézségek ellenére is. 


