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A RENDSZERSZEMLÉLETŰ CSAPATKIKÉPZÉS LOGISZTIKAI 
SPECIFIKUMAI AZ MH KIKÉPZÉSI DOKTRÍNA TÜKRÉBEN 

Absztrakt 

Megkezdődött a kiképzés új rendszerének fejlesztése, az MH Kiképzési Doktrína 
kidolgozása. A doktrína tervezet szerint az MH csapatkiképzésének rendje a 
ciklikusságon alapul. A Kiképzési Doktrína tervezet három kiképzési fázis definiált, 
míg a kiképzést hét szintre osztja fel. A cikk a logisztikai alegységekre (kötelékekre) 
vonatkoztatva végzi el a fázisok és szintek specifikus értelmezését. 
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Bevezetés 

A Honvéd Vezérkar Főnökének parancsa alapján megkezdődött a kiképzés új 
rendszerének fejlesztése, a különböző részelemekre vonatkozó részletes ütemezés 
meghatározásával. A fejlesztési projekt első eleme a kiképzés elvi-koncepcionális fő 
dokumentumának, az MH Kiképzési Doktrínának (továbbiakban: doktrína) a 
kidolgozása, aminek első tervezete a HVK Kiképzési Csoportfőnök vezetésével 
felállított munkacsoport munkája eredményeként a napokban került 
véleményeztetésre. A munkacsoport tagjaként ugyan részt vehettem a kidolgozói 
folyamatban, és bedolgozásomat a tervezet tartalmazza, de úgy érzem, hogy a 
doktrínában megfogalmazott elvekhez kapcsolódó, és a logisztikára vonatkozó 
specifikumok értelmezéséhez, a haderőnemi kapcsolódási pontok feltérképezéséhez 
szükség van a téma, illetve a téma meghatározott részének, a csapatkiképzés új 
rendje logisztikai jellegzetességeinek részletesebb kifejtésére. 

A csapatkiképzés új rendje 

A doktrína tervezet szerint az MH csapatkiképzésének rendje a ciklikusságon 
alapul. A ciklikusság alapján különböző fázisok, időszakok jellemzik a katonai 
szolgálatot, melyek szinkronban vannak a készenléti, kiképzési és alkalmazási 
szintekkel. Az MH ciklikus felkészítése, kiképzése három egymástól határozottan 
elkülöníthető fázisra és hét kiképzési szint elérését biztosító időszakra 
bontható, melyek során a kiképzési-alkalmazási és készenléti szintek egymásból 
következve, egymással összhangban alkotnak kiképzési ciklusokat: 
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1. ábra. A kiképzés szintjei és struktúrája 

 

A doktrína megállapítása elvileg helyes, de nem általános érvényű: egy-egy katonai 
szervezetnél – annak méretétől, összetettségétől és specifikumaitól függően – egy 
időben több szinten és több szakaszban, párhuzamosan kell kiképzést szervezni és 
folytatni. Ebben az esetben pedig a ciklikusság nehezen értelmezhető, ezért 
mindenképpen relevánsabbnak tartanám a ciklikus helyett az előrehaladó jelzőt 
használni, ami a készenléti szolgálat által meghatározott légierő csapatainál folyó 
kiképzési rendszer jellemzésére is alkalmas. 

A csapatkiképzés fázisai 

A doktrína tervezetben a három kiképzési fázis az alábbiak szerint definiált: 

„Alapozó-átmeneti, támogató fázis. Az a fázis, amelyben a civilből, az újoncból 
katona válik, amelyben az alapkiképzés történik a haderő aktív és tartalék 
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komponensét képező minden egyes katonája számára állománykategóriától 
függetlenül. Ebben a fázisban alapvetően az egyéni és tűzpár gyalogos (általános) 
harcfeladat szabványok elsajátítása történik. Ebbe a fázisba, illetve időszakba 
kerülnek azok a katonák és alegységek, akik és amelyek egészségi okokból, saját 
döntésük alapján vagy lehetőség hiányában a missziós felkészítésen, illetve 
misszióban nem vesznek részt, de folytatják katonai szolgálatukat. Egy részük a 
misszióból visszatérő és a katonai szolgálatot magasabb szinten, vagy más 
szakterületen folytatni kívánó, előmeneteli, át- és továbbképzésre tervezett 
állománnyal oktatáson, képzésen, másik részük pedig más katonák és kötelékek 
kiképzési támogatásában vesz részt. Azok a misszióból visszatérő katonák, akik 
további katonai szolgálatot nem vállalnak, felkészülnek a tartalékos katonai 
szolgálattal járó alapvető kötelmeikre, majd leszerelnek. Ezt a fázist a relatíve magas 
személyi mozgás jellemzi a kinevezéseknek, az egyéni előmeneteli tanfolyamoknak, 
más kötelékek kiképzési támogatásának, a váratlan egyéni és csoport-feladatoknak, 
az egyéni (általános) harcfeladat szabvány kiképzésnek, az újoncoknak és a 
leszerelőknek köszönhetően. Ez a fázis biztosít lehetőséget a katonák rekreációjára, 
a szabadságok kiadására. Ez a fázis, az úgynevezett haderőfejlesztés 
intézményesített, centralizált szakmai felkészítési fázisa. Ebben a fázisban a 
katonákra és kötelékekre az alacsony készenléti, kiképzési és az alapalkalmazási 
szint a jellemző. 

Kiképzési fázis (alacsony, közepes kiképzési szint, műveleti, missziós 
felkészülés). Az a fázis (azok az időszakok), melyben a kötelék keresztülhalad egy 
differenciált, fokozatos szakmai fejlődést biztosító (előrehaladó) kiképzésen, egészen 
egy ellenőrzött és értékelt harckész és műveletre áttelepülni képes állapotig. A 
személyi mozgások minimálisak azoknál a kötelékeknél, melyek ebben a fázisban 
vannak. A misszióból visszatérő, katonai szolgálatukat folytatni kívánó katonák és 
kötelékek újra egyesülnek azokkal a szervezetileg (állománytábla) egy kötelékbe 
tartozó katonákkal és kötelékekkel, akik egészségügyi vagy saját döntéseik alapján, 
valamint lehetőség hiányában nem vettek részt a missziós felkészítésben, illetve a 
misszióban. Ebben az időszakban – a személyi változások függvényében – a teljes 
kötelék átszervezésen, ujjászervezésen megy keresztül, melynek során az 
alapkiképzésen részt vett katonákat beintegrálják alegységeikbe. Az átszervezés, 
ujjászervezés során célszerű – a lehetőség függvényében – olyan tapasztalt 
katonákból álló alegységek kialakítása, melyek már legalább egy teljes kiképzési 
cikluson átestek, és amelyek számára folytatólagos, magasabb szintű, sajátos 
feltételek és viszonyok közötti kiképzés biztosítható. Ebben az időszakban kerül sor a 
misszióból hazatérő állomány pihentetésére, felépülésére, regenerálódása is. Noha a 
kötelék harcképesnek tekinthető a kiképzési fázis végén, addig nem haladhat előre a 
műveleti – magas kiképzési szintű (készenléti és missziós) fázisba, amíg végre nem 
hajtja a hadszíntéri és küldetés specifikus (műveleti terület specifikus) kiképzést. A 
hadszíntéri és küldetés specifikus kiképzés magába foglalja mindazokra a 
feladatokra való felkészítést, amelyet a specifikus, sajátos küldetési követelmények 
teljesítéséhez állítottak össze (azokat a feladatokat, melyeket a harcfeladat 
szabványok nem tartalmaznak; azokat, amelyek a specifikus környezetre 
vonatkoznak; azokat a harcfeladat szabványokat, melyeket meg kell ismételni, vagy 
fel kell frissíteni a küldetésre jellemző körülmények és viszonyok között). Ebben a 
fázisban a katonákra és kötelékekre a közepes készenléti és a korlátozott 
alkalmazási szint a jellemző. 
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A műveleti – magas kiképzési szintű (készenléti és missziós) fázis. Ez az a 
fázis, melyben egy adott kötelék magas készenléti helyzetben van, korlátozás nélkül 
képes és kész a meghatározott vagy a várható műveleti, missziós kötelezettségek 
teljesítésére vagy éppen teljesíti azokat.”1

A fázisok missziós készenlétre alapozott és lövész harcfeladat szabványok általi 
megközelítése a logisztika – valamint légierő – csapatai és kötelékei számára is 
nehezen értelmezhetőek. A missziók logisztikai alegységei és törzsei egyrészt 
általában nem egyetlen, a harcoló (manőver, műveleti) alegységet kiállító alakulat 
állományából kerülnek megalakításra, másrészt a központi logisztikai szervezetek 
állományának kiképzettségi (alkalmazási) szintjét alaprendeltetésükből adódóan nem 
a missziós felkészültség alapján kell fázisokra osztani. (A légierő a készültséget adó, 
és a NATO integrált légvédelmi rendszer részét képező csapatainak kiképzése 
szintén más elvek alapján működik.)  

  

Nagy, és meghatározó különbség a harcoló alegységekhez képest, hogy a napi 
tevékenységben a konkrét, kiképzésre fordított idő igen korlátozott, a szakállomány 
jelentősebb része, és gyakran maguk a kiképzendők is a konkrét támogatási 
feladatok végrehajtásában vesznek részt. Így a kiképzés és az alaprendeltetési 
feladatok támogatása (vagyis ami a harcolóknál a művelet) egymásba olvadva, vagy 
párhuzamosan folyik, a fázisok elkülönülése nem olyan éles, mint a harcolók 
esetében: a logisztikai alegységek állománya ugyanazon fázisban is különböző 
kiképzettségi szinten állhat. Ugyanakkor a logisztikai alegységek esetében az olyan 
fázis nem opció, ami nem teszi lehetővé a katonai szervezet logisztikai támogatását: 
még az alapozó, átmeneti fázisban is olyan kiképzettségi szinten kell állnia a 
kötelékeknek, ami biztosítja a logisztikai alegység támogatói (műveleti) 
tevékenységét!  

A logisztikai alegységekre (kötelékekre) vonatkoztatva a fázisok az alábbiak 
szerint értelmezendőek: 

Alapozó-átmeneti fázis. Ebbe a fázisba tartoznak azok az aktív és tartalék 
komponensbe tartozó logisztikai beosztású katonák, akik nem vesznek részt a 
logisztikai kötelék kiképzésben, illetve a támogatási feladatok végrehajtásában, mert 
vagy alapkiképzésen, vagy a meghatározott és kijelölt bázisokon szakalapozó 
kiképzésen vesznek részt. 

Logisztikai kötelékek szempontjából ez a fázis a minimális támogatási 
(műveleti) képesség fázisa, melyben a kötelék katonai szervezetnél lévő állománya 
egyrészt felkészül a második, kiképzési fázis végrehajtására, másrészt személyi 
feltöltöttségéhez mérten végrehajtja a támogatási feladatokat is. 

Kiképzési fázis (alacsony, közepes kiképzési szint). Az a fázis (azok az 
időszakok), melyben a támogatást végző kötelékek egyesülnek az alapkiképzésben 
és a bázisokon szervezett szakalapozó kiképzésben részt vett katonákkal és 
megkezdődik az összekovácsolás folyamata, ami párhuzamosan halad a már 
magasabb színvonalon végrehajtható támogatási tevékenységgel. A kiképzési 
doktrínában leírtaktól eltérően én ebbe a fázisba sorolnám azokat a logisztikai 
szakbeosztású katonákat is, akik szak -átképző, vagy előmeneteli tanfolyamra 

                                                 
1 MH Kiképzési Doktrína – 1. tervezet; HVK KIK CSF, 2012. 
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vezényeltek és azokat is, akik egészségügyi okokból átmenetileg távol vannak 
(hiszen ők már túlestek az alapkiképzésen és rendelkeznek kötelék kiképzési 
ismeretekkel is). 

A harmadik fázisban a kötelék minden egyes katonája tisztában van kötelék-
feladataival, részt vett az alakulata alaprendeltetési feladatának megfelelő harcászati 
gyakorlaton, illetve az arra ráépülő szakharcászati gyakorláson és képes a háborús 
viszonyokra jellemző – korlátozott lehetőségekkel rendelkező – környezetben a 
feladatok végrehajtására.  

Negyedik – és nagyon fontos fázisként – említeném meg a készenlét fokozása 
időszakában végrehajtott, a tartalékos és az aktív komponensbe tartozó állomány 
összekovácsolását, melynek végére a katonai szervezet szakállománya kész 
háborús (országvédelmi) feladatai végrehajtására. 

Az általam felvázolt csoportosítás azonban csak a klasszikus kötelék kiképzést 
folytató, a katonai szervezetek logisztikai alegységeiként funkcionáló kötelékekre 
vonatkoztatható, az MH egészének támogatását végző logisztikai katonai 
szervezetek kiképzési fázisai jellemzően más – tágabb dimenziójú – aspektusok 
szerint különböztethetőek meg. Az eltérés okai az alakulatok központi támogatási 
alaprendeltetési feladata, béke- és háborús, stacioner jellegű diszlokációjuk, valamint 
feladatrendszerük megegyező volta, a végrehajtó alegységek speciális, az 
alaprendeltetési feladatnak megfelelő szerveződése (raktárbázisok, közlekedési 
központok), az állomány összetételének speciális arányai (magas polgári 
foglalkoztatott arány). 

A kiképzettség és a műveleti készenlét ezeknél a katonai szervezeteknél az 
ellátandók (MH csapatai) és maga az ellátó központ támogatói-támogatottsági 
viszonyrendszerében, valamint saját végrehajtó alegységeik (zászlóalj szintű 
raktárak) és az irányító szervek összekovácsoltsági szintje szerint értelmezendőek. 

A kiképzés szintjei 

A Kiképzési Doktrína tervezet a kiképzést hét szintre osztja fel. Minden szinthez 
meghatározza az egyéni és a kötelék harcfeladatok szabványait, az általános katonai 
és szakkiképzési, valamint kötelék kiképzési feladatok készletét, a következők 
szerint: 

„Az 1-es kiképzési szint tartalmazza az alapkiképzést, az általános katonai 
kiképzést és az egyéni harcfeladat szabványok elsajátítását. Ezek az egyéni és 
tűzpár harci (alap és általános) gyalogsági jártasságok és készségek, melyeket 
valamennyi katonának (tényleges, tartalékos) a kiképzés útján ki kell fejlesztenie, 
függetlenül rendfokozatától, beosztásától, állománykategóriájától. Ezen a szinten 
valamennyi katona eléri az alap képességszintet és teljesíti az alapvető (általános) 
katonai feladatok szabványainak követelményeit. Ez a szint az MH valamennyi 
katonája számára kötelező.  

A 2-es kiképzési szint tartalmazza valamennyi, az egyéni szak- és speciális 
beosztások betöltéséhez (munkaköri leírásban előírt feladatok végrehajtásához) 
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szükséges szakmai ismeretek, jártasságok és készségek elsajátítását, kifejlesztését. 
A kiképzés főerőkifejtését azoknak az egyéni szak- és speciális beosztásokhoz 
szükséges ismereteknek, jártasságoknak és készségeknek kialakítása képezi, 
melyek birtokában a katonák eredményesen integrálódhatnak be 
kezelőszemélyzeteikbe és rajaikba. Ezek az ismeretek, jártasságok és készségek 
kritikusak a teljes kezelőszemélyzet, csoport, raj harci hatékonyságának 
szempontjából.  

A 3-as kiképzési szint a szakaszok és más, ezen a szinten azonosítható légierő 
és logisztikai szervezetek összekovácsolásának a szintje, melyek nagyobb vezetési 
és irányítási kihívások elé állítja a parancsnokokat és vezetőket, mint az 1-es és a 2-
es szinteken. A 3-as kiképzési szint követelményeinek eléréséhez, bonyolultabb, 
egyre kevésbé részletezett, egyre nagyobb kihívások és egyre kevésbé előre 
jelezhető harcászati helyzetek szükségesek. Ettől a szinttől feljebb haladva a 
kiképzési környezet harctéri bonyolultsága fokozódik. 

A 3-as kiképzési szintet a beállított harcászati helyzetek (típus harcfeladatok) 
gyakori használata jellemzi. 

A 4-es kiképzési szint rendeltetése a századok, ütegek és más, ezen a szinten 
azonosítható légierő és logisztikai szervezetek összekovácsolása, melyhez 
különböző harchelyzeteket beállítva a fegyvernem, szakcsapat sajátos feladatai 
végrehajtásának gyakoroltatására kerül sor a műveletek, konfliktusok teljes 
spektrumában. Ezen a szinten már összfegyvernemi szintű gyakorlatok is 
végrehajthatók a zászlóalj és attól magasabb szintű számítógéppel támogatott 
parancsnoki és törzsvezetési gyakorlatok keretein belül. A tartalék erő számára ez a 
kiképzési követelmények felső szintje a kollektív kiképzésben, éppen ezért számukra 
ezen a szinten a kiképzést lehetőleg minden esetben összfegyvernemi környezetben 
kell végrehajtani. 

Az 5-ös kiképzési szint rendeltetése a zászlóaljak, osztályok összekovácsolása, 
bonyolult harchelyzeteket használva a fegyvernem, szakcsapat sajátos feladatai 
végrehajtásának gyakoroltatására a műveletek, konfliktusok teljes spektrumában. Ez 
a szint a kötelék zászlóaljak kiképzésének, összekovácsolásának szintje, melyben az 
egyéni harcfeladat szabványok által előírt követelmények szinten tartása, 
megerősítése mellett, egyre nagyobb szerepet és hangsúlyt kapnak azok a 
kötelékfeladatok, melyek a 4-es kiképzési szinten kiképzett, összekovácsolt 
századok, az adott harcászati helyzetnek megfelelő, a zászlóaljparancsnok 
elgondolását, elhatározását támogató együttes, egyöntetű, szinkronizált 
tevékenységének, hatékony együttműködésének kifejlesztéséhez, szinten tartásához 
és továbbfejlesztéséhez szükségesek. 

A 6-os kiképzési szint a század- és a zászlóalj harccsoportok, a harci törzsek 
összekovácsolásának szintje, melyen a harci, a harci támogató és a harci kiszolgáló-
támogató elemek, a szárazföldi és a légierő haderőnemek egyöntetű és együttes 
tevékenysége kerül begyakorlásra a műveletek, konfliktusok teljes spektrumában. A 
kiképzésnek általában harccsoport éles lőgyakorlattal kell záródnia zászlóalj, dandár 
harccsoport környezetben és amennyiben lehetséges kétoldalú gyakorlatként (erő az 
erő ellen) a fegyverek hatásainak szimulálásával.  
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A 7-es kiképzési szint kibővül a magasabb kötelékek szintjére, így biztosítva az MH 
folyamatos képességszintjét a dandár, dandár-harccsoport, az összhaderőnemi 
alkalmi harci kötelék kiképzését, összekovácsolását a műveletek, konfliktusok teljes 
spektrumában. A kiképzés során bonyolult összfegyvernemi és összhaderőnemi 
forgatókönyvek képezik a katonai tevékenységek alapját, a parancsnokok és törzsek 
felkészítését. A 7-es kiképzési szint csúcspontját egy dandár-szintű terepen 
végrehajtásra kerülő gyakorlat vagy egy többfokozatú számítógéppel támogatott 
parancsnoki és törzsvezetési gyakorlat képezheti, melyen alárendelt csapatok 
vehetnek részt. A 7-es szint az összhaderőnemi jártasságokra és készségekre 
fókuszál. Mindkét szint, a 6-os és a 7-es is, azt a képességszintet képviseli, amely a 
harci műveletekben való alkalmazáshoz szükséges.”2

 

 

A KIKÉPZÉS SZINTJEI 

1. táblázat 

 

 

A logisztika esetében az 1. szint a megfogalmazottaknak megfelelően az 
alapkiképzés és az általános katonai kiképzés harcfeladat szabványainak, a 2. szint 
a szakalapkiképzés szakfeladat szabványainak elsajátítását jelenti – mindkét szinten 
alapvetően az egyéni katonai és szakmai ismeretek átadása, adaptálása történik, és 
tulajdonképpen az alapozási-támogatási fázis feladata. A további szintek az 
összekovácsoltság és a támogatási feladatok (környezeti) bonyolultságának 
                                                 
2 MH Kiképzési Doktrína – 1. tervezet; HVK KIK CSF, 2012. 
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relációjában a logisztikai alegységekre is értelmezendőek. A 3. szintet a logisztikai 
alegység állományának összekovácsolása jelenti, vagyis megkezdődik a második, 
kiképzési fázis, a 4. szinttől az egyre magasabb rendű kiképzési folyamatot a 
támogatott alegységekkel történő összekovácsoltság és a harcfeladathoz rendelt 
támogatási feladat bonyolultsága differenciálja. 

A központi ellátó szervezetek esetében ezek a szintek a fázisokhoz hasonlóan 
eltérnek a leírtaktól, a fázisok speciális okaival megegyező aspektusok miatt. Mivel 
ezeknek a szervezeteknek az MH egészét kell támogatni, a különböző kiképzettségi 
szintek egyrészt a saját végrehajtó (és vezető szervek) alegységeik 
összekovácsoltsági állapotában, másrészt az MH logisztikai rendszerének 
rendszerelemeihez – azon felül a hadigazdasághoz – való kapcsolódási 
képességben nyilvánulnak meg.  

Másik jelentős és meghatározó eltérés, hogy a logisztika területén nem a 
fegyvernemi-haderőnemi-összhaderőnemi, hanem a szakági-funkcionális-
összlogisztikai (majd nemzeti, és szövetségi keretek között megvalósuló) kategóriák 
az adekvátak az egyre magasabb szintű követelmények meghatározásához. 
Mindezek figyelembe vételével az MH szintű támogatást megvalósító logisztikai 
katonai szervezeteknél a kiképzés szintjeit, illetve azok tartalmát a következők szerint 
lehet leírni: 

 

MH SZINTŰ TÁMOGATÁST MEGVALÓSÍTÓ LOGISZTIKAI SZERVEZETEK 
KIKÉPZÉSI SZINTJEI 

2. táblázat 
Szint 

 
Jellemzés 

7 Háborús logisztikai feladatokra történő felkészítés, a tartalékos 
és aktív komponensek, valamint a hadigazdaság egyéb 

elemeivel történő összekovácsolás feladatai 
6 Katonai rendszer szintű kiképzés – az ellátó központ, a 

logisztikai rendszer egyéb elemei és a támogatott erők 
összekovácsolásának feladatai 

5 Katonai logisztika rendszer szintű kiképzés – az ellátó központ 
és a logisztikai rendszer egyéb elemei összehangolásának 

feladatai 
4 Központ szintű kiképzés – raktárbázisok, raktárak, egyéb 

szervezeti elemek összekovácsolásának feladatai 
 
3 

 
Funkcionális szintű kiképzés – raktárbázisok képesség 

szabványai 
 
2 

 
Szakági szintű kiképzés – részlegek képesség szabványai 

1 Egyéni jártasságok, készségek – egyéni harcfeladat és szakmai 
képesítési szabványok elsajátítása 
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A fentebb leírtak véleményem szerint differenciáltabb képet adnak a Magyar 
Honvédség csapatkiképzési rendszeréről, és megfelelő alapot nyújthatnak az MH 
Összhaderőnemi Logisztikai Támogatás Doktrína újabb, kidolgozás alatt álló 
változatának kiképzési fejezetéhez.3

Felhasznált irodalom 

 

MH Kiképzési Doktrína – 1. tervezet; HVK KIK CSF, 2012. 

                                                 
3 A tanulmány egyes részei a szerző által bedolgozva az MH Kiképzési Doktrína 1. tervezet anyagába. 


