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ÜDV A KLUBBAN!
Hazánk 20 éve csatlakozott a NATO-hoz

4

A rendszerváltozás átalakította a 
közép- és kelet-európai orszá-

gok, illetve az egykori ellenfeleik 
közötti viszonyt. Lassú bizalomépítő 
és megbékélési folyamat kezdődött, 
a NATO (North Atlantic Treaty Or-
ganization – szak-atlanti Szerződés 

Szervezete) pedig partneri kapcsolat 
kialakítására törekedett a volt szocia-
lista államokkal. A katonai szövetség 
londoni csúcstalálkozóján (19 9 0 ) 
történelmi határozatot fogadtak el: 
először fogalmazták meg a arsói 
Szerződés tagországaival 

történő együttműködésre vonatkozó 
elképzeléseket. Hazánk aktívan élt a 
lehetőséggel.

MAGYARORSZÁG 20. SZÁZADI TÖRTÉNELMÉNEK EGYIK KIEMELKEDŐ 
ESEMÉNYE ÉPPEN KÉT ÉVTIZEDE, 1999. MÁRCIUS 12-ÉN VOLT: A CSATLAKOZÁSI 
OKIRAT ALÁÍRÁSÁVAL HAZÁNK BELÉPETT A NATO-TAGÁLLAMOK SORÁBA, 
S EZZEL A VILÁG LEGERŐSEBB KATONAI SZÖVETSÉGÉNEK RÉSZÉVÉ VÁLTUNK.
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A KEZDETEK
A magyar–NATO-kapcsolatok a 
politikai vezetők kölcsönös látoga-
tásaival kezdődtek. Ezek sorából 
kiemelkedett Antall József 19 9 0 . jú-
lius 18 -i találkozója Manfred W örner 
NATO-főtitkárral, a szövetség brüsz-
szeli székhelyén. A magyar kormány-
fő személyében első alkalommal 
lépte át a NATO-központ küszöbét az 
akkor még létező arsói Szerződés 
egyik tagállamának miniszterelnö-
ke. A viszontlátogatásra 19 9 0 . no- 
vember 22-én került sor, ami szintén 
különlegesnek számított, hiszen az 

szak-atlanti Szerződés Szervezeté-
nek főtitkárai közül Manfred örner 
járt először Magyarországon.

A következő mérföldkő 1991. ok-
tóber 30 . volt, amikor hazánkba érke-
zett John Galvin tábornok, a szövet-
séges erők európai főparancsnoka. Ez 
lehetővé tette a magyar katonai ve-
zetők viszonlátogatásait  a sort 1992. 
január 26 -án Deák János altábornagy, 
a Honvéd ezérkar főnöke nyitotta 
meg. 1992. április elsején Für Lajos 
honvédelmi miniszter rüsszelben 
részt vett az szak-atlanti Együtt-
működési Tanács védelmi minisz-
tereinek első közös értekezletén. A 
találkozót április 10 -én a vezérkari 
főnökök megbeszélése követte, me-
lyen a Magyar Honvédséget Deák 
János altábornagy képviselte.

19 9 2. július 16 -án ismételten Buda-
pestre érkezett Manfred W örner, aki 
a tárgyalásain elmondta: a NATO – 
történetében első alkalommal – kész 
felelősséget vállalni a tagállamai 
területén kívül eső térségekben is. 
A megbeszéléseken nagy fi gyelmet 
kapott a jugoszláviai polgárháború, 
illetve annak hatása Magyarországra 
és a közép-európai térség biztonsá-
gára. Manfred W örner hangsúlyozta, 
hogy mind politikai, mind földrajzi 
helyzete miatt a NATO különös fi -
gyelemben részesíti hazánkat, s nem 
maradna közömbös, ha független-
ségét és területi integritását veszély 
fenyegetné. 19 9 3. január 19 -én Bu-
dapesten tárgyalt James B. Davis 
tábornok, a NATO Európai Főpa-

rancsnokság törzsfőnöke és James 
D. Logeman vezérőrnagy, a NATO 
Korai Előrejelző és Riasztó Erő pa-
rancsnoka. Ekkor jött létre az a meg-
állapodás, miszerint Magyarország a 
NATO rendelkezésére bocsátja lég-
terét a Bosznia-Hercegovina feletti 
repülési tilalom betartását ellenőrző 
A ACS-gépek repüléseihez.

A NATO ELŐSZOBÁJÁBAN
jabb történelmi lépésnek tekinthető 

a Partnerség a békéért (Partnership 
for Peace – PfP) program elfogadá-
sa az 199 . január 10–11-i, brüsszeli 
NATO-csúcsértekezleten. A béke-
partnerség alapgondolatát az adta, 
hogy Európa minden államának 
felelőssége van a kontinens bizton-
ságának szavatolásában és népeinek 
békés együttélésében. ár a program 
akkori céljai között még nem sze-
repelt, hogy a kezdeményezéshez 
csatlakozó országokat előkészíti a 
NATO-tagságra, ennek ellenére a 
politikai és katonai együttműködés 
lehetőségeinek kiszélesítésével mégis 
elindította ezt a folyamatot.

A NATO 19 9 4  januárjában hívta 
meg az szak-atlanti Együttműködé-
si Tanács, illetve az Európai izton-
sági és Együttműködési rtekezlet 
E ES  munkájában részt vevő or-

szágokat, hogy csatlakozzanak a PfP-
hez. A belépési dokumentumot 19 9 4 . 
február 8-án írtuk alá, így szerződé-
ses kapcsolat jött létre Magyarország 

Feith László   Fotó: archív

Martonyi János külügyminiszter 1999. március 12-én írta 
alá hazánk NATO-csatlakozási dokumentumát.

4-5-6-7-8-9-10-11.indd   3 2019. 03. 06.   10:24:29



HADERŐ

6

és a NATO között. Ettől kezdve vált 
igazából világossá, hogy hazánk be-
látható időn belül NATO-tag lehet, 
és meg kell kezdeni a konkrét felké-
szülést a szövetségi követelmények 
teljesítéséhez.

A PfP fontos célkitűzése volt, 
hogy elősegítse a partnerországok 
haderőinek modernizálását, olyan 
képességek, illetve készenléti erők 
kialakítását, amelyek az ENS  és az 
E ES  mandátuma alapján hozzá-
járulhatnak a NATO vezetése alatt 
megvalósuló kutató-mentő, huma-
nitárius, valamint béketámogató 
műveletek sikeréhez. A magyar kor-
mány a felhíváshoz csatlakozva, a 
Magyar Honvédség állományából a 
célok eléréséhez megfelelő erőket és 
eszközöket ajánlott fel, valamint az 
együttműködés keretében lehetővé 
tette a külföldi partnerek számára a 
hazai gyakorlóterek, katonai objektu-
mok igénybevételét.

A NATO-csatlakozás folya-
mata a partnerségi szerző-
dés aláírása után felgyor-
sult. 19 9 5  januárjában 
a szövetség melletti 
feladatok koordiná-
lására megalakult az 
Atlanti Összekötő 
Hivatal  ennek te-

vékenységét Monsban, az Európai 
Főparancsnokságon létrehozott Part-
nerségi Összekötő roda segítette. 
1995 őszén a Honvéd ezérkar ke-
retein belül megkezdte működését az 
Euroatlanti ntegrációs Munkacso-
port, amelynek feladata a csatlakozás 
előkészítése, a NATO legfontosabb 
eljárásainak, szabályzatainak, stan-
dardjainak, haderő-alkalmazási elve-
inek átvétele és honosítása, valamint 
a PfP-vel kapcsolatos tevékenység 
koordinálása volt.

FELTÉTELEKHEZ KÖTVE
A NATO már a PfP-program elfoga-
dása után megfogalmazta a csatla-
kozási követelményeket. A politikai 
feltételek között hangsúlyozottan 
szerepelt a demokratikus, többpárti 
politikai berendezkedés, a parlamen-
tarizmus, illetve a haderő feletti civil 
kontrol. Magyarországgal szemben 
külön elvárás volt a szomszédos or-
szágokkal különösen Szlovákiával 
és Romániával  való viszony azon-
nali rendezése. A szövetség ugyanis 
nem akarta, hogy az újonnan csatla-
kozók a megoldatlan kétoldalú prob-
lémákat bevigyék a szervezetbe. A 
magyar–szlovák (19 9 5 . március 19 .) 
és a magyar–román (19 9 6 . szeptem-
ber 16.  alapszerződés aláírásával 
hazánk gyakorlatilag teljesítette a 
csatlakozás politikai feltételeit.

19 9 8 -ban kiigazították a biztonság- 
és védelempolitikai alapelveket is. A 
még ma is érvényben lévő dokumen-
tum egyértelműen megfogalmazza, 
hogy az ország biztonságát két pil-
lérre, a nemzeti önerejére, valamint 
az euroatlanti integrációra és a nem-
zetközi együttműködésre építi. Meg-

állapítja, hogy hazánk biztonságát 
leghatékonyabban a kollektív 

védelem elvén alapuló NATO 
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tagjaként tarthatja fenn, a szövetség 
politikai és katonai struktúrájának 
integráns részeként vállalja a közös 
védelemből országunkra háruló fel-
adatokat. A szövetség konzultációs 
és döntéshozatali rendszerében való 
konstruktív részvételt olyan eszköz-
nek tekinti, amellyel hozzájárulha-
tunk az euroatlanti térség biztonsá-
gának és stabilitásának erősítéséhez, 
valamint nemzeti érdekeink hatékony 
érvényesítéséhez.

Az 1990-es évek közepétől a Ma-
gyar Honvédség katonái, törzsei, 
alegységei a szövetség, illetve a 
partnerországok haderőivel számos 
közös erőpróbán vettek részt, itthon 
és külföldön egyaránt. Ez elősegítet-
te a NATO tervezési módszereinek, 
harcászati eljárásainak megismerését 
és lehetőséget biztosított az együtt-
működés gyakorlására. A csatla-
kozás feltételei között szerepelt a 
NATO-tagállamok haderőivel való 
minimális kompatibilitás elérése is. 
A szövetség nem várta el tőlünk a 
haditechnikai eszközök azonnali és 
teljes cseréjét, a megfelelő fontossági 
sorrendet azonban kijelölték. Hazánk 
geostratégiai helyzetéből adódóan a 
légvédelmi eszközök modernizálása 
élvezett elsőbbséget – ezt a csatla-
kozásig meg kellett valósítani. Kor-

szerűsítésre vártak a légtérellenőrző 
rendszerek, modern légtér-szuvere-
nitási, légtérirányítási és radarberen-
dezések beszerzése vált szükségessé. 
Megkezdődtek a legfontosabb techni-
kai jellegű beruházások a NATO egy-
ségesítési egyezményeinek teljesítése 
érdekében  eszprémben amerikai 
segítséggel és támogatással kiépült a 
NATO-kompatibilis integrált Légtér-
szuverenitási Hadműveleti Központ, 
és megkezdődött az idegen-barát 
felismerési rendszer beszerzése. El-
indult az új, háromdimenziós radarál-
lomások telepítésének előkészítése a 
program 2015-ben fejeződött be , s 
kezdetét vette a kecskeméti repülőtér 
korszerűsítése is.

Komoly erőfeszítések történtek 
tehát annak érdekében, hogy a Ma-
gyar Honvédség elérje a kompatibili-
tás elvárt szintjét és integrálódhasson 
a szövetség katonai struktúrájába. A 
szükséges együttműködési képesség 
megteremtése azonban hosszabb 
időt igényelt, ezért a NATO azt ja-

szerűsítésre vártak a légtérellenőrző 

A délszláv válság 
békés rendezését 

 IFOR  
tevékenységébe 
Magyarország egy 

  
séggel kapcsolódott 
be.
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vasolta, hogy Magyarország egyes 
kiválasztott katonai alakulatait az 
átlagnál jobban készítse és szerelje 
fel az interoperabilitás gyorsabb el-
érése érdekében kétlépcsős fejlesz-
tési koncepció). Ú gy tervezték, a már 
NATO-kompatibilis alakulatok köré 
aztán felépíthető a haderő további 
része, azonban a szükséges erőforrá-
sok hiánya miatt ez a javaslat is csak 
részben valósult meg.

Mindezzel párhuzamosan, az Or-
szággyűlés 1995 decemberében – 
NATO-felkérés alapján – hozzájárult 
a délszláv válság békés rendezését 
biztosító FOR-erők Magyarország 
területén való átvonulásához és átme-
neti állomásoztatásához. U gyancsak 
decemberben egy korlátozott létszá-
mú legfeljebb 500 fő  önálló mű-
szaki alegységet, a Magyar Műszaki 
Kontingenst ajánlotta fel a nemzetkö-
zi békefenntartó művelethez. E dön-
tések a későbbiekben pozitívan be-
folyásolták a NATO-csatlakozásunk 
érdekében tett erőfeszítéseket.

CÉLEGYENESBEN
Magyarország az egykori arsói 
Szerződés tagországai közül el-
sőként, 1996. január 29-én hozta 
nyilvánosságra belépési szándékát. 
Hazánk – Csehországgal és Len-
gyelországgal együtt – meghívást 

kapott a katonai szövetség 19 9 7 . 
július 8 –9 -i, madridi csúcsértekez-
letére, hogy megkezdje a tárgyaláso-
kat. A felvázolt forgatókönyv szerint 
19 9 7  decemberében, a miniszteri 
találkozó idején szignálják a csat-
lakozásról szóló jegyzőkönyvet, a 
ratifi kációs folyamat befejeződése 
után pedig az említett három állam 
a szervezet teljes jogú tagjává válik, 
még a NATO megalakulását jelentő 

ashingtoni Szerződés aláírásának 
5 0 . évfordulója, vagyis 19 9 9 . április 

. előtt.
1997 őszén az Atlanti Összekötő 

Hivatal a NATO mellé rendelt ál-
landó képviseletté alakult át, 19 9 8 . 
január 15 -én pedig a hazánk csat-
lakozásával kapcsolatos feladatok 
elősegítése érdekében létrejött az 

szak-atlanti Szerződés Szervezete 
mellett működő MH Katonai Képvi-
selő Hivatal, melynek tagjai rüsz-
szelben, Monsban és Norfolkban 
kezdték meg munkájukat. A három 
közép-európai ország csatlakozása 
együtt járt a NATO parancsnoksá-
gi struktúrájának reformjával is  a 
fokozatosan bővülő jelenlétet már 
csak decentralizált vezetéssel lehe-
tett megoldani.

Noha a hazai politikai, gazdasági 
és katonai elit döntő része egyértel-
műen kiállt a teljes körű euroatlanti 
integráció mellett, akadtak olyanok, 
akik Magyarország semlegessé-

ge mellett érveltek. A Honvédelmi 
Minisztérium 19 9 7  augusztusában 
benyújtott a kormánynak egy tájé-
koztató jelentést, amely egyértelmű-
en kijelentette, hogy a geostratégiai 
helyzetünk és a nagyhatalmi ga-
ranciák hiánya miatt a semleges-
ség feltételei nem biztosítottak. Az 
önálló védelem megvalósításához 
mintegy 100 000 fős békelétszámú 
honvédségre lett volna szükség. E 
haderő kiállításának egyszeri költ-
ségét 1320  milliárd forintra, éves 
működtetését pedig 300 milliárd 
forintra becsülték, miközben 1997-
ben a honvédelmi tárca 130  milliárd 
forintból gazdálkodhatott.

A csatlakozás fontosságára való 
tekintettel a kormány előterjeszté-
sére az Országgyűlés saját hatáskö-
rében ügydöntő népszavazás kiírá-
sáról határozott, amely eredményét 
a törvényhozásra nézve kötelezőnek 
ismerte el. A kérdés így hangzott: 
Egyetért-e azzal, hogy a Magyar 

Köztársaság a NATO-hoz csatlakoz-
va biztosítsa az ország védettségét? ” 
A referendum érvényes volt, s azon 
az igen  szavazok kerültek elsöprő 
többségbe (8 5 ,33 százalék). Ma-
gyarország 19 9 7 . november 17 -én, 
a népszavazást követő napon küldte 
el rüsszelbe, a NATO központjába 
a csatlakozásról szóló külügymi-
niszteri szándéklevelet. A szövet-
séget akkoriban alkotó 16  nemzet 

HADERŐ
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képviselői decemberben aláírták a 
csatlakozási jegyzőkönyvet, ezzel 
megkezdődhetett a ratifi kációs el-
járás, melynek keretében minden 
tagállamban parlamenti szavazásra 
vagy népszavazásra bocsátották a 
szerződést. Ez az eljárás 1998 de-
cemberében sikeresen lezárult.

Mindeközben 19 9 7  végére a had-
erőreformból megvalósult a szer-
vezeti átalakulás, immár a NATO-
elvárásokra is tekintettel. Létrejött 
a Honvéd ezérkar, továbbá a 
Szárazföldi és a Légierő ezérkar. 
U gyancsak a szövetség követelmé-
nyei szerint két kategóriába sorolták 
a honvédség alakulatait: azonnali 
készenléti és gyorsreagálású erők, 
illetve fő védőerők. A sorkatonai 
szolgálatot kilenc hónapra mérsékel-
ték, megkezdődött az önkéntes had-
erőre történő átállás előkészítése. 
A haderőreform 1997 végéig tartó 
első szakasza az eredmények mellett 
hasznos tapasztalatokat is hozott. 
Ezek közül talán az a felismerés 
volt a legfontosabb, hogy a NATO-
hoz való csatlakozás képességét 
katonai oldalon alapvetően nem a 
haditechnika eredete (szovjet) és mi-
nősége, hanem a szövetség katonai 
rendszereivel való együttműködési 
képesség határozza meg. A hangsúly 
a működési és alkalmazási elvek 
azonosságán, a doktrinális kérdése-
ken, az eljárások harmonizációján, 

továbbá a nyelvi és szakmai kom-
munikációs képességeken volt.

A madridi csúcsértekezlet után 
egyeztetések kezdődtek a katonai, 
gazdasági, pénzügyi és szervezési 
kérdésekről. 1997. szeptember 10-én 
tartották Magyarország NATO-csat-

lakozási tárgyalásainak első forduló-
ját, amit október 29 -ig még további 
négy követett. Közben döntés szüle-
tett arról is, hogy a NATO déli szár-
nyához fogunk csatlakozni, amelyet a 
Szövetséges Erők Dél-európai Főpa-
rancsnoksága vezetett.

A  IFOR SFOR    
részvétel komolyan hozzájárult ahhoz, 
hogy hazánk 1997-ben meghívót kapott a NATO-csatlakozási tárgyalásokra.
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19 9 8  szeptemberében a NATO ve-
zetése a csatlakozásig elérendő mini-
mális katonai követelmények teljesí-
tését írta elő. A legfontosabb teendők 
közé a szervezet egységes légvédel-

mi rendszerébe való integrálódást, 
a felajánlott erők felkészítését, az 
információs biztonság feltételeinek 
megteremtését, illetve a NATO-po-
zíciók feltöltését sorolták. A köve-

telmények egy részét azonban nem 
lehetett teljesíteni a csatlakozásig 
hátralévő fél év alatt. Ezért ezek az 
elvárások fi nomodtak, úgynevezett 
minimum elérendő  szintre módo-

sultak. A katonai minimumkövetel-
mények teljesítésével Magyarország 
alkalmassá vált a teljes jogú tagságra. 
Különösen fontos volt a magyar lég-
védelem beillesztése a NATO egye-
sített légvédelmi rendszerébe  ennek 
a csatlakozás napjáig meg kellett 
valósulnia.

RÖGTÖN MÉLYVÍZBEN
Magyarország végül 1999. március 
12-én vált teljes jogú NATO-taggá. 
Martonyi János külügyminiszter az 
egyesült államokbeli ndependence 
városában (Missouri állam) helyezte 
letétbe Magyarország csatlakozási 

A  O         
 KFOR     

     

A Magyar Honvédség 
békemissziós 

tevékenységének 
   B

4-5-6-7-8-9-10-11.indd   8 2019. 03. 06.   10:24:46



MAGYAR HONVÉD

HADERŐ

MAGYAR HONVÉD 11

okiratát. Március 16 -án a NATO 
brüsszeli központjában, a szövetség 
vezetőinek és a magyar kormány 
tagjainak jelenlétében díszelgő ka-
tonáink felvonták a nemzeti lobogót, 
akárcsak a Szövetséges Hatalmak 
Európai Legfelsőbb Parancsnoksá-
gán, Monsban zajlott megemlékezé-
sen. A szövetség bővítése történelmi 
jelentőségű esemény volt  a nyugati 
közösség három közép-európai or-
szágot fogadott be az egykori szov-
jet érdekszférából, megnyitva ezzel 
az utat Európa újraegyesítése előtt. 
Magyarország, Csehország és Len-
gyelország felvételével jelentősen 
nőtt a térség és egész Európa stabi-
litása, de a bővítés első köréből ki-
maradt országok számára is elérhető 
maradt az euroatlanti integráció.

Magyarország teljes jogú tag-
ságának elnyerését követően 12 
nappal került sor a Jugoszlávia 

elleni NATO-műveletre, melyben 
geostratégiai szempontból nagyon 
fontos szerepet játszottunk. A ka-
tonai szervezet ekkor már (egészen 
pontosan 1998 őszétől  használta 
hazánk légterét. Ehhez az Ország-
gyűlés az 59 1998. számú határo-
zatával áldását adta, 19 9 9 . március 
24 -én pedig hozzájárult az újabb 
szövetségesi igényhez, ami a hazai 
repülőterek használatára vonatko-
zott. Magyarország emellett fontos 
és pontos információkat, értékelé-
seket szolgáltatott Jugoszláviáról a 
NATO-nak.

A NATO koszovói akciójának 
eredményességét mutatja, hogy 
miközben Koszovóban sikerült 
egy újabb humanitárius katasztró-
fát megelőzni, a térség stabilitását 
jelentősen befolyásoló politikai 
fordulat következett be Belgrád-
ban. 20 0 0 . október 5 -én népfelkelés 

űzte el Szlobodan Milosevicset, aki 
előbb házi őrizetbe, majd 2001-ben 
a hágai nemzetközi bíróság börtöné-
be került.

Ezt megelőzően, 1999. június 
10-én az ENS  T elfogadta 12 . 
számú határozatát, amely nemzet-
közi ellenőrzés alá helyezte Koszo-
vót és megbízta a NATO-t a KFOR 
Kosovo Force  létrehozásával. Ez 

a békefenntartó haderő biztosítot-
ta egyebek mellett a közrendet és 
a közbiztonságot, továbbá a me-
nekültek, a lakóhelyüket elhagyni 
kényszerült személyek otthonukba 
történő biztonságos visszatérését. 
Az Országgyűlés 1999. június 15-én 
döntött arról, hogy hazánk a műve-
lethez őr- és biztosítási feladatokat 
végző zászlóaljjal járul hozzá. Ezzel 
megkezdődött a magyar békefenn-
tartás napjainkban is zajló koszovói 
fejezete.

Cikkünkhöz a rínyi Kiadó gon-
dozásában megjelent „NATO 4 .0  
és Magyarország  című könyvet 
használtuk forrásként. A katonai 
szövetséghez történt csatlakozá-
sunk 20 . évfordulója alkalmá-
ból született kötet két szerző-
je, Szenes oltán és Siposné 
Kecskeméthy Klára a bevezetés-
ben a NATO eddigi történetét négy szakaszra bontja, ezzel is indokolva 
a címválasztást.

Mint fogalmaznak, az első 0 évben 19 9–1989  a kollektív védelem 
és az elrettentést szolgáló katonai képességfejlesztés feladatai dominál-
tak. A második időszakban 1990–2001  a NATO gyorsan alkalmaz-
kodott a hidegháború utáni időszakhoz, új partnerségi együttműködési 
stratégiát hirdetett meg, illetve eredményes békefenntartást folytatott a 

alkánon. Az új évezredben kezdődő harmadik szakaszt 2001–201  a 
terrorizmus elleni globális háború, valamint az új biztonsági kihívások 
elleni felkészülés jellemezte. A 201 -es ukrán válság megoldása és az 

szlám llam  elleni nemzetközi fellépés feladatai jelentik a NATO 
negyedik fejlődési időszakát, amikor a szövetség ismét visszatér a 
kollektív védelemhez, bár nem feledkezik meg a válságkezelési és biz-
tonságépítési teendőkről sem.

és Magyarország  című könyvet 

NATO 4.0 ÉS MAGYARORSZÁG
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Magas rangú kitüntetésben része-
sült Csombók János dandártábornok, 
aki 2017–2018-ban egy esztendőn át 
képviselte a Magyar Honvédséget a 
NATO-missziók egyik legjelentősebb 
beosztásában, a KFOR parancsnokának 
helyetteseként és nemzeti rangidősként 
Koszovóban. Csombók János dandártá-
bornok – a régió biztonságáért kifejtett 
tevékenysége elismeréséül – a német 
védelmi miniszter által adományozott 
Bundeswehr Békefenntartásért Szolgálati 
Jel ezüst fokozatát (Einsatzmedaille der 
Bundeswehr in Silber) vehette át Bonn-
ban Ralf Hoff mann dandártábornoktól.

Kép és szöveg: honvedelem.hu

►

►

►

    Tapasztalatokban gazdag időszak végéhez ért az af-
ganisztáni magyar helikopteres mentorálás: a nem-
zetközi légi kiképzőcsoport állománya közös ünnep-
séggel és a század zászlójának bevonásával befejezte 
működését. Hazánk részéről az afgán helikopteres 
felkészítés még 2010 májusában kezdődött, s azóta 
a különböző missziók során az MH 86. Szolnok He-
likopterbázis oktatói Kabulban, illetve Shindandban 
többezer felszállást és repült órát teljesítve végezték 
kiképző, majd mentori munkájukat. A felszámolt 
század egyaránt négyfős magyar légi tanácsadó és 
Force Protection csoportjának tagjai májusig még 
Kabulban maradnak, biztosítva a szakmai átmenetet 
az érkező UH–60-as, illetve a lecserélendő Mi–17-es 
helikopterek hajózói számára.

Kép és szöveg: Balla Tibor alezredes

Az MH Iraki Kiképzés-biztosító Kontingens (MH 
IKBK) hetedik váltásának szolgálata során, a közel-
múltban több fontos esemény is történt. A kontingens 
parancsnoka és tábori lelkésze például a Hungary Helps 
Program részeként felépített Marya Mana iskolában 
járt, ahol miután betekintést nyertek az intézmény min-
dennapjaiba, író- és rajzeszközöket tartalmazó cso-
magot, valamint Magyarországról szóló angol nyelvű 
könyveket nyújtottak át a diákoknak. A kiképzők tábo-
rát pedig felkereste a brit Christopher Ghika vezérőr-
nagy, a Többnemzeti Összhaderőnemi Alkalmi Harci 
Kötelék (Combined Joint Task Force) Inherent Resolve 
elnevezésű műveletének parancsnokhelyettese, aki a 
kontingens vezetőivel folytatott megbeszélést követően 
elismeréseket adott át a magyar a katonáknak.

Honvedelem. hu; fotó: MH IKBK 7. váltás

AFGANISZTÁNI 
ZÁSZLÓBEVONÁS

LÁTOGATÁSOK
 IRAKBAN

ELISMERT 
SZOLGÁLAT

MAGYAR HONVÉD

Az MH Iraki Kiképzés-biztosító Kontingens (MH 
IKBK) hetedik váltásának szolgálata során, a közel-
múltban több fontos esemény is történt. A kontingens 
parancsnoka és tábori lelkésze például a Hungary Helps 
Program részeként felépített Marya Mana iskolában 
járt, ahol miután betekintést nyertek az intézmény min-
dennapjaiba, író- és rajzeszközöket tartalmazó cso-
magot, valamint Magyarországról szóló angol nyelvű 
könyveket nyújtottak át a diákoknak. A kiképzők tábo-
rát pedig felkereste a brit Christopher Ghika vezérőr-
nagy, a Többnemzeti Összhaderőnemi Alkalmi Harci 
Kötelék (Combined Joint Task Force) Inherent Resolve 
elnevezésű műveletének parancsnokhelyettese, aki a 
kontingens vezetőivel folytatott megbeszélést követően 

Honvedelem. hu; fotó: MH IKBK 7. váltás
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Jewelled Dagger 3 elnevezéssel újabb KFOR-szintű 
erőpróbát tartottak Koszovó déli részén, melynek 
célja a misszió vezetési rendszerének üzemel-
tetése, illetve a kinetikus és nem kinetikus erők 
interoperabilitásának gyakorlása volt. A magyar 
kontingens katonái főként biztosítási műveletet 
hajtottak végre a KFOR parancsnokának közvet-
lenül alárendelt Harcászati Tartalék Zászlóaljaként 
(KFOR Tactical Reserve Battalion). Számos hely-
színen telepítettek megfi gyelő- és mobil ellenőrző-
áteresztő pontot, továbbá járőrökkel zárták a veszé-
lyes irányokat. Kiemelt feladatként a KFOR JLSG 
(Joint Logistics Support Group) alárendeltségében 
lévő osztrák szállítószázad konvojának kísérését és 
biztosítását kellett megoldaniuk.

Kép és szöveg: Kozák Piroska százados

KFOR SZINT  
GYAKORLATJewelled Dagger 3 elnevezéssel újabb KFOR-szintű 

erőpróbát tartottak Koszovó déli részén, melynek 
célja a misszió vezetési rendszerének üzemel-
tetése, illetve a kinetikus és nem kinetikus erők 
interoperabilitásának gyakorlása volt. A magyar 
kontingens katonái főként biztosítási műveletet 
hajtottak végre a KFOR parancsnokának közvet-
lenül alárendelt Harcászati Tartalék Zászlóaljaként 
(KFOR Tactical Reserve Battalion). Számos hely-
színen telepítettek megfi gyelő- és mobil ellenőrző-
áteresztő pontot, továbbá járőrökkel zárták a veszé-
lyes irányokat. Kiemelt feladatként a KFOR JLSG 
(Joint Logistics Support Group) alárendeltségében 
lévő osztrák szállítószázad konvojának kísérését és 
biztosítását kellett megoldaniuk.

Elbúcsúztatták az MH EUFOR Kontingens 23. vál-
tását az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred 
laktanyájában. A kibocsátó ünnepségen Könczöl 
Ferenc ezredes, a győri alakulat parancsnoka ki-
emelte: a kiutazó állomány az alapos felkészülést 
követően alkalmas arra, hogy tovább öregbítse ha-
zánk és a magyar katona jó hírnevét. A 23. váltás 
az EUFOR ALTHEA misszió feladatrendszerének 
megfelelően 2019 márciusában kezdi meg egy 
éves szolgálatát. A közel 150 fős állomány – a 30 
fős, fogadást biztosító részleg tagjaitól eltekintve 
– viszont csak szeptemberben utazik Szarajevóba, 
addig a kontingens a műveletek tartalék ereje lesz, 
úgynevezett köztes tartalék század feladatot fog 
ellátni.

Kép és szöveg: Kálmánfi  Gábor

FELKÉSZÜLTEK 
A FELADATRA

A KFOR Harcászati Tartalék Zászlóalj kétna-
pos gyakorlaton vett részt a nyugat-koszovói 
Decanban, közösen a Nyugati Többnemzeti 
Harccsoport katonáival. A Snowman Exercise 
elnevezésű komplex kiképzés célja a decani 
monostor védelmének begyakorlása volt. Az 
alegységek Pecből, a harccsoport táborából he-
likopteren települtek át a gyakorlat helyszínére, 
ahol a moldáv katonák által játszott „ellenséges 
tömeggel” kellett szembenézniük. A gyakorlat 
során a magyar, az olasz és az osztrák katonák 
sikeresen együttműködve hajtották végre a tö-
megkezelési feladataikat, például az eltorla-
szolt útszakasz szabaddá tételét, valamint a Fire 
Phobia képzést is.

Kép és szöveg: Kozák Piroska százados

MEGVÉDTÉK 
A MONOSTORT

◄

◄

◄
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A NATO-TAGORSZÁGOK VÉDELMI MINISZTEREINEK KÖZELMÚLTBAN TARTOTT 
TALÁLKOZ ÁN BENKŐ TIBOR ONVÉDELMI MINISZTER ALÁ RTA AZ 
ÉRINTETT PARTNERORSZÁGOKKAL AZT A DOKUMENTUMOT, AMELY EGY ÚJ 
KOM ONENS  A REGIONÁLIS K LÖNLEGES M VELETI ARAN SNOKSÁG 
LÉTRE OZÁSÁT ÉLOZZA.

EL SMERÉS ÉS  LE ETŐSÉG

Sándor Tamás dandártábornok
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Már zajlik a hivatalos elne-
vezése szerint Különleges 
Műveleti Komponens Pa-

rancsnokság Special Operations 
Component Command – SOCC  
kialakítása Horvátország, Szlovákia 
és Szlovénia bevonásával. A nem 
NATO-tagország Ausztria szintén 
aláírja a szándéknyilatkozatot, míg 
a mentori feladatokat az Egyesült 

llamok, Lengyelország és Német-
ország látja el. Az előzetesen szintén 
érdeklődő Csehország most nem 
csatlakozott a kezdeményezéshez, 
megfi gyelőként követi a képesség 
kialakítását. Az elképzelések sze-
rint a mintegy 130 fős szervezet ál-

Nyulas Szabolcs   Fotó: Dévényi Veronika, Rácz Tünde  és Tóth László

EL SMERÉS ÉS  LE ETŐSÉG
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lományának felét magyarok adják, 
akik között a különleges műveletiek, 
illetve a rohamlövészek mellett ott 
lesznek például a logisztikusok, a 
lélektani műveleti és a vegyivédel-
mi szakbeosztottak vagy a légierő 
összekötői is. Ez azt jelenti, hogy 
a parancsnokság a teljes katonai 
spektrumot lefedi, ugyanakkor a ki-
alakításához szükséges fejlesztések-
ből az egész honvédség profi tál.

A NATO Különleges Műveleti Pa-
rancsnoksága több fórumon is jelez-
te, nagy szükség van egy regionális 
szervezetre. A megállapodás értel-
mében a részt vevő nemzetek saját 
különleges képességeiket integrálják 
ebbe, ugyanakkor végrehajtó alegy-
ségekkel is képviseltetik magukat, 
a magyarok például egy különleges 

műveleti osztaggal, míg Horvátor-
szág a haditengerészeti képességet 
jeleníti meg az általa felajánlott egy-
ségben.

A parancsnokság által biztosított 
különleges képesség a NATO által is 
lehívható , de elsődleges feladata 

az országvédelem lesz, a 21. század 
kihívásainak fi gyelembe vételével. A 
kezdeti képességet 2021-re, a teljes 
műveleti képességet 202 -re kell el-
érni. A megalakuló parancsnokság, a 
rotációs tervnek megfelelően, 2025-
ben az észak-atlanti szövetség reagá-
ló erejének NATO Reaction Force  
részeként készültségi szolgálatba lép. 
A vonatkozó dokumentum aláírását 
követően már idén megkezdődik a 
munka a parancsnokság kialakításá-
val kapcsolatban, ugyanakkor közös 
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hadgyakorlatokat is tartanak például 
a lack Swan 2019-et , hogy össze-
kovácsolják a tagországok katonáit.

Sándor Tamás dandártábornok, 
a szolnoki MH 2. vitéz ertalan 

rpád Különleges Rendeltetésű 
Dandár parancsnoka rámutatott, 
hogy a parancsnokság kialakításá-
nak és magyar vezetésének lehető-
ségét éppen a már zajló honvédelmi 
és haderő-fejlesztési program ala-
pozta meg, hiszen a szükséges hadi-
technikai eszközök beszerzése már 
megtörtént vagy folyamatban van. A 
modern felszerelések nélkül ugyan-
is elképzelhetetlen lenne egy ilyen 
speciális feladattal felálló szerve-
zet létrehozása Magyarországon. A 
megalakuló parancsnokság azért is 
talált pozitív fogadtatásra a NATO-n 

belül, mert a magyar különleges 
katonáknak nagyon jó a megítélé-
se a szövetségben. Sándor Tamás 
szavai szerint ehhez hozzájárult, 
hogy rendkívül szigorú és alapos 
kiválasztási, kiképzési rendszerrel 
dolgoznak, ami garantálja a magas 
szakmai felkészültséget. Emellett 
2005 óta jelen vannak Afganisztán-
ban, ahol 2008 óta mind a mai napig 
magas szintű, összetett műveleteket 
hajtanak végre.

– Azt gondolom, hogy a parancs-
nokság Magyarországon történő 
létrehozása egyfajta elismerése a 
magyar különleges műveleti katonák 
munkájának és a teljes honvédség-
nek, egyben az ország védelmét is 
erősíti – hangsúlyozta a dandártá-
bornok.
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ÉLESLÖVÉSZETEN VETT RÉSZT AZ MH 25. KLAPKA GYÖRGY 
LÖVÉSZDANDÁR 2. LÖVÉSZZÁSZLÓALJÁNAK 1. SZÁZADA 
A SZOM DI LŐTÉREN. A SZAK ELKÉSZ TÉS LEG ONTOSABB ÉL A 
A TATAI ALAKULAT GÉ USKÁS BEOSZTÁSBAN SZOLGÁL  
KATONÁINAK KIKÉPZÉSE VOLT.
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Honvedelem.hu   Fotó:  Rácz Tünde

A Klapka-dandár kijelölt állo-
mánya, egészen pontosan a 2. 
lövészzászlóalj 1. századának 

géppuskás szakcsoportja vett részt 
a három részelemből álló szakalap- 
lőgyakorlaton. Ennek során az önálló 
fegyverkezelést, az akadályelhárítást, 
a célfelderítést és a célleküzdést sajá-
tították el a katonák.

Mint azt Cserti-Csapó oltán fő-
hadnagy, megbízott századparancs-
nok elmondta, az 1. számú lőgya-
korlatnál védelemben, harcárokból 
hajtják végre a feladatokat a géppus-
kások, 200–500 méterre lévő célokra 
tüzelve.
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– A 2. számú lőgyakorlat már tá-
madó tűzfeladat, melynek során 
előremozgás közben, rakaszt is cse-
rélve küzdik le a katonák a szintén 
20 0 –5 0 0  méterre felállított célokat. A 
3. számú lőgyakorlat pedig az előb-
biekben részletezett kettő kombiná-
ciója  harcárokból előbb egy védelmi 
lőgyakorlatot hajt végre az állomány, 
majd támadásba megy át – részletez-
te a főhadnagy.

Az éleslövészet keretében a kato-
nák begyakorolták a PKM géppuska 
használatát, annak biztonságos ke-
zelését, hogy feladataikat minél pre-
cízebben és gyorsabban teljesítsék. 
Cserti-Csapó oltán főhadnagy meg-
jegyezte: a 2. lövészzászlóalj állomá-
nya hamarosan rajösszekovácsolást 
hajt végre, ahol a géppuskás szak-
felkészítésen átesett katonák már 
alkalmazhatják a most megszerzett 
ismereteket, így ezekkel a felada-
tokkal nem kell külön foglalkozni a 
rajfelkészítés során.

A századparancsnok szerint a 
lövészet során a katonák nemcsak 
hasznos tapasztalatokkal gazdagod-
tak, hanem erősödött az együttmű-
ködési képességük és növekedett az 
önbizalmuk is.
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Ezredszintű éjszakai lövészetet tartott a székes-
fehérvári MH 3. Nagysándor József Híradó- 
és ezetéstámogató Ezred. A katonáknak az 
1. számú pisztoly- és gépkarabély-lőgyakorlat 
során, szabadon választott tüzelési testhelyze-
tet felvéve kellett leküzdeniük a közeledő el-
lenséget szimbolizáló célalakokat. A legfonto-
sabb elvárás az volt, hogy a résztvevők magas 
szinten elsajátítsák a fegyverkezelést és minden 
körülmények között helytálljanak. A katonák 
a különböző foglalkozásokon megtanulták a 
monokuláris éjjellátó készülék használatát, a 
sötétben történő tájékozódást, illetve az éjszakai 
harcászat sajátosságait is.

Kép és szöveg: V izinger D iána hadnagy
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TÉLI TÚLÉLŐ KIHÍVÁS

Kétszázhúszan vágtak neki az 5 -es kihívása  elnevezésű 
túlélőversenynek, ám a benevezett 58 csapatból csupán 
tizenöt tudta teljesíteni az 5  kilométeres távot. Az MH 
5 . eszprém Radarezred évről-évre télen is megszervezi 
a népszerű rendezvényt. A kétnapos próbán a meredek, 
havas, vizes terepszakaszok leküzdése, valamint az éjsza-
kai tájékozódás is nehezítette az indulók dolgát. A kihívás 
során például sötétben, a mínusz 7 Celsius-fokos hidegben 
kellett tábort verni, a résztvevők helyenként derékig érő 
vízfolyásban gázoltak, mocsaras-lápos területen zsákot ci-
peltek, illetve elhagyatott földalatti objektumokon haladtak 
át a célig vezető úton.

Kálmánfi  Gábor  o :   eszprém rezre

ALAKI ÉS DÍSZELGŐ SZAKALAPOZÓ KIKÉPZÉS

Sikeresen zárult az a hathetes alaki és díszelgő szakalapozó ki-
képzés, amelyet a Petőfi  laktanyában tartottak az MH 5. ocskai 
stván Lövészdandár állományából kiválasztott ötven katonának. A 

felkészítés során számos új ismeretet sajátíthattak el a résztvevők 
az MH vitéz Szurmay Sándor udapest Helyőrség Dandár aláren-
deltségébe tartozó 32. Nemzeti Honvéd Díszegység Honvéd Dísz-
zászlóaljának tagjaitól. A cél az volt, hogy ha szükséges, speciális 
esetekben is segíteni tudják a bocskaisok  a díszzászlóalj munká-
ját. A sikeres képzés végén aráth Ernő dandártábornok, a fővárosi 
alakulat parancsnoka a kiemelkedő teljesítményt nyújtó katonákat 
elismerésben részesítette.

Kép és szöveg: Kresz F ruzsina

Sinka István összeállítása
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Robbantási foglalkozást tartottak az akadályelhárító rajok fel-
készítésének keretében az MH 37. . Rákóczi Ferenc Műszaki 
Ezred hékédi gyakorlóterén. A műszaki alegységek kiképzésé-
nek nélkülözhetetlen része az átjárónyitás, amellyel a harcoló 
alegységek mozgását támogatják. Ennek legegyszerűbb módját, 
a robbantást gyakorolták az alakulat katonái, akik bár jól isme-
rik például az időzített gyújtózsinór vágásának technikáját, a 
foglalkozáson ugyanúgy végig kellett venniük minden egyes 
mozzanatot, mint az újoncoknak. A szerelt töltetes robbantáshoz 
először 75 grammos TNT préstestet használtak, majd 00 gram-
mos préstestekkel párhuzamos hálózatot készítettek, végül nem 
elektromos hálózatot is összeállítottak.

Kép és szöveg: sor ásné e éz s zs nn  száz os

DRÓNREPTETÉS

A 101. tüzérosztály sikeresen végrehajtotta a felkészülést a német-
országi Dynamic Front 2019 elnevezésű nemzetközi gyakorlatra. 
Magyar tüzéralegység utoljára 2001-ben, Törökországban, a szövet-
séges fegyveres erők európai főparancsnoksága mobil kötelékének 
szárazföldi komponensében, felajánlott alegységként vett részt ilyen 
feladatban. Az elméleti felkészítés után a gyakorlatra tervezett lö-
vegekkel vízlövést hajtottak végre, majd a járművezető állomány 
kiképzésére és továbbképzésére került sor. Ezt követően a tüzérek 
begyakorolták a tüzelőállásokkal kapcsolatos tevékenységeket, a 
tüzérfelderítők pedig a fi gyelőpontok létesítését. A felkészülés záró-
akkordja a dandárszintű vasúti módszertani foglalkozás volt, majd 
február végén megtörtént az áttelepülés is a gyakorlat helyszínére.

Kép és szöveg: K pás or s ván n g

AKADÁLY ELHÁRÍTVA

FELKÉSZÜLTEK A NÉMETORSZÁGI GYAKORLATRA

Az MH 2 . ornemissza Gergely Felderítőezred 
pilóta nélküli légijármű kezelő katonái gyakorlati 
vizsgát tettek a Skylark -LE típusú, kis hatótá-
volságú drón alkalmazásából. A vizsga a rend-
szer előkészítésével és az eszközök összeszerelé-
sével kezdődött, majd a kötelező ellenőrzéseket 
követően jöhetett a felszállás. A felderítődrón 
repülése alatt a vizsgázók számos feladatot ol-
dottak meg  ezek során különböző szimulált hi-
bákat is el kellett hárítaniuk. Az ezred légi felde-
rítő képességének fenntartása érdekében fontos, 
hogy az eszköz kezelésében való jártasságukat 
folyamatosan megőrizzék a katonák – számukra 
a hatósági vizsga egy évre szóló jogosítványt 
biztosít.

Kép és szöveg: Pallás L illa hadnagy
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A biztonság létezésünk elengedhetetlen feltétele, 
enélkül nem lehet a nyugodt, kiszámítható jövőt épí-
teni – hangsúlyozta Szabó stván honvédelmi állam-
titkár a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen megrende-
zett iztonságpiac 2019 elnevezésű konferencián és 
kiállításon. eszédében leszögezte  a biztonság egyik 
záloga a Magyar Honvédség, azonban ahhoz, hogy ezt 
a biztonságot minél magasabb szinten tudják garantál-
ni, jól felszerelt, kiképzett és motivált katonákra, vala-
mint az őket és erőfeszítéseiket támogató hátországra 
van szükség. A rendezvényen a belügyi és a honvédel-
mi tárca, a rendőrség, a katasztrófavédelem, valamint 
a magánbiztonsági ágazat vezetői elemezték a magán-, 
a civil és a közbiztonsággal kapcsolatos eseményeket, 
aktuális trendeket.

l s z bol s  o : évén  eron
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KONFERENCIA A BIZTONSÁGRÓL

A MAGYAR KATONÁK FŐVÁROSA

A nemzettudat formálásának biztos alapokra kell támaszkodnia 
– hangsúlyozta Németh Szilárd, a honvédelmi tárca parlamenti 
államtitkára a HM Hadtörténeti ntézet és Múzeum évértékelő és 
feladatszabó értekezletén. A miniszterhelyettes beszédében úgy 
fogalmazott  a kormány célja a modern, ütőképes, hazája iránt 
elkötelezett honvédség megteremtése, amely biztos alapra kell, 
hogy épüljön. A magyar katona szellemi felkészültségét a katonai 
szakmaiságon, a fegyvernemek szakmai követelményein és az 
alapkövetelményeken túl az olyan intézmények tudják megala-
pozni, mint a HM Hadtörténeti ntézet és Múzeum. A szervezet-
nél fontos munka zajlik, a múlt kutatása és reprezentálása elen-
gedhetetlen ahhoz, hogy jelenünk, majd jövőnk legyen.
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A Magyar Honvédség Parancsnokságának Székesfehérvárra telepíté-
sével a város és a honvédség is egyaránt jól jár – mondta enkő Tibor 
honvédelmi miniszter Székesfehérváron az önkormányzat rendkívüli 
közgyűlését követő sajtótájékoztatón. A tárcavezető rámutatott  a kor 
követelményeinek megfelelő, stratégiai szintű parancsnokság létre-
hozásával nemcsak elviekben szerették volna szétválasztani a katonai 
vezetést és a politikai irányítást, hanem fi zikailag is. Ezért nem uda-
pesten hozták létre a parancsnokságot, hanem a komoly történelmi és 
szakmai múlttal rendelkező Székesfehérváron, amely így a jövőben 
a magyar katonák fővárosává válik. enkő Tibor bejelentette, hogy 
2022-ig egy többnemzeti hadosztály vezetését biztosító parancsnokság 
odatelepítését is tervezik.

évész él  o :  ászl

ÉRTÉKELÉS ÉS FELADATSZABÁS
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A honvédelmi miniszter aráth stván dandártábornokot nevez-
te ki a Magyar Honvédség Hadkiegészítő, Felkészítő és Kikép-
ző Parancsnokság MH HFKP  élére. A parancsnoki beosztás 
és a csapatzászló átadás-átvételi ünnepségén Korom Ferenc 
altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka kiemelte, hogy 
a parancsnokság a 2016-os megalakulásától kezdve a katonai 
szolgálatot alapjaiban meghatározó szervezeteket és azok fel-
adatait fogja egységbe, szakmai tevékenysége a toborzástól a 
szolgálatvállalásig, majd a katonai életpálya egészében kíséri a 
katonát. Az MH HFKP Takács Attila dandártábornok vezetése 
alatt kovácsolódott össze és olyan eredményeket ért el, ame-
lyek hozzájárulnak az ország biztonságának garantálásához.

l s z bol s  o : évén  eron

Alakulatlátogatást szervezett a Honvédelmi Minisztérium nem-
zetközi együttműködési főosztálya a udapesten akkreditált 
véderő-, katonai és légügyi attasék számára. A katonadiploma-
tákat az MH Civil-katonai és Lélektani Műveleti Központ látta 
vendégül új bázisán, a szentendrei Görgey Artúr laktanyában. A 
delegáció tagjait Szilágyi Csaba ezredes, parancsnok köszöntötte, 
majd prezentációjában ismertette a központ történetét, beszélt a 
szervezet felépítéséről, rendeltetéséről és feladatrendszeréről. Ezt 
követően Guba stván alezredes, központparancsnok-helyettes 
részletesen is kitért a szakemberek felkészítési folyamatára, a 
készenléti szolgálat jellemzőire, az elkövetkező időszak gyakor-
lataira és az alakulat nemzetközi szerepvállalására.

Kép és szöveg: r g  nn

ÜNNEPÉLYES PARANCSNOKVÁLTÁS

SZENTENDRÉN JÁRTAK A KATONAI ATTASÉK

udapesten, a Stefánia Palota – Honvéd 
Kulturális Központban rendezték meg a 
NATO Térképészeti Követelménytámasz-
tó Munkacsoport soron következő ülését. 
A konferencia elsődleges célja a NATO 
rövid- és középtávú térképészeti feladatai-
nak meghatározása és kidolgozása volt. A 
tanácskozáson 25 ország, illetve a szövetség 
16 parancsnoksága és szervezete képvise-
letében mintegy 70 szakember vett részt. A 
résztvevők a szakmai megbeszélések mellett 
megismerhették a fennállása 100. évfordu-
lóját idén ünneplő önálló magyar katonai 
térképészet történetét is.

Kép és szöveg: 
Ková s n  sz er n g

MAGYAR HONVÉD

ÜLÉSEZTEK A NATO TÉRKÉPÉSZEI
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HARMADSZOR SZOLGÁL TATÁN, DE PÁLYAFUTÁSA KORÁBBI SZAKASZÁBAN 
MEGFORDULT SZÉKESFEHÉRVÁRON, SZENTENDRÉN ÉS BUDAPESTEN IS. 
ISKOLÁI EGY RÉSZÉT AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN VÉGEZTE, 
AHOGY NÉGYÉVES NATO-BEOSZTÁST IS OTT LÁTOTT EL. JÁRT AFGANISZTÁNI 
ÉS NYUGAT-BALKÁNI MISSZIÓBAN. IRODÁJA FALÁT PEDIG ÉDESAPJA 
FÉNYKÉPE IS DÍSZÍTI. LŐRINCZ GÁBOR EZREDESSEL, AZ MH 25. KLAPKA 
GYÖRGY LÖVÉSZDANDÁR ÚJ PARANCSNOKÁVAL BESZÉLGETTÜNK.

Régi ismerős a tatai dandár élén

26 MAGYAR HONVÉD

HAZATÉRÉS

A tatai dandár parancsnoki be-
osztásának átadás-átvételi 
ünnepségéről tudósító egyik 

újságcikkben úgy fogalmaztak: „Lő-
rincz Gábor ezredes hazatért Tatára”. 
Az alakulatot hivatalosan 2019. janu-
ár 15. óta vezető főtiszt valóban úgy 
gondolja, hogy hazaérkezett, hiszen 
annak idején a városban járt általános 
iskolába, majd katonai pályafutását 
fi atal hadnagyként, szakaszparancs-
nokként szintén ott kezdte.

– 1992. augusztus 20-án avattak 
hivatásos tisztté a Kossuth téren, az 
első munkanapom pedig szeptem-
ber elsején volt a tatai alakulatnál, 
amit akkor még 25. Klapka György 
Harckocsidandárnak hívtak. Kilenc 
évet szolgáltam ott: 2001-ig végig-
jártam az összes alegységparancsnoki 
beosztást – voltam szakasz- és 
századparancsnok –, majd a dan-
dártörzsbe kerültem. Közben nyolc 

Lőrincz Gábor ezredes 
(a kép bal oldalán)



Szűcs László  Fotó:  Snoj Péter és archív
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hónapot eltöltöttem az Amerikai 
Egyesült Államokban, ahol elvégez-
tem a páncélos törzstiszti tanfolya-
mot – mondja Lőrincz Gábor ezre-
des, hozzátéve: az első tatai időszak 
után ismét a tengerentúlra utazott, 
miután 2001-ben beiskolázták a ve-
zérkari törzstiszti akadémiára. Ennek 
sikeres teljesítése után két évet szol-
gált Székesfehérváron, az akkori Szá-
razföldi Parancsnokságon; feladata 
többek között az volt, hogy kidol-
gozza egy önálló harckocsizászlóalj 
feladatrendszerét és szervezetét. Ez 
annyira jól sikerült, hogy a 2004-ben 
Tatán létrehozott 11. Hunyadi Má-
tyás Harckocsizászlóalj parancsnok-
helyettesévé nevezték ki.

VILÁGUTAZÓ
– Tatai szolgálatom második sza-
kasza sajnos csak három évig 
tartott, hiszen az önálló, azaz 
közvetlenül a Szárazföldi Parancs-
nokság alárendeltségébe tartozó 
harckocsizászlóaljat 2007-ben már 
fel is kellett számolnunk. E rövid idő 
viszont elég volt arra, hogy ismét 
felvirágoztassuk az egykoron szebb 
napokat látott páncélos fegyvernemi 
kultúrát – meséli az ezredes, majd 
kitér arra, hogy ebben az időszakban 
„képezték át” sikeresen rendfenn-
tartóvá a harckocsizók egy részét. 
Egészen pontosan az alakulat azon 
tagjait, akik a bosznia-hercegovinai 
EUFOR-misszióba utazhattak ki fél 
éves külszolgálatra az MH Katonai 
Rendfenntartó Kontingens 7. váltásá-
nak tagjaiként. Magyar harckocsizó 
katonák akkor láttak el először 
rendfenntartói feladatokat, a kon-

tingens parancsnoka Lőrincz Gábor 
volt.

A Hunyadi Mátyás Harckocsi- 
zászlóalj felszámolása után Lőrincz 
ezredes útja ismét az Egyesült Ál-
lamokba vezetett, ahol négy éven 
keresztül NATO-beosztást látott el. 
Mint megjegyzi: onnan utazott ki 
először Afganisztánba, hogy részt 
vegyen a közép-ázsiai országban 
zajló műveletben. A tengerentúlon 
és Afganisztánban is az improvizált 
robbanóeszközök elleni védelemmel 
(C-IED), illetve a képesség megte-
remtésével foglalkozott.

Amerikából hazatérve Szentendré-
re került, az MH Altiszti Akadémia 
parancsnokhelyettese lett. Innen a 
Honvéd Vezérkarhoz helyezték át, 
a Hadműveleti Csoportfőnökségen 
látott el különféle beosztásokat, s ez 
idő alatt teljesítette második afga-
nisztáni külszolgálatát is.

– A hadműveleti csoportfőnök he-
lyetteseként a múlt év második felé-
ben hallottam először arról: az elöljá-
rók gondolkodnak azon, hogy engem 

kérnek fel a tatai dandár parancs-
nokának. Megmondom őszintén, 
nagyon örültem neki, hiszen akkor 
már tudni lehetett, hogy a honvédel-
mi és haderő-fejlesztési programban 
Tatának kiemelt szerepet szánnak, 
konkrétan a lánctalpas kultúra visz-
szaállítását. Akik ismernek, azok 
tudják, hogy nekem ez a szívügyem, 
és igencsak fájt, hogy ezt a képes-
séget az elmúlt években hibernáltuk 
– jegyzi meg az ezredes, hozzátéve: 
az elöljárók tájékoztatták arról, hogy 
Tatán komoly fejlesztések kezdőd-
nek a közeljövőben, mind a személyi 
állomány, mind pedig az infrastruk-
túra tekintetében. Azaz megpróbálják 
„visszacsábítani” az alakulathoz a 
helyőrséget korábban elhagyó harc-
kocsizó, tüzér és páncéltörő tiszteket, 
altiszteket. Emellett megkezdődik a 
laktanya ikonikus épületének számító 
Kupola felújítása, illetve a technikai 
kiszolgáló létesítmények renoválása. 
Ezt követően pedig hamarosan meg-
jelennek az alakulatnál az első német 
szakemberek, akik a Leopard 2 tí-
pusú nehéz harckocsik tárolásához, 
üzemeltetéséhez és üzem-

Feith László  Fotó:  Dévényi Veronika, Galovtsik Gábor, Snoj Péter,  
Soós Péter őrnagy, Szabó Lajos zászlós és Szikits Péter



ben tartásához szükséges logisztikai 
követelmények kialakításában segíte-
nek majd a magyar katonáknak.

FEJLŐDŐ ESZKÖZPARK
A tervek szerint az első kiképző 
harckocsiszázad haditechnikai esz-
közei már 2020-ban Tatán lesznek, 
a tüzéreszközök egy évvel később 
érkeznek, majd ezeket követik a pán-
céltörő rakéta komplexumok.

– Az első kiképző harckocsiszázad 
létrehozásával párhuzamosan megje-
lennek azok a szimulációs központok 
és kiképzési eszközök is, ame-
lyek használatával a katonákat 
fel lehet készíteni arra, 
hogy megkezdjék a ki-

képzést a valós eszközökön először 
egyénileg, illetve kezelőszemélyzet 
szinten, majd kötelékben – emeli ki 
Lőrincz Gábor ezredes.

A parancsnok szerint az egész fo-
lyamat legnagyobb kihívása az lesz, 
hogy az alakulathoz érkező 21. szá-
zadi haditechnikai eszközpark rövid 

idő alatt ötven éves technológiai 
ugrást jelent majd a jelenlegi állapo-
tokhoz képest.

– Mindez meghatározza az ala-
kulat középtávú terveit, hiszen a 
dandár feladatrendszere az elkö-
vetkező években az új technikai 
eszközökkel kapcsolatos teendők 
köré csoportosul. Természetesen 
folytatódik a missziós szerepválla-
lásunk is, hiszen a tatai állományra 
– elsősorban a lövészekre – épül a 
KFOR-kontingens következő vál-
tása. Mindezeken túl, több alapki-
képzést is megszervez és levezet a 
dandár a jövőben – hangsúlyozza a 
parancsnok, hozzátéve, hogy a napi 
feladatokról sem szabad elfelejt-
kezniük, emellett ott lesznek a már 
előre eltervezett gyakorlatokon, s az 
előírt készenléti szolgálatokat szin-
tén el kell látniuk.

KÉP A FALON
A beszélgetés közben van idő egy ki-
csit körbenézni a parancsnok irodájá-
ban. A falakon a máshol is szokásos, a 
katonai pályafutás különböző idősza-
kaiból származó oklevelek, diplomák, 

28



SEREGSZEMLE

kitüntetések mellett egy aranyozott 
keretbe foglalt fekete-fehér fénykép 
is látható. A fotó Lőrincz Gábor ezre-
des édesapját, Lőrincz Kálmán nyug-
állományú vezérezredest ábrázolja, 
aki még ma is az ország egyik „leg-
ismertebb katonája” és a rendszer-
váltás utáni Magyar Honvédség első 
parancsnoka volt. Korábban pedig 
– egészen pontosan 1979 és 1985 kö-
zött –, még vezérőrnagyként a tatai 
székhelyű 11. harckocsihadosztály 
parancsnokaként szolgált; s éppen 
abból az irodából irányította az akko-
ri Magyar Néphadsereg egyik híres 
magasabbegységét, amelyik ma a 
fi áé…

– Tudom, hogy nehéz elhinni, de 
édesapám igazából nem akarta, hogy 
katona legyek. Sőt, én sem készül-
tem annak. Kevesen tudják rólam, 
hogy művészettörténész szerettem 
volna lenni, ám sajnos nem sikerült 
a felvételim a pécsi Janus Pannoni-
us Tudományegyetemre. Édesapám 

ekkor azt mondta nekem, hogy két 
választásom van: bevonulok kato-
nának vagy elmegyek dolgozni. Az 
előbbit választottam, mivel anno a 
katonai főiskolán eltöltött időszakot 
beszámították a sorkatonai szolgálat 
idejébe, gondoltam, hogy megpró-
bálkozom azzal és oda jelentkezek 
– eleveníti fel a pályaválasztásával 
kapcsolatos emlékeket az ezredes. 
Megtudjuk: mivel édesapja is harc-
kocsizó, s gyerekkorában nagyon 
sok történetet mesélt a lánctalpa-
sokról, nem is lehetett kérdés, hogy 
Lőrincz Gábor is páncélos szakra 
jelentkezik.

– Amikor bevonultam a Kossuth 
Lajos Katonai Főiskolára, még nem 
gondoltam, hogy milyen hamar meg 
fogom szeretni ezt a fegyelmezett, 
katonás, férfi as életmódot. Aztán 
mégis így történt… De az is na-
gyon jó érzés volt, hogy 1992-ben 
édesapám előtt tettem tiszti esküt a 
Kossuth téren, és ő írta alá a hiva-

tásos állományba vételi parancso-
mat. Sőt, mivel azok közé tartoztam, 
akik kiválóként végeztek, a Parla-
mentben édesapám személyesen 
gratulált. Szerintem ez egy nagyon 
jó korosztály: az 1992–1995 között 
működött 1. harckocsizászlóalj tiszti 
állományából mára szinte mindenki 
ezredes, illetve tábornok lett; vala-
mit igen jól csinálhattunk a kezdetek 
kezdetén – meséli az ezredes, aki 
szerint édesapja nagyon büszke volt 
rá, amikor kiderült, hogy ő lesz a 
tatai dandár parancsnoka.

– Most, hogy ebbe a beosztásba 
kerültem, hihetetlen mennyisé-
gű gratulációt kapok. Jóval többet, 
mint bármikor az életem során. Azt 
gondolom, az emberek úgy érzik, 
hogy nekem itt helyem és szerepem 
van. Remélem, meg fogok felelni 
a várakozásoknak és nemcsak az 
elöljáróimnak, hanem a közvetlen 
beosztottjaimnak és a katonáimnak 
is – fogalmaz Lőrincz Gábor ezredes.
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Az általános iskolát Székesfe-
hérváron kezdte, de Mezőtúron 
fejezte be Szloszjár Balázs. 

Katonatiszt édesapját ugyanis Bör-
göndről az akkori 7. gépesített lövész-
hadosztály alárendeltségébe tartozó 
lövészezredhez helyezték. Gyerekként 
bújta a történelmi és a földrajzi témá-
jú könyveket, Egyiptomról például 
mindent elolvasott, ami a keze ügyébe 
került. Nyolcadikosként, egy toborzó-
tiszttel folytatott beszélgetés hatására 
mégis úgy döntött, hogy a piramisok 
tanulmányozása helyett inkább a kato-
nai pályát választja.

– Szolnokon abban az évben in-
dult a katonai kollégium, amelynek 
a specializációja a pilóta előképzés 
volt. Góbét és a román gyártmányú 
S–29D2-t repültem, több mint száz 

felszállásom volt, sikerült a vitorlázó 
C  vizsgám is. Abban az időben már 

vadászpilótának készültem, de Kecs-
keméten, az alkalmassági vizsgálaton 
a 186 centiméteres testmagasságom és 
balkezességem miatt csak  minő-
sítést kaptam. Helikoptervezető sem 
lehettem, mert az érettségi évében, 
1991-ben sem ilyen, sem pedig va-
dászpilóta képzés nem indult – mond-
ja az ezredes.

Szloszjár Balázs a Kossuth Lajos 
Katonai Főiskolára jelentkezett 

annak reményében, hogy a leendő 
lövésztisztek képzésében nem a reál 
tantárgyakon lesz majd a hangsúly. 
Nagyot tévedett  polgári végzettség-
ként a mérnöktanári diploma köve-
telményeinek kellett megfelelnie. 
Szakdolgozatát a TR–80 erőátviteli 
rendszeréből írta.

– Az 1991–1995-ös évfolyam több 
szempontból is különlegesnek számí-
tott. Egyrészt mi voltunk azok, akik 
ismét négy évig készülhettünk a tiszti 

pályára. Másrészt 19 9 1-ben kizárólag 
azok juthattak be a főiskolára, akik 
korábbi tanulmányi eredményeik és 
a szigorú felvételi vizsgákon nyújtott 
teljesítményük alapján maximálisan 
teljesítették a felvételi követelménye-
ket. Ötven helyre harminchatunkat 
vettek fel, negyedik év végére tizen-
nyolcan maradtunk – jegyzi meg a 
parancsnok.

Alapvetően humán beállítottsága 
miatt Szloszjár alázs a mérnökta-
nári diplomához szükséges reál tan-
tárgyakkal rengeteget szenvedett, a 
szakmai tárgyakból elért kimagasló 
eredményeinek köszönhetően azon-
ban mégis osztályelsőként végzett a 
főiskolán – az évfolyamelső Ruszin 
Romulusz törzszászlós volt.

– Eredetileg Lentibe szerettem 
volna kerülni. Azonban egy, a 
Helyőrségi Művelődési Klubban 
tett látogatás után meggondoltam 
magam. Szakasztársaimmal ugyanis 
belecsöppentünk a zászlóaljparancs-
noki összevonáson éppen ott tartóz-
kodó tisztek baráti beszélgetésébe. 
Meghívtak minket az asztalukhoz, 
s történeteiket, katonaélményeiket 
hallgatva határoztam el, hogy elfo-
gadom a 62. lövészdandárnál szol-
gáló két törzsfőnök, Somogyi és Kis 
századosok érveit és Hódmezővá-

IFJÚKORÁBAN EGYIPTOLÓGUSNAK, KATONAI KOLLÉGISTAKÉNT 
ELIKO TERVEZETŐNEK KÉSZ LT. LÖVÉSZ SZAKON VÉGZETT A KOSSUT  

LA OS KATONAI ŐISKOLÁN  TISZTI ÁLYÁ ÁT SZAKASZ ARAN SNOKKÉNT 
DMEZŐVÁSÁR ELYEN  AZ M  2. BER SÉNYI MIKL S GÉ ES TETT 

LÖVÉSZDANDÁRNÁL KEZDTE. USZONNÉGY ÉV ELTELTÉVEL VISSZATÉRT 
EGYKORI ALAKULATA OGUT D Á OZ  20 . ANUÁR TŐL SZLOSZ ÁR 
BALÁZS EZREDES A ARAN SNOKA AZ M  . BO SKAI ISTVÁN 
LÖVÉSZDANDÁRNAK.

KIÉRDEMELT ,,ÖTÖS”

Szloszjár Balázs 
ezredes
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Trautmann Balázs   Fotó:  internet

sárhelyre kérem magam. Nem volt 
nehéz dolgom, hiszen osztályelső-
ként először választhattam alakula-
tot – idézi fel tiszti pályafutásának 
kezdeteit a dandárparancsnok.

Szloszjár hadnagyot az MH 62. 
ercsényi Miklós Gépesített Lö-

vészdandár 2. zászlóaljának 4 . 

századához helyezték első szakasz-
parancsnoki, századparancsnok-
helyettesei beosztásba – a zászlóalj 
parancsnoka Korom Ferenc száza-
dos volt. 1997-ben kinevezték a 
század parancsnokává és még abban 
az évben beiskolázták egy intenzív 
angol, STANAG-nyelvvizsgára fel-

készítő tanfolyamra. Rögtön ezután 
pedig egy bukaresti törzstiszti tan-
folyamra, mivel akkor alakult meg a 
Magyar–Román Közös ékefenntar-
tó Zászlóalj.

– Miután hazatértem az első 
KFOR-misszióból, 1999-ben az 1. 
zászlóaljnál hadműveleti tiszti be-
osztást kaptam. Amikor azonban 
megüresedett az 1. századparancsno-
ki hely, azonnal jelentettem Korom 
Ferenc akkor már  őrnagynak, hogy 
szeretnék visszakerülni a legesleg-
első század  alegységparancsnoki 
beosztásába – meséli az ezredes.

Szloszjár századost 20 0 3-ban zász-
lóaljparancsnok-helyettesnek nevez-
ték ki, Korom alezredest pedig még 
abban az évben külszolgálatra vezé-
nyelték Ciprusra. Í gy a századosnak 
megbízott zászlóaljparancsnokként 
kellett helytállnia az első éles NATO-
ellenőrzésen a akonyban.

– Amikor megszűnt a hódmezővá-
sárhelyi dandár, kineveztek az MH 
5 62. Könnyűlövész-zászlóalj kikép-
zési részlegvezetőjévé. Egy év múlva 
pedig Székesfehérvárra helyeztek, a 
hadműveleti és kiképzési főnöksé-
gen kaptam főtiszti beosztást. Kiváló 

Galambos Sándor    Fotó: archív
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gárdába kerültem, alapvetően a kül-
szolgálatokra történő felkészítések 
kiképzési részével és a missziókkal 
foglalkoztam, de a kiképzési fel-
adatok összeállításába is be kellett 
dolgoznom. Az akkori kollégáim 
szinte valamennyien idősebbek vol-
tak nálam, óriási gyakorlati tapasz-
talatokkal rendelkeztek – emlékszik 
vissza a székesfehérvári időszakra a 
parancsnok.

A rínyi Miklós Nemzetvédel-
mi Egyetem katonai vezetői szakán 
2007-ben kezdte meg tanulmányait 
Szloszjár őrnagy, majd zászlóaljpa-
rancsnoki beosztást ajánlottak fel neki 
Hódmezővásárhelyen.

– Hatalmasat hibáztam akkor  
Ahelyett ugyanis, hogy az ilyenkor 
elvárt Parancs, értettem  választ 
adtam volna, arra hivatkozva, hogy 
még nem végeztem el az egyetemet, 
visszautasítottam a beosztást. iszont 
örömmel vállaltam el a zászlóalj pa-
rancsnokhelyettesi beosztását. Szinte 
azonnal külszolgálatra vezényeltek 

osznia-Hercegovinába. A következő 
négy évben pedig – kisebb-nagyobb 
megszakításokkal – gyakorlatilag 
egyik misszióból a másikba mentem. 
Papíron 2011-től már a Honvéd e-

zérkar Hadműveleti Csoportfőnökség 
hadműveleti osztályán dolgoztam 
kiemelt főtiszti, osztályvezető-he-
lyettesi beosztásban, de még mindig 
Afganisztánban voltam. Később aztán 
elvégeztem a szükséges NATO had-
műveleti és stratégiai tervező tanfo-
lyamokat. Körülbelül másfél év múlva 
pedig ismét afganisztáni misszióba 
mentem, a NATO Nemzetközi izton-
sági Közreműködő Erők szaki Regi-

onális Parancsnokságán szolgáltam a 
törzsfőnök segédtisztjeként – sorolja 
a főtiszt.

Hazaérkezését követően Szloszjár 
alezredest az MH 25. Klapka György 
Lövészdandár parancsnokhelyettesi 
beosztásába helyezték. Közel két évet 
szolgált Tatán, közben elvégezte a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem ka-
tonai felsővezetői tanfolyamát, ismer-
tebb nevén a vezérkari tanfolyamot.

SEREGSZEMLE
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– Még a tanfolyam befejezésének 
napján is úgy tudtam, hogy megyek 
vissza Tatára – aztán kineveztek a 
Honvéd ezérkar Hadműveleti Cso-
portfőnökség hadműveleti tervező 
osztálya élére. Ugyanoda kerültem, 
ahol korábban évekig tervezőtiszt 
voltam. riási munkát végeztünk az 
elmúlt két évben, egy kicsi kollek-
tívában, de nagyon motivált szak-
emberekkel dolgozhattam együtt. 
Amikor pedig megalakult a Magyar 
Honvédség Parancsnoksága, felaján-

lották az ötös  dandár parancsnoki 
beosztását. Egy másodpercig sem 
gondolkodtam, büszkén elfogadtam. 
Erre a feladatra kizárólag igent lehet 
mondani. Mindig is parancsnoknak 
éreztem magam, és tudom, hogy a 

ocskai-dandár sikerre van ítélve – 
indokol Szloszjár Balázs.

A sikerért azonban keményen 
meg kell dolgozni. dén esedékes 
például a 39. lövészzászlóalj NATO 
CRE AL-ellenőrzése. Az erre tör-
ténő felkészüléssel párhuzamosan 

azonban a missziós feladataiknak 
is meg kell felelniük  rakban, 
Afganisztánban és Koszovóban 
is szolgálnak a dandár katonái. 
Ugyanakkor a honvédelmi és had-
erő-fejlesztési program keretében 
zajló korszerűsítések, az új technikai 
eszközök fogadása, elhelyezésük, 
kezelésük elsajátítása is folyamatos 
kihívást jelent az állomány számára.

A közel negyedszázados tiszti szol-
gálata alatt Szloszjár ezredes nyolc 
különböző szintű misszióban vett 
részt. Három hadműveleti területen 
szolgált – harcászati, hadműveleti és 
stratégiai szinten – beosztott tisztként 
és vezetőként. 2019. január 15-i ha-
tállyal nevezték ki az MH 5. ocskai 
stván Lövészdandár parancsnokává. 

A jogelőd alakulatokkal is számolva 
– továbbá azzal, hogy Matuz István 
ezredes kétszer vezette a katonai 
szervezetet – Szloszjár ezredes a 
dandár 20. parancsnoka. Nős, fele-
ségével jelenleg Pilisen laknak, de 
elhatározták, hogy majd Debrecenbe 
költöznek. Mint mondta  nehezen vi-
seli a „hétvégi férj” szerepét.

– A hivatás az elsődleges számom-
ra, de létezik világ a Magyar Hon-
védségen kívül is. Nekem pedig ezt a 
család jelenti – zárja a beszélgetést a 
parancsnok.
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Több mint szimulátor

A KÖZELMÚLTBAN ADTÁK ÁT SZOLNOKON 
A SPECIÁLIS, KÖZÉP-EURÓPÁBAN 
EGYEDÜLÁLLÓ HELIKOPTER 
HARCÁSZATI SZIMULÁTORT, 
MELYET NAPI SZINTEN 
HASZNÁLNAK 
KIKÉPZÉSRE, 
OKTATÁSRA. A FEKETÉRE FESTETT 
TEREMBEN – A VR-SZEMÜVEGET MAGUNKRA 
ÖLTVE – PÉLDÁUL EGY SUPER 
PUMA SZÁLLÍTÓHELIKOPTER 
AJTÓLÖVÉSZEI IS LEHETÜNK.

Az MH 8 6 . Szolnok Helikop-
terbázis repülőfelkészítési fő-
nökségének főnökhelyettese, 

egyben a szimulátoros kiképzőrész-
leg vezetője, Tóth Dezső őrnagy 
elmondta, még ő is megszédült egy 
pillanatra, amikor először találkozott 
a szemüvegek nyújtotta igencsak 
élethű képekkel.

– Kiképzése során a pilóta megta-
nulja az előírásoknak megfelelően 
üzemeltetni a helikoptert, s képes 
eljutni azzal az egyik pontból a má-
sikba, miközben teljesíti a számára 

kijelölt feladatokat. Harci küldetést 
végrehajtani ennél sokkal összetettebb 
dolog. Már csak azért is, mert sosem 
egyedül vesszük fel a küzdelmet az el-
lenséggel  társakkal dolgozunk együtt, 
legyen szó másik helikopterről, szá-
razföldi csapatokról, a saját légvé-
delemről vagy éppen a szövetséges 
vadászbombázó repülőgépekről. De 
pilótaként nem szabad megfeledkez-
nünk az ajtólövészeinkről sem, akik 
a hátunk mögött ülve védelmezik a 
szállítóhelikoptert. Mivel a harc során 
gyorsan kell cselekedni, s nincs lehe-T  D   
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Trautmann Balázs   Fotó:  Dévényi Veronika

tőség hosszan magyarázni a történé-
seket, kódszavakat használunk, ezek 
jelentését pedig célszerű pontosan 
ismerni, hogy mindenki egységesen 
alkalmazza azokat és ugyanazt is értse 
alattuk – mutatott rá az őrnagy.

Ez különösen fontos, amikor had-
műveleti területen más nemzetek ka-
tonáival közösen, egy helikopteren 
repülve hajtják végre a számukra ki-
jelölt repülési-harcászati feladatokat 
a magyar pilóták vagy ajtólövészek. 
Mindeközben jelentős stressz is hárul 
rájuk  nemcsak az fordulhat elő, 

hogy nekik kell lőni, de bizony rájuk 
is lőhetnek

Egy példa  a szárazföldi menet-
oszlop légi kísérete, fedezete telje-
sen eltérő módon történik városban 
és nyílt terepen. Ahhoz, hogy a po-
zícióváltás közben a helikopterek 
ne essenek áldozatául az ajtólövé-
szeik baráti tüzének  sok-sok, szi-
mulátorban eltöltött óra szükséges. 
Annyi, hogy a pilóta és a lövész a 
műveleti területen már automatiku-
san, hatékonyan és biztonságosan 
hajtsa végre a feladatát.

– A gyakorlásra soha nem lehet 
elég időt fordítani  ahogy a pilóta 
is az utolsó felszállásáig tanul, úgy 
nincs időkorlátja a szimulátoron el-
tölthető óráknak sem. A harcászati, 
taktikai módszereket mindig lehet 
és kell is sulykolni, fi nomítani. Az 
ellenség előbb-utóbb kiismeri az 
eljárásainkat, emiatt újak megterve-
zésére és begyakorlására van szük-
ség  ehhez nagy segítséget jelent ez 
a berendezés – jegyezte meg Tóth 
őrnagy. A szimulátor alkalmas az 
éjjellátó szemüveggel night vision 
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goggles – N G  végrehajtott re-
pülések elsajátítására is. A hajózók 
ennek során megtapasztalhatják, 
hogy az N G-n keresztül a külvilág 
kissé elmosódva és zöldben látszik, 
a helikopter műszereit pedig a szem-
üveg mögül lefelé kipillantva tudják 
leolvasni. A perifériás látás elveszik, 
ezért állandóan és meghatározott 
szisztéma szerint kell pásztázni a 
tájat repülés közben. Egy igazi for-
gószárnyason csak drágán és nem 

teljesen kockázatmentesen lehetne 
begyakorolni mindezt, ehhez képest 
a szimulátor sokkal költséghatéko-
nyabb és ami legalább ilyen fontos, 
a hibákat toleráló, biztonságosabb 
tanulókörnyezetet jelent.

– Célszerű, ha minél valósághűbb 
a kiképzés  ennek egy apró, de lé-
nyeges eleme például, hogy a szi-
mulátorhoz igazi géppuskák tartoz-
nak, persze azokban nincs lőszer. 
Létezik olyan rendszer, ahol csak 

egy érzékelőkkel felszerelt műanyag 
rudat használnak a lövészek, de szá-
munkra fontos volt, hogy legyen 
súlya  annak, amit a katonáink moz-
gatnak a kiképzés alatt – indokolt az 
őrnagy.

A rendszer nem csupán a kilőtt 
géppuskalövedékek pályáját szá-
molja ki fi gyelembe véve a gravi-
táció, a repülési sebesség, a szél és 
a páratartalom hatását a röppályára , 
de érzékeli azt is, ha a lőszerrakasz 
kiürül . Ennek cseréjét ugyan nem 

lehet fi zikailag is elvégezni, de a 
géppuska felhúzását, tűzkésszé téte-
lét már igen. Enélkül amúgy nincs is 
mód új lövést kiváltani. A szimulá-
tor segítségével a Szolnokon jelen-
leg rendszerben álló helikoptereket 
repülhetik  a hajózók, de a jövő-

ben az eszköz képességeit az Airbus 
Helicopters H1 5M és a H225M 
típussal is bővíti a berendezést szál-
lító francia Thales cég.

A Közép-Európában kategóriájá-
ban egyedülállónak nevezhető rend-
szer nagy teljesítményű számítógé-
pei a virtuális valóságot létrehozó 
eszközökkel ötvözve egy szimulált, 
ugyanakkor valósághű hadszínteret 
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alkotnak meg. A hajózók ebbe a 
dinamikusan változtatható környe-
zetbe helyezve biztonságosan, nagy 
hatékonyság és kis anyagi ráfordítás 
mellett hajthatják végre a rájuk váró 
harcászati feladatokat. Ehhez persze 
kellenek a megfelelő ismeretekkel 
felvértezett kiképzők, akik nem csu-
pán a végrehajtandó bevetéseket ké-
pesek megtervezni a számítógépek 
adatbázisaiban szereplő objektu-
mok, haditechnikai eszközök, baráti, 

semleges vagy ellenséges egységek, 
személyek széles körét felhasználva, 
hanem menet közben akár bele is 

nyúlnak az éppen aktuális harcászati 
helyzetképbe, ezzel új kihívásokat, 
váratlan helyzeteket teremtve a piló-
ták számára.

Tóth Dezső őrnagy véleménye 
szerint a szimulátor akár egy ké-
sőbbi, komplex oktatási rendszer 
alapja is lehet. Mivel rendelkezik 
biztonságos adathálózati kapcsolat-
tal, így nem csupán a francia légierő 
hasonló eszközével köthető össze, 
de akár a később beszerzendő újabb 
szolnoki berendezésekkel is. Sőt, 
elképzelhető talán az is, hogy a 
leendő szimulátorukon a tatai harc-
kocsizók olyan virtuális bevetést  
hajtsanak végre, melyet a szol-
noki Mi–2 -esek vagy a HForce-
rendszerrel felszerelt H1 5M-ek 
támogatnak valós időben – persze 
csak a virtuális térben.
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KICSI, DE ODACSAP
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Lánctalpakon 
 

A nem túl sikeres M551 Sheridan.
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Az amerikai hadsereg jelenleg is 
zajló, a piaci szereplők között 
a várható több száz darabos 

megrendelés miatt  nagy izgalmat 
kiváltó Mozgékony, védett tűzerő  
Mobile Protected Firepower – MPF  

nevet kapott programjának eredete 
egészen a második világháborúig 

nyúlik vissza. Ekkor jelentek meg a 
német hadsereg soraiban a rohamlö-
vegek – a legendás Sturmgeschütz 

-as család. A Panzerkampfwagen 
-as közepes harckocsi alvázából 

átalakított, torony nélküli, a jármű 
első részébe beépített 75 millimé-
teres, rövid 2 -es kaliberhosszú  
StuK–37 ágyúval felszerelt lánctalpa-
sok elsődleges feladatát a lövészkato-
nák támogatásában határozták meg. 
Célpontjaik az ellenséges megerő-
sített állások, bunkerek, géppuska-
fészkek, aknavető- vagy ágyúütegek 
voltak.

A SSZATÉRŐ
Ez a kategória az Egyesült llamok 
hadseregében sosem létezett  a kö-
zepes és a nehéz harckocsiknak kel-
lett a mindenes  szerepet betölteni, 
s a ietnamban fi noman szólva is 

eredménytelennek bizonyult M551 
Sheridan 1996-os kivonása óta min-
den, az előzőekben említett feladat 
az M1 Abrams-ekre hárul. Most 
azonban a jelek szerint a hadsereg 
illetve a remények szerint a tenge-

részgyalogság is  ismét a gyalogsá-
gi harcjárműveknél nagyobb, de a 
nehéz harckocsiknál kisebb tűzerejű, 
közepesen páncélozott lánctalpasok 
könnyű harckocsik  hadrendbe állí-

tásán gondolkodik.
Nem véletlen a lánctalpas járó-

szerkezet hangsúlyozása  a gumike-
rekes, 8 8-as, M1128 Mobile Gun 
System nevet kapott harcjármű nem 
bizonyult jó megoldásnak. Pedig ki-
próbált dolgokat házasítottak össze  
a kanadai LA  -as járművet a 
105 milliméteres, M68A2, huzagolt 
csövű, automata töltőberendezés-
sel ellátott ágyúval. gaz, ezt még 
a hidegháború akkor véglegesnek 
gondolt  lezárása után fejlesztették 
ki, amikor sokan azt hitték  örökre 
leáldozott a nehézpáncélos-hadosz-
tályoknak, a 60 tonna feletti harcko-
csiknak.

Ma már – az azóta megvívott vagy 
éppen zajló háborúk tapasztalatait 
fi gyelembe véve – tudjuk, ez óriási 
tévedés volt. Az iraki, a szíriai, az 
ukrajnai hadszínterek megmutat-
ták, vastag bőrű  lánctalpasokra 
továbbra is szükség van – viszont 
ezekből még az USA hadseregében 
sincs elég, ráadásul nem is minden 
feladathoz szükséges egy M1A2-es.

DE MI A FELADAT?
Az új harcjárművel szemben az 
elvárások egyértelműek  a saját lö-
vészalegységek támogatása, még-
hozzá olyan harcászati helyzetek-
ben, amikor a lánctalpassal közel 
vagy teljesen egyenrangú, gépesített 
egységeket felvonultató ellenséges 
erőkkel kell megküzdeni. Szó sincs 
már arról, hogy kalasnyikovos, 
RPG-s, szedett-vedett ruházatú sza-
badcsapatok  alkotnák a leküzdendő 
felet  a megváltozott biztonságpo-
litikai környezetben visszatértek a 
hagyományos fenyegetések és ellen-
felek. Ehhez kell egy olyan harcko-
csi, amely a könnyűlövész-dandárok 
számára megfelelő, s csapásmérő 
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nyúlik vissza. Ekkor jelentek meg a 

M1128 MGS: 
korlátozottan 

alkalmas.

S  S  SDM    
harckocsi, 125 milliméteres ágyúval.
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képessége jelentős mértékben meg-
haladja akár a 30 milliméteres gép-
ágyúval felszerelt, az európai had-
színtérre szánt M1296 Stryker 
Dragoon csapatszállító járművekét 
is. Emellett legyen mozgékony, ha-
ladjon olyan környezetben is, ahol 
az Abrams menthetetlenül elakad. 
Kisebb teherbírású hidak, keskeny 
városi utcák, hegyvidék  a lövész-
katonák azonnali támogatásra szá-

mítanak, nem várhatnak a veszteglő 
nehézpáncélosokra.

Emellett persze az önvédelem is 
fontos  a könnyű harckocsi ágyú-
jához ami lehet 57, 105 vagy 120 
milliméter űrméretű  készletezett 
kumulatív páncéltörő lőszerekkel 
az ellenséges gyalogsági harcjár-
műveket, csapatszállítókat, ideális 
esetben a közepes harckocsikat is le 
kell küzdeni, persze menetből, bár-

milyen időjárási viszonyok között. 
A páncélzatnak a 30 milliméteres 
gépágyúk páncéltörő lőszerének 
kell ellenállnia, s persze alapköve-
telmény az aktív védelmi rendszer 
integrálása is.

A tervek szerint már 2025-re had-
rendbe áll az új jármű, melyből az 
első megrendelés alapján legalább 
ötvennégyet vásárol majd a had-
sereg, 2022-ig mintegy 1,2 milli-
árd dollárt költve a fejlesztésre és 
a gyártásra. A darabszám azonban 
csak a kezdeti gyártási sorozatot 
jelenti  ha a könnyű lánctalpasok 
beválnak, szakértők szerint nincs 
kizárva az 500–1000 darabos meg-
rendelés sem – s ez még nem tartal-
mazza a várható exportot.

ÉTSZERE LŐS ETÉL E Ő
Az amerikai hadsereg 2017 de-
cemberében jelentette be, hogy a 
megrendelésekért két neves gyártó 
küzdhet meg  a párharc a General 
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A kis tömeghez különleges páncélzat szükséges.

Nem lehet minden feladatot az M1A2-esekkel megoldani…
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Dynamics Land Systems GDLS  és 
a AE Systems között dől majd el. 
Mindkét vállalatcsoport megbízást 
kapott a tervek további fi nomítására 

és 12-12 prototípus megépítésére, 
majd leszállítására. Ez 335 mil-
lió dollárt jelent a GDLS-nek, 375 
milliót pedig a AE-nek. A jármű-
vek átadásának végső dátuma 2020  
februárja, míg a tesztelést 2020 áp-
rilisáig kell megkezdeni. A kétsze-
replős vetélkedő végén, várhatóan 
2022-ben pedig egyvalaki kapja 
meg az amerikai hadsereg megren-
delését.

Lássuk, ki mit kínál  Fontos leszö-
gezni  mindkét harcjármű tornyá-
ban emberek foglalnak helyet, azok 
nem távirányításúak. A GDLS két 
projektben is érdekelt a Gri   n nevet 
kapott lánctalpasával  a Gri   n -es 
változatot ezen a tenderen, a -ast 
pedig a hadsereg másik pályázatán, 
az M2 radley-család leváltásá-
ra tervezett, Opcionálisan ember 
vezette harcjármű  Optionally 
Manned Fighting ehicle – OMF  
elnevezésű programban igyekszik 
eladni. A brit hadsereg Ajax felde-

rítő páncélosára alapozott, legfel-
jebb 30 tonnás harckész tömegre 
tervezett Gri   n -es alapfegyver-
zete egy 120 milliméteres, kis 
tömegű M360 ágyú, melyet még 
az Abrams-ek felváltására szánt, 
de végül leállított Future Combat 
System programtól örökölt. Szin-
tén az Abrams-ből ismerős a torony 
formája és kialakítása  ez a ki- és 
átképzést teszi a remények szerint 
gyorsabbá, hatékonyabbá. A jármű 
hagyományos turbódízel motort és 
automata váltórendszert kapott – 
egyelőre nincs ugyanis olyan hibrid 
dízel-elektromos  meghajtás, amely 

megfelelő üzembiztonsággal és tel-
jesítménnyel bírna. A járművet a 
tervezők a GDLS sajtónyilatkozata 
szerint felkészítették a drónok elle-
ni védekezésre is  ma már könnyen 
belátható, ahol harc lesz, ott feltűn-
hetnek apró, nehezen észlelhető, de 
halálos rakománnyal ellátott légi 
járművek. Azt nem közölték, hogy 
passzív, vagyis zavarásra, esetleg 
aktív, azaz megsemmisítésre alkal-
mas rendszerrel védik majd a Gri   n 

-est a drónoktól.
A AE Systems a korábban expe-

díciós könnyű harckocsi címkével 
kínált, az 1990-es évek elején éppen 
az M551 Sheridan váltótípusaként 
kifejlesztett M8 AGS Armoured 
Gun System  lánctalpasának to-
vábbfejlesztett változatával próbálja 
megszerezni a győzelmet. Az alu-
mínium ötvözetű páncélzata miatt 
lényegesen könnyebb, téglás aktív 
pótpáncélzattal is csak 20 tonna kö-
rüli tömegű, hagyományos meghaj-
tású jármű tornyába egy M35 típu-
sú, 105 milliméteres, huzagolt csövű 
ágyú, mellé pedig egy párhuzamo-
sított, 7,62 milliméteres M2 0-es 
géppuska került. A feladatnak meg-
felelően állítható be  a védelem 
mértéke  a felerősíthető pótpáncél-
zat nélkül a jármű akár egy C–130J 
Super Hercules-ből ejtőernyővel is a 
hadszíntérre juttatható.

Kérdés, hogy a két harckocsi 
tesztelése után a hadsereg milyen 
további igényekkel lép majd fel  S 
persze az is  képesek-e ezek a köny-
nyű járművek megfelelő védelmet 
nyújtani  a személyzetnek a páncél-
törő gránátok, rakéták, illetve aknák, 
improvizált robbanótestek ellen
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A BAE Systems ismét az M8 AGS típust küldi harcba a tenderen.

A GDLS 
ajánlata: 
a Griffin-család.
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Hipersebességre kapcsolva
RITKA MANA SÁG AZ OLYAN   KORSZAKOT GÉRŐ 
ÁTTÖRÉS A HADITECHNIKÁBAN, MELYET SZINTE TELJES 
ÉRDEKTELENSÉG ÖVEZ. NEMRÉG PEDIG PONT EZ 
TÖRTÉNT: 2018 NYARÁN OLYASMIT TESZTELT AZ 
AMERIKAI HADITENGERÉSZET, AMI RENGETEG MINDENT 
VÁLTOZTATHAT MEG A HADVISELÉS TERÉN.
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A siker összetevői  rengeteg 
mérnöki munka, egy Arleigh 

urke-osztályú romboló, orrá-
ban a jó öreg, 127 milliméter űrmére-
tű, Mark 5 típusú hajóágyúval, ahhoz 
pedig néhány különleges lőszer. Az 
eredmény  a világ első olyan éleslövé-
szete, melynek során egy teljesen ha-
gyományos ágyúból hipersebességű, 
vagyis a hangnál legalább ötször 

gyorsabban száguldó lövedéket 
lőttek ki. Nem is egyet, hanem 
mindjárt húszat

Az elhallgatott, ugyanakkor techni-
kailag óriási jelentőségű lövészetre a 
2018-as Rim of the Pacifi c R MPAC 
2018  nemzetközi haditengerészeti 

gyakorlaton került sor, me-
lyen az Egyesült llamok 
mellett 26 nemzet képvisel-

tette magát. A június 27. és augusztus 
2. között lebonyolított gyakorlattal 
kapcsolatban eddig csak az AGM–
158C LRASM, nagy hatótávolságú, 
hajók elleni amerikai cirkálórakéta 
legelső bevetését emelték ki. Pedig 
az igazi újdonságot a USS DE E  

DDG 105  teljesen hagyomá-
nyos hajóágyújából kilőtt lövedé-
kek jelentették.

KORSZAKVÁLTÁS?
Szakértők szerint a 2010-es évek 
egyik mágikus fegyvere  lett a hi-
perszonikus sebességre képes rakéta 
vagy lövedék. Mindenki erről beszél, 
mindenki ilyet akar – és sokan fej-
lesztik is. Kína és Oroszország éppen 
az Egyesült llamok hadereje által 
jelentett fenyegetést szeretné ezekkel 
a speciális rendszerekkel csökkente-
ni. Maga a szándék, illetve a prototí-
pusok megjelenése már az amerikai 
vezetés ingerküszöbét is elérte. Nem 
véletlen, hogy a Pentagon és a külön-
böző védelmi kutatóintézetek, továb-
bá a velük együttműködő amerikai 
hadiipari cégek is egyre nagyobb 
erőforrást fordítanak ezen eszközök 
fejlesztésére. Akad azonban egy kis 
bökkenő  e programok rettenetesen 
drágák és néha zsákutcába tévednek 
a mérnökök.

A USS DE E  segítségével vég-
rehajtott teszt előzménye pont egy 
ilyen, meglehetősen költséges té-
vedés volt. Az amerikai haditenge-
részet már több mint egy évtizede 
dolgozik a mágneses elven 

működő hajóágyún, amely képes 
hiperszonikus kezdősebességre fel-
gyorsítani, majd 150–180 kilométer 
távolságba eljuttatni a lövedéket. Azt 
ugyanakkor nem a hagyományos 
módon, vagyis az igen gyors égés-
sel az ágyúcsőben nyomást kifejtő 
lőporral gyorsítják fel, hanem szá-
mítógépekkel pontosan szabályoz-
ható elektromágnesek segítségével. 
A módszernek több előnye is van. 
Nincs szükség vastag, a lőpor égés-
termékei miatt nagy nyomást kibíró, 
nehéz zárszerkezetre és ágyúcsőre, 
ráadásul megszűnik a hajón tárolt 
hajítótöltetek jelentette – baleset, 
hanyagság vagy ellenséges találat 
miatt fennálló – robbanás veszé-
lye. Lövedék és megfele-

A SS DE EY  RIMPAC  
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lő mennyiségű elektromos energia 
esetén működik az elektromágneses 
ágyú is.

Ezek a rendszerek azonban egy-
részt nagyon drágák, másrészt óriási, 
hirtelen felhasználandó energiameny-
nyiséget igényelnek  nem véletlen, 
hogy a haditengerészet érdeklődik 
leginkább az ilyen fegyverek iránt, 
hiszen egy hadihajón sokkal köny-
nyebb előállítani és aztán bedrótoz-
ni  a megfelelő elektromos energiát, 
mint például egy páncélozott jármű-

vön vagy lövészkatonán. tt érdemes 
megjegyezni  a kínai népi haditen-
gerészet 2018 decemberében felvo-
nultatott ilyen hajóágyút egy Juting– 
-osztályú, partra szállást támogató 

hajóegységén

VALAMI OLCSÓBB KELLENE
Az elmúlt egy évtizedben kiderült  
nem csupán a fejlesztések a legóva-
tosabb becslések szerint is több mint 

félmilliárd dollárt költöttek erre a 
területre , hanem az elektromágne-
ses ágyúk használatához a jelenleg 
hadrendben álló hajókon végzendő, 
okvetlenül szükséges átalakítások 
is óriási összegeket igényelnek. A 
Pentagon Stratégiai Képességek ro-
dájának megbízásából a mérnökök 
ezért egy másik irányban is elindul-
tak  mi lenne, ha minél kisebb átala-
kításokkal lehetőleg semennyivel  
elérhető lenne a kívánt hiperszonikus 
sebesség  Egyszerűbb, olcsóbb, igaz, 
kevésbé látványos az eredmény. E 
munkának a végén született meg az 
a speciális, nagy sebességű lövedék 
Hypervelocity Projectile – H P , 

melyet a USS DE E  teljesen átla-
gos kialakítású, a kísérlet adatainak 
rögzítésére ideiglenesen mérőmű-
szerekkel felszerelt Mark 5-öséből 
lőttek ki. rdekesség, hogy a H P-
ket eredetileg éppen az elektromág-
neses ágyúhoz fejlesztették, de mint 
látható, kompatibilisek a hagyomá-
nyos rendszerekkel is  a légellenál-
lás szempontjából teljesen mindegy, 
hogy a különleges alakú lövedék a 
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hangsebesség jelen esetben  hétsze-
resét meghaladó kezdősebességét 
mágnesek segítségével vagy a ha-
gyományos hajítótöltet villámgyors 
égése eredményeként keletkező nyo-
mással éri el.

Mint ahogy korábban említet-
tük, Kína és Oroszország is számos, 
hipersebességű fegyveren dolgozik, 
melyek egyik legfontosabb célpont-
jai éppen az amerikai  ottakötelékek 
lehetnek. Az Egyesült llamoknak 
tehát valamiképpen meg kellene 
óvni hadihajóit ezen pusztító eszkö-
zökkel szemben. Ez azonban nem 
lesz egyszerű. A jelenleg hadrendben 
álló, hajók elleni irányított rakéták 
sebessége ugyanis jellemzően a hang-
sebesség környékén mozog, az elle-
nük kifejlesztett rakéták és a közeli 
védelmi rendszer nagy tűzgyorsaságú 
gépágyúi viszont tehetetlenek a hang-
sebesség sokszorosával közeledő cél-
pontok ellen. Arról nem is beszélve, 
hogy a fejlett védelmi rendszerek igen 
drágák  800 ezer és kétmillió dollár 
között lehet egy-egy rakéta ára, s 
ebből többet is indítanak az ellensé-

ges célpontra. Ha azonban sikerülne 
a H P-t lekicsinyíteni , akkor lehet-
ségessé válhat egy új, hipersebességű 
lőszert tüzelő, közepes kaliberű gép-
ágyú hadrendbe állítása.

SZ ERLŐSZERT M N EN NE
Az viszont kijelenthető  már az 
is óriási előrelépést jelentene, ha 
csak  a 127 milliméteres hajóágyú 

lesz alkalmas a közeljövőben a H P 
használatára. A Mark 5-ösök gya-
korlatilag szinte minden, nagyobb 
méretű hadihajón megtalálhatók  a 
 otta mindenesei , több mint ezer 

példányuk üzemel korvetteken, fre-
gattokon, rombolókon és cirkálókon. 
Amennyiben tehát hadrendbe áll 
az új szuperlőszer, akkor radiká-
lisan megnőhet a haditengerészet 
tűztámogató képessége. Méghozzá 
olcsón  alig  75–100 ezer dollár 
egy-egy lőszer ára. Sőt, a fejlesztő 

AE Systems szerint tömegterme-
léssel ez az összeg tovább faragha-
tó. Ebben persze az is segítene, ha 
– mint ahogy a mérnökök tervezik 
– a szárazföldi erőknél alkalmazott 
155 milliméteres űrméretben is el-
készülne a H P. Ennek vélhetően 
a haditengerészet is örülne, hiszen 
a különleges kialakítású, futuriszti-
kus umwalt-osztály három egysé-
ge szintén 155 milliméteres löveget 
hordoz persze rejtetten , csak éppen 
esetükben jelenleg 100 ezer dollár 
helyett legalább 800 ezret kell költe-
ni egy-egy lőszerre. No de vissza a 
szárazföldhöz  ha a jelenleg használt, 
vontatott és önjáró lövegek is alkal-
masak lennének a felhizlalt  H P 
használatára, az radikálisan változ-
tatná meg még ha vélhetően nem is 
hosszú időre  a szemben álló közép- 
és nagyhatalmak között fennálló tűz-
támogatási erőegyensúlyt.

A haditengerészet azonban egyelő-
re azzal is elégedett lenne, ha a Mark 
5-ös és a H P először legalább a 

hagyományos cirkálórakéták, továb-
bá a nagy méretű, távolról irányított 
felderítő- és támadógépek ellen nyúj-
tana védelmet.
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A ONVÉDELMI ÉS ADERŐ E LESZTÉSI ROGRAM RÉSZEKÉNT EGYRE 
TÖBB SZ  ESIK A AZAI EGYVERGYÁRTÁS ELÉLESZTÉSÉRŐL. AZ EGYKORI 
NÉ ADSEREGBEN SZOLGÁL K MÉG BIZTOS EMLÉKEZNEK A UG 

ELDER TŐ SZ  GÉ KO SI  ÉS SZ  ÁN ÉLOZOTT SZÁLL T
AR ÁRM  MOZAIKSZAVAKRA  NEM IS BESZÉLVE A ÉG EGYVER  ÉS 

GÁZKÉSZ LÉKGYÁR  TERMÉKEIRŐL. A ÖVŐBEN KÉSZ L ETNEK E ILYEN 
ISMERT ESZKÖZÖK AZAI GYÁRTÁSBAN  ERRE KERESS K A VÁLASZT 
ZSITNYÁNYI ATTILÁVAL  A MAGYAR VÉDELMII ARI SZÖVETSÉG 

RAVÁLASZTOTT ELNÖKÉVEL.

Civilek a pályán
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Civilek a pályán

MAGYAR HONVÉD

– Az ismertebb hazai cégek termé-
keit fi gyelembe véve milyen múltra 
tekinthet vissza a hazai katonai be-
rendezések gyártása?

– Magyarországon, történelmi 
okok miatt, harckocsi, repülőgép 
vagy komplex fegyverzeti rendsze-
rek gyártása nem honosodhatott meg. 

ár a rendszerváltás előtti években 
voltak nagyobb exportsikereink is 
(például az elektronika területén), 
az akkor működő 0–50 jelentősebb 
cég elsősorban a belső piacra termelt 

járműveket, egyéni felszerelése-
ket, hadianyagot. Ezek közül a 
sorkatonaság rendszere miatt né-
hány nagyobb gyártó vagy em-
lékezetesebb termék neve lett 
ismert a katonai eszközök iránt 
alapvetően nem érdeklődők 
számára. A rendszerváltással 
egyidejűleg bekövetkezett 
külső és belső piacvesztés a 
védelmiipari vállalatoknál 
funkcionális és strukturá-
lis válságot idézett elő, a 
régi nagy magyar cégek-
ből szinte csak a Rába, 

a Gamma, a Currus és két 
lőszergyártó maradt fent. Természe-
tesen az elmúlt évtizedekben megje-
lentek újabb szereplők, de a honvé-
delmi és haderő-fejlesztési program 
is jelentős lökést adhat a fejlődésnek. 

Közvetlenül a védelmi iparban ma 
nagyjából 2000 ember dolgozik, de 
az ezen a területen érdekelt cégek-
nek, cégcsoportoknak már most is 
több tízezer alkalmazottja van.

– A szövetség tagjai milyen be-
rendezésekkel vannak jelen a nem-
zetközi piacon, hogyan vesznek, ve-
hetnek részt a Magyar Honvédség 
korszerűsítésében?

– A magyar cégeknek alapve-
tően a kis forrásigényű platformok 
fejlesztésében és gyártásában van 
lehetősége. Az önálló védelmiipari 
termékek közül többek között futó-
művekkel, vegyivédelmi eszközök-
kel, speciális elektronikai berendezé-
sekkel, rendszerekkel, fegyverekkel 
és fegyvertartozékokkal értünk el 
sikereket Európában, Amerikában 
és a Közel-Keleten. Már a hazai al-
kalmazók is megtapasztalták, hogy 
külföldi termékek vásárlása esetén 
a gyártóval szembeni kiszolgálta-
tottság nagyobb kockázatot hordoz, 
emiatt ismét a hazai megoldások felé 
fordultak. Az irány jó  ami lehet, 
az legyen hazai, az importkiváltás 
is gyors eredményeket hozhat. A 
cégeink most is képesek előállítani 
alacsony nyersanyagigényű vagy 
nagy hozzáadott értéket képviselő 
termékeket. Ezekből nagyon sokra 
lesz szükség a közeljövőben, akár az 
egyéni felszerelések, akár a külön-
böző tábori rendszerek élelmezés, 
egészségügy, elhelyezés) kapcsán. 
Az eddig is meglévő képességek 
mellett új elemek is megjelennek. A 

Zsitnyányi Attila mérnök, közgazdász a Magyar V édelmi- 
ipari Szövetség elnöke, a M OKF műszaki tanácsadó tes-
tület tagja. 1995 óta dolgozik a védelmi és a biztonsági ipar 
területén, 1999-től a Gamma Műszaki rt. vezérigazgatója. 
Jelentős tapasztalatra tett szert a hazai és a nemzetközi 
gyártási és kutatás-fejlesztési együttműködések területén, 
a szövetség tagjaként évek óta közreműködik az iparági 
stratégiák, jogszabályok kidolgozásában.

A Gamma Műszaki rt. jelenleg a legszélesebb 
védelmiipari termékportfólióval rendelkező hazai cég. A 
Rögzített Hadiipari Kapacitást  fenntartó vállalat évtize-

dek óta beszállítója az Magyar Honvédségnek, a M ka-
tasztrófavédelmi és polgári védelmi ágainak. egyivédelmi 
C RN  eszközei és mérőrendszerei mellett a cég az általa 

fejlesztett Komondor típusú, könnyű páncélvédettségű 
harcjármű-családról is ismert.

Zsitnyányi Attila mérnök, közgazdász a Magyar V édelmi- 
ipari Szövetség elnöke, a M OKF műszaki tanácsadó tes-
tület tagja. 1995 óta dolgozik a védelmi és a biztonsági ipar 
területén, 1999-től a Gamma Műszaki rt. vezérigazgatója. 
Jelentős tapasztalatra tett szert a hazai és a nemzetközi 
gyártási és kutatás-fejlesztési együttműködések területén, 
a szövetség tagjaként évek óta közreműködik az iparági 
stratégiák, jogszabályok kidolgozásában.

védelmiipari termékportfólióval rendelkező hazai cég. A 
Rögzített Hadiipari Kapacitást  fenntartó vállalat évtize-

dek óta beszállítója az Magyar Honvédségnek, a M ka-
tasztrófavédelmi és polgári védelmi ágainak. egyivédelmi 
C RN  eszközei és mérőrendszerei mellett a cég az általa 

fejlesztett Komondor típusú, könnyű páncélvédettségű 
harcjármű-családról is ismert.

Zsitnyányi 
Attila
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HM E  rt.-nél a legnagyobb hazai 
könnyűipari képesség lett kialakítva 
az új katonai ruházat gyártására, és 
megkezdődött a kézifegyver össze-
szerelés is. A külföldi értékesítések 
tekintetében szintén nagyot lendíte-
nek az itthoni megrendelések, hiszen 
egy hazai referencia sokat segíthet a 
piacra jutásban. ár a legtöbb ország 
a védelmi célú fejlesztéseit a nem-
zeti iparát maximálisan kihasználva 
tervezi végrehajtani, természetesen 

nem lehet mindent önállóan gyártani, 
hazánkban is jelentős mennyiségű 
külföldi eszköz megjelenése várható. 
Ez azonban lehetőségeket biztosít 
cégeinknek is, hiszen a megrendelé-
sek elnyerése érdekében a külföldi 
vállalatok nyitottabbak lesznek a ma-
gyar termékek, illetve a fejlesztő- és  
gyártókapacitások irányába. Segít az 
is, hogy munkaerő- és kapacitáshiány 
kezd kialakulni az egész világon. A 
kényszerű  együttműködések ered-

ményeként cégeinknek lehetősége 
nyílik bekapcsolódni a nemzetközi 
vérkeringésbe gyártóként és fejlesz-
tőként egyaránt. árhatóan egyre 
több külföldi beszállító hoz létre az 
országban védelmiipari képessége-
ket, a gyártás, a karbantartás és a 
képzés területén.

– A hazai gyártók termékei ho-
gyan, milyen engedélyek, minő-
sítések után juthatnak el akár a 
magyar, akár a külföldi érdeklő-
dőkhöz, potenciális megrendelők-
höz?

– A hadiipari tevékenységet végző 
cégek nyilvántartását a Budapest 
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Főváros Kormányhivatalának hadi-
technikai osztálya vezeti. Hazánkban 
hadiipari tevékenységi engedéllyel 
mintegy 500 gazdálkodó szervezet 
rendelkezik, melyek döntő többsége 
90 százalék feletti arányban  kis- és 

közepes vállalkozás. A hadiipari szol-
gáltatási tevékenységbe főként ha-
ditechnikai eszközök karbantartása, 
javítása, üzembe helyezése tartozik  
gyártásra is feljogosító engedéllyel 
165 gazdasági társaság bír.

– A 2018-ban aláírt szerződések 
több fegyvernem számára is új 
távlatokat nyitnak. Ezen beszerzé-
sek találkoztak-e az önök szakem-
bereinek véleményével?

– A sajtóban is megjelent nagyobb 
szerződések aláírása a honvédelmi 
és haderő-fejlesztési programhoz 
kapcsolódik, ennek részterülete a 
haditechnikai és egyéb eszközök 
fejlesztése, beszerzése. Ez a rész-
terület azonban nem értelmezhető 
a Honvédelmi Minisztérium és a 
Magyar Honvédség szervezeteinek, 
illetve működésének jelenleg zajló 
átalakításától, továbbá a elügymi-
nisztérium alá tartozó szervezetek 
képesség- és eszközfejlesztéseitől 
függetlenül. A kapcsolatot talán 
a kormánybiztosi hivatal szerepe 
mutatja legjobban. A kormánybiz-
tos koordinál és együttműködik a 
védelmiipari fejlesztésben érintett 
ágazatokkal a stratégiában meg-
határozott célok hatékony megva-

lósításáért, valamint meghatározza 
és indítványozza a hadfelszerelés 
fejlesztésének irányait. Ehhez az n-
novációs és Technológiai Miniszté-
rium keretein belül futó rinyi-terv 
is kapcsolódik. Az új eszközök 
beszerzése során számos lehetőség 
van. Magyarország szempontjából 
a legnagyobb hozadékot két meg-
oldás kínálja  a hazai fővállalkozó 
csak az itthon ki nem alakítható 
részegységeket szerzi be több, akár 
egymásnak konkurens beszállítótól, 
és ezzel valódi exportképes terméket 
hoz létre, vagy – második lehetőség-
ként – alapvetően hazai fejlesztésű, 
gyártású terméket vásárol. Nagyon 
nehéz kérdés, hogy mi legyen a be-
szerzések prioritása  gyorsan, sokfé-
le terméket kell hadrendbe állítani. 
Még ha a források rendelkezésre is 
állnak, ez nagyon komoly kihívás a 
kiválasztás, a beszerzés és a kikép-
zés tekintetében egyaránt. izako-
dók vagyunk, hiszen teljesen termé-
szetes, hogy leggyorsabban azokban 
a beszerzésekben lehetett dönteni, 
amelyek máshol már elérhetők, s va-
lóban nem volt mód megvalósítani 
magas hazai hozzáadott érték mellett 
a fejlesztést, gyártást.

– A jövő szempontjából bizonyá-
ra pozitív változásokban bízik, 
hiszen ismét elvállalta a szövetség 
elnöki tisztét. Eddig is „muszáj 
volt hajózni” a cégeknek, de vajon 
ezután könnyebb is lesz?

– vek óta szorgalmaztuk egy 
megfelelő felhatalmazással bíró, dön-
tésképes, a minisztériumok különbö-
ző érdekeit összehangoló központi 
munkacsoport  megalakítását. A 

tavaly júliusban létrehozott kormány-
biztosi hivatal a hazai védelmiipari 
szereplők számára óriási esély. Az 
is világosan látszik, hogy a magyar 
védelmi ipar fejlesztése elsősorban 
az állami tulajdonú cégeken keresztül 
történik majd, a magáncégek köz-
reműködésével. A tagság és a kap-
csolódó szervezetek úgy döntöttek, 
hogy a korábbi elnökség folytassa a 
megkezdett munkát. Ez óriási meg-
tiszteltetés, egyben felelősség is. A 
kormányzati célok szinte már egyez-
nek a mi céljainkkal, úgy gondolom, 
a források is rendelkezésre állnak 
majd, a továbbiakban más jellegű 
munkakapcsolatra lesz szükség. Az 
eddig bejelentett beszerzéseknél még 
a legmagasabb várható hazai hoz-
záadott érték is csak licensz alapján 
történő gyártást jelent. Egyedül a 
ROLE 2 képesség kialakítása történ-
hetne magyar fejlesztés és gyártás 
keretében, de itt még nem ismertek 
a részletek. A következő időszakban 
azonban már eljutunk azokhoz a ter-
mékcsoportokhoz, amelyek a hazai 
szürkeállományra alapozva készül-
hetnének itthon. Ezekből lehet aztán 
valódi adóbevétele az államnak, ami-
ből tulajdonképpen a védelmi célú 
beszerzéseket is fi nanszírozza. 
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A főhadszíntér inkább a magyar 
hadvezetés torzsalkodásáról, 
semmint a csatazajtól volt 

hangos 18 9 márciusában. A tisza-
füredi tiszti zendülés , a fővezér, 
Henryk Dembi ski altábornagy le-
váltása, a helyébe lépő etter Antal 
altábornagy ellentámadási kísérleté-

nek csődje Cibakházánál  ezek vol-
tak a tavasz első hónapjának magyar 
szempontból fontosabb eseményei.

etter ugyanakkor nem sokáig me-
rengett a kudarcokon, hanem azon-
nal hozzálátott egy újabb haditerv 
kidolgozásához  elsődleges célja az 
volt, hogy az ellenséget kiszorítsa az 

ország központi területeiről, illetve 
felmentse Komáromot, s a harcok 
súlyát Nyugat-Magyarországra he-
lyezze át. A fővezért március 28-án 
betegség döntötte le a lábáról, ekkor 
viszont már – az ő elképzeléseit kö-
vetve – javában zajlott a csapatok 
összpontosítása az újabb ellentáma-

HÁTORSZÁG

170 ÉVE, 1849. MÁRCIUS 30-ÁN HAGYTA JÓVÁ AZ EGRI HADITANÁCS AZT A 
TÁMADÁSI TERVET AMELYBŐL AZTÁN AZ ES ORRADALOM ÉS 
SZABADSÁG AR  LEGDI SŐSÉGESEBB E EZETE R DOTT. EKKOR A 

ONVÉDSEREG A TISZA VONALA MÖG L ELŐRELEND LVE VISSZAV VTA 
AZ ORSZÁG NAGY RÉSZÉT A AD ÁRAT TETŐ ONT ÁN EDIG 
ELSZABAD TOTTA A ŐVÁROST EST BUDÁT. BÁR AZ Á TOTT ÉL  

A SÁSZÁRI ŐERŐK MEGSEMMIS TÉSE NEM VAL SULT MEG A TÖRTÉNTEK 
OGGAL KER LTEK ARANY BET KKEL ADTÖRTÉNELM NK LA AIRA.
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dáshoz. Ennek végrehajtását az 18 9. 
március 30-án, Egerben tartott hadi-
tanácson hagyták jóvá, ahol Kossuth 
Lajos, az Országos Honvédelmi i-
zottmány elnöke etter felépülésé-
ig, tehát ideiglenesen  Görgei Artúrt 
bízta meg a főparancsnoki teendők 
ellátásával.

A tervek szerint a . hadtestnek 
Hatvannál kellett magára vonnia a 
császári-királyi erők fi gyelmét, mi-

alatt az ., a . és a . hadtestből 
álló déli csoportosítás a Jászságon 
keresztül az ellenfél gödöllői védő-
állásai mögé kerül. A magyar katonai 
vezetés elképzelései szerint április 
7-én ott vívták volna meg a döntő 
ütközetet, melyet a főváros vissza-
foglalásának kellett követnie.

A haditerv mindazonáltal rej-
tett magában némi kockázatot. Ha 
ugyanis a császári csapatok fővezére, 
Alfred indisch-Gr tz rájön arra, 
hogy katonáival szemben Hatvannál 
mindössze egyetlen hadtest áll, és azt 
szétveri, akkor ő kerül a magyar fő-
erők hátába.

GYŐZELME  SOROZATBAN
A terv végrehajtása remekül indult, 

hiszen 18 9. április 2-án Hatvannál 
a magyar csapatok szép győzelmet 
arattak, ami az események egyik fő-
szereplőjének, Gáspár András ezre-
desnek tábornoki és hadtestparancs-
noki kinevezést hozott. Mindezek 
tetejébe a félrevezetés is tökéletesen 
sikerült, Franz Schlik altábornagy 
tudniillik azt a téves következtetést 
vonta le, hogy a főerőkkel áll szem-
ben.

Két nappal később a haderő déli 
csoportosítása – Tápióbicskénél 
– szintén megvívta első győztes üt-
közetét, melynek azonban akadt egy 
apró szépséghibája. ár a diadal – ha 
lehet – még a hatvaninál is fényesebb 
volt, leleplezte a magyar megkerülő 
hadmozdulatokat. Mindazonáltal a 
császári vezérkar még mindig tel-

jes sötétségben tapogatózott. A . 
hadtest ugyanis olyan jól látta el 
feladatát Hatvan térségében, hogy 

indisch-Gr tz továbbra sem tudta 
eldönteni  a honvédsereg melyik 
irányból kezd majd támadásba. Ta-
nácstalanságában hosszú arcvonalon 
szórta szét csapatait, melynek ered-
ményeként lehetetlenné tette azok 
gyors összpontosítását.

Ez a hiba pedig április 6-án meg-
bosszulta magát  ekkor – a vártnál 
egy nappal korábban – került sor a 
döntő ütközetre, ráadásul nem Gö-
döllő, hanem saszeg mellett, ahol 
az előrenyomuló Damjanich János, 
illetve Klapka György hadteste bele-
ütközött a Josip Jella i  horvát bán 
vezette erőkbe. Csatát kellett tehát 
állni, melynek alakulása kezdetben 
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nem kecsegtetett semmi jóval. A hon-
védsereg számára kedvező fordulatot 
végül a . hadtestet irányító Aulich 
Lajos tábornok megjelenése hozta, 
aki – hallva az ágyúdörgést – nem 
várt a parancsra, s tartalékban álló 
csapataival elindult a közeli Dányról 
és sámbokról saszegre. Fellépésé-
nek köszönhetően tehát megfordult 
az ütközet menete, de a magyar 
hadvezetés eredeti elképzeléseivel 
szemben nem sikerült megsemmisí-
tő vereséget mérni a császári-királyi 
főerőkre.

OC ÁZATOS TER E
Az isaszegi győzelmet követő 
napon, április 7-én, Gödöllőn ösz-
szeült haditanács egy újabb, és az 
előzőnél is kockázatosabb tervet 
dolgozott ki. Abból a felismerésből 
kiindulva, hogy a főváros elleni 
frontális támadás valószínűleg nem 
érné el a kívánt célt, a katonai ve-
zetés ismét a megkerülő hadműve-
let mellett döntött. Az elképzelések 
szerint Aulich hadtestének, illetve 
az Asbóth Lajos vezette 12. hadosz-
tálynak összesen 12 000 emberrel  
a kerepesi magaslatokon széles sáv-
ban felvonulva a főváros elleni tá-
madást kell színlelnie, így hitetve el 

indisch-Gr tz tábornaggyal, hogy 
a magyar főerők Pest alatt állnak. 
Mindeközben az . és a . hadtest 
– egy nagy északi kerülőt követő-
en – ácnál áttöri az ellenséges vé-
delmet, majd magához vonva a . 
hadtest két hadosztályát felmenti 
Komáromot.

A magyar kézen lévő erődöt már 
hónapok óta ostromzár alatt tartotta 
az ellenség. A védők ereje fogytán 
volt, bármelyik pillanatban bekövet-
kezhetett a kapituláció, tehát a fel-
mentéssel nem lehetett késlekedni. 
Egy esetleges komáromi siker rá-
adásul lehetővé tenné a főváros kör-
nyékén állomásozó császári-királyi 
erők bekerítését is, amit indisch-
Gr tz csak egy módon kerülhet el  
ha harc nélkül feladja Pest- udát.

Ez a merész terv viszont könnyen 
a visszájára fordulhat, ha indisch-
Gr tz rájön, hogy Pest határában 
mindössze egyetlen hadtest tevé-
kenykedik. Azt legyőzve ugyanis 
szabaddá válna számára az út a 
szabadságharc hadműveleti bázisát 
jelentő Tiszántúl és a kormány szék-
helye, Debrecen felé.

Az elterelő hadművelet irányítá-
sával megbízott Aulich tábornok 
azonban ezúttal is kitűnően helytállt. 
Több mint egy héten keresztül az or-
ránál fogva vezette a teljes császári 

hadvezetést, mialatt a magyar fő-
erők április 10-én ácnál legyőzték 
Christian Götz vezérőrnagy csapa-
tait, majd – a Garam folyón átkelve 
– Komárom felmentésére indultak.

A császáriak csak ekkor jöttek rá, 
hogy ismét egy hadicsel áldozatai 
lettek, ami indisch-Gr tz főve-
zérségébe került. A tábornagy bu-
kásában – katonai kudarcai mellett 
– politikai hitvallása is közrejátszott, 
hiszen amíg ő megelégedett volna az 
áprilisi törvények eltörlésével, addig 
sógora, Felix Schwarzenberg mi-
niszterelnök – a neoabszolutizmus 
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híveként – Magyarországot a Habs-
burg irodalom más tartományainak 
szintjére akarta süllyeszteni.

Az új fővezér Ludwig elden 
táborszernagy lett, aki – megaka-
dályozandó Komárom felmentését 
– a térségbe küldte tartalékhadtestét, 
melynek néhány dandárja azonban a 
kellő összpontosítás hiányában  ápri-
lis 19-én, Nagysallónál súlyos vere-
séget szenvedett. A tavaszi hadjárat 
legszebb győzelme után szabaddá vált 
az út Komárom felé  az ostromzárat 
előbb észak felől számolta fel az . és 

a . hadtest, április 26-án pedig az 
erőd déli oldalán is meg kell hátrálnia 

althasar Simunich altábornagynak. 
A császári-királyi tábornok végül 
csak annak köszönhetően kerülte el a 
katasztrofális vereséget, hogy a Pest-

udáról kivont főerőkkel megjelent a 
csatatéren Franz Schlik, s visszaverte 
a magyar támadóoszlopot.

elden tudniillik még április 21-én 
elrendelte a főváros kiürítését, s csak 

udán hagyott hátra egy hozzávetőleg 
5000 fős helyőrséget. Csapataival a 
nyugati határszél irányába indult, míg 

Jella i ot délre küldte, hogy adjon új 
lendületet a kihunyni látszó szerb fel-
kelésnek.

B A AGY BÉCS
Komárom felmentése, illetve a tavaszi 
hadjárat megannyi szép győzelme el-
lenére a magyar katonai vezetés nem 
lehetett teljesen elégedett, mert azzal, 
hogy a császári erőket kiszorították az 
ország nagy részéről, csak a minimá-
lis elvárásaik teljesültek, ellenfelükre 
nem sikerült megsemmisítő vereséget 
mérni.

Felmerült tehát a kérdés  üldözzék-e 
azt a császári főerőt, amely écs elé 
érve az összpontosításnak köszön-
hetően  már nagyságrendileg 5  000 
katonát számlált  Eséllyel szállhat-e 
szembe a honvédsereg ezzel a kétsze-
res túlerővel

A választ a Komáromban április 
29-én összeült haditanácsnak kellett 
megadnia. Hosszú vita után – Klapka 
javaslatára – elvetették a további üldö-
zést. gy döntöttek, hogy csak a főse-
reg kiegészítése, illetve a Délvidékről 
várt erősítések beérkezése után foly-
tatják a nyugati irányú off enzívát, a 
néhány hetesre tervezett hadműveleti 
szünetet pedig uda visszafoglalására 
használják fel.
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A VERDUNI SATA TETŐ ONT ÁN AZ EGYIK LÖVÉSZÁROKBAN KU ORG  
ÖNKÉNTESKÉNT BEVONULT M VELT RAN IA KATONA BIZONYÁRA SOKAT 
IDÉZTE VEGETIUS MONDÁSÁT  SI VIS A EM  ARA BELLUM  A BÉKÉT 
AKARSZ  KÉSZ L  A ÁBOR RA  TALÁN AKKOR OGADTA MEG OGY AZ 
EGYSZER BIZTOSAN BEKÖVETKEZŐ EGYVERNYUGVÁS UTÁN IS MINDENT 
MEGTESZ RAN IAORSZÁG VÉDELMÉBEN. A SORS KEGYES VOLT AUL 
AINLEVÉT ANDRÉ MAGINOT OZ  T LÉLTE A AR OKAT S A BÉKEÉVEKBEN 
OZZÁ OG ATOTT TERVE MEGVAL S TÁSÁ OZ.
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J  TLETNE  T NT

Az első világháború kezdeti idő-
szaka után, a modern fegyverek 
megjelenésével úgy látszott, 

hogy az erődök építése már zsákutca. 
A verduni csata egy epizódja aztán 

mégis bebizonyította, hogy lehet bízni 
az erős falakban  bár az ellenség gyor-
san elfoglalta Fort Douaumont-ot, 
annak visszavétele a franciáknak csak 
véres harcok árán sikerült.

ÉRVEK HÁBORÚJA
A világégést követően Franciaor-
szágban azonnal elkezdődött a felké-
szülés a békére, egyúttal az esetleges 
háborúra is. A katonák nagy részét 
ugyan leszerelték, ám a vezérkar 
szerette volna az ország védelmét 
megerősíteni. Mindenkinek más 
volt az elképzelése  Ferdinand Foch 
a támadó hadvezetés mellett érvelt, 
az elképzelés ellenzői ugyanakkor 
demográfi ai adatokat is csatasorba 
állítottak, miszerint Németország 
lakosságának növekedése az 1930-
as években jóval meghaladja majd a 
hadra fogható franciák számát, így 
értelmetlen az erősebb szerepében 
tetszelegni.
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1920-ban Joseph Joff re marsall 
egy, az Alpoktól a La Manche part-
jáig húzódó erődvonal tervét vázolta 
fel. Henri Philippe Pétain marsall 
ellenben úgy vélte, csak a francia–
német határt kell megerősíteni, az 
Ardennek áttörhetetlen természetes 
védvonalat jelent, míg a belgák a 
szövetségeseik, tehát onnan sem vár-
ható támadás. 1926-ban új lendületet 
vett a tervezés, az elképzeléseket 

Adolphe Guillaumat tábornok gon-
dolta tovább. Az események akkor 
gyorsultak fel igazán, amikor az egy-
kori verduni káplár, Paul Painlevét 
André Maginot 1929-ben ismét had-
ügyminiszter lett először 1922–192  
között töltötte be ezt a posztot .

 a béke szimbólumaként képzel-
te el az erődök és védművek laza 
rendszerét, amelynek már a híre is 
elrettenti az ellenséget. Az ötlet meg-
valósításához megkapta a szükséges 
támogatást  1929-ben a kormány 2,5 
milliárd frankot hagyott jóvá a tervre. 
Mivel a nagyszabású munkálatokat 
nem lehetett titokban tartani, propa-

gandacélokkal újságokban számoltak 
be az építkezésekről – néha persze 
kissé eltúlozva a készülő erődrend-
szer méreteit, képességeit. Maginot 
még a munkálatok befejezése előtt, 
1932-ben meghalt, három évvel 
később pedig sajtókampány indult, 
hogy róla nevezzék el az áttörhe-
tetlennek hitt védvonalat. rdemes 
megemlíteni az építkezés ellenzői 
közül egy fi atal ezredes, Charles 
de Gaulle nevét.  már akkor is a 
mozgó háború eszközei, például a re-
pülőgépek és a harckocsik beszerzése 
mellett érvelt. Sokat kellett várnia, de 
neki lett igaza.

MI AZ ELVÁRÁS?
Mit vártak el a 350 kilométer hosz-
szan megépült védvonaltól, amely 
egyebek mellett 1 2 nagy és kisebb 
erődöt, 352 kazamatát, továbbá gya-
logsági óvóhelyeket és megfi gyelő-
pontokat foglalt magában  Alapve-
tően az időhúzást  a szemből érkező 
ellenséges csapatok feltartóztatását 
a mozgósítás idejéig, a tartalékosok 
behívásáig, és a támadók elterelé-
sét  északra elgium, illetve délre 
Svájc felé.

A cél érdekében néhol 20–25 ki-
lométer mélységben épült fel a 
védművek rendszere. Az első vonal-
ba a hagyományos védelmi berende-
zések, páncélelhárító eszközök kerül-
tek, majd a két méter mélyre beásott 
acél harckocsiakadályok kerítése  
következett. Aki ezen átjutott, szem-
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be találta volna magát a 37 és 7 mil-
liméter űrméretű páncéltörő ágyúk 
tüzével. Az 500–1000 katonát befo-
gadó nagy erődöket megfi gyelőpon-
tok rendszere segítette a tűzvezetés-
ben. Emellett hét emelet mélységben 
épültek lőszerraktárak, a katonákat 
szállító elektromos kisvasút-hálózat, 
pihenő- és hálókörletek, kórházak. 
A védett oldalon, a felszínen szintén 
fektettek le vasúti síneket  ezeken 
a nehézlövegek érkeztek, mivel az 
erődökben csak kisebb kaliberű, 135 
milliméteres lövegek álltak rendelke-
zésre. Mindezeken túl, a védelmi be-
rendezések, tűzeszközök egy részét 
az erődöket befogadó hegyek hátsó  
oldalán is kiépítették, telepítették, 
számítva arra, hogy az ellenség egy 
megkerülő manőver után hátba tá-
madja a védőket. A munka 19 0-ben 
fejeződött be, és végül 5 milliárd 
frankba került.

Amitől a franciák féltek, 19 0 
májusában bekövetkezett, a német 
csapatok azonban nem ott támad-
tak, ahol várták őket. Az Ardennek 
magaslatain átvágva lerohanták el-
giumot, majd délnek fordulva már 
francia földön robogtak a ehrmacht 
páncélosai. A Maginot-vonal erődjei 
közül akadt olyan, amelyet kisebb 
harcban foglaltak el a német roham-
utászok, a elgiumban már bevált 
módszert alkalmazva. erobbantot-
ták az erődök lőréseit, a megfi gyelő-
tornyokat megvakítva , azokat meg-
kerülve támadták a bunkerek kevésbé 
védett hátsó bejáratait. Ha más meg-

oldás nem volt, a francia katonákra 
robbantották az építményeket.

TÖMEGSÍRBAN
Minden harc során akadnak olyanok, 
akik rosszkor vannak rossz helyen. 
Ezúttal a Sedan városa közelében 
épült Ferté erőd katonáinak nem 
kedvezett a katonaszerencse. Ott 
mindössze három tiszt, tizenöt altiszt 
és nyolcvanhat közlegény kezelte a 
páncéltornyokban elhelyezett fegyve-
reket, a 75 milliméteres ágyúkat, a 37 

milliméteres páncéltörőt és a Reibel 
géppuskát. Maurice ourguignon 
hadnagy szomorúan tapasztalta, 
hogy egyedül maradtak a támadók-
kal szemben  a közelben emelt másik 
három erőd katonái még 19 0. május 
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1 -én felrobbantották a vasbeton 
szerkezeteket és megadták magukat. 
A német tüzérség május 18-án este 
88 milliméteres lövegekkel kezdte a 
tüzelést, majd a harcba bekapcsolód-
tak a mozsárágyúk is.

Utolsó reményként ourguignon 
hadnagy csapatát – néhány Renault 
harckocsi támogatásával – megpró-
bálták felmenteni a gyalogoshadosz-
tály katonái, de három lánctalpas el-
vesztése után inkább visszavonultak. 
A tüzérségi találatoktól megsérült 
kupolákból a védők a biztonságos 
alagutakba menekültek, ahol tehe-
tetlenül hallgatták a 35 méterrel a 
fejük felett robbanó töltetek dörejeit. 
A reménytelen helyzetben a hadnagy 
megpróbált visszavonulási parancsot 
kicsikarni a feletteseitől, de kérését 
elutasították, így 19 0. május 19-én 
katonáival együtt megfulladt a go-
molygó füstben. A németek csak 
június elején, büntetőosztagosokkal 
hozták felszínre a tetemeket  a 10  
holttestet az erőd mellett egy tömeg-
sírban temették el.

A német propaganda kihasználta 
ourguignon embereinek tragédiáját. 

Röpcédulákon közös sírnak nevez-

57

A      
    

   
 

54-55-56-57-58-59.indd   5 2019. 03. 06.   12:22:29



MAGYAR HONVÉD58

te a Maginot-vonalat, bemutatva a 
Halál erődjében  életüket vesztett 

francia katonák reménytelen küzdel-
mét.

19 0. június 10-én már Reims 
városát támadták Guderian páncé-
losai, ezért a francia főparancsnok, 
Maxime eygand tábornok meg-
próbálta menteni a menthetőt. El-
rendelte erői visszavonulását, így a 
Maginot-vonalban csak békeidős ál-
lomány maradt. A fejetlenségre jel-
lemző, hogy június 17-én leállították 
a kiürítést, és az új parancs szerint 
tartani kellett az erődöket. A néme-
tek akkor már inkább kivárták a ka-
pitulációt, jelentősebb harcra csak a 
Schoenenbourg erődnél került sor  
ott a franciák június 19-től négy 
napig tartották magukat a nehéz-
fegyverekkel és zuhanóbombázók-
kal is támadó ellenséggel szemben.

A kapituláció 19 0. június 22-én 
következett be, de erről – a kommu-
nikációs vonalak megsemmisülése 
miatt – a föld alatti harcállásokban 
élők nem kaptak hírt. égül önkén-
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tes parlamenterek indultak a néme-
tekhez tárgyalni  ennek során többek 
között azt kívánták elérni, hogy a 
tisztek megtarthassák a kardjaikat. 
Az erődök egy része egyébként tel-
jesen sértetlenül vészelte át a német 
off enzívát, így rengeteg francia ka-
tona anélkül indult hadifogságba, 
hogy akár egyetlen lövést is leadott 
volna a háborúban.

GOMBA, BOR, LÁTOGATÓK
A győzelmet követően az alagút-
rendszerekben fegyvereket tároltak a 
németek, sőt gyártásra is berendez-
kedtek ott. 19  decemberében ismét 
csatazaj verte fel a környéket, akkor 
a kelet felé nyomuló amerikaiak fog-
lalták el a Maginot-vonalat, ezúttal a 
németektől. A második világháború 
után a francia hadsereg vette ismét 
birtokba a technika csodájaként 
emlegetett védelmi rendszert, az 
atombiztosnak tartott részeket 1970-
ig használták.

Manapság a kisebb kazamatákban 
gombát termesztenek, vagy hordók-
ban tárolják a környék szőlőiből 
készült borokat. A nagyobb erődök-
ben – vezetett túrák során – a láto-

gatók megismerkedhetnek az egy-
kori káplár vasbetonból megvalósult 
álmával, amely nem szolgálta sem 
Európa békéjét, sem Franciaország 
biztonságát.
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Adott 116 5  kilométer hosszú 
táv. Ez repülőgéppel egy-
másfél óra alatt teljesíthető, 

eközben felülről nézhetjük a tájat, 
de igazából sok élményt nem ad 
annak megismerésében. Ha autóba 
ülünk és egyhuzamban megtesszük 
ezt az utat, fél nap alatt célba érünk. 
Ekkor már a mellettünk elsuhanó 
települések, hegyek közelebb kerül-
nek hozzánk, de még mindig nem 
elég közel a valódi élményhez. Ha 
azonban bakancsot húzunk és gya-
log indulunk el egy úton

Az El Camino teljesítése után már 
megfogalmazódott bennünk, hogy a 
klasszikusnak számító hazai Orszá-
gos Kéktúra legalább akkora kihívás 
és élmény lenne, mint a spanyolor-
szági zarándokút – mi lenne, ha be-
levágnák  Szabó Andrea alezredes-
sel, a H K Tudományos Kutatóhely 
osztályvezetőjével megtettük  több 
részletben, 53 nap alatt végigjártuk 
a Hollóházától rottkőig tartó 1165 
kilométernyi kék  jelzést.

Az ország északi részén találha-
tó, több tájegységet érintő útvonal 
során számos történelmi helyszínt, 
várat, világháborús emlékhelyet és 
az erdő mélyén nyugvó katonasírt 

érintettünk. A természeti értékekben 
bővelkedő honi  óra és fauna gaz-
dagon megmutatja magát a termé-
szetjárónak, ha kellő fi gyelemmel 
és nyitott szemmel rója a vidéket. 
Megcsodálhattunk védett orchidea-
fajokat, a számtalan hüllő és kétéltű 
mellett pompás madarak is színeseb-
bé tették élményeinket. Mindkettőnk 
számára talán a legemlékezetesebb 
pillanat az volt, amikor egy szür-
ke, esős napon, Jósvafő közelében 
szembejött velünk a hucul ménes.

Az úton mindenfelé szeretettel 
fogadtak minket, jó volt beszélget-
ni a kicsi falvak lakóival, az erdőt 
járó gombagyűjtőkkel. Mindenhol 
kaptunk kedves szavakat, de akadt 
példa arra is, hogy autós állt meg 
mellettünk, mondván, elvisz minket 
mi persze nem éltünk a lehetőség-

gel  vagy rendőri felvezetést követ-
ve haladhattunk a tervezett irányba.

Nem igazán lehet kiemelni a táj-
egységek közül egyet sem, mert 
mindegyiknek megvan a maga va-
rázsa, de a zempléni szakasz és a 

akony mégis kedvesebb a szívünk-
nek. Az út nem egyszerű, a teljes táv 
összes szintemelkedése meghaladja 
a 30 ezer métert  mintha háromszor 

másznánk meg a Mount Everest csú-
csát. De nem csak a hegymászás  
adja a nehézségeket, az időjárás is 
megtréfálhatja a túrázókat. Mi is 
kaptunk mindent, de fújhatott a szél, 
eshetett az eső, égethetett a Nap, ha 
elindultunk, nem adtuk fel, teljesí-
tettük a kitűzött útvonalat. Sokszor 
a sárban csúszkálva akár kétségbe 
is eshettünk volna, de a jókedvünk 
soha nem hagyott el minket, s csak 
nagyritkán kérdeztük meg egymás-
tól  mit keresünk itt, s mi a jó a tú-
rázásban

Egy ilyen hosszú út esetében 
fontos, hogy megfelelő felkészült-
séggel és felszereléssel rendelkez-
zünk, hiszen csak így van esélyünk 
probléma nélkül elérni a célunkat. 
Legyünk tisztában az elsősegély-
nyújtás alapvető fogásaival, illetve 
tudjunk tájékozódni térkép segít-
ségével  ez utóbbi napjainkban, az 
okostelefonok, GPS-ek világában 
kicsit régimódinak tűnhet, de az 
erdő mélyén, térerő és műholdle-
fedettség hiányában jó barát a ha-
gyományos, papíralapú térkép. Mi 
elmondhatjuk magunkról, hogy – 
katonásan szólva – eseménymente-
sen teljesítettük a távot.
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62 MAGYAR HONVÉD

Együttműködési megállapodást kö-
tött a HM Hadtörténeti ntézet és 
Múzeum, valamint a Petőfi  rodalmi 
Múzeum a segesvári csatatér kutatá-
sának folytatásáról. Ennek aktualitá-
sát a fehéregyházai Maros megye, 
Románia  Petőfi  Sándor Múzeum 
kiállításának megújítása, valamint az 
18 9. július 31-én vívott ütközet – 
amely során vélhetőlen Petőfi  Sándor 
is elesett – 170. évfordulója szolgál-
tatja. Az eddigi munkálatok fő célja 
az összecsapás legjelentősebb topo-
gráfi ai tereppontjainak azonosítása, 
valamint a további lehetséges fém-
kereső műszeres kutatási helyszínek 
kijelölése volt. A csatateret ugyan-
akkor még sohasem kutatták modern 
régészeti módszerekkel.

Kép és szöveg: F aragó F anny

IN MEMORIAM
Az el hu n y tak n év j egy zéke a 2 0 1 9 .  j an u á r 1 9 .  és 
február 20. közötti időszakban beérkezett adatok 
al ap j án :  Túri Ferencné honvédelmi alkalmazott 52 , 

uzás oltán ny. ezredes, Magyar Honvédség halottja 
78 , Kun József ny. ezredes, Magyar Honvédség ha-

lottja 76 , Kamuti Sándor ny. vezérőrnagy 87 , Tóth 
stván ny. ezredes 88 , rvai stván ny. alezredes 86 , 
alogh Albert ny. alezredes 91 , alogh Sándor Kál-

mán ny. alezredes 67 , dr. Németh rpád ny. alezredes 
79 , Hőbör Sándor ny. alezredes 90 , nzsöl Dáni-

el ny. alezredes 75 , Kiss László ny. alezredes 89 , 
Kovács éla ny. alezredes 86 , Licsicsányi stván ny. 
alezredes 93 , Pletikoszits Antal ny. alezredes 79 , 
Szabó Sándor Pál ny. alezredes 91 , Szécsi Andor ny. 
alezredes 89 , arga Tibor ny. alezredes 86 , Fehér 
József ny. őrnagy 91 , Harsányi József ny. őrnagy 
8 , Helebrand Pál ny. őrnagy 87 , Hrozina József 

ny. őrnagy 77 , Kiss Gyula ny. őrnagy 82 , Kovács 
József ny. őrnagy 82 , Kovács Sándor ny. őrnagy 61 , 
Laczkó János ny. őrnagy 83 , Pásztor Miklós ny. őr-
nagy 60 , Reisz József ny. őrnagy 8 , ezsenyi mre 
ny. őrnagy 88 , Kósi stván ny. százados 89 , Krajcsi 
György ny. százados 93 , Nagy József ny. százados 
86 , Simon József ny. százados 89 , Szántó Csaba 

ny. százados 67 , Takács László ny. százados 67 , 
ábrák Sándor ny. főhadnagy 61 , Kontra György 

ny. főtörzszászlós 65 , ódi Sándor ny. törzszászlós 
89 , Gulyás solt ny. törzszászlós 50 , Hományi Má-

tyás ny. törzszászlós 81 , Huli János ny. törzszászlós 
69 , Kiss János ny. törzszászlós 62 , Kiss Miklós ny. 

törzszászlós 77 , Nazár stván ny. törzszászlós 65 , 

Németh stván ny. törzszászlós 68 , Szabó Gyula ny. 
törzszászlós 65 , Szegedi Károly ny. törzszászlós 88 , 
Szőke Attiláné ny. törzszászlós 70 , ereczki Ferenc 
ny. zászlós 88 , Czimer László ny. zászlós 73 , dr. 
Tompa Jánosné ny. zászlós 71 , Sirály Ferencné ny. 
zászlós 96 , Szabadi Sándor ny. zászlós 91 , árfalvi 
József ny. zászlós 73 , Andó Tiborné ny. főtörzsőrmes-
ter 62 , Oláh Józsefné ny. főtörzsőrmester 70 , Simon 
Sándor ny. főtörzsőrmester 58 , ábszky stvánné ny. 
közalkalmazott 72 , alogh Józsefné ny. közalkalma-
zott 86 , aróthi stvánné ny. közalkalmazott 89 , 
Czijáky Attila ny. közalkalmazott 73 , Czinanó János 
ny. közalkalmazott 80 , Csire mre ny. közalkalmazott 
83 , Fodor goston ny. közalkalmazott 88 , Fodor 
llésné ny. közalkalmazott 80 , Hettinger Károlyné ny. 

közalkalmazott 77 , Holes János ny. közalkalmazott 
77 , Hrúz Sándorné ny. közalkalmazott 77 , Hunyadi 

Sándor ny. közalkalmazott 91 , Kelemen Pálné ny. 
közalkalmazott 73 , Kila oltánné ny. közalkalma-
zott 80 , Kovács Györgyné ny. közalkalmazott 8 , 
Kovács Jánosné ny. közalkalmazott 79 , Kovács Kál-
mánné ny. közalkalmazott 79 , Lintaller József ny. 
közalkalmazott 82 , Ménkű stván ny. közalkalmazott 
87 , Molnár Józsefné ny. közalkalmazott 87 , Nagy 

Jenő ny. közalkalmazott 75 , Németh lona ny. közal-
kalmazott 93 , Plaveczki suzsanna lona ny. közal-
kalmazott 73 , Sipos László ny. közalkalmazott 91 , 
Sipos Sándor Albertné ny. közalkalmazott 67 , Szabó 
Gyula Lajosné ny. közalkalmazott 82 , Tóth Ferenc ny. 
közalkalmazott 62 , Török Ferencné ny. közalkalma-
zott 78 , Tuncsik stvánné ny. közalkalmazott 70 .

EMLÉ ET EGYELETTEL MEGŐR ZZ .

Feltárják a segesvári csatateret
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