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A légierő katonai szervezeteinél a logisztikai szervezeti és struktu-
rális elemek teljes része – különös tekintettel a tradicionális és speciális 
tevékenységre – szorosan összefügg a technikai modernizációval, ugya-
nakkor más része természetes hatásokat vált ki. A logisztikai támogatás 
átalakulása során elsősorban a hagyományos támogatási tevékenység-
nél az úgynevezett „feladatkihelyezés”, szerződéses végrehajtás, mene-
dzselés kerülhet előtérbe, a szolgáltatások minőségi javításával teljesül-
het ki a modernizáció.  

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 átálláshoz kapcsolódik. 
Ilyen többek között a régi és új technika és technológia egymás melletti 
alkalmazása, a gyári és üzembentartási előírások költségfüggetlen betar-
tásának szükségessége, a régi elvek és gyakorlati fogások mellett egyide-
jűleg az új elsajátítása, a régi infrastruktúra új technológiához való „ido-
mítása”, a régi kivonásával és az új bevezetésével járó humán és anyagi 
ráfordítások tényszerűsége. 

                                                      
1 Dr. Vasvári Tibor nyá. ezredes, MH Légierő Parancsnokság, A4 főelőadó. 

Sári Gábor őrnagy, MH Légierő Parancsnokság logisztikai tervező főtiszt. 
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Ezt szükségesnek tartjuk kiemelni, mivel a légierőben a logisztikai 
szakemberek és a fegyverrendszerek, az alkalmazók és üzembentartók, az 
ember és a technika viszonya már kezdettől fogva szorosabb, összetet-
tebb, közvetlenebb, ugyanakkor fegyelmezettebb. A légierő logisztikában 
a szakemberek felkészültsége, szakmai tudása a szüntelenül fejlődő tech-
nikával arányosan kell, hogy emelkedjen, kövesse a gyors változásokat, 
képes legyen az ezzel járó váltások lekezelésére, és ugyanez vonatkozik a 
támogatási tevékenység elméletének 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 üze-
meltetési- üzembentartási filozófiát is megkövetel, és felszínre hoz. 
Ugyanakkor komoly kihívás a logisztika számára más típusokkal együtt a 
hagyományos vagy majdnem hagyományos módon való üzemeltetés. Itt, 
mint már említésre került, nem szakmai aspektusokra, hanem a moderni-
záció és a logisztika összefüggéseinek néhány – bizonyos gyakorlati ta-
pasztalatokon alapuló – viszonylagosan periférikus megjelenésére gondo-
lunk. 

A modernizáció és a logisztika összefüggésében ilyen dolog az in-
formáció- technológia és a logisztika – mint olyan – kapcsolatrendszere. 
A teljesség igénye nélkül nézzük meg például az infokommunikációt. A 
gazdasági szakterületen dolgozók tudják, hogy ezen a területen milyen 
fontos a döntés megalapozottság, amihez szerteágazó adatrendszerre van 
szükség. Egy gazdasági vezető – vagy gazdasági döntéselőkészítő (végső 
kidolgozó) – részére nem mindegy, hogy a szükséges elemzett eredmé-
nyek, adatértékelések mennyi idő alatt, milyen biztonsággal és kiterjedt-
séggel állnak rendelkezésre. Ugyanilyen fontossággal bír a külső környe-
zet, a polgári logisztika és a kapcsolódó gazdasági szereplők értékelése, 
mivel a logisztika bármilyen helyzetben a lehető legszorosabb kapcsolat-
ban van velük. Amikor egy-egy logisztikai képességről beszélünk, ma 
már megkerülhetetlen, hogy vizsgáljuk – ha áttételesen is – az informa-
tikai lehetőségeket, támogatottságot és végtermékeit.  

Ha vizsgáljuk a polgári szakirodalom e témájú információit, akkor 
látjuk, hogy az információ-technológia fejlődés fő irányai a mobilitás, 
virtualitás, digitális integráltság. Úgy véljük, hogy képzésünknek (ön-
képzésnek is), felszereltségi fejlesztéseinknek, szemléletünknek is ez 
irányban kell hatni. Természetesen ez leírva egyszerűnek tűnik, és az 
volna jó, ha a logisztika a technikustól (raktárostól) a vezetőig digitáli-
san képzett szakemberekből állna, akik képesek szintjeiknek megfelelő 
komplex kapcsolatrendszerre. Ehhez megfelelő eszközellátottság, (PC, 
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Internet, Intranet stb.) és infrastruktúra is szükséges, amihez a szabályo-
zási környezet és kialakult jogi, illetve etikai rendszer tartozik. Ezt már 
mi is saját helyzetünkben érezzük, különösen a már említett repülőgép és 
radar kiszolgálási kérdéskörben. Itt amikor a technikus legfőbb „fegyve-
re” nem a csavarhúzó készlet és alátét szortiment, hanem a hordozható és 
csatlakoztatható számítógép. Úgy gondjuk ezen a területen nem az a fon-
tos, hogy modernizáljunk vagy sem, hanem a modernizáció sebessége az 
elsőrendű. Ez a terület fejlődése hatalmas léptekkel halad és lemaradás 
komoly hátrányokkal járhat. 

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

A közelmúltban a légierőnél szakmai tudományos munkahelyi vi-
ta került megszervezésre és megrendezésre a logisztika előtt álló szakmai 
– elsősorban modernizációs – feladatokat illetően. A szemináriumon a 
modernizáció, a képességek és a logisztika tartalmi összhangjának mi-
nél magasabb hatékonyságú, szükségszerű megvalósulása érdekében 
történő továbblépés elemzései kerültek feldolgozásra.  

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

Ennek eredményes megvalósítása érdekében szükséges a felvetett 
kérdéskörök tudományos igényű feldolgozása, elemzése, egy olyan 
komplex szemléletmód kialakítása, melynek elsőrendű platformja lehet 
egy tudományos konferencia. 

Ebből következően a Légierő Parancsnokság 2006. évi Tudomá-
nyos munkatervében foglaltaknak megfelelően egy alprogram (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 mintegy nyolc 
tervesített tanulmánnyal indultunk, amiből négy dolgozat elkészítésre, bí-
rálatra és elfogadásra került. Ebből kettő dolgozat Honvédelmi Minisz-
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térium szintjén került elismerésre. A tárgyban a már említett műhelyvita 
keretében feldolgozott kérdéskörök elemzésében a légierő alárendelt 
csapatainak, az A4, a LEP törzs, a ZMNE és a HM illetékes Főosztá-
lyának képviselői és meghívottjai vettek részt. 2006-ban a program foly-
tatódott, amelyre mintegy tíz tervesített tanulmány került előjegyzésre. 
Jelenleg ezek határidőre történő elkészítése és eredményeinek elemzése, 
összegzése és általánosítása a feladat zárásaként, szeptember 27-én 
Veszprémben került sor a szakmai tudományos konferencia megszerve-
zésére és megrendezésére. A konferencián az előzetes elgondolások alap-
ján az időtényező szorítása miatt a főirányoknak megfelelő – alapvetően a 
fegyvernemekhez kapcsolódóan – szakmai elemző és értékelő korreferá-
tumok kerültek tervesítésre, és a szerzett tapasztalatok alapján kiadvány 
megjelentetése tűnik célszerűnek. Előzetesen is úgy véljük, hogy hasz-
nosságát és célszerűségét nem szükséges külön indokolni, követendő 
irányként és példaként a világban végbemenő folyamatokat, a kormány-
zat ezirányú erőfeszítéseit és tevékenységét lehet megemlíteni. 

A szakmai konferencián a HM Technológiai Hivatal, a ZMNE, az 
ÖLTP, az Ellátó Központok, a LEP törzskari, a LEP Tudományszervező 
Tanács, az A-4, a légierő csapatok vezető logisztikai állománya vett 
részt. 

A konferencia célja volt:    

• Összegezni a légierő átalakítás 2010. 2 sz. alprogramjában meg-
határozott célkitűzések érdekében végzett tevékenységet; 

• Elemezni a technikai eszközök cseréjét, modernizációját és rend-
szerbeállítását támogató logisztikai tevékenység hatásait; 

• Feldolgozni és megismertetni a technikai eszközök cseréjét meg-
előző, a rendszerbeállítás alatti és az azt követő időszak feladat-
végrehajtásának eredményeit és jellemzőit;  

• Általánosítani a modernizáció általi új helyzet logisztikai tapaszta-
latait, a felkészítés és kiképzés szakmai követelményeinek újszerű 
jellemzőit; 

• A modernizáció várható szervezetmódosító hatásának és a támo-
gatás filozófiájána kölcsönhatás vizsgálata. 

A bevezető előadást Dr. Vasvári Tibor nyá. ezredes az A-4 munka-
társa, mint az alprogram vezetője tartotta a modernizáció és a légierő lo-
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gisztika összefüggései címmel, majd Horváth János okl. mk. ezredes lo-
gisztikai főnök tartott korreferátumot. A konferencián alapvetően a fegy-
vernemi irányultságnak megfelelően kerültek előadások megtartásra, me-
lyek az alprogram kutatási témájaként is szerepeltek. A légvédelmi rakéta 
modernizációról az A-4 szakfőtisztje Gáspár Zoltán mk. alezredes, a 
GRIPEN rendszerbeállitásának infrastrukturális kérdésköreiről, Novoszel 
Attila főtanácsos, a radar, illetve a vezetési eszközök fejlődéséről és azok 
logisztikai hatásairól, Szűcs Pál ezredes az MH 54. Légtérellenőrző Ez-
red parancsnoka tartott előadást. A felső szintű logisztika és az ÖLTPK 
képviseletében Pogácsás Imre okl. mk. ezredes MH Repülőműszaki 
szolgálatfőnök a modernizáció folyamat és feltételrendszeréről adott elő. 
A modernizációhoz kapcsolódóan Prof. Dr. Turcsányi Károly nyá mk. 
ezredes egyetemi tanár tartott előadást a logisztikai szakmai képzés ala-
kulásáról. A konferencia a hozzászólás után a légierő logisztikai főnöké-
nek zárszavával ért véget. 

A korreferátumok tartalmát egyfajta keresztmetszetként az alábbi-
akban lehet összegezni: 

A bevezető előadás alapvetően az alprogram célkitűzéseinek teljesí-
tésével és a kapcsolódó perifériával foglalkozott és megállapította, hogy 
az elmúlt időszakban a sorozatos haderő átalakítás következményeként és 
velejárójaként a légierő logisztikája is egy sor „átrendeződésen”, változ-
tatáson ment keresztül, amíg a mai helyzetig eljutott. Az átalakítások, 
„modernizálások” többé-kevésbé hagytak nyomot, voltak fájdalmasak, 
voltak újszerűek, illetve szakmai szempontból érdekesek is, Elöljáróban 
úgy véljük annyi leszögezhető, hogy ezt az időszakot az útkeresés, a 
kompatibilitáshoz megfelelő, de vélhetően a kissé túlzott és túlfűtött am-
bícióktól is vezérelt „új” megalkotás is közrejátszhatott, amit a gyors 
eredményre való – egyébként egészséges – törekvés is befolyásolhatott. 
Természetesen a fentiek – mint egyfajta és szigorú magánvéleményünk – 
rövid komplex összegzésben igen száraznak tűnnek, de a résztvevő állo-
mány – amelynek napról-napra a végrehajtási tevékenységre való össz-
pontosítás kell, hogy alaptevékenysége legyen bizonyos mértékig a szün-
telenül változó, különböző elméletekhez kötött strukturális átnevezési 
kérdéskörökben való helykeresést is elszenvedte.    

A következő előadó, Horváth János okl. mk. ezredes logisztikai fő-
nök „A repülőgépek műszaki kiszolgálásának újszerű filozófiája és 
gyakorlati kérdései” című korreferátumában alapvetően a repülőeszkö-
zök üzemeltetésének modernizációhoz kapcsolódó újszerű filozófiáját és 
kapcsolódó kérdésköreit villantotta fel. 
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A címben említett újszerű kiszolgálási filozófiát a repülőgépek 
üzemeltetése során 2 alapvető folyamat indukálta a múltban és indukál-
ja a jelenben is. Nevezetesen az egyik a repülőgépek műszaki technikai 
kiszolgálásának végrehajtásakor felmerülő költségek radikális csökkenté-
sére való törekvés. Ezt a józanész, valamint a működtetésre rendelkezésre 
álló költségvetési keretszámok egyre csökkenő volumene indokolja. A 
másik, a modern, negyedik generációs repülőgépek beszerzése és a hoz-
zájuk kapcsolódó – az eddigiektől eltérő – üzemeltetési stratégia átvételé-
re irányuló törekvés. 

A fentiek alapján a következő két téma került részletesen kifejtésre: 

1. Az állapot szerinti üzemeltetés; 

2. A Svéd modell, avagy negyedik generációs, bérelt repülőgépek 
megjelenése a Magyar Légierőben. 

1. Az állapot szerinti üzemeltetés 

Alapvetően a MiG-29 típus üzembentartását érinti az állapot sze-
rinti üzemeltetés. Ellentétben a közhiedelemmel, ez az üzemeltetési for-
ma nem azt jelenti, hogy a repülő eszközt addig üzemeltetjük, amíg va-
lamilyen meghibásodás be nem következik a repülő eszköz szerkezeti 
egységeiben, illetve valamelyik rendszerében.  

Az állapot szerinti üzemeltetés valós tartalma a következő: a repülő-
eszközt, annak átvételétől, technikai élettartama végéig az üzemeltető 
szervezet üzemelteti, szervizeli, javítja, ellenőrzi, tartja karban. Ipari javí-
tások nincsenek. A repülőeszközök folyamatosan üzembentarthatók azok 
jól működő rendszereinek ellenőrzés céljából történő felesleges megbon-
tása nélkül, a gyártó által meghatározott időszakonként, az üzemeltető ál-
tal végrehajtandó ellenőrzések közötti időtartamban. 

Mind e mellett azonban, a gyártó által meghatározott karbantartási 
munkafolyamatokat – ilyen lehet például egy hajtómű olajcsere – vala-
mint az úgynevezett naptári üzemidővel, illetve kötött működés számmal 
rendelkező berendezések cseréjét, az üzemeltetőnek kell végrehajtani. 

Csakúgy, mint a Magyar Honvédségben rendszeresített valamennyi 
technikai eszköz vonatkozásában, a repülőtechnika üzembenntartásánál is 
a „Tervszerű Megelőző Karbantartás” stratégiája a követendő. Ezt töb-
bek között a repülés biztonsága is indokolja.  
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A tervszerű megelőző karbantartás tehát három üzembenntartási 
szinten kerül végrehajtásra, melyek az „alacsonyabbtól” a „magasabb” 
felé haladva a következők: 

• Üzembenntartás az adott katonai szervezet üzembentartó százada 
által: tartalmazza a repülés kiszolgálásával összefüggő előkészítő 
munkákat, kisebb mélységű, de nagyobb gyakoriságú karbantartá-
sokat, ellenőrzéseket. NATO terminológia szerint „operational 
level”-nek nevezik; 

• Javítás/karbantartás a katonai szervezet repülőeszköz javító szá-
zadánál: tartalmazza a mélyebb ellenőrzéseket, karbantartási mun-
kákat és csapat szintű javításokat. NATO terminológia szerint 
„intermediate level”-nek nevezik; 

• Javítás/karbantartás ipari javító vállalatnál, mely tartalmazza a 
repülőgépek, az üzemidős-, és a meghibásodott berendezések ipari 
javítását, felújítását. NATO terminológia szerint „depot level”-nek 
nevezik; 

Amint azt a következőkben látni fogjuk, az állapot szerinti üzemel-
tetésre történő áttérés ezek közül valamennyi szintet érinti. Mindez előtt 
azonban néhány szó az évtizedek óta alkalmazott, régi üzemeltetési 
rendszer előnyeiről és hátrányairól. 

Az általunk is használt „régi” rendszer a műszaki kiszolgálásban, 
üzembenntartásban meglehetősen elterjedt, jól bevált módszer, a magyar 
üzembentartó állomány jól ismeri, több évtizede ebben a rendszerben 
folyt és bizonyos típusoknál jelenleg is folyik a repülőeszközök fenntartá-
sa. 

Ennek a régi rendszernek az alkalmazása nagy megbízhatóságot 
eredményez, amely a repülőeszközök vonatkozásában a hadrafoghatóság 
magas szintjén túl a repülés biztonságára is pozitív hatást gyakorol. Nem 
elhanyagolható tény, hogy a meghatározott gyakorisággal végrehajtásra 
kerülő ipari javítás bizonyos mértékben képes kompenzálni a csapatszin-
ten elkövetett kisebb – nagyobb üzemeltetési, üzembenntartási – hiányos-
ságok – káros hatásait is. 

Ebben a rendszerben az előírt munkák, ellenőrzések, a kötelező al-
katrész cserék meghatározott repülési óraszám után végrehajtásra kerül-
nek, a repülőeszköz egészének és egyes elektromos- hidraulikus- pneu-
matikus- vagy egyszerűem mechanikai rendszereinek műszaki állapotától 
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függetlenül. Tehát nem kell meghibásodásnak bekövetkeznie ahhoz, hogy 
egy már viszonylag hosszú ideje működő alkatrészt, berendezést kicserél-
jenek. A csere alapjául szolgáló repült óraszámot, működési ciklust, leg-
nagyobb megengedett nyomásértéken való működési időt ….stb. az 
üzembentartási technológia alapján tudja meg a műszaki állomány, és az 
itt leírt – a gyártó által meghatározott – rendszabályok alapján hajtja vég-
re a cserét.  

Ezen régi rendszer szabályainak betartása mellett meg kell állapí-
tani, hogy a repülő eszköz teljes életciklusán keresztül történő alkalma-
zása egyértelműen költségesebb az optimálisnál, mert nagy anyag és 
eszköz felhasználással jár, továbbá a rendszerek állandó megbontása és 
ismételt összeszerelése hatalmas mennyiségű felesleges munkaerő rá-
fordítást igényel. 

Az új, „állapot szerinti” üzembenntartási rendszer alapelvei a kö-
vetkezők: 

Az új üzembenntartási rendszer alapja továbbra is a „tervszerű 
megelőző karbantartás”, de a repülőgépekre nincs előírt ipari javítás, 
azok egész technikai élettartamukat az üzemeltető katonai szervezetnél 
szolgálják le. Az új rendszer a napi üzemeltetés során is lényegesen mé-
lyebb szintű ellenőrző, adatgyűjtő és analizáló tevékenységet vár el a re-
pülőeszközt üzemeltető állománytól, mind e mellett az eddig teljes kont-
rolt jelentő ipari javítás helyett, az említett típusnál, új ellenőrzési 
munkákat (időszakos ellenőrzést) írt elő 1000 óránként. Ennek leglénye-
gesebb eleme a repülőgép szerkezetén bekövetkezett fáradásos elváltozá-
sok feltárására irányul, melyek meghatározása alapvetően két forrásból 
történik: 

• Fedélzeti adatrögzítő által tárolt adatok analízise az elszenvedett 
összesített integrált terhelés meghatározásának céljából; 

• Roncsolásmentes anyagvizsgálati módszerek alkalmazásával a 
szerkezeti elemeken végbement mechanikai elváltozások megha-
tározása. 

Az elemzések és ellenőrzések minden repülőgépre vonatkozóan 
egyedi műszaki állapot meghatározást adnak, amelyhez egyedi helyreállí-
tási, javítási feladatsor tartozik. Az előírt javítások lehetnek halasztást 
nem tűrők – azaz a kijavításukig a repülőgépet üzemképtelennek kell te-
kinteni – vagy meghatározott kontroll alatt tartandók, azaz egyedileg 
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meghatározott, vagy valamely soron következő ellenőrzéshez, időszakos 
munkához kötöttek. 

A javítások végrehajtása csapat körülmények között – a helyi repü-
lő mérnök-műszaki állomány jelentős közreműködésével – gyári szak-
emberek irányítása mellett, azok tevőleges részvételével és felelősségével 
történik. 

A korábbi rendszerhez viszonyítva bővült az úgynevezett „kiemelt 
berendezések” köre. Definíció szerint „Kiemelt berendezés alatt értjük 
azokat az eszközöket, amelyek üzemideje eltér, pontosabban kevesebb 
vagy más paraméter alapján meghatározott (például a futószár üzem-
ideje nem repülési óraszámmal, hanem a leszállások számával korláto-
zott), mint a repülőgépé”. Ezen berendezések nagyobb száma az új, álla-
pot szerinti üzemeltetési rendszer természetéből fakad. 

A MiG-29 típusú repülőgép üzemeltetésének áttérése állapot sze-
rinti üzemeltetésre, az új technológiák átvétele, az alkalmazásra kerülő 
újszerű munkafolyamatok elsajátítása jelenleg folyamatban van. A so-
ron következő első próbatétel, a fent említett 1000 órás időszakos vizs-
gák végrehajtása lesz. Korábban, harcászati repülőgépek vonatkozásában 
Magyarországon ilyen jellegű (Ipari Javítás szintű) munkát az azóta erre 
alkalmatlanná vált Pestvidéki Gépgyár – jogutódja a Dunai Repülőgép-
gyár RT – végzett. 

Fentiekből látható, hogy a karbantartási-javítási munkálatok minő-
ségben magasabb szintje hárul a repülőeszközt üzemeltető katonai szer-
vezetre, a szervezet nagy tapasztalattal rendelkező repülőműszaki szakál-
lományára. Meg kell hogy jegyezzük azonban, hogy ez a minőségében 
magasabb tevékenység szervezeti változásokat – a svéd példa alapján 
működés közben is jól láthatóakat – valamint díjazásbeli változásokat 
nem generál a jelenlegi magyar rendszerben. 

2. Svéd modell, avagy, a negyedik generációs bérelt repülő-
gépek megjelenése a Magyar Légierőben 

A kiszolgálási rend bemutatása és összehasonlítása előtt szeretnénk 
felhívni a figyelmet egy, a repülőeszközök kiszolgálásának rendjét önma-
gában nem, azonban az azt üzemeltetők pszichikumát alapvetően befo-
lyásoló tényezőre. A JAS 39 EBS HU Gripen repülőgépek 10 évig nem 
képezik a Magyar Állam tulajdonát. Mint említettük, ez nem technikai 
fogalom, ez tisztán pszichológia! 
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A típust Magyarországon üzemeltető repülő mérnök-műszaki ál-
lomány elsődleges feladata tehát, hogy a megvásárolt 16.000 repülési 
órát a repülőgépekből, (rossz szóval élve) kirepültesse. Ez gazdaságilag 
és politikailag is a Magyar Köztársaság alapvető ÉRDEKE!!! Ez a nagy 
szám magas fokú rendelkezésre állást és egyben magas fokú üzemképes-
ségi szintet jelent a 14 db repülőgép, és a 15-20 fős repülőgép vezetői ál-
lomány számára. 

A Magyar Légierő történetében korábban nem fordult elő, hogy ne 
saját tulajdonú repülőgépeket üzemeltetett volna, ennek minden pozitív 
és negatív velejárójával együtt. Csak egy terület, mely gyakorlatilag tíz 
évig megoldott lesz a bérbe adó ország által, ez a teljes körű anyagellátás, 
a fogyóanyag gazdálkodás kivételével. Ez persze adott esetben függősé-
get is jelenthet, de gyakorlatilag ez minden repülőeszközünk vonatkozá-
sában elmondható, hiszen a gyártó ország nem Magyarország. 

Egy kissé rávilágítva tehát, a helyzet különleges és ez idáig egyedi 
voltára, engedjék meg, hogy visszatérjünk a Gripen repülőgépek üzemel-
tetési rendszeréhez. 

A JAS 39 EBS HU típusú repülőgép az állapot szerinti üzemelteté-
si rendszer megvalósításához, minden ezt szolgáló objektív feltételrend-
szerrel rendelkezik. A repülőgép fedélzeti adatrögzítő berendezése(i) 
mintegy háromezer mintavételezési hely által nyújtott információt rögzí-
tenek folyamatosan, ideértve a repülési feladat aerodinamikai paramétere-
it, a fedélzeti rendszerek pillanatnyi állapotát, az esetleges hibajelenség 
által generált hibakódokat, valamint folyamatosan mérik a szilárdságtani 
szempontból kiemelkedő szerkezeti elemek mechanikai terhelését (ka-
csaszárny tengely, szárnybekötés, függőleges vezérsík bekötés). 

Ezen információk repülési feladat, illetve repülő mérnök-műszaki 
szaktevékenység végrehajtása után közvetlen gyors kiértékelésre kerül-
nek. Elengedhetetlen támpontul szolgálnak a hibajavításhoz, valamint a 
repülőgép teljes technikai élettartama alatt visszakérdezhetőek – termé-
szetesen az adatbázishoz való hozzáférés mélységében megengedett mó-
don. A többi Gripen repülőgép paramétereivel ezek az adatok és paramé-
terek összehasonlíthatók. 

A rendszer (DIDAS; PRIMUS) nyomon követi a repülőgép egészé-
nek és kiemelt berendezéseinek a működési idejét, működési ciklus 
számát, ily módon az üzemeltetést közvetlen támogató PRIMUS rend-
szer segítségével minden külön nyilvántartás vezetése nélkül előre meg-
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határozhatóak a soron következő, illetve a pillanatnyilag szükséges ápo-
lási, karbantartási munkafolyamatok. 

Ezek az időszakos ellenőrzések a következők: 

A szintű ellenőrzés   12,5 órás (O szint) 

B szintű ellenőrzés   25 órás  (O szint) 

C szintű ellenőrzés   50 órás  (O/I szint) 

D szintű ellenőrzés   100 órás (O/I szint) 

200 repült óra utáni időszakos ellenőrzés   (O/I szint) 

400 repült óra utáni időszakos ellenőrzés  (I vagy D szint) 

800 repült óra utáni időszakos ellenőrzés  (D szint)  

Eltérésként mutatkozik a magyarországi és a svédországi rendsze-
rek között az, hogy nem a repülőtechnikai eszközt üzemeltető szervezet 
rendelkezik egy repülőeszköz javító és több repülőgépet üzemeltető 
alegységgel, hanem valamennyi repülőeszközt üzemeltető alegység egy-
ben javító egység is, ehhez igazítva létszámviszonyukat. 

További jelentős eltérés, ami erősen kiemelendő, hogy az adott üze-
meltető szervezetnek lehetősége van az időszakos munkákat, úgymond 
megvásárolni a háttérben „várakozó” ipari, polgári illetve „félkatonai” 
javító üzemektől. Ezen időszakos ellenőrzések természetesen továbbra 
sem minősülnek ipari javításnak, csak mégsem ott helyben valósulnak 
meg. 

Érdemes a következő tényeket átgondolkodni: 

• A repülőgép életciklusa alatt valamennyi jelentős UPGRADE-t a 
gyártó vállalatok hajtják végre; 

• Gyakorlatilag alakulat szinten nincs 800 órás ellenőrzés; 

• Valamennyi általunk korábban ismert időszakos ellenőrzési mód 
alkalmazott; 

• De „nincs” ipari javítás és a repülőgép állapota másodpercre pon-
tosan követhető élettartama alatt. 



 81 

Mint említettük, a bemutatott svéd modell a két, előzőekben ismerte-
tett rendszer jól átgondolt kohéziója, mely az állománytábla vonzataitól 
most eltekintve a későbbiekben, a tapasztalatok függvényében válik át-
alakíthatóvá, egy, a MiG 29 típus esetében (dacára a jóval kevesebb rög-
zítésre és elemzésre kerülő paraméternek) már most bevezetés alatt álló 
valódi üzemeltetési rendszerré: az Állapot szerinti üzemeltetés-sé. 

Gáspár Zoltán mk. alezredes „A Magyar Honvédség készletében 
lévő légvédelmi rakéta komplexumok modernizációja és annak hatása a 
képességek fejlesztésére és a felajánlott erőkre” címmel tartott korreferá-
tumában ismertette, hogy a Magyar Honvédség készletében jelenleg há-
rom légvédelmi rakéta komplexum található. A 2K12M2 „KUB” 
kishatótávolságú (NATO kódja: SA-6), illetve a 9K310-1 „IGLA” 
(NATO kódja: SA-16) és a „MISTRAL-2” közeli hatótávolságú légvé-
delmi rakéta komplexumok. A képességek fejlesztése és a NATO fel-
ajánlhatóság szempontjából valamennyi komplexumnál szükségessé vált 
valamilyen szintű modernizáció végrehajtása. 

A 2K12M2 „KUB” légvédelmi rakéta komplexum esetében ez a fej-
lesztés az 1SZ91M2 önjáró felderítő és rávezető állomás modernizációja 
útján valósult meg. A 2001-2003-ig terjedő időszakban a Lengyel Köz-
társaság 2. számú Fegyverjavító Üzemében 4 darab 1SZ91M2 berende-
zés modernizációja került végrehajtásra, melynek következtében nagy-
mértékben javult az eszközök megbízhatósága, valamint harcászat-
technikai paraméterei. Az instabil működésű, gyakran meghibásodó 
elektroncsöves tápegységek teljes mértékben kiváltásra kerültek megbíz-
ható, modern, önellenőrző funkcióval rendelkező félvezetős egységekkel.  

Az 1SZ91M2 önjáró felderítő és rávezető állomás készletében lévő 
1SZ11M2 felderítő és az 1SZ31M2 célkövető radarok vevőegységeinek 
nagyfrekvenciás haladóhullámú elektroncsöveit félvezetősre cserélték, 
mely a lokátorok zajtényezőjében minőségi javulást eredményezett. A 
modern televíziós optikai irányzék alkalmazása nagymértékben növelte 
az 1SZ91M2 állomás képességét a kisugárzás nélküli célkövetés tekinte-
tében. Az 1SZ91M2 berendezésnél korábban egyáltalán nem alkalmazott 
infravörös kamera beépítése képessé tette az eszközt rejtett célkövetés 
végrehajtására rossz látási viszonyok között, valamint éjszaka is. A digi-
tális mozgócél-kiválasztó rendszer alkalmazása szintén minőségi ugrást 
eredményezett úgy a megbízható működés, mint a hatékonyság szem-
pontjából. Az amerikai segélyből származó, MODE IV képességgel ren-
delkező NATO kompatíbilis IFF berendezés beépítése eredményeként az 
1SZ91M2 önjáró felderítő és rávezető állomás a NATO szövetségi rend-
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szerben tevékenykedni képes légvédelmi rakétatechnikai berendezéssé 
vált. Az eszközbe beépített klíma berendezés bármely időjárási viszonyok 
között ideális körülményeket biztosít a rádióelektronikai berendezések 
működéséhez.  

A 2K12M2 „KUB” légvédelmi rakéta komplexum további moder-
nizációjára több lehetőség kínálkozik. Közülük a legígéretesebb új típusú, 
aktív rádiólokációs önrávezető fejjel ellátott rakéták alkalmazása. A Len-
gyel Köztársaság 2. számú Fegyverjavító Üzemében jelenleg folyik a 
tesztelése egy olyan modernizált „KUB” légvédelmi rakéta komplexum-
nak, mely az AIM-120A AMRAAM levegő-levegő rakétát használja 
légvédelmi rakétaként. A fejlesztés jelenlegi eredményei nagyon bíztató-
ak. A komplexumnál eredetileg alkalmazott 3M9M3E légvédelmi raké-
tákkal szemben az AIM-120A típusúak mintegy 60%-kal nagyobb meg-
semmisítési távolságot biztosítanak, ugyanakkor jelentősen megnőtt a 
célmegsemmisítés valószínűsége különösen a nagysebességű és manőve-
rező célok esetében. 

A „KUB” komplexum másik modernizációs iránya a 9K37 
"BUK" (NATO kódja: SA-11, "GADFLY") légvédelmi rakéta komp-
lexum 9A38 típusú „SZOU” önjáró tűzkiváltó állványának az alkalmazá-
sa. A 9A38 állvány gyakorlatilag egyesíti az 1SZ91M2 önjáró felderítő 
és rávezető állomás és a 2P25M2 önjáró indító állvány funkcióit. A szá-
mítástechnikában és a nagyfrekvenciás technológiában végbement tudo-
mányos fejlesztéseknek köszönhetően a 9A38 állvány készletében lévő 
9SZ35 rádiólokátor egyedül elvégzi az 1SZ91M2 állomás felderítő, cél-
követő és célmegvilágító radarjainak feladatát, képes a 3M9M3E típusú 
rakéták indítására és rávezetésére. Védett az aktív, passzív és a kombi-
nált rádiózavarok ellen. A 9A38 önjáró tűzkiváltó állvány képes a saját-
jain kívül 1 db, vele vezetékes összeköttetésben lévő 2P25M2 önjáró in-
dító állványon található 3M9M3E típusú légvédelmi rakéták indítására 
és rávezetésére. Következésképpen a 9A38 berendezés alkalmazása 
100%-kal növeli az egyidejűleg leküzdhető légi célok számát. További 
előnye, hogy a 3M9M3E típusú légvédelmi rakéták mellett képes a 
„BUK” légvédelmi rakéta komplexum 9M38 típusú rakétáinak az indí-
tására és rávezetésére is. A 9M38 típusú rakéták 70-80%-kal nagyobb 
maximális megsemmisítési távolsággal és maximális megsemmisítési 
magassággal rendelkeznek, valamint hatékonyan alkalmazhatók helikop-
terek és szárnyasrakéták leküzdésére is. A „MISTRAL-2” közeli hatótá-
volságú légvédelmi rakéta komplexum MCP SHORAR tűzvezető loká-
tora jelenleg nem rendelkezik NATO kompatíbilis, MODE-IV üzem-
módú IFF berendezéssel, ugyanakkor a szövetségi rendszerben történő 
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alkalmazásnak ez előfeltétele. A szükséges berendezés beszerzése folya-
matban van, melynek beépítését és beüzemelését követően a 
„MISTRAL-2” légvédelmi rakéta komplexummal felszerelt alegységek 
várhatóan 2008-tól felajánlásra kerülnek NATO alkalmazásra. 

Mindkét légvédelmi rakéta komplexum esetében lényeges, hogy a 
tűzalegységek valós légihelyzettel történő ellátása biztosított legyen. En-
nek érdekében a HM ARZENÁL ZRT által kifejlesztésre került a K-1P 
tűzirányító rendszer, mely a LINK-11B harcászati adatkapcsolat biz-
tosításával képessé teszi a légvédelmi alegységeket a NATO Integrált 
Légvédelmi Rendszerében (NATINADS) történő tevékenységre. 

A tűzalegységek hatékony irányítása érdekében szintén a HM AR-
ZENÁL ZRT közreműködésével megkezdődött a K-2P mobil harcveze-
tési pont kifejlesztése, mely a tűzvezetés kivételével az alegység vezeté-
sének teljes spektrumát átfogja. 

A 9K310-1 „IGLA-1” közeli hatótávolságú légvédelmi rakéta 
komplexum fő jellemzője a rendkívül alacsony üzembenntartási költség 
és a nagyfokú megbízhatóság. Az évtized végére a Magyar Honvédség 
készletében lévő 9M313-1 légvédelmi rakéták üzemideje lejár, ugya-
nakkor a gyártó cég a 9M313-1 rakéta modernizációja eredményeként 
kifejlesztette a 9K38 „IGLA” komplexumot új, 9M39 típusú rakétával. 
Az új rakéta 9E410 típusú kétcsatornás passzív infravörös önrávezető fe-
je nagy érzékenységű, egyaránt védett az infravörös tartományban alkal-
mazott passzív és aktív zavarok ellen. Míg a 9M313-1 rakéta gyakorlati-
lag védtelen volt a légi célok által alkalmazott infracsapdák ellen, a 9M39 
rakéta a végrehajtott éleslövészetek tapasztalatai alapján 40%-os való-
színűséggel megsemmisíti az ellenséges repülő eszközt a legbonyolultabb 
infra-helyzetkép esetén is. A végrehajtott modernizációnak köszönhetően 
a 9M39 rakéta hatásosan alkalmazható helikopterek és szárnyasrakéták 
ellen is. A speciális célokra kifejlesztett 9M39-N légvédelmi rakéta az 
alaptípusnál háromszor nagyobb tömegű harci résszel rendelkezik, mely 
képes a páncélozott légi célok hatékony megsemmisítésére. Figyelembe 
véve a modernizált 9M39 „IGLA” rakéta harcászattechnikai paraméte-
reit, valamint azt a tényt, hogy az „IGLA-1” komplexum készletében lé-
vő 9V866 mobil bevizsgáló állomás és 9P519 indító mechanizmus vál-
toztatás nélkül képes bevizsgálni, illetve indítani a 9M39 típusú rakétát 
megállapíthatjuk, hogy a Magyar Honvédség közeli légvédelmi képes-
ségének a megtartása és fejlesztése szempontjából célszerű és költségta-
karékos az „IGLA-1” komplexum elemeinek a rendszerben tartása és 
9M39 típusú légvédelmi rakéták beszerzése. 
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Összességében megállapíthatjuk, hogy a Magyar Honvédség légvé-
delmi rakéta alegységeinél rendszerben lévő légvédelmi rakéta komple-
xumok a végrehajtott, a folyamatban lévő, valamint a javasolt fejlesztések 
eredményeként hatékonyság és integrálhatóság tekintetében rövid időn 
belül alkalmasak lesznek a szövetségi rendszerben történő alkalmazásra. 

Novoszel Attila főtanácsos a GRIPEN fegyverrendszer fogadásá-
nak és üzemeltetésének infrastrukturális feltételei megteremtésének 
kérdéskörét ismertette. 

A korreferátumában bemutatta az infrastrukturális terület sajátossá-
gait, a technikai modernizáció egy konkrét, meghatározott területével járó 
feladatok összességét, és a különböző szakterületekkel való kapcsolatát.   

Az előadó, mint közvetlen résztvevő is első kézből tudott szakmai 
tapasztalatokat felvázolni és előadásában aláhúzta, hogy a megfogalma-
zott szakmai feladatcsokor, valamint az új technikai eszköz hadrendbe ál-
lításával kapcsolatos eljárások, műszaki, szakmai követelmények kidol-
gozása látható, hogy igen nagy volumenű és időigényes előkészítő 
munkát feltételez. A program előkészítése, a technológiai, műszaki fo-
lyamatok megismerése nélkül nem volna lehetséges a folyamatokhoz 
adekvát infrastruktúra megteremtése. Nagy gondossággal, aprólékos és 
körültekintő igen magas színvonalon végzett szakmai munka volt szüksé-
ges a teljes program összeállításához.  

A magas színvonalú szakmai ismeret mellett széles látókör, az üze-
meltetés, fenntartás minden folyamatának és elemének számbavételére és 
ismeretére volt szükség. Folyamatos információgyűjtés, elemzés, folya-
mattervezés, a szakmai szervekkel és a szakma képviselőivel való egyez-
tetés került végrehajtásra. Beigazolódott, hogy egy új technikai eszköz 
üzemeltetését a meglévő feltételrendszerrel nem lehet teljes körűen vég-
rehajtani.  

Az új technika új, korszerű, üzemeltetési rendszerek bevezetését, 
modern, korszerű technológiával és szerszámokkal ellátott javító-
karbantartó műhelyeket igényel, melyekhez a számítógépes munkahely 
is beletartozik. A speciális munkafázisok, eltérő anyagok, eszközök al-
kalmazása megköveteli az egyes munkafázisok elkülönítését. Figyelembe 
kell venni az ipari és katonai titok kezelését a vagyon védelmet, melynek 
feltétel és követelmény rendszere eltér az eddig alkalmazottaktól. 

Az új rendszernek megfelelően kialakított infrastruktúra drága, faj-
lagosan magasabb bekerülési költséget mutat, mint az előző technikai 
eszköz. Ennek oka, az alkalmazott anyagféleségek magasabb minőségi 
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követelménye, az új szabványoknak való megfelelőség, a munka, egés-
zségvédelem, környezet és tűzvédelem előírásainak alkalmazása. Nem 
lehet figyelmen kívül hagyni, hogy amíg a régi technika üzemben van 
tartva, úgy nem lehet ugyanazon épületeket, helyiségeket, létesítménye-
ket minden munkafázishoz közösen felhasználni. Eltér a folyamat, fázis 
terület, helyigénye, technológiai kiszolgálása, gépészeti ellátottsága, sze-
mélyi, kiképzettség feltétele.  

Kimutatható, hogy az előkészítés fontossága nagy hangsúlyt kell, 
hogy kapjon. Lényeges, hogy pontos, szakmailag helyes, megbízható 
adatokon alapuló tervezés kerüljön végrehajtásra, ami garanciát nyújt a 
későbbi használhatóságra. Az előkészítés időigényét tervezni szükséges 
és időben el kell kezdeni, hogy a beruházás meghatározott időpontja biz-
tosítható legyen. A jó előkészítés záloga a viszonylag rövid átfutású kivi-
telezési munkának. A GRIPEN program szakmai előkészítése mintegy 
2,5 évet ölelt fel, míg az első repülőgépek fogadásához szükséges feltéte-
lek 9 hónap leforgása alatt biztosítottak voltak!  

Az előadás alapját a szisztematikusan gyűjtött elméleti anyag, az 
egyeztetések feljegyzései, a szakirodalomban fellehető írások, stanag - 
ek, szabványok adták. Fontos, hogy a már meglévő üzemeltetésről legyen 
közvetlen ismeret, melyet a svéd katonai és gyártói objektumokban, gyá-
rakban lehet megszerezni. A gyakorlati tapasztalat, ismeret és az elméleti 
tudás ötvözése elengedhetetlenül szükséges a komplex műszaki követel-
ménytámasztó és tervező munkához. 

A korreferátumban a teljeség igénye nélkül bemutatásra került az 
előkészítő fázis folyamata, kiemelve a főbb állomásokat, valamint rész-
letesebben ki lett bontva a kecskeméti katonai objektumban elvégzett és 
elvégzendő építés-beruházási munka műszaki tartalma. 

A vezetési eszközök a légierő összes fegyvernemének tevékenységé-
re kihatnak, ezért is fontos ezen eszközök modernizációja, a kor követel-
ményeinek való megfeleltetése, hangsúlyozta többek között Szűcs Pál 
mk. ezredes, a légtérellenőrző ezred parancsnoka ”A vezetési eszközök 
modernizációjának hatása a technikai kiszolgálásra és a szervezeti 
struktúrára” c. előadása bevezetőjében. Bizonyíték erre az a komplex fe-
ladatrendszer, mely magába foglalja az: 

• Információszerzést a speciális közegből (légtér); 

• Információ feldolgozását (különféle módszerek); 

• Megjelenítést, ábrázolást; 
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• Továbbítást, elosztást; 

• Felhasználást valamilyen célra (beavatkozás), s melynek végre-
hajtása során elengedhetetlen a döntéshozatalhoz szükséges tájé-
kozottság és a reális időhöz történő közeledés.  

A légi figyelő rendszerek egyidősek a repülőeszközök harci alkal-
mazásának megjelenésével, természetesen a kor színvonalának megfele-
lően. Az első figyelő őrsök még vizuális felderítéssel, telefonkapcsolaton 
keresztül próbáltak a légtérre vonatkozó „figyelési mezőt” kialakítani, 
majd később különböző fülelőkészülékek segítették a felderítési munkát. 
Minőségi javulást természetesen a radarok megjelenése hozott, a SAS és 
BORBÁLA német fejlesztésű, ám a Magyar Honvédségben használt esz-
közök a kor színvonalán álltak. Az ekkor kialakított vezetési pontok vi-
szonylagosan pontos képet kaptak a légi helyzetről. Az esetleges leállás 
nem okozott nagy gondot a jelzőörsök nagy száma miatt (kb. 540). 

A világháború után az orosz fejlesztésű radarok határozták meg év-
tizedekig a „radar csapatok” tevékenységét. Az ekkor kialakított üzemel-
tetési-kiképzési kultúrára jellemző volt, hogy a technikai kiszolgálást a 
kezelői állomány végezte, tiszt vezette – aki felelős volt a kiképzésért is – 
a gyári javítások a kiszolgálási rendszer elemeiként funkcionáltak, és a bő 
erőforrások a hadrafoghatóság magas színvonalát eredményezte. (Jóllehet 
gyakoriak voltak a meghibásodások). 

A harckészültségi követelmények miatt még 1991-1992-ben is a 
Magyar Honvédség legnagyobb alakulatát jelentette az akkor dandár 
szervezésű, 23 radar szd - ból és 6 zászlóaljból álló szervezet. A mintegy 
7000 fős alakulat 1999-ben azonban 10 szd-ra, és 2500 főre csökkent, a 
korábbi 214 radarból csupán 80 maradt rendszerben.  

A NATO-hoz történő csatlakozással a következő követelmények fo-
galmazódtak meg: 

• Radaradat feldolgozás és valósidejű légihelyzetkép előállítás; 

• Folyamatos légtérellenőrzés; 

• Interoperabilítás megteremtése, rácsatlakozás a külföldi rendsze-
rekre; 

• Szervezetileg alkalmazkodni a hasonló felépítésű NATO organi-
zációkhoz; 
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• A radarok rendelkezésre állásának a biztosítása;  

• Híradó és informatikai rendszerek kiépítése; 

• Csatlakozás különféle NATO szervezetekhez. 

A technikai kiszolgálás kultúrájában ezzel együtt változás történt. 
A karbantartások rendszere, szintje nem változott, ám a kritikus erőfor-
rások miatt jellemző lett a leválasztott alkatrészek javítása, felújítása, kri-
tikus idő szerint javítás a különféle szintek között, a TASZT anyagok, al-
katrészek hiánya. Ennek ellenére a rendelkezésre állás 80% feletti 
maradt. 

A CRC által megvalósuló harcászati funkciók rendszere magába 
foglalja a vadászirányítást, légtér managmentet, elektronikai harcot, SAM 
irányítást, légtérellenőrzést és azonosítást, digitális adatcserét. Az infor-
mációk több csatornán keresztül érkeznek, ezek a források többek között 
a CAOC-5, CAOC 7, a polgári légiforgalmi irányítás. 

A hálózatközpontú fegyverrendszerek megjelenésével újfajta kihívá-
sokkal kell szembe néznie a vezetési rendszerünknek. A radar adatokat 
távadatfeldolgozó rendszerek alakítják valósidejű azonosított légihelyzet-
képpé, a korszerű harc egyben az információkért folytatott harc is. 

Jelenleg a légtérellenőrző ezred 8 helyőrségben települ, főbb szer-
vezeti elemei az ezredparancsnokság, a veszprémi 1. LIK, az öt radar 
szd., a kupi radarbázis, a kecskeméti 2. LIK. A haderő átalakítás folytán 
több modernizációs project is befejeződött, ezek keretében 10 db P-37 
M, és 6 db PRV-17 típusú radar felújítása fejeződött be. Megtörtént a 
szenzor modernizáció, az új légi vezetési rendszerek, és az ICC terminál 
telepítése. A 3D radarok projectjei jelenleg is folynak. A jelenlegi – át-
meneti – technikai kiszolgálási rendszer jellemzői: 

• Kritikus a lefedettség ezért fontos az üzemképesség biztosítása; 

•  TECHEVAL radar, informatika és távadat feldolgozó rendszer 
ellenőrzések a NATO részéről; 

• TACEVAL harcászati ellenőrzés keretében a harctéri sérülések 
javításának az ellenőrzése; 

• Kritikus a kiszolgáló állomány (kezelők, mérnökök); 
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• A karbantartási rendszer maradt (éves, időszakos, dekadikus, na-
pi); 

• Gyári szintű javítások állapot szerintiek;  

• Szerződések (NAEW terminal NAMSA). 

A jövő tevékenységét a 3D-s radarok határozzák meg legfőképpen, 
mely egy újfajta kiszolgálási kultúra kialakítását is magában hordozza s 
melynek elemei többek között: 

• A HL 1, HL 2 az elsődleges fenntartási, karbantartási tevékenysé-
gi szint / mérnöki állomány végzi;  

• 99 %- os rendelkezésre állási idő; 

• 15 percen belül meg kell kezdeni a javítást; 

•  Egy évben egyszer van leállás;  

• Legalább 2 technikusnak kell rendelkezésre állni. 

A parancsnok úr előadása végén külön kiemelte, hogy a légtér-
ellenőrző ezred a NATO ellenőrzési csoport TACEVAL ellenőrzésén 
JÓ minősítést kapott, mely bizonyítja az állomány felkészültségét és az 
új, modern kori kihívásoknak történő eredményes megfelelést. 

Az eszközök modernizáció maga után vonja a logisztika üzemeltetői 
állománya felkészítésének újragondolását is. Prof. Dr. Turcsányi Károly 
egyetemi tanár a felkészítés felsőoktatási aspektusát emelte ki előadásá-
ban, melyben felvetette azokat az alapkérdéseket, melyek a felkészítés 
rendszerét determinálják és bemutatta az új logisztikai mesterképzést, va-
lamint a logisztikai PHD képzés főbb elemeit. 

Kiindulópontként – mint egyik alapkérdés- a katonai logisztika ér-
telmezésének egy lehetséges változata került ismertetésre. A teljes élettar-
tam modellben megismerhettük mind a termelői, mind a fogyasztói lo-
gisztika elemeit, majd a védelmi beszerzések folyamatrendszerének 
szereplőit, illetve azok kapcsolatrendszerét, melynek során a három fő 
elem: a tervezés-gyártás, az alkalmazás és a fenntartás az igény és kö-
vetelmény kapcsolatában került ábrázolásra. 
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Ehhez kapcsolódva megismerhettük a beszerzési modell új változa-
tának – koncepció, specifikáció, tervezés, gyártás, ellátás és műszaki fej-
lesztés – kapcsolatrendszerét is. 

A polgári felsőoktatás különböző jövőbeni rendszereinek ismerteté-
sével folytatódott az előadás, a 3+2 éves egyetemi, a 3.5 éves alapképzés 
+ 2 éves egyetemi, valamint a 3 év főiskola képzési változatok tartalmi 
elemzésével. Ebből következően a katonai logisztikai mesterképzésről 
történt tájékoztatás, melynek alapadatai a következők: 

Az oklevélbe bekerülő szakirányok: 

• Általános katonai logisztikai; 

• Haditechnikai katonai logisztikai; 

• Ellátási-közlekedési logisztikai; 

• Védelemtervezési.  

Képzési terület/képzési ág szerinti besorolás: műszaki képzési terü-
let/had- és biztonságtechnikai mérnöki ág.  

Tudományági besorolás:  

2.10. Katonai műszaki tudományok.  

Főbb tanulmányi területek (kredit) 

• Elméleti alapozás   30-56 

• Szakmai törzsanyag   10-30 

• Szakirányú modul   32-40 

• Szabadon választható     6-10 

• Diplomamunka        20
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A kiképzés célja:  

Olyan katonai logisztikai vezető szakemberek képzése, akik a fela-
datok végrehajtásához rendelkeznek a szükséges általános műveltséggel, 
szakmai intelligenciával, katonai, rendvédelmi, műszaki, gazdasági és jo-
gi alapokkal, és legalább egy idegen nyelv kellő szintű ismeretével, va-
lamint a szakmai ismeretek reproduktív alkalmazási képességével, me-
lyek alapján kellő gyakorlat megszerzése után alkalmassá válnak a 
fegyveres erőknél, a rendvédelmi szerveknél, az önkormányzatoknál vagy 
más rokon szakterületeken a logisztikai támogatási feladatok tervezésére, 
szervezésére és a végrehajtás irányítására. 

Az okleveles katonai logisztikai vezetők rendelkezzenek megfelelő 
harcász- hadművész (stratégiai és taktikai) ismerettel és szemléletmóddal, 
korszerű innovációs készségekkel, átfogó informatikai ismeretekkel, 
adaptációs és reprodukciós készségekkel. Legyenek képesek a hazai és 
külföldi civil és katonai logisztikai rendszerek elemzésére, irányítására, 
ellenőrzésére és működtetésére. Hazai és nemzetközi, illetve szövetségi 
fórumokon legyenek képesek a magyar katonai logisztikai támogató 
rendszer megfelelő szintű képviseletére.  

Az általános doktori képzés rendszerének ismertetése után a lo-
gisztika a PHD képzésben elfoglalt helyéről, szerepéről esett szó, illet-
ve a ZMNE doktori iskoláin oktatott katonai logisztikai jellegű tantár-
gyakról, melyek kivonatosan az alábbiak: 

• Katonai műveletek támogatásának és biztosításának elmélete; 

• Béke és háborús logisztikai támogatás; 

• Katonai műveletek közlekedési támogatása; 

• Technikai támogatás elmélete; 

• Haditechnikai ismeretek;  

• Az MH átfegyverzésének kérdései; 

• A haditechnikai kutatás-fejlesztés elmélete, módszertana; 

• Üzemfenntartás elmélet és módszertan; 

• NATO és hazai minőségügyi szabályozás. 
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Végezetül egy olyan megállapítást ismerhettünk meg, melynek fon-
tosságát a Professzor úr külön kihangsúlyozta, s amely az egész konfe-
rencia mottója is lehetne s amely a katonai és tudományos ismeretek 
összhangjának fontosságáról szól: „a katonák nem képesek hatékonyan 
hasznosítani a tudomány eredményeit azok megértése nélkül, és a tudó-
sok nem tudnak eredményeket elérni, ha nem értik a katonai tevékeny-
ségek lényegét.” 

A konferencián ezek után felszólalt Tóth Sándor nyá. ezredes, a 
Légierő Tudományszervező Tanács elnökhelyettese is, aki értékelte az 
alprogram végrehajtását és a résztvevők széleskörű, alkotó és lelkiismere-
tes tevékenységét. A felszólalásában hangsúlyozta az eredmények gya-
korlati haszna kiaknázásának minél teljesebb körű megvalósítását, és 
szélesebb körű megismertetésének szükségességét. Aláhúzta a műveletek 
és a logisztika kapcsolatrendszere együvé tartozásának gyakorlatban bi-
zonyított tényszerűségét és kettő együttes kezelésének elengedhetetlensé-
gét. 

A konferencia végén Horváth János mk. ezredes a légierő logiszti-
kai főnöke a konferencia megszervezésében és sikeres végrehajtásában 
végzett tevékenységükért hat főnek emlékplakettet adott át.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Század szintű üzemeltetés   "O" szint
Heti- napi- rep.előkészítés, karbantartás
Alacsonyabb rendű időszakos vizsgák

Kisebb  volumenű hibák javítása

"I" szint
 Időszakos vizsgák

 Nagyobb volumenű hibák javítása,
Szervízmunkák és közlönymunkák

"D/1" szint
Ipari közepes javítás
Profilaktikus javítás
Sérüléses javítás

"D/2" szint
Ipari nagyjavítás

Csomóponti javítások
kiemelt berendezések javítása, ell.

 "O" szint
Heti-, napi- rep. előkészítés

Karbantartások
Hiba behatárolás, javítás

   "I" és egyben "D" szint
Ipari javítást kiváltó időszakos ell.

Profilaktikus javítás
Szervízmunkák és közlönymunkák

 "D" szint
Sérüléses javítás

Csomóponti javítás
kiemelt berendezések javítása, ell.
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O= Operational; I= Intermediate; D= Depot
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Ipari szintű munkálatok 

 

 

Egy tipikus svéd műszaki üzembentartó század szervezete 
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Közvetlen repülés kiszolgálás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy tipikus svéd műszaki üzembentartó század szervezete 
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