
Dr. Vasvári Tibor alczredes 7

Nenrzetközi logisztikai tevéken5,ségek tapasztalatai ós várlrató
hatásai az üzenreltetésben

Az igazi nentzetkö7i tevékenysóg NATO csatlakozástttlk után széle-
sedett éS kapott komoly lendiiletet, Houájárul ehhez az a tóny is, ltogy
lógiarő vezérknrrá törlénő átszervezés után ag1 sor ícriileíe , íg),íöbbek
közöít ű lo9iszíikai teriiletcn is önáIIó tervezési és végrehajttisi progra-
nnk keriilhettek a rendszerbe,

Ha megvizsgáJjuk a logisztika nen:]zetközi tevékenységének kiindu-
lóporrtjait eredendően és sziikségképpen történó alapkéIlí űz alábbiakban,
összegezlletjiik:

' Felsó politikai, katonai és szaktlai vezetés fokozott aktivitása NA'I-O
csat]akozásunk, nrajd annak rnegfelelése érdekében,

. Ismelkedés, rnajd fokozott elmélyiiIés és elsajátítás a NATO támo-
gatiisi tevékerrység elméletben és gyakorlatban.

' PfP tevókenységnek, illetve fclajínlásoknak való nregfelelés.

. NATO tagországok "segé|yprogr.amj ai". (szenréJyi, technikai).

. Kétoldalú egyezlnények, nregíllapodások.

' Technikai eszközók és eszközrendszerek beléptetésc, kiegészítése.
szabványosítís.

o Fegyverendszelek kompatibilitás megteíVeZése, megszervezése,
modelnizáció.

' NATO tagságból eredó kötelezettségek,

' Vezetési struktírra és módszerváltásbóI eredő tevékenységek.

' Új fegyverendszel megjelenése.

7 Dr. Vasyári Tibor alezredes, az MH Légierő Parancsnokság Logisztikai Főnök-
Ség (A-4) főnökl]elyettes,
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A fentick a gyakorlatban az alúbbi módon realizáIódtak, illetve
tnpjainkbatt is jelerurck meg (a teljessóg igéttye nélkiil):

l.Részvéte] előjárói kétoldalú kapcsolatok utazásaiban. illetve ktildöttsé-
gek fogadásaiban, Ez a forttra alapvetően a I,4 és a ÓLTP va]amil]t a
plogramilodík íltal SZervezett kiutazások kiildöttsége tagjaként való
részvéte It j elent elsősolban. Ilyen lehetóség voJt. pl. Izlael- l(ína. Svédor-
szág. Kanada stb.

2.Részvétel a légierő palancsnok (LEPK) utazásaiban valamint küldött-
ségek tbgadásaiban, mint hivataIos, tárgyaló delegáció tag.

3.Ónátló Iogisztikai térnájú trir-gyalóktilclöttség, me]yre rendszel,int trreg-
hívás történik a szakIrlai elöljáró l<épviselóje lészére is (Nénret, Rornán.
Olasz. stb),

4.Speciílis nregjelenési forma a német,magyar kétoldalú kapcsolatok.
nlelyben logisztikai aIbizotrság nríil<ödik (részletesebben késóbb).

5,NATO (AIRSOUTH) hivatalos A-4 rendezvényekel. konfelenciákon
vaIó fészvéteI; a szaktlai vezető tevékerrységrészeként kölcsönös hivata-
los és munkalátogatások. CAOC infor míció csele.

6.NATO nrtrnkabizottsiigban való részvétel, akír mint tag, akár mint kép-
v ise lő.

7.Közós gyakoj,1atokon va]ó IésZVétel közöS törZSmUnka, lövészet, ilIetve
annak előkészírése,

8,"SHADOWS" proglamokban való r,észvétei.

9.FeIkészítés, kiképzés, továbbképzés. korlfererrciák, benrutatók, előadá-
sok telvezóse, szervezése, Iészvéte1 stb.

l0.TACEVAL r és zyéte]r, hazal és külhoni,

l l,Technikai segélynyírjtás, r,epülőtéri egyiittlniiködés.

12.Szaknlai utasítások, "checkJisták", eljár.ások, alapokmányok. segéd-
letek cseréje.

l 3.KeresztkiszolgáIás, (folyanratos), átnlenő támogatás.

l4.NyeJvi és szakmai kiképzések, tovább és átkópzések, felkészítések.
Speciális feladatra való elméJeti gyakor.lati kiképzós.
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A lógierő vonatkoztisában speciúIis helyat foglalnak eI a német-
nmgyar kétoldalít kapcsolatok. Mint ismert ezek szálai régebbi időre
rryúlnak vissza és hosszabb rövidebb megszakításokkal hrgyományosnak
mondhatóak. Ezen tevékenység alapját Állanltitkári szintü nlegállapodás
képezi, rnely a megfeleló alap és irányelveket valaIrrint végrelrajtási mó-
dozatokat adja. Errrrek keletéberr a |égierő parancsnokságnál tanácsadó
csoport nrűködik nagyon jó haásfokkal, és ide sorolható az ÖI:TP ta-
nácsadója is. A tanácsadó csopolt szervezi a felkészítési tevékenységet,
módszertani és gyakorlati segítséget ad a kompatíbilis vezetési alrendszer
megteremtésében és nrííködéséberr. Jó példa erre amikor a ''szerb he\-
zet" idejérl tőliik kaptuk nreg elsókézből a NATO jelentési és vezetési
folmátumokat, módszeIeket. Akkor csak ilyen '' éles'' azonnali tevékeny-
ség volt lehetséges és sziikségszeríi, mindazonáItal sikeresen oldottuk
n]eg a nem is egyszer,íi feladatokat. Az egyiittnríiködés módszere rettdsze-
rint az alábbi: rnagyar és német légier.ő szinteIr összevont ..steering

group" miiködik rlelyben az A-4 főnök, lát e| képviseletet.

Ezen csoport,végzi a felnilat-meghatározást, eglezteti, koorilináIja
a tevéken!sé8et. Általában két ülést tárt évenként. Éisopor:t mellet egye-
diiliként önálló közös logisztikai alcsopoÉ nrúködik a szakmai kérdések
kezelésére. E csoport munkájába tendszerint bevonásra kelül az ÖLTP
szakági képviselóje is. Ezen egyiittInűködés keretén belül nagy segítséget
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kaptunk az irrtegrációs teívbel] meghatáfozottak végrehaj tásihoz. az
AIRSOUTH A-4 szakembereivel együtt nagy sze[epet vállaltak az

"oktastl az oktatóí" program, a TACEVAL feIkészítés megvalósításában.

Szakembereink a nyelvi képzéserr kívi,il egy sor elméleti és gyakor-
lati fe]készítésen vettek lészt Németországban. A feladatok az éves pénz-
iigyi keret függvényében "ANNUAL PROGRAM" keretében a légierő
saj át lratáskörén beliil realizálódnak, 2002-ben a logisztikát iIletóen ha-

talrrras előrelépést jelentett a Dániában megrel]dezett NATo AMPLE
TRAIN gyakorlat, ahol a nragyar repiiló niííszaki szakernberek mintegy
l0 fó, oknrányokkal igazo lt j ogosu ltságot szereztek az F-16 harci gép ke-
lesztkiszol gálásában,

A te]jes nemzetközi gyakorlati tevékenységet felsorolni nem a jeJen

prezentáciő feladata, de mindenképpen meg kell említeni a folyanlatos
készerrlét biZtosítáSt, a CRC szakembeíeinek tevékenySégét helikoptere-
ink, szállítórepiilóink Bulgária, Hollandia, Franciaországi feIadatnregol-
dáSait. a kutató nlentó liözós tevékenységet. a szárazföldi csapatok gl,a-

kor]ataira ér,kezó nrás nentzetsógű lepiilő eszközök befogadó nemzeti
támogat;ís jellegíi íeIadatnregvalósításait. Lehetne sorolni a nagytávolsá-
gúr navigációs repiiIésekkel. a szövetséges légierő átmenő repiiléseiveI
kapcsolatos logisztikai ós egyéb feladatokat.

Ez évben a LEP A-4 fóuök, hivatalos látogatásoll fogadta az oIasz
légierő Iogisztikai paratlcsnokság kiildöttségét. akik az integrációs prog-
lam sikeres teljesítése ór,dekében egy sor tefületen segítségnyújtást aján,
lottak fel. SpeciáIis teri.iIeteken "slndows" rrródszerii tor,ábbképzést,
szakmai gyakollatot és tapasztaIatcserét szelveznek, úgymint vegyelern-
zés, kör,nyezetvédelem, labor tevékenység, repiilótér-b izto-s ítás stb terti-
leteken. Igényúrik és szükségünk is lenne r,á, lriszen ezek azon területek
nrelyek speciálisan Iégierót érintenek s csak néhány főt. így továbbképzé-
sük, szakrrrai illeszkedésiik biZtosítottabb lehet. Mindazonáltal elfogadí-
suk kö]tségvetéSi korlátok miatt - mivel ez a telvezési ciklusorr be]ül csak
vaIami terhére lehet változtatni nel egy azonnali lehetóség. A dolgok
nrásik oldala, hogy haderörrerrii szinten az önálló nemzetközi logisztrkai
tevékenységrrek igazából rrem volt'eIőélete',
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A szükséges fe]hatalmazísokat elég kóriilményes mcgszet.eztli.
.jogkör korlátok elégé behatároljík a tevéken},séget.

A közeljövó nagy kihívása a légieró logisztika szánára a 2003
évben a EXÁT-2003 /AMPLE TRAIN/ kereszt-kiszolgiilási gya-
korlat nlegtervezése_ lnegszervezése ós végiehajtása. Az előzetes in-
formíciók szerint a NATO országokon kíl,iil. egy sol PfP or.szág je
lezni kívínja részvételi szándékát. Ez az éles logisztikai gyakorlat
lelret az AIRSOUTH integrációs fe]készítés egyfajta íbknéI.őjc is
ebben a tekintetben.
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Ez nclrr TACEVAL irányultságú. Mindenesetre minderr eiszánLsá-
gurrk és eltökéltsógiink megvan a sikeres és eredményes lebonyolításra,
Az ezirátryu erőfeszítésein]inek már úgy 1íilril(. van eredtrrénye is. A ttcnl-
rég itt járt ronrán légieró vezérkari lőrrök a rrlagyal Iógierőtől logisztikai
vonalorr a tervczést, szervezést illetően közvetlen egyiithlűkötlést kért a
LVKF_tól.

Dz a tevékerlység repiilő-nlíiszaki és várható lérak vorlalorr az előze-
tes infornríciók szefilrt bejndul, Románok NATo csatlakozásra késziil
nek és e tekintetben érdeklódnek tapasztalataillk iránt. Netlrégen Veszp-
rómben fogadtuk a légicr,ó anyagi-technikai oszlályának a kiilclöttségét,
ahol egyeztettük a felkészítésre vonatkozó tapaSZtalatok átadíSának n,}ó-

dozatait.

A közcljövőban virhalóun .fcler(ísödik a logisztikni namzeíkijzi
cg,iilínííkiilós n JAS-39 kapcstitt u svód félleI, l J'edólzeli .feg.llvcrzcí,
yalatnitú a 3D radar kórdós kapcsátt a biztosító orszá7okkal, a lérak.,
yalanúli a harci helikopter motlernizáeió kapcsán Cseh-ós Lenglelor-
suíggaI íoI)ltatórIik, Oroszorsuiggal, illelye akrujnűval u nrcglél,íí _fagy-
yerretrlszer íenntlrtása kapcsáll íolltatódik és ítgy t íhik beintlul Olasz-
orsxiggul vuló közveíIen e gJ,iilímííködés. A ltélneí-nrugyar kát-ol alú
pní]ram hivaí losan u kövelkező óvakbcn lcitít,,.jclenlag u hefcjezíítlíí
stútlitttnban wut.

A légier,őnól évente hagyonrátlyosan nlegtendezésre keltiló logiszti-
kai (üzemeltetési) tudomáIlyos konferenciára tervezzük továbbla is rne_g-

lrívni a tárgyban és ténrában nagy ta paszta latokka l renclelkezó kiillöldi
szakelnbereket is, Tovább szerehénk növelni a NATO oktatási intéznré-
nyekberr való lészvélelt, szorosabbá tenni és szélesíteni a dé|i régió légi-
eróinek logisztikájával va]ó kapcsolatokat. 2003-ban nláI,több mint bizo
nyos, hogy két lészletben tanfolyanlra kertil kirendelésre a töl,zstól a
89.vsze-től és az 59. Szentgyögyi Dezső bázistól. Végrelrajtási tervben
szerepel a LuftWaffe-vel való helikopter kiszolgáIási gyakor-lati tapasz-
talatcsere, a vegyi és laboratóriumi, valamint kalibrációs, reka és mfiszaki
technikai tigyberr szakerlberek kiiIdése az olasz légieró logisztikai pa-

rancsnokság szeryéllez, Ok közleműköíItlek repiilíítéri fenntartási , ittf-
rastrukturális kérdések megoldásában, Ennek koordinálására várható-
an a jövő hónapban légieií-közi kifejezetlen logiszíik i jellegíí kétol-
dalú albizottság kezdi meg munlí.ját.

Kö s zö n ö nt a.figy e lnt e t !
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