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MAGYAR HONVÉD

Miniszteri 
 

és feladatszabó 
értekezlet

A rendezvényen Benkő Tibor 
úgy fogalmazott: a kormány 
célja egy modern, ütőképes, a 

hazája iránt elkötelezett honvédség 
megteremtése, amely bármely más 
nemzet fegyveres erejével felveszi 
a versenyt, és a térség meghatározó 
hadereje. A honvédelmi és haderő-
fejlesztési program az elmúlt közel 
fél évszázad legkomplexebb, legát-
fogóbb fejlesztési terve, amelyhez a 
tárca rendelkezik a kormány anyagi 
és erkölcsi támogatásával.

Benkő Tibor kiemelte: az integrált 
szervezet megszűnésével, a struktú-
ra átalakításával a honvédelmi tárca 
kormányzati szintű irányítást valósít 

meg. Feladata a honvédség műkö-
désének, fejlesztésének, fenntartá-
sának, az üzemeltetés költségvetési 
szükségleteinek megteremtése és 
biztosítása, majd a munka szigorú 
ellenőrzése. A katonai szervezetek 
vezetését a Magyar Honvédség 
parancsnoka hivatott végrehajtani, 
amihez hatásköre, jogköre és fele-
lőssége is biztosított.

A miniszter hangsúlyozta továbbá, 
hogy a kor kihívásainak megfele-
lő Magyar Honvédség létrehozása 
nemcsak a technikai eszközökön és 
az anyagi feltételeken múlik, hanem 
az állomány kiképzettségén, felké-
szültségén is. Ezt szolgálják a közel-

múlt jogszabályi változásai is. Meg-
említette: törvényben rögzítették az 
előmeneteli rendszer és a hivatásos 
állományba vétel rugalmasabbá té-
telét.

Benkő Tibor emlékeztetett: a 
honvédelmi alkalmazotti státuszba 
történő átsorolás 35 százalékos illet-
ményfejlesztést jelent. Mint fogal-
mazott, mindezt nagyon is megérde-
melték az érintettek, hiszen 2015 óta 
a haderőn belül már megkezdődött 
egy jelentős illetményfejlesztés, a 
civil kollégák azonban nem kaptak 
e  éle elismerést. A honvédelmi 
alkalmazottakra ebben az évben át-
lagosan mintegy 20 százalékos il-

AZ ELMÚLT CSAKNEM FÉL ÉVSZÁZAD LEGNAGYOBB SZABÁSÚ 
ADERŐFEJLESZTÉSE FOLYIK JELENLEG A AGYAR ONVÉDSÉGBEN  
ONDTA BENKŐ TIBOR ONVÉDEL I INISZTER A  ADT RTÉNETI 

INTÉZET ÉS ÚZE BAN TARTOTT ÉVÉRTÉKELŐ ÉS FELADATSZABÓ 
ÉRTEKEZLETEN.
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letményfejlesztés vár, utána pedig 
évente 5-5-5 százalékos béremelésre 
számíthatnak. A feladatok végrehaj-
tásához megvan a szükséges költség-
vetés.

Benkő Tibor rámutatott: a haderő-
fejlesztés középpontjában a katona áll. 
Ennek szellemében az életpályamo-
dellt – benne az illetményfejlesztéssel, 
az előmeneteli rendszerrel, a lakhatási 
támogatással és az egészségkárosodá-
si biztosítással – mindig tovább kell 
fejleszteni. A cél, hogy a katonák és 
családjuk megtalálják számításukat.

A miniszter kiemelte: modern had-
erő elképzelhetetlen korszerű felté-
telek mellett végrehajtott kiképzés, 
képzés és oktatás nélkül. E téren is 
elkezdődtek a változások – így példá-
ul ősszel elindult a hazai pilótaképzés 
az újonnan beszerzett kiképző repülő-
gépeken –, de további fejlesztések is 
várhatók.

A tárca és a haderő szélesíteni 
kívánja a társadalmi kapcsolato-
kat, erősítené a honvédelmi neve-
lés rendszerét, illetve az önkéntes 
tartalékos struktúrát. A honvédelmi 
nevelés tekintetében Benkő Tibor 
megemlítette: tavaly nyáron negy-
venhét nyári táborban több mint 
ezerötszáz diák ismerkedhetett 
meg a honvédséggel, idén pedig 
már hetvenkét tábor indul mintegy 
kétezerötszáz fi atal számára. Ki-
emelte a honvéd kadét ágazati szak-
képzés sikerét; ezt szintén bővíteni 
tervezi a tárca, de elkészültek a hód-
mezővásárhelyi honvéd középisko-
lára vonatkozó tervek is.

Az önkéntes tartalékos rendszer 
2010 óta működik, 2017-ben pedig 
új lendületet kapott az önkéntes terü-
letvédelmi tartalékosok toborzásával. 
A rendszerben egyre nagyobb a fi ata-
lok aránya. Két területvédelmi ezred 

máris megalakult, a létszám mára 
meghaladja a nyolcezer főt.

A technikai fejlesztések terén történt 
előrelépéseket példaértékűnek nevezte 
a miniszter, s mint fogalmazott, kü-
lönösen fontos, hogy a katonák által 
meghatározott eszközök beszerzése 
kezdődött meg. A hazai hadiipar 
fejlesztése területén megemlítette a 
Kiskunfélegyházán létrejött kézifegy-
ver-összeszerelő üzemet, ahol idén a 
gyártás is megkezdődik, a haderő és a 
magyar fegyveres testületek számára 
egyaránt. Szintén fejlődnek a légierő 
és a szárazföldi erők képességei: új 
repülőgépeket, harckocsikat, tüzér- és 
páncéltörő eszközöket, modern rada-
rokat, légvédelmi rakétarendszereket 
szerez be a honvédség.

A nemzetközi célkitűzések terén az 
eddigi irányelvek követését hangsú-
lyozta Benkő Tibor. Hazánk számá-
ra prioritást élvez a Nyugat-Balkán 
biztonsága, hiszen e térség a több 
ezer békefenntartó jelenléte ellenére 
sem tekinthető stabilnak. A visegrádi 
négyek (Magyarország, Csehország, 
Szlovákia, Lengyelország) együttmű-
ködése szintén kiemelt jelentőséggel 
bír hazánk számára. A békemissziós 
feladatok vonatkozásában továbbra is 
adottak a súlyponti területek: évente 
közel kétezer katonánk fordul meg 
ilyen missziókban.

A honvéd egészségügyről szólva 
Benkő Tibor köszönetét fejezte ki a 
Honvédkórház minden dolgozójának. 
Mint hangsúlyozta, a kórházban fo-
lyamatos és biztonságos a betegellá-
tás, a fejlesztések pedig büszkeségre 
adnak okot. 

A sajtóhírekben megjelentekkel el-
lentétben az állomány 99,1 százaléka 
kérte a honvédelmi alkalmazotti átso-
rolást, az erre vonatkozó dokumentu-
mokat kevesebb mint 1 százalék nem 
írta alá a 7200 főből – vagyis töme-
ges elvándorlásról, összeomlásáról 
szó sincs.

A tárca 2019-es feladatairól szólva 
Benkő Tibor – egyebek mellett – a 
Magyar Honvédség Parancsnoksá-
ga és a haderőfejlesztés felelős gaz-
dálkodás melletti irányítását, a civil 
kontroll biztosítását, az életpálya fej-
lesztését jelölte meg.

A miniszter végezetül megköszönte 
a katonáknak a munkát, amit világ-
szerte mindenütt elismernek.

Draveczki —Ury Ádám  Fotó: Dévényi Veronika
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Megalakult a Magyar Honvédség 
Parancsnoksága

A minis zter a S tefánia P alota –  
Honvéd K ulturális  K özp ontban 
tartott rendezvényen elmondta:  

a Honvédelmi Minis ztérium és  a Ma-
gyar Honvéds ég s zétválas ztás a után a 
tárc a feladatkörébe tartozik az irányí -
tás, a hadsereg működésének biztosí-
tás a és  a s zigorú , következetes  ellen-
őrzés. A katonai szervezeteket pedig 
a h onvéds ég p aranc s noka vezeti, aki 
közvetlenü l a h onvédelmi minis zter 
irányítása alatt áll.

– agyis egy olyan erős Magyar 
Honvéds ég P aranc s noks ágát kell lét-

rehozni és működtetni, amely képes 
és  kés z a törvényben megh atározott 
feladatok teljes körű megvalósítá-
sára. e ehhez kell egy olyan erős 
minis ztérium, amely kép es  a p aranc s -
noks ágot irányí tani –  fogalmazott 
Benkő Tibor.

A tárcavezető fontosnak nevezte, 
hogy a Székesfehérváron megalakuló 
p aranc s noks ág és  a tárc a között ne 
csak egyszerűen jó viszony, hanem 
példaértékű együttműködés legyen, 
s  ez nagyban mú lik a katonai, il-
letve a minisztériumi vezetőkön. 

A KATONÁK MEGÉRDEMLIK ÉS MÉLTÓK ARRA, 
HOGY ÖNÁLLÓ SZERVEZETÜK LEGYEN – 

ANGSÚLYOZTA BENKŐ TIBOR ONVÉDEL I 
MINISZTER A MAGYAR HONVÉDSÉG 
PARANCSNOKSÁGÁNAK MEGALAKULÁSA 
ALKALMÁBÓL TARTOTT ÜNNEPI 
ÁLLO ÁNYGY LÉSEN.

6
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a Honvédelmi Minis ztérium és  a Ma-
gyar Honvéds ég s zétválas ztás a után a 
tárc a feladatkörébe tartozik az irányí -
tás, a hadsereg működésének biztosí-
tás a és  a s zigorú , következetes  ellen-
őrzés. A katonai szervezeteket pedig 
a h onvéds ég p aranc s noka vezeti, aki 
közvetlenü l a h onvédelmi minis zter 
irányítása alatt áll.

Honvéds ég P aranc s noks ágát kell lét-

A KATONÁK MEGÉRDEMLIK ÉS MÉLTÓK ARRA, 
HOGY ÖNÁLLÓ SZERVEZETÜK LEGYEN – 

ANGSÚLYOZTA BENKŐ TIBOR ONVÉDEL I 
MINISZTER A MAGYAR HONVÉDSÉG 
PARANCSNOKSÁGÁNAK MEGALAKULÁSA 
ALKALMÁBÓL TARTOTT ÜNNEPI 
ÁLLO ÁNYGY LÉSEN.

ÉSZSZE  
MEGOSZTÁS

B  T
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Hangs ú lyozta:  el kell válas ztani a 
politikát a katonai tevékenységtől, s 
ezért nagyon fontos a jó együttmű-
ködés , akárc s ak az, h ogy a katonai 
s zervezetek egys éget mutas s anak a 
társadalom felé. Hozzátette: a hadse-
regnél az elmú lt évtizedekben nem 
látott méretű szervezeti és technikai 
fejlesztés zajlik, s ezek egyértelmű-
en a katonák jövőjét támogatják. A 
honvédség felelőssége most az, hogy 
világos an megfogalmazza az igénye-
ket a katonai kép es s égek terén, mí g a 
tárcáé, hogy teljesítse azokat.

K orom F erenc  altábornagy, a Hon-
véd ezérkar főnöke, akit a Magyar 
Honvéds ég P aranc s noks ágának 
parancsnoki pozíciójára jelöltek, 
beszédében elmondta: az integráció 
megszűnésével létrejövő új rendszer 
lehetővé teszi, hogy a feladato-
kat felelősség és szaktudás szerint 
észszerűbben, illetve a szakmai 
követelményeket fi gyelembe véve 
osszák meg. A fentiek értelmében 
megvalósul tehát az elsősorban po-
litikai és  közigazgatás i s zakértelmet 
igénylő irányítás és a katonai szak-
mai tudáson alapuló vezetés határo-
zott elkülönülése.

K orom altábornagy s zerint azzal, 
h ogy a Honvéd Vezérkar kiválik a 
Honvédelmi Minisztériumból, s in-
tegrálódik az MH sszhaderőnemi 
Parancsnoksággal, jelentősen gör-
dü lékenyebbé válik a Magyar Hon-
védség stratégiai és hadműveleti 
szinteket átívelő vezetése, ezáltal 
a h agyományos  és  a nem h agyo-
mányos  katonai fenyegetés ekkel 
s zembeni es etleges  fellép és  h até-
konysága.

A tábornok elmondta: a honvé-
delmi és haderő-fejlesztési program 
kiemelt c élj a, h ogy a Magyar Hon-
védség 2026 végére korszerű, a régió 
egyik meghatározó haderejévé vál-
j on, amely biztos í tj a Magyarors zág 
és a magyar emberek biztonságát. 
A haderő nemcsak a hagyományos, 
h anem a h ibrid és  a kiberh advis elés re 
is  felkés zü l, valamint a tömegp us ztí -
tó ballisztikus rakéták elterjedése mi-
atti hatásokra is tudnia kell reagálni.

A Honvéd ezérkar főnöke úgy 
fogalmazott:  a vezetés i vis zonyok 
ú j rarendezés e és  a Magyar Honvéd-
s ég P aranc s noks ágának megalakí tá-
s a biztos í tj a azt a s zemléletváltás t, 
fejlődést és transzformációt, amely 
kép es s é tes zi a Magyar Honvéds éget, 
h ogy a kor biztons ági kih í vás ainak 
megfelelő, modern haderővé, így az 
önálló állam garanciájának egyik pil-
lérévé váljon.

–  His zem, h ogy önökkel 2 0 2 6 -ra 
a Magyar Honvédség a régió egyik 
legütőképesebb haderejévé válik – 
h angs ú lyozta K orom F erenc  altábor-
nagy.

Nyulas Szabolcs   Fotó: Szabó Lajos zászlós
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a h agyományos  és  a nem h agyo-
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s zembeni es etleges  fellép és  h até-
konysága.

K  F  

6-7.indd   3 2019. 02. 06.   8:33:44



MAGYAR HONVÉD

HULLÁMVADÁSZ KAWASAKI

MAGYAR HONVÉD

I ndonézia védelmi minis ztériuma 1 9 5  
millió dollárért új abb négy, C lurit-
os ztályú  gyors , rakétás  támadó h aj ó t ren-
delt meg a h aditengerés zet s zámára.  A z 
egységeket az állami kézben lévő PT 
PAL gyártja majd Surabaya kikötőjében, 
s 2021-ben kell átadnia az első példányt. 
A z 5 9 ,8  méter h os s zú , 8 ,1  méter s zéles , 
2,6 méter merülésű hajókból már négyet 
használ a fl otta. A támadóhajók fő fegy-
verzete a 1 2 0  kilométer h ató távols ágú , 
kínai gyártmányú, C–705 típusú, hajók 
elleni irányí tott rakéta, amelyet egy 3 0  
milliméter űrméretű, hatcsövű és két 20 
milliméteres gépágyú egészít ki.

world-defense.com
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millió dollárért új abb négy, C lurit-
os ztályú  gyors , rakétás  támadó h aj ó t ren-
delt meg a h aditengerés zet s zámára.  A z 
egységeket az állami kézben lévő PT 
PAL gyártja majd Surabaya kikötőjében, 
s 2021-ben kell átadnia az első példányt. 
A z 5 9 ,8  méter h os s zú , 8 ,1  méter s zéles , 
2,6 méter merülésű hajókból már négyet 
használ a fl otta. A támadóhajók fő fegy-
verzete a 1 2 0  kilométer h ató távols ágú , 
kínai gyártmányú, C–705 típusú, hajók 
elleni irányí tott rakéta, amelyet egy 3 0  
milliméter űrméretű, hatcsövű és két 20 
milliméteres gépágyú egészít ki.

NAGYVILÁG Trautmann Balázs összeállítása

A japán önvédelmi erők két, a Ka asaki által gyártott repülő-
géptípusból is elektronikai hadviselést szolgáló változatot fej-
lesztenek ki. A kiszemeltek között szerepel a C–2 kéthajtóműves 
közepes taktikai teherszállító, illetve a négyhajtóműves tenger-
alattjáró-vadász és haditengerészeti felderítő, a P–1. A C–2-esnél 
már céldátumot is közöl a Jomiuri Simbum napilap: 2027-ben 
kellene hadrendbe állnia. A típus elektronikai felderítő rendsze-
rekkel felszerelt példányát már 2018 februárjában kameravégre 
kapták, amint a Gifu légibázisról hajtott végre kísérleti repülése-
ket. Az elektronikai hadviselésre jelenleg az EC–1 sugárhajtómű-
ves és az S–11EB turboprop kéthajtóműves merevszárnyúakat 
használja a japán önvédelmi légierő légi taktikai kísérleti ezrede.

FlightGlobal

 
A pakisztáni hadsereg tüzérségét egy új, 100 kilométer ha-
tótávolságú rakéta-sorozatvetővel erősítik meg. Az A–100 
nevet kapott rendszer nem irányított rakétáit többféle rob-
banófejjel lehet felszerelni. Bár a hivatalos bejelentés sze-
rint az A–100-as teljesen hazai fejlesztésű, de szakértők 
s zerint való j ában a kí nai A – 1 0 0 -as  h elyi gyártás áró l van 
szó; erről már évek óta tárgyalt a két, egymással több ka-
tonai programban is együttműködő ország. A szóban forgó 
kínai fegyverrendszer – melynek 10 indítócsövéből száz 
kilométer h ató távols ágú , 3 0 0  milliméteres  rakétákat leh et 
kilőni – pedig meglepően hasonlít az 1980-as évek óta 
hadrendben álló orosz 9K58 Szmercs-re.

Jane’s

PAKISZTÁNI CSAPÁSMÉRŐK

FLOTTABŐVÍTÉS INDONÉZIÁBAN

8 MAGYAR HONVÉD
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KETTŐT KÉRÜNK

Az indiai hadsereg katonáit hamarosan új, modern gépka-
rabélyokkal szerelik fel. A megrendelés nagysága fi gye-
lemre méltó: az első csomag 72 ezer SIG 716-osról szól. A 
7,62 51 milliméteres lőszert tüzelő amerikai fegyver a ren-
geteg kritikát kapott, indiai fejlesztésű és gyártású, 5,56 45 
milliméteres lőszerrel működő INSAS 1B1-et váltja fel. A 
406 milliméteres csőhosszú, Picatinny-sínekkel és teleszkó-
pos Magpul tussal felszerelt SIG 716-osok mellé várhatóan 
az egyesült arab emirátusokbeli Caracal International 5,56 
milliméteres CAR816-osa is megérkezik, amely az öreg, 9 
milliméteres Sterling géppisztolyt váltja majd le az épület-
harcászati bevetésekre specializálódott egységeknél.

militarytimes.com

LENGYEL–OLASZ KOOPERÁCIÓ

INDIAI FEGYVERVÁLTÁS

A z amerikai védelmi minis ztérium az 1 9 8 0 -
as évek óta először rendel egyszerre két re-
pülőgép-hordozót. A friss bejelentés szerint 
a Gerald R. Ford-osztályból fognak most 
duplázni, s ezzel a remények szerint több 
milliárd dollárt megtakarí tani.  A z elektro-
mágneses katapult- és fékezőrendszerrel, 
valamint liftrendszerrel felszerelt, nukleá-
ris meghajtású, 90 repülőgép üzemelteté-
s ére alkalmas , magas  s zinten automatizált, 
emiatt kisebb számú legénységet igénylő 
szuperhordozókból tervezetten legalább tíz 
(egyes elképzelések szerint akár tizenkettő) 
épül majd meg, felváltva a jelenlegi Nimitz-
os ztályt.

Naval Technology

MAGYAR HONVÉD 9

Az olasz Leonardo és a lengyel Polska Grupa 
brojenio a (PG ) közösen dolgozza ki az AW249 

harci helikopter Lengyelországnak szánt változatát. A 
„Kruk” beszerzési projektre szánt, az AW129 Mangusta 
radikális továbbfejlesztésén alapuló forgószárnyas OTO 
Melara TM197B típusú, 20 milliméter űrméretű, orr 
alatti gépágyúval, hat fegyverfelfüggesztési ponttal, 
1800 kilogrammos hasznos terhelhetőséggel és az ame-
rikai General Electric T700-as vagy a francia Safran 
Aneto hajtóművekkel rendelkezik majd. Az AW249-es 
tervezés e az olas z h ads ereg 2 0 1 7 .  j anuári megrendelés e 
óta zajlik, s várhatóan Olaszország állítja majd hadrend-
be elsőként a típust.                                              sae.org
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TÖBBHETES FELKÉSZÍTÉS ZÁRÁSAKÉNT, PONTOT TÉVE 
A KIKÉPZÉSI FOGLALKOZÁSOK VÉGÉRE, AZ MH 25. KLAPKA 
GYÖRGY LÖVÉSZDANDÁR 11. HARCKOCSIZÁSZLÓALJA 
ÉLESL VÉSZETET TARTOTT A SZO ÓDI LŐTÉREN.
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Snoj Péter   A szerző felvételei

A kés zenléti s zolgálatba biz-
tos í tott h arc koc s is zakas z 
T–72-esei, illetve kezelő-

s zemélyzeteik tanú bizonys ágot 
tettek arró l, h ogy kés zen állnak fel-
adataik végreh aj tás ára.  A  tatai 1 1 .  
h arc koc s izás zló alj  katonái j anuár 
elej e ó ta vettek rés zt a felkés zí tés en, 
amelynek s orán telj es í tették a s zak-
feladataik ellátás áh oz nélkü lözh etet-
len kiképz és i foglalkozás okat.
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P ap p  A ndor h adnagy, megbí zott 
s zázadp aranc s nok elmondta, h ogy 
2019 elején előbb egy kezelősze-
mélyzet-, maj d egy h arc koc s is zakas z-
ös s zekovác s olás t h aj tottak végre.  E  
foglalkozás ok s ikerét bizonyí tj a a 
j anuár utols ó  nap j aiban telj es í tett 
éleslövészet (alapfokú kezelőszemély-
zet- és harckocsiszakasz-lőgyakorla-
tok) , ah ol a katonák ös s zes zokottan 
tevékenykedtek, p rec í zen zaj lott min-

den mozzanat. Feladat akadt bőven, 
hiszen a résztvevők a T–72-esek 
minden fegyverét alkalmazták:  a 7 ,6 2  
milliméter űrméretű PKT-géppuskát, 
a 1 2 ,7  milliméteres  N S Z VT légvé-
delmi gép p us kát, a 1 2 5  milliméteres  
h arc koc s iágyú t.

A harckocsiszakasz alapfokú lőgya-
korlata s orán a s zakas zp aranc s nok ve-
zetés ével az alegys ég –  folyamatos an 
tűz alatt tartva a szemben álló felet 

– elfoglalta kijelölt tűzállásait, majd 
a feltételek megteremtés e után c s atla-
koztak a saját erők ellenlökéséhez, s 
kiszorították a területről az ellenséget. 
A  gyakorlás  befej eztével N agy Z s ig-
mond h adnagy, a végreh aj tó  s zakas z 
p aranc s noka a látottakat értékelve rá-
mutatott: a kezelőszemélyzetek mun-
káján érezhető volt az összekovácso-
lás  eredménye és  a zás zló alj  katonáira 
jellemző szakmai felkészültség.
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ALAPJAIBAN MÓDOSUL AZ ALTISZTKÉPZÉS RENDSZERE 
ŐSZTŐL. A JELENLEGI KÉPZÉS FELÜLVIZSGÁLATÁT 
ELSŐSORBAN A EGVÁLTOZOTT BIZTONSÁGPOLITIKAI 
K RNYEZET ÉS A AGYAR ONVÉDSÉGGEL SZE BEN 
TÁ ASZTOTT EGYRE AGASABB K VETEL ÉNYEK 
INDOKOLJÁK. AZ ÁTALAK TÁS SZERVESEN ILLESZKEDIK 
A ONVÉDEL I ÉS ADERŐ FEJLESZTÉSI PROGRA  
KERETÉBE  EGYÚTTAL FIGYELE BE VESZI A NATO 

BEN KIADOTT AJÁNLÁSAIT NON CO ISSIONED 
OFFICER PROFESSIONAL ILITARY ED CATION 
REFERENCE C RRIC L  IS.

Az idei évtől felfüggesztették 
az OKJ-s altisztképzés okta-
tását az MH Altiszti Akadé-

mián. „Acélkocka” Altisztképzési 
Rendszer néven ugyanis egy teljesen 
új, alapvetően tanfolyamrendszerű 
felkészítés keretei közt készülhetnek 
szeptembertől választott életpályá-
jukra a Magyar Honvédség leendő 
altisztjei. Az elméleti és a gyakor-
lati ismereteket két, egymástól kü-
lönálló, ám mégis egymásra épülő 
egységben, altiszti vezetőképzés és 

szakmai oktatás keretében fogják el-
sajátítani a jövőben.

ELKERÜLHETETLEN ÁTALAKÍTÁS
Az új képzési forma feltételrend-
szerének kidolgozása több évet vett 
igénybe. Az altiszti kar feladat- és 
hatáskörének felértékelődése kö-
vetkeztében elkerülhetetlenné vált 
átalakításra egy vezénylőzászlósi 
kidolgozó munkacsoport tett javas-
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latot a Honvéd ezérkar főnökének. 
A csoport vezetője Kriston István 
főtörzszászlós, a Magyar Honvédség 
vezénylőzászlósa volt.

– Az altiszti életpályát választó le-
endő kollégáink felkészítésének, ki-
képzésük tematikájának alapvetően 
a körülöttünk zajló folyamatokhoz, a 
megváltozott biztonsági környezethez, 
a terrorizmus elleni küzdelem kihívá-
saihoz, a harceljárások és a technikai 
eszközök korszerűsítésének folya-
matához kell igazodnia. Ugyanakkor 
az altiszti kar szerepében is jelentős 
változás történt az elmúlt évtizedek-
ben. Korábban ugyanis a feladatuk 
csupán a tisztek által kiadott paran-
csok teljesítése volt, napjaink altisztjei 
viszont már nem csak végrehajtók: 
kisebb alegységek önálló irányítására 
is képesnek kell lenniük. A vezetői 
alkalmasságot tehát az egyik alapvető 
elvárásként kellett megfogalmaznunk 
az ősztől bevezetendő képzési rend-

Galambos Sándor    t  évé i er i  z e és   szerző

Az „Acélkocka” fantázianevet a jelenleg Szolnokon, az MH 2. vitéz Bertalan 
rpád Különleges Rendeltetésű andárnál szolgáló egyik zászlós adta a 

megújuló altisztképzés rendszerének. Az elnevezés kiválóan szemlélteti az 
altisztképzésbe érkezők felkészítésének egymástól ugyan elkülönülő, de azért 
egymásra épülő szakaszait (altiszti vezetőképzés és szakmai képzés), illetve 
azok szoros kapcsolatát.

A katonai életpályát választott „acélos” fi atalokat az MH Altisztképző 
Központban a felkészítésük első hat hónapjában „megedzik”, az oktatás 
során elsajátított ismeretanyag birtokában pedig beilleszthetővé válnak a 
Magyar Honvédség szervezeteibe. A kész „acélkockák festése” (légierő: kék, 
tüzérség: piros, felderítők: fehér stb.) aztán a következő fél évben a katonai 
szervezeteknél, a választott szakirányok követelményeinek elsajátítása köz-
ben történik.

Kriston István 
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szerbe jelentkezőkkel szemben. Ter-
mészetesen ehhez a pályára irányítás 
tematikájának is igazodnia kellett: az 
idei évtől nem szakirányokra, hanem 
altiszti pályára toboroz a honvédség. 
A bevonuláskor persze mindenkitől 
megkérdezzük majd, hogy milyen be-
osztást látna el legszívesebben, s ez 
alapján tájékoztatni fogjuk az általa 
választott szakirány sajátosságairól. A 
felkészítés során aztán folyamatosan 
fi gyelemmel kísérjük a teljesítményü-
ket, a motiváltságukat, adottságaikat, 
érdeklődési körüket. Az alap altiszti 
tanfolyam negyedik hónapjában pedig 
egy részletes összefoglaló értékelés 
készül minden jelöltről. Ez alapján, 
valamint a felkészültségüket, szakmai 
hátterüket fi gyelembe véve aján-
lunk majd nekik a képességeiknek 
leginkább megfelelő szakirányt. A 

beosztásba helyezésről szóló végle-
ges döntés azonban – az alakulatok 
igényei alapján, az érintett katonai 
szervezet vezénylőzászlósának jelen-
létében – egy bizottsági beszélgetés 
során születik majd meg. Ugyanakkor 
alkalmazzuk a „top ten” rendszert is: 
a szentendrei tanfolyam tíz legjobb 
eredményt elért végzősének garantál-
juk, hogy az általuk választott beosz-
tásban és helyőrségben kezdhetik meg 
az altiszti pályát – mondta Kriston 
főtörzszászlós.

KÉPZÉS KÉT SZAKASZBAN
A polgári életből az „Acélkocka” 
Altisztképzési Rendszerbe felvettek-
nek az előzetes tervek szerint július 
közepén kell bevonulniuk az MH 

Altiszti Akadémia szervezetében új 
alegységként megalakuló Altisztkép-
ző Központba. Rendfokozati jelzésük 
nem lesz, a Magyar Honvédséggel 
hároméves szerződést kötnek, amely-
nek aláírását követően kiképzendő 
legénységi állományba kerülnek. A 
szerződésükben hat hónap próbaidő 
szerepel, a bevonulásuk első napjától 
az érettségivel rendelkező közkato-
nai alapilletményben, nettó 184 799 
forintban részesülnek. Szentendrén a 
képzésük két szakaszban történik: az 
első öt hétben a katonai alapismere-
teket sajátítják el, majd egy négy és 
fél hónapos alap altiszti tanfolyamot 
fognak elvégezni.

– A bevonulásuk első napjától az 
altiszti pályára készítjük fel leendő 
kollégáinkat, már a katonai alapki-
képzés során is arra törekszünk, hogy 
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kapjanak lehetőséget vezetői képessé-
geik bizonyítására is. Rajparancsnoki 
feladatokat fognak például ellátni, a 
tevékenységüket pedig az alegység 
szervezetszerű parancsnoka ellenőrzi 
majd. A kiképzők részére ez az öt hét 
egyébként nagyon komoly feladatot 
jelent, a célunk ugyanis az, hogy a 
polgári életből érkező fi atalemberek a 
felkészítésük első szakaszának végére 
legalább olyan szintű katonai alap-
ismeretekkel rendelkezzenek, amely 
megközelíti a két-három év szolgálati 
viszonnyal rendelkező tizedesek, sza-
kaszvezetők szintjét. A sikeres elmé-
leti és gyakorlati vizsgák után pedig 
kezdődik a tizennyolc hetes alap al-
tiszti tanfolyam, amelynek során már 
kimondottan a raj- és a szakaszszintű 
vezetési eljárások, ismeretek elsajátí-
tására készülnek fel. Fél év elteltével, 

a két kiképzési ciklus végén aztán 
mindenkinek személyre szólóan érté-
keljük a felkészültségét, a parancsnoki 
rátermettségét. alószínűleg lesznek 
olyanok is, akik a hat hónap alatt 
nem tudják elsajátítani az altisztekkel 
szemben támasztott követelményeket. 
Ők két lehetőség közül választhatnak 

majd: vállalják a részükre felkínált 
legénységi katonai szolgálatot, s a kö-
vetkező években újra jelentkezhetnek 
az altisztképzésre, vagy a bevonulás-
kor aláírt szerződésben rögzített jog-
szabályi feltételeket teljesítve lesze-
relnek – sorolta a Magyar Honvédség 
vezénylőzászlósa.

Az „Acélkocka” Altisztkép-
zési Rendszerről bővebb in-
formációk kaphatók az MH 
Katonai Igazgatási és Köz-
ponti Nyilvántartó Parancs-
nokság megyei központjai-
ban és irodáiban, valamint a 

.iranyasereg.hu, a .
hadkiegeszites.hu és a .
mhaa.hu internetes oldala-
kon.
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Akik a felkészültségük és vezetői 
adottságaik alapján alkalmasak az al-
tiszti pályára, a képzésükből hátralé-
vő fél évet a Magyar Honvédség ki-
jelölt katonai szervezeteinél felállított 
kiképző alegységeknél fogják tölteni, 
ahol elsajátítják az első altiszti beosz-
tásuk ellátásához szükséges szakmai 
ismereteket.

– A honvédelmi és haderő-fejlesz-
tési program keretében eddig még 
sosem tapasztalt mértékű technikai 
korszerűsítés zajlik. Többek közt 
ezért is célszerű az új eszközök ke-
zelésére, üzemeltetésére a katonai 
szervezetnél felkészíteni a katonákat. 
Az erre a célra felállítandó kiképző 
alegységekben az adott szakterüle-
tet kiválóan ismerő kiképzők, mér-
nökök, technikusok oktatnak majd. 
Bár ez pluszfeladatot jelent a foga-
dó alakulatok számára, de hatalmas 
előny is egyben, hiszen leendő mun-
katársaikat fogják tanítani, akiknek 
felkészültségéről, rátermettségéről 
naprakész információkkal rendelkez-
nek majd. A katonák pedig az alaku-
latoknál töltött fél év alatt tökéletesen 
elsajátíthatják a beosztásuk ellátásá-
hoz szükséges ismereteket. Az egyes 
szakterületekre történő felkészítés 
során azonban továbbra is szükség 
lesz az OKJ-s képzésekre. A Ma-
gyar Honvédség ezért szerződést köt 
azokkal az oktatási intézményekkel, 
amelyekben megszerezhetők az adott 
beosztásokhoz követelményként 
meghatározott polgári végzettségek – 
jegyezte meg Kriston főtörzszászlós.

ÖT ALEGYSÉGRE OSZTVA
Júliusban kétszázötvenen kezdhetik 
meg a felkészülést az altiszti pályára. 
Amennyiben pedig igény jelentkezik 
rá, a tervek szerint decemberi kez-
déssel keresztféléves képzés is indul 
Szentendrén. Erre a képzésre azok je-
lentkezhetnek, akik már rendelkeznek 
a választott katonai beosztásuk ellátá-
sához szükséges polgári végzettség-
gel – például egy, a gépjárműszerelő 
szakirányt választó korábbi autósze-
relő. A felkészültségük alapján nekik 
nem kell részt venniük az alakulatok-
nál szervezett féléves altiszti szak-
mai felkészítésen, csupán az öthetes 
katonai alapkiképzés, illetve a négy 

és fél hónapos alap altiszti tanfolyam 
követelményeit kell teljesíteniük. gy 
a júliusban bevonult társaikkal együtt 
vehetnek majd részt jövő év nyarán az 
altisztavatáson.

Az altisztképzés rendszerének a 
jelen kihívásaihoz, a haderő-fejlesztés 
folyamatához, a technikai eszközök 
korszerűsítéséhez történt igazítása a 
Magyar Honvédség legénységi állo-
mányába korábban felvett katonák 
számára is jelentős változást eredmé-
nyezett. Megszűnik a képzésre történő 
jelentkezés előfeltételeként korábban 
előírt hároméves szolgálati viszony. 
Ősztől a bemeneti követelmény ré-
szükre minimum az őrvezetői rendfo-
kozat, ami akár egy év szolgálat után 
is elérhető. Ennyi idő alatt ugyanis az 
alakulatok parancsnokai és altiszti ka-
rának tagjai képesek megítélni, hogy a 
legénységi állományú katonák közül 
kik azok, akik a felkészültségük alap-
ján alkalmasak az altiszti pályára.

Az MH Altiszti Akadémia szerve-
zeti keretébe tartozó MH Altisztkép-
ző Központ idén induló első oktatási 
évében – a keresztféléves képzésen 
részt vevőkkel is számolva – mintegy 
ötszáz jelentkező felvételére van le-
hetőség.

– Az altisztek oktatása és tovább-
képzésük a képző központban a 
Mecséry János Kiképző ászlóalj és 
a Kinizsi Pál Altiszti Oktatási Osztály 
bázisán megalakítandó öt alegységben 
fog történni. Az első, a második, vala-
mint a harmadik században az altiszti 
pályára készülők, a negyedikben a 
haladó altiszti tanfolyam, az ötödik-
ben pedig a különböző szintű zászló-
si tanfolyamok résztvevői tanulnak 
majd. A NATO ajánlásaihoz igazodva 
ugyanis a jövőben az altisztek képzé-
sének, továbbképzésének rendszerét 
öt, szervesen egymásra épülő egység-
ben tervezzük megvalósítani. Ennek 
az első eleme a kisalegységvezetői 
tanfolyam. Ez tulajdonképpen egy 
vezetői felkészítés, amelynek elvégzé-
se a legénységi állományú, korábban 
csupán végrehajtói feladatokat ellátó 
katonáknak 2020-tól tervezetten már  
követelményként lesz meghatároz-
va. A következő szint az alap altiszti 
tanfolyam, amelyet a legénységi ál-
lományúak számára tizenkét hétre 
tervezünk, mert ők már rendelkeznek 
bizonyos szintű katonai tapasztalatok-

SEREGSZEMLE
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kal – míg a civil életből érkezők ré-
szére ez a tanfolyam tizennyolc hét. 
Az őrmesteri rendfokozat feltétele e 
két képzési rendszer követelményei-
nek teljesítése. A sikeres elméleti és 
gyakorlati vizsgát tett katonáknak 
felajánljuk, hogy hivatásos állomá-
nyú altisztként folytassák tovább 
katonai pályájukat – hallhattuk a 
főtörzszászlóstól.

Az altisztek folyamatos képzésének 
harmadik „lépcsőfokát” a már több 
éve beosztásban lévők haladó altiszti 
tanfolyama jelenti, amelyen alapve-
tően magasabb vezetői és törzsisme-
reteket tanulnak majd a résztvevők. 
Ennek a tanfolyamnak az elvégzése 
lesz a törzsőrmesterek főtörzsőrmes-
terré történő előléptetésének feltéte-
le. Ezt az öthetes kurzust kitelepült 
tréningcsoportokkal, az érintettek 
leterheltségét fi gyelembe véve – akár 
több oktatási egységre bontva – az 
alakulatoknál fogják megszervezni.

A képzés negyedik szintje a had-
műveleti és a kiképzési zászlóstanfo-
lyam bázisára épülő – a rendfokozat 
elérésének feltételeként előírt – egy-
séges zászlóstanfolyam lesz, amelyen 
a hallgatóknak már magasabb vezetői 

és törzsismereteket kell elsajátítani-
uk. A tanfolyam résztvevőivel szem-
beni elvárás, hogy magasabb törzsek-
ben dolgozva tisztában legyenek a 
szervezet működésével, eljárásrend-
jével, ismerjék a beosztásuk ellátá-
sához szükséges követelményeket és 
rendelkezzenek az adott szintnek és 
feladatkörnek megfelelő vezetői ké-
pességekkel.

Az altisztképzés ötödik, legmaga-
sabb szintű elemét a NATO-elvekhez 
igazodó képzés, az összhaderőnemi 
vezető altiszti tanfolyam jelenti.

– E kurzus résztvevői már stratégi-
ai és hadműveleti ismereteket is ta-
nulnak. A szakmai felkészítésük célja 
olyan tudás biztosítása, amelynek 
birtokában képessé válnak a parancs-
nokaik támogatására, az altiszti és a 
legénységi állomány tevékenységé-
nek szervezésére, irányítására. Mint 
a parancsnokság kulcsfontosságú 
elemei, a döntések előkészítésének 
résztvevőiként végezzék önállóan 
a feladataiknak, legyenek tisztában 
saját felelősségükkel – foglalta össze 
a vezető altisztekkel szemben tá-
masztott elvárásokat Kriston István 
főtörzszászlós.

Az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Pa-
rancsnokság munkatársai már a megújult altisztképzési rend-
szer követelményei és a Magyar Honvédség által biztosított 
járandóságok ismertetésével népszerűsítik az altiszti életpá-
lyát. A szervezet Bács-Kiskun megyei irodájának munkatársai, 
Bezsenyi Tamás főtörzszászlós, az MH 59. Szentgyörgyi ezső 
Repülőbázis vezénylőzászlósa részvételével az elmúlt hónapok-
ban mintegy húsz pályaorientációs osztályfőnöki órán és városi 
rendezvényen találkoztak érdeklődő fi atalokkal. Magazinunk 
megjelenéséig több mint negyvenen írtak alá jelentkezési lapot; 
többségük pedig már időpontot is kapott az egészségügyi alkal-
massági vizsgálatra.
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Gyártói felkészítést tartottak a totál mérőállomás 
használatából az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mű-
szaki Ezrednél. Az alakulat műszaki építőszázada a 
honvédelmi és haderő-fejlesztési program keretében 
több, most beszerzett technikai eszközzel gyarap-
szik majd, ezért szükségesek a gyártói felkészítések, 
amelyek során a katonák első kézből kapnak infor-
mációkat új felszerelésükről, illetve megtanulják 
azok használatát is. Ilyen új beszerzésű eszköz pél-
dául a totál mérőállomás, egy rendkívül sokrétűen 
használható lézeres mérőműszer. Kiválóan alkalmas 
különböző tereppontok kitűzésére, segítségére lehet 
a műszaki katonáknak például a hídtengely, vala-
mint a hídcölöpök helyeinek meghatározásánál.

Kép és szöveg: 
Csordásné Nehéz Zsuzsanna százados

Gyártói felkészítést tartottak a totál mérőállomás 
használatából az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mű-
szaki Ezrednél. Az alakulat műszaki építőszázada a 
honvédelmi és haderő-fejlesztési program keretében 
több, most beszerzett technikai eszközzel gyarap-
szik majd, ezért szükségesek a gyártói felkészítések, 
amelyek során a katonák első kézből kapnak infor-
mációkat új felszerelésükről, illetve megtanulják 
azok használatát is. Ilyen új beszerzésű eszköz pél-
dául a totál mérőállomás, egy rendkívül sokrétűen 
használható lézeres mérőműszer. Kiválóan alkalmas 
különböző tereppontok kitűzésére, segítségére lehet 
a műszaki katonáknak például a hídtengely, vala-
mint a hídcölöpök helyeinek meghatározásánál.

SEREGSZEMLE Sinka István összeállítása

FELKÉSZÜLÉS AZ ÚJ ESZKÖZ HASZNÁLATÁRA

FEJLESZTÉSEK A HONVÉDKÓRHÁZBAN

Újabb négy Mi–24-es tért vissza az oroszországi nagy-
javítást követően, s ezzel nyolcra nőtt a Magyar Hon-
védség felújított harci helikoptereinek száma. Négy 
egymást követőn napon egy Il–76-os repülőgép rako-
dóterében érkeztek Kecskemétre a forgószárnyasok. 
A landolást követően az MH 59. Szentgyörgyi Dezső 
Repülőbázison nehézteher-szállítókra tették a már új 
festésű gépeket, s közúton vitték el az MH 86. Szolnok 
Helikopterbázisra, ahol megtörténik a forgószárnyak 
beépítése, s kezdetét veszi a berepülési program. Az új-
jáépített és korszerűsített gépek még hét éven keresztül 
teljesíthetnek szolgálatot.

Kép és szöveg: Snoj Péter

FELKÉSZÜLÉS AZ ÚJ ESZKÖZ HASZNÁLATÁRA

Újabb négy Mi–24-es tért vissza az oroszországi nagy-
javítást követően, s ezzel nyolcra nőtt a Magyar Hon-
védség felújított harci helikoptereinek száma. Négy 
egymást követőn napon egy Il–76-os repülőgép rako-
dóterében érkeztek Kecskemétre a forgószárnyasok. 
A landolást követően az MH 59. Szentgyörgyi Dezső 
Repülőbázison nehézteher-szállítókra tették a már új Repülőbázison nehézteher-szállítókra tették a már új 
festésű gépeket, s közúton vitték el az MH 86. Szolnok 
Helikopterbázisra, ahol megtörténik a forgószárnyak Helikopterbázisra, ahol megtörténik a forgószárnyak 
beépítése, s kezdetét veszi a berepülési program. Az új-
jáépített és korszerűsített gépek még hét éven keresztül 

Kép és szöveg: Snoj Péter

20 MAGYAR HONVÉD

Elsődleges célkitűzésünk, hogy itt, ezen a helyen egy összevont, kor-
szerű, modern, a kor követelményeinek megfelelő kórház alakuljon 
ki – mondta Benkő Tibor honvédelmi miniszter az MH Egészség-
ügyi Központ Honvédkórházban (MH EK HK) abból az alkalomból, 
hogy az intézmény újabb orvostechnikai eszközöket szerzett be az 
Egészséges Budapest Program (EBP) fejlesztési eredményeként. A 
tárcavezető rámutatott: az MH EK részére elkülönített mintegy 3,7 
milliárd forintból főként a régi felszerelés cseréje valósul meg, a 
149 új, korszerű orvostechnikai eszközt és berendezést tizenkilenc 
egészségügyi egységnél használják majd. A fejlesztések célja, hogy a 
Honvédkórház megfeleljen a 21. század kihívásainak – fogalmazott a 
tárcavezető.

Révész Béla; fotó: Rácz Tünde

ÚJABB HARCI HELIKOPTEREK TÉRTEK VISSZA
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Biztonságtechnikai oktatáson, valamint ezt követően tálca-
tűzoltási gyakorlaton vettek részt az MH 24. Bornemissza 
Gergely Felderítőezred katonái. A felderítők a gyakorlatot 
megelőzően elméleti oktatáson elevenítették fel a különböző 
típusú tűzoltó-készülékekkel kapcsolatos ismereteiket, azok 
helyes használatát, illetve azt, hogy mi a teendő a tűz észle-
lésekor. A foglalkozás végén a résztvevők a gyakorlatban is 
végrehajtották a tanultakat: a kihelyezett fémtálcákon meg-
gyújtott tüzet kellett szakszerűen eloltaniuk a rendszeresített 
tűzoltó-készülékek segítségével. A speciális foglalkozást az 
ezred évente megrendezi, hogy a felderítők e területen szer-
zett ismereteit is szinten tartsák.

Kép és szöveg: Pallás Lilla hadnagy

Az MH 25. Klapka György Lövészdandárnál húsz ka-
tona részére sikeres kézigránátdobó-gyakorlatvezetői 
felkészítést tartottak. Az elméleti oktatás során a részt-
vevők először a biztonsági rendszabályokat, valamint 
az érvényben lévő szabályzókat ismerték meg, majd a 
támadó és védő kézigránátok harcászattechnikai adatai-
ról, illetve robbanási paramétereiről is átfogó képet kap-
tak. A kézigránátdobó gyakorlatokat követően, az elmé-
leti és gyakorlati oktatáson elhangzottakból összeállított 
teszt alapján sikeres vizsgát tett katonák jogosultságot 
szereztek a gyakorlatvezetői feladatok ellátására az el-
következendő egy évre.

Petrovics Renáta; fotó: Klapka-dandár

TŰZOLTÓ FELDERÍTŐK

DOBÓGYAKORLAT-VEZETŐK LETTEK

A 2019-es év is bevonulással indult a szentendrei 
MH Altiszti Akadémián, ahol több mint 70 fő kezdte 
meg tízhetes alapkiképzését. Az eddigi gyakorlat-
nak megfelelően ezúttal is az MH Katonai Igazga-
tási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (MH 
KIKNYP) szakemberei tájékoztatták a jelentkezőket 
a tudnivalókról. A kiképzés megkezdése előtt a leen-
dő katonák aláírták szerződéseiket, átestek az orvosi 
vizsgálaton és megkapták a kötelező védőoltásokat 
is. Mielőtt elfoglalták körleteiket, átvették a tízhetes 
kiképzéshez nélkülözhetetlen alapfelszerelésüket, 
s ezzel a 60 legénységi és mintegy 10 tiszti, illetve 
altiszti állományú újonc megtette első lépéseit a ka-
tonai hivatás felé.

Kép és szöveg: MH Katonai Igazgatási 
és Központi Nyilvántartó Parancsnokság

MAGYAR HONVÉD

AZ IDEI ELSŐ BEVONULÁS
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Együttműködési megállapodást kötött a Honvé-
delmi Minisztérium és a Milton Friedman Egye-
tem. Az erről szóló dokumentumot Szabó István, 
a tárca honvédelmi ügyekért felelős államtitká-
ra és Szatmári Péter, az egyetem rektora látta el 
kézjegyével. A rendezvényen elhangzott, hogy a 
tárca és az egyetem között már hosszabb ideje jó 
kapcsolat és gyümölcsöző együttműködés van, 
ugyanakkor a most aláírt szerződéssel ez hivatalos 
formát is ölt. A megállapodás – hasonlóan más 
felsőoktatási intézményekkel kialakított stratégiai 
kooperációhoz – az oktatás és a kutatás területén 
mélyíti el a kapcsolatot. Az egyezség segítségével 
pedig tovább nőhet a Magyar Honvédség társadal-
mi támogatottsága is.

Nyulas Szabolcs; fotó: Tóth László

TOVÁBB NŐHET A TÁRSADALMI TÁMOGATOTTSÁG

Együttműködési megállapodást kötött a Honvé-
delmi Minisztérium és a Milton Friedman Egye-
tem. Az erről szóló dokumentumot Szabó István, 
a tárca honvédelmi ügyekért felelős államtitká-
ra és Szatmári Péter, az egyetem rektora látta el 
kézjegyével. A rendezvényen elhangzott, hogy a 
tárca és az egyetem között már hosszabb ideje jó 
kapcsolat és gyümölcsöző együttműködés van, 
ugyanakkor a most aláírt szerződéssel ez hivatalos 
formát is ölt. A megállapodás – hasonlóan más 
felsőoktatási intézményekkel kialakított stratégiai 
kooperációhoz – az oktatás és a kutatás területén 
mélyíti el a kapcsolatot. Az egyezség segítségével 
pedig tovább nőhet a Magyar Honvédség társadal-
mi támogatottsága is.

SEREGSZEMLE
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A MODERN, ÜTŐKÉPES HADERŐÉRT

Nem a múlt hagyatékát akarjuk felszámolni, hanem a jövőt építe-
ni – jelentette ki Benkő Tibor honvédelmi miniszter a kormány-
megbízottak számára szervezett évindító értekezleten, amelyen a 
fővárosi és a megyei kormányhivatalok vezetőivel az együttmű-
ködés tapasztalatait, a Honvédelmi Minisztériumot és a Magyar 
Honvédséget érintő szervezeti, feladatrendszeri változásokat, illet-
ve a honvédelmi és haderő-fejlesztési program időszerű kérdéseit 
tekintették át. A tárcavezető leszögezte: „A kormánynak egyér-
telmű célkitűzése, hogy a magyar emberek biztonságban érezzék 
magukat. Ezt a Magyar Honvédség részéről úgy tudjuk megva-
lósítani, ha egy modern, ütőképes, a 21. század elvárásainak, kö-
vetelményeinek és kihívásainak megfelelő haderőt hozunk létre.”

Révész Béla; fotó: Rácz Tünde

A LEGBÁTRABB VÁROS

Civitas Fortissima, a legbátrabb város. Így nevezik Balassagyar-
matot 1919. január 29. óta, amikor a település lakossága felkelt 
a megszálló csehszlovák erők ellen, és felszabadította magát az 
elnyomás alól. A jubileum alkalmából rendezett megemlékezésen 
Németh Szilárd, a HM parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes 
emlékeztetett rá, hogy a balassagyarmati hősök állhatatosan hittek 
hazájukban, városukban, magyarságukban, s ebből egy jottányit 
sem engedtek. „Balassagyarmat példája erősíti bennünk, hogy mi, 
magyarok megvédjük hazánkat, mert itt, Európa közepén továbbra 
is a közös jövőt építő értéknek tartjuk évezredes keresztény-nem-
zeti kultúránkat, alkotmányos államiságunkat” – fogalmazott az 
államtitkár.

Kép és szöveg: Snoj Péter
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Brüsszelben ülésezett a NATO legmagasabb szintű katonai 
szerve, a Katonai Bizottság (Military Committee). Az esemé-
nyen Magyarországot Korom Ferenc altábornagy, a Magyar 
Honvédség parancsnoka, a Honvéd Vezérkar főnöke képviselte. 
A tanácskozáson a vezérkari főnökök áttekintették a szövetséget 
érintő biztonsági és műveleti kérdéseket, valamint megerősí-
tették elkötelezettségüket a nyugat-balkáni (KFOR) és az afga-
nisztáni műveletek iránt. Korom altábornagy hozzászólásában 
kiemelte, hogy Magyarországnak érdeke fűződik a Nyugat-Bal-
kán stabilitásához, ezért fenntartjuk műveleti hozzájárulásunk 
mértékét a térségben; egyúttal a haderőfejlesztés eredményeiről 
is tájékoztatta a tanácskozás részvevőit.

Kép és szöveg: Magyar Honvédség Parancsnoksága

EDUCATIO 2019

A Budapesten akkreditált véderő-, katonai és légügyi attasék 
idei első programjukon a fővárosi báró Hazai Samu laktanyá-
ba látogattak, ahol az MH Logisztikai Központ és alárendelt 
szervezetei életébe kaptak betekintést. A delegációt Baráth 
István dandártábornok, az MH Logisztikai Központ (MH 
LK) parancsnoka tájékoztatta a szolgálat és az alárendeltsé-
gébe tartozó MH Anyagellátó Raktárbázis (MH ARB), MH 
Katonai Közlekedési Központ (MH KKK) és MH Légijármű-
javító Üzem feladatrendszeréről. A szakmai programokat kö-
vetően a katonadiplomaták ruházati és fegyverzeti bemutatón 
vettek részt, majd megismerték az alakulatoknál rendszeresí-
tett technikai eszközöket, gépjárműveket.

Kép és szöveg: Faragó Fanny

KATONAI BIZOTTSÁGI ÜLÉS BRÜSSZELBEN

ATTASÉLÁTOGATÁS A LOGISZTIKAI KÖZPONTBAN

Nagy volt az érdeklődés a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem (NKE) képzései iránt a 19. Educatio 
Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon. A Hungex-
po területén rendezett eseményen az idén mint-
egy 50 felsőoktatási intézmény és 200 kiállító 
vett részt. Az NKE öt kara – a Hadtudományi 
és Honvédtisztképző Kar, az Államtudományi 
és Közigazgatási Kar, a Rendészettudományi 
Kar, a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar, 
valamint a bajai Víztudományi Kar – mellett a 
Katasztrófavédelmi Intézet is bemutatkozott a 
pályaválasztás előtt álló fi ataloknak. Az érdeklő-
dők első kézből szerezhettek információt a felvé-
teli követelményekről, az egyes képzésekről és a 
hallgatói életről.

Szöőr Ádám; fotó: Szilágyi Dénes
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A Budapesten akkreditált véderő-, katonai és légügyi attasék 
idei első programjukon a fővárosi báró Hazai Samu laktanyá-
ba látogattak, ahol az MH Logisztikai Központ és alárendelt 
szervezetei életébe kaptak betekintést. A delegációt Baráth 
István dandártábornok, az MH Logisztikai Központ (MH 
LK) parancsnoka tájékoztatta a szolgálat és az alárendeltsé-
gébe tartozó MH Anyagellátó Raktárbázis (MH ARB), MH gébe tartozó MH Anyagellátó Raktárbázis (MH ARB), MH 
Katonai Közlekedési Központ (MH KKK) és MH Légijármű-Katonai Közlekedési Központ (MH KKK) és MH Légijármű-
javító Üzem feladatrendszeréről. A szakmai programokat kö-javító Üzem feladatrendszeréről. A szakmai programokat kö-
vetően a katonadiplomaták ruházati és fegyverzeti bemutatón 
vettek részt, majd megismerték az alakulatoknál rendszeresí-
tett technikai eszközöket, gépjárműveket.
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ÉVFORDULÓK ÉVE

Immár nyolc  es ztendej e, 2 0 1 1  j a-
nuárj a ó ta irányí tj a K ovác s  Vilmos  
ezredes  a HM Hadtörténeti I ntézet 

és  Mú zeumot.  A kkor s záztizen-
nyolc an dolgoztak az intézménynél, 
s zemben a mos tani 2 0 1  munkatárs -
s al, mí g az igazgató s ágok s záma 
megduplázódott, háromról hatra nőtt. 
E zzel p árh uzamos an p ers ze a felada-
tok is  megs zapor odtak.

–  A z igazgató s ágok akár önálló  
s zervezetként is  megállnák a h elyü -
ket, ezért is  nevezh etj ü k intézmé-
nyü nket minden j oggal h adtörténeti 
komp etenc iaközp ontnak, h is zen a 
keretein belü l megtalálh ató  az ös s zes  
olyan gyűjtemény és tudományos 
s zervezet, amely a magyar h adtör-
ténelemmel, valamint a kap c s oló dó  
s egédtudományokkal foglalkozik –  
indokol a p aranc s nok.  Hozzátes zi:  
hatalmas előnyt jelent az is, hogy 
ugyanott, a K ap is ztrán téri N ándor-
laktanyában működik a levéltár, a 
térkép tár, a könyvtár és  a mú zeum.  
Ennek köszönhetően tudniillik a ku-
tató k h atékonyabban dolgozh atnak, s  

rengeteg időt takarítanak meg azzal, 
hogy nem kell a különböző helyszí-
nek között utazniuk, egy ép ü leten 
belül  minden s egí ts éget megkapna k.

ÚJ FELÁLLÁSBAN
Miután feladatai jelentős részét el-
végezte, a C entenáriumi P ályázati 
Igazgatóság osztályszintű szervezeti 
elemként a K atonai E mlékezet és  
Hadis í rgondozó  I gazgató s ág alá-
rendelts égébe kerü lt.  Mint is mert, a 
kormány még 2 0 1 6  végén rendelte 
el, h ogy fel kell ú j í tani a Magyaror-
szágon található első világháborús 
hősi sírokat, temetőn belüli emlék-
műveket. A munkához kétmilliárd 
forint költs égvetés i forrás t biztos í -
tottak, maga a lebonyolí tás  p edig a 
HM Hadtörténeti I ntézet és  Mú ze-
umon belü l létrej ött C entenáriumi 
Pályázati Igazgatóságra várt: ők 
í rták ki a p ályázatokat –  melyekre 
önkormányzatok és  egyh ázak, mint 
temetőfenntartók jelentkezhettek –, 

ezzel p árh uzamos an p edig ös s zeí rták 
a magyarországi első világháborús 
emlékműveket, hadisírokat, illetve 
felmérték azok állapot át.

– Több mint 300 településről 467 
p ályázat érkezett, ezek forrás igénye 
a néhány százezertől a 100 millió fo-
rintos  nagys ágrendig terj edt.  A  p rog-
ram végére 25 ezer első világháborús 
katona temetés i he lye új ul meg. A  pá -
lyázatok elbí rálás a h atalmas  feladat 
volt, de ez befejeződött, így jelenleg 
a már elvégzett munkák ellenőrzése 
a legfontosabb teendő. A minőség 
terén azonban akadnak s zakmai 
p roblémák.  Többs zör tap as ztaltuk, 
hogy a kivitelezők nem a pályázatban 
foglaltak s zerint való s í tották meg a 
katonatemető vagy az emlékmű fel-
ú j í tás át.  Van olyan munka, melynek 
átvétele az imént emlí tett ok miatt 
már egy éve h ú zó dik –  j egyzi meg 
K ovác s  Vilmos  ezredes .

A  monitoring tevékenys éget a K e-
repesi úton működő Katonai Emlé-
kezet és  Hadis í rgondozó  I gazgató s ág 
rés zeként, a belföldi és  a kü lföldi h a-

Dr. Kovács Vilmos 
ezredes
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dis í rgondozó  os ztály mellett létre-
j ött s zervezeti elem végzi.

A  HM HI M igazgató s ágai közü l 
a K özp onti I rattár a más ik, amely 
nem a budavári K ap is ztrán 
téren találh ató :  a s zervezet a 
VI I .  kerü leti Vers eny utc ában 
van, s  egyik fontos  feladataként 
közs zolgálati tevékenys éget 
végez.

–  Magáns zemélyek és  me-
gyei kormányh ivatalok egyaránt 
fordulnak az irattárh oz azzal, 
h ogy igazolj a:  az adott s zemély 
j ogos ult-e h adigondozott ellátás ra, 
avagy s em?  Tavaly az ilyen kéré-
s ek s záma megh aladta a h ú s zezret, 
telj es í tés ü k p edig nem kis  feladatot 
ró tt a keves ebb mint 2 0  emberrel 
működő szervezetre, hiszen egy-egy 
igazolás  kiadás áh oz a s zü ks éges  
iratok felkutatás a akár több ó ráig is  
eltarth at.  Más  igazgató s ágokró l át-
vezényelt munkatárs akkal, illetve 
önkéntes  tartalékos  katonák bevoná-
s ával ugyanakkor s ikeres en telj es í tik 
a feladatokat – m ondj a a pa ranc s nok.

Feith László  Fotó:  Dévényi Veronika, Galovtsik Gábor, Snoj Péter,  
s éter őr  z  s z szl s és zi its éter

A HM HIM     
 F  
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ŐS A  L ZA
Vis s zakanyarodva a h adis í rgon-
dozáshoz: külföldön (elsősorban Len-
gyelors zágban, valamint R ománia és  
U kraj na magyarok lakta terü letein)  
is számos magyar katonatemető fel-
ú j í tás ára és  átadás ára kerü lt s or 2 0 1 8  
folyamán.  O las zors zágban p edig s i-
került elérni, hogy az első világháború 
egyik ikonikus  h elys zí nén, a Monte 
Grap p án az olas z és  az os ztrák zás zló  
mellé a magyar is  odakerü lj ön.

–  Hatalmas  s iker ez, amely két 
éven át tartó  tárgyalás ok eredménye-
ként s zü letett meg.  A z olas z p artner 
kezdetben elzárkó zott a kérés ü nk 
teljesítésétől, a múlt év végén azon-
ban egyezs égre j utottunk.  A  p ontos  
feltételeket márc ius ban tis ztázzuk, s  
a tervek szerint a hősök napján, azaz 
máj us  utols ó  vas árnap j án vonj ák fel 
a magyar lobogó t a Monte Grap p án.  
A z egykori délnyugati h ads zí ntér 
magyar s zemp ontbó l s zintén fontos  
p ontj án, a D oberdó n p edig már 2 0 1 6  

óta hirdeti emléktábla honfitársaink 
h elytállás át –  s orolj a az ezredes , aki 
h as onló an nagy s ikerként tekint arra, 
hogy 2018 őszén Magyarország első 
í zben rendezh ette meg a nemzetkö-
zi h adis í rgondozó  konferenc iát.  A z 
es eményen a h ázigazdák mellett 
német, h olland, belga, franc ia, brit 
és  os ztrák s zakemberek kép vis eltet-
ték magukat.

–  A bban telj es  egyetértés  mutatko-
zott a résztvevők között, miszerint 
a h áború ban eles ettek s í rj ait gon-

26
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dozni kell, fü ggetlenü l attó l, h ogy 
a katona h azai vagy idegen földben 
nyugs zik.  A  mó ds zert, illetve az 
ideológiai megközelítést illetően vi-
s zont már akadnak eltérés ek.  A  leg-
markáns abb kü lönbs éget az j elenti, 
h ogy az adott ors zág miként tekint 
a h áború ban megh alt katonáj ára:  
hősként vagy áldozatként  A továb-
bi attitűdöt pedig az erre a kérdésre 
adott válas z h atározza meg –  ad be-
tekintés t a konferenc ián történtekbe 
a p aranc s nok.

L A S S
A  HM HI M többi igazgató s ága a 
N ándor-laktanyában tevékenykedik, 
közü lü k a Hadtörténeti Mú zeum s zá-
mí t az intézmény zás zlós ha j ój ának.

– 2018-ban a mú zeum közel 84 
ezer érdeklődőt fogadott, ami egy-

felől jelentősen meghaladta az 
egy esztendővel korábbi 62-63 ezres 
látogatószámot, másfelől új rekord. 
A külföldiek körében is népszerű-
ek voltunk: elsősorban angolszász 
nyelvterületről érkeztek vendégek, 
de s zámos  német és  kí nai turis ta 
is  megfordult nálunk a s tatis ztikák 
s zerint.  A z intézmény falain kí vü l 
s zervezett p rogramok közü l egyértel-
műen a LAJTA monitor országos útja 
emelkedett ki. Az első világháborús 
hadihajó a unán Gönyűtől indulva 
Mohácsig számos város kikötőjében 

megállt, s  ezeken a h elys zí neken 
összesen 32 ezer érdeklődő lépett a 
fedélzetére.  A  Hadtörténeti Mú ze-
um kiállí tás ait –  legyen s zó  állan-
dó vagy időszaki tárlatról, esetleg 
vándorkiállí tás ró l –  ös s zes en mint-
egy 300 ezer érdeklődő látta. Ezt a 
s zámot kevés  magyar mú zeum tudj a 
h ozni, j oggal leh etü nk rá bü s zkék 
–  idézi fel a mú lt év legfontos abb 
adatait K ovác s  Vilmos  ezredes , aki-
től megtudjuk azt is, hogy a LAJTA 
monitor idén is mét a megs zokott 
helyén, a Parlament előtti una-
s zakas zon les z látogath ató .  A  tervek 
s zerint a h aj ó  dí s zkivilágí tás t kap , 
melynek köszönhetően éjszaka is 
kellően impozáns látványt nyújtana.

27
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A  2 .  h ads ereg doni katas ztró fáj á-
nak 75. évfordulója, a „170 éves a 
Magyar Honvédség” nevű program-
sorozat, illetve az első világháború 
befejeződésének centenáriuma mel-
lett még egy es emény emelkedett ki a 
HM HI M mú lt évi j ubileumi rendez-
vényeinek s orábó l.

–  N ovemberben lett 1 0 0  éves  az 
intézményünk, s ebből az alkalomból 
2 0 1 8  folyamán s zámos  konferenc i-
át, kamarakiállí tás t s zerveztü nk.  
A z utó bbiak h elys zí ne az aula 
volt, ah ol 1 -2  h etente más -más  
különleges vagy értékes műtár-
gyat leh etett megtekinteni.  A  
c entenáriumra kiboc s átottunk 
egy emlékérmet, valamint 
az intézmény történetét 
bemutató  –  angol, német 
és magyar nyelvű – dí-
s zes  kötetet is , melyek 
mind a kollégáink keze 
munkáj át dic s érik.  
Továbbra is  nap i-
renden s zerep el az 
egy évs zázados  
történetü nket be-
mutató  kiállí tás ;  
ez a p roj ekt vár-

h ató an idén tavas s zal érh et való s ággá, 
s a nyitást követően hozzávetőleg egy 
évig les z látogath ató  –  is merteti az el-
kép zelés eket a p aranc s nok.

A z intézmény a nemzetközi s zí n-
téren is  aktí v volt tavaly.  A z angol 
fővárosban közös huszárkiállításuk 
nyí lt a londoni N ational A rmy Mus e-
ummal, s  s zintén a HM HI M történé-
s zei biztos í tották az I s onzó  E x p res s z 
mintájára az első világháború galíci-
ai h ads zí ntereire s zervezett vonatos  
nos ztalgiautazás  ( Galí c ia E x p res s z)  
s zakmai h átterét.

U gyanc s ak a kiváló  kétoldalú  kap -
c s olatok eredménye, h ogy O ros zor-
s zágban megú j ult a rudkinó i magyar 
katonai temető fogadóépülete; a te-
tőszerkezet és a nyílászárók cseréjét 
is  magában foglaló  felú j í tás ró l még 
tavaly augus ztus ban s zü letett döntés , 
s  idén j anuárban kerü lt s or a h ivatalos  
átadás ra.  A z ép ü letben a 2 .  h ads ereget 
bemutató  kiállí tás  is  nyí lik, várh ató an 
májusban, a hősök emléknapján.

MAGYAR HONVÉD28
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Lviv (korábban Lemberg, majd 
Lvov) képviselőivel is eredményes 
tárgyalás ok folytak, melynek kö-
szönhetően 2019 őszén az ukrajnai 
telep ü lés  történelmi belváros ának 
főterén „Júda magyar oroszlánjai 
Galí c iában”  c í mmel rendeznek kiál-
lítást. Az első világháborúban har-
c olt magyar zs idó  katonákró l s zó ló  
tárlat egyébként nem telj es en s zámí t 
ú j dons ágnak, h is zen annak egy vál-
tozata 2 0 1 6 -ban, a lengyelors zági 
K rakkóba n már látha tó vol t.

S A E  LE E  EL ES
Még 2 0 1 2 -ben kezdett bele a HM 
HIM „A magyar katona áldozatválla-
lása a Nagy Háborúban” címet viselő 
vállalkozás ba, melynek c élj a, h ogy 
kereshető, digitális formában publi-
kussá tegyék az első világháborúban 
elesett, eltűnt, fogságba került vagy 
megs ebes ü lt magyar katonák adatbá-
zis át.  E z a magyarezredek. h u w ebol-
dalon lesz majd elérhető.

–  F eldolgoztuk a s aj át levéltárunk-
ban, továbbá a béc s i és  a p ozs onyi 
h adilevéltárban tárolt magyar vo-
natkozás ú  anyagokat ( h alotti anya-
könyveket és temetőkatasztereket), s 
ugyanez megtörtént a Magyar N em-
zeti Levéltár Országos Levéltárában, 
illetve a megyei levéltárakban őrzött 
h alotti anyakönyvekkel is .  A zt gon-
doltuk, minden szóba jöhető forrással 
végeztü nk, amikor kiderü lt:  a Buda-
pest Főváros Levéltárában több tíz-
ezer első világháborús katona halotti 
anyakönyve van;  ezek tú lnyomó rés zt 
olyan személyekhez köthetők, akik-
ről anno, a dokumentum kiállítása-
kor, nem tudták megállapí tani, hogy 
h onnan vonultak be.  E zen h alotti 

anyakönyvek feldolgozás a 6 – 8  h ó -
nap ot ves z igénybe, ám a terveink 
szerint ennél hamarabb elérhetővé 
tesszük az érdeklődők számára az 
adatbázist, amelyet később kiegészí-
tü nk a budap es ti levéltárbó l s zárma-
zó  anyagokkal –  tudj uk meg K ovác s  

ilmos ezredestől.
Mint ah ogy a korábbiakban emlí -

tettü k, az adatbázis  négy ves ztes ég-
c s op ortra os zlik:  eles ett, megs ebes ü lt, 
hadifogságba került és eltűnt kato-
nákra.  S zámos  olyan s zemély akad 
ugyanakkor, akit előbb sebesültként 
(akár 2-3 alkalommal is), majd hősi 
h alottként vettek nyilvántartás ba.  
E gy-egy katonáró l teh át több adats or 
keletkezh etett.  E zeket termés zetes en 
a HM HI M s zakemberei alap os an 
átnézték.  E rre azért is  s zü ks ég volt, 
mert a tap as ztalatok s zerint a korabeli 
törvényh ató s ágok által kiállí tott h a-
lotti anyakönyvekben s zámos  elí rás  
s zerep elt, p éldául nem egys zer az ala-
kulatok vagy a telep ü lés ek neveit is  
ros s zul j egyezték le.  Termés zetes en 
az e  éle adatbázisokat soha nem lehet 
telj es en kés znek tekinteni, í gy ezt is  
folyamatos an fris s í tik, amennyiben 
hitelt érdemlő dokumentum kerül a 
HM HI M s zakembereinek birtokába.

–  Maga a w eboldal egyébként töb-
bet nyújt majd, mint egy egyszerű 
adatbázis: kereshető lesz az alakula-
tok kiegés zí tés i körzete, fegyverzete, 
egyenruhája. Ennek köszönhetően az 
érdeklődők komplex képet kaphat-
nak az első világháborúban harcolt 
h ozzátartozó j ukró l.  Ha p edig ró la 
fénykép e is  van a c s aládnak, s  azt a 
rendelkezés ü nkre boc s átj a, akkor a 
fotó  digitalizált változatát feltöltj ü k 
a h onlap ra –  vázolj a a terveket a p a-
ranc s nok, maj d rátér a HM HI M más  
érdekes  pr oj ektj eire.

– Segesvár térségében a Petőfi  
I rodalmi Mú zeummal közös en vég-
zü nk c s atatérkutatás t;  eh h ez a régés z 
s zakembert intézményü nk biztos í tj a.  
Az eredmények persze valószínűleg 
nem fogják átírni az 1849. július 
3 1 -én ví vott ü tközettel kap c s olatos  
eddigi is mereteinket, de s zolgálh at-
nak érdekes  adalékokkal.  Has onló  
munkálatokra kerü l s or K omárom-
Herkályp us ztánál, ah ol a h arc ok 
után ulánus  tömegs í rt alakí tottak ki.  
Mélyreh ató bb kutatás ok h iányában 
ugyanakkor az ezzel kap c s olatos  in-
formác ió k ellentmondás os ak.  Tis z-
tázás ukra a N emzeti K özs zolgálati 
E gyetemmel és  K omárom város ával 
közös en ves zü nk rés zt a p roj ektben.  
Még 2 0 1 6 -ban indult a F iumei ú ti 
N emzeti S í rkert 5 2 -es  p arc elláj ának 
felú j í tás a.  A  terveink s zerint oda 
les znek áttemetve a Magyarors zágon 
nyugvó, magukat az első világhá-
borúban kitüntető magas rangú ka-
tonák, akiknek jelenlegi sírhelyéről 
már nem gondos kodik s enki.  A  kü -
lönböző hazai építkezések, útépítések 
során előkerülő, második világhábo-
rú ban eles ett magyar katonák földi 
maradványainak végső nyughelye-
ként s zintén az 5 2 -es  p arc ella s zol-
gál majd; ők eddig a budaörsi német 
katonai temetőben kapták meg a vég-
tis ztes s éget –  zárj a a bes zélgetés t az 
ezredes .
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NEM VETTÉK 
FÉLVÁLLRÓL

Több feladat, egy fegyver
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HAMAROSAN ITTHON IS BEMUTATKOZHAT A CARL 
GUSTAF TÍPUSÚ, VÁLLRÓL INDÍTHATÓ RAKÉTAHAJTÁSÚ 

GRÁNÁTVETŐK LEGÚJABB VÁLTOZATA. A FEGYVER 
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Amint azt Böröndi Gábor altá-
bornagy, a Honvéd Vezérkar 
főnökének helyettese az Echo 

TV-ben elmondta, a Magyar Honvéd-
ség fejlesztésének egyik elemeként 
Carl Gustaf páncéltörő eszközökkel 
bővül majd a katonák fegyverparkja. 
Nem véletlenül eshetett a választás 
a széles körben alkalmazott, számos 
ország által hadrendben tartott, több 
évtized hadszíntéri tapasztalatai 
nyomán többször továbbfejlesztett 
gránátvetőre, vélhetően annak leg-
modernebb, M4-es változatára.

AZ ELSŐ LÉPÉSEK
A kezdetek egészen a második vi-
lágháborúig nyúlnak vissza. Bár a 
világégésből a semleges Svédország 
hadserege kimaradt, a hatesztendős 
küzdelem tanulságait, haditechnikai 
fejlesztéseit nagy fi gyelemmel kö-
vették és dolgozták fel. Az 1943-ban 
hadrendbe állt német Panzerfaust, 
a válaszként érkezett amerikai M1 
Bazooka, majd ez utóbbit lemásoló, 
szintén a Wehrmacht-nál rendszere-
sített Panzerschreck vagy a brit PIAT 
alapvető változásokat hoztak a gya-
logsági páncéloselhárítás területén. 
Bebizonyosodott: a jól képzett és hi-
degvérű lövészkatona egy rakétahaj-
tású gránátvetővel, ha kis távolságon 
belül is, de képes lehet leküzdeni a 
páncélozott járműveket, harckocsi-
kat, rohamlövegeket.

A svéd mérnökök így a tervező-
asztalhoz ültek: Hugo Abramson 
és Harald Jentzen a Kungliga 
Arméförvaltningens Tygavdelning, 

vagyis a svéd királyi haditechnikai 
szervezet keretein belül alkotta meg 
az 1948-ban hadrendbe állított 8,4 
cm Granatgevär m/48 (Grg m/48) tí-
pusú fegyvert. A 84 milliméter űrmé-
retű gránátvető az állami kézben lévő 
Carl Gustaf fegyvergyárban készült. 
A hátrasiklás nélküli, ebből adódóan 
nagyobb indítótöltetű lövedékekkel 
működő fegyverből kilőtt gránát se-
bessége elérte a másodpercenkénti 
290 métert, ami majdnem a három-
szorosa volt a német Panzerfaus-
ténak. Ráadásul – eltérően a már 
említett páncéltörőktől – a kezdettől 
fogva huzagolt csővel készült, s az 
így „megpörgetett” gránát pontosabb 
maradt nagyobb távolságokban is. 
Persze itt nem kilométerekről beszé-
lünk: a maximális, hatásos lőtávol-
ságot álló célok esetében 700 méter-
ben, míg mozgó harckocsik esetén 
legfeljebb 400 méterben határozták 
meg.

Az első generációs rakétavető je-
lentős sikereket aratott a nyugat-eu-
rópai hadseregeknél, amelyeknek egy 
esetleges konfl iktus esetén a szovjet 
harckocsizó magasabbegységek sok-
ezres T–34–85-ös, majd T–54-es és 
T–55-ös „acélfalaival” kellett volna 
szembenézniük. A visszajelzéseknek 
megfelelően persze a tervezőmér-
nökök sem tétlenkedtek: 1964-re 
megszületett a Carl Gustaf M2. Ez 
gyorsan felváltotta a korábbi változa-
tot, köszönhetően jelentősen kisebb, 
így egyszerűbben hordozható, 14,2 
kilogrammos tömegének.

Az 1991-ben bemutatott M3-as 
még könnyebb lett. A cső kettős ki-
alakítású: a huzagolást tartalmazó, 

vékony, belső részt acélból, míg a 
külső köpenyt szénszálas kompo-
zitból alkották meg. Ennek, illetve 
számos, acélból készült alkatrész mű-
anyagra vagy könnyűfémre történt 
cseréjének köszönhetően sikerült a 
harcra kész vetőcső tömegét 10 ki-
logrammra „fogyasztani”. Aki volt 
lövészkatona, tudja, mennyit jelent-
het ez a több mint négy kilogramm 
mínusz…

Az üzleti siker nem is maradt el. 
Olyan elitegységek is használták 
vagy használják, mint a brit Különle-
ges Légiszolgálat (Special Air Servi-
ce – SAS), az amerikaiak különleges 
erői vagy ranger egységei. Ekkor már 
a hagyományos harckocsivadász fel-
adatkör mellett a bunkerek, szobák, 
barlangok elleni támadásokra is al-
kalmas volt a Carl Gustaf, köszönhe-
tően a speciális gránátoknak.

A NEGYEDIK GENERÁCIÓ
Az amerikai hadsereg jelentős 
mennyiséget rendelt az M3-as vál-
tozatból, többfeladatú, páncélozott 
és személyek elleni, szakaszszintű 
fegyverként (Multirole Anti-Armor 
Anti-Personnel Weapon System 
– MAAWS) hadrendbe állítva a 
gránátvetőt. 2011 novemberétől az 
afganisztáni hadszíntéren is bevetet-
ték, ahol a gyakorlati tapasztalatok 
szerint megfelelő optikai célzókészü-
lékkel akár 900 méteres távolságban 
is pontosnak bizonyult az FGM–148 
Javelin irányított páncéltörő rakétá-
hoz képest sokkal olcsóbb és köny-
nyebb fegyver. Géppuskafészkek, 
megerősített állások, helyiségek, épü-
letek ellen nagy segítséget nyújtott az 
MAAWS. Az amerikai változat 9,5 
kilogrammos tömegét ugyanakkor 
soknak tartották a katonák, így 2013 
márciusában a különleges erők pá-
lyázatot írtak ki a fegyver könnyíté-
sére és a vetőcső megrövidítésére – a 
harcászati paraméterek, a kezelhető-
ség vagy a strapabíróság csorbulása 
nélkül.

Ekkor már a SAAB dolgozott 
a leendő M4-esen, többek között 
ismét komoly súlycsökkentést meg-
célozva. Az új változat a 2014-es 
AUSA-kongresszuson mutatkozott 
be. A fejlődés imponáló volt: sikerült 

Trautmann Balázs   Fotó:  internet
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a harckész rendszer tömegét 6,6 ki-
logrammra leszorítani, s a cső maga 
is 950 milliméterre rövidült. Ennek 
oka a hadviselés megváltozása volt: 
egyre több esetben a fegyveres küz-
delem helyszíne a nyílt vagy erdős 
lakatlan területekről a városokba 
helyeződött át. Itt viszont élet-halál 
kérdése lehet, hogy mennyire köny-
nyű az épületek folyosóin, szobáiban 
vagy éppen a település házai között 
mozogni a gránátvetővel. Alapkö-
vetelményként fogalmazódott meg, 

hogy a fegyvert zárt 
helyen alkalmazó keze-
lő ne legyen kitéve az 
eszköz okozta sérülés 

veszélyének.
A tömegcsök-

kenés zöme az új, 
titánium betéttel el-
látott karbonszálas 
cső érdeme. A 
SAAB emellett 
felkészítette a fegy-
vert a kilövés során 
programozható 
lőszerek alkalmazá-
sára is. A felhasz-

nálók életét 
könnyíti meg 
az állítható 

markolat és 
válltámasz, 
illetve a 
Picatinny-

sínek, amelyekre a feladatnak 
megfelelő célzórendszerek, lézeres 
céltávmérő, maradékfény-erősítő, 
infravörös- vagy videokamerák is 
felszerelhetők.

A biztonságot erősíti a beépített 
indításszámláló (egy cső a gyár ada-
tai szerint 1000 gránát kilövésére 
alkalmas), illetve a szállítás közbeni 
véletlen indításokat kiküszöbölő biz-
tosítórendszer. Az M4-eseket alapve-
tően kétfős csapat kezeli, de szükség 
esetén egyetlen lövészkatona is mű-
ködtetheti – igaz, ekkor a tűzgyorsa-
ság csökken és az extra gránátokat is 
neki kell cipelnie. Apropó, gránátok: 
a kumulatív és repesz-romboló mel-
lett termobarikus, megnövelt repesz-
hatású (kartács), füstképző, világító, 
rakéta póthajtású repesz-romboló és 
kettős (tandem) robbanófejjel ellátott 
kumulatív lőszerből is válogathat a 
megrendelő. A SAAB és az amerikai 
Raytheon közös fejlesztésének ered-
ményeként pedig várhatóan 2020-tól 
már lézeres önirányítású, 2000 mé-
teren belül precíziós csapásmérésre 
alkalmas gránátot is lehet majd hasz-
nálni.

VILÁGSIKER
Arról még nincs információ, hogy a 
magyar megrendelés milyen értékű 
és hány gránátvetőről, illetve milyen 
lőszerekről szól. Az viszont biztos, 
hogy az M4-es változat első meg-
rendelője is egy NATO-tagország, a 
szomszédos Szlovákia volt még 2015 
szeptemberében. Ők a már régebb 

óta használt M3-asokat váltot-
ták fel a modernebb, könnyebb 
M4-esekkel, amelyeket 2017 jú-
liusában szállított le számukra a 
SAAB.

Ennél is nagyobb volumenű 
megrendelés érkezett az amerikai 
különleges erők parancsnoksá-
gától (USSOCOM) 2015 októ-

berében, amely az M4-esek mellett 
az ezen a fegyveren alapuló M3E1 
változatból is vásárolt 1111 darabot a 
hadsereg számára. Szintén az M4-est 
választotta Ausztrália; a kontinensnyi 
ország haderejének katonái várható-
an 2020-tól kapják majd meg a Carl 
Gustafokat.
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A magyar légierő JAS–39EBS 
HU  gép ei s em c s ak az MH 
59. Szentgyörgyi ezső Re-

pülőbázis kecskeméti betonját kop-
tatják: 2015 szeptemberétől a Balti 
Légtérrendészeti Szolgálat (Baltic 
Air Policing – BAP) NATO-misszió 
keretében biztosították sztország, 
Lettország és Litvánia légterének 
védelmét. A feladat idén megismét-
lődik, s az itthon maradt Gripenek is 
„vendégségbe mennek”: a kecske-

méti repülőtér modernizálása miatt 
előreláthatólag tavasztól legalább fél 
éven keresztül az MH Pápa Bázisre-
pülőtér lesz a vadászgépek otthona.

KELL VALAMI MOBIL…
A világpiacon jelentős sikereket 
elért JAS–39C/  Gripeneket gyár-
tó SAAB vállalatcsoport felismerte 
annak szükségességét, hogy az 

amúgy külső szükségrepülőtereken 
történő üzemeltetésre is alkalmas 
gépek mellé egy olyan, könnyen 
hordozható és telepíthető hangár-
komplexumot fejlesszen ki, amely-
nek segítségével gyakorlatilag bárhol 
megoldhatóvá válnak a bonyolultabb, 
nagyobb beavatkozást igénylő mű-
szaki munkálatok – csak le tudjon 
szállni a helyszínre a vadászbombá-
zó. A SAAB számos esztendőt töltött 
el azzal, hogy fejlessze és fi nomítsa 

HANGÁR 
A SÁTORBAN

34

Kényelmes átmeneti otthon

A MODERN, NEGYEDIK 
GENERÁCIÓS
VADÁSZBOMBÁZÓK, 
LEGYENEK BÁRMILYEN 

EGB Z ATÓAK  IDŐNKÉNT 
KOMOLYABB JAVÍTÁST, 
KARBANTARTÁST IGÉNYELNEK.
EZT A SAJÁT REPÜLŐTÉREN 
ARÁNYLAG EGYSZER EN LE ET
MEGOLDANI, DE MI VAN AKKOR, 

A A GÉPEK A AZAI BETONTÓL 
TÁVOL ÁLLOMÁSOZNAK?
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a modulrendszerű, az egyes megren-
delők igényeinek és persze a kiszol-
gálandó haditechnikai rendszereknek 
megfelelő megoldásokat.

Ennek egyik, s egyben legössze-
tettebb, legtöbbet nyújtó végterméke 
a eployable Aircraft Maintenance 
Facility ( AM) nevű különleges 
hangár, amely azonban jóval több 
annál, mint egy „egyszerű”, hordoz-
ható és a helyszínen felfújható, nagy-
méretű sátor.

Trautmann Balázs   Fotó:  SAAB és internet
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A Honvédelmi Minisztérium 2018. 
december 18-án jelentette be, hogy 
a Magyar Honvédség számára egy 
ilyen rendszert vásárolnak, annak 
minden elemével, vagyis a karban-
tartáshoz szükséges konténerekkel, 
illetve az egész komplexum rejtését 
biztosító Barracuda álcázórendszerrel 
együtt.

A SAAB kérdésünkre adott vá-
laszából kiderült: a AM-rendszer 
egyes komponenseit már korábban 
rendszeresítették más vásárlók. A 
műszaki eszközöket tároló és ki-
szolgáló konténereket a svéd légierő 
alkalmazza évek óta, alapvetően a 
JAS–39C/  Gripenekhez, de számos 
esetben a légierő helikoptereinek 
kiszolgálását is ezek segítségével 
oldották meg egy-egy hadgyakorlat 

során. A felfújható hangárt pedig az 
olasz légierő használja, immár több 
mint tíz esztendeje. A teljes, álcavé-
delemmel is ellátott AM azonban 
először Magyarországon áll majd 
hadrendbe.

MINDEN A HELYÉN
A AM „lelke” és egyben legna-
gyobb, önálló eleme maga a hangár-
sátor. A 20 méter hosszú, 12 méter 
széles, 8 méter magas, speciális, 
felfújható anyagból készült épület-
ben kényelmesen elférnek a Gripe-
nek; karbantartásnál kettő, tárolásnál 
négy vadászbombázó kaphat helyet 
a fedett térben. A hangár szerkezeti 

stabilitásáról könnyűfém váz gondos-
kodik, amelyet a rugalmas, levegővel 
telített, belül fehér, kívül választható-
an fehér vagy zöld színű falak borí-
tanak be oldalt és felül. A hangárhoz 
természetesen járnak a megfelelő 
rögzítőelemek, a belső világítás, il-
letve az első és hátsó – elektromoto-
rokkal mozgatott, az időjárás ellen 
védelmet nyújtó – hangárajtók is.

A rendelhető elemek között sze-
repel a katapultülések kiemelésére 
szolgáló rendszer, a speciális, nagy 
teherbírású műanyagból készített 
padlózat, az elektromos energiát 
szolgáltató generátor, illetve a meg-
felelő munkakörnyezethez szüksé-
ges hűtő-fűtő és páraszabályozó 
berendezés. A mobil hangár szállí-
tása történhet légi úton (például egy 

C–130 Hercules belsejében) vagy a 
STANAG 2413 és IN 30772 szab-
ványoknak megfelelő standard, 20 
láb hosszú konténerekben, vasúton 
vagy közúton. A kicsomagoláshoz és 
a hangár felállításához a gyártó sze-
rint 4-5 emberre, egy villástargoncára 
és nagyjából 12 órára van szükség.

A rendszer fontos elemei a hangár-
ban dolgozó műszaki szakembereket 
kiszolgáló konténerek. Ezek szintén 
szabvány méretű, 20 láb hosszúsá-
gúak, belsejüket pedig a megrendelő 
kívánságai szerint, továbbá a kiszol-
gálni szánt típusok követelményei-
hez lehet alakítani, természetesen az 
adott szakág (sárkány, avionika, ka-
tapult, fegyverzeti) számára megfe-
lelő módon. Az üzemkésszé varázsolt 

hangár mellé lerakható (azzal össze-
köthető), műhelyként, raktárként is 
használható konténerek szintén szál-
líthatók légi úton, szárazföldön vagy 
tengeren.

ELREJTENI, AMIT LEHET
Nem véletlenül a Barracuda 
álcázórendszerrel együtt vásárolja 
meg a Magyar Honvédség a mobil 
hangárt: a 21. században már alap-
vető fontosságú, hogy a saját erőket 
minél fejlettebb passzív védelmi 
eszközökkel is óvjuk az ellenséges 
felderítő és csapásmérő egy-
ségekkel szemben. A fejlett 
szenzorok idején már 
kevés az egyszerű te-

repfestés vagy álcaháló: olyan meg-
oldás szükséges, amely lehetőleg 
egyszerre képes elrejteni a harcko-
csit, a tüzérségi lövegeket, a radaro-
kat, rádióadókat vagy akár a mobil 
hangárt is a látható, illetve a szabad 
szemmel láthatatlan (infravörös, 
ultraibolya, radar) hullámsávokban 
egyaránt.

A SAAB erre alkotta meg a 
Barracuda-rendszert: a cél a minél 
teljesebb beolvadás a környezetbe. 
Ennek megfelelően folyamato-
san kerültek a piacra a különböző 
égöveknek megfelelő változatú  
Barracudák. 2018-ban például az 
Arctic Camouflage Net debütált, 
amely az egyre fontosabbá váló sark-
vidéken nyújt védelmet a fürkésző te-
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kintetek ellen. Ehhez a háló mindkét 
oldalára szükség lehet: az egyik tiszta 
fehér, míg a másik oldalon a fehér 
színt a szürke számos árnyalatával 
egészítik ki, a különböző téli tájak-
nak megfelelő rejtést nyújtva.

A teljes AM-rendszer kiépítése 
a SAAB szerint összesen 48 munka-

órát vesz igénybe és a kialakult har-
cászati-logisztikai helyzetnek, illetve 
a felhasználó igényeinek megfelelően 
hosszú időre szóló karbantartóbázis-
ként is üzemeltethető. A gyártó sze-
rint a AM ideális abban az esetben 
is, ha a légibázison a meglévő, ha-
gyományos hangárépületet felújítják 

vagy átépítik, s ideiglenesen pótolni 
szükséges egy mobil megoldással. 
Szintén segíthet olyan helyzetekben, 
amikor a repülőgépeknek kell költöz-
niük, akár a missziós feladatok ellá-
tása, akár a saját légibázis átépítése 
miatt.

A AM előnye még, hogy továb-
bi középső elemek betoldásával a 
hangár meghosszabbítható, így egy-
szerre még több, javításra váró légi 
vagy szárazföldi jármű fér el benne. 
Természetesen nincs korlát a rend-
szerben használható karbantartó kon-
ténerek számát illetően sem.
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Lesz-e egységes európai harckocsi?

Lép ni kell, h is zen a világ más  ré-
s zein s em als zanak a h arc koc s i-
fejlesztők: az orosz T–14 Armata 

vagy a kínai T –99A jelentette ki-
hívásokra illene válaszolni. A sokat 
látott és  s oks zor továbbfej les ztett ( a 

Balkánon, Afganisztánban és Szíriá-
ban harcolt) Leopard 2-esek 2010-ben 
bemutatott A7  változatai sem jelen-
tenek több évtizedre elegendő meg-
oldást. A harckocsipiac két európai 
„ nagyágyú j a” , vagyis  F ranc iaors zág 

és Németország 2012 óta dolgozik 
együtt a fő szárazföldi harci rend-
szer (Main Ground Combat System 
– MGCS) nevet kapott programon. 
Ennek célja kifejleszteni, majd előbb 
a két ország, a későbbiekben pedig az 
E U  minél több tagállamának h ads ere-
gében rends zerbe állí tani egy modern, 
max imális  védelemmel és  p ánc éltö-
rő képességgel rendelkező, de még 
kezelhető tömegű, egységes nehéz 
harckocsit. A tervek szerint 2033-tól 
elsőként a francia hadsereg Leclerc-
j eit és  a Bundes w eh r L eop ard 2 -es eit 
cserélik le, de a 2030-as évek közepé-
től a többi csatlakozó európai ország 
is  nagy s zámban állí th atna h adrendbe 
az új lánctalpasból.

MAGYAR HONVÉD38

KÖZÖS NAGYVAS
A FELCÍMBEN FELTETT KÉRDÉSRE MA MÉG SENKI 
NEM TUD PONTOS VÁLASZT ADNI. A SZÁNDÉK, 
LEGALÁBBIS A SZAVAK SZINTJÉN  EGYÉRTEL EN 
MEGVAN, DE NEHÉZ MEGJÓSOLNI, HOGY MOST 
SIKERÜL-E LEKÜZDENI AZ OLY SOK ÖSSZEURÓPAI 
VÉDELMI FEJLESZTÉST ZÁTONYRA FUTTATÓ 
SZ KLÁTÓK R SÉGET

A hidegháború öröksége: 
Challenger 2.

38-39-40-41.indd   2 2019. 02. 06.   12:07:40



HADITECHNIKA

Lesz-e egységes európai harckocsi?
Trautmann Balázs   Fotó: internet

KEVÉS KONKRÉTUM

A GA és a BAAINB  közös 
fi nanszírozásában és szakmai fel-
ügyeletével zajló projektről meg-
lehetősen kevés konkrétumot lehet 
tudni. Ami biztos: a tervezés során 
ügyelni kell arra, hogy a főutak és 
a vasútvonalak terhelhetőségét ne 
h aladj a meg az ú j  lánc talp as  tömege.  
F igyelembe véve a modern, irányí -
tott és vállról indítható páncéltörő 
rakéták, illetve a h arc koc s iágyú k 
j elentette ves zélyt, nem les z egy-
szerű a megfelelő páncélvédettség 
elérése. Szakértők szerint több le-
hetőség közül választhatnak a fej-

lesztőmérnökök. Az aktív védelmi 
rends zerek, azaz a h arc koc s i ellen 
indított rakétákat „levadászó” esz-
közök alkalmazás a elengedh etetlen 
lesz a kezelőszemélyzet megfelelő 
túlélőképességének biztosításához. 
Szintén valószínűnek látszik a to-
rony automatizálás a, vagyis  az oros z 
Armatához hasonlóan a legénység 
a p ánc éltes tben kap  h elyet, s  a to-
ronyban csak az önműködő töltőbe-
rendezés , illetve a felderí tés h ez és  a 
tűzvezetéshez szükséges rendszerek 
lesznek az ágyú mellett. A szakem-
berek emellett támas zkodh atnak 
majd a nanotechnológiára. Az opti-
mis ta vélemények s zerint az ilyen, 
új generációs, speciális anyagokból 

kialakí tott p ánc élzat radikális an ki-
s ebb tömeg mellett nyú j th at a j elen-
legivel azonos  védelmi s zintet.

A védelem mellett a támadóerő 
sem lesz elhanyagolható. alószí-
nűleg a napjainkban általánosan 
elterjedt 120 milliméternél nagyobb 
űrméretű ágyúban gondolkodnak 
a mérnökök. Itt érdemes megemlí-
teni a Rheinmetall fejlesztését. A 
j elenleg kí s érleti lövés zeteken tel-
jesítő, 130 milliméteres, nagy kali-
berhosszúságú, sima csövű ágyú 
elsőként a Leopard 2A8 változaton 
j elenh et meg, de h a beválik, akkor 
az új lőszerekkel együtt akár az 
„ E uroh arc koc s i”  alap fegyverzete 
is  leh et.  E lvi és  környezetvédel-

MAGYAR HONVÉD 39
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mi okokból a merített uránmagvas 
páncéltörő lőszer nem jöhet szóba a 
lőszerek fejlesztésénél, de szakértők 
szerint az ágyúcsőből indítható irá-
nyí tott rakétákkal minden, j elenleg 
ismert páncélzat leküzdhető lesz.

Kérdés még a meghajtás is: bár 
a jövőt sokak szerint az elektromos 
vagy a h ibridh aj tás  j elenti, ebben a 
pillanatban nincs olyan, megfelelő 
teljesítményre képes és megbízhatóan 
működő elektromos vagy elektro-
dí zel h aj tás lánc , amelyet alkalmazni 
lehetne. Az M1 Abrams-család gáz-
turbinája sokat fogyaszt, így valószí-
nűleg egy továbbfejlesztett, takaréko-
s abb, de az elektronikai rends zerek 
energiaigénye miatt sokkal erősebb 

generátorokkal felszerelt turbódízel 
motor dolgozh at maj d a h arc koc s iban.

É ŐL A
É rdekes  elkép zelés ként bukkant fel 
a francia Nexter Systems és a német 
Krauss–Ma  ei Wegmann közös pro-
totípusa: a párizsi Eurosatory 2018 
védelmi ip ari kiállí tás on bemutatott 
European Main Battle Tank (EMBT) 
minden alkatrésze ismerős volt már. 
Nem véletlenül: a lánctalpas alvá-
za egy L eop ard 2 -es , mí g a torony 
a Leclerc-ről érkezett. A szakértők 
erős kétkedéssel fogadták a hibri-
det: a legfontosabb ellenérv éppen 

az volt, hogy jelentős, új képességet 
vagy technológiai áttörést nem je-
lentene a L ec L eop ard néven is  el-
híresült harcjármű rendszeresítése. 
A két cég mérnökei szerint viszont 
igazából nem is az új európai harc-
kocsi prototípusa állt a látogatók 
előtt, hanem annak bizonyítéka, 
h ogy a két nemzet védelmi ip ari 
óriásai igenis képesek együttmű-
ködni és  közös  p roj ekttel j elentkez-
ni a nemzeti h atárok által s zabdalt 
harckocsi-piacon. A Lepoard 2-es 
alvázára épített, aránylag könnyűnek 
számító, kétszemélyes, automata 
töltőberendezéssel ellátott Leclerc-
torony miatt h at tonna „ s zabad 
kap ac itás ”  is  keletkezett, amelyet 
pótpáncélzatra, aktív védelmi rend-
szerekre, kívülről indítható felderítő 
„drónra” vagy elektronikai hadvise-
lés i rends zerre leh et fordí tani.

Szakértők szerint alapvetően be-
folyásolhatja a leendő fejlesztést 
a Rheinmetall és a Krauss–Ma  ei 
Wegmann (KMW), vagyis a terület 
két legnagyobb európai (pontosab-
ban német) résztvevőjének össze-
olvadása. A Rheinmetall már régen 
s zemet vetett rivális ára, s  dec ember 
elej én h ivatalos an is  elis merte, h ogy 
megkezdték a tárgyalás okat az ü zlet 
előkészítéséről. Ez egy erős fran-

T–14 Armata, 
az új orosz harckocsi.

Alul Leopard 2-es, felül Leclerc.
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c ia s zálat is  beh ozna a történetbe, 
hiszen a KMW a francia Nexter 
Systems-szel (amely több más 
páncélozott jármű és önjáró löveg 
mellett a L ec lerc  neh éz h arc koc s ik 
gyártója is) közösen, 50-50 száza-
lékos  rés zes edés s el alap í totta meg 
a KN S nevet kapott vállalatot. Az 
eddigi elemzői információk szerint 
2019-ben éppen a Rheinmetall és 
a KN S ajánlata feszül majd egy-
más nak a Main Ground C ombat 
System projekt elnyeréséért. Kérdés, 
hogy egy gyors és zökkenőmentes 
tárgyalássorozat után is hosszú időt 
igénylő felvásárlás, majd integrálás 
mennyire érinti az európai harcko-
csi-fejlesztési elképzeléseket. S per-
s ze azt s e feledj ü k el, h ogy a N ex ter 
tulaj donos a a franc ia állam, í gy 
P árizs nak komoly s zava leh et még 
a német c égek ös s zeolvadás ában, a 
KN S-ben birtokolt 50 százalékos 
tulaj donrés ze miatt.

KONZERVNYITÓ
Az új harckocsi képességei után 
érdemes  áttekinteni a p ánc éltö-
rő rakéták piacát. Ott is alakulhat 
egy közös európai rendszer, amely 
a NATO (és az EU) egységesített, 

új, nagy teljesítményű páncéltö-
rő fegyvere lehetne. A kontinens 
gyártói eddig is fejlesztettek ilyen 
eszközöket: a S ingfi re, a HOT 
vagy a Milan rakéták több h áború -
ban is  bizonyí tották kép es s égeiket.  
A világpiac jelentős részét azonban 
letarolta az amerikai AGM–114 

Hellfi re II és az izraeli 
védelmi ip ar s zámos , 
a h arc téri tap as ztala-
toknak köszönhetően 
folyamatos an fej les ztett 
rakétac s aládj a.  E zt, illet-
ve az elmú lt évtizedben 
komolyan megerősödött, 
továbbfej les ztett oros z 
páncélosképességeket fi -
gyelembe véve s zü letett 
döntés  egy ú j , egys éges  
európai fegyver kifej-
lesztéséről. A szintén 
összeurópai (az Airbus, 
a BAE Systems és a Le-
onardo közös  c égeként 
működő) MB A szerint 
ugyanakkor az E U -s  
fi nanszírozással megva-
lósítani tervezett, látó-
h atáron tú li s zárazföldi 
h arc téri rakétarends zer 
(Beyond-Line-of-Sight 
Land Battlefi eld Missile 
System – BLSLBMS) 

s zinte feles leges  is , h is zen itt a 
remek, franc ia Mis s ile Moyenne 
Portée (MMP), amelyet 2017-ben 
állí tott h adrendbe a franc ia h ads e-
reg, a már említett, francia–német 
Milan utódjaként. További érde-
kes s ég, h ogy ép p en F ranc iaors zág 
a BLSLBMS-projekt koordinátora, 
amely a közös , minél j obban integ-
rált európai haderőt célként kitűző 
állandó, strukturált együttműködés 
(Permanent Structured Cooperation 
– PESCO) 34 kiemelt fejlesztésének 
egyike, s  eddig Belgium és  C ip rus  
c s atlakozott h ozzá.

A probléma itt is „csupán” annyi, 
hogy az MMP ugyan valóban vado-
natú j  és  komoly kép es s éget felmuta-
tó (1000 milliméternél nagyobb ho-
mogén p ánc élzat átégetés ére kép es ) , 
járműről vagy állványról indítható 
irányított rakéta, de az MB A köz-
leményén kí vü l még s ok j ele ninc s  
annak, h ogy egys éges en mögé állt 
volna a többi, rakétatec h nikában j ár-
tas tagállam. Az MB A egyik leg-
fontosabb érve: a szóba jöhető meg-
oldás ok vagy fej les ztés ek közü l ez 
az egyetlen, amely kizárólag európai 
alkatrészekből, rendszerekből épül, 
í gy az E gyes ü lt Á llamoknak vagy 
más  ors zágnak s emmilyen befolyás a 
ninc s  az MMP  gyártás ára vagy ex -
portpiacon történő értékesítésére.

41

A nagy teherbírású 
testre került fel 

a könnyebb torony.
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Az elmúlt két évtizedben első-
sorban a szárazföldi célpon-
tok elleni, nagy h ató távols ágú  

p rec í zió s  c s ap ás mérés re alkalmas  
fegyverek álltak a katonai vezetés  
fi gyelmének központjában. Ennek 
megfelelően az ellenséges hajóegy-
s égek lekü zdés ére s zolgáló  es zközök 
lassan kikoptak a nukleáris meghaj-
tású vadásztengeralattjárók arzenál-
jából. Most azonban szép csendesen 
– és alaposan továbbfejlesztve – visz-
szatérnek az UGM–84 Harpoon (Szi-
gony) irányított rakéták.

A HIDEGHÁBORÚ SZÜLÖTTE
Pedig fi noman szólva is veterán 
fegyverről van szó. A Harpoon a hi-
degháború szülötte: a szovjet fl otta 
felszínen haladó dízel-elektromos 
tengeralattjárói elleni, nagyobb tá-
volságból végrehajtható támadások 
igénye miatt keres tek egy irányí tott 
rakétát még az 1960-as években. Az 
1965-ben indult fejlesztésnek óriási 

lökés t adott 
az izraeli INS 
ELIAT rom-
boló elsüly-

Harpoon-ok 
a víz alatt

A BIZTONSÁGPOLITIKAI HELYZET VÁLTOZÁSA 
RENDSZERINT AZ ADDIG ALKALMAZOTT 
FEGYVERZET TERÉN IS VÁLTOZÁSOKAT 
EREDMÉNYEZ. JÓ PÉLDA ERRE, HOGY 
AZ AMERIKAI HADITENGERÉSZET 
K SZ N ETŐEN A RIVÁLIS FLOTTÁK 

MODERNIZÁCIÓJÁNAK) ISMÉT A HADIHAJÓK 
ELLENI HADVISELÉSRE KONCENTRÁL. VISSZA  A SZIGONYOKKAL!

MAGYAR HONVÉD42

UGM–84 Harpoon, 
betöltés közben.
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lyesztése. Ez volt az első olyan eset a 
világon, amikor egy hadihajó (ponto-
sabban három, Komár-osztályú raké-
tás  gyors nas zád)  irányí tott rakétával 
süllyesztett el egy másikat. A P–15 
Termit (SS–N–2 Styx) rakétákból 
három találta el 1967. október 21-én 
délután az öreg -osztályú izraeli 
rombolót.

A támadást 
követően a 
mérnökök 
nagyobb 
s ebes s égre 
kap c s oltak 
s  a h aditengerés zet 
vezetés e is  minden 
forrás t biztos í tott a 
tengeri h advis elés t 
alapjaiban átfor-
máló  fegyver 
kifejleszté-

séhez. Ekkor már egy olyan fegy-
verrends zert kép zeltek el, amely a 
lehető legszélesebb körben alkalmaz-

h ató , s  í gy ví z aló l, 
a vízfelszínről 
és a levegőből 
is indítható. Az 
első tesztre 1972. 

december 20-án 
került sor. Már az 

1977-ben hadrendbe 
állt, sorozatgyártott vál-

tozat is minden időjárási 
viszonyok között, éj-

jel-nappal hasz-
nálható, 221 
kilogrammos  

repesz-romboló 
robbanófejjel ellá-

tott rakéta volt, ko-
moly (egyben az indító 

platformtól függő) ható-
távolsággal. A levegőből 

(egészen pontosan a P–3C 
Orion haditengerészeti járőrre-

pülőgépről) indított AGM–84A 
akár 125 kilométerről is célba 

talált, köszönhetően a Teledyne 
CAE J402 típusú, kisméretű sugár-
hajtóművének. A tengeralattjárók 
vetőcsövéből (UGM–84A) és a ha-

dihajókról (RGM–84A) induló cirká-
lórakétákat külön szilárd hajtóanyagú 
gyorsítórakéták segítették a megfele-
lő, óránként 860 kilométeres utazó-
sebesség eléréséhez. Sőt, 1983 után 
az amerikai légierő is megkapta a 
Harpoon-t: elsőként a Boeing B–52H 
Stratofortress stratégiai nehézbom-
bázók, szintén hajóvadászati felada-
tokra. A rakéta saját magasságmérő 
radarjával repül a vízfelszín felett 
minimális magasságban, s célpontját 
aktív radarvezérlésű keresőfejével 
fogja be.

FOLYAMATOS FEJLESZTÉS
Természetesen, mint minden, év-
tizedekig h adrendben álló  fegyver 
esetében, elkerülhetetlen volt a fo-
lyamatos modernizálás. Nem vélet-
len:  az ellens éges  h aditengerés zet 
légvédelmi rendszerei is fejlődtek. 
A Block 1B (A/R/UGM–84C) az 
elődjétől eltérően a becsapódás előtt 
már nem „ugrik fel” 1800 méte-
res magasságba, hogy célpontjára 
felülről zuhanjon rá, hanem marad 
a tengerszinten. A Block 1C (A/R/
UGM–84 ) esetében pedig az indí-

Trautmann Balázs    Fotó: internet

VISSZA  A SZIGONYOKKAL!
43MAGYAR HONVÉD
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tás előtt ki lehet választani a végső 
támadás repülési profi lját is.

Az első, 1991-ben csak prototípus-
ként elkés zü lt komolyabb fris s í tés , 
a Block 1  az A/RGM–84F jelzést 
kapta. A nagyobb üzemanyagtartály 
miatt a maximális hatótávolság is ala-
posan megnőtt: levegőből indítva 
közel 280 kilo-
méterre. Ezt 
a változatot 
a Szovjetunió 
s zéth ullás a, illetve a 
szovjet haditengerészet 
szinte teljes felbomlása miatt 
vetették el.

Ennél szerencsésebb sors jutott az 
1990-ben hadrendbe állt AGM–84E 
Harpoon SLAM Block 1E-nek 
(Stando   Land Attack Missile), ame-
lyet s zárazföldi c élp ontok elleni, nagy 
távolságú támadásokra fejlesztettek 
ki. Bevált alkatrészekből, költséghaté-

konyan építkeztek: a radarfej helyére 
egy inerc iális  navigác ió s  rends zer és  
egy GPS-vevő került. áltozott az irá-
nyítás is: az AGM–62 Walleye optikai 
vezérlésű bomba fejét kapta meg. A 
pilóta az AGM–65 Maverick optikai 
vezérlésű változatának adatkommuni-
kációs rendszere segítségével követ-
hette a rakéta útját, így a repülőgép 
műszerfalán láthatóvá vált a befogott 
célpont, s szükség estén lehetőség kí-
nálkozott ennek módosítására is. Az 

F/A–18 Hornetek először az 1991-
es Sivatagi ihar-hadművelet-

ben használták a SLAM-
eket, iraki c élp ontok 

ellen. A váltó-

típus 2000-ben 
érkezett: a tovább-
fejlesztett AGM–84H/K 

SLAM-ER elsősorban a hatótávolság 
tekintetében tért el az elődjétől: a cél-
tól 110 helyett immár 270 kilométer 
távolságra is indítható volt.

HAJÓVADÁSZAT
A hajók ellen is kellett valami új: 
a Boeing ezért alaposan „átfazoní-
rozta” az új generációs Harpoon 
Block 2-es változatot, amely A/R/
UGM–84L típusjelzéssel áll had-
rendbe, s  mint emlí tettü k, tér vis s za 
hamarosan a vadásztengeralattjárók 
arzenáljába. A fegyver megkapta az 
Egyesült llamokban és a világpia-
con is roppant sikeres J AM irányí-
tott bombák fedélzeti s zámí tó gép es  
és  inerc iális  navigác ió s  rends zerét, 
amely mellé a SLAM-ER-ek zavar-
védett műholdas irányítórendszere is 
elfért. A Block 2-es változat gyártása 
2011-ben kezdődött meg az amerikai 
haditengerészet számára, de az Egye-
sült llamok számos szövetségese is 
megvásárolhatta a modern eszközt.

P ers ze mindig, mindent leh et még 
fi nomítani: esetünkben ez a Block 2  
változatot jelenti. A program fi nan-
szírozásáról 2018 nyarán született 
döntés. Az eddigi információk szerint 
a GPS-rendszer újul meg, s a kétirá-
nyú adatkapcsolatnak köszönhetően 
a rakéta indítása után is új célpontot 
lehet majd kijelölni a fegyvernek.

A Boeing azonban egyelőre még 
csak a jelenleg használt UGM–84L 
változat beillesztésére kapott meg-
bízást. Az amerikai haditengeré-
szet továbbfejlesztett, Los Ange-
les-osztályú, nukleáris meghajtású 
vadásztengeralattjárói ugyanis már 

HADITECHNIKA

Rombolók, fregattok is alkalmazzák 
az RGM–84 Harpoon-családot.

A vadonatúj P–8A Poseidon 
arzenáljában is szerepel 
a Harpoon.
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1997 óta nem alkalmazták az 533 
milliméteres torpedóvető csövekből 
indítható UGM–84-eseket. Ennek 
megfelelően több mint két évtizede 
c s ak a s okkal kis ebb h ató távols ágú  
Mark 48 A CAP irányított torpe-
dó kkal s zállh attak volna s zembe az 
ellenséges hadihajókkal.

A jeget a USS OL MPIA (SSN–
717) törte meg. A második legöre-
gebb, 1984-ben hadrendbe állt Los 
Angeles-osztályú hajó 2018 augusz-
tusának első hetében, a csendes-óceá-
ni RIMPAC 2018 hadgyakorlat során 
indított sikeresen egy UGM–84 -t 
a célpontként kijelölt, kiselejtezett, a 
szennyező és veszélyes anyagoktól 
megs zabadí tott, alap os an kibelezett 
USS RACINE, harckocsikat partra 
szállító hajó ellen. A Boeing a sikeres 
éleslövészetet követően kapott meg-
bízást a teljes, jelenleg 41 egységet 
számláló fl otta újrafegyverzésére.

A távlati tervek között persze az 
új generációs Long Range Anti-Ship 
Missile (LRASM), hajók elleni rakéta 
alkalmazás a s zerep el;  ezek tes ztelés e 
és hadrendbe állítása már zajlik. Bár 

a légierő B–1B nehéz-
bombázóiról több sike-
res  indí tás  történt, de a 
haditengerészet várha-
tóan csak 2019 máso-
dik felétől alkalmazza 
majd az F/A–18E/F 
Super Hornetekről. 
Arról, hogy a víz alól 
indí th ató  változatot is  
elkészíti-e a Lockheed 
Martin, még nincs in-
formáció.

Egy másik, új versenyző a norvég 
Kongsberg Naval Strike Missile 
(NSM) rakétája. A haditengerészet 
megrendelését az amerikai Raytheon-
nal együttműködve nyerték el. 2018 
májusában 14,8 millió dolláros szer-
ződés keretében a partmenti had-
viselésre optimalizált Freedom- és 
Independence-osztályú hajók nagy 
h ató távols ágú , ví zfels zí ni c élp ontok 
elleni irányí tott rakétarends zereként 
vásárolták meg az NSM-et. Ha a 
2019-es hadrendbe állítást követő ta-
pasztalatok kedvezőek lesznek, a ten-
der teljes értéke elérheti a 847,6 millió 
dollárt is. Igaz, ez a norvég–amerikai 
rakétarends zer s em rendelkezik még 
víz alól indítható változattal.
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a légierő B–1B nehéz-
bombázóiról több sike-
res  indí tás  történt, de a 
haditengerészet várha-
tóan csak 2019 máso-
dik felétől alkalmazza 
majd az F/A–18E/F 

Arról, hogy a víz alól 
indí th ató  változatot is  
elkészíti-e a Lockheed 
Martin, még nincs in-
formáció.

L    
nagyobb a hatótávolsága.

A   ,  
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Abban minden szakértő egyet-
ért, hogy a jövő légi had-
viselésében egyre nagyobb 

szerepet játszanak majd, sőt egyesek 
szerint kizárólagos szereplők lesznek 
a magas fokú önirányítással (autonó-
miával) rendelkező, illetve a távolról 
vezérelt repülőgépek. Ez részben már 
napjainkban is igaz: a felderítési fel-
adatok túlnyomó többségét most is 
ilyen gépekkel, „drónokkal” hajtják 
végre. Sőt, a csapásmérő vagy kö-
zeli légi támogató bevetésekben is 
számos ország aktívan használ olyan 
légi járműveket, ahol a pilóta már 
nem a gép orrában, egy fülkében ül, 
hanem a bázison, számítógépes mo-

Ahány gyártó, annyi próbálkozás

A KÖZELMÚLTBAN JELENTETTÉK BE, HOGY AZ ALACSONY 
ÉSZLEL ETŐSÉGET VIZSGÁLÓ NEGYEDIK TESZTREPÜLÉS SOROZATOT 
IS VÉGRE AJTOTTÁK A FRANCIA NE RON TÁVOLRÓL IRÁNY TOTT
REPÜLŐGÉPPEL. A T P S SORSA EZZEL EGYÜTT IS ÉG INDIG
KÉRDŐJELES.

GENERÁCIÓUGRÁS

MAGYAR HONVÉD46

2013-ban, Párizsban mutatkozott 
be a nEUROn prototípusa.

EURO    
összeurópai harcigép?
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nitorok mögött. Az M –9 Reaper-ek, 
a kínai Wing Loong II-esek, vagy a 
török Bayraktar-ok ugyanakkor olyan 
hadszíntereken használhatók eredmé-
nyesen, ahol az ellenséges légvéde-
lem nincs jelen vagy már korábban 
megsemmisítették azt.

A távolról irányított harci gépek 
következő generációját már úgy ter-
vezik, hogy azoknak radarok, légvé-
delmi rakéták és gépágyúk seregével 
kell szembe néznie a bevetés közben.

A FRANCIA ÚT
A nagyhatalmi szerepre áhí-
tozó, s ehhez illő hadiipart 
fenntartani kívánó Fran-
ciaországban a assault 

Aviation feladata a merev szárnyú, 
támadó feladatokat is ellátó repülő-
gépek tervezése és gyártása. A cég 
azonban nincs egyszerű helyzetben: 
a modern, ötödik generációs va-
dászbombázók kifejlesztése nagyon 
drága, hosszú időt igénylő feladat 
– és a 2001-ben hadrendbe állt, s az 
amerikai vetélytársaihoz képest eddig 
mérsékelt sikereket arató Rafale 
utódtípusra vár. Számos szakértő 
szerint a cégnek egy merész váltás-
sal kifejezetten a távolról irányított 
harci gépekre kellene 
koncentrálnia. A nagy 
múltú vállalat első, 
ilyen irányba tett lé-
pésének is értelmez-

hető a bevezetőben em-
lített nEUROn-program, 
amely ugyan francia befolyás alatt 

áll, de Görögország, Olaszország, 
Spanyolország, Svájc és Svédország 
is részt vesz benne.

Az elképzelés szerint egy olyan, 
radarral vagy infravörös érzékelőkkel 
nehezen észlelhető támadóeszközt 
fejlesztenek ki, amely alkalmas kö-
zepesen és nagyon veszélyes kül-
detések végrehajtására, vagyis gép-
veszteséggel fenyegető, az ellenséges 
légvédelem által óvott területeken 
lévő célpontok elleni támadásra. A 
cél egyértelműen a saját élőerő, azaz 
a drágán kiképzett hajózók védelme. 
A projekt az 1990-es évek végén in-
dult, a assault LOGI UC (Logi ue 
de éveloppement d UCA  – tá-
volról irányított harci gép fejlesztési 
megoldás) elnevezésű, három lépcső-

ből álló fejlesztés utolsó eleme. 
A LOGI UC több, egyre 
nagyobb méretarányú makett 

és modell elemzésével, tesztelésé-

Trautmann Balázs    Fotó: internet

47MAGYAR HONVÉD

A francia Dassault 
számára 

létfontosságú, hogy a 
Rafale után egy új 

generációs 
harcigéppel 

jelentkezzen.

Dassault-hármas: 
a Falcon7X business jet és 
a Rafale vadászbombázó 

    
nEUROn.
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vel és továbbfejlesztésével jutott el 
a 2012. december elsején felszállt 
nEUROn-prototípusig.

Az első, Petit uc (füleskuvik) 
nevet kapott „lépcső” során a repü-
lőgép „lopakodó” kialakítására, az 
ilyen légi járművek viselkedésére, 
továbbá a légi harcok, illetve a légvé-
delem elleni túlélésre koncentráltak 
a tervezők. A Moyen uc (erdei fü-
lesbagoly) már egy kicsinyített pro-
totípus felszállását is jelentette 2004-
ben, amellyel az instabilra tervezett, 
így nagyobb manőverezőképességű 
merev szárnyú repülőgépek irányítá-
sát, vezérlési rendszereit tesztelték. 
Az ebből „kinőtt”, hangsebesség 
feletti, de a hosszabb repülési idő el-
érése érdekében akár 180 kilométer/
órás sebességre is képes, a francia 
hadseregnek szánt assault-Sagem 
Slo Fast felderítőgépre végül nem 
érkezett megrendelés, és törölték a 
fejlesztést.

A Grand uc (nagy fülesbagoly) 
már a nEUROn közvetlen előhírnö-
kének tekinthető. Itt már egy harc-
késznek szánt prototípus kifejlesz-
tésén dolgoztak a mérnökök. Egy 
olyan szuperszonikus sebességű, 
kéthajóműves „lopakodó”, nukleáris 
fegyverekkel is felszerelhető bombá-
zó repülőgép megépítése volt a cél, 

amely eléggé kiforrott technológiákat 
és megoldásokat hordoz ahhoz, hogy 
egy leendő francia harci gép alapja 
legyen.

VÁLTANI KELLETT
Ez azonban soknak bizonyult mind 
pénzügyileg, mind technológiailag. 
A assault 2003-ban rugalmasan 
váltott: az új cél egy, a külföldi 
partnerek szaktudását és már létező 
megoldásait felhasználó, szubszo-
nikus, összeurópai kísérleti merev-
szárnyú. Ez lett a nEUROn, aminél 
alapfeltétel, hogy a saját bázistól 
legalább 100 kilométer távolság-
ban legyen képes ledobni két, belső 
fegyvertárolóban hordozott 250 
kilogrammos, precíziós támadásra 
alkalmas irányított bombát. A „lo-
pakodás” természetesen továbbra 
is az egyik legfontosabb képesség 
maradt, miként a műholdas és egyéb 
rádiókommunikációs rendszerek-
hez történő csatlakozás, továbbá a 
repülés közbeni magas fokú 
autonómia.

A nEUROn első ma-
kettjét a 2005-ös párizsi 
légikiállításon mutat-
ták be. A felépítés a 

kategóriában megszokott vonalakat 
követi: lapos, függőleges vezérsík 
nélküli „csupaszárny” test, egy 
hajtómű, felül elhelyezett, a turbi-
nalapátokat a radarsugarak elől le-
árnyékoló beömlőnyílással. A gépet 
a francia eredetű, 29 kN tolóerejű, 
utánégő nélküli Adour Mk951 típu-
sú erőforrás repíti. A méretes, teljes 
feltöltéssel 6500 kilogramm tömegű 
drón maximális sebessége 980 kilo-
méter óránként és legfeljebb 14 ezer 
méteres magasságba emelkedhet.

Mint ahogy már említettük, a 
prototípus 2012. december else-
jén emelkedett először a levegőbe; 
ezzel egy hosszadalmas berepülési 
program vette kezdetét, amelynek 
pozitív lezárása után nyílik lehető-
ség a már harci repülőgépnek alkal-
mas változat sorozatgyártására. A 
jelenlegi tervek szerint akár 2025-
től hadrendbe állhatnak az első, 
nEUROn-ra alapozott, hatodik gene-
rációs támadógépek.

MAGYAR HONVÉD

HADITECHNIKA

Klasszikus formák: a nEUROn is követi 
 ,   

kialakítást.
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VETÉLYTÁRSAK HÁZON BELÜL
Kérdés, hogy valóban a francia 
csupaszárnyú lesz-e az összeurópai 
harci gép  Abban minden szakértő 
egyetért, hogy az Európai Unió ala-
posan lemaradt a vetélytársaitól, így 
az Amerikai Egyesült llamoktól, 
Kínától és Oroszországtól: jelenleg 
ugyanis nincs európai, az F–35-
ösökhöz, a J–20-ashoz vagy a Szu–
50-eshez hasonló, ötödik generációs 
vadászbombázó. A jelek szerint ezt 
„átugorva” inkább a hatodik generá-
cióra, vagyis a „lopakodó”, távolról 
irányított harci gépekre koncentrál-
nak kontinensünk hadiipari cégei. 
A probléma viszont ugyanaz, mint 

a múltban oly sokszor: nincs 
egyetlen, közös 
típus, hanem – a 

vetélytársakhoz képest – amúgy is 
szűkebb pénzügyi és tudományos 
forrásokat több, párhuzamosan futó 
projektre használják fel.

Ide számolhatjuk az EU-ból éppen 
kilépő Egyesült Királyság „gyerme-
két”, a BAE Systems Taranis-át. Ez 
egyenesen interkontinentális táma-
dóképességet ígér, a légi utántöltési 
képességet is kihasználva. A 2013. 
augusztus 10-én felszállt prototípus-
ból leghamarabb 2030 után lehet so-
rozatgyártott harci repülőgép.

A német EA S Barracuda csak 
részben jelent nyílt kihívást a 
nEUROn számára. A fejlesztés itt 
is elhúzódott: a prototípus 2006 áp-
rilis másodikán szállt fel először. A 
mérnökök ennél a programnál első-
sorban a távolról irányított, sugár-
hajtású katonai repülőgépekkel kap-
csolatos tapasztalatok megszerzésére 
koncentrálnak és nem egy hadra 
fogható felderítő- és bombázógép 

kifejlesztésére. Kérdés, hogy az ösz-
szegyűjtött tudással az EA S szak-
emberei mit kezdenek – és persze 
a német légierő vevő lenne-e egy, a 
Barracudát követő, még modernebb 
típusra  S ne felejtsük el, az EA S 
CASA és az EA S France részt vesz 
a nEUROn- programban is…

égül egy példa az Atlanti-óceán 
túlpartjáról: az amerikai Northrop 
Grumman –47B sikerrel jutott el a 
prototípus státusztól a sorozatgyár-
tott, repülőgép-hordozókon alkal-
mazható repülőgépig. A konzerva-
tív flottavezetés egyelőre csak légi 
utántöltési és felderítési feladatokra 
alkalmazza majd az egy hajtómű-
ves, távolról irányított gépet, de 
még így is felbecsülhetetlen értékű 
tapasztalatokat szereznek a vegyes, 
azaz a hagyományos, ember vezette 
vadászbombázók és a drónok közös 
bevetéseivel, üzemeltetésével kap-
csolatban.

MAGYAR HONVÉD 49

Wing Loong II: az amerikai MQ–9 Reaper kínai kiadásban.
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HÁTORSZÁG

AZ AKKOR ÁR T DIK ESZTENDEJE DÚLÓ ELSŐ 
VILÁGHÁBORÚ HARCAIBAN MEGFÁRADT, 
LEGYENGÜLT, ELGYÖTÖRT KATONÁKNAK 
1918-BAN EGY ÚJABB, MINDEN KORÁBBINÁL 
KÍMÉLETLENEBB „ELLENSÉGGEL” KELLETT 
SZE BENÉZNIÜK. AZ EGYRE SZÉLESEDŐ  
F LDRÉSZEKEN ÁT VELŐ  VÉGÜL VILÁG ÉRET VÉ 
TEREBÉLYESEDŐ SPANYOLNÁT A JÁRVÁNNYAL  
AMELY KÖZEL KÉT ÉVEN ÁT TOMBOLT, 
S A BECSLÉSEK SZERINT TÖBB HALÁLOS 
ÁLDOZATOT SZEDETT, MINT MAGA A HÁBORÚ.

A gyilkos spanyolnátha-járvány

24 ÓRÁS BETEGSÉG

A vírus 1918 tavaszán 
az amerikai csapatokkal 

jutott Franciaországba.
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Feith László   Fotó: archívHÁTORSZÁG

A katonai egés zs égü gy felada-
ta nem c s ak a betegek és  a 
h arc téri s ebes ü ltek gyó gyí tás a 

volt, fontos  s zerep et j áts zott a kü lön-
féle j árványos  megbetegedés ek elleni 
védekezés ben is .  Mint ah ogy dr.  K is s  
Gábor őrnagy, a HM Hadtörténeti 
Intézet és Múzeum (HM HIM) levél-
tárvezetője fogalmaz az „Orvosok, 
katonák, katonaorvosok” című köte-
tében, az első világháborút megelőző 
fegyveres konfl iktusok, hadjáratok 
emberveszteségét elsősorban a ha-
dakozás  nyomán fellép ett j árványok 
rovás ára lehe tett í rni.

A z orvos tudomány és  a j árvány-
tan 20. századi rohamos fejlődése 
azonban e téren is jelentős változást 
hozott. Az első világháború során a 
fertőzéses betegségekben elhuny-
tak s záma a s érü lés ek következté-
ben életü ket ves ztettekéh ez kép es t 
nagymértékben csökkent, ami első-
sorban annak volt köszönhető, hogy 
a j árványok kialakulás ának, illetve 
elterj edés ének megakadályozás ára 
a h arc téren és  a h átors zágban egy-
aránt megtették a megfelelő lépése-
ket, ó vintézkedés eket.  A ztán j ött a 
s p anyolnáth a.

NINCS KEGYELEM
Kiss Gábor őrnagy szerint a járvány 
vélhetően egy, a brit Reuters hírügy-
nöks ég által közreadott h í r alap j án 
kap ta a nevét, ami s zerint a s p anyol 
királyné egy új, infl uenzaszerű be-
tegs égben s zenved.  A  magas  lázzal 
és izomfájdalommal kezdődő kór 
s orán s ú lyos  es etben a h alál s oks zor 
egy nap  leforgás a alatt bekövetkezett.  
E zért Magyarors zágon 2 4  ó rás  be-
tegs égnek is  nevezték.  A  p andémia 
terj edés ének kü lönös en E uró p ában 
kedvezett, hogy az első világháború 
alatt a lövés zárkokban és  a h átors zá-
gokban egyaránt nélkü löztek, legyen-
gü ltek, kimerü ltek az emberek, s  a 
s zervezetü k már nem tudott megkü z-
deni az infl uenzával, amelynek egyes 
megfi gyelések szerint épp a legke-
vés bé ves zélyeztetettnek h itt c s op ort, 
vagyis  a 2 0 – 4 5  év közti koros ztály 
volt a leginkább kis zolgáltatva.

A  j árvány felbukkanás áró l több 
h ip otézis  is  közs záj on forog.  A nnyi 
tűnik bizonyosnak, hogy kontinen-
sünkön először Németországban 
és  F ranc iaors zágban j elent meg, az 
utó bbi állam terü letére p edig az ame-
rikai c s ap atokkal j utott 1 9 1 8  tava-
s zán.  E kkor még tömeges  h aláles etek 
nem fordultak elő, 1000 megbete-
gedésből 38 bizonyult végzetesnek. 
Németországban a Birodalmi Egész-
s égü gyi Tanác s  1 9 1 8 .  j ú lius  1 0 -én 
foglalkozott először az infl uenza ter-
jedésével, s a német haderőt irányitó 
Erich Ludendor   tábornok is a spa-
nyolnátha nyomán fellépő tömeges 
megbetegedés ekben vélte megtalálni 
az 1 9 1 8  tavas zán indí tott h atalmas  
o  enzívája kudarcának egyik okát.

MÁSODIK FELVONÁS
A nyári időjárási körülmények miatt 
ideiglenesen eltűnt a betegség, ám 
ősszel előbb Franciaországban, majd 
S p anyolors zágban j elentkezett is mét, 
ahol aztán először írták le a kór pon-
tos  is mérveit –  fogalmaz K is s  Gábor 
őrnagy.

S p anyolors zágbó l kelet felé ter-
jedve világméretűvé szélesedett 
súlyos, gyakorta halálos kimenetelű 
tüdőgyulladást okozva. A betegség 
jellemzően hirtelen, minden előjel 

24 ÓRÁS BETEGSÉG

51

A nagy számú megbetegedések miatt ideiglenes 
ellátóhelyeket kellett kialakítani.

A kór magas lázzal 
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nélkül, erős fejfájással és hőemel-
kedés s el j elentkezett.  E gy nap  el-
teltével már 39–40 Celsius-fokos 
lázzal j áró  s záraz köh ögés  lép ett fel.  
A  más odik nap  végén a láz elérte a 
tetőfokát, erősödött a köhögés. A 
h armadik nap  végén c s ökkent a láz.  
S zerenc s és  es etben a beteg a negye-
dik nap on már lázmentes  volt, és  az 
ötödik nap ra telj es en felgyó gyult.

A bécsi Hadilevéltárban található 
dokumentumok szerint az infl uen-
za 1 9 1 8  j ú nius ában az olas z h arc -
téren is előfordult, de az alakulatok 
egészségügyi főnökei különösebb 
jelentőséget nem tulajdonítottak az 
es eteknek, annál inkább s em, mivel 
a megbetegedések júliusra eltűntek 
a katonai egés zs égü gyi intézmények 
jelentéseiből. Az Osztrák–Magyar 
Monarc h ia h ads eregében a klinikai 
képet először 1918. július 22-én 
foglalta ös s ze L adis laus  S c h midt, a 
császári és királyi 38. gyalogezred 
tartalékzászlóaljának orvosfőnöke.

A  délnyugati h ads zí ntéren 1 9 1 8  
s zep temberének végén már az olas z 
c s ap atoknál tomboló  j árványró l 
s zó ltak a j elentés ek, amelyeket 
megerősítettek a hadifogságba esett 
katonák. A harctérről beérkező hírek 
alapján Budapesten, a székesfőváros 
közegés zs égü gyi bizotts ága 1 9 1 8 .  
szeptember 30-án tartott ülésén egy-
h angú lag megállap í totta a p andémia 
kialakulás ának ves zélyét.  D öntés ü k 
értelmében – egyelőre október 13-ig 
– a megfelelő szellőző berendezés 
nélkül üzemelő „mozgófénykép-
s zí nh ázakat”  és  mulató kat bezárták, 

emellett a taní tás  is  s zü netelt az ok-
tatás i intézményekben.  A  bizotts ág 
kérte a katonai vezetés t, h ogy bizto-
sítsa a székesfőváros tiszti-, kerületi 

és  h ató s ági orvos ainak, valamint az 
egyleti orvos oknak a katonai s zol-
gálat aló li felmentés ét.  E zen felü l 
felkérte a budapesti államrendőrég 

HÁTORSZÁG

A     
nem engedték fel az utasokat.

A   
szolgálatai nemcsak a katonák, 
hanem a civilek ellátásában is 
fontos szerepet játszottak.
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főkapitányát, hogy az „összes, for-
galomban lévő lófogatú és géperejű 
bérkoc s i”  tulaj donos ait rendeletileg 
utas í ts a:  állj anak a beteglátogató  
orvos ok rendelkezés ére –  s orolj a 
a megelőző intézkedéseket a HM 
HIM levéltárvezetője.

MEGÁLLÍTHATATLANUL
Mindezek ellenére 1 9 1 8  októ beré-
nek első napjaiban már nemcsak a 
Monarc h ia h aderej ében, de a p olgári 
lakos s ág körében is  tombolt a kó r.  
Október végén az infl uenza a dua-
lis ta állam egés z terü letén tömeges  
megbetegedés eket okozott.  S zaraj e-
vóban a növekvő halálesetek miatt 
a p olgári közigazgatás  a katonai 
egészségügyhöz fordult védőoltás 

kiutalás át kérve, azt gondolván, h ogy 
a ví rus  terj edés ének létezik ellens ze-
re.  A  h elyzet s ú lyos s ága a katonai 
és  a c ivil egés zs égü gyi intézmények 
szoros együttműködését követelte, 
amelynek keretében p éldául a h a-
dikó rh ázak felaj ánlották feles leges  
férőhelyeiket a spanyolnáthában 
megbetegedett lakos s ág kezelés ére.  
Sőt, többször teljes gyógyintézeteket 
a p olgári közigazgatás  rendelkezé-
sére bocsátottak: Bécsben öt katonai 
kó rh ázat adtak át a város nak, a telj es  
s zemélyzettel együt t.

Hasonló együttműködésre termé-
s zetes en Magyarors zágon is  akadt 
p élda.  S zilágyi J ó zs ef, a h onvéd 
egészségügyi tisztikar főnöke 1918. 
októ ber 1 1 -én rendeletben utas í totta 
a katonaorvos okat, h ogy a h onvéd 
egés zs égü gyi intézményekben ellá-

tásra jelentkező polgári betegeket fel 
kell venni.  E zen felü l minden katona-
orvos  köteles  volt a lakos s ágot ellátni 
és a polgári hatósággal együttműköd-
ni.  A  kó rh ázakban betiltották a láto-
gatás t és  a betegmozgatás t –  derü l ki 
Kiss Gábor őrnagy könyvéből.

A  h átors zágot s ú j tó  orvos h iány 
megoldás ára a p olgári közigazgatás  
vezetői azzal a kéréssel fordultak a 
Monarc h ia h adü gyminis zteréh ez, 
valamint a magyar h onvédelmi mi-
niszterhez, hogy lehetőség szerint a 
nélkülözhető katonaorvosokat a jár-
vány idej ére s zabads ágolj ák.  A  kérés t 
a tárcavezetők teljesítették, s a lakos-
s ág ellátás áh oz kért s zakembereket 
4–8 hé tre elengedték.

Az infl uenza terjedése Monarchia-
s zerte h as onló an nagy zavarokat 
okozott a gyó gys zertári s zolgálatban, 
már c s ak azért is , mert a gyó gys ze-
rés zek közü l s zintén s okan megbete-
gedtek vagy elh aláloztak.  A  p olgári 
gyó gys zerés zs egédek p ó tlás ára s em 
mutatkozott más lehetőség, mint a 
katonagyó gys zerés zek s zabads ágolá-
s a.  E mellett Magyarors zágon gyó gy-
s zerh iány lép ett föl, ezt a Monarc h ia 
h ads eregének gyó gys zers egélye eny-
hí tette.

Az infl uenza terjedése 1918. no-
vember elej én már enyh ü lni láts zott, 
ezért Budapest polgármestere no-
vember 5 -én levelet j uttatott el az 
os ztrák– magyar h adü gyminis zterh ez, 
amelyben megköszönte az együttmű-
ködés t és  a s egí ts éget.

PUSZTÍTÓBB, MINT A HÁBORÚ
A  rettegett s p anyolnáth a közel négy 
h ó nap on keres ztü l tombolt a dualis ta 
állam, illetve az annak romj ain létre-
j ött ors zágok terü letén.  Mint ah ogy 
a HM HIM levéltárvezetője írja, az 
említett időszak során a betegségben 
elh unytak s zámát c s ak megbec s ü lni 
lehet, ez több tízezerre tehető. A jár-
vány ugyanakkor világs zerte p us ztí -
tó bbnak bizonyult, mint a nem s okkal 
korábban befejeződött Nagy Háború: 
a p andémia maj dnem két évig tartott, 
s  a s zámí tás ok s zerint 2 0 – 4 0  millió  
emberéletet követelt, s zemben az 
1 9 1 4 – 1 8  között dú lt fegyveres  konf-
liktus  ös s zes en mintegy 1 7  millió  
katona és  c ivil áldozatával.

53

Az élet a spanyolnátha-járvány idején sem állhatott 
       

   

A    E  ,  -Z
 is számos áldozatot szedett. Nekik, illetve a betegápolásban részt vett 

,        

50-51-52-53.indd   5 2019. 02. 06.   12:11:22



HÁTORSZÁG

A HÁBORÚK MINDIG TANULSÁGOK LEVONÁSÁRA KÉNYSZERÍTIK 
A GYŐZTESEKET ÉS A VESZTESEKET EGYARÁNT. A STRATÉGÁK KEDVENCEI 
ÉVSZÁZADOKIG AZ ERŐS VÁRAK VOLTAK  AJD AZ ERŐDRENDSZEREK 
DIVATJA K VETKEZETT. A . SZÁZAD ESE ÉNYEI AZONBAN 
BEBIZONY TOTTÁK  OGY INDEN ELFOGLAL ATÓ  CSAK EG KELL TALÁLNI 

OZZÁ A EGFELELŐ EGOLDÁST. SOROZAT NK ELSŐ RÉSZÉBEN A BELGA 
HATÁR ÉS LIÉGE VÉDELMÉRE SZÁNT BETON MONSTRUMOK 
SORSÁRÓL LESZ SZÓ.

   (1.)

54

KE ŐS A

A Maas (Meuse) folyó két part-
ján épült erődöket jól védhető 
magaslatokon még a 19. szá-

zad végén emelték. Nem spóroltak a 
betonnal, a tervezők jókora rátartással 
határozták meg a falak vastagságát. A 
12 erődben több száz ágyú volt hiva-
tott a várostól legalább egy hónapig 
– vagy a felmentő sereg megérkezé-

séig – távol tartani az ellenséget. Az 
első világháború kitörését követően 
megindult német támadás alkalmat is 
adott a bizonyításra. Az első rohamo-
kat még visszaverték 1914. augusztus 
elején, de a második hullámban beve-
tett nehéztüzérség ellen – csatasorba 
állt a 420 milliméter űrméretű Kövér 
Berta is – már nem tudtak mit tenni. 

Augusztus 16-án a védők parancsno-
kát, Gerard Leman tábornokot is csak 
ájultan tudták kimenteni főhadiszállá-
sa, a Fort Loncin romjai alól.

A hősiesen védekező belga kato-
nák mindössze feltartották az első 
támadás kudarca után már 14 had-
osztállyal támadó németeket. Amit 
a Schlieffen-terv egyetlen huszáros 

A   
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5555

rohamnak gondolt, az 
két hétig tartó brutális 
küzdelem lett. A vere-
ség keserű íze mellett 
a védők megtanulták 
az erődharc két vérrel 
írt törvényét: létfon-
tosságú a kommuniká-
ció az egységek között 
– akkoriban a városi 
telefonrendszert hasz-
nálták a parancsok 
továbbítására –, és a 
kazamaták szellőzése 
a legfontosabb a harc 
folytatása érdekében; 
a füsttől félig vakon 
támolygó katonák 
harci morálja csak tö-
redéke az elvártnak. A 
megadás mégis csak 
jobb a megfulladásnál!

A A  E E E
A következő gigantikus védmű, a vá-
rostól 20 kilométerre, északra 1932–
35 között megépült Eben Emael erőd-
rendszer is csak a stratégák vágyaiban 
tudta betölteni a feladatát, az Albert-
csatornán átívelő hidak védelmét. Jól 
gondolták, hogy a következő háború 

első támadása ismét ebből az irányból 
következhet be, és az átkelők szük-
ségesek majd a német páncélosok ki-
bontakozására.

A dombtetőn egy 900×800 méteres 
térséget jelöltek ki az erőd létesítmé-
nyei számára. A 17 labdarúgó pálya 
méretű területen elhelyezett ütegek-
ből, ágyúállásokból volt olyan, ami 
csak a lövés pillanatában emelkedett 
ki a földből, a páncélkupola megvédte 
minden – addig lehetségesnek gon-
dolt – támadástól. Az erődöt keletről 
az Albert-csatorna határolta, partján 
két beton kiserőddel. Délről és nyu-
gatról 3,5 méter magas fal védte, ki-
egészítve harckocsiakadályokkal.

A dombtetőn, észak felé a Maast-
richt 1 és 2, délre, Visé város irá-
nyában pedig a Visé 1 és 2 felszíni 
kazamata épült meg három-három 
75 milliméteres ágyúval. Az erőd 
közepén egy (két 120 milliméteres 
ágyúval felszerelt) forgatható, de 
nem süllyeszthető üteg épült, míg a 
Coupole Nord és a Coupole Sud vol-
tak a visszahúzható, teljesen körbe 
forgatható 75 milliméteres ágyúkkal 
felszerelt „csodafegyverek”. A föld 
alatt pedig az erődöket működtető 
közel 1000 katona számára egy ki-
sebb város épült, parancsnoki irodák-
kal, kórházzal, alagútrendszerekkel, 

A     
    

A          
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lőszer- és élelmiszer-raktárakkal. A 
fegyverek kezelői 20 méteres fém 
lépcsőkön közlekedtek, de a lőszert 
már elektromos liftek szállították az 
ágyúkhoz és a géppuskákhoz. A fel-
színen a betonbunkerek és kazamaták 
között természetesen épültek géppus-
kaállások és kiserődök is, amelyek 
feladata az ellenséges erők távoltar-
tása volt. Már amennyiben el tud jutni 
oda ellenség! A tervezők elképzelése 

szerint erre ugyanis soha nem kerül-
hetett volna sor. Tévedtek.

AZ É  KA
Hitler elképzeléseiben Lengyelor-
szág lerohanása után második helyen 
szerepelt a nyugati irányban történő 
támadás, amelyben fontos szerepet 
szántak az ejtőernyősöknek is. Amikor 

a Wehrmacht megtámadta Lengyel-
országot, még csak kisebb feladatok 
jutottak Kurt Student vezérőrnagy ka-
tonáinak. 1940 tavaszán, Norvégia és 
Dánia megszállása idején, már komo-
lyabban számoltak velük, a Belgium 
elleni támadásban pedig a 7. ejtőer-
nyős hadosztály és a 22. légi szállítású 
hadosztály főszerephez jutott. A meg-
lepetésre alapozva erődöket, kulcsfon-
tosságú hidakat kellett elfoglalniuk.

E     
DFS 2 0-  

  
  1 00     
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A zászlóalj négy harccsoportja 
részére külön-külön célokat ha-
tároztak meg. A Vas csoportnak 
(Schachter hadnagy) a cannei, a 
Beton harccsoportnak (Schlacht had-
nagy) a vroenhoveni, az Acél cso-
portnak (Altmann hadnagy) pedig a 
veldwezelti hidat kellett tartani a fő-
erők beérkezéséig. A fődíj, az Eben 
Emael erőd a Gránit csoport (Rudolf 
Witzig hadnagy) 85 emberére és ti-
zenegy DFS 230-as vitorlázógépére 
várt.

A haditerv már 1939. október 9-én 
készen állt. 1940 májusáig a katonák 
a Hannover melletti Hildesheim re-
pülőterén gyakorolták be a művelet 
kulcsfontosságú elemeit, majd az el-
foglalt cseh kiserődökön is kipróbál-
hatták a számukra kifejlesztett titkos 
fegyver, a kumulatív robbanószer 
hatásait. Mivel az akkor használatos 
német ejtőernyők nem tették lehető-
vé a pontos földet érést, így a DFS 
230 vitorlázógépeknek és pilótáik-
nak kellett a célponthoz juttatniuk 
a harccsoportot és a fegyvereket. A 
vászonborítású gépek 1+9 főt és 270 
kilogramm felszerelést szállíthattak.

A célterületet a Gránit csoport 
tökéletesen ismerte. A belga válla-
latok ugyanis nagy létszámban al-
kalmaztak német munkásokat is az 
építés során, így pontos tervrajzaik 
voltak az erődről. A befejezést köve-
tő állapotokról pedig a térség felett 
átrepülő utasszállító gépek „turistái” 
készítettek felvételeket. Így például 
a fennsíkon focizó belga katonákat 
megörökítő képek azt bizonyították, 
hogy nincs aláaknázva az erődök kö-
zötti mező, sőt a vitorlázógépek le-
szállását akadályozó drótakadályok 
sincsenek telepítve.

A S
1940. május elején bútorszállító 
kocsikba rejtve vitték a tizenegy vi-
torlázógépet a Köln közelében lévő 
katonai repülőterekre. Az akció május 
10-én reggel 4.30-kor indult, a határt 
4.40-kor lépték át, s 1800 méteren 
oldották le a vontatókötelet; ez még 
20 kilométeres siklást tett lehetővé 

 E  ,  
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a csúszótalpon landoló vitorlázók 
számára. Az akció parancsnokának 
gépe kábelszakadás miatt hamarabb 
kényszerült leszállni, egy másik gép 
pedig nem tudta tartani a magasságot 
így szintén idő előtt befejezte a külde-
tést. Witzig hadnagy ugyanakkor nem 
hagyta magát: bár a parancsnokságot 
átadta Wenzel főtörzsőrmesternek, 
némi káromkodás és fenyegetés árán 
újabb gépet szerzett magának, és ha 
háromórás késéssel is, de megérkezett 
harcoló katonáihoz.

A hajnali szürkületben keresték a 
csak a legszükségesebb műszerekkel 
felszerelt DFS vitorlázók pilótái az 
erőd tetején a leszállóhelyet. Az őrség 
azt hitte a néma csendben spirálozva 
süllyedő gépekről, hogy meghibá-
sodott belga utasszállítók lehetnek, 
mivel nyugatról érkeztek a légtérbe. 
A földet érés mind a kilenc gépnek 
tökéletesen sikerült, az ejtőernyősök 
kirakodták a szétnyitott oldalú vitor-

lázókból a fegyvereiket és létráikat 
– hiszen a lőrések néhol magasan 
voltak –, majd megkezdték a kijelölt 
objektumok megsemmisítését.

A A  S É L
A betonbunkerek ellen a kézigránát és 
a lángszóró volt a hatékony fegyver, a 
páncélkupolák berobbantására pedig 
a két katona által cipelt félgömb alakú 
kumulatív töltet.

A védőket meglepte a támadás. Az 
erődben akkor mintegy 800 katona 
tartózkodott, néhány ágyú lőszerellá-
tása sem volt még teljesen megoldva, 
így teljes káoszban kezdték megszer-
vezni a védelmet. A támadók mindent 
megtettek, hogy a belgák számára 
megnehezítsék a felszínen történtek 
nyomon követését: berobbantották 
a megfigyelőnyílásokat, ami után 
már nem volt lehetséges a hatékony 

ágyútűzhöz szükséges adatok meg-
adása. Egyes fegyvereket gyorsan 
és hatékonyan megsemmisítettek 
az ejtőernyősök. Ha nem sikerült 
berobbantani a kupolát, az egy kilo-
grammos töltetekkel az ágyúcsöveket 
tették használhatatlanná. A lesüllyedő 
és felemelkedő Coupole Norddal és 
Suddel viszont már nem bírtak ilyen 
könnyen elbánni, hiszen ott a fegy-
verek csak pillanatokra kerültek a 
felszín fölé. A délelőtt folyamán az 
időközben megérkezett Witzig had-
nagy légi támogatást kért, így Ju–87 
Stukák is segítettek a támadóknak.

A kazamaták, alagutak, lejárók el-
foglalását csak az első órákban tartot-
ták fontosnak, hiszen belátták, a rob-
banásoktól megsérült lépcsőházak, 
ajtórendszerek miatt nem juthatnak 
közelebb a védőkhöz, így hagyták a 
fojtogató füstben várakozni a felmen-
tésben reménykedő belga katonákat.

A támadóknak éjszaka még arra is 
volt energiájuk, hogy az Albert-csa-
torna partján lévő két betonerőd elé 
robbanóanyagokat lógassanak le a 
dombtetőről, ezzel is megkönnyítve a 
hajnalban az átkelést megkísérlő baj-
társaik harcát. Erre május 11-én, reg-
gel 7 órakor került sor. A szárazföldi 
csapatok előőrse, az 51. utászzászló-
alj katonái, Portsteffen őrmester ve-
zetésével rohamcsónakokkal átkeltek 
a csatornán, és ezzel a védők sorsa 
véglegesen megpecsételődött.

Az erőd parancsnoka, Hottrand őr-
nagy parancsra várt, a „bölcs” vezér-
kar természetesen rábízta a döntést, 
így 11.30-kor az Eben Emael erőd 
trombitaszó mellett fehér zászlóval 
kapitulált. Belga oldalról 24 katona 
áldozta életét a haza védelmében és 
59 fő sebesült meg. Witzig egységé-
ből hatan estek el, 20 sebesültet kel-
lett ellátniuk a beérkező német egész-
ségügyieknek. A Beton és az Acél 
csapat szintén teljesítette feladatát, de 
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a cannei hidat sikerült felrobbantani a 
német csapatok megérkezése előtt.

K S E ALAK
A háború gyorsan túlhaladt Belgiu-
mon, az erőd azonban még sokáig az 
érdeklődés középpontjában állt. Hitler 
azonnal Lovagkereszttel tüntette ki 
az akcióban részt vett ejtőernyősö-
ket, és tábornokai számos látogatást 
szerveztek a magára hagyott erődben 
más haderőnemek képviselői és a 
szövetségeseik számára. De csak az 
erőd, mint háborús csontváz lett híres, 
az elfoglalásakor alkalmazott taktika 
a háború végéig titok maradt. A fog-
ságba esett belga katonákat ugyanis 
szigorúan elzárva tartották, hogy ne 
mesélhessék el, hogyan győzték le 
őket.

Hitler sokszor felidézte ezt a hu-
száros bravúrt. Franco tábornok 
számára például üzletet is ajánlott, 
miszerint cserébe a keleti front-
ra küldendő csapatokért az „Eben 
Emael-i fiúk” elfoglalják a spanyol 

diktátornak fontos Gibraltár erődjét, 
de az „árukapcsolás” nem jött létre. 
A „Szikla” biztos keményebb dió lett 

volna, mint a belga erődépítés késői 
„remeke”.

Soha többé nem használták eredeti 
céljaira az erődök berendezéseit. Fort 
Loncin katonai temetőként kereshető 
fel, az épületek egy része múzeum-
ként működik, illetve van, ahol a 
hadsereg raktárként használja a föld-
alatti folyosókat. Eben Emael havonta 
egyszer, vasárnaponként tekinthető 
meg a nagyközönség számára. A ve-
zetési pontokon, kórtermekben, ágyú-
állásokban viaszbábuk mutatják be 
a közel 80 évvel ezelőtt ott szolgált 
katonák életét; a múzeumi tárlókban 
helyet kaptak az egykori győztesek 
fegyverei és viaszfigurái is.

Szomorú mementóként a második 
világháborús fegyverletétel napján, 
május 29-én a Fort Tancrémont 75 
milliméteres ágyújából díszlövések-
kel emlékeznek az utolsó belga vár-
védőkre.

A        
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A fi lmet úgy is végig izgultam, 
hogy a történetet jól ismerve 
tudtam: Mihail Averin és a 

túlélők maroknyi csapata nem fog 
megmenekülni. Ez egyrészt dicsé-
ri Robert Rodat forgatókönyvét, 
másrészt a Léa Seydoux, Matthias 
Schoenaerts, Colin Firth és a közel 
90 évesen is zseniális Max von 
Sydo  játékát.

Fontos rögtön az elején leszögez-
ni: a 117 perces „Kurszk – Együtt 
a végsőkig” nem dokumentumfi lm, 
hanem játékfi lm. Alapját és fő ke-

reteit a 2000. augusztus 12-én meg-
történt katasztrófa adja, amelyben 
az orosz tengeralattjáró fedélzetén 
tartózkodó mind a 118 tengerész 
életét veszítette. A hivatalos vizs-
gálati anyagok szűkszavú kivona-
ta szerint az események közvetlen 
kiváltó oka a 65-73 osztályú, 20 
kilotonnás nukleáris robbanófejjel 
felszerelt torpedó 65-75 gyakorló 
változatának meghibásodása volt. A 
fl otta-szerte közismerten problémás, 
veszélyesnek tartott, a jobb oldali, 
négyes számú vetőcsőbe töltött, öt 

60

E  A É SŐK
INDEN IDŐK 

LEGSÚLYOSABB 
TENGERALATTJÁRÓ-
KATASZTRÓFÁJÁRÓL 
FORGATOTT FIL ET 
THOMAS VINTERBERG 
DÁN RENDEZŐ. 
A K RSZK SORSÁT 
FELDOLGOZÓ ALKOTÁS 
A KÜZDELE RŐL SZÓL  
A ROBBANÁSSAL, 
A TEHETETLEN 
BÜROKRÁCIÁVAL  
A LELKEKRE TELEPEDŐ 
FÉLELE EL.
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tonna tömegű torpedó hajtóművének 
üzemanyaga, a hidrogén-peroxid 
és a kerozin műszaki hiba miatt 
összekeveredett és felrobbant. Az 
indításnál ráadásul – a szabályzat 
előírásaival ellentétben – nem zárták 
le hermetikusan a torpedóvető he-
lyiséget, így az első robbanás ereje, 
illetve a lángok és a mérges gázok 
akár a harmadik és negyedik reke-
szig is elérhettek (a Projekt 949A 
Antej-osztályú KURS K kilenc, 
egymástól légmentesen lezárható 
rekeszből állt).

A robbanás erejét jelzi, hogy a 
periszkópmélységben haladó hajó 
vezérlőtermében is mindenki esz-
méletét vagy életét veszítette, így 
segélyjelzést vagy rádióüzenetet 
sem adtak le. A 2700 Celsius-fokos-
ra becsült tűzben további hét „éles” 
torpedó feje robbant fel és ez végleg 
megpecsételte a hajó sorsát. Egye-
dül a kilencedik, leghátsó, apró, de 
mentőnyílással ellátott rekeszben 
összegyűlt 23 tengerésznek ada-
tott még egy kis idő: hat óra múlva 
azonban a vészhelyzeti oxigéngene-

rátorban használt kálium-szuperoxid 
patron vízzel történő érintkezése 
miatt kialakult heves tűzben súlyo-
san megégve ők is megfulladtak az 
oxigénhiány miatt. A többszöri ha-
logatás után végül a hetedik napon 
a hajóhoz lemerülő norvég búvárok 
már csak a holttesteket találták meg. 
A KURS K roncsait az orr-rész 
kivételével egy nagyon bonyolult 
mentőakció keretében 2001. október 
8-án emelték ki és szállították vissza 
Murmanszk hadikikötőjébe.

A fi lm a hat óránál sokkal hosz-
szabbnak mutatja be a túlélők és a 
mentőcsapatok küzdelmét – de kell 
is az idő az emberi drámák kibon-
tásához. A harc számos síkon folyik 
egyszerre: a víz alatt rekedtek a ten-
gerrel, a levegőhiánnyal, a megőrü-
lés ellen küzdenek, míg a felszínen 
a hadgyakorlat résztvevői, továbbá a 
nagy nehezen elinduló, alkalmatlan, 
ósdi eszközökkel felszerelt mentő-
csapatok próbálják elérni az össze-
roncsolódott, a tengerfenékbe fúró-
dott, megdőlt hajótestet. Eközben 
Murmanszkban a feleségek, szülők 

tesznek meg mindent azért, hogy a 
pletykákból kirajzolódó végzetes 
eseményről bármilyen információt 
kicsikarjanak az szaki Flotta veze-
tőitől – akik viszont azon vannak, 
hogy ne kelljen semmit bevallaniuk. 
Max von Sydo  elképesztő prof-
izmussal alakítja a rezzenéstelen, 
érzelemmentes, csak a kármentésre 
és ködösítésre koncentráló fl ottapa-
rancsnok szerepét. rdekes megfi -
gyelni, ahogy egy tengeralattjáró-
balesetben korábban már három 
hetet a víz alatt rostokoló, idős apa 
próbálja nyugtatgatni Averin fi atal 
feleségét, aki éppen a második gyer-
mekét várja. A harc itt a generációk 
között zajlik – mit engedhetünk meg 
magunknak a személytelen, rideg, 
a valóságot letagadó hatalommal 
szemben  A harcban minden esz-
köz megengedett, így valóban volt 
rá példa, hogy a nyilvános találko-
zó során a kamerák előtt hangosan 
tiltakozó hölgyet titokban beadott 
nyugtató injekcióval kábították el, 
majd cipelték ki.

S végül harc az is, amit a 72, 
árván maradt kisgyerek egyike tesz: 
a templomban, a gyászszertartás 
követően nem fog kezet az apját 
a halálba küldő öreg admirálissal. 
Mihail Averin gyermeke ezzel tud 
csupán visszavágni.

E  A É SŐK

Trautmann Balázs  Fotó:  Big Bang Media
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Bemutatták „ A  magyar katonai 
térképészet száz éve” című köny-
vet Budap es ten, a S tefánia P alota 
– Honvéd Kulturális Központban. 
A rendezvényt dr. Isaszegi János 
nyugállományú vezérőrnagy, a 

rínyi Kiadó vezetője, az ese-
mény moderátora nyitotta meg, 
majd Buga László ezredes, a kötet 
alkotószerkesztője mutatta be 
a kiadványt. Megtudtuk: a közel 
ötszáz oldalas művet öt fejezetre 
osztották, amelyek a magyar kato-
nai térképészet különböző korszakait 
tárják az olvasók elé, 1919-től egé-
szen napjainkig. A könyvben össze-
s en 4 2  egés z oldalas  térkép rés zlet, 
41 táblázat és 335 kép, illetve fotó-
részlet található. Az alkotásból nem 
hiányozhat a -melléklet sem, 
amelyen s zintén érdekes  informác ió k 
és térképek találhatók. A könyv kitér 
a múltra és az elődökre, továbbá szól 

a szervezet életében bekövetkezett 
változásokról, a műszaki, technoló-
giai eredményekről, valamint a térké-
pészeti termékekről is.

Az ismertetőt követően Szalay 
László ezredes, az MH Geoinformá- 
ciós Szolgálat szolgálatfőnöke osz-
totta meg az érdeklődőkkel könyv-
ajánló gondolatait.

– A százéves évforduló olyan törté-
nelmi p illanat, amelynek alkalmával 

illő és kötelesség is megemlé-
kezni elődeinkről. Ez a könyv 
megjelenését, formáját és tar-
talmát tekintve méltó  emléket 
állít a magyar katonatérképé-
s zek nemzedékeinek, az általuk 
végzett nagy jelentőségű mun-
kának, amellyel mindenkor biz-
tosították a magyar haderő és a 
haza védelméhez szükséges tér-
képészeti támogatást, végrehaj-
tották az ors zág térkép ellátás a 
érdekében rájuk hárult felada-

tokat –  h angs ú lyozta az ezredes , s  
köszönetét fejezte ki mindazoknak, 
akik szerepet vállaltak a kötet elké-
szítésében.

A  rendezvényen más ok mellett 
részt vett Benkóczy oltán, a HM 

rínyi Térképészeti és Kommuniká-
ciós Szolgáltató Közhasznú Nonpro-
fi t Kft. ügyvezetője is.

Tak ác s V ivien;  fotó:  Tischler Z oltán

IN MEMORIAM
Az elhunytak névjegyzéke a 2018. december 18. 
és 2019. január 18. közötti időszakban beérkezett 
adatok alapján: Szabó Gusztáv honvédelmi alkal-
mazott (57), dr. Piószeghy János ny. vezérőrnagy, a 
Magyar Honvédség halottja (73), Bartha István ny. 
ezredes (75), Miljánovits György ny. ezredes (90), 
Kocsis Pál ny. ezredes (89), Nagy János ny. ezredes 
(76), Solymos József ny. ezredes (78), Amaczi ik-
tor ny. alezredes (79), dr. obó Ferenc ny. alezredes 
(89), zsugán József ny. alezredes (86), Elek Pál Pé-
terné ny. alezredes (73), Fábián József ny. alezredes 
(67), Fodor Gábor ny. alezredes (71), Juhos Sándor 
ny. alezredes (92), Kovács András ny. alezredes (74), 
Magda László ny. alezredes (80), Pivárcsi Fülöp ny. 
alezredes (85), Schrett Rudolf ny. alezredes (92), 
Seres László ny. alezredes (78), Szegedi József ny. 
alezredes (90), Kezes Sándor ny. alezredes (89), Kiss 
Sándor ny. alezredes (95), Kovács Lajos ny. alezredes 
(93), Márics oltán ny. alezredes (72), Molnár Ernő 
ny. alezredes (89), Udvari Sándor ny. alezredes (84), 
Sirokmán László ny. alezredes (86), Molnár Imre ny. 
alezredes (88), Bognár József ny. őrnagy (61), udar 
István ny. őrnagy (86), Gál József ny. őrnagy (64), 
Mátyus Gyula ny. őrnagy (81), arga István ny. őr-
nagy (58), Pomaházi László ny. százados (53), Tarcsai 
Tibor ny. százados (72), Tóth Ferenc ny. százados 

(78), Kovács István ny. főhadnagy (72), Nagy Sán-
dor ny. főhadnagy (72), Lepés Imre ny. főtörzszászlós 
(85), Balla Ernő ny. törzszászlós (79), Fehér László ny. 
törzszászlós (68), Fodor Sándor ny. törzszászlós (87), 
Kordován Csaba János ny. törzszászlós (70), Németh 
Lajos ny. törzszászlós (77), Oláh József ny. törzszászlós 
(86), Pálfi  Ferenc ny. törzszászlós (66), Sch artzné 
Bánáti gnes ny. törzszászlós (63), égh Józsefné ny. 
törzszászlós (82), Baki Kálmánné ny. törzszászlós (88), 
Fair József ny. zászlós (66), Kovácska Gyula ny. zász-
lós (85), Mujzer János ny. zászlós (71), Oláh Miklós 
ny. zászlós (87), Soltész Andor ny. zászlós (89), Tarkó 
László ny. zászlós (73), Terdik Mihály ny. zászlós (76), 

arga György ny. zászlós (77), Guzsvinecz Ferenc ny. 
zászlós (70), Pesti Lajos ny. főtörzsőrmester (63), arga 
József Attila ny. főtörzsőrmester (69), Kalapács István 
ny. főtörzsőrmester (51), Balázs Sándorné ny. közal-
kalmazott (66), Benedek Andrásné ny. közalkalmazott 
(78), Bucsi Lajos ny. közalkalmazott (84), Czijáky At-
tila ny. közalkalmazott (73), Egri Sándorné ny. közal-
kalmazott (88), Giret Jánosné ny. közalkalmazott (80), 
Jancsó Gábor ny. közalkalmazott (70), Jendrásik János 
Pál ny. közalkalmazott (83), Juhász Imréné ny. közal-
kalmazott (77), Lőrinczi Lászlóné ny. közalkalmazott 
(72), Sott Józsefné ny. közalkalmazott (83), ömötör 
László ny. közalkalmazott (80), Rácz Antal ny. közal-
kalmazott (77).
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webshop: hmzrinyi.hu

Nyitvatartás: 
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E-mail: 
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Megjelent!
Megjelent!
Megjelent!

62-63.indd   3 2019. 02. 05.   15:02:26



                                                            A Honvédelmi Minisztérium magazinja – 2019. február XXX. évf. 2. szám – 390 Ft

B4-B12.indd   2 2019. 02. 06.   13:40:52




