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Folytatódnak a honvédségi fejlesztések
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MINDENHOL 
HELYTÁLLNAK

A MAGYAR KATONÁK HELYTÁLLTAK A HATÁR 
MENTÉN, A KÉSZENLÉTI SZOLGÁLATOKBAN, 

A GYAKORLÓTEREKEN, A MISSZIÓKBAN, 
S A VISSZAJELZÉSEK ALAPJÁN AZ IS 

ELMONDHATÓ, HOGY NEMZETKÖZI SZÍNTÉREN 
UGYANCSAK KIVÁLÓAN TELJESÍTETTÉK 

FELADATAIKAT. MAGAZINUNKNAK 
DR. BENKŐ TIBOR VEZÉREZREDES, A HONVÉD 

VEZÉRKAR FŐNÖKE ÉRTÉKELTE AZ ELMÚLT 
IDŐSZAKOT, ELŐRE TEKINTVE 

AZ IDEI ESZTENDŐRE.

Dr  enkő Ti or vezérezredes



Honvédelmi  Minisztérium   Fotó: Dévényi Veronika és Rácz Tünde

– Hogyan értékeli a Magyar Hon-
védség elmúlt esztendejét? Mik vol-
tak a kiemelt feladatok, melyek je-
lentették a legnagyobb nehézséget?

– A Magyar Honvédség eredmé-
nyes évet zárt 2017-ben, büszkén 
mondhatom, hogy a katonák példa-
értékűen teljesítették feladataikat. 
Helytálltak a határ mentén, a készen-
léti szolgálatokban és a gyakorlótere-
ken, miközben csaknem ezer fővel, 4 
földrészen, 14 országban láttak el bé-
kemissziós szolgálatot. Az év során 
mintegy 23 kiemelt nemzetközi gya-
korlaton vettünk részt, ebből 12 kül-
földön, 11 Magyarországon zajlott. 
A gyakorlatok során megvalósultak 
azok a célok – a szakmai fejlődés, 
a tapasztalatszerzés, a képességek 
fejlesztése –, amelyek elengedhetet-
lenül fontosak az ország biztonságá-
nak garantálásához. A visszajelzé-
sek alapján az is elmondható, hogy 
a magyar katonák a nemzetközi 
színtéren is kiválóan teljesítették 
feladataikat. Köszönet és elismerés 
jár a szolgálatukért, de köszönet illet 
minden honvédségi dolgozót a kiváló 
együttműködésért, és a családtagokat 
is, hiszen az eredményes munkához 
elengedhetetlen a támogató háttér 
biztosítása.

– Mennyire befolyásolták a 
honvédség munkáját a NATO ke-
leti csapaterősítései, a megnövelt 
számú nemzetközi gyakorlatok?

– Ezek a kiképzési rendezvények 
beépültek a Magyar Honvédség 
feladatai közé; olyan tervezett ese-
mények, amelyek ma már részét ké-
pezik sokrétű munkánknak. A nem-
zetközi gyakorlatok erősítik és jól 
mutatják az észak-atlanti szövetség 
kohézióját. E célt szolgálta a nagy 
láthatóságú, részben Magyarorszá-
gon megrendezett Saber Guardian 
2017 is, amelynek keretében a be-
fogadó nemzeti támogatás gyakor-
lására is lehetőség nyílt. Az elmúlt 
év során a visegrádi négyek (Ma-
gyarország, Csehország, Szlovákia, 
Lengyelország) ott voltak a Training 
Bridge 2017 nevű gyakorlatsoroza-
ton a Baltikumban, hogy segítsük 
megerősíteni a térség lakóinak biz-
tonságát. Ez a sorozat kiváló példáját 
adta a V4-ek közös erőfeszítésének, 
amely a tágabb régió biztonságát 
szolgálta.

– Változott-e a honvédség meg-
ítélése a szövetséges hadseregek, a 
velünk együtt szolgáló, gyakorlato-
zó katonák körében?

– Igen, változott, a pozitív meg-
ítélés tovább erősödött. A Magyar 
Honvédség továbbra is jó kapcsolatot 
ápol a szövetséges erők csapataival. 
A műveletekben részt vevő katonák 
felkészültségükkel, szolgálatukkal 
az elmúlt évek során kivívták kül-
földi partnereink és a velük együtt 
szolgálók elismerését. Büszkén 
mondhatom, hogy nemcsak szem-
bedicsérni szokták a magyar ka-
tonákat, de a hátuk mögött is elis-
meréssel szólnak a munkájukról. 
A különböző nemzetek képviselői 
szívesen dolgoznak velünk, ezt jól 
mutatják a felkérések. De bizonyít-

ják az olyan fontos beosztások 
is, mint például a KFOR-misszió 
parancsnokhelyettese, amelyet im-
már második alkalommal tölt be 
magyar tábornok, emellett ugyancsak 
magyar tábornok az EUFOR-misszió 
törzsfőnöke, a NATO Szövetséges 
Transzformációs Parancsnokság 
parancsnokának képviselője a 
Pentagonban, a NATO Európai 
Főparancsnokság nemrég létreho-
zott informatikai és kibervédel-
mi csoportfőnöke, a Többnemzeti 
Összhaderőnemi Parancsnokság 
parancsnokhelyettese, valamint 
a Szövetséges Fegyveres Erők 
Szárazföldi Parancsnokságának 
törzsfőnöke. Mellettük több mint 
200 tiszt és altiszt szolgál a külön-
böző NATO-parancsnokságokon.
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– Milyen szervezeti átalakítások 
történtek 2017-ben?

– Az ezredszintű különleges műve-
leti képességünket 2017. szeptember 
elsejével dandárszintű szervezetté 
alakítottuk. Az MH 2. vitéz Berta-
lan Árpád Különleges Rendeltetésű 
Dandárban új szintre emeljük e ké-

pességet, s ezzel folytatódhat az a 
folyamat, amelynek során a különle-
ges műveleti szerepvállalás elévül-
hetetlen érdemeket szerzett a Magyar 
Honvédségnek mind hazai, mind 
nemzetközi viszonylatban. Az MH 
Pápa Bázisrepülőtér feladatrendsze-
rének változása nyomán a szervezet 

önálló ezreddé alakult át. Emellett a 
területi alapon szerveződő tartalékos 
rendszer fejlesztése keretében újabb 
tíz helyőrségben alakult meg önkén-
tes területvédelmi kiképzőszázad az 
MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Ki-
képző Parancsnokság vezetése alatt.

– Milyen egyéb változások tör-
téntek az önkéntes tartalékos rend-
szer területén?

– Gyökeresen megújítottuk a tar-
talékos rendszert azzal, hogy területi 
elven szerveződő alapokra helyeztük. 
Ennek lényege, hogy a szolgálatot 
vállalók a lakóhelyük szerinti já-
rásban kapják meg a kiképzésüket 
és felszereléseiket, illetve szükség 
esetén ott teljesíthetik feladataikat 
anélkül, hogy az otthonuktól, csa-
ládjuktól hosszabb időre el kellene 
szakadniuk. Az elmúlt évben a tobor-
zás megkezdésével a gyakorlatban is 
elindult az önkéntes területvédelmi 
tartalékos szolgálati forma feltöltése. 
Bátran mondhatom, hogy népszerű 
az új rendszer, hiszen a tavaly nyá-
ron elkezdett toborzás eredménye-
ként decemberben már az ezredik 
jelentkezővel köthettünk szerződést. 
A megkezdett munkát idén is folytat-
juk, hiszen világosan kitűzött célunk, 
hogy ne legyen az országban olyan 
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település, amely nem rendelkezik bi-
zonyos létszámú kiképzett katonai 
erővel. Így szükség esetén helyben 
áll rendelkezésre egy kiképzett, fel-
készített, alkalmazható állomány a 
helyi közösségek számára a honvé-
delmi vagy katasztrófavédelmi fel-
adatok támogatására.

– A Zrínyi 2026 honvédelmi és 
haderő-fejlesztési program kere-
tében mik voltak az eddigi jelen-
tősebb haditechnikai beszerzések, 
fejlesztések, modernizálások? Mi 
várható ezen a téren 2018-ban? 

– A Magyar Honvédség elkötele-
zett amellett, hogy Magyarország 
biztonságát garantálja, ezért indította 
el az elmúlt huszonöt év legnagyobb 
és legátfogóbb honvédelmi prog-
ramját. A modernizáció már meg-
kezdődött, a tárca költségvetésének 
legalább 20 százalékát erre fordítja. 
A Zrínyi 2026 megkezdése óta már 
olyan megvalósult honvédelmi ké-
pességekről beszélhetünk, mint a 
kadétrendszer, az ösztöndíjrendszer, 
a Honvédelmi Sportszövetség vagy 

az önkéntes területvédelmi tartalé-
kos rendszer kialakítása. Ami a had-
erőfejlesztést illeti, a modernizációs 
folyamatok érintik a légierő és a 
szárazföldi haderőnem valamennyi 
területét, de megújul a logisztikai, 
a katona-egészségügyi és a vezetési 
rendszer is. A fejlesztések középpont-
jában az ember, a katona és egyéni 
felszerelése, annak megújítása áll. 
Ütemezett, átgondolt beszerzésekről 
van szó, tízéves fejlesztési ciklusra 
elosztva, tehát nem érkezhet meg 
minden egyszerre. Természetesen 
vannak már látványos, megvalósult 
eredmények: ilyenek a Jak–52-esek 
helyett beszerzett új, korszerű, Zlin 
típusú kiképző-felderítő repülőgépek, 
a már 2018-ban beérkezett két Airbus 
A319-es csapatszállító repülőgép. 
Emellett közel kétszáz terepjáró gép-
kocsi, és számos speciális gépjármű 
beszerzése történt meg 2017-ben. 
Fontos fejlesztés volt az előretolt re-
pülésirányító kiképzőrendszer-szimu-
látor telepítése, mellyel Európában is 
csak alig néhány ország rendelkezik, 

de régiós szinten csak nekünk van 
ilyen. Folytattuk a katonák egyéni 
felszerelésének, ruházatának meg-
újítását, és rövidesen minden katona 
megkapja az új, 2015M hadigyakorló 
egyenruháját. A helikopterfl ottánkból 
nagyjavításon estek át a Mi–17-es 
szállítóhelikopterek, és megkezdő-
dött a Mi–24-es harci helikopterek 
üzemidejének meghosszabbítása is. 
Ezekkel már az új eszközök beszer-
zéséig biztosítani tudjuk a Magyar 
Honvédség helikopterképességét. A 
jövőre nézve a folyamatosan növek-
vő honvédelmi költségvetés megte-
remti a fejlesztési programok folyta-
tását, a haditechnikai modernizáció 
felgyorsítását is. Ennek része egye-
bek mellett a légi és földi szállítási 
képességek, a légvédelmi, a tüzér és 
páncéltörő tüzér képességek fejlesz-
tése. Emellett az új típusú kihívások-
nak megfelelően kiemelt fi gyelmet 
fordítunk a hibrid hadviselés keretén 
belül a kibervédelemre: olyan eszkö-
zök beszerzése és alegységek létre-
hozása a cél, amelyek kezelni tudják 
a kibertérből érkező támadásokat.
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– Meddig lesznek használhatók a 
nagyjavított Mi–17-esek és Mi–24-
esek? Milyen típusban gondolkod-
nak ezt követően?

– A nagyjavítás után a gépek újabb 
nyolc évig lesznek használhatók, 
ugyanakkor ez nem váltja ki korábbi 
célkitűzésünket, hogy új, illetve kor-
szerű gépekre is szükség van. A kato-
nák sosem konkrét típusokban gondol-
kodnak, legyen szó bármilyen eszköz 
beszerzéséről, hanem technikai-mű-
szaki paramétereket, hadműveletei 
követelményeket határoznak meg.

– Mi vár a honvédségre 2018-
ban? Melyek lesznek a főbb felada-
tok, hadgyakorlatok?

– A jövőben is célunk a szoros és 
hatékony együttműködés szövetsé-
ges partnereinkkel, ezért 2018-ban 
ismét számos nemzetközi gyakorla-
ton veszünk részt itthon és külföldön 
egyaránt. A fontosabb kiképzési ese-
mények között megemlíthető a svéd-
országi Légi Fölény 2018, amelynek 
keretében Gripenjeink levegő-levegő 
rakéta éleslövészetet, gépágyúlövé-
szetet, levegő-föld lövészetet és bom-
bavetést hajtanak végre, valamint a 
Tobruq Legacy 2018 többnemzeti 
légvédelmi rakéta harcászati gyakor-
lat. A legnagyobb szabású, komp-
lex harcászati gyakorlatra, a Brave 
Warrior 2018-ra nyár végén, ősszel 
kerül sor. Összességében az idei is 
a gyakorlatok éve lesz, hiszen több 

mint 100 hazai és csaknem 200 kül-
földi gyakorlaton és kiképzési ren-
dezvényen vesznek részt katonáink.

– Harmadik éve teljesítenek a 
katonák szolgálatot az ideiglenes 
biztonsági határzárnál. Az első idő-
szakhoz képest mennyire sikerült 
komfortossá tenni az ott szolgálók 
életkörülményeit?

– Elismeréssel kell szólnom az 
állomány szolgálatáról és helytállá-
sáról, amelyet immár harmadik éve 
tanúsítanak a határ mentén, ahol 
eddig mintegy 18 ezer katonánk, 
honvédségi dolgozónk fordult meg a 
különböző váltásokban. Ez a feladat 
sok munkát és sok áldozatot követelt 
tőlük, ugyanakkor a honvédség egé-
sze rengeteg tanulsággal, tudással és 
tapasztalattal gazdagodott az elmúlt 
időszak során. Voltak nehéz pillana-
tok, kihívások az elején, hiszen előtte 
évtizedekig nem volt példa hasonló 
nagyságrendű feladatra a honvédség 
hazai tevékenységében. Arra törek-
szünk, hogy a határnál szolgáló ka-
tonák a legjobb ellátást kapják, a 
körülményeket pedig minél komfor-
tosabbá tegyük. Ezért alakítottuk ki 
tavaly a kor színvonalának megfelelő 
határvédelmi bázisokat, amelyek azt 
a célt szolgálják, hogy a katonáknak 
könnyebb, hatékonyabb lehessen az 
egyébként megterhelő határ menti 
szolgálat. A bázisok elkészülésével 
töredékére csökkent az utazási idő a 

szállás és a szolgálati hely között, 
ugyanakkor a bázisok a korszerű, 
kulturált regenerálódást és pihenést 
is biztosítják a katonák számára. 

szállás és a szolgálati hely között, szállás és a szolgálati hely között, 
ugyanakkor a bázisok a korszerű, 
kulturált regenerálódást és pihenést 

szállás és a szolgálati hely között, 

8

HADERŐ

A nag javításon átesett Mi– -es he iko terek még n o  évig 
haszná hatók

A Mag ar Honvédség k n eges 
m ve eti a aku ata 

 sze tem er e sejéve  
dandárszint  szervezetté vá t



A honvédség vezetése azzal számol, 
hogy továbbra is szükséges lesz a 
katonák részvétele a határvédelmi 
feladatokban.

– A Magyar Honvédség missziós 
szerepvállalásában várható-e vál-
tozás 2018-ban?

– A békeműveleti missziók kapcsán 
az elsődleges cél változatlan, azaz 
igyekezzünk a problémák megoldá-
sát ott segíteni, ahol azok kialakul-
tak. Ennek szellemében továbbra is 
prioritást élvez az egyesített balkáni 
hadszíntéren és az Afganisztánban 

szolgáló kontingensek nemzeti tá-
mogatása, valamint az MH Iraki 
Kiképzés-biztosító Kontingenssel 
kapcsolatos feladatok végrehajtása. A 
tervezett létszámokban az év első fe-
lében egyelőre nem várható változás: 
a Magyar Honvédség az irányadónak 
tekintett 1000 fős ambíciószinttel 
vesz részt a NATO-, EU- és ENSZ-
műveletekben.

A honvédség vezetése azzal számol, 

9

A haderő- ej esztés kereté en 
új tehergé ko sikat is 

ka ott a honvédség

Missziós 
szere vá a ásunk 
kieme t színtere 
a a kán
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Az 18 4 8 / 4 9 -es f orradalom és szabadságharc  
kezdetének 170.  évf ordu ló j a alkalmábó l meg-
emlékezést tartottak a kabul i  Hami d K arzai  
Nemzetközi Repülőtéren szolgáló magyar 
katonák és c i vi lek. Az ünnepség alkalmából  
a magyar kontingens felújította a repülőtéren 
található magyar kopjafát, emellett egy nemzet-
közi Mi–17 szimulátorversenyt is rendeztek. Az 
indulóknak három feladatot kellett teljesíteniük, 
s a verseny bírái az MH 86. Szolnok Helikop-
terbázi s R u bi k heli kopter-zászló alj ának azon 
tagjai voltak, akik az elmúlt évben Ostravában 
első helyen végeztek. A győzelmet végül a 377. 
heli kopterszázad képvi seletében i ndu ló  G haf ar 
őrnagy szerezte meg.

Honvedelem.hu; fotó: a magyar kontingens

    Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának tárcavezetője delegáció élén 
hivatalos látogatást tett az Iraki Kurdisztán fő-
városában, Erbilben. A vendégeket Falah Musz-
tafa Bakír, a kurdisztáni régió külügyminisztere, 
dr. Vezekényi Csaba, Magyarország erbili 
főkonzulja, illetve az MH Iraki Kiképzés-biz-
tosító Kontingens 5. váltásának parancsnoka 
fogadta, aki tájékoztatta a delegáció tagjait a 
kontingens felépítéséről és feladatrendszeréről. 
A miniszteri látogatás programja ezt követő-
en az olasz fél által üzemeltetett Singara tábor 
bemutatásával folytatódott, ahol a vendégek 
egyebek mellett megismerkedhettek az ott tele-
pült állomány élet- és munkakörülményeivel is.

Kép és szöveg: MH IKBK 5.

Dr. Kopcsó István dandártábornok, a Magyar 
Honvédség egészségügyi főnöke szakmai lá-
togatás keretében a koszovói Novo Selo tábor-
ban megtekintette az új, 2017 novemberében 
beszerzett ROLE-1 egészségügyi sátorkomp-
lexumot. Mivel a koszovói magyar kontingens 
– a KFOR Harcászati Tartalék Zászlóalja – 
magas készenlétű alegység, amelynek feladata, 
hogy bármikor telepíthető legyen a térségben, 
ezért egy ilyen szintű mobil és moduláris 
egészségügyi képesség komoly támogatás a 
katonák számára. A teljes mértékben önellátó, azaz saját áram- és légkon-
dicionáló berendezéssel rendelkező ROLE-1 sátor segítségével lehetséges 
járóbetegek, fekvőbetegek, illetve súlyos vagy életveszélyes sérültek azonna-
li  ellátása és stabi li zálása i s.

Horváth Gábor hadnagy, fotó: MH KFOR Kontingens
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FEJLESZTÉS

MAGYAR NAP 
KABULBAN

Dr. Kopcsó István dandártábornok, a Magyar 
Honvédség egészségügyi főnöke szakmai lá-
togatás keretében a koszovói Novo Selo tábor-
ban megtekintette az új, 2017 novemberében 
beszerzett ROLE-1 egészségügyi sátorkomp-
lexumot. Mivel a koszovói magyar kontingens 
– a KFOR Harcászati Tartalék Zászlóalja – 
magas készenlétű alegység, amelynek feladata, 
hogy bármikor telepíthető legyen a térségben, 
ezért egy ilyen szintű mobil és moduláris 
egészségügyi képesség komoly támogatás a 
katonák számára. A teljes mértékben önellátó, azaz saját áram- és légkon-
dicionáló berendezéssel rendelkező ROLE-1 sátor segítségével lehetséges 
járóbetegek, fekvőbetegek, illetve súlyos vagy életveszélyes sérültek azonna-

Horváth Gábor hadnagy, fotó: MH KFOR Kontingens



Sinka István összeállítása

MAGYAR HONVÉD 11

Medálparádét tartottak a koszovói Novo Selo tábor-
ban szolgáló MH KFOR Kontingens 17. váltásánál. 
A katonák közül azok vehették át a NATO-medá-
lokat, akik először teljesítettek a balkáni hadszínté-
ren harmi nc  napot meghaladó  mi sszi ó s szolgálatot.  
A rendezvényen Salvatore Cuoci vezérőrnagy, a 
KFOR parancsnoka ünnepi beszédében kiemelte: 
a Harcászati Tartalék Zászlóalj példaként szolgál 
a tömegoszlatás és a tűziszony-kezelés, vagyis az 
úgynevezett fi re phobia kiképzés tekintetében. Fel-
készültségük alapj án K oszovó -szerte mi ndenhol 
bevethetők. Cuoci vezérőrnagy elismerő szavakkal 
méltatta Varga István alezredes, a magyar zászlóalj 

parancsnoka, eddigi munkáját, a hazatérő katonáknak pedig a misszió hátralévő 
időszakára minden jót és katonaszerencsét kívánt – magyarul is. 

Jánosi Eszter hadnagy; fotó: Szabados Szilveszter főtörzsőrmester
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A többhetes felkészülést követően márciusban 
megtörtént a váltás az ENSZ Ciprusi Békefenntar-
tó Misszió (UNFIC P) magyar kontingensnél. A 
negyvenharmadik váltás békefenntartói már meg 
i s kezdték a mu nkát a szi geten.  Az éves rotác i ó s 
tervnek megfelelően, március első felében három 
ütemben összesen huszonkét katona érkezett a mű-
veleti területre. A magyar békefenntartók három ál-
lomáshelyen, a famagustai 4. szektorparancsnoksá-
gon, a Camp General Stefanikban, a magyar szakasz 
táborában, az athienoui helyőrségben települő Camp 
Szent Istvánban, illetve a szintén a 4. szektorban 
elhelyezkedő 91-es járőrbázison teljesítenek szol-
gálatot. A nicosiai UNFIC P-főparancsnokságon 
ezúttal nem történt váltás. 

Dr. Ujházy László alezredes; fotó: UNFICYP

MEGKEZDŐDÖTT 
A SZOLGÁLAT

Ünnepélyes keretek között megtörtént az MH EUFOR 
Kontingens parancsnoki beosztásának átadás-átvétele, 
amellyel befejeződött a 21. váltás 2017 szeptembe-
rében megkezdett feladat-végrehajtása. Az esemény 
különlegessége az volt, hogy az átadás-átvételi jegyző-
könyvet ugyanazok a kontingensparancsnokok (Stoszek 
János alezredes – MH EUFOR Kontingens 21. váltás, 
Megtért István alezredes – MH EUFOR Kontingens 
20., majd 22. váltás) írták alá, mint fél évvel ezelőtt, 
csak fordított szereposztásban. Az ünnepségen Szpisják 
József dandártábornok, az EUFOR parancsnokságá-
nak törzsfőnöke beszédében méltatta az MH EUFOR 
Kontingens 21. váltásának féléves teljesítményét, majd 
megköszönte a Stoszek János alezredes által vezetett 
konti ngens ki tartó é s áldozatos munká j át.    

Pesti Gábor őrnagy; fotó: Tóvári Róbert százados
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A sarkvidék sem akadály…
NAGYVILÁG Trautmann Balázs  Fotó: internet

JÉG VELÜK!

BÁTRAN NEVEZHETJÜK AZ EGYIK 
LEGLÁTVÁNYOSABB HADITENGERÉSZETI 
HADGYAKORLATNAK AZ AMERIKAI 
ICEX 18-AT. VÉGY HÁROM NUKLEÁRIS 
MEGHAJTÁSÚ TENGERALATTJÁRÓT, 
AZ ÉSZAKI-SARKVIDÉK VÉGTELEN JÉGMEZŐIT, 
NÉHÁNY REPÜLŐGÉPET, SÁTRAKAT, 
CSÁKÁNYOKAT ÉS HÓLAPÁTOKAT: MÁRIS 
ADOTT MINDEN A TÉLI GYAKORLÁSHOZ.

Március első hetében két ame-
rikai és egy brit atommeg-
hajtású vadász-tengeralatt-

járó találkozott az szaki-sarknál. 
Az öthetes ICE  2018 hadgyakor-
latot idén a Sea olf-osztályú USS 
CONNECTICUT (SSN–22), a 
továbbfejlesztett Los Angeles-osz-
tályba tartozó USS HARTFORD 
(SSN–768) és a Királyi Haditengeré-
szet Trafalgar-osztályának gyöngy-
szeme, a HMS TRENCHANT (S91) 
hajtotta végre. A kiképzési feladat 
alapvető célja annak tesztelése volt, 
hogy az emberek és a gépek miképp 
maradnak harcra képesek extrém téli 
időjárási körülmények között. Ennek 
során számos feladatot végeztek el 
a tenger felszínén és persze a víz, 

illetve a jégmező 
alatt. A leginkább 
mozivászonra való 
mozzanat során a 
tengeralattjárók 
tornyaikkal áttörték 
a sarkvidéki jeget 
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Trautmann Balázs  Fotó: internet
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és a felszínre bukkantak. Ez sem 
öncélú mutatvány: egy esetleges 
atomháború során a sarki jégtakaró 
alatt megbújó hajóknak képeseknek 
kell lenniük a felszínre emelkedni 
és ott a legénységnek például egy 
kisebb sátortábort felépíteni. Ez az 
Ice Camp Skate nevet kapott mobil 
minitámaszpont, amelyben teljes ki-
építés esetén ötven tengerész képes 
éli, dolgozni, sőt, egy kisebb 
harcálláspontot üzemeltetni.

Már a gyakorlat tervezése során 
nagy hangsúlyt kapott a környezet-
védelem. Ennek megfelelően amit 
odavittek, azt el is kellett onnan 
hozni: semmi nem maradhatott ott 
a tábor helyén vagy a jégfelszínre 
bukkant tengeralattjárók környékén. 
Emellett hadászati okokból arra 
törekedtek, hogy minél kevesebb 
energia felhasználásával működ-
tessék a tábort, s így minél kisebb 
legyen a logisztikai igény. Egy eset-



leges sarkvidéki hadművelet során 
létfontosságú, hogy a felépített elő-
retolt támaszpont lehetőség szerint 
önfenntartó legyen, hiszen ide igazán 
nehéz és költséges mondjuk a fűtő-
olaj szállítása.

TERÜLETSZERZÉS
Nem véletlen a megnövekedett fi -
gyelem. Az szaki-sark stratégiai 
fontossága egyre nő. Ahogyan a jég 
fogy és szabadulnak fel az eddig 
használhatatlan hajózási útvonalak, 
úgy lesz egyre inkább értékes a terü-
let gazdaságilag és katonailag egy-
aránt, bár hivatalosan az szaki-sark 

demilitarizált terület. Arra azonban 
már most is számos példa van, hogy 
a nemzetközi jog pontosan annyit ér, 
amennyit betartanak belőle: például 
a dél-kínai tenger számos új kínai 
támaszpontja mutatja be az egyez-
mények hatékonyságának korlátait. 
Hivatalosan a sarkvidéken öt állam 
(Kanada, Norvégia, Grönland miatt 
Dánia, Oroszország és az Egyesült 
Államok) rendelkezik a partjaitól 
számított 200 mérföldes (370 kilo-
méteres) kizárólagos kereskedelmi 
hasznosítási zónákkal. Az ezen kívül 
eső terület pedig nyílt tenger. A szá-
razföld felől benyúló, a tengerfenéket 
alkotó kontinentális talapzat folyto-
nossága miatt azonban több állam is 

jogot formálna a sarkvidék jelentős 
részére, illetve az ott található ás-
ványkincsekre. Ez több százezer, sőt 
Oroszország esetében például 1,2 
millió négyzetkilométeres területi 
igényt jelent. Bár a jogi csatározás, 
illetve az ENSZ illetékes szakbi-
zottságának munkája még tart, azt 
már a térségben érdekelt államok is 
pontosan tudják: azé lesz a terület, 
aki ütőképesebb katonai erőt képes 
felvonultatni. Míg Oroszország már 
kifejezetten a sarkvidékre felszerelt 
és kiképzett hadsereget, légierőt épít, 
az amerikai válasz egyelőre vissza-
fogottabb. A kétévente megrendezett 
ICE -gyakorlat ennek egyik eleme, 
melyet olyan egyéb programok is 
kiegészítenek, mint amilyen az ame-
rikai parti őrség új, nehéz jégtörő 
hajóosztályának nemrég bejelentett 
fejlesztése.
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LÉGI TÁMOGATÁS

A gyakorlat nemcsak a hadi-
tengerészeknek, de a légierő-
nek is munkát ad. 2016-ban 
például a 249. szállítórepü-
lőgép-század hat fős legény-
sége és C–17A Glomebaster 
III-as repülőgépe kapta meg 
azt az izgalmas feladatot, 
hogy légi utánpótlást dob-

jon le a sátortábor építéséhez és 
üzemeltetéséhez. A dolog nehézsé-
gét egyrészt a végtelen hómezők és 
a változó mágneses terek melletti 
navigáció jelentette, másrészt egy 
olyan tábort kellett megtalálni, mely 
óránként közel egy kilométeres se-
bességgel úszik a vízen. Az alaszkai 
Deadhorse repülőteréről útnak indu-
ló gép szerencsésen végrehajtotta az 
úttörő feladatot: ez volt ugyanis az 
első olyan bevetés, amikor az alasz-
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kai Elmendorf-Richardson Egyesített 
Légibázis repülőgépével sarkvidéki 
utánpótlást juttattak célba ejtőernyő-
vel. Ennek során nyolc konténerben 
közel hat tonna felszerelést és után-
pótlást dobtak le a legészakibb (igaz, 
csak ideiglenes) amerikai katonai bá-
zisra. A sikerhez persze az is kellett, 
hogy még a légitámaszponton, biz-
tonságosan, szimulátor segítségével 
gyakorolják be, milyen problémák 
várhatók a sarkvidéki repülés során 
és azokat miként lehet elhárítani a 
négyhajtóműves stratégiai szállítógép 
pilótafülkéjében.

A General Dynamics cég Bluefin típusú, távolról irányított tengeralattjárója 
az ICEX 2016 gyakorlaton.

MAGYAR HONVÉD



KUTATÁSOK A MÉLYBEN
A haditengerészek és hajóik nem csu-
pán az extrém körülmények közötti 
hadviselést gyakorolják ilyenkor, 
hanem komoly tudományos kutató-
munkát is végeznek. 2016-ban pél-
dául rövid hatótávolságú, víz alatti 
akusztikus kommunikációs kísérle-
teket is végrehajtottak. Egy speciális 
hangsugárzó eszközt a vízbe 25, 50 
és 138 méterre leengedve több frek-

vencián (950, 2800 és 405 Hertz) 
jelsorozatokat küldtek ki, melyeket 
az 1500 és 3000 méterre elhelyezett 
speciális víz alatti mikrofonokkal 
fogtak. A rögzített jeleket elemezve a 
tudósok arra voltak kíváncsiak, hogy 
mekkora a jelveszteség, hogyan ala-

kul a jel és a zaj aránya a frekvenci-
ák, a mélységek és a távolságok vál-
toztatásával. Mint a kísérletek során 
kiderült, 50 méteres mélységben egy 
olyan vízréteg húzódott, mely komo-
lyan befolyásolta a hangok terjedését. 

Emellett a térség víz alatti akuszti-
kus viszonyait modellező szoftver-
ről is kiderült: ami a szervereken 
működő modell volt, az a valóság-
ban teljesen másképp funkcionált.
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T ö bbhetes elméleti  és gyakorlati  ki képzést kö -
vetően négynapos éleslövészeten bizonyították 
felkészültségüket az MH 5. Bocskai István Lö-
vészdandár Hódmezővásárhelyen települő 3. 
Bercsényi Miklós lövészzászlóaljának és 62. lö-
vészzászlóaljának nemrég aknavető-kezelői be-
osztásokba helyezett tüzérkatonái. Mellettük a 
kitelepült hódmezővásárhelyi két lövészzászló-
alj szinte valamennyi tüzér beosztású katonája 
részt vett a táborfalvai rendezvényen. Hazánk 
NATO-szerepvállalásának keretében ugyanis a 
62. lövészzászlóalj tűztámogató alegységei és ak-
navetőszakaszai CREVAL-ellenőrzésre (Combat 
Readiness Evalution of Land Headquarters and 
Units) készülnek.

Kép és szöveg: Galambos Sándor
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SEREGSZEMLE Sinka István összeállítása

VIZSGALÖVÉSZET

TÖBBNEMZETI LOGISZTIKAI KIKÉPZÉS

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtiszt-
képző Kar katonai felsővezető szakirányú továbbképzési szakjának 
hallgatói az MH 1. Honvéd Tűzszerész- és Hadihajós Ezrednél (MH 
1. HTHE) tettek látogatást. A hallgatói csoport egy aknamentesítő ha-
jóval érkezett az MH Hadikikötőbe, ahol Szilágyi Zsolt alezredes, az 
MH 1. HTHE parancsnoka fogadta a tizenkét főtisztet. A tanfolyam 
résztvevői rövid tájékoztató után megtekintették a parancsnoki mo-
torcsónakot, a tűzszerész járőrhajót, valamint a hadihajós kiállítást, 
ezt követően pedig az Irinyi János laktanyában megismerkedhettek 
azokkal a speciális eszközökkel, amelyekkel az alakulat tűzszerész 
katonái végzik mentesítési feladataikat.

r  ar ovi s ita főhadnagy; fotó:   T E
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Ausztriában, a Bundesheer Logisztikai Iskolájának laktanyájában 
kezdődött meg, majd Magyarországon, illetve Csehországban foly-
tatódott a Fourlog 2018 többnemzeti logisztikai kiképzés, amelyen 
négy nemzet – magyar, cseh, osztrák és szerb – végzős logisztikai 
tisztjelöltjei vettek részt. A hallgatók Z ölfaxingban, a Bundesheer 
33. könnyűlövész-zászlóaljánál bekapcsolódtak a béketámogató 
műveletekre történő gyakorlati felkészítésbe. Az itthoni szakaszban, 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen többnemzeti munkacsoportok-
ban, tantermi körülmények között dolgoztak ki logisztikai támoga-
tással összefüggő szakfeladatokat, míg a gyakorlati munka a Brnói 
Védelmi Egyetemen és a cseh hadsereg szárazföldi haderőnemének 
kiképzőbázisán, Vy kovban ért véget.

Ta á s ivien; fotó: hh ni n e h
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Immár négy géppel folyik a leendő pilóták felkészítése az 
MH 86. Szolnok Helikopterbázison, miután használatba 
vették az újabb két Zlin típusú kiképző repülőgépet. A ta-
valy nyáron bemutatott két kétüléses Zlin–242L típus mellé 
nemrég érkezett meg a két négyüléses Zlin–143 LSi repü-
lőgép, amit a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderő-fejlesztési 
program keretében vásárolt meg a Magyar Honvédség a cseh 
gyártótól. A leendő pilóták a modern integrált műszerrend-
szerek alkalmazását is elsajátíthatják a gépek segítségével, 
amelyek emellett kis magasságú vizuális felderítő repülésre, 
megfi gyelésre, futárrepülésre, egy-két utas, illetve kisméretű 
küldemény szállítására szintén alkalmasak.

 s szöveg: honvedele h

A kiképzési terv szerint januárban jég alá merülést hajtottak volna 
végre a szentesi MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred mun-
kabúvárai, de az akkori tavaszias időjárás miatt erre nem volt le-
hetőségük. A március eleji kemény fagyok azonban lehetővé tették 
az elmaradt kiképzés pótlását. A felkészítésen a műszaki ezred 
katonái mellett részt vettek még az MH 1. Honvéd Tűzszerész- és 
Hadihajós Ezred búvárai is, akik az első hét védett vízi merülé-
sei után a szentesi tiszai gyakorlótéren, valamint a Mályi tóban 
elevenítették fel a búvárfelszerelések és -eszközök használatát. 
A változékony időjárási viszonyokra jellemző, hogy egy hét alatt 
háromszor vágtak léket, illetve az olvadó jég fölött biztosítaniuk 
kellett a hidraulikus eszközök működését is.

onvedele h ; fotó: aranyai stván

T V  ŐV T A Z IN- TTA

EGES V Z E MER TEK

Táborfalván, az MH Katonai Közlekedési Köz-
pont közlekedésianyag-tároló és kiképző rész-
legének bázisán húsz technikai eszköz bevoná-
sával került sor a szállító és szállítmánykísérő 
részleg vezetési gyakorlatára. A negyven katona 
és közalkalmazott vezetéstechnikából, KRESZ- 
és típusismeretből, gépjármű-üzemeltetésből, 
munka-, tűz- és balesetvédelemből kapott felké-
szítést és tett vizsgát, illetve az új beszerzésű esz-
közök (Toyota Hilux, Rába H18, VW T6, MAN 
TG pótkocsija, MAN TGS pótkocsija, MB 
G270) ismeretanyagának oktatása is megtörtént. 
A vezetési kiképzés során a forgalomszabályo-
zással biztosított nagy távolságú, oszlopmenet-
ben történő közlekedést is begyakorolták.

 s szöveg: a nal P ter őrnagy
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Kiváló a magyar és a szlovák katonák együttműködé-
se – jelentette ki dr. Benkő Tibor vezérezredes, a Hon-
véd Vezérkar főnöke a kelebiai határszakaszon tartott 
Cooperative Effort 2018 elnevezésű magyar–szlovák 
közös határvédelmi gyakorlás kapcsán, amelyet Milan 
Maxim vezérezredessel, a szlovák haderő vezérkari fő-
nökével együtt szemlélt meg. A rendezvényen, amelyen 
mintegy 100 magyar és 35 szlovák katona vett részt, 
bemutatták az ideiglenes biztonsági határzár működését, 
a feladat során használt katonai és rendőrségi eszközö-
ket, valamint a kelebiai határvédelmi bázist. Ezt követte 
a szlovák és a magyar katonák, illetve rendőrök közös  
gyakorlata, melynek során járőrözést, felderítést, továbbá 
elfogást hajtottak végre, valamint egy ,,betörni készülő  
csoport ellen is sikeresen megvédték a határszakaszt.

y las Szabol s; fotó: v nyi eroni a
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ERŐSÖDŐ V DE MI EG TTM KÖD S

Magyarország és Horvátország Európa legbiztonságosabb országai 
közé tartoznak, ami a magyar és horvát katonák együttműködésé-
nek, a közös katonai gyakorlatoknak is köszönhető – jelentette ki 
dr. Simicskó István honvédelmi miniszter Budapesten, miután meg-
beszélést folytatott Damir Krsti evi  horvát védelmi miniszterrel. 
A magyar tárcavezető kiemelte, hogy a felek kiválónak értékelték a 
katonai kapcsolatok alakulását és vizsgálják a további lehetőségeket. 
Támogatják a PESCO, az Európai Unió állandó, strukturált védelmi 
együttműködési rendszerének létrejöttét. Döntöttek három, a közeljö-
vőben aláírandó egyezményről is (légtérrendészeti, légi kutató-mentő, 
illetve radaradat-csere témában), a két ország hadiiparának együttmű-
ködése érdekében pedig közös munkacsoportot hoznak létre.

rave z i ry dá ; fotó: v nyi eroni a

RT KE S S E ADATSZA S

Nem tudunk jövőt építeni, ha nincs mögöttünk valós teljesítmény – 
mondta Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti ál-
lamtitkára azon az éves értékelő és feladatszabó értekezleten, amelyet 
az alárendeltségébe tartozó szervezetek állományának tartott a HM 
Hadtörténeti Intézet és Múzeumban. A miniszterhelyettes rámutatott: 
a gazdaság erősödésének köszönhetően Magyarország be tudja tartani 
nemzetközi vállalásait, és végrehajtjuk az elmúlt huszonöt esztendő leg-
komplexebb fejlesztését, a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderő-fejleszté-
si programot. Az alárendeltségébe tartozó szervezetek munkáját értékel-
ve Vargha Tamás hangsúlyozta: bár tevékenységük kevésbé látványos, 
mégis nélkülözhetetlen a Magyar Honvédség társadalmi elfogadottsága 
és megbecsülése érdekében.

R v sz la; fotó: Tóth ászló



Huszár János altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnökének helyettese 
és dr. Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora vette 
át a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében a Magyar Örök-
ség Díjat, amelyet az alapítvány kuratóriuma idén a Ludovika Aka-
démiának ítélt oda. Az 1995-ben alapított elismerést azon magyar 
személyiségek, intézmények, csoportok kaphatják, akik és amelyek 
tevékenységükkel hozzájárultak a magyar társadalom erkölcsi és 
szellemi felemeléséhez. A magyar tisztképzés hajdani fellegvára 
mára visszanyerte régi fényét, miután a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának hallgatói 
ismét a korábbi név alatt, a Ludovika Zászlóaljban sajátítják el a 
tiszti hivatás alapjait.

R v sz la; fotó: Tóth ászló

M RIA ŐHADNAG RA EM KEZTEK

A Biztonsági Együttműködési Központ (RACVIAC) szervezésé-
ben és a Honvédelmi Minisztérium támogatásával Nyitott gbolt 
tanfolyamot tartottak Magyarországon. A kilencnapos rendez-
vény – amelyen tizenegy külföldi és négy magyar hallgató vett 
részt – a tantermi foglalkozások mellett egy megfi gyelő repülést 
is magában foglalt. A tanfolyam ünnepélyes megnyitóján Dom-
ján László vezérőrnagy, a HM védelempolitikai főosztályának 
vezetője kiemelte: habár néhány ország konfl iktusa rányomja bé-
lyegét a Nyitott gbolt szerződés végrehajtására, az továbbra is 
az európai bizalom- és biztonságerősítő folyamat egyik kiemelt 
eleme, amely a nyitottság és az átláthatóság révén jelentősen 
hozzájárul egy biztonságosabb Európához.

onvedele h ; fotó:  v dele oliti ai főosztály

ÁTADTÁK A MAGYAR ÖRÖKSÉG DÍJAT

N IT TT G T TAN AM

Lebstück Mária főhadnagyra emlékeztek az új-
pesti Megyeri temetőben. Az egyetlen női huszár 
síremlékénél a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és 

jpest Önkormányzatának képviselői helyeztek el 
koszorút. Az ifjú hölgy a bécsi forradalom kitörése 
idején férfi ruhát öltött és Lebstück Károly néven 
jelentkezett az egyetemi légióba, majd Magyar-
országon folytatta katonai pályafutását. Később a 
német légióban, illetve az 1849. február 26 27-i 
kápolnai csatában szolgált anélkül, hogy bárki sej-
tette volna titkát. Ezt követően a Miklós-huszárez-
red tagjaként részt vett Buda visszafoglalásában. 
Az akkori idők legmagasabb rendfokozatú katona-
nőjét később Jókai Mór terjedelmes írása, illetve 
Huszka Jenő operettje tette igazán híressé.

 s szöveg: aragó anny
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A parancsnok nyugodt álma
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VÁLOGATOTT 
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ZSÚFOLT MÁRCIUSA VOLT 
AZ MH 2. VITÉZ BERTALAN 
ÁRPÁD KÜLÖNLEGES 
RENDELTETÉSŰ 
DANDÁRNAK: 
A ROHAMLÖVÉSZ 
BEOSZTÁSBA FELKÉSZÍTŐ 
SZAKALAPOZÓ KIKÉPZÉS 
MELLETT A KÜLÖNLEGES 
MŰVELETI BEOSZTÁSOKBA 
KERÜLŐKET KIVÁLASZTÓ 
ERŐPRÓBA IS A TAVASZ 
ELSŐ HÓNAPJÁRA 
ESETT.



Nem véletlen tehát, hogy az 
aznap már a következő (szin-
tén március végére eső) gya-

korlat egyeztetéséről éppen megér-
kező Sándor Tamás dandártábornok 
arcán is láthatóak voltak a fáradtság 
jelei: az egész alakulatra komoly ter-
helést rak a missziós és határ menti 
feladatok ellátása, továbbá a kiképzé-
si és válogató események megszerve-
zése, zökkenőmentes lebonyolítása.

A nyolchetes szakalapozó képzés 
keretében az alapkiképzést sikerrel 
teljesített katonák azt az általános 
szakfelkészítést kapják meg, amely 
ahhoz szükséges, hogy különböző 
szolgálati feladatokat tudjanak ellátni 
a számukra kijelölt alegységeknél. 
Ilyenek lehetnek például a roham-
lövész-csoportok, továbbá azok a 
támogató elemek, amelyek kimon-
dottan a különleges műveleti vagy 
a rohamlövész-osztagok eredmé-
nyes munkáját biztosítják. A nyolc 
hétbe – a fi zikai felkészítésen kívül 
– rengeteg kisalegységszintű harcá-
szati foglalkozás, gépkarabéllyal és 
pisztollyal végrehajtott éleslövészet, 
a helységharc alapjainak elsajátítá-
sa és tereptan-foglalkozás fér bele. 
Ezek adják meg azt az alapot, amiből 
aztán később a beosztásba került ka-
tonák építkezni tudnak.

– Erre a két hónapos felkészítésre 
nagy szükség van, már csak azért 

is, mert a 2015-től fennálló határ-
helyzet és az abból fakadó felada-
tok következtében egy nagyobb 
szünet volt tapasztalható a szaka-
lapozó kiképzés végrehajtásánál. 
Az alakulat katonái ugyanis szintén 
bekapcsolódtak a déli határszakasz 
védelmébe. Számukra ez egyébként 
kiképzési értékkel is járt, hiszen az 
állomány rengeteg járőrözést tel-
jesít, s a mai napig olyan területen 
tevékenykedünk, ahol nincs kiépített 
határzár. Itt valóban hatékonyan kell 
végrehajtani a különböző járőrözési 
módokat, illetve például az éjszakai 

fi gyelést. Mindezek kiképzési értéke 
persze nyilván nem helyettesítheti 
a nyolchetes, intenzív szakalapozó 
képzést – tudtuk meg Sándor Tamás 
dandártábornoktól.

SEMMI EXTRA
A felkészítés során egyébként sem-
milyen extra fi zikai vagy szellemi 
követelmény nincs a részt vevő állo-
mánnyal szemben.

– gy gondolom, hogy egy átla-
gosan terhelhető, megfelelő fi zikai 
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állapotban lévő katona gond nélkül 
tudja teljesíteni ezt a tanfolyamot. A 
fi zikai állóképesség szempontjából 
például csak a Magyar Honvédség 
más alakulatainál is megkövetelt tel-
jesítményt várjuk el. gy tekintünk 
a szakfelkészítésre, hogy azzal arra 
a szintre hozzuk a katonát, amivel 
nálunk ezt követően képes az aktív, 
normális szolgálatellátásra, adott 
esetben például Afganisztánban, 
egy lövészalegység tagjaként. Per-
sze a két hónap alatt azért érezhető 
és mérhető változások történnek a 
résztvevők kondíciója, terhelhető-
sége tekintetében is. Tapasztalata-
ink szerint például az a katona, aki 
mondjuk 220 pontot teljesített a fi -
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zikai állóképesség felmérésekor, a 
nyolcadik hét végére eléri a 280-300 
pontot. Nálunk tehát elég intenzív a 
fi zikai igénybevétel, és nem általá-
nos fi zikai felkészítésről vagy reggeli 
testnevelésről beszélünk. Amikor 
reggel egy 20-25 kilós zsákot tesz-
nek az ember hátára és egész nap 
harcászati foglalkozásokat hajt végre 
ezzel a teherrel, nos, akkor bizony 
ez megfelelő fi zikaiállapot-fejlesz-
tést tud elérni egy idő után – jegyezte 
meg a parancsnok.

A kiképzést általában a jelentkezők 
húsz százaléka kénytelen feladni va-
lamilyen egészségi probléma miatt. 
A bokák, a térdek sérülése a leggya-
koribb, nem véletlenül: a táborfal-
vaihoz hasonló területen, éjszaka a 
terepen tartott foglalkozások során 

sajnos néha elkerülhetetlen a sérülés. 
Ahogy az ember egy átlagos, városi 
séta vagy kocogás közben, egy rossz 
lépés következtében is elszakíthatja a 
bokaszalagjait, úgy ez nyilván előfor-
dulhat a terepen, hátizsákkal, fárad-
tan és ráadásul az éjszaka közepén.

A szakalapozó felkészítés végére a 
kiképzők eredményeik alapján rang-
sorolják a résztvevőket. Azok, akik 
kimagaslóan teljesítenek, automati-
kusan bekerülnek a különleges mű-
veleti osztagok 10 napos kiválasztó 
rendezvényébe.

Azokat, akik fi zikailag vagy men-
tálisan még nem voltak alkalmasak 
a harcoló beosztás betöltésére, más, 
például harctámogató csoportokba 
lehet elhelyezni. Itt is építhetnek 
katonai karriert, de akár már néhány 

hónap vagy egy esztendő múltán újra 
megpróbálhatják a kiképzés végre-
hajtását.

TÍZ HOSSZÚ NAP
– A tíznapos kiválasztás persze már 
egy másik kategória. Itt alaposan 
megmérjük  az önként jelentkező 

katonákat: alkalmasak-e arra, hogy 
különleges műveleti beosztásba ke-
rüljenek  A kiképzők természetesen 
minden eszközt megmozgatnak azért, 
hogy egyfajta fokozatossági elv 
mentén haladva, de mind a mentális, 
mind a fi zikai állóképesség határáig 
eljuttassák ezeket a hölgyeket és ura-
kat. S nem véletlen a külön kiemelés: 
a válogató ugyanis a hölgyek szá-
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mára szintén teljesen nyitott, bár ez 
idáig női jelentkező még nem volt. 
Ugyanakkor több hölgy is sikerrel 
teljesítette már a törzsképzés kivá-
lasztó foglalkozást, amely bár néhány 
dologban eltér a harcoló katonák 
válogatási szempontjaitól, mégis 
igen komoly kihívásokat tartogatott 
a jelölteknek. A fi zikai állóképes-
ség felmérésében például nem volt 
különbség, csupán a végrehajtandó 
feladatok között akadtak minimális 
eltérések – szögezte le a tábornok.

A jelentkezők létszáma 2016-ban 
körülbelül hetven fő volt a tavaszi és 
az őszi kiválasztás kezdetén, s végül 
kevesebb, mint húsz fő kezd-
hette el a különleges műve-
leti alaptanfolyamot. Ez az 
arány egyébként megfelel a 
nemzetközi trendeknek is.

Az idei első kiválasztó 
esemény a sors fi ntoraként 
nem várt módon lett kü-
lönleges nehézségű: pedig 
éppen azért tolták ki márci-

us végére az időpontját, hogy ekkor 
már tavaszi időjárás fogadja a részt-
vevőket. Nos, ehhez képest március 
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19-én olyan zord terep- és időjárási 
viszonyok uralkodtak ebben a tér-
ségben is, hogy néhány betervezett 
mozzanatot, például a 3200 méteres 
futást is, törölni kellett. Bár nagyon 
pontos tervek alapján zajlik le a 10 
napos program, ez mégsem kőbe 
vésett : a kiképzőkre van bízva, hogy 
hol húzzák meg azt a határt, ameddig 
a katona ilyen időjárási körülmények 
között még terhelhető.

A jelentkezés és a végrehajtás egy-
aránt teljesen demokratikus: a meg-
felelő fi zikai állapot megléte esetén a 
Magyar Honvédség bármely katonája 

jelentkezhet, korra, rendfokozatra, 
beosztásra való tekintet nélkül. Az 
erőpróba 10 napja alatt a jelölteknek 
nincs nevük vagy rendfokozatuk, 
csak számuk. A kiképzőket nem 
érdekli, hogy az állomány honnan, 
melyik katonai szervezettől érkezett, 
magyarán: ki kicsoda. Az értékelés-
nek ugyanis a lehető legobjektívebb 
módon kell történnie.

– A feladatok kitűzése során fontos 
szempont a rugalmasság: bár ez idő 
alatt egy igen feszes tervet hajtanak 
végre a résztvevők, a kiképzőknek 
látniuk kell, és látják is, hogy az 

adott állomány mennyire terhelhető, 
mit lehet velük csinálni, mi az, ami 
működik és mi az, ami nem. Amint 
azt az elmaradt futás esete is jól pél-
dázza, nem ragaszkodunk feltétlenül 
és mereven a tervekhez. Természe-
tesen azt is alaposan ellenőrizzük, 
hogy a jelölteknek megvan-e az ál-
talános alap-állóképességük. Ha ez 
rendben, akkor én úgy gondolom, 
nem is lesz gond. Nagyon fontos 
hangsúlyozni ugyanis, hogy nem 
kérünk különleges, extrém dolgokat. 
A tapasztalatok például az mutatják, 
hogy nem is testben, hanem inkább 
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fejben fáradnak el először a részt-
vevők, és az is érdekes megfi gyelés, 
hogy ez általában az első 24-48 óra 
alatt történik meg – mondta Sándor 
Tamás dandártábornok.

Ez a kiválasztás például március 
19-én kezdődött és 20-án reggel már 
tizenhárom fővel kevesebben kezd-
ték meg a napi feladatokat.

– Aki azzal a hozzáállással érke-
zik ide, hogy megpróbálom a ki-
választást végrehajtani , annak nem 
fog sikerülni. Ha viszont úgy kezdi 
el ezt a tíz napot, hogy megcsiná-
lom, ha törik, ha szakad – akkor 
valószínűleg menni fog. n már 
nagyon sokszor elmondtam, hiszen 
minden kiválasztás előtt beszélek 

az állománnyal, hogy ez a tíz nap 
az egyénekről szól. Tehát az, hogy 
nem akarom hátráltatni a többieket, 

a csapatot, miattam ne büntessenek 
senkit  – csak kifogás. Ahhoz, hogy 
el tudjuk juttatni fejben és fi zikailag 
is az egyént, illetve adott esetben a 
köteléket a teljesítőképessége hatá-
rához, meg kell teremteni a szüksé-
ges körülményeket. Például most, a 
második napon két katonának sem 
sikerült megoldania a felszerelés 
összeállítása  foglalkozást az elvárt 
normaidőre, s ennek értelemszerűen 
kollektív fi zikai állóképesség-fej-
lesztés lett a következménye. Ma 
reggel tehát úgymond ők voltak 
műsoron , de holnap nem biztos, 

hogy megint miattuk kell fekvő-
támaszokat nyomni. Ha a kiképző 
azt látja, hogy egy bizonyos tevé-
kenységet a csapat 5 perc alatt már 
magabiztosan hajt végre, onnantól 
következő normaidőként 4 perc 30 
másodpercet határoz meg. Neki 
ugyanis az a dolga, hogy mindenkit 
megpróbáljon valamilyen szinten 
megtörni . Konkrétabban: a külön-

leges műveleti katonák válogatása 
során azt kell keresnünk, hogy ki 
az, aki akkor is képes megcsinálni 
a feladatot, amikor más már régen 
feladná – és nem a gyakorlótéren, 
hiszen mi afganisztáni és iraki kö-
rülményekre készülünk – hangsú-
lyozta a parancsnok.
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Nagyon sokszor felmerült már az 
a kérdés, hogy kell-e csökkenteni 
adott esetben a követelményeket

– A kérdés felvetése kapcsán 
mindig az a végszó, hogy át lehet 
strukturálni magát a kiválasztást és 
a képzést, alkalmazkodni kell és 
lehet is a kor követelményeihez, de 
a végén a kimeneteli teljesítmény 
nem csökkenhet. Mert én, mint pa-
rancsnok csak akkor alhatok nyu-
godtan, ha tudom, hogy azok a ka-
tonáim, akik Afganisztánban – vagy 
bárhol a világon –teljesítenek szol-
gálatot, hajtanak végre különleges 
műveleti feladatokat, olyan szintű 
képzés és tudás birtokában vannak, 

hogy onnan mindnyájan épségben 
fognak hazajönni. Egy parancsnok-
nak nem lehet minden egyes mű-
velet megkezdésénél azon izgulni, 
hogy jaj, csak nehogy baj legyen  
– indokolt a dandárparancsnok.

– Nálunk a valós képesség az 
elsődleges, ezt kell felépíteni, erre 
van szükség az országvédelem ér-
dekében és a missziókban is, mert 
a hadszíntéren ugyancsak valós 
ellenfelek jönnek majd szembe ve-
lünk, akik ráadásul egyre jobbak. 
Fel kell ugyanis ismerni – mert ez a 
hadszíntéri tapasztalat –, hogy az el-
húzódó konfl iktusokban azok a mo-
dern technológiai vívmányok, ame-

lyekkel mi rendelkezünk (éjjellátó 
eszköz, infravörös célmegjelölő, re-
peszálló mellény stb.) előbb-utóbb 
megjelennek az ellenséges erőknél 
is. Már pedig akkor, amikor két, 
közel azonos képességű technika 
áll egymással szemben, valószínű-
leg az fog dönteni, hogy a harcoló 
felek közül ki a felkészültebb. Ki 
az, aki jobban bírja fi zikálisan és 
mentálisan, ki az, aki tud összponto-
sítani a feladatra még a legrosszabb 
helyzetekben is. Legyünk mi a job-
bak  Ehhez kell a jó kiválasztás és 
a megfelelően kemény alapképzés 
– összegzett Sándor Tamás dandár-
tábornok.

29



Katonák is részt vettek 
a mentésben

MÁRCIUSI 
TÉL

Az O rszágos Meteoroló gi ai  
S zolgálat márc i u s 17-én, 
szombat délelőtt adta ki har-

madfokú (piros) fi gyelmeztetését 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 
Hajdú-Bihar megye, Heves megye 
és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
területére, s ezt követően – mintha 
csak ismételni akarná öt évvel ez-
előtti emlékezetes invázióját – táma-
dásba is lendült a tél a prognózisban 
megjelölt frontszakaszon . A Ma-

gyar Honvédség a kialakult helyzet 
miatt, az Országos Katasztrófavé-
delmi Főigazgatóság feladatellátá-
sának segítése céljából készenlétbe 
helyezte azokat a munkacsoportokat 
és haditechnikai eszközöket, ame-
lyekkel szükség esetén segíteni tud-
nak a bajba jutott állampolgároknak, 
valamint hatékonyan részt vehetnek 
a katasztrófavédelmi szakembe-
rek tevékenységében is. A katonák 
szombat délutántól kezdődően hét 

helyszínen láttak el folyamatos 
készenlétet különböző nagy telje-
sítményű gépekkel, teherautókkal, 
lánctalpas eszközökkel, terepjárók-
kal és helikopterekkel, a személy- és 
vagyonmentés, illetve az autópályák 
és a főbb közlekedési útvonalak fo-
lyamatos járhatóságának biztosítása 
érdekében. A szentesi, a szolnoki és 
a debreceni alakulatok nagy erőkkel 
álltak készen a mentési feladatok-
ra, s a Magyar Honvédség számolt 
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Katonák is részt vettek 
a mentésben

MÁRCIUSI 
TÉL

azzal is, hogy szükség esetén meg-
felelő létszámot és technikát cso-
portosítson át az addig nem érintett 
nyugat-magyarországi területekre. 
Mindemellett az MH Egészségügyi 
Központ (Honvédkórház) szintén 
felkészült, hogy az esetleges vész-
helyzetben a honvédség állománya 
mellett a sérült állampolgárok ellátá-
sának irányítását is végezze.

A Magyar Honvédség stratégiai és 
műveleti központjában dr. Böröndi 
Gábor vezérőrnagy, a Honvéd Ve-
zérkar hadműveleti csoportfőnöke 
elmondta, hogy a határon, illetve 
a külföldi missziókban szolgálatot 
teljesítők mellett a rendkívüli hely-
zetben segítő katonák tevékenységét 
is innen irányítják. A tábornok a tél 
elleni küzdelem első napjának szám-
adatait ismertetve szólt arról, hogy 
több mint száz katona 37 technikai 
eszközzel vett részt a munkálatok-
ban; elsősorban az élet- és vagyon-

mentés, a bajba jutott állampolgárok 
segítése, az utak járhatóságának 
biztosítása volt a feladatuk, együtt-
működve a közút kezelőjével. A 
hóhelyzet súlyosságát jól érzékeltet-
te, hogy az éjszaka folyamán a civil 
járművek mellett sószórók mentésé-
ben is segédkeztek a katonák.

A Magyar Honvédség természete-
sen a társszervekkel szoros együtt-
működésben – a Belügyminisztérium 
és az Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság (OKF) irányításával 
– vett részt a mentési munkákban. Az 
OKF kérésére az autópályák pihenő-
helyein is ott voltak a katonák, vasár-
nap pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében egy honvédségi helikop-
ter is felszállt, hogy feltérképezzék 
a szabolcsi bokortanyák térségét, 
meleg teát, takarót vigyenek a rászo-
rulóknak, illetve orvos és szakápoló 
is utazott a gépen.

Debrecenben dr. Ruszin Romulusz 
dandártábornok, az MH 5. Bocskai 
István Lövészdandár parancsnoka 
a kialakult helyzettel kapcsolatban 
elmondta: a dandár nyolc csopor-
tot indított útba Borsod-Abaúj 
Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyébe, kerekes 
és lánctalpas eszközökkel. Főként 
PTSZ-M úszó lánctalpasok, BTR 
harcjárművek, valamint Rába és 
Urál terepjáró gépkocsik végezték 
a mentést. Hét munkacsoport már 
szombaton kitelepült az M3-as au-
tópálya káli, nyírbátori, ófehértói és 
emődi csomópontjainak közelébe, 
továbbá a Magyar Közút Zrt. sátor-
aljaújhelyi és kisvárdai üzemmér-
nökségére. Az utolsó csapat pedig 
vasárnap délelőtt indult útnak, ekkor 
derült ki ugyanis, hogy az áramszol-
gáltatás helyreállítása érdekében is 
szükségük van a szakembereknek a 
honvédség terepjáró képességére.

– Természetesen abban, hogy a 
katonák mindenhol segíteni tudja-
nak a bajba jutott embereken, kulcs-
szerep jutott az operatív csoport 
összehangolt munkájának is, amely 
nyilvántartotta a harcértéket, érté-
kelte a beérkezett segélykéréseket, 
és a kitelepült munkacsoportokat 
arra a helyre rendelte, ahol legin-
kább szükség volt rájuk – summázta 
a téli helytállás részleteit a dandártá-
bornok.

31MAGYAR HONVÉD

Dr. Ruszin Romulusz 
dandártábornok



MAGYAR HONVÉD

A videójelvevő terminál teszi 
lehetővé, hogy a repülőesz-
közök célfelderítő berendezé-

séből – jelen esetben a JAS–39EBS 
HU Gripen Litening III-as konténe-
réből – lesugárzott mozgóképet (Full 
Motion Video – FMV) az előretolt 
repülésirányítók vegyék és láthassák. 
A légi videójel megjelenítésére szol-
gáló különböző technikai eszközöket, 
többek között a ROVER (Remotely 
Operated Video Enhanced Receiver), 
illetve a SAVR (Situational 
Awareness Video Receiver) hordoz-
ható terminálokat a magyar előretolt 
repülésirányítók már évek óta hasz-
nálják, viszont alkalmazásukra eddig 
csak külföldi repülőeszközökkel 
együttműködve volt lehetőségük.

– A támogató repülőeszköz által 
közvetített videójel (Video Downlink 
– VDL) a Magyar Honvédség leve-
gő-föld tűztámogató képességének új 
eleme, és jelenleg kiképzés keretében 

teszteljük a rendszert – magyarázta 
Herczeg Gábor százados, az előretolt 
repülésirányító csoport parancsnok-
helyettese. Hozzátéve, hogy ezeknek 
a feladatoknak a gyakorlása nagyon 
fontos az előretolt repülésirányítók 
tudásának szinten tartásához.

A lesugárzott kép révén a repü-
lésirányító és a szárazföldi erők pa-
rancsnoka is ugyanazt látja, amit a 
pilóta a gép fülkéjében. Emellett a 
rendszer komoly segítséget nyújt a 
célok egyértelmű meghatározásához 
is, ami pedig alapvető jelentőségű a 
közvetlen légi támogatás végrehajtá-
sa során.

– A mai kor technológiai színvona-
lát képviselő légi videójel-közvetítés 
a felderítést és az azonosítást egyaránt 
megkönnyíti. Segítségével olyan cél-
pontokat is megnézhetünk és azono-
síthatunk, illetve olyan terepszakaszo-
kat is fel tudunk deríteni, amelyeket a 
saját technikánkkal nem. A repülőesz-

közök célfelderítő konténere például 
képes „látni” egy terepfedezet mögött 
elhelyezkedő ellenséges tüzelőállást 
vagy harcjárművet is – jegyezte meg a 
parancsnokhelyettes.

ISMERŐS „MELÓ”
– Igazából ugyanezt a tevékenysé-
get hajtjuk végre akkor is, amikor az 
eszköz nem áll a rendelkezésünkre. 
Ezt a feladatot nevezik vizuális célrá-
vezetésnek (Target Talk On), a VDL 
azonban jelentősen felgyorsítja ezt a 
folyamatot, elsősorban a cél egyez-
tetését illetően. Alkalmazása révén 
az erre fordított idő akár néhány 
másodpercre is csökkenhet, hiszen a 
segítségével azonnal látjuk az azono-
sításra váró célpontot. Ilyenkor szinte 
pillanatokon belül tudjuk közölni a 
pilótával, hogy: igen, ez az a cél és a 
támadás végrehajtható. Amikor nem 

Egy célpontra dolgozni
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LÁTOM, AMIT LÁTSZ!
AZ MH 86. SZOLNOK 
HELIKOPTERBÁZIS 
ELŐRETOLT 
REPÜLÉSIRÁNYÍTÓ 
CSOPORTJA, 
VALAMINT 
AZ MH 59. VITÉZ SZENTGYÖRGYI 
DEZSŐ REPÜLŐBÁZIS EGYIK GRIPEN-PILÓTÁJA 
KÖZÖSEN TESZTELTE A GÉPTÖRZSRE 
SZERELT CÉLFELDERÍTŐ KONTÉNER, 
ILLETVE A BERENDEZÉS KÉPÉT 
A FÖLDÖN MEGJELENÍTŐ MOBIL 
VIDEÓJELVEVŐ-RENDSZER EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT.
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LÁTOM, AMIT LÁTSZ!

áll rendelkezésünkre a lesugárzott 
kép, nem lehetünk mindig 100 száza-
lékig biztosak abban, hogy a pilóta is 
éppen arra a célpontra fókuszál, amit 
kijelöltünk számára. Emellett a VDL 
használata nélkül jóval időigénye-
sebb a folyamat, amíg a különböző 
megerősítések révén meggyőződünk 
arról, hogy mind a ketten egy és 
ugyanazon célpontról beszélünk – 
mondta a százados.

Természetesen a mozgó célpontok 
azonosításában és leküzdésében is 
segíthet a terminál.

– Ha egy jármű mondjuk egy fasor 
takarásában halad, s ezért a saját di-
rekt megfi gyelő eszközeinken – pél-
dául távcsövön – keresztül már nem 
látható, a VDL ilyenkor is segít, hogy 
a feltételezett célpontot, vagyis azt 
a járművet nyomon tudjuk követ-
ni. Amíg a pilóta és a repülőgépére 
szerelt konténer látja , és le tudja 

sugározni nekünk az FMV-t, addig 
a szárazföldi parancsnok harcászati 
helyzetképe is folyamatos a potenci-
ális ellenség mozgását illetően – tud-
tuk meg a szakembertől.

A videójelvevő éjjel-nappal hasz-
nálható, hiszen a beérkező kép mi-
nősége, felbontása leginkább annak 
függvénye, hogy éppen milyen cél-
felderítő konténerrel rendelkezik a 
támogató repülőeszköz.

– Műveleti területeken, például 
Afganisztánban a különböző pilóta 
nélküli felderítő repülőeszközökkel 
is képesek vagyunk együttműködni. 
A videójelvevő nélkül az előretolt re-
pülésirányító nem is kezdheti meg a 
feladat végrehajtását, felszerelésének 
kötelező eleme. Ha pedig rádiókap-
csolatban vagyunk a távolról vezérelt 
gépek kezelőszemélyzetével, akkor 
a parancsnok szándékának megfele-
lően mi is irányíthatjuk a felderítést, 

azaz, hogy hol és mit nézzen meg , 
mire vagyunk konkrétan kíváncsiak a 
terepen – részletezte a több afganisz-
táni missziót megjárt Herczeg Gábor 
százados.

A repülőgépekről érkező videó 
akár el is menthető a terminálon, így 
a felvétel segítheti például a száraz-
földi erők parancsnokának felkészü-
lését a következő feladatra.

FENTRŐL NÉZVE
A gyakorlaton részt vevő JAS–
39EBS HU vadászbombázó piló-
tája Papp József főhadnagy volt. A 
kanadai NFTC-tanfolyam elvégzése 
(2011) óta Kecskeméten szolgáló 
tiszt öt éve kezdte repülni ezt a tí-
pust, és 2014-től tagja a levegő-föld 
feladatok végrehajtására specializáló-
dott csapatnak.



– A pilóta szemszögéből vizsgál-
va is nagyon hasznos a ROVER-
terminál, hiszen ha minden jól 
működik, magyarán megfelelő az 
adatkapcsolat és a képminőség is, 
akkor a hagyományos eljáráshoz ké-
pest tizedannyi idő alatt elvégezhető 
a feladat, a tervezéstől egészen a cél-
pont megsemmisítéséig. Ezáltal javul 
a hatékonyság, s nem utolsó sorban a 
támadás végrehajtásának biztonsága 
is. Amire én fent rámondom, hogy 
igen, az a cél – azt látja az előretolt 
repülésirányító is a terminálján, tehát 
azonnal megállapíthatja, hogy való-
ban azt az épületet, járművet vagy 
ellenséges állást kell megsemmisíte-
ni, amit én azonosítottam – mondta 
Papp főhadnagy. Kiemelte: ennek 
köszönhetően a tévedés esélye mi-
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nimális. A légi támogatási eljárás 
idejének csökkentése pedig nagyban 
segíti például a gyorsan mozgó célok 
azonosítását és eredményes megsem-
misítését.

A rendszer alkalmazása egyébként 
túl sok pluszmunkát nem jelent a 
hajózók számára, akik eddig is hasz-
nálták a Gripenre illeszthető Litening 
III külső célmegjelölő és célkövető 
konténert. A ROVER-terminálok mű-
ködésével idén év eleje óta ismerked-
nek a hajózók, és gyakorló repülések 
során is bővítik képességeiket, illetve 
az előretolt repülésirányító szakem-
berek tudásbázisát. A közvetítés  
megteremtése sem rak pluszterhet a 
pilótára, hiszen a célfelderítő kon-
téner kameráival készített videókép 
egyetlen gombnyomással átküldhető 

a repülésirányítók kézi termináljá-
ra. Ehhez persze szükség volt némi 
technikai átalakításra is, nevezetesen 
arra, hogy az izraeli gyártó céghez 
2017 végén nagyjavításra és mo-
dernizálásra visszaküldött Litening 
III-asokba bekerüljön az adáshoz 
szükséges kisebb kiegészítő beren-
dezés. Természetesen ezt követően a 
műszakiak oktatására ugyancsak sor 
került, hiszen számukra egy új ké-
pesség újabb karbantartási feladatot 
is jelent.

GYORS FEJTÁGÍTÁS
A hajózók a szolnoki előretolt repü-
lésirányítóktól kapták meg az alkal-
mazáshoz szükséges információkat, 
akik ismertették az új eljárásokat, a 
rádiózásra, a szabványosított kódsza-
vak használatára vonatkozó szabá-
lyozókat.

– Különösebb felkészülésre nem 
volt szükség, nem kellett új dolgokat 
kitalálni, hiszen ezek zöme meglé-
vő, leírt szabályozás, a közeli légi 
támogatásról szóló kézikönyvben is 
megtalálható – hangsúlyozta Papp 
főhadnagy.

A közös gyakorlás eddigi tapasz-
talatai alapján kijelenthető: ha az 
adatkapcsolat stabil, akkor a kép is 
rendben van. Persze ezt azért az 
időjárási viszonyok némileg befolyá-
solhatják – hiszen például a páratar-
talom vagy a felhőzet erősen kihat 

a képminőségre is, főleg infravörös 
kamera használata esetén. Ha viszont 
a pilótánál jó a kép, akkor a földön, 
az irányítóknál is jó lesz.

A ROVER-t a hazai éleslövésze-
teken is használják majd, nem csak 
a svédországi Vidselben végrehajt-
ható bombavetésnél és rakétaindí-
tásnál. Mindez azonban nem jelenti 
azt, hogy a hagyományos, azaz a 
rádiózásra alapozott módszereket 
elfelejtik, mert bizony ezt is szinten 
kell tartani, s gyakorolni is fogják. S 
hogy miért  Erre a legkézenfekvőbb 
magyarázattal a hajózó szolgált.

– Műszaki eszközről beszélünk, ha 
a támadás végrehajtása közben meg-
hibásodik, nekünk a feladatot akkor 
is végre kell hajtanunk – mondta a 
főhadnagy.

A ROVER alkalmazása, a kép 
lesugárzása a saját erők védelmé-
ben is szó szerint létfontosságú. A 
hadműveleti területen úgy kell erős 
pszichológiai nyomás alatt tartani és 
támadni az ellenséget, hogy eközben 
a saját erők biztonsága garantált, a 
tévedés, azaz a baráti tűz  pedig 
elkerülhető legyen. Márpedig a va-
lóságban gyakran előfordul, hogy a 
saját vagy a szövetséges katonákhoz 
nagyon közeli célpontot kell sem-
legesíteni. Ilyenkor a ROVER képe 
jelentheti a legnagyobb garanciát a 
repülésirányítók – s így a saját erők 
– számára, hiszen a pilóta is ponto-
san látja, ki az ellenség és mi a cél-
pont.
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A Magyar Honvédség tartalékos 
rendszerének ú j  alapokra helye-
zése az ö nkéntes védelmi  tarta-

lékos (ÖVT) és az önkéntes műveleti 
tartalékos ( Ö MT )  szolgálati  f orma 
létrehozásával i ndu lt.  Az Ö V T -be a 
haderő objektumainak őrzés-védel-

mét ellátó fegyveres biztonsági őrök 
kerültek, míg az ÖMT-be főként a 
volt katonák és rendvédelmi  dolgozó k 
j elentkeztek.  A tapasztalatok, i lletve 
a területvédelmi elv felerősödése 
u gyanakkor szükségessé tette a tar-
talékos rendszer további  átalakí tását.  

P roblémaként j elentkezett a katonai  
képzettséggel rendelkező állampolgá-
rok számának f olyamatos c sö kkenése 
i s, ezért nagyobb hangsú lyt kellett 
helyezni  a tö megbázi s létrehozására, 
a különböző korosztályokat érintő 
honvédelmi  f elkészí tésre.  Mi ndeze-

Folya ato an l a tartalé o  r nd z r

TERÜLETVÉDELMI 
ELVEN
NEMRÉG KÖZEL HÉTSZÁZ ÖNKÉNTES 
TERÜLETVÉDELMI TARTALÉKOS TETT ESKÜT 
SZENTENDRÉN. AZ ÚJ, TERÜLETI ALAPON 
SZERVEZŐDŐ ÖNKÉNTES TARTALÉKOS RENDSZER 
KIALAKÍTÁSA A MÚLT ÉVBEN VETTE 
KEZDETÉT, S MA MÁR KÖZEL 
1600 TAGOT SZÁMLÁL. 
A VÉDELMI ÉS A MŰVELETI 
TARTALÉKOSOKKAL EGYÜTT 
AZ ÖNKÉNTES KATONÁK LÉTSZÁMA 
PEDIG ELÉRI A 6600 FŐT.

A közel hétszáz önkéntes területvédelmi tartalékos a honvédelmi miniszter 
és a Honvéd Vezérkar őn ke je en été en tett esk t az MH A tiszti Akadémián
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TERÜLETVÉDELMI 
ELVEN

ket fi gyelembe véve vezették be az 
ö nkéntes területvédelmi  tartalékos 
rendszert ( Ö T T R ) , amely hozzáj áru l 
a haza védelme i ránti  állampolgári  ö n-
kéntes felelősségvállalás növeléséhez, 
épí tve a kö zö sségek ö sszetartó  erej é-
re, a helyi  értékekre.

AZ ELSŐ LÉ ÉSE
Az Ö T T R  területi  alapon ( valameny-
nyi járásban és fővárosi kerületben) 
megszervezett erő, amely képes az ál-
lományát rövid idő alatt mozgósítani a 
megyei , j árási  vagy települési  szi nten 
jelentkező védelmi feladatok – példá-
u l i pari  katasztró f a, árví zi  védekezés 
vagy más természeti  c sapás kö vetkez-
ményeinek felszámolása – támogatá-
sára, részbeni  ellátására a honvédség 
alárendeltségében. Emellett összekötő 

szerepet tö lt be a prof esszi onáli s had-
erő tagjai és a polgárok közösségei 
kö zö tt.

A területi alapon szerveződő önkén-
tes tartalékos rendszer ki alakí tását és 
felügyeletét az MH Hadkiegészítő, 
Felkészítő és Kiképző Parancsnokság 
(MH HFKP) kapta meg, amely 2016. 

július elsején jött létre az MH Kikép-
zési és Doktrinális Központ jogutód-
j aként.  Az ú j  szervezet létrehozásának 
mási k f ontos oka az volt, hogy egy 
kézben ö sszpontosu lj on, ezáltal haté-
konyabbá válj on a toborzás.  A válto-
zás egyébként a Magyar Honvédség 
tö bb alaku latát és szervezeti  egységét 
is érintette, hiszen 2017. január 15-ig 
az MH HFKP alárendeltségébe került 
az MH Béketámogató Kiképző Köz-
pont, az MH Bakony Harckiképző 
Központ, az MH Katonai Igazgatási 
és Központi Nyilvántartó Parancsnok-
ság, az MH Alti szti  Akadémi a és az 
MH L u dovi ka Z ászló alj .

Az ö nkéntes területvédelmi  tarta-
lékos rendszer kiépítése 2017. január 
elsej én vette kezdetét azzal, hogy a 
katonai alakulatokkal rendelkező tíz 
megyében (Fejér, Győr-Moson-Sop-
ron, Somogy, Komárom-Esztergom, 
Veszprém, Pest, Bács-Kiskun, Csong-
rád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-
Szolnok) előkészítő részlegeket és ki-
képzőszázadokat, valamint az ezeket 
felügyelő hét körzetparancsnokságot 
hoztak létre.

A 2017. december elsejével lezárult 
másodi k ütemben a katonai  alaku la-
tokkal nem rendelkező megyékben 
(Vas, Zala, Tolna, Baranya, Nógrád, 
Békés, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bor-
sod-Abaú j -Z emplén és Heves) , i lletve 
B u dapesten további  tí z ( ki lenc  megyei  
és egy fővárosi) előkészítő részleg és 
kiképzőszázad állt fel. Ezzel létrejött 
az ö nkéntes területvédelmi  századok 
vezetését és ki képzését bi ztosí tó  ka-
tonai  szervezeti  rendszer az ország 
egészén.  A Magyar Honvédség ennek 
alapján – követve az ország közigaz-
gatási rendszerét – hozza létre az 
ö nkéntes területvédelmi  századokat a 
következő tíz évben.

Szentendrén neg ven t  e ső- és k zé okú 
tanu mán okat o tató diák k t tt szt ndíjszerződést 
dr  Simi skó István je en été en
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Az első két ütemmel párhuzamo-
san, 2017 áprilisától a megyei és 
helyi  ( j árási )  védelmi  bi zottságok 
táj ékoztatást kaptak az ö nkéntes 
területvédelmi  tartalékos rendszer  
ki alakí tásának kezdeti  f eladatai ró l, 
továbbá támogatásu kkal megkez-
dődött az adott megyékben élő pol-
gárok táj ékoztatása i s.  A toborzás 
hatékonyságának nö velése érdeké-
ben, 2017. március elsején elindult 

az irányasereg.hu című eboldal is, 
mellyel 1,4 millió, míg az alárendelt 
katonai  szervezetek kö zö sségi  mé-
di af elületei vel kö zvetetten kétmi lli ó  
embert ért el az MH HFKP.

Az ö nkéntes területvédelmi  tar-
talékosok első nyilvános katonai 
eskütételére 2017. október 3-án és 
október 7-én, két helyszínen (Hajdú-
hadház, Várpalota) összesen 557 fő 
részvételével került sor.

ZEL AZ OTT ON OZ
Az ö nkéntes területvédelmi  tartalé-
kos szolgálatot vállalók alapvetően a 
lakó helyük szeri nti  j árásban kapj ák 
meg a ki képzésüket, s ott telj esí theti k 
a f eladatai kat anélkül, hogy az ottho-
nuktól, családjuktól hosszabb időre 
el kellene szakadniuk. A 120 órás, az 
önkéntes tartalékosok időbeosztását 
messzemenőkig fi gyelembe vevő, 

A JELENT EZÉS FELTÉTELEI
T artalékos katonai  szolgálat-
ra a megyeszékhelyeken lévő 
toborzó  ügyf élszolgálatokon 
vagy a kormányablakoknál 
lehet j elentkezni  személyesen, 
de az érdeklődők regisztrálhat-
nak az i ranyasereg. hu  i nterne-
tes oldalon i s.  A honvédséghez 
c satlakozhat mi nden nagyko-
rú , magyarországi  lakó hellyel 
rendelkező, büntetlen előéletű, 
cselekvőképes magyar állam-
polgár. 2017 júniusa óta a tar-
talékos katonai  szolgálatot vál-
lalók egyszerűsített eljárásban 
j elentkezhetnek, ami  azt j elenti , 
hogy a házi orvosi  i gazolás, 
a szükséges orvosi  leletek, a 
személyes i ratok és az erkö lc si  
bi zonyí tvány bemu tatása u tán 
megköthetik szerződésüket a 
Magyar Honvédséggel.
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elsősorban hétvégéken megtartott, 
modulrendszerű általános alapkikép-
zés során gyakorlatias, az alapvető 
katonai  i smeretanyagot tartalmazó  
honvédelmi  f elkészí tést kapnak a 
résztvevők.

A modu lrendszer a tartalékos és a 
szerződéses szolgálati formák közötti 
átj árást i s bi ztosí tj a.  Ez a gyakorlat-
ban azt j elenti , hogy az Ö T T R -be 
jelentkezőnek – amennyiben menet 
kö zben váltana aktí v katonai  szol-
gálatra – nem kell a már kipipált  
modul okat új ra telj esí teni e.

A ki képzési  f oglalkozások évente 
4 5 nap elfoglaltságot jelentenek. Az 
alapf elkészí tés tí z modu lbó l épül f el, 
tartalmaz katonai  tereptant, hí radó -
informatikai, műszaki, egészségügyi 
és harc ászati  i smereteket.  A kö vetel-
ményrendszer i gazodi k a ki képzési  
temati kához, a hatodi k modu l végére 
a tartalékosok eléri k a szolgálatellá-
táshoz előírt tudásszintet és teljesít-
ményt.

A tartalékosok f elkészí tését szá-
zadszintű kötelékben hajtják végre. 
Az elvárt fi zikai és mentális álló-
képességet a jelentkezők fokozatos 
terhelésével és f ej lesztésével éri k el.  
A f elkészí tési  temati ka alkalmazása 
során a kiképzők építenek a személyi 
állomány aktivitására, illetve elő-
képzettségére, a f okozatosság elve 
bi ztosí tj a az átmenetet a polgári  és a 
katonai életre jellemző eltérő fi zikai 
és pszi c hi kai  terhelési  szi ntek kö zö tt.  
A századparancsnokok és a kiképzők 
fi gyelemmel kísérik a tartalékos állo-
mány fejlődését, ambícióit, rátermett-
ségét, s ezek alapján a későbbiekben 
lehetőséget biztosítanak a századon 
belüli  magasabb beosztások ellátásá-
ra, a további  képzésre.

A f oglalkozásokon nyú j tott telj esí t-
ményt f olyamatosan értékeli k, rö gzí -
ti k mi nden egyes modu l végrehaj tá-
sának tényét, amelyről a résztvevők 
i gazolást kapnak.  A c i klu sok végén 
záró vi zsgákon kell számot adni  a 
megszerzett tu dásró l.  A vi zsgákat 
sikeresen teljesítők visszatérnek a 
c i vi l életbe, amí g behí vó t nem kap-
nak tényleges katonai  szolgálatra;  ez 
a tör vény szeri nt legf elj ebb két hó nap 
lehet.  R endkí vüli  helyzetben ( példáu l 
árví z, téli  veszélyhelyzet, i pari  ka-
tasztró f a esetén) , továbbá saj át ké-
résre u gyanakkor a tartalékost ennél 

hosszabb i dei g i s f oglalkoztathatj a a 
honvédség. Ennek időtartama nincs 
max i málva, de természetesen ez i s 
szolgálati időnek számít.

J TTATÁSO
A területvédelmi  tartalékosok a szol-
gálatért c serébe j u ttatásokban része-
sülnek. A szerződéskötési díj bruttó 
32 333 forint, ezen felül pedig jár 
még a rendelkezésre állási  dí j  ( bru ttó  
138 000 forint év) is, amelyet a le-
szolgált esztendő után, utólag fi zet-
nek ki .  A tényleges szolgálattelj esí tés 
alatt a területvédelmi  tartalékos j ogo-
sult fi zetésre (az ellátott beosztásnak 
megfelelő illetmény), az utazási költ-
ségek megtérí tésére, i ngyenes ru há-
zati  és élelmezési  ellátásra, laktanyai  
elhelyezésre, továbbá egyéb szoc i áli s 
támogatásokra ( sport- és ku ltu ráli s 
szolgáltatás, rekreác i ó s üdülés, egy-
szeri  segély, kegyeleti  támogatás) .

A felső-, illetve középfokú tanul-
mányokat folytatók részére – pályá-
zat alapján – ösztöndíjat biztosít a 
Magyar Honvédség, amelynek mér-
téke bruttó 38 790 forint félév. Ez az 
összeg a tiszti altiszti alaptanfolyam 
első moduljának teljesítését követő-

en bruttó 51 732 forintra, a második 
modu l elvégzése u tán pedi g bru ttó  
64 665 forintra emelkedik. Az MH 
HFKP a múlt év végén írt ki első 
alkalommal ö sztö ndí j -pályázatot, a 
nyertesekkel pedig 2018. március 
24-én kötöttek szerződést tanulmá-
nyai k támogatása érdekében.

A kieső munkaerő pótlásának ellen-
tételezéseként természetesen anyagi  
kompenzác i ó  i lleti  az ö nkéntes tarta-
lékosokat f oglalkoztató  mu nkaadó kat 
i s;  ez a mu nkáltató i  megállapodás 
megkötését követően történik. Mér-
téke a Központi Statisztikai Hivatal 
által megadott, f oglalkoztatási  ágaza-
tonként di f f erenc i ált havi  átlagkereset 
időarányos része. Az állami költség-
vetésből részben vagy egészben fenn-
tartott szervezetek u gyanakkor nem 
j ogosu ltak pénzbeli  kompenzác i ó ra.

A mu nkáltató  a megállapodás sze-
ri nti  telj es ö sszeget megkapj a, ha 
vállalj a, hogy az ö nkéntes tartalékos 
katona szolgálattelj esí tését a Ma-
gyar Honvédség által meghatározott 
időpontban biztosítja, és nem kez-
deményezi  a behí vás átütemezését.  
Ám amennyiben erről a jogáról nem 
mond le, akkor c sak részleges kom-
penzációra (50 százalékos mértékűre) 
j ogosul t.

SEREGSZEMLE
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A t r z a ztalt l az or z g tig

SEREGSZEMLE Nyulas Szabolcs és Snoj Péter    Fotó: Dévényi Veronika, Rácz Tünde, Snoj Péter és Tischler Zoltán 

A ZRÍNYI 2026 HONVÉDELMI ÉS HADERŐ-FEJLESZTÉSI PROGRAM RÉSZEKÉNT 
BESZERZETT ÚJ A TÓB SZOKAT VEHETETT ÁT A HONVÉDSÉG. A HM RR S 
GÖDÖLLŐI HAR JÁRMŰTE HNIKAI ZRT. ÉS AZ IKAR S VÁLLALAT SOPORT 
KÖZÖS M NKÁJÁNAK KÖSZÖNHETŐEN EGY OLYAN SAPATSZÁLLÍTÓ 
GÉPJÁRMŰ SZÜLETETT MEG, AMELY SOKOLDALÚSÁGÁNÁL FOGVA IGAZI 
RITKASÁGNAK SZÁMÍT.



A Magyar Honvédség és az I ka-
ru s kapc solata hosszú  mú ltra 
teki nt vi ssza, hi szen a bu sz-

gyár termékei  évti zedek ó ta szerves 
részét képezi k a katonák c sapatszállí tó  
gépjárműparkjának. Ez a hagyomány 
most folytatódott: a HM Currus Zrt. 
és az Ikarus Járműtechnika Kft. ko-
operác i ó j ában a Magyar Honvédség 
számára készült CURRUS ARIES–
VOLVO típusú buszokból első ütem-
ben tizenötöt adtak át.

Ezek a moduláris felépítésű, többfé-
le célra alkalmas járművek személy- 
és sebesültszállí tásra, i lletve paranc s-

noki központként is használhatók. A 
V O L V O  alvázra szerelt au tó bu szokat 
Euro 6-os motorok hajtják, negyven 
személyt vagy ti zenkét sebesültet 
szállíthatnak. Még idén további negy-
ven bu sz átadása várható , 2019 -ben 
pedi g a tervek szeri nt már ö sszesen 
100 ú j  I karu s áll maj d a Magyar Hon-
védség rendelkezésére.

A Zrínyi 2026 honvédelmi és had-
erő-fejlesztési program egyik kiemelt 
f eladata a spec i áli san katonai  c élokat 
szolgáló  au tó bu szok beszerzése a 
Magyar Honvédség számára. Ez az 
igény találkozott a HM Currus Zrt. 

útkeresésével. Ahogy Földi Zoltán, a 
cég kereskedelmi vezetője fogalma-
zott, 2012-ben a gödöllői vállalat nagy 
erőkkel dolgozott azon, hogy az alap-
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rendeltetéséből fakadó feladatokon túl 
nyitni tudjon a polgári piac felé is.

Földi Zoltán elmondta: már koráb-
ban, egészen pontosan a tragi ku s vö -
rö si szap-katasztró f a nyomán, született 
meg egy többcélú autóbusz ötlete. A 
funkciók, vagyis a belső kialakítási 
lehetőségek tekintetében olyan gépjár-
művet képzeltek el, ami a csapatszál-
lí tás, mi nt alapf eladat mellett sebe-
sültek bi ztonságos szállí tására szi ntén 
alkalmas lenne, sőt, akár törzsvezetési 
pontként is funkcionálhatna.

Az első prototípust 2013-ban kezd-
ték összerakni, majd a tesztidőszakot 
követően megkezdődött a továbbfej-
lesztett verzi ó  épí tése, amely ma már 
sorozatgyártásban készül az I karu s 
székesfehérvári gyárában.

A polgári buszoktól eltérő felépít-
mény és belső kialakítás azonban 
komoly ki hí vást j elentett az au tó -

buszgyártó szakemberek számára. 
Mi nt S zéles G ábor, az I karu s elnö ke 
kiemelte, egy olyan jármű, amely tel-
j esen f elszerelt katonákat szállí t, más 
belső méreteket kíván, például a civil 
változathoz képest eltérő az ülések 
egymástó l való  távolsága, vagy azok 
terhelhetősége. Ráadásul a tervezés-
nél azt is fi gyelembe kellett venni, 
hogy az ülések, egyéb belső beren-
dezések pár órán belül kiszerelhetők 
legyenek, hogy a helyükre a már 
emlí tett sebesültszállí tó  hordágyak, 
vagy épp a tö rzsvezetési  pont elemei  
kerülhessenek.

Azért, hogy az i gényeknek mara-
déktalanu l megf elelhessen, az I karu s 
vállalatc soport beru házások egész 
sorába kezdett. Az elnök úgy fogal-
mazott:  hatalmas tec hnoló gi ai  f ej -
lesztésre volt szükség, ami  bármi lyen 
gyorsított ütemben is haladt, sok időt 

vett i génybe:  gyakorlati lag másf él 
évre volt szükség ahhoz, hogy a soro-
zatgyártásra képesek legyenek.

Az Ikarus buszok Székesfehérváron 
rendezett átadóünnepségén jelen 

volt dr. Simicskó István
 honvédelmi miniszter és 

Vargha Tamás, a HM parlamenti 
államtitkára is.
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Dr. Simicskó István honvédelmi miniszter, dr. Benkő 
Tibor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke jelen-
létében, huszonhét új Rába gépjárművet adott át a Ma-
gyar Honvédségnek az MH Anyagellátó Raktárbázison. 
Az eseményen elhangzott, hogy ez a beszerzés a hazai  

ipart, illetve hadiipart is erősíti, ami szintén kiemelt cél-
ja a Zrínyi 2026 elnevezésű modernizációs programnak.
Egy hét múltán ugyancsak a bázison került sor kétszáz-
ötven új Suzuki Vitara gépjármű átadására is, amely-
nek apropóján a tárcavezető hangsúlyozta: a 120 lóerős, 
1600 köbcentiméter benzinmotoros, EURO-6 környe-
zetvédelmi  besorolású aut ók hi vatottak f elváltani  a ko-
rábbi szolgálati gépjárműveket. A modernizáció azon-
ban ezzel nem áll meg e téren sem:  további  háromszáz 
járművet adnak majd át, s így az új autók száma eléri az 
ötszázötvenet.

1600 köbcentiméter benzinmotoros, EURO-6 környe-
zetvédelmi  besorolású aut ók hi vatottak f elváltani  a ko-
rábbi szolgálati gépjárműveket. A modernizáció azon-
ban ezzel nem áll meg e téren sem:  további  háromszáz 
járművet adnak majd át, s így az új autók száma eléri az 
ötszázötvenet.



A szovj et V ö rö s Hadsereg és a 
Magyar K i rályi  Honvédség 
elesett katonái nak magyaror-

szági  és az O roszországi  F ö derác i ó  
területén levő második világháborús 
temetési helyeivel kapcsolatos eljá-
rásrendet 19 9 5 .  márc i u s 6 -án f ektet-
ték le Moszkvában. Hazánk az 1995. 
évi moszkvai szerződést kormányren-
delet útján ratifi kálta 2016-ban. A 12 
cikkből álló egyezmény a teljesség 
igényével határozta meg a második 
világháborús katonai temetkezési 
helyek feltárásával, nyilvántartásá-
val, létesítésével és fenntartásával, 
valami nt az elesett katonák f ö ldi  ma-
radványainak exhumálásával, illetve 
újratemetésével kapcsolatos irányel-

veket. Így az egyezmény 2. cikkének 
2. része alapján az érintett második 
világháborús hősi temetkezési helyek 
meglétéről, helyéről a partnereknek 
értesíteniük kell egymást. Az 5. cikk 
3. része pedig lehetővé teszi, hogy 
az emberi maradványok áthelyezése, 
illetve újratemetése céljából végbe-
menő exhumáláson jelen lehet azon 
ország képviselője, amely katonái-
nak földi maradványait kihantolják a 
mu nkálatok során.

Ma Oroszországban 369 – emlék-
művel is rendelkező – második világ-
háborús magyar katonai temetési hely 
található. Kirov városában 2016-ig 
három, magyar katonák földi marad-
ványait is rejtő sírhelyet azonosítot-

tak. Egy helyi orosz civil hadszíntér-
kutató szervezet 2016-ban felfedezett 
egy, levéltári forrásokkal nem doku-
mentált második világháborús hadi-
fogoly-temetési helyet a Kirov mel-
letti Sihovo községnél (Szlobodszkoj 
járás). Az újabb Kirov megyei hősi 
temetési hely ügye felmerült a Ma-
gyar–Orosz Kormányközi Hadisír-
gondozó Vegyes Bizottság 2016. 
szeptember 20–21-i budapesti ülésén 
is. A megbeszélésen a Vojennije 
Memoriali  Katonai Emlékmegőrző 
Nemzetközi Együttműködési Társa-
ság a sihovói hitelesítő terepi kutatás-
ra tett j avaslatot.

A HM Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum kéttagú delegációja 2017. 

A doni harcok újabb áldozatait azonosították
HÁTORSZÁG

A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ IDEJÉN A KELETI HADSZÍNTÉREN FOGSÁGBA 
ESETT, MAJD A HADIFOGOLYTÁBORBA VEZETŐ ÚTON MEGHALT – EDDIG 
ELTŰNTKÉNT NYILVÁNTARTOTT – HÉT MAGYAR KATONA MARADVÁNYAIRA 
BUKKANTAK OROSZORSZÁGBAN. AZONOSÍTÁSUKAT A HM HADTÖRTÉNETI 
INTÉZET ÉS MÚZEUM SZAKEMBEREI VÉGEZTÉK EL.

FELTÁRT MÚLT



Bíró Andor, Kranzieritz Károly és Polgár Balázs   Fotó: Szikits Péter és archív

A doni harcok újabb áldozatait azonosították

június 19-én utazott az oroszorszá-
gi Kirovba a térségben megtalált 
újabb második világháborús kato-
nai tömegsír kutatása ügyében. Az 
orosz–német–olasz–magyar bizottság 
feladata a hősi temetési hely meg-
teki ntése és a szükséges régészeti  
vonatkozású munkálatok egyeztető 
megbeszélése volt.

A Német Háborús Sírokat Gon-
dozó Népi Szövetség oroszországi 
állandó képviseletének munkatársai 
végezték el a hadisír feltárását 2017 
végén. Az L  alakú, 72 négyzetmé-
ter alapterületű, 170–250 centiméter 
mély tömegsír összesen 1083 személy 
földi maradványait rejtette. A tömeg-
sír feltárása során tizennégy magyar 

19 3 6 M és egy 19 3 9 M azonossági  
jegytok látott napvilágot. A leleteket a 
Vojennije Memoriali  Társaság dip-

lomáciai úton adta át a HM Hadtörté-
neti Intézet és Múzeumnak.

Egy hősi katonai temetési hely 
esetében az ott eltemetett személyek 
azonosításakor rendkívül nagy szere-
pe van a felszerelés-, a fegyver- és a 
ruházati maradványoknak, valamint 
az egyéb személyes tárgyaknak. (A 
tudományos alapokon álló azonosítás 
szempontjából így kulcsfontosságú, 
hogy a képi és írásos dokumentáció-
val kísért terepi munkálatok az igaz-
ságügyi  régészet mu nkamó dszerei n 
alapuljanak.) Az emberi maradványok 
melletti kísérő leletek közül az egyik 

legjelentősebb tárgytípust az össze-
hajtott, 90 60 milliméteres azonos-
sági és a sebesülési jegyet tartalmazó 
jegytokok képezik. A jelöletlen egyéni 
sírokban, illetve tömegsírokban nyug-
vó  katonák személyazonosságának 
a megállapítására az előkerült azo-
nossági jegytokok révén megadható 
azonossági számok segítségével van 
a legnagyobb esély. A magyar 1936M 
azonossági jegyet a rendszeresítést el-
rendelő 1937. évi körrendelet a követ-
kezőképpen írta le: Az Azonossági 
j egy»  alakj a telj esen az eddi gi  i gazol-
vány jegytok alakjának felel meg, alu-
mínium lemezből készül és egy 100 
cm hosszú, vörösrézhuzal-bélésű, 
gyapjú zsinórral van felszerelve. Az 
Azonossági jegy  mindkét lapjának 

külső oldala a Hungária  felírással 
és az  azonossági szám  feltünte-
tésével …  rác snyomattal van ellátva. ”

A 10 (4–2–4) számjegyből felépülő 
(lyukasztassál jelölt) azonossági szá-
mot 10 vízszintes és 10 függőleges 
sorból felépülő rácsozat tartalmazta. 
Az 1895. szeptember 30. előtt (tehát 
az állami anyakönyvezés bevezeté-
sét megelőzően) született katonákat 
19 3 9 M azonossági  j egytokkal látták 
el. Az 1936M azonossági jegytoktól 
eltérően ebben az esetben az azonos-
sági számot 10 helyett 12 (4–2–2–4) 
számjegy képezte.

Az alumínium jegytokok múzeu-
mi megtisztítása után hét, eltűntként 
nyilvántartott magyar honvéd (levél-
tári forrásokkal is kísért) név szerinti 
azonosítására volt mód. Bizonyságot 
nyert, hogy még a kirovi hadifogoly-

HÁTORSZÁG

Az egykori 307. 
számú szovjet 

hadifogolyláger 
1., 2., 3., 4. és 7. 

részlegeinek 
temetőjé en étesített 
mag ar em ékm vek 
Kirov város Metallurg 
ker eté en  a S sorsz 

körúton, valamint a 
város Novovjatszkij 

ker eté en

a ír se es ési jeg  
maradványa az egyik 

azonossági jeg tok ó
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táborok egyikébe való megérkezés 
előtt, a vasúton történő szállítás 
közben hunyt el az 1943 januárja és 
májusa között fogságba esett Kisvári 
József (tartalékos honvéd), Márovics 
Antal (tartalékos honvéd), Pap János 
(tartalékos hadnagy), uell Ádám 
(tartalékos honvéd), Takács Mihály 
(honvéd), Tóth Alajos (honvéd) és 
Vincze István (tartalékos honvéd). A 
sihovói tömegsírból exhumált olasz, 
német és magyar katonák újrateme-
tésére várhatóan 2018 nyarán kerül 
maj d sor a K i rovtó l 13 5  ki lométerre 
levő Falenki településen, az 1943-
ban kialakított lágerkórház-temető 
emlékhelyénél.

A 2. magyar hadseregnek a Don-
kanyarban vívott harcairól és az 
1943. januári összeomlást követő 
mozgó katlancsatáiról egyre ponto-
sabb és árnyaltabb képet festenek az 
újabb hadtörténeti kutatások. A le-
véltári veszteségkutatásokhoz szer-
vesen kapcsolódnak az oroszországi 
második világháborús magyar hősi 
temetési helyekre vonatkozó azono-
sítási és feltárási munkálatok. A 207 
ezer főt számláló 2. magyar hadsereg 
1943. januári és februári vesztesége-
it (hősi halottakban, sebesültekben, 
hadifoglyokban és eltűntekben) ma 
a történeti kutatás 120–125 ezer főre 
teszi. A sihovói tömegsír régészeti 
feltárásának eredményeképpen újabb 
hét, korábban eltűntként nyilvántar-
tott magyar honvéd hősi halálának 
körülményeit sikerült pontosítani.
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Taká s Mihá  honvéd veszteségi kartonja 
(HM HIM, Levéltár).

Egy magyar 1939M (felül) és egy 
1936M (alul) azonossági jegytok

a e tárt t megsír ó  
Az a sót Taká s Mihá  honvéd 

vise te a har ok során

Taká s Mihá  –  sa ádja k ré en
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A SIHOV I TÖMEGSÍRBAN N UGV  (1943-BAN HADIFOGSÁGBA ESETT), 
N V SZERINT AZONOSÍTOTT MAG AR HONV DEK JEG Z KE:

K I S VÁ R I  J Ó Z S E F  VAG Y  K OTA J Ó Z S E F  ( TAR TAL É K OS  HONVÉ D )
Azonossági szám: 0521 19 0003
Születési hely, idő: Mályi (Borsod vármegye), 1919. január 8.
Csapattest, állománytest: m. kir. 13. gyalogezred, I. zászlóalj (Rozsnyó)
Veszteség helye, ideje: Philippi, 1943. január 14.
Forrás: név szerinti veszteségi karton (iktatószám: c.7559 3 22.1943, HM HIM, Levéltár), valamint 
a Nyékládházi Polgármesteri Hivatal adatszolgáltatása alapján.

MÁ R OVI C S  ANTAL  ( TAR TAL É K OS  HONVÉ D )
Azonossági szám: 2720 07 0119
Születési hely, idő: Nemessándorháza (Zala vármegye), 1907. november 1.
Csapattest, állománytest: m. kir. 17. gyalogezred, I. zászlóalj (Nagykanizsa)
Veszteség helye, ideje: , 1943. május 20.
Forrás: név szerinti veszteségi karton (iktatószám: c 756431 22 v. 1943, HM HIM, Levéltár), 
valamint a Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal adatszolgáltatása alapján.

P AP  J Á NOS  ( TAR TAL É K OS  HAD NAG Y )
Azonossági szám: 3779 12 0064
Születési hely, idő: Nagyoroszi (Nógrád vármegye), 1912. október 22.
Csapattest, állománytest: m. kir. 13. gyalogezred, III. zászlóalj (Tornalja)
Veszteség helye, ideje: Marki, 1943. január 16.
Forrás: név szerinti veszteségi karton (iktatószám: c.751.895 22.v.1943, HM HIM, Levéltár).

Q U E L L  Á D Á M ( TAR TAL É K OS  HONVÉ D )
Azonossági szám: 2256 08 0007
Születési hely, idő: Mucsi (Tolna vármegye), 1908. január 14.
Csapattest, állománytest: m. kir. 18. gyalogezred, I. zászlóalj (Szekszárd).
Veszteség helye, ideje: , 1943. január ( )
Forrás: Mucsi Község Önkormányzatának adatszolgáltatása, valamint a 9. számú Veszteségi lajstrom 
(22096. folyószám, HM HIM, Levéltár) alapján.

TAK Á C S  MI HÁ L Y  ( HONVÉ D )
Azonossági szám: 2321 04 0166
Születési hely, idő: Ozora (Tolna vármegye), 1904. szeptember 23.
Csapattest, állománytest: 12. könnyű hadosztály lőszer osztály, 12. tábori tüzérosztály
Veszteség helye, ideje: , 1943. január ( )
Forrás: név szerinti veszteségi karton (iktatószám: c 745051 22v.943 és 28-757378 22v943, HM HIM, Levéltár).

TÓ TH AL AJ OS  ( HONVÉ D )
Azonossági szám: 1111 12 0305
Születési hely, idő: Heves (Heves vármegye), 1912. szeptember 5.
Csapattest, állománytest: 19. könnyű hadosztály híradó század, VII. híradó zászlóalj
Veszteség helye, ideje: Marki, 1943. április 13.
Forrás: név szerinti veszteségi karton (iktatószám: 29 c-745.391 22.v.1943, HM HIM, Levéltár).

VI NC Z E  I S TVÁ N ( TAR TAL É K OS  HONVÉ D )
Azonossági szám: 1920 11 0076
Születési hely, idő: Nagyigmánd (Komárom vármegye), 1911. augusztus 20.
Csapattest, állománytest: m. kir. 22. gyalogezred, I. zászlóalj (Komárom)
Veszteség helye, ideje: Sztaro Nyikolszkoje, 1943. január 28.
Forrás: név szerinti veszteségi karton (iktatószám: c.756.149 22.v.1943, HM HIM, Levéltár).
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AZ AUSZTRÁL PARTOKTÓL 800 KILOMÉTERRE 
ÉSZAKKELETRE, 3000 MÉTER MÉLYSÉGBEN 
TALÁLTÁK MEG NEMRÉG A MÁSODIK 
VILÁGHÁBORÚ IDEJÉN ELSÜLLYEDT USS 
LEXINGTON RONCSAIT. AZ AMERIKAI
REPÜLŐGÉP-HORDOZÓ VÉGZETÉT JELENTŐ 
KORALL-TENGERI SATA VOLT A TÖRTÉNELEM 
ELSŐ OLYAN ÖSSZE SAPÁSA, AMIT 
A SZEMBEN ÁLLÓ HADIFLOTTÁK ÚGY 
VÍVTAK MEG, HOGY NEM IS 
LÁTTÁK EGYMÁST.

Csata a Korall-tengeren
Feith László    Fotó: archív

A USS LEXINGTON áthajózik 
a Panama-csatornán.



A P earl Harbor ellen i ntézett 
támadás ( 19 4 1.  dec ember 7. )  
u tán a j apánok vi haros sebes-

séggel terj esztették ki  hatalmu kat, 
19 4 2 elej én már a szö vetségesek 
egyi k legf ontosabb délnyu gat c sen-
des-ó c eáni  bázi sa, az ú j -bri tanni ai  
R abau l i s a kezükre került.  Á pri li s-
ban a J apán C sászári  Hadi tengerészet 
fő ütőereje, a hat repülőgép-hordozót 
magában f oglaló , N agu mo C hu i c hi  
altengernagy vezette Első Légifl otta 
ki haj ó zott az I ndi ai -ó c eánra, és C ey-
lonnál (ma Srí Lanka) megütközött 
egy bri t c soportosí tással.  A harc  
során a japán repülőgépek elsüllyesz-
tették a HMS  HER MES  hordozó t, 
továbbá a HMS  D O R S ET S HI R E és 
a HMS CORNWALL nehézcirkálót.

VÉGKÉPP ELTÖRÖLNI
J amamoto I szoroku  admi ráli s, a 
J apán C sászári  Hadi tengerészet ö sz-
szevont fl ottájának főparancsnoka azt 
tervezte, hogy egy döntő összecsa-
pásban megtöri a legfőbb vetélytárs-
nak teki ntett ameri kai ak ellenállását;  
a harc  helyszí néül a C sendes-ó c eán 
közepén elterülő parányi Mid ay-
szigeteket szemelte ki. Ezt megelő-
zően a japánok Rabaulból kiindulva 
Ú j -G u i neát, a S alamon-szi geteket, az 
Ú j -Hebri dákat és Ú j -K aledó ni át vet-
ték c élba, hogy e területek bi rtokba 
vételével elvágj ák az ö sszekö ttetést 
Au sztráli a és az Egyesült Á llamok 
köz öt t.

ÚSZÓ TÖRTÉNELEMF ORMÁLÓK
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A re őgé -hordozó 
roncsaira a közelmúltban 

bukkantak rá.

A hadihajóva  eg tt 
számos re őgé  is 
hullámsírba merült.



Az elsődleges cél az j-Guinea 
délkeleti részén elterülő Port Mores-
by, i lletve a S alamon-szi getekhez 
tartozó  ki c si ny f ö lddarab, T u lagi  el-
f oglalása volt egy nagyszabású , ví zi  
és szárazföldi kombinált hadművelet 
keretében.  T u lagi n hi droplán-ellátó  
bázi st akartak létrehozni , hogy nö vel-
jék az ellenőrizhető tengeri területek 
nagyságát, P ort Moresby repterét 
( amely kí vül esett az Au sztráli ába 
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A hordozó  mi iméter 
rméret  vegei m k dés 

k z en eg  -as 
hadg akor aton  Ezeket 

a eg vereket késő  
e távo ították a edé zetrő

A SS E INGT N és testvérhajója  
a USS SARATOGA.

Az amerikai Doug as T D 
Devastator tor edóvető 
re őgé  a kora -tengeri 
sata idején már 

e avu tnak számított

Eg  S D Daunt ess 
zuhanóbombázó 
a USS LEXINGTON 
edé zetén
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telepí tett vadászgépek ható su garán)  
pedi g a bombázó i k támaszpontj á-
nak szemelték ki , ahonnan azok a 
konti nensnyi  ország északi  terü-
letei t támadhatták volna.  A T u lagi  
és P ort Moresby elf oglalásával 
megbí zott i nvázi ó s c sapatok 19 4 2.  
ápri li s 30- án hagyták maguk mögöt t 
Rabaul kikötőjét, míg a 
partraszállást támogató  
hadi tengerészeti  egysé-

gek – köztük a SHOHO könnyű re-
pülőgép-hordozó – Truk szigetéről 
i ndu ltak ú tnak.  T akagi  T akeo alten-
gernagy paranc snoksága alatt szi ntén 
a helyszínre irányították az Első Lé-
gifl otta két hordozóját (SHOKAKU, 
ZUIKAKU) is magában foglaló csa-
pásmérő erőt; feladatuk a felbukkanó 

ameri kai  hordozó k megsemmi sí tése 
volt.

Az amerikai kódfejtők azonban jól 
dolgoztak, így a hírszerzés időben 
tu domást szerzett a j apán tervek-
ről. Chester W. Nimitz tengernagy, 
az Egyesült Á llamok c sendes-ó c e-
áni fl ottájának főparancsnoka tehát 

ri adó ztathatta a kö zelben tartó zko-
dó , F rank J .  F letc her altengernagy 
vezette köteléket, amelynek a USS 

ORKTOWN repülőgép-hordozó is 
a része volt.  F letc her segí tségére az 
Au brey W .  F i tc h ellentengernagy i rá-
nyítása alatt álló USS LE INGTON 
és kí sérete i ndu lt a térségbe, továbbá 
egy au sztrál–ameri kai  c i rkáló külö -
ní tmény, J ohn.  G .  C rac e ellentenger-
naggyal az élén.

EZ Ő I !
19 4 2.  máj u s 3 -án a j apánok elf og-
lalták T u lagi t;  a támadó k semmi f éle 
ellenállásba nem ütkö ztek, mert az 
au sztrálok már korábban ki ürí tették 
az apró  szi getet.  F letc her értesült a 
partraszállásró l, s ú gy dö ntö tt, máj u s 
4-én rajtaüt az ellenségen. A USS 

ORKTOWN fedélzetéről felszálló 
repülőgépek három hullámban ron-
tottak rá a mit sem sejtő japánokra, 
s elsüllyesztették tö bb haj ó j u kat, 

A SS E INGT N vesztét okozó 
ro anás  május -án  óra 

 er kor k vetkezett e
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illetve lelőtték az összes, Tulagira 
telepített hidroplánjukat, jelentősen 
gyengítve ezzel a császári haderő fel-
derí tési  képességei t a térségben.  É rte-
sülve a történtekről, Takagi Takeo al-
tengernagy azonnal a K orall-tengerre 
i ndu lt, hogy f elku tassa és megsem-
misítse az amerikai repülőgép-hor-
dozó kat.  F letc her admi ráli s szi ntén 
felkészült az összecsapásra, és a USS 
N EO S HO  üzemanyag-szállí tó  haj ó t 
a USS SIMS torpedóromboló kísé-
retében délre, bi ztonságosnak vélt 
vi zekre küldte.

Máj u s 7-én haj nalban F letc her 
megtu dta, hogy a P ort Moresby meg-
szállására készülő erők a Louisiade-
szi geteknél található  J omard-szoros 
f elé tartanak.  F eltartó ztatásu kra C rac e 
admi ráli s haj ó i t küldte.  E dö ntésével 
a paranc snok u gyanakkor nagy koc -
kázatot vállalt, hi szen a légi  f edezet 
nélkül ú tnak i ndu ló  au sztrál–ameri kai  
külö ní tmény kö nnyen a j apán légi -
erő martalékává válhatott volna. Ez 
ki s hí j án be i s kö vetkezett:  délu tán a 
szö vetséges hadi haj ó kat ellenséges 
torpedóvető gépek, majd zuhanó-

bombázók vették tűz alá, nem sokkal 
később pedig amerikai B–17-esek is 
megtámadták a kö teléket – tévedés-
ből. Crace csapatát ugyanis japánok-
nak nézték.  A három támadás során 
csak minimális károkat szenvedő kü-
lö ní tmény végül elérte ú ti  c élj át, ahol 
azonban azt az értesülést kapta, hogy 
a P ort Moresby ellen i ndu lt i nvázi ó s 
erő visszafordult. Crace ezt követően 
Au sztráli a f elé vette az i rányt.

TÉVEDÉSEK SOROZATA
1942. május 7-én a SHOKAKU és a 
ZUIKAKU felderítői két úszóegysé-
get f edeztek f el, melyeket ameri kai  
repülőgép-hordozóként és cirkáló-
ként azonosí tottak.  Ellenük két 
hu llámban ö sszesen 78  gép i ndu lt, 
pedi g a megtámadott két haj ó  egyál-
talán nem az volt, ami nek a magas-
ból látszott: a USS NEOSHO és a 
USS SIMS került a japánok célke-
resztj ébe.  A számos találatot kapott 
torpedó romboló  gyorsan a tenger 
f enekére merült, a szi ntén sú lyosan 

megrongáló dott üzemanyag-szállí tó  
azonban egyelőre úszóképes maradt, 
bár erősen süllyedt. (A két hajó le-
génységének életben maradt tagj ai t 
végül a USS HENLE  torpedórom-
boló  mentette meg – négy nap mú lva, 
máj us  11-én.)

Mindeközben a USS ORKTOWN 
és a USS LE INGTON torpedóvető-
iből, illetve zuhanóbombázóiból álló 
kötelékek is akcióba lendültek. Bár 
a 9 3  gép a két nagy j apán hordozó t 
kereste, végül a S HO HO  került az 
ú tj u kba, melyre habozás nélkül ráve-
tették magu kat, és el i s süllyesztették 
azt.

A csata következő napján, május 
8 -án haj nalban az ameri kai ak és a 
j apánok i s ú tnak i ndí tották f elderí -
tőiket, s nagyjából egy időben leltek 
rá a mási k f él hordozó -kö telékére;  
levegőbe emelkedhettek tehát a csa-
pásmérő erők. Az első támadást a 
USS ORKTOWN gépei hajtották 
végre a SHOKAKU ellen, amely a 
találatok nyomán hamarosan ki gyu l-
ladt.  Az állapota azonban korántsem 
volt olyan sú lyos, mi nt ami re a lá-

it h e entengernag   óra  er kor 
kiadta a aran sot a hajó e hag ására
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tottakból következtetni lehetett, sőt a 
kárelhárí tás annyi ra j ó l si került, hogy 
a USS LE INGTON helyszínre ér-
kező torpedóvetői és zuhanóbombá-
zó i  a magasbó l telj esen épnek látták 
a haj ó t.  Az ameri kai ak bombái  kö zül 
végül ö sszesen három találta el a 
hordozó t, amely a c satazaj  elültével 
kénytelen volt J apán f elé venni  az 
i rányt, mert a harc ban szerzett sérülé-
sei t c sak ott tudt ák ki j aví tani .

Ekkor már a USS ORKTOWN 
és a USS LE INGTON is támadás 
alatt állt;  mi u tán a j apán gépek át-
tö rték a vadászvédelmet, rárontottak 
a két amerikai hordozóra. A USS 

LE INGTON bal oldalát több talá-
lat is érte, míg a USS ORKTOWN 
f edélzetét egy j ó l i rányzott bomba 
szakí totta át, s a haj ó  belsej ében f el-
robbanva okozott sú lyos károkat.  A 
találat azonban nem volt végzetes:  
a tüzet eloltották, a leszálló f edélzet 
sérülését pedi g ki j aví tották, í gy a be-
vetésről visszatérő gépek landolása 
elől minden akadály elhárult.

VÉGZETES ROBBANÁS
A USS LE INGTON legénysége 
is nagy erőkkel dolgozott a kárelhá-
rí táson, 12 ó ra 4 7 perc kor azonban 
váratlanu l hatalmas robbanás rázta 
meg az egész haj ó t.  Mi nt ki derült, 
egy sérült üzemanyagtartálybó l – 
melyet az egyi k j apán torpedó  ron-
gált meg – a benzi n szi várogni  kez-
dett, közben párolgott, a benzingőzt 
pedi g egy szi kra belobbantotta.  A 
detonác i ó  nyomán f elc sapó  lángok 
megállí thatatlanu l terj edtek tovább, 
s újabb robbanásokat idéztek elő. A 
hordozó  megmentéséért f olytatott he-
roi ku s küzdelem eredménytelennek 
bi zonyu lt, í gy F i tc h ellentengernagy 
17 ó ra 7 perc kor ki adta a paranc sot a 
hajó elhagyására. A túlélőket – nagy-
ságrendileg 2700 embert – a fl otta 
többi egysége mentette ki a vízből.

A K orall-tengeren tehetetlenül sod-
ródó repülőgép-hordozónak a USS 
PHELPS romboló adta meg a kegye-
lemdöfést. Öt torpedót lőtt ki a hajó-
ra, mi re az végül 19 . 5 2-kor elmerült 
a hu llámsí rban.  A c sata f olytatásáró l 
í gy már szó  sem lehetett, s hamaro-
san megérkezett N i mi tz tengernagy 
u tasí tása i s:  F letc her hagyj a el a K o-
rall-tengert, és egységei vel i ndu lj on 
P earl Harborba.

A szemben álló  f él szi ntén távozott 
a térségből, miután a Port Moresby 

megszállására készülő japán erők 
paranc snoka vi sszarendelte T akagi  
altengernagy haj ó i t T ru k szi getére, 
egyú ttal az i nvázi ó  elhalasztásáró l i s 
dö ntö tt;  ezért kellett dolgavégezetle-
nül elhagynia a Louisiade-szigeteki 
leshelyét a C rac e admi ráli s vezette 
ki s különí tménynek.

I GYŐZ TT
Az 19 4 2.  máj u s 4 –8 .  kö zö tt megví -
vott korall-tengeri  c sata u tán mi ndkét 
fél saját magát tekintette győztesnek, 
bár i nkább a j apánoknak volt oku k az 
ünneplésre, hi szen elsüllyesztették 
az ameri kai ak egyi k hordozó j át, egy 
mási kat pedi g sú lyosan megrongál-
tak, nem beszélve az elpu sztí tott 6 9  
repülőgépről. Emellett a tenger fene-
kére küldtek egy-egy tankert és tor-
pedó romboló t i s.  Ehhez képest eltö r-
pült a veszteségük, hi szen a S HO HO  
nem számított elsővonalbeli egység-
nek.  Az ö sszec sapásokban u gyanak-
kor az ellenf elüknél tö bb gépet, szám 
szerint kilencvenkettőt vesztettek, 
ami  legalábbi s elgondolkodtató vol t.

A történelem első repülőgép-hor-
dozó csatájában a taktikai győze-
lem tehát a j apánoké lett.  S tratégi ai  
szempontbó l vi szont az ameri kai ak 
oldalára bi llen a mérleg, hi szen a K o-
rall-tengeren megállí tották a c sászári  
hadsereg előrenyomulását, elhárí-
tották a Port Moresby-t fenyegető 
inváziót, ráadásul hosszú időre harc-
képtelenné tettek egy ellenséges 
repülőgép-hordozót (SHOKAKU), 
amely í gy a c sendes-ó c eáni  hadszí n-
tér sorsf ordí tó  ö sszec sapásában, a 
Mid ay-szigeteki csatában sem tu-
dott részt venni .  Az ott elszenvedett 
j apán vereség pedi g végleg záró j elbe 
tette a P ort Moresby elf oglalására vo-
natkozó c sászári  terveket i s.
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AZ UTOLSÓ DOBÁS
A német tavaszi offenzíva második felvonása

MI TÁN A BRIT ERŐKET NEM 
SIKERÜLT MEGSEMMISÍTENI, 
A NÉMET HADVEZETÉS FIGYELME 
A FRAN IÁK FELÉ FORD LT. 
AZ ELLENÜK INDÍTOTT HÁROM 
OFFENZÍVA K DAR A AZONBAN 
GYAKORLATILAG ELDÖNTÖTTE AZ 
ELSŐ VILÁGHÁBORÚ KIMENETELÉT.
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Ahog  nőtt a har ok a 
eka so ódó amerikaiak 

száma  úg  nőttek 
a veszteségeik is
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MAGYAR HONVÉD

Feith László   Fotó: archív
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AZ UTOLSÓ DOBÁS
A német tavaszi offenzíva második felvonása A német katonai  vezetés a 

brit haderő megsemmisí-
tését c élzó  „ Mi c hael”  és 

Georgette  hadművelet balsikere 
után sem akarta kiengedni a kezéből 
a kezdeményezést.  Á m a bri t állások 
elleni újabb offenzíva ötletét elve-
tették, mert a szemben álló fél rend-
kívül gyorsan pótolta veszteségeit, 
melynek eredményeként az Ami ens 
városa és a La Manche között húzó-
dó frontszakaszt májusban–június-
ban ismét megszilárdította.

A németek mindazonáltal kitartot-
tak eredeti stratégiai koncepciójuk 
mellett: Franciaország összerop-
pantásához előbb a kontinensen 
harcoló brit erőket kell elsöpörni. 
Mivel azonban teljesen kilátásta-
lan volt a gyorsan helyreállított brit 
vonalak elleni közvetlen támadás, 
ezú ttal a f ranc i ákat vették c élba.  A 
Georgette  hadművelet tanulságát 

ugyanis abban látták, hogy a La 
Manche felé irányuló offenzívát 
megelőzően el kell csalni a francia 
csapatokat a Somme folyótól, illetve 
Flandriából. A feladat tehát egyér-
telmű volt: a franciák ellen indított 
elterelő hadművelettel kimozdítani az 
északon (Amiens-nél és Flandriában) 
állomásozó tartalékjaikat, így megte-
remteni a britek megsemmisítésének 
f eltételei t.

A német vezérkar úgy vélte, a 
franciák nehezebben pótolhatják 
az emberveszteséget, ráadásul a 
Michael  és a Georgette  had-

műveletek után a frontvonaluk is 
meghosszabbodott, hiszen annak 
északi végpontja az Oise folyótól 
a La Manche-hoz közelebb, egé-
szen a Somme partján fekvő Ami-
ens városához került. Az ellenfél 
lehetőségeit azonban tévesen ítél-

ték meg, mert noha a védők valóban 
nem pótolhatták teljes mértékben 
saját erőkkel a veszteségeket, már 

A németek tavaszi o enzívájának második 
szakasza a ran ia vona ak e en irán u t

A „Georgette” hadművelettel 
nyert német területek

LA MANCHE

A „Michael” hadművelettel 
nyert német területek

Az 1918. május–júliusi 
offenzíva során elért német 

területnyereség

A frontvonal 1918. március 20—án
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számíthattak az Egyesült Államok 
haderejének támogatására (1918 
máj u sában 700 000 ameri kai  katona 
volt a kontinensen). A német had-
vezetés abban a meggyőződésben 
cselekedett, hogy a francia védelmet 
súlyos, sőt katasztrofális helyzetbe 
hozza akár egy kisebb méretű táma-
dás i s.

UGYANAZ A HIBA
A haderőt Paul von Hindenburggal 
közösen irányító Erich Ludendorff 
tábornok az offenzívára a Montdidier 
és Reims közötti mintegy 120 kilo-
méter széles arc vonalat szemelte ki , 
ahol 38 hadosztályt, illetve 5263 lö-
veget sorakoztatott fel. Csapataival 

szemben huszonegy – túlnyomóan 
francia – hadosztály és mindössze 
1400 ágyú állt. Túlereje azonban 
kevés volt ahhoz, hogy a frontsza-
kasz teljes szélességében egyidejű 
támadást indítson, ezért Ludendorff 
négy különálló akciót készített elő, 
így lehetősége nyílt a tüzérség átcso-
portosítására. A legnagyobb csapást 
a 7. hadseregnek kellett mérnie, a ki-
szemelt arcvonal közepe táján.

Az 1918. május 27-én indult táma-
dás felkészületlenül érte a védőket, 
a németek már az első napon több 
mint 20 kilométert nyomultak előre. 
Ludendorffot meglepte a gyors siker, 
de elkövette ugyanazt a hibát, amit 
a britek elleni offenzívák során is: 
menet közben változtatott a stratégiai 
koncepción. A franciák elleni táma-
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A roham sa atok a ka mazása az 
e ső vi ághá orú kezdeti időszaka 

óta nem átott ter eti n ereséget 
hozott a németeknek

Az amerikai t zérség is kivette 
a részét az e enséges e őren omu ás 
e tartóztatásá ó
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dás eredeti célja ugyanis a brit erőkre 
Flandriában mérendő csapás előké-
szítése volt. A hadművelet eredmé-
nyeit látva viszont a német parancs-
nok úgy vélte, kivételesen kedvező 
lehetőség adódott a francia hadsereg 
megsemmisítésére, melynek érdeké-
ben még a Flandriában álló hadosztá-
lyait is átcsoportosította.

Ezzel összhangban a 7. hadsereg 
azt a feladatot kapta, hogy nyomuljon 
tovább a Marne folyóig. A cél Reims 
városának elfoglalása volt, és ebben 
az offenzívában már az 1. hadsereg 
i s részt vett. A németek hamarosan 
– 1914 után másodszor – elérték a 
Marne-t (Ch teau-Thierry városánál), 
és alig 75 kilométerre álltak Párizs-
tól, Reims bevétele azonban nem si-
került. Ily módon a Noyon és Reims 

között messzire előretörő 7. hadsereg 
zsákba került, ami lehetetlenné tette a 
támadás folytatását. Ezzel befejező-
dött a harmadik német offenzíva is, 
amely komoly térnyeréssel, de c sak 
takti kai  si kerrel záru lt;  a hadászati  
si ker – akárc sak a „ Mi c hael”  és a 
Georgette  hadművelet esetén – új-

f ent elmaradt.

KI A ZSÁKBÓL!
A mély beékelődés ráadásul szinte 
tálcán kínálta az antant számára az 
ellentámadás lehetőségét. A nagy ál-
dozatok árán szerzett terület feladá-
sáró l természetesen szó  sem lehetett 
– egy ilyen lépés komolyan rombolta 
volna a harci morált –, így a német 

hadvezetésnek csak egy lehetősége 
maradt: az újabb offenzíva, kiegye-
nesítendő a frontvonalat.

1918. június 9-én Ludendorff ta-
vaszi  támadássorozatának i mmár a 
negyedik hulláma kezdődött meg, 
ezúttal Compiégne irányába. Ez 
a próbálkozás már nem érte várat-
lanul a franciákat, és minimális te-
rületi veszteség árán útját állták az 
ellenségnek; a június 14-én leállított 
akc i ó  tehát nem érte el a c élj át.  A 
harmadik és a negyedik támadással 
– amelyek tulajdonképpen egyet-
len hadműveletbe olvadtak össze 
– ugyanakkor jelentős területet fog-
laltak el a németek, hiszen egyes 
helyeken 60 kilométer mélységben 
nyomu ltak be az antant állásai ba.  
Á m mi ndezért hatalmas árat kellett 
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fi zetniük: a március 21. óta folyó ta-
vaszi offenzíva során ekkorra már 
nagyságrendileg félmillió katonát 
vesztettek, ugyanannyit, mint a szí-
vósan védekező brit–francia erők, il-
letve a harc okba az oldalu kon mi nd 
nagyobb számban bekapcsolódó 
ameri kai ak.

Az antant azonban lényegesen 
könnyebben pótolhatta a vesztesége-
it, mint a németek, akik bár az álló-

háború évei alatt soha nem foglaltak 
el ennyi területet, a szénájuk mégis 
rosszu l állt.  Az ú j  vonalakat sokkal 
nehezebben védhették, mint a ko-
rábbiakat, ugyanakkor nem volt ere-
jük a támadások folytatására, hogy 
újabb területek birtokba vételével 
előnyösebb pozíciót alakítsanak 
ki .  A vi sszavonu lás természetesen 
továbbra sem jöhetett szóba, tehát 
mégis az előrenyomulást kellett 

erőltetni, mert amint az antant átve-
szi a kezdeményezést, minden elve-
szi k.

A tavaszi offenzíva kudarcait látva 
a német külügyminiszter, Richard 
von Kühlmann is aktivizálta magát: 
1918. június 24-én a Reichstagban 
azon véleményének adott hangot, 
hogy tisztán katonai eszközökkel 
– diplomáciai tárgyalások nélkül – 
nem lehet a háborút lezárni. Hinden-
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A nag sza ású hadm ve etek 
sora vég  nem hozta meg a várt 
eredmén t  s a németektő  az antant 
vette át a kezdemén ezést

Az amerikai haderő katonái 
nag  szám an a ka maztak 
ran ia eg vereket is
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burg és Ludendorff egyáltalán nem 
vette j ó  néven ezt a ki j elentést, s 
követelésükre a tárcavezető lemon-
dásra kényszerült.

MÉG EGY PRÓBÁLKOZÁS
A német katonai vezetés tehát to-
vább erőltette a támadást: az ötödik 
hadművelet célja a marne-i zsák  
rei msi  oldalának f elszámolása, i lletve 
Reims elfoglalása volt. Az akcióra 48 
hadosztályt és 6353 löveget összpon-
tosítottak, míg a szemben álló erők 
ezen a frontszakaszon 36 hadosztályt 
és 3080 löveget sorakoztattak fel. Az 
1918. július 15-én kezdődött offenzí-
vát a franciák már felkészülten vár-
ták: első vonalukat csaknem teljesen 
kiürítették, így a német tüzérségi tűz 
semmiféle kárt nem okozott a vé-
dőknek. A rohamra induló ellenséget 
pedig az antant sértetlenül maradt 
ágyúi kíméletlenül megritkították. 
A német csapatok – noha néhány 
kilométert könnyen előrejutottak, és 
a Marne f olyó n i s átkeltek – szi lárd 
francia védelembe ütköztek, így jú-

lius 17-én le is állították a hadműve-
letet.

Másnap aztán jött a meglepetés: 
az antant francia vezetéssel indított 
ellentámadása a Marne f olyó nál, 
amely minden korábbinál világosab-
ban Ludendorff értésére adta, hogy a 
számításai meghiúsultak. Már az első 
napon 12 ezer katonája esett hadi-
fogságba, a német parancsnok pedig 
július 24-én kénytelen volt feladni a 
marne-i kiszögellést. Az offenzíva 
megtervezéséért és sikeres végrehaj-

tásáért az antanterők főparancsnoka, a 
francia Ferdinand Foch tábornok mar-
sallbotot kapott. A soissons–reimsi 
csatának nevezett hadműveletben már 
az amerikai hadosztályok is jelentős 
szerepet játszottak.

A németektől ezt követően az antant 
vette át a kezdeményezést, mellyel 
gyakorlatilag eldőlt a háború sorsa. 
Havonta negyedmillió amerikai ka-
tona érkezett az európai hadszíntérre, 
és ezzel az erővel szemben a németek 
már semmit sem tudtak kiállítani.
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Hazámat szolgálom
Á der J ános kö ztársasági  elnö k 
nemzeti  ünnepünk, márc i u s 15 .  al-
kalmábó l adományozta a Magyar 
É rdemrend tisztikeresztje ( kato-
nai tagozat)  ki tüntetést Myszoglád 
R ó bert K ároly dandártábornoknak, a 
Honvéd V ezérkar vezérkari  ti tkársá-
ga titkárságvezetőjének; a Magyar 
É rdemrend lovagkeresztje ( kato-
nai tagozat)  ki tüntetést dr.  K ádár P ál 
dandártábornoknak, az MH tervezési  
és koordinációs főosztály főosztály-
vezetőjének, Sándor Zsolt dandártá-
bornoknak, az MH Összhaderőnemi 
Parancsnokság törzsfőnöke műveleti 
helyettesének; Topor István ezre-
desnek, az MH Összhaderőnemi 
Parancsnokság Békeműveleti Fő-
nöksége főnökének; a Magyar É r-
demrend lovagkeresztje ( polgári 
tagozat)  ki tüntetést V arga Endre 
L ászló nak, a K ároli  G áspár R ef or-
mátu s Egyetem B ö lc sészettu dományi  
Kar, új- és legújabb kori egyetemes 
tö rténeti  tanszéke volt egyetemi  ad-
junktusának; a Magyar Arany É r-
demkereszt ( katonai tagozat)  ki -
tüntetést Árpád Zoltán ezredesnek, a 
Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 
főosztályvezetőjének; a Magyar 
Arany É rdemkereszt ( polgári ta-
gozat)  ki tüntetést dr.  D emeter J ános 
kö zalkalmazottnak, az MH Egész-
ségügyi Központ szülészet-nőgyó-
gyászati osztály és PIC osztályvezető 
főorvosának; Mogyorós Enikő Tímea 
kö zalkalmazottnak, az MH 5 .  B oc s-
kai István Lövészdandár Vay Ádám 
Kiképzőbázis könyvtára vezetőjének, 
kulturálisrendezvény-szervezőnek; 
a Magyar E züst É rdemkereszt 
( katonai tagozat)  kitüntetést Farkas 
Róbert Szilárd ezredesnek, a Kato-
nai Nemzetbiztonsági Szolgálat osz-
tályvezetőjének; a Magyar B ronz 
É rdemkereszt ( polgári tagozat)  
kitüntetést Kondor Zoltánnak, az 
MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki 
Ezred víztisztító százada volt század-
paranc snokának.

Dr. Simicskó István honvédelmi 
mi ni szter nemzeti  ünnepünk, márc i u s 
15 .  alkalmábó l – a honvédelem ügye 
érdekében huzamos időn át végzett 
áldozatos munkája, sporttevékenysége 
eli smeréseként – adományozta a Hon-

védelemért itüntető ím babérko-
szorúval ékesített fokozatát Farkas 
László Jenő nyugállományú alezre-
desnek; a Honvédelemért itüntető 

ím . fokozatát Gergely Istvánnak; 
emléktárgyat adományozott K oó s 
O ttó  rehabi li tált alezredesnek.

A tárcavezető – a honvédelem ügye 
érdekében huzamos időn át végzett 
áldozatos munkája elismeréseként – 
adományozta a Honvédelemért K i-
tüntető ím . fokozatát B alogh 
Imrének; a fegyver nélküli tartós 
külszolgálat teljesítésének elismeré-
séül K ülszolgálatért S zolgálati J elet 
adományozott Domján László vezér-
őrnagynak.

A honvédelmi  mi ni szter – beosz-
tásában huzamos időn át végzett 
kiemelkedő tevékenysége, valamint 
szakmai  érdemei  eli smeréseként – 
adományozta a S zolgálati É rdemjel 
babérkoszorúval ékesített arany 
fokozatát Rolkó Zoltán ezredesnek, 
Szilvai Zoltán alezredesnek; a S zol-
gálati rdemjel arany fokozatát 
Illés Attila ezredesnek, dr. Nagy 
László ezredesnek, Gombás Zoltán 
alezredesnek, dr. Hajdu Hajnalka 
Orsolya alezredesnek, Kása István 
alezredesnek, Koós Tamás alezredes-
nek, dr. Szolcsánszky Márton alez-
redesnek, Molnár János őrnagynak, 
Suták Norbert őrnagynak, Zentai 
Károly őrnagynak, Márkusné Pintér 
Ágnes törzszászlósnak; a S zolgálati 

rdemjel ezüst fokozatát D ebrec -
zeni  Albert alezredesnek, G ál J ó zsef  
alezredesnek, Marosvö lgyi  V i nc e al-

ezredesnek, Mészáros G ábor alezre-
desnek, dr. Kovács Zoltán őrnagynak, 
Szloszjár Tamás őrnagynak, Bencze 
Tamás századosnak, Tóth Károly-
né törzszászlósnak, Szögedi Dezső 
zászlósnak, Fazekas Sándor István 
főtörzsőrmesternek; a S zolgálati 

rdemjel bronz fokozatát Szakácsi 
István alezredesnek, Fenyvesi György 
őrnagynak, Gyurán Gábor őrnagynak, 
Kónya Béla Nándor őrnagynak, Nagy 
Ferenc őrnagynak, dr. Paksi András 
őrnagynak, Szabó Tamás őrnagynak, 
Takács-Turcsányi va őrnagynak, Fe-
kete Ildikó századosnak, Gyöngyös 
Gábor századosnak, Honfi  Barnabás 
Gábor századosnak, Kiss Tamás szá-
zadosnak, Makai  J ó zsef  századosnak, 
Müller Sándor századosnak, Buda 
Tamás Gábor hadnagynak, Kiss Ro-
land tö rzszászló snak, B randt G ergely 
zászló snak, D u dás P éter zászló snak, 
Kollár Pál zászlósnak, Steinhőfer 
K ároly zászló snak, B ertalan N orbert 
főtörzsőrmesternek, Mészáros János 
főtörzsőrmesternek, Tallárom Gyula 
főtörzsőrmesternek; a Honvédele-
mért itüntető ím babérkoszo-
rúval ékesített fokozatát B orsos 
Sándor kormánytisztviselőnek; a 
Honvédelemért itüntető ím . 
fokozatát G yeni s G yö rgy mu nka-
társnak; a Honvédelemért itüntető 

ím . fokozatát Magyar Sándor 
kormánytisztviselőnek, Zsezserán 
Anikó kormánytisztviselőnek, dr. 
Abermanné dr.  J ä c kel Márta kö zal-
kalmazottnak, B ene G ábor J ó zsef  
kö zalkalmazottnak, dr.  J ászay P éter 

gyl
In memoriam

Emléküket kegyelettel megőrizzük.
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IN MEMORIAM
Az elhunytak névjegyzéke a 2018. február 2 . és 
március 2 . közötti időszakban beérkezett adatok 
alapján:  Györök Attila Péter főtanácsos (49), Pakai-
Veres Árpád tanácsos (48), Nemes László közalkalma-
zott (61), Harkai Péter ny. ezredes, a Magyar Honvéd-
ség halottja (78), Imre András ny. ezredes, a Magyar 
Honvédség halottja (76), dr. Tremmel Ágoston ny. ez-
redes (88), Lukács István ny. ezredes (68), Szentkirályi 
Frigyes ny. ezredes (98), dr. Dékány Sándor ny. ezredes 
(75), Hámori Jenő ny. ezredes (97), Hargittai Lajos 
ny. ezredes (89), Kálmán Gyula ny. ezredes (74), Ollé 
Ferenc ny. ezredes (88), Oszagyán Mihály ny. ezredes 
(84), Pizág András ny. ezredes (75), Szirmai Gábor ny. 
ezredes (82), dr. Jászi Brunó ny. ezredes (85), dr. Szabó 
János ny. ezredes (84), Bitter Antal ny. alezredes (92), 
Farkas Károly ny. alezredes (75), Kasnya András ny. al-
ezredes (64), Kovács Rudolf ny. alezredes (87), Mészá-
ros Sándor ny. alezredes (86), Posch Antal ny. alezredes 
(83), Ruzics Károly Sándor ny. alezredes (69), Sántha 
István ny. alezredes (87), Sipkovits Zoltán ny. alezredes 
(73), Tarr József ny. alezredes (87), dr. Hadnagy Imre 
József ny. alezredes (73), dr. Kováts Tibor ny. alezredes 
(79), Illés János ny. alezredes (89), Magyar Tibor ny. 
alezredes (74), Sánta György ny. alezredes (89), Puskás 
Zoltán ny. alezredes (84), Ács Gyula Lajos ny. alezre-
des (57), Bóna Zoltán ny. alezredes (69), Kovács Pál 
Alajos ny. alezredes (87), Szabó Imre Dénes ny. alez-
redes (67), Tóth József ny. alezredes (84), Tóth József 

ny. alezredes (56), Varga Béla ny. alezredes (88), Varga 
János ny. alezredes (88), Wanczel Gábor ny. alezredes 
(56), Krausz Tibor ny. őrnagy (86), Dobó László ny. 
őrnagy (101), Hajdu Károly ny. őrnagy (84), Homon-
nai József ny. őrnagy (89), Kreschka Imre ny. őrnagy 
(83), Gubuznai Ede ny. őrnagy (88), Vass Gusztáv ny. 
őrnagy (90), Bekő József ny. őrnagy (58), Váradi Antal 
László ny. őrnagy (83), Schveitzer János ny. százados 
(91), Szentiványi Gábor ny. százados (64), Vass János 
ny. százados (69), Tóth József ny. főtörzszászlós (87), 
Fodor György ny. törzszászlós (77), Tuska Lajos ny. 
törzszászlós (69), Hársmán Sándor ny. törzszászlós 
(83), Jana István ny. törzszászlós (81), Patyi Gábor ny. 
törzszászlós (89), Takács Lajos ny. törzszászlós (77), 
Dunai Kovács József ny. törzszászlós (77), Franca Ká-
roly ny. törzszászlós (65), Morvai Károly ny. törzs-
zászlós (77), Nagy Sándor ny. törzszászlós (87), Tóth 
Gyula ny. törzszászlós (79), Gyatkó István ny. zászlós 
(76), Horváth János ny. zászlós (83), Bali Lajos ny. 
zászlós (88), Beke Jánosné ny. zászlós (76), Hegedűs 
István ny. zászlós (46), Kovács András ny. főtörzsőr-
mester (62), Nagy Sándor ny. főtörzsőrmester (69), 
Vonnák László ny. főtörzsőrmester (66), Koch Károly 
ny. főtörzsőrmester (71), Deák Ferenc ny. törzsőrmester 
(89), Kereszty Béláné ny. közalkalmazott (77), Holler 
Jánosné ny. közalkalmazott (89), Markó István ny. köz-
alkalmazott (81), Bubrik Gáspárné ny. közalkalmazott 
(83), Csentei Mihályné ny. közalkalmazott (83), Kövi 
Jenő ny. közalkalmazott (87).

EMLÉ ET EGYELETTEL MEGŐRIZZ

István közalkalmazottnak; a Honvé-
delemért itüntető ím . foko-
zatát dr.  Mészáros Márta kormány-
tisztviselőnek, Schmidtné Wellesz 
Roberta tanácsosnak, Balázs Gergő 
kö zalkalmazottnak, B erec zki  Andrea 
kö zalkalmazottnak, D aró c zi  J ó zsef  
kö zalkalmazottnak, Hanyu  B ernát 
kö zalkalmazottnak, dr.  K álmán J u di t 
kö zalkalmazottnak, N émethné N agy 

K atali n kö zalkalmazottnak, P ataki  
Judit közalkalmazottnak, Reikort Ist-
vánné közalkalmazottnak, Szekeres 
Istvánné közalkalmazottnak, Wersitz 
Márton kö zalkalmazottnak.

Dr. Simicskó István – a 2018. évi 
Bajnokcsapatok Európa Kupáján Ma-
gyarország képviseletében párbajtőr 
versenyen, c sapatban aranyérmet 
elnyert ki vételesen áldozatkész, ki -

emelkedő munkája elismeréséül – el-
ismerő oklevelet, ezzel egyidejűleg 
teljesítményjuttatást, illetve pénzju-
talmat adományozott R édli  András 
századosnak, Siklósi Gergely őrmes-
ternek, Berta Dánielnek, Somfai Pé-
ternek. Szolgálaton kívül katonaként 
tanúsított példaértékű tevékenysége 
eli smeréséül elismerő oklevelet, 
ezzel egyidejűleg teljesítményjutta-
tást adományozott B élavári  Mi kló s 
G ábor századosnak.

Dr. Benkő Tibor vezérezredes, a 
Honvéd Vezérkar főnöke – a töme-
ges bevándorlás okozta válsághely-
zet kezelése során nyújtott kiemel-
kedő szakmai munkája elismeréséül 
– nemzeti  ünnepünk, márc i u s 15 .  
alkalmábó l elismerő oklevelet, 
ezzel egyidejűleg pénzjutalmat ado-
mányozott Kiefer Attila címzetes 
rendőr főtörzszászlósnak, Buder 
László Andor címzetes rendőr fő-
törzsőrmesternek.



éves a Magyar Honvédség 
programsorozat

 ,,Tö lts fel egy katonafotót! ”  kreatí v online 
fotópályázat
R észletek a 170. honvedseg. hu / tolts_ f el_ egy_
katonafotot című eboldalon.

,,1 7 0  éves a Magyar Honvédség”  rajzpályá-
zat általános iskolai felső tagozatos és középis-
kolás di ákok számára

,,1 7 0  éves a Magyar Honvédség”  vándorki-
állí tás országosan, valamint angol nyelvű tárlat 
a NATO-parancsnokságokon
O rszágos helyszí nek:  S zeged, S zékesf ehérvár, 
Miskolc, Pécs, Kaposvár, Gödöllő, Budapest, 
Kecskemét, Debrecen, Veszprém, Baja, Szol-
nok, N yí regyháza, Eger
Külföldi helyszínek: Norfolk, Brüsszel, Mons

 K atonazenekarok konc ertjei és térzene
különleges díszelgőkkel és hagyományőrzőkkel

elysz ne  s idő onto :
Április 22. 11.15–12.00 óra, 
a Szent István Bazilika előtt
Május 27. 11.15–12.00 óra, 
a Szent István Bazilika előtt
Június 17. 11.00–11.40 óra, a Margitszigeti 
szökőkútnál
Augusztus 26. 11.00–11.40 óra, a Margitszigeti 
szökőkútnál
Szeptember 16. 11.15–12.00 óra, a Szent István 
Bazilika előtt

 Ö t regionális katonazenekari fesztivál
elysz ne  s idő onto :

Május 19., Tata, Kossuth tér
Június 22., Hódmezővásárhely, Kossuth tér
Augusztus 16., Székesfehérvár, Városház tér 1.
Augusztus 31., Szolnok, Tiszai Hajósok tere
Szeptember 15., Szentendre, Lázár cár tér

 2018. április 27., péntek  katona m szaki-
ak napja

elysz n: MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki 
Ezred (6600 Szentes, Csongrádi út 108.)

 2018. április–májusban a ajta Monitor 
Múzeumhajó mozgásban
Az SMS Leitha, vagy közismert nevén Lajta 
monitor a legrégebbi úszóképes folyami hadi-
hajó az Osztrák–Magyar Monarchia idejéből. 
A hajót 1871-ben építették, és egészen 1921 ja-
nuárjáig teljesített katonai szolgálatot. A 2010. 
augusztus 20-i ünnepélyes újrakeresztelése óta a 
Lajta Monitor Múzeumhajó nevet viseli.
A Lajta Monitor Múzeumhajó a MH 1. Hon-
véd Tűzszerész- és Hadihajós Ezred tiszteletbeli 
zászlóshajója. A hajó az elmúlt 170 év történe-
tével foglalkozó kiállítással, hozzá csatlakozó 
múzeumpedagógiai foglalkozással, fegyverbe-
mutatóval, megemlékezésekkel és hagyomány-
őrző rendezvényekkel várja április és május hó-
napban az érdeklődőket.

elysz ne : Győr, Komárom, Esztergom, Vise-
grád, Vác, Szentendre, Százhalombatta, Dunaúj-
város, Paks, Baja, Mohács
2018. májustól szeptemberig a Lajta Monitor 
Múzeumhajó a Parlament előtt tekinthető meg.

Áprilisi–májusi programok
Állandó események

A 170 éve alakult Magyar Honvédségről nagyszabású, országos szint  rendezvénysorozattal emlékezik meg a 
Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség  történelmünk hősies csatákkal és bátor cselekedetekkel teli 
eseményeit felelevenítve tiszteleg a több mint másfél évszázad előtt.

Az évfordulós programsorozat 2018. február 21-én indult a HM Hadtörténeti ntézet és Múzeumban megtar-
tott ünnepséggel, amelyen dr. imicskó stván honvédelmi miniszter a magyar katonák nemzetfenntartó szere-
pét, történelemformáló erejét, a jelen hadseregfejlesztésének fontosságát hangsúlyozta. zután argha amás 
miniszterhelyettes bemutatta az évfordulós arculat, illetve a rendezvénysorozat internetes honlapját.

A 170. évforduló tiszteletére ünnepélyes gálaestet rendeztek a Magyar emzeti zínházban, ahol der ános 
köztársasági elnök méltatta a magyar katonákat, kiemelve, hogy a bizalom a legfontosabb kötőerő a nemzet és 
hadserege között. A gálaesten Zsuráfszky Zoltán ossuth-díjas kiváló m vész által rendezett és koreografált 
m sort adott elő a Magyar emzeti áncegyüttes és a Honvéd ér  kar.
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