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A STEFÁNIA PALOTA – HONVÉD KULTURÁLIS KÖZPONT ADOTT OTTHONT 
A  TON A  Á A AN – TON ÁG ON ELEM  A ERŐ M  
KON EREN ÁNAK  AMELYEN ELŐA Á T TARTOTT R  ENKŐ T OR 
HONVÉDELMI MINISZTER IS.

MODERNKORI  
                   KIHÍVÁSOK

A miniszter előadásában rámuta-
tott  Magyarország biztonsági 
környezete megváltozott, s a 

legnagyobb közvetlen fenyegetést a 
tömeges és ellenőrizetlen migráció, 
illetve az ukrajnai helyzet, így Orosz-
ország jelenti. A hibrid hadviselés 
megjelenése, a kiberfenyegetés és a 
hagyományos stratégiák elavulása 
miatt egészen újfajta megközelítést 
kíván a biztonság szolgálata. A tár-
cavezető hangsúlyozta  egyik napról 
a másikra olyan dolgok történnek, a másikra olyan dolgok történnek, a másikra olyan dolgok történnek, 

Nyulas Szabolcs   Fotó: Dévényi Veronika
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MODERNKORI  
                   KIHÍVÁSOK

amelyek arra késztetnek minket, 
hogy legyünk mindenkor felkészül-
tek. Olyan képességekre van szük-
ség, amelyekkel megvédhetjük az 
országot és az állampolgárokat, biz-
tosíthatjuk a békés életet és jövőt.

EK  K TSÉG ETÉS
Az ország biztonsága alapvetően a 
hadsereg képességein, a szövetségi 
rendszeren és az állampolgárok elkö-
telezettségén múlik, ugyanakkor a ku-
tatókra és az elemzőkre szintén nagy 
felelősség hárul. Fontos ezen a téren a 
megelőzés és az előre gondolkodás is, 
ezért teljesít mintegy 1000 magyar ka-
tona külföldön szolgálatot. A missziók 
segítenek abban, hogy a biztonsági 
kihívások ne váratlanul jelenjenek 

meg az országban, hanem a problémát 
már annak kialakulási helyén kezelni 
tudják.

A biztonság garantálásához minde-
nekelőtt egy erős, ütőképes, korszerű 
fegyverzettel felszerelt hadseregre 
van szükség. Ennek megteremtését 
szolgálja a Zrínyi 2026 honvédelmi 
és haderő-fejlesztési program, amelyet 
a kormány is támogat, s biztosítja a 
szükséges anyagi hátteret. Vállalták 
például, hogy 2024-re a honvédelmi 
költségvetés mértéke eléri majd a 
G P 2 százalékát (jelenleg 1,4 szá-
zalékot fordítunk erre). A fejlesztési 
program a honvédség minden elemét 
érinti, de a haditechnikai eszközök 
beszerzésén, cseréjén túl foglalkozik 
a társadalmi kapcsolatokkal, a fi atalok 
képzésével, az önkéntesek toborzásá-
val és a magyar hadiipar megterem-
tésével is. Mostanra mintegy 8000 
tartalékosa van az országnak, s a ter-
vek 20 ezres létszámmal számolnak a 
rendszer teljes feltöltésekor.

– Az új kihívásokhoz új képessége-
ket kell teremteni, ahogy nap mint nap 
változnak a kockázatok, a fenyegeté-
sek, különben nem tudjuk teljesíteni 
mindazt, amit a törvény előír szá-
munkra a haza védelmének érdekében 
– hangsúlyozta Benkő Tibor. Hozzá-
tette  ezen a téren kiemelten fontos a 
magyar állampolgárok elkötelezett-
sége és a fi atalok áldozatvállalása. A 
fi atalok megszólítását, a honvédelem 
ügyébe való bevonását szolgálják 
például a honvédelmi táborok és a 
sport. Meg kell mutatni a fi ataloknak, 
hogy egy fejlődő Magyar Honvédség 
olyan lehetőségeket biztosít számuk-

ra, amelyeket nem szabad kihagyni. 
Meg fogják találni a számításukat egy 
korszerű, modern hadseregben. Ezért 
van szükség a kadétprogram mellett a 
katonai kollégiumra is.

A  H É  K É SK A
Szabó István, a tárca honvédelmi 
államtitkára a honvédelmi nevelés 
témakörében elmondta  hazánkban 

a sorkatonaság 2004. évi felfüggeszté-
sével a honvédség és a társadalom kö-
zötti közvetlen kapcsolat megszakadt. 
Ezzel csökkent a hadsereg beágya-
zottsága, s elesett attól a lehetőségtől, 
amivel addig a hazafi as nevelés terén 
rendelkezett. A szerteágazó honvédel-
mi képzés bizonyos elemeinek ezért 
már korán meg kell jelenniük a köz- 
és a felsőoktatásban. Hangsúlyozni 
kell ennek önkéntes jellegét, s azt is, 

kihívások ne váratlanul jelenjenek 

– hangsúlyozta Benkő Tibor. Hozzá-

például a honvédelmi táborok és a 

Szabó István
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hogy például a hazafi as nevelés egyik 
célja az érzelmi kötelék kialakítása az 
egyén és a haza között.

– Azt gondolom, ez a fajta honvé-
delmi nevelés erősítheti a társadalmi 
elfogadottságot, amire nagyon nagy 
szükség van a mai időkben ahhoz, 
hogy támogassuk a Magyar Honvéd-
ség feladatait – fogalmazott az állam-
titkár.

Szabó István beszélt a kadétprog-
ramról is, megjegyezve  ki kell emelni 
annak a több mint 50 partneriskolá-
nak az együttműködését, amelyek a 
honvédelmi alapképzést tantárgyként 
oktatják. Már több mint 2000 gyer-
mek tanulja a honvédelmi alapisme-
reteket a tárca által kiadott tankönyv 
segítségével. Elmondta azt is  jelenleg 
csak egyetlen, teljesen honvédelmi 
oktatást folytató gimnázium van – a 
debreceni Kratochvil Károly Honvéd 
Középiskola és Kollégium –, de a ter-
vek szerint egy újabb nyílhat Hódme-
zővásárhelyen.

– A számok azt mutatják, hogy óri-
ási az igény az ilyenfajta oktatásra, 
két és félszeres, háromszoros túlje-
lentkezéssel számolunk minden évben 
a Kratochvilban, és ezt az igényt ki 
kell elégítenünk. Végig kell gondol-
nunk földrajzilag is, hogy hol, milyen 
térségben alakítunk ki ilyen oktatási 
intézményt, de ez az alappillére kell 
legyen a katonai oktatásnak – fogal-
mazott az államtitkár.

E E GE HETET E  E ES TÉS
r. Vezekényi saba, védelempoli-

tikáért felelős helyettes államtitkár 
elmondta  mostanra felértékelődött 

a hadsereg fejlesztésének kérdése, 
amit a NATO mellett a politikai elit 
is támogat. Ennek hátterében az áll, 
hogy mind több, s nem csak katonai 
szerep hárul a haderőkre a biztonság 
garantálásában.

– A katonai erő egyre többször 
játszik meghatározó szerepet a regi-
onális válságokban. A kon  iktusok 
kezelése is növekvő arányban köve-
telhet meg végső eszközként katonai 
megoldásokat; a megfelelő védelmi 
képességek fenntartása, a katonai erő 
folyamatos fejlesztése ebből fakadó-
an is elengedhetetlen – hangsúlyozta 
a helyettes államtitkár. Hozzátette  
Magyarország Európa egyik legbiz-
tonságosabb országává vált, amit 
fenn kell tartani, s az új kihívásokra 
új válaszokat kell adni. A biztonságot 
úgy is lehet támogatni, hogy az or-
szág fenntartja vagy növeli a katonai 
részvételét a nemzetközi missziók-
ban, s fejleszti saját hadseregét.

r. Simicskó István, a hazafi as és 
honvédelmi neveléssel kapcsolatos 
feladatok kormánybiztosa előadásá-
ban hangsúlyozta  egy jól működő 
állam teret enged a közösséghez 
tartozás igényének. Erre jó példa az 
önkéntes tartalékos rendszer, a ka-
détprogram, de a Honvédelmi Sport-
szövetség is. Rámutatott  a közneve-
lésben nem katonai képzést, hanem 
honvédelmi nevelést szeretnének 
folytatni, amely a testi és a szellemi 
képességek, illetve a haza iránti ér-
zelmi attitűdök kifejlesztését célozza. 
Ehhez pedig mindenképpen módszer-
tani segítséget kell nyújtani az iskolai 
oktatóknak, nevelőknek. A célok 
érdekében egy kormánystratégiára 
is szükség van, s a középiskolákban 

honvédelmi, míg a felsőoktatásban 
katonai ismereteket kell oktatni. A 
volt miniszter kiemelte a sport sze-
repét a honvédelmi nevelésben, és 
megjegyezte  ez alkalmas a kívánt 
célok egy részének elérésére.

A EG  ES É EK
Petr Pavel vezérezredes, a cseh 
hadsereg egykori vezérkari főnö-
ke, a NATO Katonai Bizottságának 
korábbi elnöke a konferencián azt 
mondta, az észak-atlanti szövetség 
számára két fő fenyegetés létezik 
most a világon  Oroszország és a 
terrorizmus. Mivel a kon  iktusok 
természete megváltozott, ma az 
egyik legfontosabb, hogy az elem-
zők, illetve a döntéshozók meg-
értsék, mi számít fenyegetésnek, s 
miként lehet kezelni azokat. Mára 
például a gazdasági útvonalak és 
az erőforrások biztosítása közpon-
ti kérdéssé vált, ami a világ két 
legerősebb hatalma, az Egyesült 

llamok és Kína tetteit is nagyban 
meghatározza. Mostanra nemcsak 
Afrikában, de Oroszország bizonyos 
részein és Európában is érezhető, 
hogy Kína egyre nagyobb hangsúlyt 
fektet gazdasági érdekei védelmére. 
A vezérezredes arra számít, hogy a 
jövőben kiéleződnek majd a konf-
liktusok például Kína és az Egyesült 

llamok között, a korábban említet-
tek miatt. Mivel mind Oroszország, 
mind pedig Kína abban érdekelt, 
hogy megossza az Európai Uniót 
és a NATO-t, a tagállamok összefo-
gása, egysége mindennél fontosabb 
napjainkban.

Petr Pavel vezérezredesDr. Vezekényi CsabaDr. Simicskó István
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A Honvéd Vezérkar főnöke – a 
h onvédelm i m iniszter  felké-
r ésér e és a belü gym iniszter  

egyetértésével – a Közös Akarat gya-
kor laton belü l,  7 2  ór ás feladatátvétel-
lel készenlét-ellenőrzési gyakorlatot 
rendelt el azért, hogy meggyőződ-
j enek a h atár védelm i feladatokba 
bevont katonai alakulatok felkészü lt-
ségéről.

A Magyar Honvédség továbbra is 
részt vesz a határ őrzésében, támo-
gatja a rendőrség munkáját, hiszen 
r endelkezik azokkal a kép ességek-
kel, amelyek segítségével a lehető 
leggyor sabban r eagálh at a h atár on 
jelentkező kihívásokra. A november 
26. és december 1. között a 1 5 ki-
lométer hosszú szerb–magyar határ-
szakaszon m egtar tott készenlét-ellen-
őrzési gyakorlaton 2300 katona vett 

Honvedelem.hu  Fotó: Dévényi  Veronika és Rácz Tünde

Készenlét-ellenőrzési gyakorlat
HADERŐ

K ENL T-ELLENŐR  GYAKORLAT KERET EN 
TE TELT K A ATÁR ELM  ELA ATOK A 

E ONT KATONA  ALAKULATOK ELK LT G T

MAGYAR HONVÉD 7

HATHATÓS SEGÍTSÉG
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részt 310 technikai eszközzel; ezek 
között harcjárművek, helikopterek és 
rohamcsónakok is voltak.

A gyakorlatról a madarasi határvé-
delm i bázison tar tott saj tótáj ékoztatót 
Korom Ferenc altábornagy, a Hon-
véd Vezérkar főnöke, aki kijelentet-
te:  a készenlétbe vezényelt katonai 
alakulatok zökkenőmentesen vissza-
illeszkedtek a h atár védelm i felada-
tokba.

A tábornok emlékeztetett  a Ma-
gyar Honvédség 2015 óta vesz részt 
az illegális migráció kezelésében. 
Idén júniusban, a magyar határőrizeti 
rendszer technikai korszerűsítésének 

köszönhetően a katonákat ki lehetett 
vonni a rendőrséget támogató felada-
tokból, így a Magyar Honvédség erői 
az alaprendeltetésükből fakadó tevé-
kenységekre koncentrálhattak.

– A katonák kivonása nem 
azt j elenti,  h ogy a h atár védelm i 
feladataink befejeződtek. Egy 
olyan r endszer t dolgoztunk 
ki,  am ely biztosí tj a a készen-
létbe vezényelt állom ánynak a 
feladatokba történő visszail-
leszkedését – hangsúlyozta 
Korom Ferenc altábornagy, 
aki a határvédelmi erőknél tett 
látogatást követően úgy fogal-

m azott:  a r end-
őrök és a kato-
nák m otiváltan,  
fi gyelemmel és odafi gyeléssel hajtják 
végr e feladataikat,  bizonyí tva,  h ogy 

8 MAGYAR HONVÉD
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Magyarország területi integritása és a 
m agyar  em ber ek védelm e biztosí tva 
van.

– Eddig is bíztam a katonákban, és 
meggyőződéssel vallottam, hogy hat-
hatós segítséget nyújtanak a rendőri 
erőknek; erről most a gyakorlatban 

is tanúbizonyságot szerezhettünk – 
fogalmazott dr. Balogh János vezér-
őrnagy, országos rendőrfőkapitány, 
aki ar r a kér te a Honvéd V ezér kar  
főnökét, hogy a készenlétet a jövő-
ben is tar tsák fenn,  és am ennyiben 
a h atár védelm i h elyzet ú gy kí vánj a,  

álljanak készen a rendőrség 
támogatására.
álljanak készen a rendőrség 
támogatására.

9MAGYAR HONVÉD
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Egyéni tanácsadók lesznek Afganisztánban 
azok a katonák, akiktől ünnepélyes keretek 
között köszöntek el az MH 86. Szolnok Heli-
kopterbázison. A négytagú csoport 2019 má-
jusáig végzi mentorálási feladatait Kabulban, 
az afgán légierő képességfejlesztése érde-
kében. A műveleti kitelepítést több hónapon 
át zajló hazai, csehországi és horvátországi 
felkészülés előzte meg. A NATO afganisztáni 
műveletében 2010 óta vállalnak szerepet a 
magyar katonák, ennek a kontingensnek – a 
tervek szerint – utolsó, harmincadik csoportja 
kezdte meg küldetését. Az MH Összhaderőnemi Parancsnokság megbízott parancs-
noka nevében dr. Bali Tamás ezredes, az MH 86. Szolnok Helikopterbázis parancs-
nokhelyettese köszönt el a misszióba indulóktól.

Honvedelem.hu; fotó: MH 86. Szolnok Helikopterbázis

►

►

►

    Fél év szolgálat után átadta a feladatokat 
Paor József önkéntes műveleti tartalékos 
alezredes, a NATO KFOR Novo Seló-i tábo-
rának parancsnoka Kovács Attila alezredes-
nek, az MH 5. Bocskai István Lövészdandár 
logisztikai főnökének. A Pristinához közeli 
táborban tizenhárom nemzet közel 1300 ka-
tonája állomásozik, így a parancsnoki beosz-
tás rendkívül szerteágazó feladatrendszert 
foglal magában. A magyar vezetésű parancs-
nokság svájci és osztrák katonákkal együtt 
végzi a munkáját. Reinhard Ruckenstuhl 
dandártábornok, a KFOR parancsnokhelyet-
tese elismerésben részesítette a leköszönő 
Paor alezredest kiemelkedő szolgálatáért.

Kép és szöveg: Kozák Piroska százados

Folytatódtak a közös kiképzések az MH KFOR 
Kontingens katonáira épülő KFOR Harcászati 
Tartalék Zászlóaljnál (KFOR Tactical Reserve 
Battalion – KTRBN). A magyar kontingens 
egyik százada például az Európai Unió által 
delegált, katonai rendészeti feladatokat ellátó 
lengyel századdal együtt vett részt kétnapos 
felkészülésen a Pristina melletti Vrelo táborban. 
A KFOR-ban szolgáló Nyugati Többnemzeti 
Harccsoport (Multinational Battle Group - 
West; MNBG W) alárendeltségében szolgáló 
szlovén század pedig egy komplex Fire Phobia-
kiképzésen bizonyíthatott a Novo Seló-i tábor-
ban, ahol a magyar katonák mentorálásával 
gyakorolhatták a tömegkezelési feladatokat.

Kép és szöveg: Kozák Piroska százados

Sinka István összeállítása

Egyéni tanácsadók lesznek Afganisztánban 
azok a katonák, akiktől ünnepélyes keretek 
között köszöntek el az MH 86. Szolnok Heli-
kopterbázison. A négytagú csoport 2019 má-
jusáig végzi mentorálási feladatait Kabulban, 
az afgán légierő képességfejlesztése érde-
kében. A műveleti kitelepítést több hónapon 
át zajló hazai, csehországi és horvátországi 
felkészülés előzte meg. A NATO afganisztáni 
műveletében 2010 óta vállalnak szerepet a 
magyar katonák, ennek a kontingensnek – a 
tervek szerint – utolsó, harmincadik csoportja 
kezdte meg küldetését. Az MH Összhaderőnemi Parancsnokság megbízott parancs-
noka nevében dr. Bali Tamás ezredes, az MH 86. Szolnok Helikopterbázis parancs-
nokhelyettese köszönt el a misszióba indulóktól.

Honvedelem.hu; fotó: MH 86. Szolnok Helikopterbázis

Fél év szolgálat után átadta a feladatokat 
Paor József önkéntes műveleti tartalékos 
alezredes, a NATO KFOR Novo Seló-i tábo-

ELISMERT 
SZOLGÁLAT

KÖZÖS 
FELKÉSZÜLÉSEK

AFGANISZTÁNBA 
INDULTAK

MAGYAR HONVÉD

Folytatódtak a közös kiképzések az MH KFOR 
Kontingens katonáira épülő KFOR Harcászati 
Tartalék Zászlóaljnál (KFOR Tactical Reserve 
Battalion – KTRBN). A magyar kontingens 
egyik százada például az Európai Unió által 
delegált, katonai rendészeti feladatokat ellátó 
lengyel századdal együtt vett részt kétnapos 
felkészülésen a Pristina melletti Vrelo táborban. 
A KFOR-ban szolgáló Nyugati Többnemzeti 
Harccsoport (Multinational Battle Group - 
West; MNBG W) alárendeltségében szolgáló 
szlovén század pedig egy komplex Fire Phobia-
kiképzésen bizonyíthatott a Novo Seló-i tábor-
ban, ahol a magyar katonák mentorálásával 

Kép és szöveg: Kozák Piroska százados
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Az MH 24. Bornemissza Gergely Felderítőezred ál-
lományából a KFOR egyéni törzsbeosztásaiban szol-
gálatot teljesítő felderítők ötlete alapján rendezték 
meg a Szent Márton-kihívás nevű teljesítménytúrát 
Koszovóban. A hagyományteremtőnek szánt rendez-
vényen a külszolgálatot teljesítő felderítőkatonák mű-
veleti területen is tiszteleghettek a felderítők napja és 
védőszentjük előtt. A túrán az ötletgazdák mellett a 
KFOR-parancsnokság egyéni törzsbeosztásaiban szol-
gáló társaik, az MH 5. Bocskai István lövészdandár 
39-es felderítői, valamint a KFOR-misszió lengyel, 
fi nn, horvát, észt és osztrák katonái álltak rajthoz. A 
24 kilométeres távot egyénileg, sportruházatban futva, 
vagy gyakorlóöltözetben, 10 kilogrammos felszerelés-
sel gyalogolva kellett teljesíteni.

Fodor Elek hadnagy; fotó: Baranyi Norbert zászlós
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Megtörtént az UNIFIL (United Nations 
Interim Force in Lebanon) kötelékében 
szolgáló magyar katonatérképészek idei má-
sodik váltása. Eke Tamás főhadnagy befe-
jezte egyéves külföldi szolgálatát és hazate-
lepült. Ebből az alkalomból Beatrice Puyo, 
az UNIFIL Geoinformációs Szolgálatának 
vezetője emlékpajzsot adományozott részére. 
A főként a geoinformációs támogatásban dol-
gozó főhadnagy feladatait az MH 1. Honvéd 
Tűzszerész- és Hadihajós Ezred állományá-
ba tartozó Bodnár István hadnagy vette át. 
A magyar katonatérképészek 2006 óta, éves 
váltásokban dolgoznak az UNIFIL főparancs-
noksága törzsében, Naqourában.

Kép és szöveg: Horváth Zoltán alezredes

VÁLTÁS 
LIBANONBAN

A KFOR-ban szolgáló magyar és osztrák 
kontingens közösen emlékezett meg az 
első világháborúban elesett katonákról, a 
nyugat-koszovói Pec városában található 
osztrák–magyar temetőben. Az ünnepsé-
gen Reinhard Ruckenstuhl dandártábor-
nok, a KFOR parancsnokhelyettese, vala-
mint Magyarország és Ausztria koszovói 
nagykövete is részt vett. Az emlékműnél 
rajtuk kívül szintén koszorúzott Legoza 
Bálint alezredes, az MH KFOR Kontin-
gens 19. váltásának parancsnoka és Mák 
András alezredes, a Koszovóban szolgáló 
magyar katonák nemzeti rangidőse.

Kozák Piroska százados 
Fotó: dr. Schmidt Gergely hadnagy
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A LEGEK HADGYAKORLATA VOLT 
A NORVÉGIÁBAN OKTÓBER 25. 
ÉS NOVEMBER 23. KÖZÖTT MEGRENDEZETT 
TRIDENT JUNCTURE 2018. KÖZEL 51 EZER 
EM ER   E ER ÁRM   RE LŐG  

  A A Ó UTOTT ERE E  A NATO 
K K  REN E NY N

A h idegh ábor ú  lezár ulta óta ez 
volt a legtöbb em ber t és h adi-
tech nikát m egm ozgató N AT O -

erőpróba, Norvégiában pedig az 
1 9 80 -as években r endeztek utolj ár a 
ekkora hadgyakorlatot. A résztvevők 
a skandináv ország középső és keleti 
részén, továbbá a Norvégia, Svédor-
szág és Finnor szág kör ü li tenger e-
ken, illetve a három állam légtérében 
h aj tották végr e a feladatokat. A h iva-
talos for gatókönyv szer int a N AT O  
T r anszfor m ációs P ar ancsnoksága 
( Allied C om m and T r ansfor m ation –  
AC T )  által m egr endezett esem ényen 

a katonai szövetség 5 . cikkelyén 
alapuló, kollektív védelmi felada-
tokat gyakorolták egy képzeletbeli 
ellenséggel szem ben –  azaz egy ve-
szélybe került tagállamot segített a 
szövetség többi tagj a infor m ációval 
és fegyveres erővel egyaránt. Az erő-
próba fontos céljaként jelölték meg 
továbbá a nagyon m agas készenlé-
tű összhaderőnemi műveleti erőbe 
( V er y High  R eadiness J oint T ask 
Force – VJTF) felajánlott csapatok 
összekovácsolását is. A gyakor lat ir á-
nyítója James G. Foggo admirális, 
a NATO Nápolyi Összhaderőnemi 

Parancsnokságának vezetője volt, s 
a r endezvényen a katonai szövetség 
m inden tagállam a végr eh aj tó állo-
mánnyal képviseltette magát.

A Trident Juncture nevet kapott 
komplex gyakorlatok megrendezé-
séről még a 2014. évi alesi NATO-
csúcstalálkozón döntöttek. 2015-ben 
Spanyolország és Portugália adott 
otthont az eseménynek, ezúttal pedig 
Norvégia volt a házigazda, amely a 
N AT O  legészakibb tagállam aként 
komoly szerephez jut a Barents- és a 
Norvég-tenger, illetve az ezek felett 
lévő légterek ellenőrzésében.
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Trautmann Balázs összeállítása   Fotó: Dutch  Aviation Media és honvedelem.hu

E K  TT T
A gyakorlat során az alegységszintű 
taktikai kiképzéstől a nagy létszá-
mú, nemzetközi szárazföldi, légi és 
haditengerészeti kötelékek harcszerű 
körülmények közötti irányításáig a 
teljes palettát  végigvették a részt-
vevők. e legalább ilyen fontos volt 
a logisztikai, ellátási, utánpótlási és 
karbantartási láncok, képességek 
kiépítése és fenntartása  a legerő-
sebb hadsereg is mozgásképtelen, 
ha nincs üzemanyag, lőszer, szere-
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lőgárda vagy éppen élelmiszer és 
m eleg r uh ázat a katonák szám ár a. 
Ez utóbbira komoly szükség volt, 
h iszen N or végia kifej ezetten csa-
padékos, hideg, télies időjárással 
várta a résztvevőket, köztük a nem 
NATO-tag, de a szövetséghez egyre 
szorosabban kötődő Finnország és 

Svédország katonáit, haditengeré-
szeit.

Frank Bakke-Jensen, Norvégia 
védelm i m iniszter e a gyakor lat saj -
tótájékoztatóján elmondta  országa 
nem lenne képes egyedül megvédeni 
magát, így a norvég biztonság alap-
vető eleme a transzatlanti katonai 

szövetség. A h adgyakor lat egyben 
a norvég védelmi koncepció egé-
szét is tesztelte, hiszen a fegyveres 
erőkön kívül számos polgári ható-
ság és szer vezet szintén r észt vett 
az erőpróbán. A Trident Juncture 
során azt is bebizonyították  képesek 
a beérkező, nagy létszámú NATO-

MAGYAR HONVÉD
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erőket és felszereléseiket, fegyver-
zeteiket fogadni, elhelyezni. A zord 
norvég tájon és időjárásban sikerrel 
elvégzett gyakorlat pedig igazolta 
a résztvevők számára  felkészültek 
az északi hadviselésre, nemzetkö-
zi környezetben, más tagországok 
erőivel közösen harcolva. A védelmi 
miniszter kiemelte  Svédország és 
Finnor szág m ellett m ind a h uszon-
kilenc N AT O -tagállam  r észt vett a 
gyakorlaton, ami az egységről kül-
dött erős üzenetként értékelhető.

AS  A K HÍ S K A
Jens Stoltenberg NATO-főtitkár 
kiemelte  a katonai szövetség 1990 
óta legnagyobb közös erőpróbája 
senki ellen nem irányult, tisztán és 
egyértelműen védelmi feladatokat 
gyakor oltak.

– Generációnk legnagyobb bizton-
sági kihívása előtt állunk. A NATO 
erre a kollektív védelem elvének 
legnagyobb szabású  alkalm azásával 
válaszolt. Miután a világ változik, a 

N AT O -nak is változnia kell –  m uta-
tott rá a főtitkár. Hozzátette  a had-
gyakorlat teljesen nyilvános volt, 
az Európai Biztonsági és Együttmű-
ködési Szervezet (EBESZ) minden 

tagállamát felkérték megfi gyelők 
kikü ldésér e.

Stoltenberg újságírói kérdésre 
válaszolva elmondta  nem egy hi-
degh ábor ú s h elyzetet szim uláltak 

MAGYAR HONVÉD 15
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Norvégiában, hanem a kollektív 
védelmet gyakorolták, amely a ka-
tonai szövetség lényegét j elenti.

– Megmutattuk, ehhez megvannak 
a képességeink, s erős a szándékunk, 
h ogy m inden tagállam ot m egvé-
dünk. Ez egyben segít egy esetleges 
fegyveres kon  iktus elkerülésében 
is  ameddig ugyanis tudni lehet, 

h ogy egy tagor szág ellen intézett 
tám adás az egész szövetség vála-
szát vonja maga után, addig ilyen 
agr essziór a nem  ker ü l sor . A béke 
megőrzésének legjobb útja a hiteles 
elr ettentés felm utatása. A biztonsági 
környezet egyre nagyobb kihívást 
jelentő, mind komolyabb követel-
m ényekkel j ár ó átalakulása m iatt 
meg kell erősíteni a közös védelmet. 
Ennek egyik fontos elem e a T r ident 
Juncture hadgyakorlat, csakúgy, mint 
az erők készültségi fokának növelé-
se, a szövetség keleti tagállamainak 
területén felállított harccsoportok, és 
az új parancsnoki struktúra is – fűzte 
hozzá Stoltenberg.

A főtitkár egyben emlékeztetett  
amíg a hidegháborúban két katonai 
töm b több százezer  katonáj a nézett 
farkasszemet, addig ma egy sokkal 
nehezebben kiszámítható, kevésbé 
tiszta szabályrendszereken alapuló, 
a h ibr id h adviselés esz-
közeit felvonultató és a 
ter r or izm us m egnöveke-
dett veszélyét h or dozó 
helyzetről lehet beszélni. 
Ez m ásfaj ta biztonsági h elyzet és 
a NATO-nak változnia kell ahhoz, 
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hogy megfelelő választ tudjon 
er r e adni.

AG A  ÉS ÉTE
A T r ident J unctur e 
2018-on a Magyar 
Honvédséget az MH 
Anyagellátó R aktár -
bázis tizenöt katonáj a 

képviselte egy tábori hajtóanyag-
r aktár  ( T HR )  r endszer r el. Ez egy 

hadszíntéri központi 
üzemanyagraktár, amely 
a hadszíntéri hajtóanyag 
tár olásában és elosztásá-

ban játszik nagy szerepet.
Központi eleme a Wardam II 

rendszer, amely 2011-ben a német 
hadseregtől került a Magyar Hon-
védséghez, és az MH Anyagellátó 
R aktár bázis h etényegyh ázai bázis-
parancsnokságán helyezték üzembe. 
A Wardam II lehetővé teszi a hajtó-
anyag tábor i kör ü lm ények közötti 
tárolását, kiszolgálását, valamint a 
telepített üzemanyagrendszerek át-
meneti helyettesítését katonai és ka-
tasztrófa-elhárítási feladatok során. 

Az itth oni ü zem be h elyezés után 
h ar m onizálták a ném et és a m agyar  
logisztikai rendszereket, eljárásmó-
dokat és tech nikai eszközöket.

A közös magyar–német erőfeszí-
tések eddigi legnagyobb próbája 
volt a norvégiai gyakorlat, ahol a 
h onvédség katonáinak feladata kü -

17
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lönböző típusú hajtóanyagok nagy 
mennyiségű raktározása, a minő-
ségbiztosítás, valamint az üzem-
anyagtöltő és -szállító gépjárművek 
kiszolgálása volt. A szeptember 
közepén Sessvollmoenbe kitelepült 
állomány a 600 köbméteres, F–54 
gázolajos tartálypark tereprendezé-
sével, valamint a 150 köbméteres 
F–34 JET A–1 modul kármentőinek 
és tartályainak előkészítésével, tele-
pítésével kezdte meg feladatai vég-
rehajtását. Az építést legtöbbször a 
szélsőséges időjárás, a sok eső és az 
orkánerejű szél zavarta. A zord kö-
r ü lm ények ellenér e a szakállom ány 
mindössze két hét alatt építette ki az 
összekötő csővezetéket, a szívó- és 
nyomóágakat, alakította ki az osztó-, 
a ki- és betároló pontokat. A szivaty-
tyúk beépítése után csatlakoztatták 
a tartályokat a rendszerhez, s ezután 

folyam atos volt a h aj tóanyagok biz-
tosítása a gyakorlaton részt vevő 
nem zetek r észér e.

A német–magyar üzemeltetésű 
tábor i h aj tóanyagr aktár  a fr an-
cia vezetésű Modular ombined 
P etr oleum  U nit ( MC P U )  alár endelt-
ségben látta el feladatát, amelynek 
kötelékébe a francia, 
a ném et és a m agyar  
mellett belga, spanyol, 
olasz, amerikai, brit 
és litván katonák tar -
toztak. A kint dolgozó 
m agyar  szakem ber eket 
novem ber  6– 8. között 
m eglátogatta K r iston 
István főtörzszászlós, 
a Magyar  Honvédség 
vezénylőzászlósa, Sári 
Zsolt főtörzszászlós, 
az MH L ogiszikai 

Központ, valamint Kocsis saba 
főtörzszászlós, az MH Anyagellátó 
Raktárbázis vezénylőzászlósa.
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Háromnapos zárógyakorlattal fejeződött be a Junior 
ommanders Leadership ourse elnevezésű képes-

ségfejlesztő tanfolyam az MH 25. Klapka György Lö-
vészdandárnál. A BMATT (British Military Advisory 
and Training Team) szakembereinek vezetésével zajló 
közel egy hónapos felkészítés oklevélátadó ünnepsé-
gén Iain Lindsay magyarországi brit nagykövet hang-
súlyozta  bízik abban, hogy a mostani kiképzés jó kez-
det a hosszú távú együttműködéshez. Sándor Zsolt 
dandártábornok, az MH Összhaderőnemi Parancsnok-
ság szárazföldi haderőnemének főnöke pedig úgy fo-
galmazott  a kiképzésen olyan oktatóktól tanulhattak, 
akik sok gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek, ezért 
ez a tanfolyam kiváló lehetőséget adott a résztvevők-
nek a fejlődésre.

Kép és szöveg: Kapás V iktor I stván hadnagy

Háromnapos zárógyakorlattal fejeződött be a Junior 
ommanders Leadership ourse elnevezésű képes-

ségfejlesztő tanfolyam az MH 25. Klapka György Lö-
vészdandárnál. A BMATT (British Military Advisory 
and Training Team) szakembereinek vezetésével zajló 
közel egy hónapos felkészítés oklevélátadó ünnepsé-
gén Iain Lindsay magyarországi brit nagykövet hang-
súlyozta  bízik abban, hogy a mostani kiképzés jó kez-
det a hosszú távú együttműködéshez. Sándor Zsolt 
dandártábornok, az MH Összhaderőnemi Parancsnok-
ság szárazföldi haderőnemének főnöke pedig úgy fo-
galmazott  a kiképzésen olyan oktatóktól tanulhattak, 
akik sok gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek, ezért 
ez a tanfolyam kiváló lehetőséget adott a résztvevők-
nek a fejlődésre.

SEREGSZEMLE Sinka István összeállítása

OKTATTAK A BRIT KIKÉPZŐK

ÉVFORDULÓS ERŐPRÓBA

rvízvédelmi gyakorlaton vettek részt az MH 2. vitéz Vattay 
Antal Területvédelmi Ezred tartalékos katonái a Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyei Kölcse és Sonkád között. A szimulált ka-
tasztrófahelyzetben a katonák a megyei katasztrófavédelmi igaz-
gatósággal, a vízügy szakembereivel, illetve a járási és települési 
önkéntes mentőcsoportok tagjaival működtek együtt. A védeke-
zési munkálatokban részt vevő csaknem négyszáz szakember a 
nap folyamán mobilgátat épített, homokzsákot pakolt, buzgár-
elfogót alakított ki, illetve vízi mentési feladatokat gyakorolt. A 
területvédelmi tartalékos katonák közül tízen segítették a védel-
mi munkálatokat, hárman pedig a szervezőkkel együttműködve 
a logisztikai hátteret koordinálták.

A ntal Ferenc; fotó: T óth L ászló

rvízvédelmi gyakorlaton vettek részt az MH 2. vitéz Vattay 
Antal Területvédelmi Ezred tartalékos katonái a Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyei Kölcse és Sonkád között. A szimulált ka-
tasztrófahelyzetben a katonák a megyei katasztrófavédelmi igaz-
gatósággal, a vízügy szakembereivel, illetve a járási és települési 
önkéntes mentőcsoportok tagjaival működtek együtt. A védeke-
zési munkálatokban részt vevő csaknem négyszáz szakember a zési munkálatokban részt vevő csaknem négyszáz szakember a 
nap folyamán mobilgátat épített, homokzsákot pakolt, buzgár-
elfogót alakított ki, illetve vízi mentési feladatokat gyakorolt. A elfogót alakított ki, illetve vízi mentési feladatokat gyakorolt. A 
területvédelmi tartalékos katonák közül tízen segítették a védel-
mi munkálatokat, hárman pedig a szervezőkkel együttműködve 

A ntal Ferenc; fotó: T óth L ászló
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Már húsz éve gyakorlatoznak együtt a Magyar–Román Közös 
Békefenntartó Zászlóalj katonái; a kiképzési rendezvények hely-
színét a két ország felváltva biztosítja. Az idei, Wise Foresight 
2018 elnevezésű harcászati gyakorlatot a romániai ud-Taut lő- 
és gyakorlótéren rendezték. A záróeseményként megtartott aradi 
ünnepélyes sorakozón Mihai Fifor, Románia nemzetvédelmi mi-
nisztere a közös zászlóalj immár két évtizedes együttműködését 
illetően hangsúlyozta, hogy az nagy jelentőséggel bír a Magyar 
Honvédség és a román hadsereg közötti kapcsolatban. Az MH 5. 
Bocskai István Lövészdandár parancsnoka, dr. Ruszin Romulusz 
dandártábornok pedig kiemelte  a közös gyakorlatokkal töltött 
húsz év látható eredményeket hozott a zászlóalj életében.

Kép és szöveg: Búz Csaba főhadnagy

ÁRVÍZVÉDELMI GYAKORLAT TARTALÉKOSOKKAL
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Eredményesen zárult a négy héten át tartó Alapos Bázis 2018 
elnevezésű törzsgyakorlás, amelyen főként a hátországvédelmi, 
valamint a befogadó nemzeti támogatásból adódó feladatok kerül-
tek előtérbe. A Magyar Honvédség teljes műveleti vezetését átfogó 
rendezvényen első alkalommal vett részt a Székesfehérváron te-
lepülő NATO Erőket Integráló Elem. A különleges jogrendi idő-
szakban előforduló, a különböző veszély- és katasztrófahelyzetek, 
a rendkívüli és a szükségállapot mellett a résztvevők a migrációs 
válságkezelés, továbbá a hibrid hadviselés feladatait is áttekintet-
ték. A kiképzési esemény igazgatója Apáti Zoltán dandártábornok 
volt, az ő szakmai irányításával készítette elő a rendezvényt a 
HVK Kiképzési soportfőnökség gyakorlattervező osztálya.

Kép és szöveg: honvedelem.hu

Ellenőrző tűzvezetésen vettek részt a tatai MH 25. Klapka 
György Lövészdandár 101. tüzérosztályának katonái. Ennek 
során a fi gyelőpontok, a tűzvezető pontok, illetve a tűzlépcső 
állománya is bizonyíthatta, hogy felkészültek az előttük álló erő-
próbára. A foglalkozást a tüzérosztály előretolt vezetési eleme és 
tűzvezető pontja által meghatározott rendben hajtották végre. Az 
ellenőrzés során a 101. tüzérosztály és a kiszolgálásba a dandár 
más alegységeitől bevont erők is számot adtak felkészültségük-
ről, s miután éleslövészetre bocsáthatóvá váltak, megkezdhették 
az áttelepülést az MH Központi Gyakorló- és Lőtérre, hogy vég-
rehajtsák a Vasököl 2018 elnevezésű gyakorlatot.

Kép és szöveg: MH 25. K lapka György L övészdandár

ALAPOS BÁZIS 2018

LESÚJTHAT A VASÖKÖL

A visegrádi együttműködés részeként felajánlott 
többnemzeti műszaki alegységbe tartozó rajok felké-
szítése zajlott az MH 5. Bocskai István Lövészdan-
dár hódmezővásárhelyi művelettámogató műszaki 
zászlóaljnál. A műszaki rajok kiképzési időszakának 
végén a szakfelkészítés többek között műszaki fel-
derítési, útépítési, műszaki zárási, illetve robbantási 
feladatok begyakorlásával folytatódott. Veszélyes-
ségét tekintve kiemelkedett a feladatok közül a föld-
robbantási mozzanat, amelynek során a katonák – a 
megfelelő számvetések elkészítése után – mintegy 
10 kilogramm mennyiségű töltetet alkalmaztak. A 
többnemzeti műszaki századnak a teljes felkészült-
séget jövőre kell elérnie, amikor készenléti szolgá-
latba lép és megkezdi féléves tevékenységeit.

Kép és szöveg: T ordai Kamilla

MAGYAR HONVÉD

FOLYTATÓDOTT A FELKÉSZÜLÉS
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Ezek a fi atalok a tudományos és társadalmi megújulás 
mellett úttörő szerepet vállalnak a megújuló Magyar 
Honvédség életében, és ezáltal a haza védelmében – 
mondta Szabó István, a Honvédelmi Minisztérium hon-
védelmi államtitkára Pécsett, az MH 6. Sipos Gyula Ön-
kéntes Területvédelmi Ezred 52. zászlóalja újoncainak 
eskütételén. Az államtitkár kiemelte  Pécs élen járt az 
önkéntes tartalékos rendszerhez történő csatlakozásban, 
s példát mutat az egyetemi ifjúságnak. Az esküt tett hat-
vannégy tartalékos jelentős hányada ugyanis a Pécsi Tu-
dományegyetem hallgatója, s a rendezvény kapcsán egy 
megállapodás aláírására is sor került  eszerint a jövőben 
a honvédség és az egyetem számos területen (például 
kutatás-fejlesztés, egészségügy és honvédelmi nevelés) 
működik együtt.

Kép és szöveg: Kálmánfi  Gábor

ÖNKÉNTES TARTALÉKOSOK ESKÜTÉTELE

Ezek a fi atalok a tudományos és társadalmi megújulás 
mellett úttörő szerepet vállalnak a megújuló Magyar 
Honvédség életében, és ezáltal a haza védelmében – 
mondta Szabó István, a Honvédelmi Minisztérium hon-
védelmi államtitkára Pécsett, az MH 6. Sipos Gyula Ön-
kéntes Területvédelmi Ezred 52. zászlóalja újoncainak 
eskütételén. Az államtitkár kiemelte  Pécs élen járt az 
önkéntes tartalékos rendszerhez történő csatlakozásban, 
s példát mutat az egyetemi ifjúságnak. Az esküt tett hat-
vannégy tartalékos jelentős hányada ugyanis a Pécsi Tu-
dományegyetem hallgatója, s a rendezvény kapcsán egy 
megállapodás aláírására is sor került  eszerint a jövőben 
a honvédség és az egyetem számos területen (például 
kutatás-fejlesztés, egészségügy és honvédelmi nevelés) 
működik együtt.
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TANÁCSKOZTAK A V4-EK VÉDELMI MINISZTEREI

A NATO és az EU aktuális biztonsági-védelmi kezdeményezéseiről, 
valamint a visegrádi országok (V4) együttműködésének további lehe-
tőségeiről tárgyaltak a szlovákiai Tátralomnicon a V4-ek védelmi mi-
niszterei. A munkaülésen dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter üdvö-
zölte a V4 összhaderőnemi logisztikai támogató csoportparancsnokság 
(V4 JLSG H ) létrehozásáról szóló egyetértési megállapodást; ez az 
első olyan állandó közös képesség, amelyet a V4-ek országai felaján-
lanak a NATO számára. A magyar tárcavezető tájékoztatta kollégáit 
arról, hogy a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderő-fejlesztési program 
keretében megvalósítjuk minden NATO-képességcélunkat, továbbá 
Magyarország – ahogy eddig – a jövőben is 100 százalékosan feltölti a 
hozzá tartozó NATO-beosztásokat.

Honvédelmi Minisztérium; fotó: I van Kelement

HADTÖRTÉNETI 100

A múlt nélkül nem lehet előre menni – fogalmazott Németh 
Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára 
Budapesten, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM HIM) 
jogelődje alapításának 100. évfordulója alkalmából rendezett 
ünnepségen. Beszédében a miniszterhelyettes rámutatott  a HM 
HIM nélkül a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderő-fejlesztési 
program megvalósítása sem megy. Az intézmény által végzett 
munka, mint a múlt feltárása, a hadisírok gondozása, a múze-
umi kiállítások és múzeumpedagógiai napok nélkül nem sike-
rülhet a hadsereg modernizálása, a toborzás sem. A jubileumi 
évforduló alkalmából egy emlékérem is készült, amelyet a ren-
dezvényen mutattak be.

Honvedelem.hu/ MT I ; fotó: Szikits Péter
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A Zrínyi 2026 honvédelmi és haderő-fejlesztési program párat-
lan lehetőséget biztosít, ugyanakkor újfajta megközelítéseket 
követel minden érintettől – mondta dr. Kádár Pál, a Honvédelmi 
Minisztérium közigazgatási államtitkára a Honvéd Vezérkar Tu-
dományos Kutatóhely és a gödöllői Szent István Egyetem kon-
ferenciájának megnyitóján. Az államtitkár hangsúlyozta  a nem-
zetközi biztonsági helyzet változása kényszerhelyzetet teremt, 
amelyben nemcsak követni kell a kihívásokat, hanem elébük is 
kell menni, s az ilyen fórumok jó lehetőséget biztosítanak erre. 
Ugyanakkor rámutatott, hogy a honvédelem nem egy specifi kus 
területként kezelendő, hanem arra – a fogalmat kitágítva – min-
den elemében megújuló rendszerként kell tekinteni.

Nyulas Szabolcs; Fotó: R ácz T ünde

REQUIEM A MAGYAR HŐSÖKÉRT

Korom Ferenc altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnöke – lau-
dio Graziano vezérezredes, a leköszönő vezérkari főnök meghí-
vásának eleget téve – Olaszországba látogatott, az olasz nemzeti 
egység és hadsereg napja alkalmából. A Triesztben szervezett 
ünnepségen a meghívott nemzetek díszelgő katonái is felvonul-
tak  a Magyar Honvédséget az MH vitéz Szurmay Sándor Bu-
dapest Helyőrség andár 32. Nemzeti Honvéd íszegységének 
tizenhárom katonája képviselte. A rendezvény után Korom Fe-
renc altábornagy megköszönte az olasz–magyar katonai kapcso-
latok elmélyítése érdekében végzett munkáját laudio Graziano 
vezérezredesnek, aki az Európai Unió Katonai Bizottságának 
elnökeként folytatja katonai pályafutását.

Kép és szöveg: Honvéd V ezérkar

ÚJFAJTA MEGKÖZELÍTÉS

OLASZORSZÁGBAN JÁRT A VEZÉRKAR FŐNÖKE

A ebrecen Helyőrségi Zenekar és a ebreceni Ko-
dály Kórus Requiem a magyar hősökért  címmel 
közös hangversenyt tartott az első világháború le-
zárásának centenáriuma alkalmából a Szent Anna-
székesegyházban. A hangverseny legfontosabb mon-
danivalója a hősök tisztelete volt, amelyet a zene 
nyelvén közvetítettek a katonazenekar és a kórus 
tagjai a közönség számára. A koncert végén dr. Ru-
szin Romulusz dandártábornok, az MH 5. Bocskai 
István Lövészdandár parancsnoka a katonazene fon-
tosságát hangsúlyozva megköszönte a jelenlévők-
nek, hogy együtt emlékeztek a Nagy Háborúban el-
esettekre.

Szabó Barna törzsőrmester
Fotó: Szalka Miklós őrvezető
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Korom Ferenc altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnöke – lau-
dio Graziano vezérezredes, a leköszönő vezérkari főnök meghí-
vásának eleget téve – Olaszországba látogatott, az olasz nemzeti 
egység és hadsereg napja alkalmából. A Triesztben szervezett 
ünnepségen a meghívott nemzetek díszelgő katonái is felvonul-
tak  a Magyar Honvédséget az MH vitéz Szurmay Sándor Bu-
dapest Helyőrség andár 32. Nemzeti Honvéd íszegységének dapest Helyőrség andár 32. Nemzeti Honvéd íszegységének 
tizenhárom katonája képviselte. A rendezvény után Korom Fe-tizenhárom katonája képviselte. A rendezvény után Korom Fe-
renc altábornagy megköszönte az olasz–magyar katonai kapcso-renc altábornagy megköszönte az olasz–magyar katonai kapcso-
latok elmélyítése érdekében végzett munkáját laudio Graziano 
vezérezredesnek, aki az Európai Unió Katonai Bizottságának 
elnökeként folytatja katonai pályafutását.
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Rotorszeles Pipishegy
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AZ IDEI ÉV LEGNAGYOBB SZABÁSÚ HELIKOPTERES KIKÉPZÉSI ESEMÉNYE 
ZAJLOTT LE GYÖNGYÖS-PIPISHEGY KÖRZETÉBEN ÉS A MÁTRA KIJELÖLT 
TER LETE N  A M – -E EKET  A -E EKET RE LŐ OLNOK  A Ó ÓK 
MELLETT SZÁMOS ALAKULAT KATONÁI IS SZEREPHEZ JUTOTTAK 
A KUTATÁ -MENT  TEL E  EKTRUMÁT LE E Ő GYAKORLATON

K S E E
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Rotorszeles Pipishegy Nem  véletlenü l zaj lott az Air  
W olf Hunting 2 0 1 8 elnevezé-
sű ötnapos rendezvény a Ma-

gyarország legmagasabb csúcsai fe-
letti légtérben. Mint ahogy aróczy 
Endre alezredes, az MH 86. Szolnok 
Helikopterbázis repülőműveleti fő-
nöke elmondta  kifejezetten a hegy-
vidéki körülményekre építettek a 
gyakorlat előkészítésekor. A tavaly 
őszi hasonló erőpróba tapasztalatait 
felhasználva már két hónappal ko-
rábban elkezdődött a tervezés. 201  
októberében szintén a Mátrában 
hajtották végre a kiképzési rendez-
vényt  akkor a kutatás-mentés folya-
matának egyik legfontosabb moz-

zanatát, a leszállást és a kijuttatást 
gyakorolták a résztvevők.

– Ezt teljesen más végrehajtani 
az Alföldön, mint egy hegyvidéki 
területen, adott esetben szűk tisz-
tásokon vagy sziklás hegyoldalon 
landolva – emelte ki az alezredes. 
Hozzátette  a helyszínek bonyolult-
sága tekintetében a Mátra ideális 
választásnak bizonyult. Tavaly, a 
gyakorlatot megelőző helikopteres 
felderítés eredményeként, egy olyan 
adatbázist hoztak létre, amely tartal-
mazza a mátrai, megfelelő méretű, 
biztonsággal használható tisztások 
koordinátáit, rövid leírását és persze 
számos fényképet.

Trautmann Balázs    Fotó: Dévényi Veronika
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A helyszín felderítése és katalogizá-
lása mellett a szolnoki helikopterbázis 
vezetése szerződést kötött az érintett 
terület gazdájával, az Egererdő Zrt.-
vel. Az erdészet nagyon segítőkészen 
állt az együttműködéshez, s minimális 
korlátozásokkal fogadta el a szolnoki 
elképzeléseket és igényeket.

H  EG  TÉTE T
A tavalyi gyakorlaton a pilóták egy-
egy borítékot húztak  ebben három 
helyszín koordinátája és az ott vég-
rehajtandó műveletek szerepeltek. 
A kutató-mentő helikopter személy-
zetének a megszokott feladatsort 

kellett teljesíteni  a helyszínre 
érkezést követően átrepültek 
felette, eközben felderítették, 
ellenőrizték azt. A következő 
körből – ha lehetett – már le 
is szálltak, de adott esetben a 
földet érést megelőzte még egy 
iskolakör.

– Ez a sűrű erdők felett, 
hegyormok között repülve nem 

egyszerű feladat – emlé-

keztetett aróczy alezredes. Még a 
tapasztalt fedélzeti technikusnak is 
nagyon kell figyelnie, hogy ne veszít-
se szem elől a kijelölt tisztást. A piló-
tától pedig a pontos leszállás vagy a 
csörlés hibátlan végrehajtása kívánt 
erős koncentrációt.

2018-ban egy még összetettebb, 
feladataiban és a résztvevők körét te-
kintve bővebb, a kutatás-mentés tel-
jes spektrumát lefedő gyakorlatot bo-
nyolítottak le. Sőt, az alpintechnikai 
képzéshez sikerült kiváló sziklafalat 
is találni. Ott aztán a megfelelő be-
osztásban dolgozó katonák több órás 
sziklamászási és szikláról mentési 
feladatot hajtottak végre, s a végén 
csörlő segítségével távoztak a hely-
színről – gyakorlatilag tökéletesen 

MAGYAR HONVÉD
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lemodellezve egy, a sziklafalra akadt 
siklóernyős elsősegélyben részesíté-
sét és biztonságba helyezését.

– Komoly kihívást jelentett a Mátra 
az ejtőernyővel a kárhelyszínt meg-
közelítő katonáknak is  teljesen más 
időjárási viszonyok várták az égből 
érkezőket, mint Szolnokon. Nagy 
magasságban jelentős elsodrások 
történtek, legyen szó a Pipishegyet 
megcélzó vagy a kijelölt tisztás felé 
lebegő ejtőernyősökről. További 
meglepetéseket tartogatott az éjsza-
kai ugrás, amikor csak a repülőtér-
re telepített fénytechnika és a saját 
fejlámpáik jelentettek támpontokat 
az esetenként 25-30 kilogrammos te-

herzsákkal ugróknak – jegyezte meg 
aróczy alezredes.
A repülőműveleti főnök kiemelte  

az MH Összhaderőnemi Parancsnok-
ság elvárásaival összhangban igye-
keztek minél komplexebb, számos 
katonai alakulat bevonásával végre-
hajtott, széles körben alkalmazható 
tudást nyújtó kiképzési eseményt ösz-
szeállítani. Nos, ez sikerült is  a szol-
noki MH 2. vitéz Bertalan rpád Kü-
lönleges Rendeltetésű andár mellett 
az MH 5. Bocskai István Lövészdan-
dár, az MH 24. Bornemissza Gergely 
Felderítőezred és az MH 59. Szent-
györgyi ezső 
Repülőbázis 

kijelölt állománya is aktív szerep-
hez jutott az egyhetes közös munka 
során. Ennek megfelelően rengeteg 
tapasztalat gyűlt össze  például a 
Kecskemétről érkezett két Gripen-
pilóta átélhette, milyen nehézségeket 
is jelent teljes hajózóoverallban, a 
túlnyomást ellensúlyozó ruházatban 
( G  ruha) és a mentőmellényben 
több kilométernyi erdei menetet 
végrehajtani, egyúttal biztonság-
gal, pontosan tájékozódni, haladva 
a kijelölt kiemelési pont felé. Nem 
volt véletlen a kecskemétiek bevo-
nása  a hamarosan induló újabb balti 
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légtérrendészeti feladat (Baltic Air 
Policing) előtt ez a gyakorlat kiváló 
alkalmat biztosított a felkészülésre, 
egyben tesztelték a repülések során 
a mentőmellényben lapuló műholdas 
helyzetjelző adót (PLB), illetve az 
AN PR –112 típusú segélyrádió tit-
kosított csatornájának használatát is. 
Az utóbbi segítségével a bajba került 
hajózó a kutató-mentő helikopter 
fedélzetén érkező, a különlege-
sek  állományából összeállított 
kiemelőcsoporttal képes kommu-
nikálni. Összefoglalva  a résztve-
vők kipróbáltak minden eljárást és 
eszközt, amely az éles  kutató-
mentő feladatok során a rendelke-
zésükre áll.

KÉT É  EG  HE S Í
– Az Air Wolf Hunting 2018 komp-
lex gyakorlat során az elsődleges 
cél a kutató-mentő szolgálatot adó 
személyek képességeinek szinten 
tartása, a kiképzési célok teljesítése 
volt – fogalmazott Kovács Krisztián 
alezredes, a Rubik Szállítóhelikop-
ter-zászlóalj parancsnoka. A gya-
korlat során – az MH Légi Vezetési 
és Irányítási Központtal folytatott 
koordinációt követően – bevonták 
az éles  kutató-mentő szolgálatot 
adó helikoptereket is. A Szolnokról 
és Pápáról érkező forgószárnyasokat 

teljesen valósághűen berendezett kár-
helyszínek várták, így a hajózók és a 
szakszemélyzet egyaránt realisztikus 
körülmények között gyakorolhatott. 
Az alezredestől megtudtuk  a kutatási 
és a gépelhagyási módszerek tökéle-
tesítését, a döntéshozatali folyamat 
fi nomítását segítik ezek a rendszeres 
gyakorlások, amelyeken a már ki-

képzett személyzetek vesznek részt. 
A szállítózászlóalj saját szervezés-
ben negyedévente tart ilyen kikép-
zési rendezvényt, amelyet idén az 
Air Wolf Hunting 2018 koronázott 
meg . Ebben a helikopterbázis szinte 
minden eleme szerephez jutott.

A hajózók mellett a kutató-mentő 
szakszemélyzetek is igen elfoglal-
tak voltak. Az ejtőernyősök és az 

egészségügyi katonák a gépelhagyás 
többféle módszerét gyakorolhatták 
(leszállás, alpintechnika, ejtőernyős 
ugrás), nappali és éjszakai körülmé-
nyek között egyaránt – sikerült min-
den olyan lehetőséget végigvenni, 
amivel a szakszemélyzetek a valódi 
kutatás-mentés során találkozhat-
nak. A gyakorlat lehetőséget adott a 

személyi mentési 
(Personnel Recovery – PR) 
képességek szinten tartására is, 
bevonva a kecskeméti repülő-

bázis és a debreceni dandár katonáit.
A kutató-mentő feladatok mellett 

a magashegyi repülések gyakorlásá-
ra szintén kiváló lehetőséget bizto-
sított az Air Wolf Hunting 2018. A 
másodpilóta-beosztásba készülő ifjú 
hajózók iskolaköreitől az éjjellátó 
szemüvegekkel végrehajtott felada-
tokig mindenféle repülést lehetett 
gyakorolni az egy hét alatt.
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S KE AK
A Mátra felett feltűnt egy ismerős, 
de immár szürkében pompázó gép 
is. A Mi–24-es harci helikopterek a 
Pipishegyen önálló kiképzési repü-
léseket hajtottak végre, bár idén még 
nem vettek részt a kutató-mentő 
gyakorlaton. Rolkó Zoltán ezredes, 
a szolnoki bázis parancsnokhelyet-
tese elmondta  a hatósági berepülés 
után – a külföldön oktatói jártassá-
gukat visszaszerző szolnoki pilóták 
és műszakiak segítségével – meg-

kezdődött a hajózók ki-
képzése. A nagyjavítást 
követően a feladatkör 
is gazdagodott  az éj-
jellátó szemüvegek 
használata a Mi–24-
esek harci képessége-
inek bővítését jelenti, 
míg a pilótafülkébe be-
épített új rendszerek a műszerekkel 
segített repülést és leszállást emelik 
új szintre. Mint az ezredes rámu-
tatott, november közepéig az igen 
kedvező időjárás is segített abban, 
hogy a harcihelikopter-zászlóalj ha-
tékonyan és sok repült órát össze-
gyűjtve végezze kiképzési feladatait.

–  Az Air  W olf Hunting 2 0 1 8-at 
tervező és előkészítő Repülőműve-
leti Főnökség nagyon alapos mun-

kát végzett – vette vissza a szót 
Kovács alezredes. Ennek eredmé-
nyeként feladatvégrehajtás közben, 
élesben  sikerült tesztelni azt a 

műholdas híradó- és kommuniká-
ciós rendszert, amelynek segítsé-
gével a gyakorlatot vezető törzs a 
Pipishegyre települve akár a szol-
noki bázis számítógépes hálózatát is 
elérte. Ez jelentősen megkönnyítette 
a törzs munkáját, nagy segítséget 

jelentett az erőpróba sikeres leveze-
tésében.

Összegzésében a Rubik-zászlóalj 
parancsnoka hangsúlyozta  a kiképzé-
si célok mindegyikét sikerült teljesíte-
ni, igen eredményes hetet zárhattak az 
Air Wolf Hunting 2018 végén. A ku-
tató-mentő szakszemélyzetek remek 
gyakorlási lehetőséghez jutottak, át-
élhették azt a stresszt, amellyel egy 
éles  riasztás során is találkoznak.
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A N AT O  integr ált légvédelm i 
r endszer ének a katonai szö-
vetség tagj aként h azánk is 

r észe. L égi r endészeti szem p ontból 
Eur óp át két r észr e osztották:  az észa-
ki régiót a németországi Uedemből, 
a déli or szágokét a sp anyolor szági 
T or r ej onból koor dinálj ák és ir ányí t-
j ák. Ezek a közp ontok ( C om bined 
Air  O p er ations C enter  –  C AO C )  bé-
kehelyzetben az ellenőrzési körzetük 
feletti repüléseket tarják szemmel, 
és szükség esetén riasztják az érin-
tett or szágok légier ej ének szolgálatot 
adó vadászgép eit. Az éles r akétákkal 
felfegyverzett repülőgépek pilótái a 
nap 24 órájában készenlétben állnak, 

hogy riasztás esetén, a szükséges el-
járások után, a meghatározott légtér-
be indulj anak. A r égebben az olasz-
országi Poggio Renaticóban települt 
szer vezet –  ah ol négy m agyar  tábor -
nok is szolgált p ar ancsnokh elyette-
si beosztásban –  Sp anyolor szágba 
költözött, a Ferrara melletti bázis 
csak minősített helyzetben venné át a 
ha r ci tevékenység ir ányí tását.

ÉGTÉ SÉ TÉS
Az ir ányí tóközp ontok a h ozzáj uk tar -
tozó országok lokátorrendszereitől 
kapott valós idejű légihelyzet-ké-

pet követik fi gyelemmel  tapasztal-
nak-e eltérést az előre leadott repülé-
si tervektől, és a légi eszközök pilótái 
betartják-e a kötelező rádióforgalma-
zás szabályait?  Mivel ezeket a légi 
államhatárokat átlépők sok esetben 
nem tartják tiszteletben, szükséges a 
készültségi erők indítása.

T öbbfélekép p en j elentkezh et be-
avatkozást igénylő probléma. Elő-
fordul, hogy a repülőgép előzetes 
repülési terv nélkül érkezik a légtérbe 
– a Földközi-tenger felett gyakorta 
észlelik a hirtelen ötlettől vezérelve 
útnak induló közel-keleti üzletembe-
rek, milliárdosok business jetjeit. A 
másik esetben létezik repülési terv, 
csak ép p en a szem élyzet elfelej t 
„ kap uzáskor ”  elköszönni vagy be-
köszönni r ádión a földi ir ányí tásnak. 
Olyan is előfordulhat, hogy a terv-
szerűen érkező és kommunikáló gép 
irányt változtat, vagy speciális beren-

dezései segítségével kódoltan jelzi, 
vészh elyzet alakult ki a fedélzeten. 
Ezt az érintett ország ügyeletesei, a 
mi esetünkben a Veszprémben talál-
ható MH Légi Vezetési és Irányítá-
si K özp ont ( h í vój ele Silver  Sh ar k)  
szakemberei jelzik Torrejonba, ahol 
az infor m ációk m ér legelése alap j án 

Tőrös István    Fotó:  Tóth László, Joris van Boven és archív

A S  S  

A  AO   

A AO   
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( m ivel h ozzánk m ár  csak több or szá-
gon átrepülve érkezhet repülőgép) 
adj ák ki a r iasztási pa r ancsot.

Innen kezdve már a magyarok fel-
adata a szabálysértő repülőgép ellen-
őrzésének irányítása, a készültségi 
gépek emelése, majd az érintett lég-
térbe vezetése. A készültségi géppár 
m egközelí ti a célként m egh atár ozott 
repülőgépet és az előírt protokoll 
szer int m egkezdi az igazoltatást. A 
kísérő Gripen hátulról biztosítja 
a géppár parancsnokát, aki először 
ellenőrzi a légi eszköz külsejét (van-
e rajta függesztmény ), majd balról 

mellé repülve vizuálisan 
meggyőződik, hogy a piló-
tafülkében tapasztalható-e 
a szokásostól eltérő te-
vékenység. L egtöbbször  
m ár  ilyenkor  h elyr eáll a 
r end:  az utasszállí tó p iló-
táj a ér zékeli felfegyver zett 
kísérőjét, és azonnal megteszi a 
kor ábban elm ulasztott intézkedése-
ket.

Ebben az esetben a légtér sér tés 
békésen  rendeződik, a szabály-

sértőt Gripenjeink a határig kísérik, 
m aj d visszatér nek K ecskem étr e. 

Teljesen más lenne a helyzet, ha az 
„ elfogott”  gép  nem  engedelm eskedik 
az utasításoknak. Ilyenkor a kötelék 
vezér e m egp r óbálj a a követési ir ány-
ra és süllyedésre kényszeríteni a már 
veszélyesnek minősített repülőgépet 
– amelynek személyzete tudja, hogy 
mögöttük ott repül a vezér társa éles 
fegyverekkel, így jobb engedelmes-
kedni és leszállni a kij elölt r ep tér en. 
Persze a lehetőségek ezzel nem érnek 
véget  ha a légtérsértő nem engedel-

m eskedik a „ r áutaló m agatar tás-
nak , végső esetben fegyver-

h asználatr a is 

sor kerülhet. Az országonként 
változó, hogy a tűzparancsot ki ad-
h atj a ki. A N ew  Y or k-i W or ld T r ade 
C enter  p usztulása ( 2 0 0 1 . szep tem ber  
11.) előtt ez nem volt annyira egy-
értelmű, mint napjainkban. Jó példa 
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erre, hogy az 19 0-es években egy 
orosz MiG–23-as vadászgép – a pi-
lóta katapultálását követően – robot 
üzemmódban Belgiumig repült, és 
miután üzemanyaga elfogyott, ameri-
kai vadászok kí sér ete m ellett zuh ant 
egy lakóhá zr a.

 T  T  
A tűzparancs kiadásának, végrehajtá-
sának dilemmáit remekül érzékelteti 

a Terror című, egy vadászpilóta bí-
r ósági tár gyalásár ól szóló szí nda-
rab, melyet a Katona József Színház 
2016 novemberében tűzött műsor-
ra. Az előadás valóságtartalmáról 

Ugrik saba dandártábornokot, a 
kecskem éti légibázis p ar ancsnokát 
kér deztem .

–  A szí ndar ab szer int eltér í tik a 
Berlin–München repülőjáratot, de a 
gépeltérítő ezúttal nem váltságdíjat 
kér, hanem bejelenti, hogy a gépet 
egy zsúfolt futballstadionra vezeti, 
ahol épp 0 ezer néző előtt játszák 

egy labdarúgótorna döntőjét. A 
Luft a  e légtérbe irányított va-
dászp ilótáj a igazából nincs döntési 
helyzetben, mivel a német szabályok 
nem  engedik m eg ilyen esetben sem  
az eltér í tett gép  m egsem m isí tését. 

 mégis úgy határoz, hogy a 164 
utas élete kevesebb, mint a 0 ezer 
szur kolóé és elindí tj a a r akétát…  
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A Katona József Színház kamarater-
mébe 101 néző fér be; ők az ügyész, 
a védő, valamint a két tanú beszéde 
után a bejáratnál kapott, Elítélem  
és Felmentem  feliratú cédulával 
szavazhatnak arról, hogy a vadász-
pilóta bűnös vagy ártatlan. A bíró a 
többség akaratának megfelelő íté-
letet olvassa fel a dar ab végén. A 
világ 50 városában van műsoron ez 
az előadás, az interneten fi gyelem-
mel kísérhető a vélemények aktuális 
m egoszlása. ( A legutóbbi budap es-
ti előadáson 58 néző felmentette, 
43 elítélte az őrnagyot.) A színház 
művészei felkeresték a kecskeméti 
repülőbázist, ahol találkozhattak a 
pilótákkal, felszállásokat nézhettek 
meg, tájékozódhattak az őket érdek-
lő kérdésekről, mi pedig lehetőséget 
kaptunk a szövegkönyv szakszerű  
módosítására. Vendégként megnéz-
hettük az előadást is, igazi élmény 
volt a művészek tolmácsolásában 
szembesülni hivatásunk fény- és 
ár nyoldalával –  összegzett a p ar ancs-
nok.

A A AG  TA GÓ
A Gripen-géppár első, a bevezetőben 
is említett riasztására 2008. december 
22-én 11 óra után került sor. Kilián 
N ándor  ezr edes bázisp ar ancsnok-h e-
lyettes és Asztalos István alezredes, 
a P um a-század p ar ancsnoka volt 
éppen készültségben – minő véletlen 
–, így ők rohantak ki a 36-os és 40-es 
oldalszámú JAS–39-esekhez, hogy 
a miniszter jelenlétében levegőbe 
em elkedj enek.

Az előbbiekben leírtak is jelzik, 
hog y vannak „ éles”  és vannak „ gya-
kor ló”  –  vagy ép p en cer em óniákh oz 
kap csolódó –  r iasztások. Az igazi 
célok észlelésekor  az Alfa r iasztási 
p ar ancs ér telm ében tevékenykednek 
a szakemberek, gyakorlás esetén 
p edig a T angó kódnév h asználatos. 
A r ádióutasí tások alap j án m egh atá-
r ozott légtér be ér kezésig ugyanakkor  
éles és gyakor ló r iasztás esetében is 
egyforma az eljárás. A készültséget 

adó vadászpilóták a jók közül a leg-
jobbak , harckész ( ombat Ready) 
minősítéssel rendelkeznek, így éjjel-
nappal bármilyen időjárási körülmé-
nyek között képesek a légtérsértők 
elfogásár a.

H AT S S GÓ SKA
2018 szeptemberében a NATO egy 
látványos repüléssel kívánta de-
m onstr álni a r iasztások r endszer ének 
működését a katonai szövetség 10 
or szágában. Ú j ságí r ókat és fotósokat 
hívtak az egész él-Európát érintő 
rendhagyó járőrözésre, megörö-
kítendő, hogy az érintett légierők 
miként emelik a készültséget és 
fogják el a légtérsértőt , a belgák 
Airbus A321-esét. A bemutató töké-
letesen sikerült, s a vendégek igazi 
típuskavalkád során győződhettek 
meg a légtér felfegyverzett őrei-
nek m unkáj ár ól. A saj tó m unkatár -
sai az utasszállí tó m ellé csatlakozó 
vadászgépeken megfi gyelhették az 
alkalm azh ató légih ar c-r akéták tel-
jes arzenálját is, hiszen a szlovákok 
MiG–29-esének veterán  R–60-
as or osz r akétáj ától a br it T yp h oon 
AMR AAM-j áig több változat is fo-
tózha tó volt az indí tósí neken.

A RAF     
  A  T   

  

A       F     
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A AS T S A  ÉS T E  A S GÉ EK
Németország  Eurofi ghter Typhoon, 
N eubur g légibázis

sehország  JAS–39  Gripen, aslav légibázis
Szlovákia  MiG–29AS Fulcrum, Slia  légibázis
Magyarország  JAS–39EBS HU Gripen, 
K ecskem ét légibázis
Horvátország  MiG–21bis  Fishbed, Pleso légibázis
Olaszország  Eurofi ghter F–2000A, Grosseto légibázis
Franciaország. Mirage 2000  és Rafale , 
Mont-de-Mar san légibázis
Spanyolország  EF–18A  Hornet, Zaragoza légibázis
Egyesült Királyság  Eurofi ghter Typhoon, 
C oningsby légibázis
Belgium  F–16A MLU Falcon, Florennes légibázis

K  N   
     

 A  I  
    

   
   

   

A  M  

  R    
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A bajba jutott légi járművek 
személyzeteinek felkutatása, 
mentése békében, a kijelölt 

román és magyar légi kutató-men-
tő készenléti szolgálatok, továbbá 
a légi egészségügyi kiürítő erők 
(Medical evacuation – Medevac) 
bevonásával, a valós helyzetet meg-
közelítő körülmények között  ez volt 
a fő célja a kétnapos ross Landing 
2018 elnevezésű román–magyar 
közös gyakorlatnak. A két ország légi 
kutató-mentő együttműködése sok 
éves múltra tekint vissza. Kooperál-
va a román határ menti települések 
önkormányzataival, továbbá a társ-
minisztériumokkal, nagy volumenű 
gyakorlatokra került sor a múltban  
200 -ben Rozsály, 2008-ban Nyír-
csaholy, 2012-ben a szegedi repü-
lőtér, 2013-ban pedig Szentes adott 
otthont a kiképzési rendezvénynek.

A ross Landing 2018 során a légi 
kutatás-mentés riasztási és informá-
ciós rendszere működésének meg-
bízhatóságát is ellenőrizték. Ennek 
folyamán az MH Légi Vezetési és 
Irányítási Központ hadműveleti köz-
pontjának műveletirányító váltása a 
magyar légi kutató-mentő készenléti 
szolgálat tevékenységét összehangolta 
a román fegyveres erők kijelölt egysé-
geivel.

A gyakorlat forgatókönyve szerint 
az első napon az MH 86. Szolnok 

Helikopterbázis egyik helikoptere 
balesetet szenvedett a hajdúhadházi 
lőtéren. A segélykérést követően az 
MH Légi Vezetési és Irányítási Köz-
pont hadműveleti központjából a légi 
mentést koordináló tiszt riasztotta 
a kijelölt magyar légi kutató-mentő 
készenléti szolgálatot, emellett – te-
kintettel a helyszín határhoz való 
közelségére – felvették a kapcsolatot 
a románok légi hadműveleti központ-
jával és segítséget kértek tőlük. Sajnos 
az együttműködést ebben az esetben 
megakadályozta a szomszédunknál 
uralkodó rossz időjárás, ami miatt a 
helikoptereik nem tudtak részt venni 
a ross Landing 2018 első napján. 
A magyarok ugyanakkor önállóan is 
kiváló eredménnyel oldották meg a 
feladatokat.

A második nap szcenáriója értel-
mében Románia területén, hisoda 
gyakorlóterén következett be ka-
tasztrófa  egy –130-as ejtőernyős 
desszantolási feladat közben eltűnt 
és a rádióösszeköttetés is megszűnt 
a repülőgéppel. Ezúttal a román légi 
hadműveleti központ – ugyancsak 
a határ közelsége miatt, továbbá a 
sérültek valószínűleg nagy számára 
tekintettel – kért segítséget a magyar 
féltől. A riasztásokat követően a 
román–magyar egységek felkutatták 
a baleset helyszínét, majd ellátták és 
kórházba szállították a sérülteket. A 

két fél együttműködése kiváló volt a 
feladat végrehajtása során.

A közös kiképzés jogi hátterét a 
Honvédelmi Minisztérium és a román 
nemzetvédelmi minisztérium által a 
légierők együttműködéséről 2002-
ben, Aradon megkötött szerződés, 
illetve az ehhez kapcsolódó, 2004-ben 
aláírt kutató-mentő kiegészítő egyez-
mény biztosítja.

Hazánkban a kutató-mentő feladato-
kat az MH 86. Szolnok Helikopterbá-
zis, illetve az MH Pápa Bázisrepülőtér 
kijelölt egységei látják el és biztosít-
ják, az MH Légi Vezetési és Irányítási 
Központ közvetlen koordinálása mel-
lett, az MH Összhaderőnemi Parancs-
nokság szakmai felügyelete alatt. A 
szolgálat a közelmúltban is igazolta 
fontosságát, amikor a légi mentőkkel 
együttműködve alpintechnika alkal-
mazásával segítettek a sákberény és 

sókakő közötti hegyoldalon bajba 
jutott siklóernyősnek.

Cross Landing 2018

36

CROSS LANDING 2018 NÉVEN KÖZÖS
ROMÁN–MAGYAR KUTATÓ-MENTŐ GYAKORLATRA 
KERÜLT SOR A KÉT ORSZÁG HATÁR MENTI TERÜLETEIN.

KUTASD FEL,
MENTSD MEG!
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Az amerikai légierő nem csupán 
a vadászgépeiről vagy a B–2-
es stratégiai bombázórepülő-

iről gondoskodik nap mint nap. Ke-
véssé ismert talán, de a manőverezni 
képes, nukleáris robbanófejekkel 
felszerelt, interkontinentális hatótá-
volságú LGM–30H Minuteman IV-es 
rakéták is a haderőnem kezelésében 
várják a remélhetően soha meg nem 
érkező indítási parancsot. Az atom-
fegyverek csapásának is ellenálló, 
speciális vasbeton silókba (mintegy 
400 ilyen áll hadrendben ma is) 
rejtett fegyverek többségét távolról 
őrzik  nincs minden ilyen, föld alá 
rejtett objektum mellett egy komp-
lett laktanya. A Malmstrom, Minot 
és Warren légibázisokhoz tartozó, 
kisebb csoportokban szétszórt, kame-
rákkal és más eszközökkel is vigyá-
zott silókhoz, ha kell, helikopteren 

érkeznek a gyorsreagálású erők. Erre 
a feladatra a mai napig egy veterán, 
de sokszor továbbfejlesztett típust, 
az UH–1N Huey-t használják. Az 
évtizedek óta megbízhatóan műkö-
dő kéthajtóműves forgószárnyasokat 
ugyanakkor hamarosan lecserélik, 
ám azokat sokak meglepetésére nem 
hazai, hanem olasz gép, az MH–139-
es váltja fel.

CIAO, LEONARDO!
A gépeket persze az Egyesült lla-
mokban, Philadelphiában, a Boeing 
közreműködésével és irányításával 
gyártják majd. Ott, a Leonardo üze-
mében több mint 260 gépet építettek 
már össze az amerikai és az export-
piacra. Nem véletlen a helyi össze-
szerelés  az USA kormánya elvárja, 

hogy a neki eladott, nagy értékű 
katonai eszközöket náluk szereljék 
össze, lehetőleg minél nagyobb ame-
rikai beszállítói részvétellel. Ennek 
megfelelően például az UH– 2A 
Lakota (leánykori nevén Eurocopter 
H145) típusú helikopter is az Egye-
sült llamokban felépített gyártóso-
ron készül.

A közlemény szerint a Boeing 
és az olasz Leonardo (korábban 
AgustaWestland) közösen fejlesztheti 
ki az MH–139 típusjelzést kapott kö-
zepes szállítóhelikoptert, majd adhat 
át négy példányt 2021-ben a légi-
erőnek, mindezt 3 5 millió dollárért. 
A szerződés értelmében a légierő a 
sikeres teszteléseket követően akár 
84 helikoptert is vásárolhat, ekkor az 
üzlet értéke a megszokott üzemelte-
tési, képzési és logisztikai támogatás-
sal rögtön 2,4 milliárd dollárra szö-

38

OLASZ MELÓ
EGY EGÉSZEN KÜLÖNLEGES FELADATRA OPTIMALIZÁLT FORGÓSZÁRNYASSAL 
LÉPETT BE A VILÁG LEGNAGYOBB FEGYVERVÁSÁRLÓJÁNAK PIACÁRA 
OLASZORSZÁG.
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Trautmann Balázs   Fotó: internet

kik fel. Igaz, a program elindításakor 
még 4,1 milliárd dollárral számoltak  
a megtakarítás tehát tetemes. A cél az 
összes UH–1N leváltása a modern, a 
21. századnak megfelelően kialakí-
tott, gyors forgószárnyassal.

A gép mindazonáltal csak részben 
új  az alap a jól bevált, számos variá-
cióban készülő Leonardo AW139-es, 
melynek talán a legismertebb válto-
zata az olasz légierő hosszú orrú  
HH–139A harci kutató-mentő heli-
koptere; ez 2012 óta teljesít szolgá-
latot.

OKOS ÉS GYORS
rdemes megjegyezni, hogy a ka-

tonai AW139-es tulajdonképpen 
éppen az amerikai megrendelés re-
ményében született meg 2011-ben. 

Ekkor mutatták be az AW139M 
változatot, amely a durva, terepen 
végzett leszállásokhoz szükséges, 
megerősített futóművekkel, nagy 
felbontású, előre tekintő infravörös 
kamerával, az infravörös légvédelmi 
rakéták elleni önvédelmi rendszerek-
kel, csökkentett zaj- és hőkibocsátású 
hajtómű-kialakítással készült. A ren-
delhető extrák között szerepeltek a 
repesz- vagy lövedék találata esetén 
öngyógyító , robbanásbiztos üzem-

anyagtartályok, a páncélozott ülések, 
a jégtelenítő rendszer és persze a 
fegyverzetfelfüggesztő konzolok.

A mostani nyertes MH–139-es ha-
gyományos felépítésű  a két, egyen-
ként 1530 lóerős, digitális vezérlésű 
Pratt  Whitney anada PT6 –6  
hajtómű egy-egy kompozit, ötágú 
főrotort és négyágú farokrotort hajt 
meg. A gép törzsébe a polgári válto-

zat esetén a két pilóta mellett 15 utas 
fér el. Ez persze a vásárló igényé-
től is függ  a bőrfoteles VIP-géptől 
a már említett katonai változatokig 
(többek között kutató-mentő, hadi-
tengerészeti, szállító, sebesültmentő) 
számos kialakítás megrendelhető.

Minden variáns teljesen digitális, 
nagyméretű színes kijelzőkre alapo-
zott pilótafülkével készül. Megfelelő-
en kiképzett személyzettel és persze 
a szükséges fedélzeti rendszerekkel 
a gép gyakorlatilag szinte bármilyen 
időjárási viszonyok között képes re-
pülni.

Ezt segítik majd az amerikai légi-
erő megrendelésére beépített ext-
rák  is. 2018-ban már nélkülözhe-
tetlen az éjjellátó szemüvegekkel 
kompatibilis műszerfal, illetve a 
külső és belső világítás. Emellett a 
gép orra alá építendő kamerato-

39

UH–1N: irány a nyugdíj!

Közelít már az utód…

A   
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rony nappali, éjszakai és infravörös 
optikai rendszerei szintén a pilóták 
munkáját könnyítik meg. A gépre 
nagy fényerejű, normál és infravö-
rös üzemmódban egyaránt használ-
ható re  ektor, illetve felderítő- és 
időjárásradar kerül. A kijelzőkön az 
inerciális és a műholdas navigációs 
rendszerekkel együttműködő, mozgó 
térkép is megjeleníthető. A négycsa-
tornás, digitális robotpilóta külön 
kutató-mentő üzemmóddal rendelke-
zik, s ugyancsak hasznos kiegészítő 
a továbbfejlesztett földközelségjelző 
rendszer (EGPWS).

A gép két oldalsó tolóajtajában 
egy-egy géppuskaállvány kap helyet. 
A helikoptert és utasait integrált ön-
védelmi rendszerek óvják majd, s 
persze nem hiányozhat az ajtó fölé 
beépített mentőcsörlő, illetve a piló-
tafülke fölött előrenyúló kábelvágó 
sem. Az egyes alakulatok a saját fel-
adatkörüknek megfelelően állíthatják 
majd össze az MH–139-es felszere-
léseit.

FUTOTTAK MÉG
rdemes foglalkozni a két alulmaradt 

pályázattal is. Az olasz győzelem 
éppen azért volt óriási meglepetés, 
mert a versenybe szállt másik két cég 
az UH–60-as egy-egy változatával 
jelentkezett. ppen ezért könyvelték 
el sokan, hogy kettejük közül kerül 
majd ki az UH–1N-ek pótlását bizto-
sító vállalat.

A Lockheed Martin (amely 2015 
novemberében megvásárolta a Black 
Ha k-okat is gyártó Sikorsky-t) 
újonnan gyártott HH–60U típusú he-
likoptereket kínált. A 201  február-
jában bemutatott változattal kapcso-
latban a cég kiemelte  85 százalékban 
megegyezik a légierő új generációs 

HÁTORSZÁG

A  MH    B  
   L   

A    
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HH–60W harci kutató-mentő heli-
koptereivel, és alkalmas a már meg-
lévő, ám leváltásra váró HH–60G 
Pave Ha k-ok infrastruktúrájának 
használatára is.

A Sierra Nevada nevű vállalat a 
költséghatékonyságot szem előtt tart-
va a hadsereg használt, hadrendből 
már kivont UH–60A forgószárnyasait 
tervezte átalakítani az igényeknek 
megfelelően, egy teljes gyári nagy-
javítás, élettartam-hosszabbítás, egy-
ben modernizációs beavatkozás kere-
tében. A hadsereg saját, Sierra Force 
elnevezésű felújítási programja során 
kifejlesztett UH–60V változattal 
nagyban megegyező gépek Garmin 
G5000H digitális pilótafülkét, Gene-
ral Electrics T– 01  hajtóműveket, 
továbbá a már korábban felsorolt, 
különleges felszereléseket (csörlő, 
fegyverállványok, önvédelmi rend-
szerek stb.) kaptak volna. A Sierra 
Nevada azt is jelezte  ha az A helyett 
a fi atalabb L változatokat veheti ke-
zelésbe, a költség és az átépítési idő 
is csökkenhet. m ez sem volt elég a 
győzelemhez

41
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Szómágia vagy valós veszély?

MEGLE ETŐ EN NAGY ANGOT 
ÁLTOTT K  OGY ONAL  TRUM  A  

AMER KA  EGYE LT ÁLLAMOK ELN KE 
OKTÓ ER -ÁN E ELENTETTE  OR ÁGA 
K ONUL A K E E  ATÓTÁ OL ÁG  
NUKLEÁR  T LTETTEL REN ELKE Ő 
ALL T KU  RAK TÁKAT T LTÓ 

ER Ő ŐL

NUKLEÁRIS 
MATEMATIKA

42

Valós fenyegetés volt: 
Pershing-ek indítás közben.
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NUKLEÁRIS 
MATEMATIKA

Első hallásra valóban roppant fe-
lelőtlen és veszélyes lépésnek 
tűnik az egyezmény (teljes nevén 

Intermediate-Range Nuclear Forces 
Treaty – INF) felrúgása. Ha azonban 
közelebbről is megvizsgáljuk a kér-
dést, máris árnyaltabbá válik a kép.

KÖLCSÖNÖS IZMOZÁS
198 . december 8-án látta el kézje-
gyével Ronald Reagan amerikai elnök 
és Mihail Gorbacsov – az SZKP fő-
titkára, a Szovjetunió első embere 
– azt a megállapodást, amely az 500 
és 5000 kilométer közötti hatótávol-
ságú, nukleáris töltettel felszerelhető, 
szárazföldről indítható ballisztikus 
rakéták fejlesztésének, gyártásának 
és telepítésének tilalmát mondja ki. 
Ez elsősorban az európai hadszín-
teret érintette, ahol a Szovjetunió 
a már hadrendben álló R–12 vina 
(NATO-kódja  SS–4 Sandal) és R–14 

suszovaja (SS–5 Skean) mellett 
19 -től az RSZ –10 Pionyer (SS–
20 Saber), járműre telepített, három, 
egyenként 150 kilotonna hatóerejű 
robbanófejjel felszerelt, szilárd hajtó-
anyagú rakétarendszert is hadrendbe 
állította. A 4 00–5500 kilométeres ha-
tótávolság elegendő volt ahhoz, hogy 
a mai Ukrajna területéről indítva Nyu-
gat-Európa jelentős részére csapást 
mérjenek, számos NATO-tagország 
fővárosát és a katonai szövetség fon-
tos bázisait, repülőtereit fenyegetve 
ezzel.

A nyugati, egészen pontosan ame-
rikai válaszlépésre 1983-ig kellett 
várni  a korábbi, kisebb teljesítményre 
képes ( 40 kilométeres hatótávol-
ság, legfeljebb egy 400 kilotonnás 
robbanófej) MGM–31A Pershing 1a 
ballisztikus rakétákat a Pershing II-es 
rendszer váltotta fel, amelyből össze-
sen 108 indítójárművet helyeztek át 
a Német Szövetségi Köztársaságba. 
Az új, 1 0 kilométer hatótávolságú 
rakétákat egy jóval kisebb, alig  80 
kilotonnás robbanófejjel látták el. 
Mindez együtt járt a pontosság növe-
kedésével, ugyanakkor biztosította a 
megfelelő rombolóerőt. 1983 decem-
berétől pedig Belgiumba, az Egyesült 
Királyságba, Hollandiába és Olaszor-
szágba telepítették az amerikai Toma-
ha k cirkálórakéták szárazföldi indí-

tású, BGM–109G változatát, amely 
képes volt a W80 jelű, 150 kilotonnás 
termonukleáris robbanófejet 
akár 2500 kilométer 
távolságra is elrepíteni, 
s igen pontosan célba 
juttatni inerciális navigá-
ciós rendszerének adatait 
felhasználva, illetve radar-
ral az előtte lévő területet 
letapogatva, majd az így 

szerzett információ-
kat a saját térképadat-

bázisával összevetve.

LÉPNI KELLENE…
A kialakuló fegyverkezési ver-
seny csillapítását célzó első 
tárgyalásokra 1980 októberében 
került sor a semleges Svájcban, 
közelebbről Genf városában. 
Az 1983-ban, az első Pershing II-
esek beérkezésének hírére szovjet 
részről megszakított egyeztetéseket 
Margaret Thatcher brit miniszterelnök 
személyes közreműködésével 
1986-ban sikerült újraindítani. 
A hosszadalmas alkufolyamat 
vége lett a csak az amerikai és 
a szovjet rakétaerőkre érvényes 
INF-szerződés  a megállapodás 
sem a brit, sem a francia haderőt 
nem érintette – s nem volt érintett 
Kína sem. A szóban forgó rakéta-
rendszereket kölcsönös ellenőr-
zés mellett fi zikailag is megsem-
misítették; 1991-re közel 2 00 
fegyver tűnt el ennek köszönhe-
tően, és Európa egy kicsit bizton-
ságosabb hely 
lett. e nem 
sokkal  a szer-
ződés például 
nem rendel-
kezett az 500 
és 5000 kilo-
méter közötti 
hatótávolságú 
légi és ten-
geri indítású, 
nukleáris töl-
tetű rakéták-
ról.

A Trump 
által bejelen-
tett amerikai 
lépéshez 

az eddigi hírek szerint a közvetlen 
indokot az SS – –8 néven ismert-
té vált új orosz rakéta szolgáltatta. A 
már 1984 óta hadrendben álló RK–55 
Relief (SS – –4 Slingshot) alapos 
továbbfejlesztéseként elkészült rend-
szerről már Barack Obama elnöksége 
alatt is rendelkezésre álltak olyan in-
formációk, miszerint a fegyver vél-
hetően megsérti az INF-szerződést. 
Amerikai források szerint az 
Iszkander-M rendszer részeként 
használt 9M 29 (SS – –8) ra-
kéták 201  februárjában már leg-
alább két zászlóaljnál hadrendben 
álltak – ez 4-4 indítójárművet 
jelent, egyenként hat nukleáris 
töltetű, 480–5500 kilométer kö-
zötti hatótávolságúra becsült 
rakétával. Jens Stoltenberg, 
a NATO főtitkára novem-
ber 12-i beszédében egy-
értelművé tette  a rakéták 
megsértik a történelmi  
INF-szerződést, és felszó-
lította Moszkvát, tegyen 
eleget az egyezmény kor-

látozásainak.

Trautmann Balázs  Fotó: internet HADITECHNIKA
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Az ATACMS 
hatótávolsága 

mindössze 
300 kilométer.
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MI LEHET A VÁLASZ?
Az Egyesült llamok számára több 
válaszlépés is lehetségessé vált, 
amelyek technológiai szempontból 
eltérő nehézségeket és eredményeket 
hozhatnak. Ebben a pillanatban – el-
lentétben Oroszországgal és Kínával 
– nincs olyan ballisztikus rakétarend-
szere, amely közepes hatótávolság-
ban képes nukleáris tölteteket célba 
juttatni. Az MGM–168 ATA MS 
Block IVA rakétái is csak 300 ki-
lométerre repülnek el, és kizárólag 
egy hagyományos, 230 kilogrammos 
repesz-romboló robbanófejjel ren-
delkeznek. Az 1991 óta hadrendben 
álló ATA MS azonban utódra vár  
ez lesz majd a jelenleg tervezés alatt 
álló precíziós csapásmérésre alkal-
mas rakéta (Precision Strike Missile 
– PrSM), amelynek hatótávolságát 
éppen az INF-szerződés miatt kor-
látozták 499 kilométerre. Nos, ezt a 
mérnököknek igen könnyű lesz meg-
növelni. Igaz, ekkor is szükség lenne 
még egy megfelelően kisméretű, de 
nagy hatóerejű nukleáris robbanófej 
kifejlesztésére.

A második lépés a jó öreg To-
maha k-ok ismételt teherautóra 
pakolása . A haditechnika jelenle-
gi fejlettségi szintje mellett most 
sokkal könnyebb lenne egy járműre 
épített indítókonténerbe elhelyezni 
a haditengerészet 
RGM UGM–109E 
TLAM Block IV-es 
cirkálórakétáit. 
Sőt, a Romániába 
és Lengyelország-
ba telepített Aegis 
Ashore rakétavé-
delmi rendszer Mk 
41 függőleges silói 
is alkalmasak a 
TLAM Block IV-
esek fogadására.

Ennél – mind pénzben, mind idő-
ben – sokkal költségesebbnek ígér-
kezik egy vadonatúj, kifejezetten 
középhatótávolságú ballisztikus ra-
kétarendszer kifejlesztése. Kérdés, 
hogy az egyre fejlettebb rakétaelhárí-
tó rendszerek hadrendbe állítása ide-
jén van-e értelme egy hagyományos, 
ballisztikus pályaívet leíró, nem túl 
nagy sebességű fegyver megterem-
tésének  Egyes vélemények szerint 
éppen ezért inkább egy nagy se-
bességű, a cél felé zuhanás közben 
manőverezni képes fegyver lenne a 
megfelelő megoldás. Ezt szintén egy 
rakéta juttatná fel a világűrbe, majd 
onnan a légkörbe visszatérve, repü-
lési irányát folyamatosan változtatva 
nehezítené meg a védelem dolgát. 
S persze várhatóan a hiperszonikus 
(a hangsebesség ötszörösénél gyor-
sabb), irányítható fegyverek elter-
jedése is segíthet a mostani prob-
lémán  ezen az Egyesült llamok 
mérnökei már intenzíven dolgoznak. 
Ebben a légierő és a haditengerészet 

jár az élen, hiszen a hadsereg kezét 
eddig megkötötte az érvényben lévő 
INF-szerződés.

Kína őszinte ag-
godalmának adott 
hangot az amerikai 
kivonulás miatt. Ez 
annak a fényében 
minimum sajátságos, 
de érthető diplomá-
ciai lépés, ha fi gye-
lembe vesszük, hogy 
Kína nem részese az 
INF-szerződésnek és 
közepes hatótávolsá-
gú ballisztikus raké-
tafegyvereit évtize-
dek óta zavartalanul 
fejleszti. Szakértők 
becslése szerint ma 
már az ilyen kínai 
fegyverrendszerek 

HADITECHNIKA

A E ET  
HARMADIK

A szárazföldi indítású 
BGM–109G végzetét az 

INF  
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legalább 90 százalékának hatótávol-
sága éppen az 500–5000 kilométer 
közötti sávba esik, fenyegetve töb-
bek között Guam szigetének kulcs-
fontosságú amerikai támaszpontját 
vagy Japán és Tajvan egészét, de 
Ausztrália északi területeit is.

A kifejezetten a repülőgép-hor-
dozók ellen szánt F–21-es ható-

távolsága is 1500–1 00 kilométer 
közötti  ezt a fegyvert az amerikai 
hordozókötelékekre leselkedő egyik 
legkomolyabb veszélyforrásnak tart-
ják. Egyes amerikai szakértők sze-
rint az Egyesült llamoknak szintén 
szárazföldről, járművekről indítha-
tó középhatótávolságú ballisztikus 
rakétákat kellene kifejlesztenie és a 

hadszíntérre telepíte-
nie, így ellensúlyoz-
va a most meglévő 
kínai rakétatechnikai 
fölényt, és egyben a 
senki földjévé  vál-

toztatni a Kínához 
közeli tengereket, a 
vitatott hovatartozású 
szigeteket.

45

HADITECHNIKA

A N    P  
     

kihívásra.

E    
semmisítették meg 

     
fegyvereket, így 
a BGM–109G-ket is.

DF–21: a kínai
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Az esem ény sú lyát m utatj a az 
is,  h ogy a tenger alattj ár ó si-
ker es visszaér kezését m aga 

N ar endr a Modi indiai m iniszter el-
nök j elentette be. N em  véletlenü l:  
az EN SZ  B iztonsági T anácsának öt 
állandó tagj án ( Am er ikai Egyesü lt 
Á llam ok,  Fr anciaor szág,  K í na,  N agy-
B r itannia és O r oszor szág)  kí vü l I ndia 
az első, amely képes volt nukleáris, 
nagy h atótávolságú  ballisztikus r aké-
tákat atomtengeralattjáróra telepíteni, 
majd azzal harci járőrözést végrehaj-
tani – igaz, békeidőben.

A MÉSZÁROS
Az I N S AR I HAN T  ( m elynek neve 
szanszkr it nyelven „ az ellenség le-
mészárolója ) a hazai védelmi ipar 
egyik gyöngyszem e,  s a K í nával,  il-

letve P akisztánnal a legkevésbé sem  
baráti viszonyt ápoló India egyik 
legfontosabb stratégiai elrettentő 
eszköze. Az or szág kom olyan gon-
dolja víz alatti erőinek fejlesztését  
a sokáig teljes titoktartás közepette 
végzett ( létezését csak 1 9 9 8-ban is-
m er ték el)  fej lett tech nológiáj ú  j ár -
műprogram (Advanced Technology 
V essel –  AT V )  2 , 9  m illiár d dollár os 
költségvetéssel indult,  és a ter vek 
szerint összesen ötféle, különböző 
méretű és feladatú tengeralattjárónak 
jelent majd alapot.

Először az Arihant-osztály ké-
szült el, amely az elemzők szerint 
erősen hasonlít az orosz Akula-

Nagy lépés Indiának

ELRETTENTÉS 
A VÍZ ALÓL

HADITECHNIKA

GRE A TOTTA EL Ő  
NUKLEÁR  T LTET  
BALLISZTIKUS 
RAKÉTÁKKAL VÉGZETT 
ÁRŐR T A  N A  
A TENGER ET 

INS ARIHANT 
ATOMMEGHAJTÁSÚ 
RAK TA OR O Ó 
TENGERALATT ÁRÓ A  
EGY ÚJ KORSZAK 
KE ET T ELENTETTE 
A  EGY ÓNA O  
ZÖMÉBEN A VÍZ 
FELSZÍNE ALATT 
TEL E TETT T
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ELRETTENTÉS 
A VÍZ ALÓL

osztályr a. Ezt tám asztj a 
alá az is,  h ogy az I N S 
AR I HAN T  legénységét 
az I N S C HAK R A fedél-
zetén képezték ki – ez az orosz ha-
ditenger észet 2 0 0 8-ban h adr endbe 
állt, NERPA (K–152) nevet viselő 
Akula-osztályú ,  nukleár is m egh aj -
tású  vadásztenger alattj ár ój a,  m elyet 
2012 áprilisától vett bérbe India. Ami 
bizonyos:  az osztály névadó h aj óegy-

ségének ví zr e bocsátásár a 2 0 0 9 . j ú -
lius 26-án került sor Visakhapatnam 
vár osának h aj ógyár ában. A cer e-
m óniát az akkor i m iniszter elnök,  
Manm oh an Singh  is szem élyesen 
tekintette m eg. A dátum  sem  vélet-
len:  az 1 9 9 9 -es K argil-háború győz-

tes befejezésének napja ez, melynek 
sor án D zsam m u és K asm í r  állam  
területéről űzték ki a beszivárgó pa-
kisztáni erőket.

A 1 1 1  m éter  h osszú ,  1 5  m éter  
széles és 1 1  m éter  m agas,  3 0 0  m é-
terre lemerülni képes hajótest víz-

Trautmann Balázs  Fotó: internetHADITECHNIKA
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Minden nukleáris nagyhatalom 
törekszik rakétahordozó 
tengeralattjárók hadrendben 
tartására.

Az INS CHAKRA fedélzetén 
képezték ki az INS ARIHANT 
legénységét.

Az INS ARIHANT metszetrajza.

T  

F  
indító rendszer
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kiszor í tása a becslések szer int elér i 
a 60 0 0  tonnát. A m egh aj tásr ól egy 
saját fejlesztésű, 83 mega attos, 
nyom ottvizes atom r eaktor  gondos-
kodik, 111 ezer lóerős tengelytelje-
sí tm ényt leadva. Ez a felszí nen h a-
ladva 1 2 – 1 5  csom ós ( 2 1 – 2 8 km / h ) ,  
m í g a ví z alá m er ü lve 2 4  csom ós ( 4 4  
km / h )  sebesség elér éséh ez elegen-
dő. A reaktor prototípusát az Indira 
G andh i N ukleár is K utatóintézetben,  
Kalpakkam városa mellett építették 
meg és 2006 szeptemberétől használ-
ták a különböző kísérletek elvégzé-
séh ez. Hár om évnyi ü zem eltetéssel 
gyűlt össze elég adat ahhoz, hogy a 
hajótestbe építhető, megfelelő biz-
tonsággal és m egbí zh atósággal r en-
delkező változat is elkészüljön. Az 
értesülések szerint orosz szakértők 
is segí tették a B h abh a Atom kutató 
Központ (BAR ) mérnökeit, akik 
végü l siker esen „ kicsinyí tették le”  a 
szárazföldön üzemelő reaktort akko-
r ár a,  h ogy az befér j en a h aj ótestbe is. 
Mindem ellett szüks ég volt a r eaktor  
elhasználódott fűtőanyag-rúdjainak 
biztonságos és sugár zásm entes cser é-
jéhez szükséges kikötői infrastruktú-
r a kialakí tásár a is.

A h aj ótestet az indiai L & T  h azir ai 
h aj ógyár a gyár totta,  a vezér lés a T ata 
Po er SE  munkáját dicséri. A re-
aktor segítségével felhevített gőzt a 
Walchandnagar gőzturbinái alakítják 
át m ozgási ener giává. A m egh aj tásr ól 
egyetlen, meredek hajlásszögű, nagy 
átmérőjű hétlapátos hajócsavar gon-
doskodik.

A tervek szerint az alapvetően 
prototípusnak és kiképzőegységnek 
épült INS ARIHANT-ot legalább 
három újabb példány követi majd. 
A 2 0 1 7 . novem ber  1 9 -én ví zr e bo-
csátott I N S AR I G HAT  tesztelése 
j elenleg is zaj lik,  s a ter vek szer int 
akár  2 0 1 8 végén h adr endbe állh at. A 
h ar m adik és negyedik tenger alattj ár ó 
építésének megkezdéséről még nin-
csenek hi teles infor m ációk.

AZ ÖKLÖK
A h aj ó önvédelm ér e az or r ba h at 5 3 3  
milliméteres torpedóindító csövet he-
lyeztek el, a fő fegyverzetét pedig a 
torony mögé függőlegesen beépített 
négy indítócső rejti. Ezekbe egy-egy 
K – 4  vagy h ár om -h ár om  K – 1 5  bal-

lisztikus rakéta fér bele. Az előbbi 
3 5 0 0  kilom éter  h atótávolságú ,  s az 
indiai Védelmi Kutató és Fejlesztő-
intézet ( D R D O )  kifej ezetten az Ar i-
h ant-osztály szám ár a fej lesztette ki 
a h aj ótest m ér etéh ez alkalm azkodó 
fegyvert. Nem volt egyszerű feladat 
a 2 0 1 0  óta h adr endben álló,  szár az-
földi indítású Agni–III képességeinek 
( 3 5 0 0 – 5 0 0 0  kilom éter es h atótávol-
ság, 40 méteren belüli pontosság) el-
ér ése egy tenger alattj ár ór ól indí th ató 
r endszer r el. Eleve sokkal kisebb a 
h ely,  í gy a 1 7  m éter es Agni– I I I -assal 
szem ben a K – 4 -es 1 2  m éter  h osszú ,  
1,3 méter átmérőjű, illetve közel 
1 7  tonnás lett. R obbanófej ének tö-
m egét 2 5 0 0  kilogr am m r a becsü lik. 
Maradt viszont a szilárd tüzelőanya-
gos m egh aj tás elve,  m í g a h ivatalos 
közlés szerint a közel tökéletes pon-
tosságú ”  célba ér kezésér t a lézer es 
giroszkópokat alkalmazó inerciális 
navigációs r endszer  felel.

A rakéta első – 30 méterrel a víz 
alatt, rögzített pontonról végzett – 
tesztindítását még 2013 szeptembe-
rére tűzték ki, de ezt nem részlete-
zett h ibák m iatt csak 2 0 1 4 . m ár cius 
2 4 -én siker ü lt végr eh aj tani. Ekkor  

HADITECHNIKA

A szárazföldi indítású Agni–III szolgált a tengeralattjáró 
   K   

India a víz alól indítható rakétákkal számos kísérletet hajtott végre.
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3000 kilométerre repült a rakéta, az 
I ndiai-óceánon kij elölt célj át siker r el 
elér ve. Egy ú j abb,  h ivatalosan m eg 
nem erősített, a Bengáli-öbölben 
végr eh aj tott,  szintén ví z alatti teszt-
ről 2016. március -én számolt be 
az indiai saj tó. Am it viszont m ár  a 
védelm i tár ca is elism er t:  2 0 1 6. m ár -
cius 3 1 -én m ár  a 2 0  m éter r e lem er ü lt 
INS ARIHANT silójából lőtték ki a 
K–4-est. A Visakhapatnam városának 
partjaitól 80 kilométerre indított ra-
kéta 00 kilométer után csapódott a 
célba,  a védelm i tár ca szer int h aj szál-
pontosan. A minisztérium ugyanak-
kor  sokkal kevésbé volt közlékeny a 
2 0 1 7 . decem ber  1 7 -i,  siker telen kí -
sérletet illetően, melyről csak a civil 

m édia szám olt be. Meg 
nem erősített hírek szerint 
a r akéta el sem  indult a ví z 
alatti silóból,  m er t elekt-
romos tápellátási hiba 
lépett fel.

A Sagar ika néven is 
ism er t K – 1 5  fej lesztése 
m ég az 1 9 9 0 -es évek 
m ásodik felében kez-
dődött el, kifejezetten 
tenger alattj ár ók fedél-
zetér e szánva. A szintén 
a D R D O  m ér nökei 
által készí tett fegyver  
kisebb,  m int a K – 4 -
es:  a 1 0  m éter  h osz-
szú rakéta csupán 4 
centiméter átmérőjű, 
6-  tonna tömegű, 
melyből 1000 kilo-
gr am m ot tesz ki a 
h agyom ányos vagy 
nukleár is r obbanó-
fej .

A tesztelésh ez 
szü kséges ví z alat-
ti indítóplatform 
2 0 0 1 -r e készü lt 
el,  s 2 0 0 8-ig leg-
alább négy siker es 

próbakilövés történt. 2008. február 
26-án például 50 méter mélyről in-
dult el a r akéta. A tizenkettedik,  egy-
ben a hadrendbe állítás előtti utolsó 
tesztr e 2 0 1 3 . j anuár  2 7 -én ker ü lt 
sor ,  am ikor  a 7 0 0  kilom éter es h ató-
távolságot is siker ü lt elér ni. Az I N S 
AR I HAN T  silój ából 2 0 1 5 . novem ber  
25-én indult útnak az első, még nem 
éles robbanófejjel felszerelt példány.

HOSSZÚ AZ ÚT A SIKERIG
A 2 0 0 9 -es ví zr e bocsátáskor  a j ól ér -
tesü lt for r ások szer int szinte csak az 
ü r es h aj ótestet ú sztatták ki a szár az-
dokkból:  olyan fontos elem ek,  m int 
a r eaktor  egyes r észei,  a fegyver zet,  a 

felderítő-, illetve megfi gyelőrendsze-
r ek is h iányoztak a tenger alattj ár ór ól. 
Ezt tám asztj a alá az is,  h ogy a tenger i 
teszteléseket csak 2 0 1 4 . decem ber  
1 3 -án kezdték m eg. A nagyobb h ibák 
nélkül végzett üzemeltetést követően 
h ivatalosan 2 0 1 6 febr uár j ának ele-
jén fejezték be a próbákat, s február 
2 3 -án h ivatalosan is h adr a fogh ató-
nak minősítették a hajót. A megfele-
lő kiképzéseket és karbantartásokat 
követően 2018 októberében és nov-
em ber ében végü l siker r el h aj tották 
végre az első őrjáratot, meg nem 
erősített értesülések szerint nukleáris 
töltetű rakétákkal a silókban. Termé-
szetesen sem a pontos fegyverzet, 
sem az egy hónapos hajózási útvonal 
nem  ism er etes.

Hagyományos és nukleáris robbanófej 
célba juttatására is alkalmasak 
a tengeralattjáróra telepített rakéták.

India gyors ütemben növeli 
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A SPORTOLÁS SZÁMTALAN FORMÁJÁT KÍNÁLJÁK 
TAGJAIK SZÁMÁRA A HONVÉD 
SPORTEGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK 

O O  A A Ő  AKO TÁLYA  OKAN 
LNEK  A LE ETŐ GEKKEL  A ON AN 

NEMZETKÖZI VERSENYEK ÉS ORSZÁGOS 
BAJNOKSÁGOK ÉRMEIVEL AZ EGYKORI KATONÁK 
KÖZÜL CSAK NAGYON KEVESEN 

K LKE ETNEK  K K TARTO K A 
KISKUNFÉLEGYHÁZI HONVÉD TK KÉT SZENIOR 

ORTOLÓ A  MON G A NY E RE E  
 ÓNO  LÁ LÓ NY ALE RE E
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Szenior katonasportolók sikerei

AKTÍV 
NYUGÁLLOMÁNYÚAK

Or szágos felm ér ések szer int 
a m agyar  nyugdí j asok h á-
r om negyede nem  sp or tol 

r endszer esen. Az 5 0  év feletti m eg-
kér dezettek kéth ar m ada p edig nem  
tud r óla,  h ogy lenne olyan –  kifej e-
zetten az idősebb korosztály számára 
kialakított – sportolási lehetőség a la-
kóhelye közelében, amelyet igénybe 
vehetne. Pedig sosem késő elkezdeni 
vagy akár  ism ét h ozzáfogni a test-
edzéshez. Az orvosok ugyanis egybe-
h angzóan állí tj ák,  h ogy a r endszer es 
sp or tolás ellensú lyozza a szer vezet 
kép ességeinek r om lását,  csökkenti a 
betegségek kockázatát, segít a jobb 
életminőség elérésében, az önál-
ló életvitelhez szükséges fi zikai és 
szellemi teljesítőképesség fenntartá-

Ónodi László ny. alezredes 
(középen) és Simon Géza 

ny. ezredes (a kép jobb szélén).
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Galambos  Sándor   Fotó: a szerző és archív

AKTÍV 
NYUGÁLLOMÁNYÚAK

sában. Hatvanéves kor felett viszont 
már csak az alacsonyabb intenzitá-
sú ,  m inim ális sér ü lésveszéllyel j ár ó 
m ozgásfor m ák aj ánlottak,  p éldául a 
ker ékp ár ozás,  a gyaloglás,  a kocogás 
és az ús zás.

A Kiskunfélegyházi Honvéd TK 
mellett három évvel ezelőtt alakult 
Kiskun Vízi és Szabadidő Sportegye-
sület egyike a Hososz azon tagszer-
vezeteinek,  am elyek kim ondottan az 
idősebb korosztály számára kínálnak 
különböző sportolási lehetőségeket. 
Az egyesület vezetője a 2 esztendős 
Ó nodi L ászló nyugállom ányú  alez-
r edes.

– Hetente két alkalommal, hétfőn 
és csü tör tökön tar tj uk az edzéseinket. 

élelőttönként az asztaliteniszezők 
szoktak rendezni kis házi bajnoksá-
gokat,  a téli délutánokat az uszodá-
ban töltjük, nyáron viszont a strand-

röplabda a sláger. vente 
két,  akár  or szágosnak is 
nevezhető versenyt szer-
vezü nk:  nyár on str and-
röplabda-bajnokságot, 
decemberben pedig 
amatőr asztalitenisz-ku-
p át. Sp or ttár saim  p edig 
nem csak az edzéseken 
aktí vak,  de ezekr e a 
ver senyekr e is nagyon 
kom olyan készü lnek. 
Mindeh h ez évente 5 0  
ezer  for int tám ogatást 
kap szabadidős szakosz-
tályunk K iskunfélegyh á-
za önkor m ányzatától,  a 
Hososz pedig sportszer-
vezési feladatokra 200 
ezer forintot biztosított 
egyesü letü nk r észér e. 
Ó r iási segí tséget j elent 

ez nekü nk,  h iszen csak a p ingp ong-
terem bérletére 80 ezer forintot fi ze-
tü nk ki évente. Eh h ez j ön m ég a 60  
ezer forintos uszodabérlet, az álta-
lunk szer vezett ver senyek költségei 
p edig alkalm anként szintén m eg-
közelí tik a 60  ezer  for intot. S akkor  
még nem is beszéltünk a használat 
közben tönkrement sportfelszere-
lések pótlására fordított pénzről. 
Esetenként ugyan szp onzor ainktól 
is kapunk segítséget, de a fentiekből 
egyértelműen kitűnik, hogy a verse-
nyek költségeit,  az utazást,  a szállást,  
az étkezést és a nevezési dí j akat m in-
denkinek saját zsebből kell fi zetnie. 
Tagjaink közt egyébként nyugdíjas 
tűzoltók, pénzügyőrök, önkéntes mű-
veleti tar talékosok és volt h onvédsé-
gi p olgár i alkalm azottak is vannak. 
Egyesületünk két leglelkesebb tagja a 
84 észtendős Szigeti Ferenc nyugál-
lományú alezredes és a 81 éves Varga 
Ferenc nyugállományú százados – 
foglalta össze a sp or tegyesü letü k 
m egalakulása óta eltelt h ár om  év ta-
p asztalatait Ó nodi L ászló nyugállo-
mányú alezredes, egykori testnevelő 
tiszt,  aki ötven éve tagj a,  j elenleg 
pedig ügyvezetője a Kiskunfélegyhá-
zi Honvéd Testedzők Körének.

Ó nodi L ászló közép iskolásként,  a 
Kiskunfélegyházi Fáklya úszószak-
osztályának színeiben sorra nyerte a 
különböző versenyeket. Kiskunfél-
egyházán úszott az 1960-as években 

Ónodi László a sportpályafutása 
során nyert érmei 
egy részével.

Simon Géza (jobb oldalon) és bátyja, József, tartalékos tüzér 
  K   
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Tóth kos is, a Testnevelési Egyetem 
későbbi tanszékvezetője, a magyar, 
a gör ög és a dél-kor eai ú szóváloga-
tottak egykor i szövetségi kap itánya. 
Mesterük a szovjet hadifogságból 
hazatérő, Kiskunfélegyházán munkát 
talált Európa- és többszörös magyar 
bajnok úszó, Kuchinka Vilmos volt. 
Aztán Ó nodi L ászló m égis sp or tágat 
váltott. A kiskunfélegyházi Petőfi  
Sándor Gimnáziumba járt ugyanis, 
ahol azokban az években a legendás 
tornaedző, a város későbbi díszpol-
gára, Tulit Péter tartotta a testneve-
lési ór ákat. A vele folytatott h osszas 
beszélgetések eredményeként pedig 
a fi atalember ráébredt, hogy mégis 
inkább tornászként folytatná sportpá-
lyafutását.

A szegedi tanárképző főiskola tör-
ténelem -testnevelés szakán szer etett 
volna tovább tanulni, de – ötös tör-
ténelem  ér ettségij e és sp or ter edm é-
nyei ellenér e –  h elyh iány m iatt nem  
vették fel. K ét év sor katonai szolgá-
lat után p olgár i alkalm azottként dol-
gozott p ár  évig a kiskunfélegyh ázi 
laktanyában, közben sportszervezői 
szakon elvégezte a Testnevelési Fő-
iskolát. Hivatásos állományba vették; 
h adnagyként –  a kalocsai h ar cko-
csiezred testnevelő tiszti beosztása 
mellett – az ottani Szamuely HSE 
labdarúgócsapatának edzői felada-
tait is elvállalta. K ét és fél év után 
a kiskunfélegyházi . hadosztály 
testnevelő főtisztjévé nevezték ki, a 
h adosztály felszám olása után p edig 
Kaposváron, a 2. Katonai Kerület 
testnevelő főtisztje lett. Ezekben az 
években csapatvezetőként részt 
vett a magyar katonai labdarúgó-, 

lövész- és h ár om tusa-válogatottak 
nem zetközi ver senyein. A katonai ke-
rület megszűnése után a Honvédelmi 
Minisztériumban kínáltak fel neki 
beosztást, amit viszont nem fogadott 
el,  í gy K ecskem étr e,  a B ács-K iskun 
megyei hadkiegészítő parancsnok-
ságra helyezték alosztályvezetőnek. 
I tt azonnal m egszer vezte a „ kiegek”  
közti kispályás focibajnokságot – az 
egyik egri döntőn a későbbi világ-
hírű játékvezető, Puhl Sándor fújta 
a sípot. Nyugállományba 2001-ben, 
h ar m inch ét év szolgálat után vonult. 
Tiszti pályája során valamennyi rend-
fokozatát sor on kí vü l kap ta. Ó nodi 
alezr edes egyike azoknak a nyugdí j a-
soknak, akik több évtizedes kihagyás 
után kezdtek ism ét aktí van spor tolni.

–  Ú szóver senyeken négy éve veszek 
r észt r endszer esen,  évente öt-h at or -
szágos szintű bajnokságon indulok, 
valam ilyen ér m et szinte m indegyik-
ről hazahozok. Idén nyáron például 
a tótkom lósi nem zetközi szenior  
úszóversenyen hátúszásban harmadik 

lettem, majd a férfi  vegyes váltó tag-
j aként ezü stér m et nyer tem . A két h ó-
nappal ezelőtt Hódmezővásárhelyen 
r endezett V I I . fedettp ályás nyí lt sze-
nior úszó országos bajnokságon pedig 
100 méter háton a második, 200 méter 
m ellen a h ar m adik h elyen végeztem ,  
s a 4 50 méteres vegyes váltóban is 
sikerült kiharcolnunk a bronzérmet. 
Az életem legnagyobb sportélménye 
mégis a tavalyi évhez kötődik  meg-
ú sztam  a nevezési szintet,  í gy r észt 
vehettem a budapesti vizes vb utáni 
FINA szenior világbajnokságon – 
h allh attuk Ó nodi L ászlótól.

U gyancsak nyugdí j asként tér t visz-
sza az aktí v sp or tolásh oz a 66 éves 
Sim on G éza nyugállom ányú  ezr edes 
is, aki fi atal korában úszott, sakko-
zott,  focizott és a m agyar  dí j ugr ató 
ifj ú sági válogatott ker ettagj aként a 
felnőttek mezőnyében is sikeres ver-
senyzője volt a kiskunhalasi Határőr 
D ózsa csapa tának.

A kiskunhalasi Szilády ron Gim-
náziumban érettségizett, majd a 
Zalka Máté Katonai Műszaki Főisko-
la légvédelm itü zér -szakán tanult to-
vább. Első tiszti beosztását Lentiben 
kap ta,  ah onnan J ánosh alm ár a,  p ár  év 
m ú lva p edig K iskunfélegyh ázár a h e-
lyezték. olgozott a Honvéd Vezér-
kar személyügyi csoportfőnökségén, 
a Honvédelmi Minisztérium sze-
mélyügyi osztálya munkatársaként; 
2003-ban vonult nyugállományba, 
majd vezető főtanácsosként, nyolc 
évig m ég segí tette egykor i kollégái 
m unkáj át.

– Teljesen véletlenül, a lakóte-
lepünk parkjában találkoztam a 
kutyáj át sétáltató dr . N agy Sándor  
nyugállom ányú  ezr edessel,  a N em -

Tóth kos is, a Testnevelési Egyetem 

A K  V   S  SE     
   

A N  K  E     
S  G       
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zetközi Sakkszövetség versenybíró-
j ával. Megr agadtam  az alkalm at és 
néhány sakk-könyvet kértem tőle 
kölcsön,  h ogy felelevení th essem  ifj ú -
kori tudásomat. Látva az érdeklődé-
semet, később rábeszélt, hogy járjak 
edzésekre is. Ennek köszönhetően 
játszhattam Budapest amatőr bajnok-
ságán,  a nyugdí j as csap at tagj aként 
p edig r észt veh ettem  a Magyar  Sakk-
szövetség, va lam int a N yugdí j asklu-
bok és Idősek letet az éveknek  
O r szágos Szövetsége által r endezett 
országos sakkbajnokságokon is – 
m esélte Sim on G éza.

N yugdí j asként,  lakóker ü lete szer -
vezésében Simon ezredes öt alka-
lommal indult a Testvérvárosok 
O lim p iáj án” ,  oszlop os tagj a és egyik 
vezetője a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem  szenior  focicsap atának,  a 
Magyar Honvédség szó Erődjében 
pe dig m ár  ötször  ús zta át a B alatont.

–  Az ú szást m indig is szer et-
tem, de komolyabb versenyen csak 

2015 őszén, Pécsett indultam elő-
ször. Magam is meglepődtem az 
er edm ényem en,  ez ösztönzött ar r a,  
hogy a korábbiakhoz képest rend-
szeresebben járjak uszodába. Több 
számban is kipróbáltam magamat, 
m ir e r átaláltam  a m ell- és a vegyes 
ú szásr a –  két év m ú lva a kor osztá-
lyomban mindkettőben első helye-
zést értem el. Kezdetben egyedül, a 

saj át edzéster vem  alap j án készü ltem  
a versenyekre, majd 201 -ben volt 
kiskunfélegyh ázi kollégám ,  Ó nodi 
L aci j avaslatár a csatlakoztam  a K is-
kun Vizi és Szabadidő Egyesület-
h ez. R em ek közösség tagj a lettem ,  
az eredményeim is ugrásszerűen 
j avultak. A tavaly nyár on G yulán 
m egr endezett X L V I I . or szágos sze-
nior úszóbajnokságon például 100 
méter mellúszásban és 200 méter 
vegyesúszásban országos bajnok let-
tem, 200 méter és 50 méter mellen 
ezü stér m et nyer tem . Az idei gyulai 
országos bajnokságon pedig 200 és 
100 méter mellen végeztem az első 
h elyen –  sor olta Sim on ezr edes,  aki 
a legnagyobb sportteljesítményének 
a budapesti FINA szenior világbaj-
nokságon való r észvételét tar tj a,  
ahol 200, 100 és 50 méter mellen is 
siker ü lt m egdöntenie az egyéni csú -
csát. B ar átj ával,  Ó nodi alezr edessel 
a budapesti világbajnokság középme-
zőnyében végeztek – több évtizedes 
profi  úszómúlttal rendelkező szenior 
spor tolókat utasí tva m aguk m ögé.

TA S K A KE  S T ÓK AK
Mielőtt edzésbe kezd, keressen fel egy sportorvost  Egy átfogó vizsgálat 
segítségével kiderül, melyik sport a legalkalmasabb az ön számára, és 
mennyire terhelhető a szervezete.

Ne hajszolja túl magát  Ha gondolkodás nélkül beleveti magát az 
edzőtermi gyakorlatokba vagy iszonyú tempóban egyik napról a má-
sikr a futni kezd,  könnyen sér ü léseket szenvedh et,  és h am ar  elm eh et a 
kedve az edzés folytatásától. A tap asztalt tr éner ek fokozatosan növelik 
a gyakorlatok intenzitását, nehézségét, erőnlétének megfelelően, kérje 
segítségüket

Reális, elérhető és konkrét célokat tűzzön ki maga elé  Ha túl magasra 
teszi a m ér cét,  akkor  könnyen elm eh et a kedve a sp or tolástól. D e egy kis 
kihívásra mindig szükség van, különben elvész a motiváció.

Edzőpartnerrel vagy csapattal együtt sokkal örömtelibb a mozgás. A 
lelkesedés sem hagy alább olyan könnyen.

Kezdetben heti két-három alkalommal 30-60 percet eddzen laza tem-
póban, hogy megalapozza erőnlétét. Inkább tovább, de könnyedebben, 
mint gyorsan és megerőltetően sportoljon

Olyan sportágat válasszon, amiben valóban örömét leli
Ha úgy érzi, kezd belefásulni a gyakorlatokba, akkor próbáljon ki más 

sportokat is
Mindig ter vezze m eg,  h ogy m ikor  fog sp or tolni,  í gy lassan és fokoza-

tosan a m indennapi  tevékenységének r észévé válik a m ozgás.
vja magát a sérülésektől, legyen óvatos, körültekintő és melegítsen 

be edzés előtt
Kerülje a túlzott megerőltetést  A balesetek és sérülések elkerülése 

érdekében, ha panaszai vannak, forduljon orvoshoz
Forrás: w ebbeteg.hu
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vegyesúszásban országos bajnok let-
tem, 200 méter és 50 méter mellen 
ezü stér m et nyer tem . Az idei gyulai 
országos bajnokságon pedig 200 és 

h elyen –  sor olta Sim on ezr edes,  aki 
a legnagyobb sportteljesítményének 
a budapesti FINA szenior világbaj-
nokságon való r észvételét tar tj a,  
ahol 200, 100 és 50 méter mellen is 
siker ü lt m egdöntenie az egyéni csú -
csát. B ar átj ával,  Ó nodi alezr edessel 
siker ü lt m egdöntenie az egyéni csú -
csát. B ar átj ával,  Ó nodi alezr edessel 
siker ü lt m egdöntenie az egyéni csú -

a budapesti világbajnokság középme-
zőnyében végeztek – több évtizedes 
profi  úszómúlttal rendelkező szenior 
spor tolókat utasí tva m aguk m ögé.

A nyugállományú 
ezredes a szenior 

   
számban is 

megdöntötte 
egyéni 

legjobbját.

S  G     
válogatott keretének is tagja volt.
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A  EL Ő LÁG Á OR AN –  M LL Ó KATONA ALT MEG M G 
A L ÁL O ATOK ÁMÁT A K L N Ő ORRÁ OK –  M LL Ó 
K  TE K  A  E TE GEKRŐL ENN L ONTO A  A ATOK 
ALÓ N LEG O A NEM OGNAK REN ELKE NKRE ÁLLN  
 AM NT A  A OLLMANN EREN  A T RT N EL OLYTATOTT 
E LGET NK ŐL K ER L  ENNEK NEM A  A K ÁRÓLAGO  OKA  
OGY A AR OK LE ÁRULTA ÓTA MÁR Á   TELT EL

Az első il g or  e er eszteségei

SZÁMHÁBORÚ
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Az első il g or  e er eszteségei

A h ar cok kezdetén m indenki 
gyor s lefolyású  h ábor ú val 
szám olt,  ezzel szem ben a 

kon  iktus elhúzódott, a veszteségek 
ijesztő mértékben megnőttek.

– A több éven át tartó ellenséges-
kedést sokan azér t sem  tar tották 
valószínűnek, mert úgy tűnt, egy 
ilyet nem tesznek lehetővé a szem-
ben álló felek gazdasági erőforrá-
sai. Milliós tömeghadseregekkel 
megvívott háborúra addig még nem 
volt p élda a tör ténelem ben,  de a 
számítások azt vetítették előre  fél 
éven belül véget ér a kon  iktus. A 
stratégák szintén úgy vélték, min-
denki abban ér dekelt,  h ogy gyor san 
befejeződjön a háború. Mivel akko-
riban az o  enzívának volt kultusza, 
széles kör ben elter j edt az a nézet,  
miszerint a támadó előnyt élvez a 
védelembe kényszerített féllel szem-
ben. Ez utóbbi pedig szükségszerű-
en elism er i,  h ogy h átr ányba ker ü lt,  s 
neki kell alkalm azkodnia az ellenség 
hadmozdulataihoz. Tehát mindenki 

támadni akart, amit csak tovább erő-
sített az a népszerű felfogás, hogy 
az új fegyverek is az o  enzívában 
lévőknek fognak kedvezni. Ennek 
azonban éppen az ellenkezője való-
sult meg – jegyzi meg Pollmann Fe-
renc hadtörténész, a HM Hadtörté-
neti Intézet és Múzeum munkatársa.

AZ EMBERISÉG VÉGE?
1914 végére a nyugati hadszínté-
ren megszűnt a mozgóháború, a La 
Manche-tól a svájci határig húzódó 
összefüggő frontvonal megmereve-
dett. Ennek elsődleges oka nem a 
télbe forduló időjárás volt, hanem 
inkább az, hogy az eredeti hadásza-
ti koncepciók kudarcot vallottak. A 
stratégáknak a géppuskákkal és a 
gyorstüzelő ágyúkkal szembeni harc 
okozta a legnagyobb fej tör ést;  nem  
tudták, miként lehetne eredményesen 
tám adásba vinni a gyalogságot és a 
lovasságot e fegyverek ellen.

– Keleten 1916 tavaszára alakult ki 
összefüggő frontvonal, a rigai öböl-
től a román határig. A veszteségek 
hadviselő felenként változtak, az 
Osztrák–Magyar Monarchia eseté-
ben például elmondható, hogy ebből 
a szempontból meghatározó volt az 
1914. augusztustól decemberig tartó 
időszak, ami lényegesen befolyásolta 
a háború későbbi menetére nézve a 
dualista állam lehetőségeit. Az akkor 
két fr onton,  a szer bek és az or oszok 
ellen harcoló osztrák–magyar haderő 
kom oly veszteségeket szenvedett,  
kü lönösen a h ivatásos tiszti állom ány 
tekintetében;  egyes adatok szer int 
annak 80  százaléka veszett oda ebben 
a néhány hónapban, az elesetteket 
pedig nem tudták teljes értékűen pó-
tolni a civil életből érkezett tartalékos 
tisztek – hangsúlyozza a hadtörté-
nész.

A közvélem ény azt gondolta,  h ogy 
ez a háború olyan típusú lesz, mint a 
korábbiak, csak nagyobb volumenű. 
A kon  iktus azonban megdöbbentő 
méretű és intenzitású volt  sokkolta 
a világot,  nem csak a nagyságával,  
hanem a brutalitásával és az általa 
okozott szenvedésekkel is. Először 
merült fel komolyan annak lehető-
sége, hogy az emberiség kiírtja saját 
magát, holott akkor még nem létez-
tek atomfegyverek. e azok nélkül 
is elképesztő hatásfokkal folyt a 
pusztítás. Jól példázza ezt 1916. jú-
lius elseje, amikor a britek a somme-i 
csatában egyetlen nap  lefor gása alatt 
közel 60 ezer katonát vesztettek. Arra 
sem számított senki, hogy a háború 
első hónapjait az akkor még csak a 
szerbek és az oroszok ellen harcoló 
Monarchia több mint százezer halot-
tal zárja.

MANIPULÁLT ADATOK
– A hadviselő felek veszteségeit ille-
tően az interneten, valamint a szak-
könyvekben számtalan adat lelhető 
fel. Ezek között azonban egészen el-
képesztő különbségek tapasztalhatók, 
elsősorban azért, mert egytől egyig 
becslésen alapulnak. Pontos számok 
a veszteségekről nincsenek. Ez abból 
adódik, hogy még a legjobban kiépí-
tett bürokráciával rendelkező álla-
m ok nyilvántar tásai is összeom lottak 
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a háború folyamán  a feldolgozás 
üteme egyszerűen nem tudott lépést 
tartani a nagy mennyiségben beérke-
zett adatokkal – részletezi Pollmann 
Ferenc.

A Monarchia veszteségeit ugyan-
csak becsléssel h atár ozták m eg az 
osztrák statisztikusok.

– A nyilvántartásokból kigyűj-
tötték a háborúban bizonyíthatóan 
elesetetteket,  m aj d –  m ivel nyilván 

                        A    
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fegyverekkel is 
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többen vesztek oda a h ar cokban –  
becslésekkel elkezdték kor r igálni 
ezt az adatot,  m égh ozzá ú gy,  h ogy 
az eltűntek és a hadifogságba ke-
r ü ltek bizonyos százalékát szintén a 
halottak közé sorolták. gy született 
meg végeredményként, hogy a há-
bor ú  több m int négy esztendej e alatt 
a Monarchia 1,5 millió katonája 
halt meg. e mennyi lehetett ebből 
Magyarország része  A statisztiku-

sok ennek megállapítására a dualista 
állam becsült veszteségének alapjául 
szolgáló 1,2 millió nevet tartalmazó 
adatbázis 1 0  százalékát nem zetiségi 
szem p ontok szer int feldolgozták,  a 
kapott eredményt pedig tízzel felszo-
rozták. Ennek alapján jött ki a tör-
ténelmi Magyarország 660 ezer fős 
vesztesége. e ez is számított adat, 
statisztikusok kalkulálták ki, inkább 
közelítő pontosságú, nagyságrendileg 
azonban helytálló lehet – mutat rá a 
szakember.

Akad még egy fontos tényező, 
am ely kom oly gátj a annak,  h ogy a 
veszteségeket illetően pontos adatok 
birtokába jussunk.

–  K özism er t,  h ogy a csatater eken 
vívott harcokkal párhuzamosan folyt 
egy propagandaháború is. A propa-
gandisták pedig egyszerűen gondol-
kodtak  a saját veszteségeket csök-
kentették,  m iközben az ellenségét 
növelték, ezzel a módszerrel foko-
zandó egy-egy győzelem nagyságát, 
egyú ttal befolyásolva a katonák h ar ci 
morálját – mondja Pollmann Ferenc, 
aki minderre az 1916 februárjában 
megindult verduni csata során tör-
ténteket hozza fel példaként. Erich 
von Falkenhayn tábornok, a német 
hadsereg főparancsnoka úgy vélte, 
nincs r eális esélye a fr ont áttör ésér e,  
ami után előrenyomulhatna Francia-
ország belseje felé. élszerűbbnek 
tűnt inkább kifárasztani, felőrölni az 
ellenséget,  h ogy az ne legyen kép es 
és hajlandó tovább harcolni. Terve 
megvalósításához egy olyan hely-
színt keresett, amit a franciák bármi 
áron meg akarnak majd tartani. Vá-
lasztása az or szág északkeleti r észén 
elterülő Verdun városára, illetve az 

azt körülölelő erődrendszerre esett. 
Arra számított, hogy a támadással rá-
kényszeríti ellenfelét tartalékai beve-
tésér e,  am elyeket aztán fokozatosan 
elpusztít, így Franciaország össze fog 
roppanni. Az ostrom azonban nem 
egészen Falkenhayn elképzelései sze-
rint alakult, mégis azzal az indokkal 
szüntette be a hadműveletet, hogy az 
elér te célj át,  m er t több fr ancia h alt 
meg, mint német.

–  Á m  azok az adatok,  am elyekkel 
az állítását alátámasztotta, nem fe-
leltek meg a valóságnak. sapatai 
nagyobb veszteségeket szenvedtek el 
az általa mondottnál, s ez már önma-
gában kérdésessé tette a hadművelet 
sikerességéről tett kijelentését. Per-
sze a franciák ugyanígy meghamisí-
tották a veszteségi adatokat,  am elyek 
aztán bekerültek a tudományos köz-
tudatba, s ember legyen a talpán, aki 
megmondja, hogy ezekből mennyi 
alapul hazugságon – illusztrálja a ku-
tatómunka buktatóit a hadtörténész.

KI A BÁTRABB?
A p r op agandah ábor ú  r észeként a 
hadviselő felek tehát kozmetikázott  
statisztikákkal akarták bizonyítani 
saj át siker ességü ket és az ellenség 
gyengeségét. A számok manipulálása 
azonban visszafelé is elsülhet. Nehéz 
megmondani ugyanis, hogy a magas 
veszteség a hősies helytállás követ-
kezménye vagy a rossz katonai ve-
zetésből adódik. Ennek különösen a 
háború után volt jelentősége, amikor 
arról folyt a vita, hogy a Monarchia 
népei közül melyik harcolt a legbát-
rabban.

57
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– A katonai teljesítményt összekap-
csolták a veszteségekkel. Ha például 
több cseh  esett h adifogságba,  m int 
osztrák, azt vonták le következte-
tésként, hogy az előbbiek rosszul 
harcoltak. Ugyanakkor a horvátok 
kitűnő harcértékét széles körben el-
ismerték, érdekes módon a veszte-
ségeik mégis alacsonyak voltak. Mi 
lehetett ennek a magyarázata  Az, 
hogy a horvát parancsnokok vigyáz-

tak az em ber eikr e,  s nem  vágtak bele 
olyan vállalkozásokba,  am elyek nagy 
véráldozattal fenyegettek. Tehát a 
veszteségek m ér téke és a csatatér en 
mutatott helytállás között nem fel-
tétlenü l leh et közvetlen összefü ggést 
kimutatni – von mérleget Pollmann 
Ferenc.

1918-ban a veszteségeket nem-
csak a h ar ccselekm ények,  h anem  a 
világon két hullámban végigsöprő 

spanyolnátha-járvány is növelte. A 
betegség okozta pusztítás mindazon-
által nem gyakorolt döntő hatást a 
harcok záró szakaszára.

–  A közp onti h atalm ak anyagi 
erőforrásai addigra olyannyira kime-
rültek, hogy a hátország nem tudta 
támogatni a fronton harcolókat. A 
Monarchia például már 1916-ban 
elért gazdasági teljesítőképessége ha-
tárához. Attól kezdve már csak jelen-

A      
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tős német segítséggel tudta folytatni 
a harcot. A németek viszont a háború 
utolsó évéig képesek voltak növelni 
hadiiparuk termelését. Mindezt úgy, 

h ogy az antant blokád alá vonta 
a közp onti h atalm akat,  elzár va 

azokat a semleges országokból ér-
kező szállítmányoktól. Ez ugyan-
akkor jelentős mértékben fellen-

dítette bizonyos tudományok és 
iparágak (például a vegyiipar) 

fejlődését, hiszen az embargós 
termékeket valamivel helyettesíteni 

kellett. Az osztrák–magyar gazdaság 
számára mindazonáltal nem elsősor-
ban a blokád j elentett csap ást,  h anem  
maga a háború, s már az is elképesz-
tő teljesítmény volt, hogy több mint 
négy éven át tudták folytatni a küz-
delmet. 1918-ban viszont a hadsereg 
m ár  kom oly ellátási neh ézségekkel 
küzdött. ppen ezért remélte azt az 
1918 júniusában, a Piavénál megin-
dított o  enzívától az osztrák–magyar 
h advezetés,  h ogy siker ü l a h adser eg 
ellátásához elegendő élelmiszert zsák-

mányolni az olaszoktól. Az előző év 
őszén, a caporettói áttörés során ez 
egyszer már összejött. Akkor jelentős 
mennyiségű ellátmány is a Monarchia 
kezére került; a hatalmas hadizsák-
mány átmenetileg javította az osztrák–
m agyar  csap atok h elyzetét,  de 1 9 1 8 
tavaszára ezek a készletek elfogytak. 
A piavei támadást tehát a katonák el-
látásának javítása reményében is indí-
tották, a győzelemre azonban semmi 
esély nem  volt –  zár j a a beszélgetést a 
hadtörténész.

A   
     

   

54-55-56-57-58-59.indd   7 2018. 12. 05.   11:12:27



Bővülő tagság, évről évre emel-
kedő pénzügyi tartalék, egyre 
több, az EMPA tagjainak szer-

vezett rendezvény – elégedetten érté-
kelte az elmúlt esztendő eredményeit 
a szervezet. A kongresszus során 
– melyen hazánkat a HM Zrínyi 
Nonprofi t Kft. háromfős delegációja 
képviselte – a résztvevők elfogadták 
a 201 -es pénzügyi évről szóló be-
számolót. Ennek adatai szerint több 
mint 10 százalékkal nőtt az egyesület 
tartaléka, amely így megfelelő ala-
pot nyújt a további fejlesztésekhez, 

az új rendezvények szervezéséhez és 
lebonyolításához. Wolfgang Peischel 
dandártábornok, az EMPA osztrák 
elnöke külön köszönetét fejezte ki 
Magyarországnak a 201 . évi, a 
szervezet megalakításának 50. év-
fordulóját is méltóképpen megün-
neplő kongresszus megrendezéséért.

Rotterdamban hivatalosan is be-
jelentették  az ötesztendős elnöki 
periódus zárásaként 2019-ben Bécs 
ad majd otthont a kongresszusnak, 
és ott veszi majd át a virtuális sta-
fétabotot a legfontosabb európai 

EMPA-kongresszus Rotterdamban

60

IDÉN A HOLLANDIAI 
ROTTERDAMBAN 
TARTOTTA ÉVES 
KONGRESSZUSÁT 
AZ EURÓPAI KATONAI 
ÚJSÁGÍRÓK 
SZÖVETSÉGE 
(EUROPEAN MILITARY 
PRESS ASSOCIATION – 
EMPA). 
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katonaújságíró-szervezet leendő, új 
elnöksége.

A küldöttek a program során elláto-
gattak az idén 30. alkalommal meg-
tartott NI V védelmi és biztonsági 
szakkiállításra is, amelyet szintén 
megtekintett Vilmos Sándor holland 

király. Méghozzá fi gyelmesen  vé-
gignézte számos kiállító (természe-
tesen külön neki tartott) prezentáci-
óját. Volt látnivaló bőven, hiszen a 
holland védelmi ipar legfontosabb 
és leginnovatívabb képviselői mel-
lett olyan nemzetközi szereplők is 
eljöttek, mint a Lockheed Martin, 
az Oshkosh efense, a SAAB, a 
Thyssen vagy éppen a Rheinmetall. 
A két, méretre legnagyobb kiállí-
tási tárgy  az Egyesült llamokból 
és Franciaországból érkezett. Az 
Oshkosh JLTV könnyű, páncélozott, 
robbanásoknak ellenálló kialakítású, 
az európai hadszíntérnek megfele-
lően olajzöldre festett járműve, il-
letve a francia Arquus (volt Renault 
Trucks efense) gyár Sherpa Light 
könnyű páncélozott felderítő gépko-
csija minden tekintetben kiemelke-
dett a mezőnyből. Mindkét 4 4-es 
meghajtású, gumikerekes jármű 
alapváltozata védi a benne utazókat 
a kézifegyverek és a repeszek ellen. 
A járműtestek kialakításánál alapvető 
fontosságú volt az elrejtett, improvi-

zált robbanószerkezetekkel, illetve az 
aknákkal szembeni fokozott védelem.

Nem volt véletlen a Lockheed 
Martin hangsúlyos jelenléte sem  a 
hollandok mellett Európa több orszá-
gának légiereje is az F–35 Lightning 
II-eseket választotta. A tervek szerint 
összesen 3 , hagyományosan fel- és 
leszálló F–35A viseli majd a holland 
felségjelzést, de megrendelés (2015 
márciusában) egyelőre csak nyolc 
példányra született, amelyeket 2019-
ben adnak át.

Egyre nagyobb hangsúlyt kap a 
valós idejű, széles spektrumban vég-
zett felderítés is. A szárazföldi jár-
művek mellett a merev- és forgószár-
nyas repülőgépekre is óriási szerep 
hárul, ezt tükrözte a NI V-n kiállított 
rendszerek egész sora. A holland 

elft ynamics például egy elektro-
mos meghajtású quadrocoptert cso-
magolt bele  egy kisméretű, kom-
pozit külsejű ballisztikus rakétába, 
amely 10 kilométerre képes gyorsan 
eljuttatni az orrkúp alá összehajtva 
elhelyezett apró felderítőgépet.

A Rheinmetall az automata, 120 
milliméter űrméretű, kompakt, jár-
műbe szerelhető aknavető, továbbá a 
40 milliméteres gránátvetők hatótá-
volságát és pontosságát megnövelő 
optikai irányzékrendszer mellett az 
intelligens tüzérségi lőszerek széles 
választékával mutatkozott be. A bé-
késebb látványosságok közé tarto-
zott a holland rendőrség helyszínelő 
szimulátora, ahol egy virtuális való-
ság-szemüvegen át nézve egy véres 
bűncselekmény helyszínén dolgoz-
hattak  a bátor érdeklődők.

Trautmann Balázs  Fotó:  EMPA
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Trautmann Balázs

Az NIDV védelmi és biztonsági szakkiállítást 
Vilmos Sándor holland király is megtekintette.
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Köröm, Kesznyéten és Girincs 
polgármestere, továbbá a térség 
országgyűlési képviselője szemé-
lyesen köszönte meg az MH 37. II. 
Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred 
katonáinak azt a segítséget, amit 
a kesznyéteni vasbeton híd felújí-
tása idejére felépített pontonhíd 
üzemeltetése jelentett a környező 
községek lakóinak mindennapi 
közlekedésében.

A p ontonh idat 1 2  ór ás váltásokban 
egyszer r e tizenöt katona ü zem eltet-
te 7 3  nap on ker esztü l folyam atosan. 
K özü lü k ketten egészségü gyiek 
voltak,  négyen p edig készenlétibú -
vár -feladatot láttak el. A szentesi ez-
redtől összesen kilencvenkilencen 
vettek részt az átkelő forgalom biz-
tosí tásában. A 7 3  nap  alatt több m int 

103 ezer jármű haladt át a hídon, 
am elynek ü zem eltetése sor án sem  
technikai meghibásodás, sem baleset 
nem történt. Ilyen jellegű, a polgá-
ri lakosság napi közlekedését segítő 

hidat a szentesi műszaki katonák még 
sosem  épí tettek.

Az ideiglenes átkelőt november 
1 6-án bontotta el az ezr ed állom ánya. 
A nap  végén a h í dh oz legközelebb 
fekvő települések polgármesterei, 
Baráth László (Girincs), Kecső Imre 
(Kesznyéten) és Tóth Tibor (Köröm) 

egy vacsorameg-
h í vással szem é-
lyesen köszönték 
m eg a segí tséget. 
Koncz Ferenc or-
szággyűlési kép-
viselő pedig a fel-
adatban r észt vett 
kilencvenkilenc 
szentesi katonának 
köszönetkép p en 
egy-egy aj ándék-
csomagot adott át.

Kép és szöveg: 
Galambos Sándor

Köszönet a segítségért

IN MEMORIAM
Az elhunytak névjegyzéke a 2018. október 29. és 
november 23. közötti időszakban beérkezett ada-
tok alapján: Fodor András törzszászlós (50), Kreisz 
Katalin közalkalmazott (41), dr. Bánhegyi Gábor ny. 
vezérőrnagy, a Magyar Honvédség halottja (64), dr. 
Závodny László ny. ezredes (69), Galcsik György ny. 
ezredes ( 9), Mészáros András ny. ezredes (89), Kádár 
József ny. alezredes (92), Martinkovits Imre ny. alez-
redes (88), Vajóczki Gyula ny. alezredes (66), Városi 
Imre ny. alezredes (83), Berek Attila ny. alezredes (65), 
Hollós Béla ny. alezredes ( ), Raits György ny. alez-
redes ( 6), Szécsényi Olivér ny. alezredes (89), ser 
Ferenc ny. alezredes (6 ), edics ániel ny. alezredes 
(66), Fülöp József Gyula ny. alezredes ( 6), Gyarmati 
József ny. alezredes (94), Jankovits János ny. alezredes 
(89), Ocskó Sándor ny. alezredes ( ), Vigh Ferenc 
ny. alezredes (86), dr. Radványi Lajos ny. alezredes 
( 9), Kaskó Zsolt Béla ny. alezredes (52), Lajgút Pál 
ny. alezredes (91), Simon Gyula ny. alezredes (88), 
Tóth János ny. alezredes (68), sipe János ny. őrnagy 
( 9), Mészáros Zoltán Tibor ny. őrnagy (91), Nagy 
Lajos ny. őrnagy (5 ), Sarankó Béla ny. őrnagy (85), 

s. Nagy Lajos ny. őrnagy (88), ósa Tibor ny. őrnagy 
(69), Garamvölgyi Imre ny. őrnagy (88), Rudnák István 
ny. őrnagy (90), Vajasdi Nagy Károly ny. őrnagy (65), 
Horváth Imre ny. őrnagy (88), Szikora Pál ny. őrnagy 
( ), sesztvényi sabáné ny. százados ( 0), Tóth 
János ny. százados (5 ), Holy János ny. százados (69), 
Timár Antal ny. százados (88), Tóth József ny. száza-

dos (66), Berkó Antal ny. százados (64), Böszörményi 
Ferencné ny. főhadnagy (8 ), Engi László ny. hadnagy 
(82), Komka Zoltán ny. hadnagy (68), Nagy István ny. 
főtörzszászlós (68), Bartók Imre ny. törzszászlós (81), 
Karászi Lajos ny. törzszászlós (83), Kundrák János ny. 
törzszászlós (82), Fehér Károly Tamás ny. törzszász-
lós ( 4), Uhrin Károly ny. törzszászlós (65), Balogh 
Kálmán Miklós ny. törzszászlós ( 8), ékány Sándor 
ny. törzszászlós (64), Zsupek József ny. törzszászlós 
( 0), Gra   János ny. törzszászlós (86), Szigeti énes 
ny. törzszászlós ( ), Molnár István ny. zászlós (86), 
Szabó Imre ny. zászlós ( ), Váczi ániel ny. zászlós 
(63), Kocsis György ny. zászlós (62), Balogh István ny. 
zászlós (93), Fazekas József ny. zászlós (64), Horváth 

saba ny. zászlós ( 5), Oláh Péter ny. zászlós (50), 
Szabó Ferenc ny. zászlós (80), Bor Tibor ny. zászlós 
(56), sendes Géza ny. zászlós ( 6), sutorás Lajos 
Pál ny. zászlós (89), árdai Miklósné ny. zászlós (60), 
Kovács László ny. zászlós ( ), Németh József ny. fő-
törzsőrmester (89), sizmásné Szigetvári gnes ny. 
főtörzsőrmester (6 ), Holán László ny. főtörzsőrmester 
(69), Pordán Károly ny. főtörzsőrmester (66), Bozó 
Ernőné ny. közalkalmazott (83), Lovas Ferenc ny. 
közalkalmazott (90), Szabó István Károly ny. közal-
kalmazott ( 4), dr. Zakar Jánosné ny. közalkalmazott 
(88), Kerkápoly Gyula Zoltán ny. közalkalmazott ( 6), 
Temesi Mátyás Antal ny. közalkalmazott (66), Vadas 
Tiborné ny. közalkalmazott (88), Barakné Jenei Hedvig 
Karolina ny. közalkalmazott ( 0), Magyar Jánosné ny. 
közalkalmazott (85).
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webshop: hmzrinyi.hu

Nyitvatartás: 
hétfő – péntek: 9.00 – 15.00
Telefon: 06 1 459-5373
E-mail: 
gyoredina@armedia.hu
cinti@armedia.hu
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          helyett          helyett          helyett          helyett
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          helyett

5925 Ft5925 Ft5925 Ft

Zrínyi Kiadó
HM Zrínyi Nonprofit Kft.

1087 Budapest
Kerepesi út 29/B
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