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Komondi Márton nyá. ezredes1 

Húsz éve történt…  
A TRILOG ’98 logisztikai törzsvezetési gyakorlat 

(Jubileumi visszaemlékezés) 

Az 1999. március 12-i NATO csatlakozásunk előtt egy évvel a ma-
gyar Országgyűlés engedélye, valamint a HM és az MHPK VKF in-
tézkedései alapján 1998. április 14-25 között háromoldalú (olasz, 
szlovén, magyar) TRILOG ’98 logisztikai törzsvezetési gyakorlat ke-
rült végrehajtásra Olaszország területén, a NATO PfP (partnerség a 
békéért) program keretében. 

A Magyar Honvédséget vezetésemmel 52 fő képviselte a HM, a 
HM HVK és a Szárazföldi Vezérkar kijelölt állományából. 

 A gyakorlat legfontosabb célja az volt, hogy elősegítsük a Három-
oldalú kezdeményezés és békefenntartó műveletek során felmerülő 
logisztikai problémák megoldását, a tapasztalatok közreadásával já-
ruljunk hozzá a létrehozandó közös dandár csoportosításának és 
szállításának megszervezéséhez, a menetszámvetések elkészítésé-

                                                           
1  A szerző akkor a Honvédelmi Minisztérium, Honvéd Vezérkar, Logisztikai Fő-

csoportfőnökség, Logisztikai Tervezési és Szervezési Csoportfőnöke volt. 
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hez, az út közbeni, valamint a helyszíni logisztikai biztosítás meg-
szervezéséhez. 

A gyakorlat három olaszországi helyszínen (Venzone, Osoppo, 
Preone) 220 fő olasz, 35 fő szlovén és 52 fő magyar katona részvéte-
lével került végrehajtásra. 

 
A gyakorlat társigazgatói 

A gyakorlat összfegyvernemi dandártörzs és zászlóaljtörzsek be-
vonásával terepen végrehajtott kétfokozatú logisztikai törzsvezetési 
gyakorlat módszerével került végrehajtásra. 

A gyakorlat sajátossága volt, hogy április 18-án, a VIP napon a há-
rom résztvevő ország honvédelmi miniszterei és vezérkari főnökei 
vettek részt, melynek keretében – kormányaik megbízásából – Há-
romoldalú Egyetértési Nyilatkozatot írtak alá a létrehozandó több-
nemzetiségű dandár megalakításáról.  
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Véleménycsere 

A gyakorlatvezető Murizio Ciocolin vezérőrnagy meghívására ápri-
lis 21-én a HVK Logisztikai főcsoportfőnöke, április 23-án pedig a hi-
vatalos látogató napon a HVK Hadműveleti főcsoportfőnök vezetésé-
vel 20 fős küldöttség tett látogatást a helyszínen. 

A gyakorlat legfontosabb tapasztalatai voltak: 

 A gyakorlat végrehajtási időszakában – tekintettel az alapos 
előkészítésre és a résztvevő személyi állomány jó hozzáállá-
sára, normakövető magatartására – erkölcsi, fegyelmi és jogi 
szakterületet érintő probléma nem merült fel, és jelentésre kö-
telezett esemény nem történt. 

 Megismertük a résztvevő országok hadseregeinek logisztikai 
biztosítási és ellátási rendjét, elveit, módszereit, valamint a 
végrehajtás eszközeit és azok alkalmazását. 

 Betekintést nyertünk a NATO törzsmunka, valamint a NATO 
logisztikai eljárások tervezésébe, végrehajtásába és az 
együttműködés megvalósításába. 

 Gyakoroltuk a NATO hadseregek törzseiben használatos jele-
ket, jelzéseket és a leggyakrabban alkalmazott szakkifejezé-
seket angol nyelven. 
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 A gyakorlat során megterveztük egy gépesített lövész zászlóalj 
alkalmazása esetén történő átcsoportosítását, illetve béke-
fenntartó tevékenységre történő felkészítését. 

 Megteremtettük a létrehozandó többnemzetiségű dandár meg-
alakítása és alkalmazása logisztikai biztosításának alapjait. 

A gyakorlat előkészítésében és végrehajtásában végzett átlagon 
felüli munkájukért 17 fő részesült különböző szintű elöljárói elisme-
résben. 

 
A gyakorlat hazai értékelése 

A TRILOG ’98 logisztikai törzsvezetési gyakorlat végrehajtásának 
20. jubileumi évfordulóján is rendkívüli megtiszteltetésként értékelem, 
hogy a gyakorlat magyar társigazgatója lehettem, és a résztvevő ál-
lománnyal hozzájárulhattam a közös dandár alapjainak lerakásához.  

Jó érzéssel tölt el, hogy a gyakorlaton résztvevő állományból töb-
ben jelenleg is a Magyar Honvédség felelős beosztásaiban teljesíte-
nek szolgálatot.  

Tudom, hogy utódaink eredményesen hasznosították e gyakorlat 
tapasztalatait, kívánom, hogy járjanak tovább a megkezdett úton, és 
érjenek el további sikereket a NATO tagországok logisztikai szervei-
vel való együttműködésben. 


