
KIKÉPZÉS - FELKÉSZÍTÉS

LÉPÉSEK A NEMZETVÉDELMI EGYETEM LOG§ZTIKAI
xÉpzfsÉnpN A NATo rouplrrnn rrÁs rplÉ

(valós'mtuíri-hallgatóf ipon a MAGLITE progranról)

Bóthy Sándor, Fleischhacker Ferencl

Az Euío-atlanti integráció kapcsán eg5ne ryakrabban hangzik el a
"kompatibilitd§' sá, amihez rgeq gyakran különbözó jelzók társulnak,
úry mint szelleni, íizil@i, technikri, vezetési, eljárási, mód§zertani, §tb.
Az oktatá§sal és tudományos munkával foglalkozó Nemze§édelmi Eg5re-
tem a maga módján igelszik bekapcsolódni abba a folyamatba, amely e
sokiéle kompatibiütiás kapcsán közelebb visz bennünket a NATo integ_
ráció zökkenómentes megvalósításának lehetóségéhez.

Ennek legeredményesebb útja á didaktikai, valamint metodikai le-
hetóségeink talán legfelsóbb fokát jelenti a NATO országok tisztjeivel
közös törzsben végrehaj tott ryakorlás.

Az Anyagi-Technikai Főcsoportfőnökség szervezésében megkez-
dett magnr- brit logisztikai program folytatásaként ery újabb köós
feladat szervezését es végrehajtás át végezte el a Nemze§édelmi Eg/e-
tem kijelölt állom ánya 1997 . sznptember 22. és október 08. köátt.

A program tárryát képezte a brit béketeremtó er6k Mag5iar Köztár-
§s§ág területér€ történó beléptetése, elhelyezése és az altialmazási kör-
letbe vonulása logisztikai támogaíási feladatainak megtervezése. Az
oktatá§i kérdéseket angol és maglar helpzínen dolgozták fel a hallgatók

A program célja az volt, ho§l angol törzstiszti tanfolyamot végzó
logi§ztikai ti§ziek és maryar logisztikai szakos hallgatók elméleti ismere-

l Dí.Báthy§ándof ezíede,§,ahsdtudoínáíykándiűtusa,azuNEl%i§áikaiTanszéktarl§ák-
vezetó egyetemi lanár, Flei§chhacke. Feíenc órnagy, ZMNE dokto.aídusza
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'";1 
ulkal6azísát é§ az eryüttműködést tiinsgyakortás keretében g},a-

korolják_ Az alapvetó célon túlmenóen az esdíem oktatrási programj7ba
illesztv.e lehetóséget Hvántunk teremteni a végzós hallga tak Ő az égye-
temi oktatók számára a NATO logisztikai tervéás é§ sárvezés mOdiL_
reinek elsajátítására, nyelü ismereteik bóűtésére és a közös munkában
rejló kapcsolatteremtésre.

_ A programban a brit fél részeról a Királyi Logisztiloi l§kola 7 ta-
nára és 17 hallgatója dolgozott. Résztinkől az angoúelyszíneken 2 tanár
és 6 hallgató, a hazai programokban pedig 1 1 tanái és 8 hallgató vett részt,
de eá a lét§zámot a plenáris jelentéseken több érdeklődő-szakember és

3.NATO Békepartnenégi Nyelvképzesi Központ hallgatói egé§zítették
ki.

Úg érezzülg hogt a gnkorlás tartabna és vezetésének saiótos metodi-
kai vonásai közérdekl ésre tarthatnlk szómot és seg!*égei nyújthatnak
has onló progra.mok szeruezőinek ilktve résztvevőinek á szimunl<ra eglető -
re új szerű gondolkdlísmód elsaj átításóban

E rövid íanulmónyban a következi kérdésehe szeretnénk válasá
adni :

_ , 1.) Milyen múltra tekint a MAGLITE (.Szent Margit'' Iogisztikai
Információs Kiképzési) prograrn?

?) k 1997. szeptember 22 - október 08. közótti MAGLITE 97102
fedónevú kiképzési program lefolyásának rendje.

3.) A hadmúveleti feladat végrehajtása angliai, illetve itthoni szaka-
szainak fóbb oktatrási kérdései, póbÉmakOrei.

, .. 
4.) Ivíiben segítette ez a §lakorlat a mas/ar ti§ztek NATo elvű gon-

dolkodásmódjának kiszéle,sítését?

. 5_) Mennlre illett bele ez a program a Nemzetvédelmi Eryetem lo-
gisztikai szakos hallgatóinak képáébe?

6_) Mivel lelretne a hallgatók szempontjáMl még hasznosabbá tenni
ezt a közös tanintézeti törzsgnkorlásti
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7.) Horyan tudnának még hatékonyabbak lenni a hallgatóink?

_ _ 
8.) A hallgatók tapasztalatai az angliai és a magrarországi periódu-

sokban.

_ 9.) Milyen előképzettség lenne szűkséges ahhoz, hory a hallgatóink
még többet tudjanak profitálni a MAGLITE programbói?

1.) A MAGLITE programok röyid íörúéDete

A magyar-brit katonai e§rüttműködés keretében az első közös lo_
gisztikai prograrr- teljes nevén "Szent Margit" Logisztikai Információs
Kiképzési Program / MAGLITE/ - 7996 t*aszán, a logisztikai hadtest
állományába tartozó Brit Királyi Iogisztikai Iskola kezdeményezésére
indult. Az angol fél célja az volt, hogy hallgatóikat ''valós'' környezetbe
vigék, oda ahol nem Vizionzág és Szigetország stb. szimulrált problémá-
in keresztül sajátítják el a béketeremtés, békefenntartás logisziikai prob_
lémáit, hanem !Eí olyan Közép-Európai, ráadásul NATO orientációjú
országban, ahol közvetlenü| érzekelhetik a ténég gazdasági é§ katon;_
földrajzi helyzetét, és még az USA taszári logisztikai bázisáiis megszem-
lélhetik.

K<iszönhetően a maryar logisáikai vezetésnek, az MH átszr:rvezé-
sekkel terhelt nehéz helyzete ellenére létrejött a megállapodás a gyakor-
lás megrendezéséről, aminek Lovasberény adott otthont. A sikeres gla-
korlás és eg5rüttműködés hatására mindkét or§zág katonai vezetéié a
folpatás mellett döntött, A folytatás 1997 tavaszán következett be, ahol
a magyar fél igenyének megfelelően már az ang|iai első ütemben is részt-
vettek magyar szakemberek, a balatonkenesei második ütemben pedig
már a ZMNE HC-3 és HC-5 osztályainak hallgatói dolgoztak az össze-
kötő tisztek szerepében.

A Ingisztikai Főcsoportfőnökség (koníbban ATFCSF-ség) kiirül-
t€kintő §zervező munMjával jelentósen hozájárult ahho4 ho5l az an-
gol féI véglegesítse elhatároását az ilyen űpusú gnkorlatok folytatá-
sára. A folytatás szerrezése az MH strukturális é§ az esletemmel kap-
csolatos illetékességi viszony vá|toásával az esrctemre sáIIt át, amit
a Vezeté§ é§ Szeryezéstudományi Kar Délaínja a Iogisztikai Tanszékrt
bizott.

143



2.) A program lefolyása

. Bevezetésként úry érezzük, meg kell emtítenünk azon okmányokat
illetve dokumentumokat amelyek megh atáíozíák a glakorlat tervézésé-
nek, szervezésének, levezetésének a határait, kereteit,

o Angol - Magyar Kétoldalú Katonai Megállapodás B/11 pontja
(A Honvédelmi Miniszter és a Brit VédélmiAttasé írtá[ alá).

. "MEGÁLLAPoDÁS" a "Szent Margit" Logisztikai Információs
Kiképzési Program végrehajtásáról (a ZMNE Rektora és a Brit
Védelmi Attasé írta alá).

o aT -23l136l7997.nflvántartási számú KÖLTSÉGTERV
(a Miniszter írta alá).

o a ZMNE Rektorának206l1997. számú intézkedése a "Maglite''
tanintézetek közötti nemzetközi program előkésátésére és vég-
rehajtására (a Rektor írta alá).

o a Levezetési terv ( a vezetés- és szervezéstudományi kar Dé-
kánja hagyta jóvá).

Az 1997. szeptember 22 és október 08. közötti MAGLíTE 97102
fedónevú kiképzési program lefolyásának rendje (l.sz. mellél<Iet).

A program lefolyását a két helyszín , azaz aMagatKöztársaság és a
Brit Királyi Logisztikai Hadtest (I-ondon közeli) fö|drujzihelyzete batá-
rozta meg.

A két helyszínen is további elkülönítést igényel az angliai etápon
belül a tanlblyam, ami a várható feladat elméleti megalapozását voli hi-
vatva biztosítani és az úgJmevezett közvetlen felkészülés, ahol már a ma-
gyar hadszíntér megismerése volt a feladat. A Magyarországon végrehaj_
tott kiképzési pro gram is két részre bontható, úgmint:

- az előzetes elgondolások pontosítását helyszínen biztosító szem-
revételezésre, és
- a feladat kidolgozására és a hozott elhatározás jelentésére.

Az Int€rneten keresztüI előkészített és folyamato§an pontositott
program hiánytalanul, pontosan a megállapodás szerint, a kitúzött cél-
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nak megfelelóen valósult meg, mégis szükégesnek tartjuk néhány fon_
tos körülményre felhívni a figyelmet.

Nagyon fontos, hory a program szervesen illeszkedjen az esletem
oktatrási programjába és terveáetó legyen mind az oktató, mind pedig a
ha|lgaíó r ész& e. Ezzel lehetőség nyílik eg5l hosszabb_röüdebb szervezett
felkésálésre és naryon fontos (talán meghatároó) az a perszonális fel-
készülés is, amit minden résztvevó magavégezelsaját sikeres szereplése
érdekében.Ezzel fúgg össze, hog5l így nem lesz szükég a tanórák bonyo-
lult átszervezésére.

Az elókészítés és a végrehajtás időszakában egyaránt érzékelhetó
volt, hog5l a feladat meghaladja a tanszék lehetóségét.

Ez döntő mértékben két területet ériníett, ez tette gigantikussá azt
a munkát, amit €§/es emberelmek telje§íteni kelletü,

A logisaikai támogatá§ meg§zervezé§éhez nem rendelkeztünk meg-
felelő jogosítványokkal és pénzkeretek hiányában az elókészítés idósza-
kában csak a partrrereink jóindulatára táma§zkodhattunk. (munkahe_
lyek, azok berendezése, elhelyezés, ajándékozás stb.). Célsrerűnek lát_
szik ha a következó programoknál - mint ez rendeltetésében és az egye_
tem szervezeti és múködési szabályzatában szerepel - a tanszék a képzés_
se|, azaz a program didaktikai ftxúvel, az egyetem és a kar megfelelő
szervei pedig ennek megszewezésével, a feltételek biztosításával foglal-
koznak.

Az egyes feladatok és a kidolgozó munka több és a szaknyelvetjob-
bar ismeró tanár és hal|gató munkáját igényelte volna, arnit csak ré§zben
pótolt a to|má§, illewe egres angolu| jól beszélő (oktató és a§piráns)
" Jolly lokef' szerepben funkcionáltatása. Ennek a feszültségnek a fielol-
dására szúkségesnek tűnik a program magyar ré§ztvevói körének kisze-
lesítése és feldo|gozandó témával kapcsolatban lévő angolul jól tudó ok-
tatók, doktorandu§zok és hallgatók, esetleg más szeivek (I-ogisztikai
Igazgatóság, Logisztikai Fóc§oportfőnökég stb.) képvise|óinek bevoná-
sa.

Összegezve a program levezetesének tapa§ztalatait, megállapítható,
hog5l nagyon eredményesen szolgálta az oktatási cél elérését, ugyanakkor
a következő program hatékonpágának, az eryetem szellemi profitszer-
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zése §zempontjáMl körültekintóbben kell megszervezni a résztvevők és
támogatók körét.

3.) A hadnűveleúi feladat angtiai, illetve hazai szakasza
végrehajásának problémakórei

Az angliai (Inndoni) szaka§zt mindenképpen két Észne érdemes,
§ót kell bontini.

- a22.-étől -26.-i9tartó első etaP,
- és a 29.-30._ig taító má§odik etap.

Ezt a kurzust 4 hét idótartamra §zervezték a Királyi Logisztikai Had-
test /RLc/ különbözó §zakterületein dolgoá tisztek részéie.

A kuranson _ tanfolyamon elsősorban őrna§Iok vettek részt (vagy a
tanfolyam alatt léptek elő).

. A tanfolyam el§ó etspja el§ósorban elóadásokból állt, itletve eg5l fik_
tív (Vizország - Kóország) béketeremtési feladat logisztikai tiztosí-
tásának./a mi fogalom meghatározásainkat használva - nag]óani- /elgon_
dolásából á az elgondolás jelentéséből állt. Magát a jelentést egyébként
a hadtest (RLC) parancsnoka is személyesen meghallgatta. Mivel a ka-
tonák -emberek- a ülágon mindenhol egformák, az elsó két hét a had_
te§tparanc§nok látogatása, illefue a már említett jelentésre való élirá-
nyos felkászülés jeryében telt el. (Előadások átszervezése, sőt azon eló-
adrások amelyeket úgy értékeltek, hogy magát a jelentést direkte nem
segíti, azokat e§,szerűen elharyták és egléni tanulrást, felkészütést ren_
deltek el.)

_ A megtartott elóadások színvonata kiemelkedően magas volt. Az
előadások mintery ffi Vo-át nem a|-ogisztikai Iskota oktatói, hanem úgr-
mond krilső, az adott szalíerületet legiobban ismeró, de nem elsósorb-án
elméleti tudással rendelkezó, hanem na5t szakmai tapasztalattal és el-
méleti ismeretekkel bíró tisztelq főtisztek e§etenként Óiülek tartották

Milyen problémakiiróket öleltek fel az előadások?
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Első problémak)r:

_ az ellátási vonalak értelmezése,
- dd-ok, hadosztályok teljes körű ellátását milyen szervezeti struk-
túrával bíró logisztikai alerységek - egségek képesek kiszolgálni?,
_ ezen logisaikai csoportosítások tényleges, részletes szeryezÉti
struktúrái,
-a logisáikai csapatok narybani kapacitásai.

Músodik problémakör:

- a brit gazdaság jelene,
- a gazdaság prognosztiálása a közeljövőre,
- a gazdaság és honvédelem kapcsolata és eg5rüttműködési területei,
- a brit haderó gazdasági finanszírozásának helyzcte, jövóbeni elkép-
zelések - a konkét katonai kiadások analizálása,

Harmadik problémak)r:

- a hadászat - hadművelet - harcászat logisztikai biztosítiás a csapatok
" mozgat á s án a k a spe laus óbóI kiindulv a" című témakörrel foglalkozott né-
hány újabb előadás.

Negedik problémakör:

- a katonai doktrína, a logisztika és ezeken belül, illetve mellett - a
mi szóhasználatunkkal élve - a haditechnikai biaosítás aktuális kérdései.
(REME).

Óbdik prob!émakbr:

Alószerszámvetési és különbözó veszteségprognózisok kiszámításá_
nak matematikai modelljei. Mint már említettü( a logisztika palettájá:
nak széles skálájáról érkeztek a brit tisztek. Ezen foglalkoásokon a kü-
lónböző számvetések ki§zámítá§ával ismertették meg őket, pl: -a postai
szolgáltatással, -az általános ellátással, -az egeszségüggye| kapcsolatos
számvetésekkel.
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Hatodik problémalór:

Megtanulták, ho5lan is néz ki ery logisztikai szemrevételezési terv
(mind tartalmi, mind formai oldalról megközelíwe).

Haedik problémalórben alapvetően nem katonai, hanem inkább
pszichológiai, szociológiai kérdesekket foglalkoztak

Egt új _ más - onzágba, (földrészre) való áthelyezés, vezenylés által
kiváltott, az egénre, családra ható feszültség felotdása (_feleség mun-
kahelye, 5lerekek iskolája, elszakadás a rokonolrró|, ismeró§öktól, baíá-
toktól; elemi emberi félelem az újtól, az ismeretlentól).

Ezen problémák megoldásáért mit tesz a tárc4 a hadsereg vezetése,
é§ miként, ho§ran kell megoldania a konfliktusokat m agának a"dolgozó-
naV'.

Az elsó etáp ihszegzése:

o Az elóadások logikusan roltak felépíwe.

o A hallgatók bármikor közbesálhattak, feltehették kérdéseiket,
megtehették &zreveteleiket

. A látván}os§ágot fejlett technikai berendezések biztosították
(projektorok).

. Minden elóadásra kijelöltek a hallgatók közüI eg háaigazdát, a
feladata az elóadás bekonferálása volr A foglalkozás végén
megküzinték az elóaűnak a sánrnnalas előadást, majd a cso-
pott megtapsolta az elóadót.

o volt előadó, aki figletembe vette, hogr mi magraíok i§ a terem-
ben tartózkodunk és lassabban, artikuláltabban tartotta az elóa_
dását, de némely elóadók - pestiesen sálva - nem na5on hatód-
tak meg tólünk

. A második etapot i§ él§zerílnek tartjuk két íá§z" botant
_ e5t két napm angliaira,

- és ery hat napoc maglarorszígira.
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Kezdjük az angliai k€t nepo§ §zákrsszal (199?. szeptember 29_30).
Mint ez máí a megelózó gyakorlatokon is történt, a Maglite program
Ma5larorság bemutatásával kezdódött. Ezt követóen a résztvevók meg-
kapták a feladatokat, majd nekiláttak a NATO parancsnoki munka I.
ütemének, neve:p/o d,atelemzés, ami a követl@zőltat tartalmazza: elöljáró
intézkedésének a megismerése, elöljáró elgondolása a feladattal kapcso_
latban, információ $^ijté§, kóvetkeztetések levonása.Ezek alapján a pa-
rancsnoki útmutató elkészítése, ami a következő szerint épül fel: időszám-
vetés, a paranc§nok szándéka, az ellenség várható tevékenységének irá-
nyai, hadműveleti terület felderítése, a várható kockázatok felmérése, a
vezeté§ korlátai.

Eze!<lcel kapcsolatban l<on]aétan v éyrehajtotük a követl<zzőkt :

- A kapott feladatot köásen, hango§an értelmezték.

- A térképeket ös§zeíaga§ztottáb munkára elókészítették.

- Ery táblára felírták azon problémákat, amelyekre tólünk -,

magyar összekótő tisztektól várták a választ -, ígr
- repülőterek helyzete,

- vasútállomások, vasúti kapacitások,

- folyami kikötők helyzete,

- friss élelmiszer, ivólíz vételi lehetőeége§

- kórházak kapacitásai,

- tizemanyag-ellátási lehetőségek,

- ló- és grakorlóterek helyzete haaánkban,

- saját öriV csapataikat hol és milyen körülmények kö-
ótt tudják elhelyezni Maryarorságon.

A brlt csapatokól egy kcsit bóvebben szükséges sólnunk

Adott helyzetben a 3. (UK) hadosztályt kellene Maryarországra
diszlokálni, mert az ENsz felkérésére a délszláv tércégben le\,ő sFoR
c§apatokat fogiák támogatni abban, hogy a DAYTON-i egtezménynek
é*ényt srerezenek, illetve az abban leírtak vegrchajtását ellenőíizzek
és ámogassák. A 3. (UK) hadosztály személyi állonánya 33699 fó, ne-
héztechnüája 1588 db, könny,i techniloája 10!ló db + gépkocsik
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r A brit fél hazánkkal kapcsolatban feltett kérdéseire, amelyek
alapvetóen HNS (befogadó nemzeti) feladatok vo|talg a'mi
összekötó tisztjeink válaszoltak. A sándikátusok munkájára a
nyugodtság, megfonto|tság volt jellemző.

. Az összekötó tisztek munkáját naryban megkönnyítette (é§ a
britekét is), hogl a tervezett 2 napos magyarországiizemre.}éte_
lezés elókészítésének időszakában a leendó foglalkozási helyek_
ról üdeofilmet készítettűnk, és ezt a íilmet Angliában a bázison
levetítettük.

o Ezek után az angol félnek már nem egt kimondhatatlan, misz_
tikus_hely volt például a Bakonysárkányi lószenaktár, hanem egl
megfogható, valóságos hely. A két utolsó angliai munkanap eg5l
röüd jelentéssel zárult, majd nas/ levegőt veve a brit tiizték
felkészültek a magyarországi útra.

. A Maglite progr_am II. fázisa ( 1997. október 02. - 03.) a SZEM_
REVETELEZES Nlugat-maryarországon. A szemrevételezés
a terveknek megfelelóen sikerült. g érzem, megfelelóen bele-
láthattak a ma$lar valóságba minden szemfényvesáés nélkül. A
foglalkozási helyeken a foglalkozásvezetők kimedtő, ponto§,
precíz előadásokat tartottak (tolmácsi segédlettel).

o A kidolgozó szakasz (7997. október 04.-05.)

o' Ezzel a szakasszal elérkeztünk a céleryenesbe. Ezen a két napon
a brit hallgatók elkészítették (a szemrevételezésen tapász-
taltakat figyelembevéve) jelentéseiket.

C Az e$ész MAGLITE progíam hadműveleti feladata október
06_án érte el a csúcspontot, mikor is a szindikátusok tagjai a
jelenléű magyar és brit elöljárók elótt megtették zátóizs§á-je-
lentésüket.

A Logisztikai Iskola parancsnoka, Col. P. Chaganis úr előzetesen
még ott a helyszínen értékelte a szindikátusokjelentését. Összességében
jó eredményt értek el a csoportok, a legkiemelkedőbb munkát a 3. szin-
dikátus érte el.

4.) Miben segítette ez a program a ma§iar ti§áek NATo elvű
gondolkodá§mft jának kiszélesítését ?

. 
4o_ 9ryk i]y9n problémát, a két kultúía találkozásakor mindig
fellépó szúk keresztmetszetet a nyelvtudás, illetve annak hiányá
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jelentette. A résztvevó\ ki kevesebb, ki több ideig, de legalább
8 napon át szembesülhettek azzal, hogy az angol nyelvtudá§uk-
ban van még mit fejlódniük

A résztvevők közvetlen közelról "egtollú indünlénr" bepillan-
tást nyerhettek egy NATO törzs pk-i munkasorrendjébe, illewe
aktív r&ztvevóként végig is dolgoztak egy feladatot, a feladawé-
teltől - az elhatározás ismertetéséig.

Akik komolyan vették a felkészülést a sakorlatra, olyan okmá-
nyokat is a kezükbe vettek amelyeket bal|gatóként nem foryab
tak volna:

- ALP-12 útmutató a befogadó nemzeti támogatási
eryezmények /meg.állapodások (HNSA) tervezÁéhez és
elókészítéséhez.

- MC-336 A NATO mozgatá§, sállítás és mozgékonyság
irányítrási alapelve.

- SOFA szerződés.

Megismerkedtek a NATO törzskultúrával, a jelentések alaki,
tartalmi kóvetelményeivel, az eryezményes jelek használatával.

o végül akikben esetleg volt némi kisebbségi érzés, azok is belár
ták, hory katonai tudiásszintben, szakmai intelligenciában már
kompatibilisekvagyunk, tehát megfelelő egészséges önbecsülést
adott a MAGLITE program.

5.) Mennyire illett bele ez a program a Nemzetvédelmi Eryeíem
logisztikai szakos hallgatóinak képzésébe ?

A logisztikai szakos hallgatóka logisztikai szolgálat teljes vertikumá-
ból érkeztek, azon belül is a beosztá§ok naryon differenciáltak voltak.

Eg5l ilyen programon viszont magáról a logisztikáról volt szó, és nem
lehetett a szűkebb szakma köpenyébe burkolózni, hanem meg kellett
válaszolni azon kérdéseket is, amelyek eg5r teljesen más ellátási ágazat
területéről sóltak

A katonai vezetés és törz§kari tevékerynég idótlen idó óta törz§ek-
ben folyó tevékenység, amit soha nem lehetett könyvból megtanulni.
Mindig több feryvernem, szolgi{lat, stb. eg}rüttes tevékenységének és lo_
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gisztikai problémáinak összehangolásáról van szó, ami köós munkát,
eg5rüttgondolkoá, alkotó tevékery'séget igényel. Egyetemünkön és saj-
nos hadseregünkben is több év óta nagl nebézségekkel folynak a gyakor-
latok, törxglakorlások és hadijátékok. Ezért kétséges, hog szükég ese-
tén a baderónemi és fegtvernemi törz§ek, valamint a támogatók szerve-
zetten tudnák-e elvégezni a döntéselőkészítés bonyolult feladatát. A
NATO törzsek felépítése a sok hasonlóság ellenére is sok vonatkozásban
különbözik a nálunk eddig szervezett törzsektöl, a döntéshozás szintjei
pedig alapvetően eltérnek, ami elengedhetetlenül fotos§á tesá, hogy
haltgatóink a képzés végén összehasonlító képet kapjanak erről, ami
megkoronázza felkésátésüket.

Az élet a valóság tudja a legjobb, a legérdekesebb szituációkat kita-
lálni: a gépesített lövész szakon végzett, mo§t haditechnikai szakmai szá-
mú tiszttól a magyar glakorlatvezető azt kérk, hory a napi 17,00 órás
jelentéskor jelentse a NATO, ezen belül az ANGOL egészségüryi biz-
tosítás alapvetó szabályait. Mit kell ilyenkor tenni? Megnézni, hogy a mi
egészségügyi biaosításunk hogyan épü| fel. Utána lehet csak megkérdez-
ni (a brit hallgatóktól), hory milyen az ANGOL egészségúryi biztocítás,

Összcgzés: Akik részt vettek ezen a programon, azok már más szem-
mel figdrik az ezz,el kapcsolatos foglalkozásokat, hiszen a saját bőrúkön
ismerhették meg annak a kínosságát, ha valaki nem ismeri fel a NATO
eryezményes jeleit.

Mivel a gyakorlaton a parancsok vételo és a jelentések továbbítása
E-mail-on történt, azok, akik eddig idegenkedve elfordultak a számító-
géptől, ezután ók keresik majd leg|obban annak lehetőségét,hogy a szá,
mítógéppel mélyebben megismerkedjenek.

A MAGLITE program szülséges mind az oktatóknak mind az ok-
tatottaknak, hogy rrindenki saját magán mérhesse le, hogy hol tart a kom-
paübilitás felé vezető úton.
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ó.) Mivel lehetne a hallgatók §zempontjából még hasmosabM
tenni ezt a kiképzési programot ?

Egl ilyen feladat hasznossága e5lenesen arányos a belefektetett
többleteneígiával. Maga a gnkorlatra való felkészülés lehetne sokkal
célirányosabb is, íry a várható haszon is tökéletesebb lenne.

A hasmossá(ot előse|ftő javaslatok

. a gyakorlatot még egyszer, az oktatók vezetésével közösen
játsszuk végig,

. még egyszer vessük fel a britek prob|émáit és elemezzük, hog)l
jól válaszoltunk-e, illetve voltak-e más lehetséges alternatívák.

Az is felvetódött, hogy párhuzamosan a brit feladattal mi is a saját
hallgatóinkkal '/u ttassunk" egy másik - 

"ep 
befogadó nemzeti" feladatot.

(termé§z§tesen logisztikai aspektusból).

7.) Hogyan tudnának még haíékonyabbak lenni a hallgatók ?

Véleményem szerint, ha a nyelvtudás szintje megfelelő (akár tol-
mács-szintű), akkor már ne csak "adattámak" használják a britek az
összekötő tiszteket, hanem a véleményüket is ki lehetne kérni, és erre a
brit tanárok ösztönözhetnék a taníwányaikat.

Saját részról kisebb tanulmányok írására leheúrc "kötelezni" a hall-
gatóinkat, melynek a témája a logisztikai biztosítás NATO szintű meg-
közelítése lenne. Íry a ha'ltgatók felkutatnák a témával kapcsolatos és
esetlegesen lefordított irodalmakat, (hiszen vannak hallgatók akik né-
metül tanulnak és ók egy szót sem tudnak angolul) és ezeket, valamint a
Magrar Honvédségnek:- a PfP-ben, PARP I. ciklusban, az EPP(Eryéni
Partnerségi Programban), IFOR/SFOR a több tucatnf közös ryakorlat,
kiképzési program során szerzett tapasztalatait felhasználva, ery (később
peísze több) terúleten profikká válhatnának. Igy eg5l ilyen gyakorlaton,
mint a MAGLITE, a jelentkező problémákaq az elhangző fogalmakat
már ismerősként fogadhatnák, és nem a szokásos röüdítések megfejté-
sével telne el a drága idő, hanem tényleges munkával.
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E.) Á haltgatók tapa§áalaíai az ánoliai illetve a magyarországi
periódusban.

A legtöbb tapasztalat megegyezik aua|, amit hazánk tesz a NATO
interoperabilitás felé.

I. szellenri kompatibilitással kapcsolato§ íap&§ztálatolc

- nyelvi,
- metodológiai,
- doktrinális,
- alkalmazási hiányosságok

Az ezen a területen fellépő problémák mielőbbi meg§züntetése kí-
vánatos.

II. technikai kompatibilitással kapcsolato§ taP8szíalatolc

- vezetési rendszerek
- kommunikációs és informatikai rendszerek,
- logisztikai támogató rendszerek,
- a konkrétan fellépő, sürgős megoldást igenylő feladatok (tranzitá-
lás, stb).

Bóvebben nem fejtenénk ki, mert a résztvevő hallgatók tanul-
mányban konkétan megírják személyes tapasztalataikat.

9.) Milyen előképzett§ég lenne még szükséges ahhoz, hory a
hallgatóink még tóbbet tudjanak profitáIni

aMAGLITEprogramhíl ?

o Az idegen nyelvek (kiemelten az angol, esetleg francia) ismeret-
szintjének, alkalrnazási késxégének lényeges javulása,

. a gyakorlat tervezési folyamatában való mind aktívabb, teljes
körű részvétel,

o a kommunikációs képességek fejlesztése (számítógép-Interner
E-mail),



a

a

a

a NATO hadműveleti feladatok kidolgozásának, a kidolgozás
folyamatának jobb megisrnerése,

a NATO logisztikai támogatási-biaosítási rendszereinek az
adott konkrét feladatoknak (MAGLITE) megfeleló illeszthető-
ségének üzsgálata, illewe alialmazása,

az információ fe|dolgoás folyamatának i§merete,

egy NATo törzzs€l történó es/üttműködés beryakorlása,

a törxek NATO elvek szerinti szerkezeti kialakításának (Sl-S4,
Gl-G6, Jl-J6) nég jobb megismerese,

a vonatkozó STANAG-ek megismerése önképzések keretében,
hogy létrejöhessen a doktrinális harmonizáciÓ.

Osszegzett gondolatok

A MAGLITE ryakor|at az egrik elsó, dc nagl lép,ése volt 8z €5rcte_
münkön folyó logisztikai képzésnek a NATo-kompatibilitás felé. A
prograrn különböző szakaszaiban az angol fél folyamatosan hangsúlyozta
elégedettségét és készségét a program folytatására. Kiemelkedó elisme_
réssel szóltak a Nyelvképzési Központban számítógépekket és egyéb ok-
tatás-technikai eszközökkel berendezett munkahelyekrőI és előadóte_
remről.

Úgy ítélhetó meg - és ezt az egletem és a HM Oktatási és Tudo-
mánpzervezó Fóosztály vezetői i§ megeíősítették -, hogy a program zök-
kenőmentesen illeszthető az Egyetem képzési rendszerébe, erédménye-
sen hozzájáru| a tanárok és hallgatók felkészítéséhez, valamint egyedúl_
állóan jó lehetőséget teremt arra, hory tisztjeink elsajátítsák a NanO
törzsek munkamódszerét, tökéletesítsék nyelü felkészültségüket és nem
utólsó sorban hasznos kapcsolatokat teremt§enek egy nyugati ország
tisztjeivel. Fontosnak tartjuk megemlíteni, hory a program kóltségeiből
az angol fél saját költségein Kvül jelentós részt átvállalt (az angliai elhe-
Iyezés_teljes, és a magyar résztvevők kiutazásának részbeni költúge), ami
lehetőséget teremtett az eredetileg kiutazásra tervezett hallgatóliszámá-
nak növelésére. Mindezek alapján megállapíthatónak tartjuk, hogy a ter-
vezett program gazdaságosan, a kitűzött cél maradéktalan végrehajtásá-
val valósult meg.
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René|iül hogy riport-szerú clkkünklrel silrerült érzélceltetni en-
nek az EsDt€münk életében eddig cgredülálló íetlészltési progrannak
r jclentó§égét és fontosságót a "NITO kompatűilis' ngp'lar tiszt kiola-
kításínak folyanatúban
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I. sz. melléHet

Az 1 997. szeptember 22 és október Ot. közötti MAGLITE
91 lU| ídfuevilkiképzési program lefolyásának rendje

2.L1. t9{)7. sreptember 22. (hétfó)

I. csoport Kiutazása l.ondonba. Acsoport parancsnoka Dr. Duchaj
István mk alezredes eryetemi do-
cens volt.

Résztvevók Fleischhacker Ferenc
órgr DRN- 2 (doktorandusz),
Kocsis Lajos órgy, Bakó András
szds. HC-S (hallgatók).

1997. szeptember n.-26.-E törz§munka a Brit Királyi Logiszti-
kai lladtest (RCL) I-ogisztikai is-
kolájában (The Princess Royal
Barracks Blackdawn Deepcut,
Camberley, Suney) a brit fél tewe
szerint.

1997. szeptember 27.

II. c§opoít Kiutaaása l.ondonba. A.csoport 
3öT,H?::PJ: "U.*

Résztvevók: Dt. Lovász Znltán
mk alezredes eryetemi adjunktus.
Rudits Frigyes órgy. Nagy Tibor
szds. HC-S (hallgatók)

t997. §zeptemb€r 29.- okíóber 0t.-ig a MAGLITE program bein-
dítása

(a NATO pk-i munka I. ütemének
vegrehajtása)

1997. október 01.én visszaindulás Budapestre a brit tanárokkal
és hallgatókkal egütt.
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2.I^2. 1997, okÍílbrr 01. (szerda)

13.30 A gyakorlat magyar vezetője Dr. Báthy Sándor egyetemi ta-
nár (Logisztikai tanszék vezetője) a repülótéren fogadta a
delegációt.

15.00 Köz<h fénykép ké§útése azrtni szobor e|őtt.

15.30 A Brit Vedelmi Attasé Mr. Col. Stephens tájékoztatója volt
tenrcarc, de az ezredes úr nem ért rá, így hazánkról a tájé-
koztatót Maj. Brian Belli az US. ARMY angliai vendégta-
nára tartotta (e5r evet szolgáIt Taszáron).

16.30 A maryar fél tájékoztatója hazánkról, a Magyar Honvédség_
ró| - kiemelve a Honvédségen belül a logisztikai szervezete-
ket, lehetőségeket.

17.ü) Munkahelyek átvétele a BKNYK-ban.

1 8.fi) Konzultációk A ZMNE fontosabb objektumainak bemuta-
tá§a.

19.00 A szemrevételezési (RECCE) terv elkészítése.

2,13. Szemrwételezés

1997. okúóber 02. (csütörtök)

07.30 TATABÁNIYA - l.sz. bemutató hely. Vasúti cso-
mópont katonai közlekedési érté-
kelése..

Fog|. vezető: Dr. Duchaj István
mk. alezredes.

09.30 BAKoNYSÁRKÁNY - 2. sz. bemutató hely.

A lószerraktár megtekintése,

Fogl. vezető: Baranyai Péter mk.
alez. Iószenaktár pk.
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12.00HAIMASKER

13.00 "0" pont

13.30HAIMÁSKÉR

17.00SÁRMELLÉK

19.00 BADACSoNYLÁBDI

- 3.sz. bemutató hely. Vasúrállomás
katonai közlekedési értékelése.
Fogl. vezetó: Dr. Duchaj István
mlc alezredes és az Allomásfőnök

- 4.sa bemutató hely. A Központi
Katonai Lótér és Gyakorlótér
megtekintése.
Fogl. vezető: Sigloüts Ferenc ezds.
/KKLGY. PK/

_ 5. sz. bemutató hely.
Volt Szor{et laktanya megtekinté_
se.
Fogl. vezetó: Hornyiák Ferenc pol_
gármester.

- 6. sz. bemutató hely.
Volt Szovjet repülőtér megtekin-
tése.
Fogl. vezetó: Z5ka Iswán BALA-
TONAIRPORT
Repül6tér igazgató.

- Szállás, étkezés a csapatpihenó-
ben-

199. október 03 (péntek)

08.30KAPosvÁR - 7.sz. bemutató hely. ó4. Boconádi
Logisztikai ezred Nemzeti Támo-
gató Századának illetve az okucani
magyar múszaki kontingensünket
ellátó konvoj megtekintése, majd
az oszlopindítás.
Foglalkoaás vezetó: Bognár Géza
ezds. e.pk.
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2, 1. 4. 1997. októb€r 04. (szombat) Egész napos feladatkidolgozrás

17.00 - a brit tisztek a saját, a maryar tisz-
tek a magyar gyakorlatvezetőnek
jelentenek a feladatkidolgozás je-
lenlegi állásáról.

1997. október 05. (vasámap) - Egész napos feladatkidolgozás

13.00TAszÁR

20.00 BUDAPEST

17.00

2. 1.5. 1997. október 06 (hétfő)

11.00ZÁRÓVIZSGA

12.3o

14.00 Sportprogramok

- 8.sz. bemutató hely. SFOR báás
megtekintése, eIóadások az SFOR
|ogi§ztikai biztosításának sajátossá-
gairó| az USA aspektusaiból meg_
közelítve.
Foglalkozás vezető: Maj. Brian
Belli, illetve a G-5 tiszt.

- A szemrevételezésen látottak fel-
dolgozása.

- Jelentések a gyakorlatvezetók-
nek (angol-rnagyar).

- A szindikátusok megteszik jelen-
téseiket a közös brit-maryar oktató
állomány, illewe a mgghívott állo-

' mány előtt.

- Munkahelyek üsszaadása.

- Maryar-Angol kispályás labdarú-
gó mérkőzes a" Logisztikai vándor-
serlegért' (4:0 ide).

- Egyéni és páros tenisz mérkőzés,

- Egyéni és páros asztalitenisz mér-
kőzés.
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- Epéni és páros tollaslabda mér-
kózések.

- Röplabda mérkózés.

A sportprogramokért felelős:
Dr. Morvay József alez,

18.00 DÍsZVAcsoRA _ A MAGLITE program értékelé-
se.

- a hivatalo§ progíam zátása.

_ emléktár$/ak átadása.

2,1.6. 1997. ol<tóber 07 (kedd)

08.00 KULTURÁLIS PRoGRAMoK

- szervezett városnézés.

- a Vár á a Hadtörténeti Múzeum
megtekintése.
Felelős: Howáth Attila szds.

- délután kötetlen városnézés (free
time).

2. I.7 . 1997 . oktőber 08. (szerda)

09.00 VISSZAUTAZÁS LoNDoNBA

- a brit delegáció hazautazása
Felelós: Dr. Báthy Sándor ezredes.
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