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Absztrakt 

 

A cikk betekintést nyújt a szerző kutatásába, áttekinti a magyar logisztikai 

támogatás rendszerét. A következő fejezet általános áttekintést nyújt a logisztika 

kereteiről: a katonai logisztika értelmezéséről, a termelői, fogyasztói logisztikáról, 

a logisztikai tervező rendszerről, illetve a közelmúlt katonai logisztikában történt 

változásairól.  Végül a publikáció nézőpontot illetve koncepciót ajánl a logisztikai 

támogatásra a különleges erők szemszögéből. 

 

First, the article presents an overview of authors’ research. After that, the article 

presents an overview about Hungarian logistic support system. Next chapter gives 

some general ideas about logistics support framework: For example: interpretation 

of military logistic, producing and exhausting logistic, logistic planning system, and 

of process of changing recent past. Last the publication proposes an approach and 

a concept for Sustainment of Special Forces. 

 

Kulcsszavak: különleges erők, logisztika, támogatás, fenntartás ~ Special Forces, 

Logistic, Support, Sustainment.  
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BEVEZETÉS 
 

Miért kellene foglalkozni kiemelten a magyar különleges erők támogatásával? A magyar 

logisztika megoldotta a különleges erők támogatását, nemzeti megoldásaink vannak, más 

nemzetek logisztikai rendszerei nem adaptálhatók. Kis létszámú alegységnek miért kellene 

extra támogatás? 

A magyar katonai logisztikában jelentős ellenérzés alakult ki a külföldi megoldások ellen. 

A hadtudomány számos területen – így a katonai logisztika területén is - adós a nemzeti 

megoldások kutatásával, összehasonlításával. Természetesen nem az egyes rendszerek 

lelketlen, gondolkodásmentes másolásáról van szó, viszont e megoldások vizsgálata létkérdés 

a közös katonai műveletek miatt. Nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy az 

együttműködés bizonyos szintje felett doktrínális alapok érvényesülnek. A nemzetközi 

szerepvállalás, a koalíciós együttműködés, a befogadó nemzeti támogatás nyújtása-, igénybe 

vétele megköveteli a széles logisztikai (parancsnoki) látókört.1 [1] 

A kutatás irányának helyességéről való meggyőződésemet tovább erősíti, hogy 

Magyarország elkötelezett a műveleti területre telepíthető, műveletre kijelölt együttműködésre 

alkalmas2 alegységek, valamint a különleges erők fejlesztésében3. 

 
 

A MAGYAR LOGISZTIKAI TÁMOGATÁS ÁTTEKINTÉSE 
 

A logisztika általában anyagok, energiák, információk, esetleg személyek rendszereken belüli 

és rendszerek közötti áramlásának létrehozásával, irányításával és lebonyolításával összefüggő 

tevékenységekkel foglalkozik. A logisztika célkitűzése a logisztikai filozófia és módszerek 

segítségével az ellátási és elosztási rendszereken és folyamatokon keresztül a kitűzött gazdasági 

eredmények elérése. A logisztika más megközelítésben a megfelelő anyag (eszköz, személy) 

eljuttatását jelenti a megfelelő helyre, a megfelelő időben, a megfelelő mennyiségben és 

minőségben, a megfelelő költséggel.4  

A logisztika alapelveit a katonai logisztika sem nélkülözheti. Némi eltérés azért akad, a 

legfontosabb célkitűzést – a katonai célkitűzés elérése – nem szorulhat háttérbe, előfordul, hogy 

a legolcsóbb megoldás katonai szempontok szerint alkalmazhatatlan. A katonai logisztika „a 

haderő ellátására, a haditechnikai eszközök üzembetartására, továbbá infrastrukturális 

(elhelyezési) hátterének biztosítására”5 hivatott. Elhelyezkedését az egyes logisztikai 

rendszerek közt az alábbi ábra szemlélteti: 

                                                 
1 POHL Árpád: A Magyar Honvédség és az Osztrák Szövetségi Haderő logisztikai rendszerének összehasonlítása, 

Budapest, ZMNE, 2008, Doktori (Phd) értekézés, pp 3 - 6 
2 51/2007. (VI. 6.) OGY határozat, (4), http://www.complex.hu/kzldat/o07h0051.htm/o07h0051.htm, Letöltve: 

2014. február 17. 
3 NATO SACT jelentés Nytsz.: HVKF 1515/752/1-85/2013 
4 5 M 
5 Magyar Honvédség Összhaderőnemi Doktrína, Magyar Honvédség, 2013, 5. fejezet: A Magyar Honvédség 

logisztikai támogatásának alapjai, pp 148 

http://www.complex.hu/kzldat/o07h0051.htm/o07h0051.htm
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1. ábra. A katonai logisztika helye az egyes logisztikai rendszerek közt6 

A katonai logisztika értelmezése 

A katonai logisztika a vonatkozó NATO logisztikai doktrína alapján: „a haderő mozgatásának 

és fenntartásának tervezésével és végrehajtásával foglalkozó tudomány.”7 Területei a 

következők:  

 tervezés és fejlesztés, 

 beszerzés, raktározás, szállítás, - elosztás, 

 haditechnikai biztosítás,  

 kiürítés,  

 az anyagok és haditechnikai eszközök kiosztása, 

 személyszállítás, 

 létesítmények vásárlása, vagy építése, karbantartása, működtetése és elosztása, 

 szolgáltatások beszerzése, vagy nyújtása, 

 orvosi, valamint egészségügyi szolgáltatás biztosítása. 8 [2] 

 
A termelési logisztika fogalma, értelmezése 

A termelési (gyártási) logisztika elvei és módszerei elsősorban a nemzetgazdaság különböző 

szektoraiban alkalmazhatóak, ahol az alapanyag raktáraktól, a késztermék raktárakig terjedő 

belső anyagáramlás folyamatát, ill. az ehhez kapcsolódó információáramlást ölelik fel. A 

legfontosabb feladat itt a belső anyagmozgatás és a gyártási folyamatokhoz igazodó 

készletgazdálkodás, raktározás optimalizálása. A termelési (gyártási) logisztika alapvető 

területei a kutatás, a tervezés a gyártás valamint az anyagátvétel. A termelési (gyártási) 

logisztikához soroljuk a következő logisztikai szolgáltatásokat: 

 a szerződések kötését, 

 a minőség biztosítását, 

 az eszközök és tartalék alkatrészek beszerzését, 

 a megbízhatóságot és hibaelemzést, 

 az eszközök és felszerelések biztonsági szabványait, 

 a specifikációs és gyártási folyamatokat, 

 az üzemi próbákat és teszteket, 

 a dokumentációt, 

                                                 
6 A szerző által készített ábra. Forrás: Benkő János: Logisztika 1-2, Szent István Egyetem, Gödöllő, 2009, pp 21-

41, http://users.atw.hu/13as/szak/log/konyv/Logisztika%201-2.pdf, Letöltve: 2014. február 18. 
7 Szövetséges Összhaderőnemi Logisztikai Doktrína AJP-4 (A), a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Logisz- 

tikai és Támogató Parancsnokság Kiadványa, Budapest, 2004, 165. old. 
8 Szövetséges Összhaderőnemi Logisztikai Doktrína AJP-4 (A), a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Logisz- 

tikai és Támogató Parancsnokság Kiadványa, Budapest, 2004, 165. old. 

http://users.atw.hu/13as/szak/log/konyv/Logisztika%201-2.pdf
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 a konfiguráció ellenőrzését és módosítását, 

 a szabványosítást, 

 katonai vonatkozásban a kompatibilitást és az interoperatibilitást. 

A Magyar Honvédségben csak bizonyos szinteken és csak bizonyos szaktevékenységeknél 

adaptálhatók a termelési (gyártási) logisztika elvei, módszeri. Így mindenekelőtt a központi 

javító bázisok, tárintézetek belső munkájának megszervezésénél, a belső (gyártási, javítási) 

munkálatokhoz kapcsolódó anyagmozgatásoknál, ill. az ezekhez kapcsolódó 

információáramlásnál használhatók a civil termelési logisztikai elvek, módszerek. A 

csapatoknál, különösen a fegyveres küzdelem viszonyai között, a szó igazi értelmében termelési 

(gyártási) jellegű folyamat nem következik be. Mind az anyagi biztosítás, mind a technikai 

biztosítás rendszerét vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy a meghatározó jellegű folyamatok a 

rendszerben lévő eszközök üzemeltetése, üzembentartása, a haditechnikai eszközök harci 

alkalmazáshoz való előkészítése, a megsérült, meghibásodott eszközök javítása, a különböző 

anyagi készletek felhasználása, az ehhez kapcsolódó disztribúciós (elosztási) feladatok és 

ellátási folyamatok (rakodás, szállítás, tárolás) megszervezése és végrehajtása. E folyamatoknál 

az elsődleges tevékenység a már békében beszerzett eszközrendszerek üzemeltetése, ill. a 

felhalmozott anyagi készletek felhasználása. Hadászati szinten, a beszerzéseken túl ide 

sorolhatók a csapatszinten végrehajtott javítások, a harcanyagok felhasználását megelőző 

technikai előkészítések, bevizsgálások. 

Elmondhatjuk tehát, hogy a csapatoknál olyan értelemben új érték előállítása, amelynek 

során a termelési logisztika módszerei alkalmazhatók lennének, nem folyik. A polgári szférában 

kialakult elvek csak megfelelő korlátozásokkal, és többnyire csak a központi tagozatban 

alkalmazhatók. 

 
A fogyasztói logisztika fogalma, értelmezése 

Az fogyasztói logisztika alapvető területei a termék átvétele, raktározása, szállítása, 

karbantartása, az üzemképesség fenntartása, működtetése, továbbá az anyagok elosztása. Ide 

soroljuk a következőket: 

 az anyagkészletek ellenőrzése, 

 az eszközökkel történő ellátás és eszközgyártás, 

 a szállítások és anyagkészletezések irányítása, 

 megbízhatóság és hibajelentés, 

 a biztonságos és szakszerű raktározás, 

 valamint az ezekhez szükséges oktatás. 

A Magyar Honvédségen belül hasonló feladattal, belső tartalommal ellátási, beszerzési 

logisztikai rendszer több vezetési szinten is működik. A különböző szinteken azonban alapvető 

különbségek vannak az ellátás volumenét, az ellátási nomenklatúra, és az ellátandók körét 

illetően. A hadfelszerelés egész körére kiterjedően (haditechnikai eszközök, hadianyagok és 

egyéb hadfelszerelési cikkek) beszerzését a HM, ill. a megfelelő háttérintézmények végzik a 

Magyar Honvédség szükségleteinek megfelelően. A polgári életben kialakult és bevált ellátási 

stratégiák, szállítási-, raktározási elvek és módszerek – a hadfelszerelési cikkek különleges 

jellegének figyelembevételével – a honvédségen belül is alkalmazhatók. Az már a haderő 

alaprendeltetéséből, feladatának sajátságos jellegéből következik, hogy elsősorban csak 

békében működhet a polgári rendszerekhez hasonlóan. Háborús viszonyok között a védelmi 

igények elsőbbséget kell, hogy élvezzenek minden más igénnyel szemben. A katonai 

szükségleteknek egy körére (üzemanyag-, élelmezési anyag-, egészségügyi anyagellátás) 

viszonylag könnyen adaptálhatók a polgári logisztika módszerei (ellátás, beszerzés, szállítás, 

raktározás), mert ezeknél az anyagféleségeknél a felhasználás jellege, mennyiségi és minőségi 



 170 

mutatói összehasonlíthatók a civil szféra anyagfelhasználási folyamataival. Ezen a körön belül 

is elsősorban a békeidőszakban. 

 
A logisztikai tervezés-, irányítás értelmezése, szintjei 

A logisztikai tervezés a logisztikai rendszer költséghatékony működését szolgálja úgy, hogy a 

katonai követelményeket messzemenően figyelembe veszi. A logisztikai tervezésben 

támaszkodni kell a különböző matematikai és statisztikai módszerekre, rendszertechnikára, 

rendszerelméletre, az anyag- és információs eljárásokra, az optimalizálási, a folyamat és más, 

a tervezést jól szolgáló új és hatékony, eljárásokra. A logisztikai tervezés felosztható vertikális 

tagozódásban a hadászati-, a hadműveleti és a harcászati szintekre. A következő ábra a 

logisztikai tervezési-, irányítási-, kapcsolati struktúrát mutatja be. 

 
2. ábra. A logisztikai tervezési-, irányítási-, kapcsolati struktúra9 

A közelmúlt változásai 

A közelmúlt markáns változásokat hozott a magyar katonai logisztikában. A védelemgazdasági 

és központi logisztikai feladatokat ellátó szervezetek átalakítása során szervezetek alakultak át, 

illetve jogelőd nélküli szervezetek jöttek létre. Az átalakításnak meghatározó katonai és civil 

követelményei voltak. Egyfelől az államigazgatási szervezetrendszer átalakítása szigorú 

létszámkereteket határozott meg,10 másfelől továbbra is meg kellett felelni a NATO elveknek, 

a műveleti parancsnokság támogatásának. A feladatszabást figyelembe véve folytatódott a 

magyar katonai logisztika átalakítása, melyet több utasítás (HM utasítás, KÁT- HVKF együttes 

intézkedés) is befolyásolt.11 A folyamat leglátványosabb részeként létrejött a MH Logisztikai 

Központ, mely az átalakuló szervezetektől alapfeladatokat vett át: a központi logisztikai 

gazdálkodási és ellátási felelősséggel összefüggő feladatokat a MH Összhaderőnemi 

Parancsnokságtól, a szakági hadfelszerelési programok feladatait, a békeműveletekkel 

                                                 
9 Az ábra a felsővezetői tanfolyam állományának került bemutatásra a MH Logisztikai Központban, 2014. január 

31-én. Előadó: Baráth István ddtbk. 
10 A Kormány 1007/2013. (I. 10.) Korm. Határozata (3.), 

http://www.haea.gov.hu/web/v2/portal.nsf/att_files/atalakitas/$File/1007_2013KormanyHatarozat.pdf, Letöltve: 

2014. február 17. 
11 A védelemgazdasági és központi logisztikai feladatokat ellátó szervezetek átalakításával összefüggő 

feladatokról szóló 30/2013 (V.17.) HM utasítás, a 42/2013. (HK 7.) KÁT-HVKF együttes intézkedés aláírása a 

védelemgazdasági és központi logisztikai feladatokat ellátó szervezetek átalakításával összefüggő feladatok 

végrehajtásáról  

http://www.haea.gov.hu/web/v2/portal.nsf/att_files/atalakitas/$File/1007_2013KormanyHatarozat.pdf
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összefüggő feladatokat, az erőforrás- és költségvetés tervezési feladatokat a HM Hadbiztosi 

Hivataltól. A szervezetek, illetve a feladatrendszerek változásait az alábbi ábrák szemléltetik: 

 

 
3. ábra. A szervezetek változásai – 112 

                                                 
12 Az ábra a MH ÖHP parancsnoki előadásán került bemutatásra a MH LZ-nél 2013. 06. 20-n. Előadó: Domján 

László vezérőrnagy.  
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4. ábra. A szervezetek változásai - 213 

 
5. ábra. A logisztikai feladatrendszer átalakulása14 

A MH Logisztikai Központ jogállása sajátos: országos illetékességű, a Honvéd Vezérkar 

főnöke közvetlen szolgálati alárendeltségében működő, más magasabb szintű parancsnokság 

jogállású katonai szervezet, mely a központi logisztikai előirányzatok vonatkozásában 

előirányzat feletti rendelkezési jogosultsággal bír. Intézményi logisztikai gazdálkodási 

feladatait a logisztikai utaltsági rendben meghatározott önállóan működő és gazdálkodó MH 

Anyagellátó Raktár Bázis és a MH Budapest Helyőrség Dandár végzi. Az újonnan létrehozott 

szervezet a logisztika meghatározó eleme, feladatrendszere alapvető befolyással bír a napi 

magyar katonai logisztikára. A MH Logisztikai Központ alaprendeltetésű feladatai következők: 

 központi katonai logisztikai feltételrendszer biztosítása, 

 a központi logisztikai feladatok tervezése, szervezése és irányítása, 

                                                 
13 Az ábra a MH ÖHP parancsnoki előadásán került bemutatásra a MH LZ-nél 2013. 06. 20-n. Előadó: Domján 

László vezérőrnagy. 
14 Az előadás a felsővezetői tanfolyam állományának került bemutatásra a MH Logisztikai Központban, 2014. 

január 31-én. Előadó: Baráth István ddtbk. A szerző által szerkesztett ábra. 
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 a központi logisztikai gazdálkodási- és ellátási felelősséggel összefüggő feladatok 

végrehajtása (a közlekedési és egészségügyi biztosítással kapcsolatos feladatok 

kivételével), 

 a központi logisztikai előirányzatok felett rendelkezési jogosultsággal bír, 

 költségvetési keretek, előirányzatok módosítása, valamint átcsoportosítása, 

előirányzat maradványok jóváhagyása, külön HM utasításban meghatározottak 

szerint, 

 ellátja a felelősségi körébe tartozó logisztikai gazdálkodás tervezési, forráselosztási és 

szabályozás-előkészítési feladatainak ellátása, 

 a szakági hadfelszerelési programok szakmai tervezésével és végrehajtásával és az 

integrált logisztikai terv összeállításával összefüggő költségvetési és gazdálkodási 

feladatok végrehajtása.15 

 
 

A KÜLÖNLEGES ERŐK TÁMOGATÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE 
 
A magyar különleges műveleti képesség 

A különleges műveleti képesség alapja a különleges műveleti csoport, azonban feladatuk 

végrehajtása során számos támogatást igénybe vesznek. Önmagában ezen alegység még nem 

jelent különleges műveleti képességet, a csoport a képességnek „csak” egy része, bár 

kijelenthető, hogy a legfontosabb eleme. A képesség összetevőit, a műveletet végrehajtó, illetve 

az azt támogató, kiszolgáló alegységek részképességei adják. A legfontosabb részképesség, 

maga a különleges erő, melynek feladata a különleges műveletek végrehajtása. A Magyar 

Honvédség vonatkozásában a MH 34. Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóalj jelenti 

ezt a képesség összetevőt. Néhány alegység alapfeladatainak ellátása mellett - emelt szintű 

képességek birtokában - képes támogatni a különleges erőket, ilyen a MH 25/88. Könnyű 

Vegyes Zászlóalj. Ki kell hangsúlyozni a különbséget, mivel a ranger, hegyivadász, (könnyű) 

lövész alakulatok alaprendeltetése nem a különleges műveletek végrehajtása, ugyanakkor 

kiképzettsége és felszerelései lehetővé teszik a különleges műveleti alegységek támogatását. Ez 

igaz a többi képesség összetevőre, így a repülő erőkre is. A támogató repülő erők feladata 

sokrétű. A legfontosabbak, és a leggyakrabban kihasznált képességek a szállítás és a 

tűztámogatás, de a vezetés-irányítás támogatása, felderítés, hírszerzés végrehajtása, az 

elektronikai harctámogatás sem ritka. Magyar vonatkozásban a MH 86. Szolnok Helikopter 

Bázis kijelölt helikopterei jelentik ezt a részképességet. Az úgynevezett „soft” képességek – 

civil-katonai együttműködés, pszichológiai hadviselés (CIMIC, PSYOPS) – jelentős képesség 

összetevők a sikeres különleges műveleti feladat végrehajtás szempontjából, mivel a csoportok 

a saját csapatoktól távol, vagy elzártan hajtják végre feladataikat, így különösen értékes a 

CIMIC és a PSYOPS képességek alkalmazása a helyi lakosság befogadó nemzet és szemben 

álló fél moráljának, akaratának és tevékenységének befolyásolására. A Magyar Honvédség 

tekintetében a Civil Katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti Központ nyújtja ezt a 

támogató képességet. A különleges művelet különleges információigényt is követel. A speciális 

információs igényeket a MK Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, és a MH 5/24 Bornemissza 

Gergely Felderítő Zászlóalj alárendelt képességei elégítik ki. A katonai felsővezetés 

valamennyi szintjén különleges műveleti alegységek egykori parancsnokai segítik a 

döntéshozók munkáját.16 A különleges műveleti képességet az alábbi ábra szemlélteti: 

                                                 
15 Az előadás a felsővezetői tanfolyam állományának került bemutatásra a MH Logisztikai Központban, 2014. 

január 31-én. Előadó: Baráth István ddtbk. 
16 Forrás: Dr. Forray László, A magyar honvédség különleges műveleti képessége, a katonai erők alkalmazásának 

keretei között, Hadtudományi Szemle 5. évfolyam, 1-2 szám, 2012, Budapest, http://uni-

http://uni-nke.hu/downloads/kutatas/folyoiratok/hadtudomanyi_szemle/szamok/2012/2012_1/2012_1_hm_forray_laszlo%281%29_10_28.pdf
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6. ábra. A különleges műveleti képesség elemei 17 

Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy a Magyar Honvédség struktúrájában megvannak azok 

az alakulatok, amelyek képessé teszik a haderőt különleges műveleti feladatok végrehajtására.  

 
A különleges műveleti erők közvetlen logisztikai támogatása 

A különleges műveleti erők logisztikai támogatása a honi területen a 2. számú ábrában már 

részletezettek szerint, általában utaltsági rend szerint történik. A különleges műveleti erők 

Szolnokon települt alegységeinek békerendben történő ellátásáért az MH 86. Szolnok 

Helikopter Bázis felel. Habár a Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóalj, illetve a 25/88 

Könnyű Vegyes Zászlóalj rendelkezik saját gazdálkodással, illetve némi saját logisztikai 

erővel, a meghatározó helyőrségi logisztikai képességek a bázis alárendeltségébe tartoznak. A 

Különleges Műveleti Zászlóalj közvetlen támogatását egy század erejű alegység végzi, 

melynek feladata a csoportok ellátása a kiképzési foglalkozások során, és a zászlóaljtörzs 

támogatása is.  

A különleges műveleti csoportok logisztikai támogatásában műveleti területen a század 

szervezetszerű alegységgel nem vesz részt, de logisztikai szakembert biztosít a kitelepülés 

során. A feladatot alapvetően a szövetséges erőkkel – az Amerikai Egyesült Államok 

haderejével - annak vezetésével - közösen hajtják végre, a logisztikai támogatás 90%-a az 

Egyesült Államokkal meglévő együttműködési megállapodások, technikai megállapodásokon 

alapul. A logisztikai támogatás nemzeti felelőssége minimális. A Magyarországról, a nemzeti 

felelősségbe tartozó anyagok is (sisak, rádiókészülékek, fegyver) segélyprogramok keretében 

kerülnek biztosításra.18 

 
Doktrínális alapok 

A Magyar Honvédség logisztikai támogatásának alapelvei a MH Összhaderőnemi Doktrínában 

kerültek rögzítésre. A hierarchia második szintjén a Magyar Honvédség Összhaderőnemi 

Logisztikai Támogatás Doktrínája foglal helyet, melynek „célja, hogy összefoglalja a haderő-

alkalmazás logisztikai támogatásának, a logisztikai támogatás vezetésének és irányításának 

                                                 
nke.hu/downloads/kutatas/folyoiratok/hadtudomanyi_szemle/szamok/2012/2012_1/2012_1_hm_forray_laszlo%

281%29_10_28.pdf, Letöltve 2013. október 21. 
17 A szerző által készített ábra. Forrás: Dr. Forray László, A magyar honvédség különleges műveleti képessége, a 

katonai erők alkalmazásának keretei között. Hadtudományi Szemle 5. évfolyam, 1-2 szám, 2012, Budapest, 

http://uni-

nke.hu/downloads/kutatas/folyoiratok/hadtudomanyi_szemle/szamok/2012/2012_1/2012_1_hm_forray_laszlo%

281%29_10_28.pdf. Letöltve 2013. október 21. 

Az ábra rövidítései:  

CIMIC - Civil-military co-operation. Civil katonai együttműködés. 

PSYOPS - Psychological operations. Psichológiai műveletek 

HUMINT - Human Intelligence.Információszerzési eljárás, mely a személyes kapcsolatokon alapul. 

UAV - unmanned aerial vehicle, - másnéven drón, de Remotely Piloted Aircraft (RPA) elnevezése is használatos. 

Pilóta nélküli repülőgép 

SIGINT - Signals intelligence. Hírszerzési eljárás, elektronikus üzenetek elfogásán alapul. 
18 Forrás: A szerző által készített szakértői interjú Baráth István dandártábornokkal 2014. január 31. 

http://uni-nke.hu/downloads/kutatas/folyoiratok/hadtudomanyi_szemle/szamok/2012/2012_1/2012_1_hm_forray_laszlo%281%29_10_28.pdf
http://uni-nke.hu/downloads/kutatas/folyoiratok/hadtudomanyi_szemle/szamok/2012/2012_1/2012_1_hm_forray_laszlo%281%29_10_28.pdf
http://uni-nke.hu/downloads/kutatas/folyoiratok/hadtudomanyi_szemle/szamok/2012/2012_1/2012_1_hm_forray_laszlo%281%29_10_28.pdf
http://uni-nke.hu/downloads/kutatas/folyoiratok/hadtudomanyi_szemle/szamok/2012/2012_1/2012_1_hm_forray_laszlo%281%29_10_28.pdf
http://uni-nke.hu/downloads/kutatas/folyoiratok/hadtudomanyi_szemle/szamok/2012/2012_1/2012_1_hm_forray_laszlo%281%29_10_28.pdf
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alapelveit és követelményeit”19. A különleges erők közvetlen logisztikai támogatása a 

Különleges Műveleti Doktrínában került rögzítésre, mely doktrína rögzíti a támogatás speciális 

követelményeinek igényét.20 

 
 

ÖSSZEGZÉS - KÖVETKEZTETÉSEK 
 

A feladatkört figyelembe véve kézenfekvő, hogy az Egyesült Államok szárazföldi haderejének 

különleges erői támogatási rendszerét a magyar rendszerrel összehasonlítsuk. Természetesen 

nem a robosztus képességeket kell a magyar képességekkel összevetni, ám mégis 

figyelemreméltó szervezeti elemeket azonosíthatunk az elemzés során. 

Az alapvető különbség, hogy az Egyesült Államok szárazföldi haderejének különleges erői 

saját, a különleges műveleti követelményeknek messzemenőkig megfelelő támogató 

képességgel rendelkeznek. A közvetlen támogatásra dandár-, illetve zászlóalj erejű alegység, a 

koordináció, illetve a szinkronizáció végrehajtására összekötő csoportok állnak rendelkezésre. 

E képességek a multifunkciós támogató rendszer számára rugalmasságot, gyors telepíthetőséget 

biztosít. Figyelemre méltó az összekötő elemek szerepe, a logisztikai műveletek tervezésére-, 

koordinálására létrehozott szervezeti elemek, a telepíthetőség, a kis létszámú támogatott 

alegység ellenére a szervezetszerű támogató alegység megléte. A különleges erők 

logisztikájának integrálása lehetőséget nyújt a támogató rendszer többszörözésének 

elkerülésére úgy, hogy a parancsnokok műveleti szabadsága megmaradt. Kiemelhető a 

gondolkodásmód, mellyel a különleges erők unortodox támogatási követelményeit képviselik 

a hagyományos támogatási rendszerben.21 [3] 

Az azonosságok után kutatva illő megemlíteni, hogy az integrált logisztikai rendszer a 

magyar katonai logisztikában sem ismeretlen, gondoljunk csak a laktanya logisztikai 

rendszerekre.  

Kijelenthető, hogy a magyar különleges műveleti képesség korlátozottan rendelkezik e 

képességelemekkel, a különleges erőket támogató logisztika képességhiánnyal küzd. 

Megfontolandó a fentiekhez hasonló feladatrendszerű szervezeti elemek alkalmazása a magyar 

különleges műveleti képesség alkalmazása során is. 
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