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 I. BEVEZETÉS

A globális biztonságot veszélyeztető fenye-
getések fajtái és a megnyilvánulási formái a 
XXI. század elején teljesen más képet mu-
tatnak, mint az elmúlt időszakokban. A világ 
hatalmi rendszerének átrendeződésével új 
típusú, a nemzetek és nemzetközi szerveze-
tek biztonságát fenyegető kihívások jelen-
tek meg. Napjainkban nem egy világméretű 
háború kialakulásának veszélye fenyeget, 
hanem regionális jellegű kockázati ténye-
zők jelentik az új kihívásokat. A globalizá-
ció térnyerésével ezek a kockázati tényezők, 
abszolút veszélyforrások nem izolálhatóak, a 
nemzetek területi határait átlépve fokozottan 
eszkalálódnak, s végül globális hatásúvá vál-
nak. A globális hatású veszélyforrások fenye-
getést jelentenek környezetünkre, az emberi-
ségre, valamint a nemzetközi szervezetek és 
a demokratikus nemzetállamok biztonságára. 

Történelmi tény, hogy amióta az ember lé-
tezik, azóta voltak, vannak és lesznek érde-
kek közötti ellentétek, melyek gyakran fegy-
veres összetűzésekké, háborúkká fajulnak. 
Ezeket a fegyveres összecsapásokat már nem 
az egymással nyíltan szembeszegülő erők 

1 ADY Endre: A tűz csiholója. In:http://magyar-iroda-
lom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/ady/tuzcsiho.
htm; Letöltés: 2018. szeptember 14.

vívják meg, hanem olyan csapatok, csopor-
tok, akik lesből támadnak, és mivel a teljes 
megsemmisítéshez nincs elég lehetőségük, 
ezért a rendelkezésükre álló időn belül a leg-
nagyobb anyagi, emberi, pszichikai, politikai 
károkozásra törekszenek. Ez a hadviselési 
forma kialakulásánál fogva hozta létre az 
olyan eszközöket, melyek soha sem tekinthe-
tők a kor technikai csúcsmodelljeinek, mégis 
pusztító hatásuk következtében, ha morbid 
módon is, de megkövetelik a figyelmet, és 
félelmet ébresztenek.

Ezekre a veszélyekre már nem lehet a ha-
gyományos módon, meg szokott eljárásokkal 
és eszközökkel reagálni. A veszélyforrások 
kezelésére – melyek ellen csak nehezen vagy 
egyáltalán nem is lehet védekezni – már 
nem csak a katonai erő alkalmazása jelenti 
az egyetlen megoldást. A megelőzés kiemel-
kedő jelentőségű feladatként jelentkezik a 
kockázati tényezők hatásainak kezelésében. 
Egyre inkább előtérbe kerül a preventív dip-
lomácia, a politikai, gazdasági, pénzügyi és 
egyéb beavatkozás, illetve ráhatás, de a békés 
polgári eljárások önmagukban nem mindig 
jelentenek megfelelő kényszerítő erőt, így a 
megváltozott „hadszíntéren” a katonai jelen-
lét sokszor nélkülözhetetlen.

A nemzeti és nemzetközi katonai szer-
vezeteknek a tevékenységüket lényegesen 
módosult formában kell végrehajtaniuk, de 

DR. DARUKA NORBERT SZÁZADOS: 
A JÖVŐ HÁBORÚI AZ IMPROVIZÁLT 

ROBBANÓSZERKEZETEK ALKALMAZÁSÁNAK 
TEKINTETÉBEN

C É L K E R E S Z T B E N

„Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek… 
…Legkülömb ember, aki bátor, s csak egy külömb van, aki: bátrabb.” 1 
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ez elkerülhetetlen az új kihívásokból adódó 
feladataik sikeres végrehajtásához. A nem-
zetközi katonai szervezetek célirányos fel-
adat végrehajtás mellett a gazdaságosság 
figyelembevételével próbálják kezelni a ve-
szélyforrásokat, a szövetséges rendszerben 
tevékenykedő katonákat érintő biztonsági 
tényezők fokozásával.

A terrorizmus arculatának és módszerei-
nek változása, az ellene folytatott küzdelem 
hatására újabb formákat és fenyegetéseket 
mutat. A hadszíntéri küzdelem egyik megha-
tározó eleme mindig az ellenfél meglepése, 
a váratlan helyzetek kialakításával jelentős 
veszteségokozás elérése, vagy olyan politi-
kai, gazdasági téren kiszolgáltatott helyzet-
be való kényszerítés volt, amely a győzelem 
kivívását biztosította. A szembenálló felek 
azonban a legtöbb esetben törekedtek a had-
színtéri szabályok betartására. Ez a felfogás 
mára megváltozott, és a modernkori hadvi-
selés új, egy szabályokat mellőző, társadalmi 
értékeket tagadó és a polgári lakosságot sem 

kímélő harcérintkezést alakított ki. A terro-
risták felismerték azt, hogy a hagyományos 
műveletekben a szövetséges fegyveres erők 
egyedülálló dominanciát szereznek, ami arra 
ösztönözte őket, hogy kifejlesszék az aszim-
metrikus, vagyis nem hagyományos hadvise-
lést. 

Az aszimmetrikus hadviselés

Az aszimmetrikus hadviselés az aszimmetri-
kus kihívásokhoz kapcsolható tevékenység, 
amikor nem katonák – legtöbbször öngyilkos 
merénylők – hajtanak végre katonai akciókat, 
általában a magasabb technikai színvonalon 
álló féllel szemben. Ebben az új hadviselé-
si formában már nem az egyezményekben 
meghatározott „katona” harcol az ellenfél 
katonájával valamely politikai cél elérése 
érdekében, hanem megjelenik egy minden 
szabályt mellőző, a polgári lakosságot sem 
kímélő, társadalmi értékeket tagadó, csak a 

1. ábra. Terrorista sejt feltételezett felépítése, kapcsolatrendszere
Forrás: Dr. Kovács Zoltán: Fontos létesítmények IED elleni védelme; Műszaki Katonai Közlöny XXII. évfolyam, 

2012. különszám, 35–44. o.
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pusztításra törekvő, önös céljai elérését haj-
szoló csoport.

„Az aszimmetrikus kihívások olyan nem ha-
gyományos, vagy nem költséges ártó szándé-
kú akciók, amelyek kivédésére nem készültek 
fel megfelelően (terrorizmus, a tömegpusztító 
fegyverek bevetése, vagy azokkal való fenye-
getés). Ez a hadviselési forma a nem költsé-
ges, egyszerű eszközökkel és módszerekkel 
végrehajtott – gyakran önfeláldozó – gerilla, 
partizán jellegű rajtaütéseket és egyéb akci-
ókat magában foglaló tevékenységek köre. 
Így a „gyengébb” technikai felszereltségű, 
a kevesebb kiképzést végrehajtó, általában a 
megszállt területeken harcoló fél fegyvere, 
módszere a megszállókkal szemben. Ebbe a 
körbe tartoznak: az öngyilkos merényletek, 
bombatámadások, utánpótlási vonalak, szál-
lítási útvonalak rombolása, valamint az ellen-
ség ellátásának, utánpótlásának akadályozása 
egyéb akciókkal. Legtöbbször nagyon nehéz 
ezek felderítése, illetve alkalmazói nem tartják 
be a hadviselés előírásait.”2

Az aszimmetrikus hadviselést alkalmazók 
egyszerű, gyakran szokatlan eszközöket vet-
nek be igen nagy eredménnyel, kihasználják 
a szembenálló fél erejét, mint annak fő gyen-
geségét. Arra törekszenek, hogy minimális 
erőbefektetéssel maximális eredményt – ál-
dozatot, sebesültet, média nyilvánosságot – 
érjenek el. Néhány esettől eltekintve kis 
létszámú csoportokról beszélhetünk, de ez a 
kis létszám lehetővé teszi a gyors döntésho-
zatalt és a sikeres akciók végrehajtását. A kis 
létszám természetesen nem azt jelenti, hogy 
az egész szervezet mindössze egy-két főből 
áll, ez csak a merényletben közvetlenül köz-
reműködő személyeket jelenti. A szervezeti 
felépítés, vagyis a közvetett módon érintett 
szereplők köre elérheti a több tíz, eseten-
ként a száz fő fölötti létszámot is, hiszen a 
robbanószerkezet különböző összetevőinek 

2 BURGER K. – COOK N. – KOCH A. – SIRAK M: 
What went right? – In. JDW 30 April 2003, 20. o.

beszerzésén keresztül, a szállításon és építé-
sen át számos olyan mozzanat van, amelynek 
végén elkészül és alkalmazásra kerül egy 
improvizált robbanószerkezet. Ez a felépítés 
sajnos lehetővé teszi, hogy a szervezet tag-
jai csak részinformációkkal rendelkezzenek, 
vagyis nincs tudomásuk a teljes folyamat 
lebonyolítását illetően. A beszerző nem tud-
ja, hogy ki a szállító, aki nem tudja, hogy ki 
építi a robbanószerkezetet, utóbbi nem tudja, 
hogy azt hol és mikor fogják alkalmazni. Eb-
ből adódóan nagyon nehéz az egész szervezet 
felderítése, felfedése, valamint a merényletek 
megelőzése is. 

Az aktív terrorista sejt felszámolására is 
kisebb az esély, mivel tevékenységük felada-
tonként tagolt, ami így nem kelt feltűnést. 
Mivel nincs egyértelmű sejtfelépítés, és az 
eddig szerzett információk alapján a szerve-
zetek struktúrája területileg is változik, ezek 
felderítési hatékonysága közepes eredményt 
mutat.

Az aszimmetrikus felépítésből adódóan a 
szervezet tagjai nem szemtől szemben veszik 
fel a harcot az aktuális ellenséggel, mivel 
nem rendelkeznek kellő katonai képessé-
gekkel. A tapasztalatok alapján a fegyveres 
konfliktusok, háborúk elhúzódásával nő az 
aszimmetrikus hadviselés bekövetkezésének 
valószínűsége. Nem véletlen, hogy napjaink-
ban is az alacsony gazdasági potenciállal ren-
delkező területek kapcsán találkozunk ezzel a 
hadviselési formával. „A NATO afganisztáni 
és iraki műveletek tapasztalatai azt mutatják, 
hogy az aszimmetrikus hadviselésben a har-
cos katona és a kiszolgáló katona közötti kü-
lönbségek eltűntek. Mindenki mindenhol cél-
pont, nemcsak a harcjárműben tevékenykedő 
lövész katona, hanem a műtőben dolgozó or-
vos, vagy éppen a tanácsadást végző jogász 
katona is…”3 

3 PAPP Gyula: A Magyar Honvédség békefenntartó 
műveletekre kijelölt alegységeinek felkészítése, PhD 
értekezés, Budapest, 2008, 40. o.
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A robbanószerkezetek változatos kialakí-
tása, alkalmazásuk módja rohamos ütemben 
fejlődik, a terroristák közötti gyors informá-
ciócsere lehetőségével megszűntek a fizikai 
korlátok, már nem területhez kötött egyes 
robbanószerkezetek fellelhetősége, és a si-
keres merényletek kivitelezésének lépései is 
szinte azonnal megjelennek más területeken, 
de hasonló cél által vezérelt terrorszerveze-
tek tagjainál. Az „új” hadviselési formának, 
mely sok tekintetben a gerilla hadviselésre 
emlékeztet – utánpótlási vonalak, felvonulá-
si útvonalak elsőszámú célpontként kerültek 
felrobbantásra –, mára az utánpótlási vonalak 
megsemmisítése mellett a katonák elpusztítá-
sa is a fő célkitűzések között szerepel.

Házilagosan készített, improvizált  
robbanószerkezetek

A terroristák által alkalmazott erőszakos esz-
közök közül a házilagosan készített robbanó-
szerkezetek jelentik a legnagyobb kockázati 
tényezőt környezetünk biztonságára. Ezekre 
a robbanószerkezetekre már nem tekinthe-
tünk úgy, mint a hagyományos értelemben 
vett katonai fegyverzetre, melyeket a had-
színtereken egymással szembenálló katonai 
egységek alkalmaznak céljaik elérése érde-
kében. 

Az első improvizált robbanóeszközöket 
„Molotov-koktél”4 néven a spanyol polgár-
háborúban alkalmazták Franco tábornok erői 
egy szovjet harckocsioszlop ellen. Az imp-

4 Molotov-koktél: egy egyszerű üvegpalackból, ben-
ne gyúlékony anyagból (benzin, gázolaj kátránnyal 
és zsiradékkal keverve), egy fojtásból, valamint egy 
gyújtókanócból áll. A palackból kilógó kanócot alkal-
mazás előtt meggyújtják, a kézigránáthoz hasonlóan 
elhajítva (ritkábban parittyával kilőve) juttatják célba. 
Becsapódáskor az üveg összetörik, a palack tartalma 
a célon szétfröccsenve meggyullad, majd magas hő-
mérsékleten ég, a hirtelen keletkezett tűz a járművet 
felgyújthatja. Elsősorban a célpont felgyújtására 
használható, de vannak robbanó változatai is.

rovizált eszközöket technikailag folyamato-
san fejlesztették. Az eszközök hatóerejének 
növekedésével a biztonsági távolságot is 
folyamatosan növelni kellett, így létrejöttek 
a távirányítással működtetett eszközök, ame-
lyek alkalmazásakor a támadónak már nem 
kellett dobótávolságra megközelítenie a célt. 
Az eszközök gyors fejlődéséhez és különbö-
ző módon történő alkalmazásához nagyban 
hozzájárult a vietnami háború, ahol a megle-
pő aknák „booby trap”5 használata alapvető 
harceljárás volt. Ez a fajta gerilla harcmodor 
nagyon gyorsan elterjedt az egész világon. 
Szélsőséges vallási és politikai terrorszerve-
zetek, felkelő, lázadó erők és egyéni elköve-
tők alkalmazták céljaik elérése érdekében. 
A háborús területekről könnyen beszerezhető 
robbanóanyagok hatására még hatékonyabb 
robbanószerkezeteket lehetett előállítani. Az 
egyre hatékonyabb, nagy pusztítást végző 
szerkezetek alkalmazása is népszerűbb lett. 
Az „improvizált robbanóeszköz” mint kife-
jezés az angolok által az észak-ír konfliktus 
kapcsán került a köztudatba, amikor az IRA 
mezőgazdasági trágyázó szerekből kezdett 
bombákat gyártani, majd széles körben alkal-
mazta az ezen eszközökhöz szorosan kapcso-
lódó nem konvencionális eljárásokat.

Irakban és Afganisztánban az improvizált 
szerkezeteket sokáig a konvojok közlekedé-
sét biztosító utak közvetlen közelében helyez-
ték el. Az ilyen eszközöket a média út menti 
bombaként említi, a szakirodalom az angol 
nyelvű betűszó alapján IED6-nek nevezi 
ezeket az eszközöket. Az improvizált robba-
nóeszközök, vagy, ahogy a köznyelv ismeri, 

5 Booby trap: meglepőakna. Egy robbanó vagy nem 
robbanó szerkezet, illetve más, veszélytelennek tűnő 
tárgy, melyet szándékosan úgy helyeznek el, hogy az 
akkor működjön és okozzon veszteséget, amikor egy 
látszólag ártalmatlannak látszó tárgyat megmozdíta-
nak, vagy biztonságosnak tűnő tevékenységet folytat-
nak.

6 IED – Improvised Explosive Device – házilagos ké-
szítésű „improvizált” robbanószerkezet.
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robbanó csapdák/pokolgépek7 olyan, katonai 
robbanótestekből, katonai vagy ipari robba-
nóanyagokból, vagy detonáció kiváltására 
alkalmas házi készítésű anyagokból, illetve 
ezek közös alkalmazásával rögtönzött módon 
összeállított és/vagy elhelyezett, rombolásra, 
mozgásképtelenné tételre vagy zavarkeltésre 
szánt szerkezet, amely halálos, egészségre 
ártalmas pirotechnikai vagy gyúlékony ve-
gyi anyagokat és CRBN-alkotóelemeket is 
tartalmazhat. Ezek az eszközök általában 
tüzérségi lövedékekből, harckocsiaknákból 
(MILORD8) készülnek, de gyakran fel nem 

7 Robbanó csapdának nevezzük az olyan robbanószer-
kezeteket, melyek emberi élet kioltására, súlyos sé-
rülés okozására alkalmasak. Ezen szerkezetek külső 
ismertetőjegyeikben teljesen hétköznapi eszközök, 
azonban belső felépítésük és működésük alapján 
robbanóanyagok, robbanószerkezetek egyesítése, 
robbantáshoz használt készülékek. – In. SZOKOLAY 
Géza – NÉMETH László: Tűzszerészeti alapismere-
tek, CEDIT Információtechnikai Kft., 1998.

8 MILORD – Military Ordnance – katonai robbanótest, 
robbanóeszköz.

robbant robbanótesteket, UXO9-kat használ-
nak, mert ahhoz könnyű hozzájutni, egyszerű 
a szállítása, és már rendelkezik a repeszkép-
ző anyaggal is. Mivel az ilyen robbanótestek 
nagy mennyiségben tartalmaznak brizáns 
robbanóanyagot (MILEX10), a robbanás ere-
je és repeszhatása is igen nagy, de páncélát-
ütő képessége viszonylag kicsi.

A házi készítésű robbanószerkezetek al-
kalmazását a környezeti körülmények fo-
lyamatos változása és az alkalmazandó 
robbanószerkezet alkotóelemeinek hozzáfér-
hetősége jelentősen befolyásolja. A szerke-
zetek tervezői és kivitelezői a kialakításnál 
a legegyszerűbben hozzáférhető és beszerez-
hető anyagokat használják, de csak az eszköz 
készítőjének kreativitása és a rendelkezésére 
álló (vagy beszerezhető) anyagok, alkotóré-
szek mennyisége és technológiai színvonala 

9 UXO – Unexploded Ordnance – fel nem robbant ha-
dianyag.

10 MILEX – Military Explosive – katonai robbanó-
anyag.

2. ábra. Az improvizált robbanószerkezetek alkalmazásának időskálája
Forrás: AJP 3.15, 1. fejezet, 0111., 20. oldal eredeti ábrája alapján szerkesztette a szerző
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határolja be a szerkezet bonyolultságát és 
korszerűségét. A szerkezetek felderítésében 
és ezáltal a terrorista sejtek felkutatásában 
ezek az alkotóelemek jelenthetik szinte az 
egyetlen segítséget.

Az eszköz mérete a gyufásdoboznyitól 
akár a teherautó nagyságúig is terjedhet, a 
rombolni vagy megsemmisíteni kívánt cél-
ponttól és az elérendő hatástól függően. 
Egyetlen konkrét személy likvidálásához ele-
gendő lehet egy „levélbomba” is, egy épület 
vagy komolyabb létesítmény elleni pusztí-
tóbb merénylethez pedig akár többtonnás 
robbanótöltet szükséges.

Telepítését tekintve megkülönböztetünk 
helyhez kötött, illetve mobil improvizált rob-
banóeszközöket. A helyhez kötött telepítésű 
robbanószerkezetnél, melyek többnyire meg-
figyelt szerkezetek, a merénylő által indítva 
akkor következik be a detonáció, amikor a 
mozgó célpont (pl. egy katonai konvoj jár-
műve) ideális távolságra közelítette meg a 
szerkezetet. A mobil eszközöknél a robbanó-
szerkezetet juttatják el valamilyen módon a 
statikus célponthoz (pl. egy épület), vagy a 
célpont közelébe.

A töltet kialakításánál beszélhetünk 
irányított hatású töltetről, mint az EFP11, 
vagy a repesz-romboló hatásúról, mint az 
IRAM12.

11 EFP – Expolsively Formed Projectiles – robbanással 
formált lövedék (Misnay-Schardin effektus). Lásd 
bővebben: Lukács László: A robbanás irányított 
hatása: A Munroe-effektus és a Misnay–Schardin-
effektusok a katonai gyakorlatban, Haditechnika 
2004, III. Nemzetközi Szimpózium Műszaki Szekció. 
Az előadás anyaga megjelent a Bolyai Szemle, 2004, 
különszámában.

12 IRAM – Improvised Rocket Assisted Mortar – házila-
gosan készített rakétával továbbított robbanószerke-
zet. A 2007-es iraki háborúban elterjedt eszköz egy 
üres gázpalackba helyezett robbanóanyagból és srap-
nelekből állt, amit akár egy teherautó platójáról álta-
lában rakétával lőnek ki. Tömege elérheti az 50–60 
kilogrammot.

Az IED-k alakjukat és formájukat tekintve 
változatosak lehetnek, de valamennyi szerke-
zet alapvető részét képezi a robbanóanyag-
töltet, a töltet iniciálását biztosító detonátor 
és a detonátor működését kiváltó indítóme-
chanizmus. Az alapvető alkotórészeken túl a 
robbanóeszköz kiegészítő részeit képezheti 
még az áramforrás, az időzítő berendezés 
vagy a hatásnövelő burkolatok, repeszek, 
illetve a rejtést biztosító valamilyen álcázó 
burkolat. A legtöbb IED tartalmaz egy biz-
tosítószerkezetet, melynek célja, hogy meg-
védje az elkövetőt a szerelés, a szállítás és 
az elhelyezés ideje alatt a szerkezet véletlen 
elműködése ellen.

Robbanóanyag-töltet

A robbanószerkezetek fő alkotóelemei kö-
zül a robbanóanyagok jelentik a legna-
gyobb kihívást a védelmi szektorban tevé-
kenykedő szakemberek számára. Az ipari 
robbantástechnikában elfogadott megfogal-
mazás szerint: a robbanóanyag folyékony 
vagy szilárd halmazállapotú anyag (vegyület 
vagy keverék), amely megfelelő iniciálás 
hatására önfenntartó, hő fejlesztő, legalább 
1000 m/s sebességű kémiai átalakulásra ké-
pes, és ennek során túlnyomó részben gáz-
halmazállapotú bomlástermékek képződnek 
belőle.  

Az ismertetett definíció, bár szabványban 
rögzített, a kor színvonalának megfelelő és a 
kémiai robbanás során végbemenő folyamat-
ban meghatározó jelentőségű feltételeket a 
következő meghatározás összegzi. Robbanó-
anyagnak az olyan gyakorlatilag hasznosít-
ható vegyületeket (elegyeket, olvadékokat) 
nevezzük, amelyek a megfelelő kezdőgyúj-
tás (aktiválási energia) hatására bekövetke-
ző önfenntartó (exoterm) kémiai átalakulás 
(reakció) során, hirtelen (százezred másod-
perc alatt) magas hőmérsékletű és igen nagy 
nyomású, főleg gáztermékekké alakulnak át, 
melyek kiterjedésük közben rendkívül nagy 
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teljesítményű munkát végeznek, és környe-
zeti hatást váltanak ki. 

A robbanóanyag átalakulása tehát egy ké-
miai reakció, egy nagyon gyors égési folya-
mat. Az égéshez pedig, ahogyan már elemi 
tanulmányainkban is megismertük, éghető 
anyagra és oxigénre van szükség. A robba-
nási folyamat reakciósebessége miatt a rob-
banóanyag az átalakulása során nem képes 
külső oxigén felvételére, ezért ezek az anya-
gok az égés összes elemét önmagukban tar-
talmazzák. Ez a tulajdonságuk különbözteti 
meg a robbanóanyagokat a tüzelő- és motor-
hajtó anyagok csoportjától. 

A robbanóanyagok rendeltetését tekint-
ve megállapítható, hogy a szakirodalom jól 
elkülöníti a polgári robbanástechnikában, 
illetve katonai műveletek során alkalmazott 
anyagokat, bár egyes esetekben vannak át-
fedések a két területen alkalmazott robbanó-
anyagok között. A katonai műveletek során a 
romboló hatás és szélsőséges körülmények 
közötti alkalmazhatóság elérése mellett a ke-
zelésbiztosság a fő követelmény. A polgári 
robbantástechnikában viszont a biztonsági 
előírások és az anyag kimagasló munkavégző 
képessége az irányadó. 

A terrorszervezetek előszeretettel alkal-
mazzák a különböző típusú robbanóanyago-
kat, illetve azok keverékeit bűnös szándékuk 
elérése érdekében. Az anyagok alkalmazásá-
nak csak a hozzáférhetőség, illetve néhány 
esetben az előállíthatóság szab határt.

Robbanótöltetként a legkönnyebben besze-
rezhető anyagokat használják. Ilyenek a kato-
nai robbantástechnikában is használt préselt 
vagy plasztikus robbanóanyagok (pl. TNT13,  

13 TNT – trinitrotoluol, ismertebb nevén trotil. 
C7H5N3O6 igen alacsony ütés- és dörzsérzékenysé-
gű brizáns robbanóanyag. Az első világháború alatt 
terjedt el, és akkora népszerűségre tett szert, hogy ezt 
az anyagot választották mind a kémiai, mind a nukle-
áris robbanás erejének viszonyítási alapjául.

RDX14, HMX15, PETN16, Semtex17), vagy pol-
gári rendeltetésű bányászati vagy ipari robba-
nóanyagok18 (pl. ANDO19, Dinamit, Emulgit). 
Mivel a robbanóanyagokat nem könnyű feltű-
nés nélkül még a feketepiacon sem beszerez-
ni, ezért előtérbe kerültek a házilag készített, 
vegyszerek keverékéből előállított robbanó-
szerek, HME20-k (pl. TATP, HMTD). A házi-
lag készített robbanószerek tekintetében fontos 
megjegyezni, hogy kimutatásuk, detektálásuk, 
felderítésük nehézkes vagy nem lehetséges 
az összetevők sokrétűsége miatt. Az említett 

14 RDX – Royal Demolition explosive (UK) vagy Re-
search Department explosive (USA, CA) rövidítése, 
Európában hexogénnek, Amerikában ciklonitnak is 
hívják. C3H6N6O6 tiszta állapotában fehér, kristá-
lyos anyag. A gyutacsok fő töltete, ugyanakkor – más 
robbanóanyagokkal keverve – az egyik legelterjed-
tebben használt, főleg katonai robbanóanyag.

15 HMX – High-velocity military explosive, ismertebb 
nevén oktogén. C4H8N8O8 alacsony ütésérzékeny-
ségű, fehér, kristályos anyag, nukleáris töltetekben, 
rakéta-hajtóanyagként, illetve plasztik robbanóanya-
gok, kumulatív töltetek készítésére használatos, igen 
drága robbanóanyag. A HMX az RDX-gyártás egyik 
mellékterméke.

16 PETN – Pentaeritrit-tetranitrát vagy más néven 
pentrit, nitropenta. C5H8N4O12, azaz egy robbanó 
salétromsav-észter, mely rendkívül brizáns, nagy ere-
jű, nagyon nagy detonációs sebességű robbanóanyag. 
Könnyű iniciálhatósága miatt folyadékkeverékben 
már többször próbálták robbantásos cselekmények 
során, repülőgép fedélzetére feljuttatva alkalmazni.

17 Semtex – egy nagy hatóerejű plasztik robbanószer, 
jó formázhatósága és hő- és vízálló tulajdonságai mi-
att nemcsak az ipari, hanem a hadi felhasználásban 
is kedvelik. A semtexnek két fajtája létezik, az „A” 
típus, melyet a polgári robbantások során bontáshoz, 
romboláshoz használnak, valamint a „H” típus, me-
lyet a hadiiparban használnak. 1991 óta a terméket 
olyan kémiai anyaggal keverik, ami megkönnyíti a 
felderítését.

18 CEX – Commercial Explosives – ipari eredetű robba-
nóanyag.

19 ANDO – ammoniumnitrat-fuel vagy diesel oil, azaz 
gázolaj keveréke. 

20 HME – Home Made Explosive – házilag készített 
robbanóanyag. Lásd bővebben: Joint Improvised 
Explosive Device Defeat Organization 2006 kiad-
ványban, kiadványszáma: 20110406–V3.
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anyagok mellett robbanótöltetként felhasznál-
hatják a korábbi katonai cselekmények során 
visszamaradt robbanóeszközökből kinyert 
robbanóanyagot, de magát a robbanóeszközt 
is. Ezek lehetnek tüzérségi lőszerek, rakéták és 
bombák, de ide sorolhatóak a gyalogsági, vala-
mint a harckocsiaknák is.

A robbantás-technika történetében rendkí-
vül sok kísérletet folytattak le és folytatnak 
napjainkban is a homogén robbanóanyagokkal 
kapcsolatosan, a különböző keverékek össze-
tételének és/vagy keverési arányainak meg-
állapítása céljából. A kísérleteket többnyire 
egyes robbanóanyagok előnyös tulajdonságai, 
vagy valamilyen kedvezőtlen jellemzőjének 
csökkentési célja motiválta. Az improvizált 
robbanószerkezetek tölteteként gyakran alkal-
maztak robbanóanyag keverékeket is „indoka 
volt a különböző robbanóanyag-keverékek 
előállításának háborús időszakában az is, 
hogy az alap robbanóanyagként széles körben 
alkalmazott trotil gyártása alapanyaghiány, 
vagy a gyártáskapacitás korlátozottsága miatt 
behatárolt volt.”21 A robbanóanyag-keveré-
kek széles palettáján elsősorban a háború ha-
tását és szükségmegoldások lehetőségét meg-
ragadva hozták létre például a Composite B 
típusú robbanóanyag-keveréket, amely trotil, 
hexogén és viasz 36/63/1 keverékéből került 
előállításra, és elsősorban harcjármű elleni ak-
náknál (pl. VS–1.622 Olaszország, vagy M1523 
USA), vagy bombáknál alkalmazták az esz-
köz fő tölteteként.

A keverék robbanóanyagok előállíthatósá-
gának lehetőségei végtelen variációs lehető-
séget rejtenek magukban, és csak néhány, a 
keverékek előállításánál betartandó szabályt 

21 TÓTH József – Dr. LUKÁCS László – VOLSZKY 
Géza: Akna kisenciklopédia. Kiadta a Tudásme-
nedzsmentért, Tudás Alapú Technológiákért Alapít-
vány. 281. o.

22 Bővebben lásd: http://ordatamines.maic.jmu.edu/
images/H3065F01.jpg.

23 Bővebben lásd: http://www.lexpev.nl/minesandchar- 
ges/americas/unitedstates/m15at.html

kell figyelembe venni. A teljesség igénye nél-
kül ilyen szabályok például:
• a keverék robbanóanyag más anyaggal, 

robbanó-, vagy inert anyaggal (anyagok-
kal) való kémiai összeférhetősége;

• az előállított robbanóanyag fizikai és kémi-
ai stabilitása nem csökkenhet;

• a kevert robbanóanyag robbantástechnikai 
tulajdonságainak lehetőség szerint javul-
niuk kell, de legalábbis nem romolhatnak 
számottevően;

• öntéssel történő további feldolgozásra 
szánt kevert robbanóanyag bármely rob-
banóképes alkotójának elpuffanási hőmér-
séklete nem lehet alacsonyabb, mint a má-
sik alkotórész olvadáspontja;

• nem célszerű olyan kevert robbanóanyagot 
előállítani, ahol a keverék egyik alkotó-
része a másik alkotórész kémiai bomlását 
katalitikus úton gyorsítja.

Az eddig előállított és részben jelenleg 
is használt kevert robbanóanyagokat két 
alapvető csoportba sorolhatjuk, egyrészt a 
2,4,6-trinitro-toluolt tartalmazó, másrészt az 
említett típusú trotilt nem tartalmazó keveré-
kek csoportjába. Napjainkban már léteznek 
olyan szoftverek (pl: EXPLO524), melynek 
használatával – ha csak virtuális módon is – 
összeállíthatunk végtelen mennyiségű keve-
réket, csak azt kell megadnunk kiindulási in-
formációként, hogy milyen anyagokat milyen 
%-ban kívánunk összekeverni, és a program 
megmondja, hogy mindez lehetséges-e, és ha 
igen, akkor a keletkezett terméknek milyenek 
lesznek a robbantástechnikai paraméterei.

Természetesen a bűnös célú felhasználás 
még nem tart a szoftveralapú gyártástechno-

24 Az EXPLO5 egy olyan termokémiai számításokat ke-
zelő program, amely kiszámolja a robbanóanyagok, 
hajtóanyagok, lőporok, pirotechnikai keverékek égési 
termokémiai jellemzőit a teoretikus sűrűségük, kémi-
ai összetételük, képződés hőjük alapján. Bővebben 
lásd: http://ozm.cz/en/explo5-software/.
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lógiánál, de a különböző, elsősorban katonai 
robbanótestekből kinyert anyagok keverékei 
szinte mindennapos jelenségnek tekinthető-
ek a hadszíntereken. Az is elgondolkodtató, 
hogy a keverési arányokat a megfigyelések 
alapján változtatják, így mindig valós képet 
kapva a pusztító hatásról. Sajnos így fejlődött 
évről évre az a folyamat, amely napjainkban 
fő technikai eszközének a házilagosan előál-
lított robbanószerkezetet tekinti.

Detonátor és indítómechanizmus

A töltet iniciálása különböző katonai vagy bá-
nyászatban is használt gyutacsokkal, detoná-
torokkal valósulhat meg. A harcanyagokból 
kinyert gyújtók alkalmazása a leggyakoribb, 
azonban néha házilagosan készített „impro-
vizált” gyutacsot is használnak erre a célra. 

Az improvizált robbanószerkezetek műkö-
désbe hozásának alapvető csoportosítása az 
indítási mód szerinti felosztás, melyet rész-
letesen a következő alfejezetekben ismer-
tetek. Általánosságban elmondható, hogy a 
leggyakrabban alkalmazott IED-k az olyan 
mechanikus szerkezetek, amelyek húzásra, 
teherelvételre, nyomásra, elmozdításra rea-
gálnak, tehát a célpont, az „áldozat” valami-
lyen közvetlen behatására – fizikai kontaktus 
esetén – működtetik a robbanóeszközt.

Az irányított működtetésű improvizált rob-
banószerkezetek általában elektromos veze-
téken keresztül vagy vezeték nélküli rádióve-
zérléssel, a merénylő által a legalkalmasabb 
időpontban kiadott indítójelre reagálnak. 
A merénylőnek így van némi mozgástere az 
optimális célpont kiválasztását illetően, így 
lehetősége nyílik a legnagyobb rombolási ha-
tás elérésére. Az irányított működtetés speci-
ális változata, amikor a merénylő önmagát is 
feláldozva „öngyilkos merénylőként” indítja 
el a robbanóeszközt.

Az irányított működésű eszközökkel ellen-
tétben az időzítő szerkezetekkel (mechani-
kus, elektronikus, biológiai, kémiai időzítők) 

működésbe hozott robbanószerkezetek a ko-
rábban meghatározott és beállított időtartam 
elteltével, a célpont behatásától, közelségétől 
függetlenül, önállóan működtetik el a rob-
banóeszközt. A késleltetett indítás biztosít-
ja, hogy a merénylő máshol tartózkodjon az 
eszköz működésekor, ezzel jelentősen meg-
nehezítve a felderíthetőségüket. A működtető 
szerkezet tekintetében megkülönböztetünk 
pillanathatású szerkezeteket, valamint kés-
leltetett hatású szerkezeteket. Pillanathatású 
szerkezetek lehetnek: mechanikus, húzásra, 
teherelvételre, nyomásra (lépésnél az ember 
tömege), vibrációs hatásra, golyós (tehetet-
lenségi) működésű, vegyi, elektronikai, lég-
nyomásra működő (barometrikus) szerkeze-
tek és ezek kombinációi. Késleltetett hatású 
szerkezetek lehetnek: óraműves, vegyi reak-
ció hatására működő, elektronikai, mechani-
kai, pirotechnikai szerkezetek és ezek kom-
binációi.

Áramforrás

Az áramforrás, mint kiegészítő szerkezeti 
egység is számos lehetőséget biztosít az al-
kalmazni kívánt mechanizmus működőké-
pességének tekintetében. Az áramforrások 
mérete a legkisebb elemtől egészen az akku-
mulátorokig terjed, de akár napelemek hasz-
nálata is lehetséges. Szerencsére az alterna-
tív energiaforrások kihasználása a többnyire 
alacsony technológiai fejlettségű területeken 
nem gyakori. 

Hatásnövelő burkolat

A hatásnövelő burkolatok, repeszek alkalma-
zása abban az esetben kerül előtérbe, amikor 
a robbantás arra irányul, hogy minél nagyobb 
legyen az emberáldozatok, sérültek száma. 
A kívánt hatás elérése érdekében felhasznál-
ható anyagok is sokrétűek lehetnek. Felhasz-
nálhatók erre a célra különböző fémdarabok, 
szegek, csavarok, csapágygolyók és minden 
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más, ami a robbanás hatására kisebb-na-
gyobb darabokban sérülések okozására alkal-
mas. Gyakran alkalmaznak olyan anyagokat, 
melyek az eszközök rejtésében is jelentős 
segítséget nyújtanak. Ilyen anyagok az út 
közelében található tájhoz illeszkedő kövek, 
hulladékhalmokban gyakran megjelenő fém-
tartalmú dobozok, de még az elhullott állatok 
csontvázai is. 

A rombolóerő fokozására különféle ele-
mekkel tarkíthatják a robbanószerkezeteket. 
Régen ismert, hogy a CBRN25 támadásoknál 
a kémiai, biológiai, radioaktív, nukleáris fer-
tőzést okozó elemeket tesznek a szerkezetbe. 
Nem új találmány a különféle gázok vagy a 
srapnelek alkalmazása sem. Ez utóbbihoz so-
rolhatnánk akár az épületszerkezetek rombo-
lóképességét, illetve repeszhatásait kihaszná-
ló HBIED26 szerkezeteket is. Ilyenkor egyes 
kiszemelt épületekbe robbanószerkezeteket 
telepítenek, amiket – amint a felderítő csa-
patok megérkeznek és elkezdik az épület át-
vizsgálását – működésbe hoznak.

Álcázó anyagok

A robbanóeszköz álcázása a „siker” szem-
pontjából kulcsfontosságú is lehet, ezért a 
legtöbb esetben erre nagy figyelmet fordí-
tanak az elkövetők. Az IED-t méretétől és 
az elhelyezésétől függően beépíthetik va-
lamilyen ártalmatlannak tűnő tárgyba, esz-
közbe, vagy pedig mindenféle álcázó burko-
lat nélkül egyszerűen csak elrejthetik azt a 
szemünk elől. Sok katona esett áldozatul az 
elhullott állatokba rejtett improvizált szer-
kezeteknek.27 Néhány esetben élő állatra, pl. 

25 CBRN – Chemical, biological, radiological and 
nuclear – vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris.

26 HBIED – House Borne Improvised Explosive Device 
– épületekbe rejtett házi készítésű robbanószerkezet.

27 DBIED – Donkey Borne Improvised Explosive 
Device – állatokra rögzített improvizált robbanószer-
kezet.

egy szamárra rögzítették a robbanószerke-
zetet.

A jó felderítési hatékonyság következté-
ben a robbanószerkezeteket más módon kel-
lett elhelyezni, szem előtt tartva, hogy az a 
közlekedési útvonal közelében maradjon. Az 
eszközöket előbb szemétkupacokba, majd el-
hullott állati tetemekbe rejtették, a robbantást 
távirányítással (pl. mobiltelefonnal vagy ga-
rázsajtó-nyitóval) idézték elő. A rádiózavaró 
berendezések megjelenésével és működési 
hatékonyságuk figyelembevételével a me-
rényletek elkövetőinek más megoldást kel-
lett találni a rögtönzött robbanószerkezetek 
elműködtetésére. A robbantást infravörös és 
lézeres berendezésekkel kezdték iniciálni, 
amelyekkel szemben az elektronikus zavaró 
berendezések többsége hatástalan.

A modern berendezések alkalmazásával 
lehetőség nyílt az út melletti szemétkupacok 
átvizsgálására, ekkor a terroristák a szerkeze-
teket telefonoszlopokon, az út burkolata alá, 
illetve felüljárókon helyezték el.

Biztosítószerkezet

A biztosítószerkezetet, amely a robbanóesz-
köz készítőjének védelmét szolgálja, azért 
fontos megemlíteni, mert a legtöbb esetben 
a hatástalanítás, valamint a működésképtelen 
állapot elérésében is jelentős funkciót tölthet 
be. Ezek a szerkezetek sokfélék lehetnek, 
például áramkört megszakító kapcsolók, a 
mechanikus szerkezeteknél biztosítóhuzalok 
vagy biztosítószegek stb. Egyes robbanótes-
tek tekintetében ebbe a kategóriába sorolha-
tóak a működőképességet szabályozó mecha-
nikus, illetve elektronikus, esetleg mágneses 
időzítők is.

Az improvizált robbanóeszközök nem csak 
hadműveleti területeken fejlődtek. Az infra-
struktúrák kritikus pontjai csábító célpontot 
jelentettek a terrorszervezetekbe tömörülő 
merénylők számára. Amíg egy hadművele-
ti területen végrehajtott sikeres robbantásos 
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merénylettel általában 5–30 fő halálos áldo-
zattal vagy súlyos sérülttel tudtak a média 
nyilvánosságába kerülni, addig egy repülőgé-
pen, illetve vonatszerelvényen az áldozatok 
száma a 150–300 főt is meghaladta, így még 
nagyobb „ismertséget” biztosítva a merény-
lők számára.

Az előző gondolatmenetet követve megál-
lapítható, hogy a felhasznált robbanóanyag 
mennyisége is jelentősen csökkent, hiszen 
egy repülőgép felrobbantásához, s ezzel a 
teljes személyzet elpusztításához már néhány 
grammnyi robbanóanyag is elegendőnek bi-
zonyult. A tapasztalatok azt mutatják, hogy 
ez egy folyamatosan fejlődő, folyamatosan új 
eszközöket, új eljárásokat felmutató iparág, 
melynek maradéktalan felszámolására nincs 
lehetőség. „Ez a jelentős probléma hosszú 
ideig el fog bennünket kísérni. Napjainkban 
az IED-ek ellen nincs megfelelő védekezés, 
és úgy tűnik, hogy abszolút megoldás nem is 
lesz”28 .

A robbanószerkezetek „célbajuttatása”

A házilagosan készített robbanószerkezetek 
változatos kialakíthatóságának lehetőségével 
megjelentek az eszközök célbajuttatásához 
szükséges megoldások is. Sajnos ennél a 
szállítási módnál is csak az emberi lelemé-
nyesség szabhat határt. Nem meglepő, hogy a 
harc megvívása során már az ókorban is hasz-
nálták az állatok által biztosított szállítási le-
hetőségeket, gondoljunk csak a harci elefán-
tokra, illetve a lovasságra. Meglepő azonban, 
hogy a robbanószerkezetek célbajuttatásához 
először tevéket vetettek be, olyan módon, 
hogy azokat hosszabb időn keresztül nem 
itatták, majd amikor a szomjúság miatt már 
vadulni kezdtek időzített robbanószerkezetet 
helyeztek azok hátára, amely akkor robbant, 

28 MAKK László – HAJDÚ László: Az improvizált 
robbanóeszközök alkalmazásáról; Új Honvédségi 
Szemle 2007/3. 7. o.

amikor az állat a vízlelőhelynél az iváshoz 
lehajtotta a fejét, vagy első lábainál térdre 
ereszkedett. Az ellenfél felderítése ebben az 
esetben is elengedhetetlen volt, bár az adott 
körülmények között a legjobb taktika egy oá-
zis közelében történő elhelyezkedés lehetett. 

A szovjet hadsereg a harmincas évektől 
kezdve kísérletezett betanított kutyákkal, a 
második világháború során pedig előszeretet-
tel használták őket német tankok, bunkerek 
és más katonai célpontok megsemmisítésére. 
A tanítási fázis egyszerű volt: az éhes ku-
tyák csak akkor kaptak ételt, ha a tankok alá 
kúsztak. A harctéren persze mindezt egy tíz-
tizenkét kilós, robbanóanyaggal teli táskával 
a hátukon kellett végrehajtaniuk, a méretes 
kioldószerkezet viszont aktiválódott, amint 
az a tank aljához ér. A kutyák hatékonysá-
gáról nem állnak rendelkezésre adatok, de a 
háború évei alatt (többek közt a kurszki csa-
tában, Sztálingrádnál, a tengerparti Rosztov-
nál, valamint a legkisebb orosz olajmezőnél, 
Majkopnál) háromszáznál is több tankot si-
került harcképtelenné tenniük. A háború vé-
geztével a projekt nem állt le, sőt, a Szovjet-
unió felbomlása után az orosz hadsereg még 
egészen 1996-ig nem vetette el az ötletet.

A hidegháború idején már voltak kísérle-
tek a delfinek, mint robbanótest hordozók 
alkalmazását illetően, melyet az elszánt ter-
mészetvédők „elvileg” megakadályoztak. 
A bevethetőség lényege az volt, hogy a be-
tanított delfinek megkeresték azokat az úszó 
létesítményeket, melyek nem bocsájtottak ki 
megfelelő hangjelet és annyira megközelítet-
ték azokat alulról, hogy a mágnessel ellátott 
szállítmányuk megtapadjon a kiszemelt hajó 
alsó részén. 1967-ben már öt kiképzett delfin 
volt az amerikai haditengerészet birtokában. 
Alapvetően kettős feladatra trenírozták az ál-
latokat: aknakeresésre illetve idegen búvárok 
megtalálására.

Az előzőekben már említésre került, hogy 
például egy szamarat használtak az impro-
vizált robbanóeszköz célbajuttatásához. Ezt 
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a módszert elsősorban Afganisztánban al-
kalmazták, olyan területeken, ahol nem volt 
lehetőség a hegyek közötti szűk ösvények, 
útvonalak elkerülésének. A módszer alkalma-
zása annyira sikeres volt, hogy az amerikai 
hadseregben több szabályzat és módszertani 
kézikönyv is felhívja a figyelmet a DBIED – 
Donkey Borne Improvised Explosive Device 
– állatokra/szamárra rögzített improvizált 
robbanószerkezet alkalmazására.

A robbanószerkezetek célbajuttatásának 
másik nagy csoportját a technikai eszközök, 
mint szállítóeszközök alkotják. Ebbe a cso-
portba sorolhatóak azok a többnyire kismé-
retű, általában távirányítású földi, vízi és légi 
járművek, amelyek képesek a néhány deka-
grammnyi robbanóanyagtól az akár 5–10 
kilogrammot meghaladó mennyiségű rob-
banószerkezetek célba juttatására. A földi és 
vízi távirányítású eszközök alkalmazása nem 
meglepő, hiszen ezek az eszközök már több 
évtizede megjelentek a viszonylag olcsó és a 
polgári lakosság számára is elérhető techno-
lógiai eszközök piacán. A robbanószerkeze-
tek, illetve egyes esetekben a robbanószerek 
célterületre történő szállításánál a speciális 
egységek, elhárító csoportok is gyakran al-
kalmazták ezeket a technológia által bizto-
sított eszközöket. A kisméretű távirányítású 
földi eszközök lehetnek kerekes, lánctalpas, 
járólábas kivitelűek, de megtalálhatóak kö-
zöttük a kétéltű, ebből adódóan vízen is köz-
lekedő változatok is. Hatótávolságukat figye-
lembe véve nem ritka a néhány száz méteres 
kontrolált irányítás, természetesen a fent em-
lített tömegű szállítmányok mozgatása mel-
lett. Ezek a paraméterek tették és teszik lehe-
tővé, hogy szélsőséges területi adottságok és 
időjárási körülmények között is potenciális 
veszélyforrást jelentsenek.

Néhány éve felmerült annak a lehetősége, 
hogy az amerikai hadseregben az intelligens 
és kitűnő hallású delfineket robotokkal vált-
ják föl: „Az enyhe elektromosságot kibocsát-
va tájékozódó, ügyesen manőverező késhal 

nyomán Knifefish névre keresztelt robotfelde-
rítőkkel helyettesítik a tengeri emlősöket. A 7 
méter hosszú, hang lokátorokkal felszerelt, 
torpedó alakú szerkezetek 16 órán keresztül 
lesznek majd képesek kutatni a tengerek mé-
lyén rejtőző aknák után.”29 A projekt jelenle-
gi állapotáról nincs információ, az azonban 
tény, hogy a vízen és a víz alatti közlekedésre 
alkalmas robotok – legyenek azok propeller-, 
vízsugár-, vagy kombinált hajtásúak – megte-
remtették annak a lehetőségét, hogy az úszó-
eszközök és vízparti létesítmények továbbra 
is veszélyeztetve legyenek a bűnös szándékú, 
vagy terror jellegű robbantásokkal szemben. 
A technológia fejlődésével ezek az eszközök 
egyre olcsóbbak, könnyebben elérhetőek 
lesznek az ártó szándékú emberek számára és 
némi kreativitással felvértezve óriási károko-
zásra lehetnek képesek.

Talán napjaink egyik legnagyobb biz-
tonsági kihívásának tekinthetőek a repülő 
robotok, amelyeket helikopter, szárnyas re-
pülő, vagy lökhajtásos (jet) műszaki meg-
oldásokkal hozzák létre. Néhány éve robba-
násszerűen nőtt meg drónok megjelenése a 
hobbi célú, lakossági felhasználás területein. 
A nagy érdeklődés hatására az iparág óriási 
fejlődésen ment és megy keresztül napjaink-
ban is. Kvadro-, hexa-, illetve oktokopterek 
százaival találkozhatunk manapság a bevá-
sárlóközpontok „High Tech” üzleteiben. Ez 
a technológiai fejlődés is óriási kockázatot 
hordoz magában, úgy is mondhatnánk, hogy 
a hatósági-, biztonsági szabályozás számos 
lépéssel követi a felmerülő biztonsági kocká-
zatok sokaságát. 

A kisméretű szállítmányok gyors és olcsó 
célba juttatása minden kereskedő álma, hi-
szen a vásárlói kör elégedettségét a megren-
delt termék minőségét követően a kiszállítás 
gyorsasága határozza meg. Több cég is pró-
bálkozik a pilóta nélküli eszközökkel tör-

29 http://vigyazo.blog.hu/2015/04/16/vegre_nyug-
dijazzak_az_aknakereso_delfineket
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ténő szállítás technológiai megvalósításán. 
A világ legnagyobb csomagküldő vállalata 
is már jó ideje teszteli a pilóta nélküli légi 
járműveket csomagok és áruk mozgatására, 
viszont ők nem kizárólag kereskedelmi fel-
használásban gondolkodnak. Az eszközöket 
többnyire a raktárhelyiségek közti csomag-
mozgatásban, illetve repterek és távolab-
bi depók közti szállításban alkalmaznák. 
A rendszerbe állítás fő motiváló tényezője 
ebben az esetben is a költségek csökkentése 
és a szállítási idő minimalizálása. Számos 
probléma merült már fel az eszközök alkal-
mazhatóságát illetően, kiküszöbölésre kerül-
tek a fel és leszállási problémák, a jelvesz-
tésből adódó veszélyforrások és az időjárási 
anomáliákra történő reakciók is. A legna-
gyobb kockázati tényezővel azonban senki 
sem foglalkozik. Mi van a csomagban? Az 
eddig ismert adatok alapján a csomagküldő 
szolgálatok adatainak figyelembevételével 
a kiindulási pont és a cél állomás közötti 
távolság meghaladhatja a tíz kilométert, a 
szállítmány súlya pedig elérheti akár a há-
rom kilogramm tömeget. A valódi veszély-
forrás az, ha robbanószerkezeteket juttatnak 
célba az említett módszerrel. A gyanútlan 
áldozat ez esetben nem is sejti, hogy pél-
dául a megrendelt csatlakozó, könyv vagy 
étel helyett egy robbanószerkezet kerülhet 
a közvetlen közelébe. A szkeptikusok talán 
azt mondják, hogy ekkora távolságból úgy 
sem tudja a merénylő, hogy mikor kell rob-
bantania a szerkezetet. Az így gondolkodó 
személyek figyelmébe ajánlom a különböző 
érzékelőkkel felszerelt robbanószerkezetek 
tanulmányozását.

A pilóta nélküli légi járművek használa-
tának szabályozására folyamatosan vannak 
törekvések, megjelennek szabályzók, jog-
szabályok, azonban ez nem fogja vissza-
tartani azokat a személyeket, csoportokat, 
akik ártó szándékkal kívánják alkalmazni a 
technológia ilyen irányú fejlődésének ered-
ményeit.

A robbanószerkezetek célbajuttatásának 
harmadik és egyben legbrutálisabb lehető-
sége az öngyilkos merénylők alkalmazása. 
A terroristák is rájöttek arra, hogy a különbö-
ző merényletfajták kiértékelését és a tapasz-
talatok feldolgozását követően a felismerési 
jegyek alapján a támadások meghiúsíthatók, 
ezért írhatta azt Azman al-Zawahiri „Lova-
gok a próféták zászlaja alatt” című könyvé-
ben, hogy „Változtassátok meg a támadások 
módszereit, koncentráljatok a mártír műve-
letekre”. Egyre elterjedtebb a nők megjele-
nése az öngyilkos merénylők között. Ez nem 
véletlen, hiszen a muszlim társadalmakban 
a férfi és a nő között óriási a különbség, a 
nők különösen hátrányos helyzetben vannak. 
A hátrányos megkülönböztetés következ-
tében érik el a legtöbb nőnél, hogy „legyen 
valaki, érjen valamit”. Talán ez az értékrend 
számunkra nem elfogadható, de a terror-
szervezetek szempontjából nem a mi érték-
rendünk a meghatározó. Ami fontos, hogy a 
robbanótest mozog, ráadásul egy „intelligens 
irányítórendszerrel” rendelkezik.  

Az öngyilkos merénylők motivációját 
alapvetően három csoportra lehet osztani. Az 
első csoportba azok a merénylők tartoznak, 
akik felindulásból követik el tetteiket. Ezek 
az emberek nem tartoznak teljes mértékig a 
klasszikus értelemben vett öngyilkos me-
rénylők táborába, noha életük feláldozásával 
vesznek elégtételt ellenfeleiken. A bosszú-
vágyból elkövetett öngyilkos merényletek 
nem zavarkeltésre, ártatlanok megölésére 
irányulnak, hanem a személyes megtorlás 
a fő motivációs tényező. Általában érzelmi 
alapú felindultságról beszélhetünk a csa-
ládtag, fontos személyek, megbecsült érté-
kek elvesztésének tekintetében. A második 
csoportba az ideológiailag (vallási-érzelmi) 
alapon motivált személyek tartoznak. Ezek 
az elkövetők már terrorszándékkal követik 
el, tervezik meg tetteiket, az egyéni szinten 
megélt sérelem vagy erős nacionalista, val-
lási felindulásra hivatkozva. „A politikai/val-
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lási cél magasabb rendű indoktrináltsága30 
a tervezett merényletet magasztossá, eszmé-
nyivé, az immorálisat morálissá, az egyén 
által vállalhatóbbá teszi”. A harmadik cso-
portba az anyagi alapon motivált személyek 
tartoznak, akik az anyagi jólét reményében 
vállalkoznak a merényletek elkövetésére. Az 
anyagilag motivált elkövető, mivel az anya-
gi javakat már a merénylet előtt megkapja, 
a környezetéhez képest sokkal magasabb 
életszínvonalon él, jelentős mértékben köl-
tekezik. Az öngyilkos merényletet követően 
családja is jelentős „jutalomban” részesül.

Az öngyilkos merényletek elkövetői a leg-
több esetben valamilyen közlekedési eszközt 
alkalmaznak a merénylet végrehajtásához, 
így megnövelve a szállított robbanóanyag 
mennyiségét. Ebben a tekintetben megkü-
lönböztethetőek a gépjárműves öngyilkos 
merénylő által indított improvizált robbanó-
szerkezetek31, vagy a konvojban támadó gép-
járműves öngyilkos merénylők32, illetve a 
kétkerekű közlekedési eszközre szerelt imp-
rovizált robbanószerkezettel33 végrehajtott 
támadások, támadási kísérletek. Abban az 
esetben, ha a merénylő nem használ közleke-
dési eszközt, általában valamilyen kiegészítő 
felszerelést, ruhadarabot visel, amely alkal-
mas lehet a robbanószerkezetek szállítására. 
Ebben a tekintetben – ritkább esetben – háti-
zsákkal, az esetek többségében viszont öv34 

30 Indoktrináció: befolyásolt tanítás, amely valamilyen 
politikai célnak vagy eszmének alárendelt céltudatos 
(elő)nevelés. Katonai értelemben pszichológiai alapú 
kiképzés a katonák részére.

31 SVBIED – Suicide Vehicle Borne Improvised 
Explosive Device – gépjárműves öngyilkos merénylő 
által indított improvizált robbanószerkezet.

32 Piggy Bag SVBIED – „faltörő kos” – konvojban tá-
madó gépjárműves öngyilkos merénylő által indított 
improvizált robbanószerkezet.

33 Two wheeled IED – kétkerekű közlekedési eszközre 
szerelt házilagosan készített robbanószerkezet.

34 SPBIED Belt – Suicide Personel Borned Belt IED – 
öngyilkos merénylő öv.

vagy mellény35 rejti a felhasználni kívánt 
robbanószerkezetet. Bár sikeres támadást 
„még” hajtottak végre, de voltak próbálkozá-
sok implantátumokba rejtett robbanóanyagok 
repülőgépekre történő célbajuttatására is.36 

A védekezés lehetőségei

Az erők védelmének érdekében elsősorban 
a robbantással elkövetett merényletek előtt 
szükséges a védelmi tevékenységek fogana-
tosítása. Fontos tehát, hogy a terrorista háló-
zatot, sejtet vagy sejtrendszereket és ezek te-
vékenységét még az IED-k alkalmazása előtt 
felszámoljuk, csökkentsük vagy korlátozzuk 
működésük hatékonyságát. A terrorhálózat 
gyengítése során arra kell törekedni, hogy ezt 
a többnyire jól működő rendszert „működés-
képtelenné” tegyük, vagy legalábbis a lehető 
legnagyobb mértékben megnehezítsük a te-
vékenységüket.

Az improvizált robbanószerkezetek elleni 
védelem terrorista hálózat elleni tevékenysé-
gének feladatainál a hálózat „gyenge eleme-
it” kell támadni, hatékonyságukat csökken-
teni, működési folyamataikat befolyásolni. 
Ennek értelmében akadályozni kell a me-
rénylet előkészítésének folyamatát, ami a 
cselekmény jelentőségétől függően hosszú 
ideig is eltarthat. A merényletek tervezését, a 
tervek kidolgozását nehéz, sőt véleményem 
szerint lehetetlen meggátolni, és időben hasz-
nos információkat szerezni ezek létezéséről, 
tartalmáról.

A egyik legfontosabb feladat tehát, hogy 
a tervek megvalósulását biztosító pénzügyi 
finanszírozást kell akadályozni, a potenciá-

35 SPBIED Vest – Suicide Personel Borned Vest IED – 
öngyilkos merénylő mellény.

36 Bővebben lásd: Daruka Norbert: Bombastická Žena – 
Najnovšie možnosti pašovania výbušnýn (Bomba nő – 
a robbanóanyagok szállításának legújabb lehetősége), 
Trhacia Technika, 2014, Slovak Republik, Kongresové 
centrum ACADEMIA Stará Lesná 22–23. mája 2014, 
168–176. o.
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lis támogatók bankszámláinak kontrolljával. 
A pénzügyi források korlátozása mellett ne-
hezíteni kell az IED-k elkészítéséhez szük-
séges robbanóanyagok vagy más alkatrészek 
beszerzését, szállítását, raktározását. A pénz-
ügyi fedezet kontrolljával, a robbanószer-
kezetekhez szükséges anyagok beszerzési 
lehetőségeinek korlátozásával jelentősen 
megnehezíthető a merényletek elkövetésének 
rejtett lehetősége.

Mivel a merényletek kivitelezése már 
nem lenne megoldható nagyobb szervezeti 
kialakítás nélkül, a kikerülő információk is, 
melyek meghiúsíthatják a kitűzött célt (rob-
bantásos merénylet), a szervezettel arányos 
módon növekednének. Egy sikeres IED–tá-
madás kivitelezéséhez három nélkülözhetet-
len elem szükséges: a robbanószerkezet; a 
személyek, akik elkészítik, szállítják, elhe-
lyezik, működtetik a szerkezeteket; és a meg-
felelő forrás, mely a teljes folyamat gazdasági 
hátterét biztosítja. Szükséges tehát az anyagi 
és technikai eszközök mellett a személyi kor-
látok, akadályok kialakítása, ezért a terrorista 
sejt újoncainak toborzását és „kiképzését” is 
nehezíteni kell, vagy lehetőség szerint el kell 
lehetetleníteni.

Nagyon fontos szerep hárul a hírszerzésre, 
felderítésre, hiszen a megszerzett informá-
ciók alapján leszünk képesek a terroristák 
szándékának, képességeinek elemzésére, a 
kapcsolataik behatárolására, vagy akár a ter-
vezett IED szerkezetének valószínűsítésére. 
Ezek a feltételezések egyben azt is lehetővé 
tehetik, hogy a konkrét támadást – a célpont-
ját és/vagy az időpontját – előre jelezzük és 
felkészüljünk a megfelelő rendszabályokkal, 
tevékenységekkel a védekezésre.

A jövő háborúit, mint minden mást is va-
lószínűleg a technológiai fejlődés fogja dön-
tően befolyásolni. Arra kell tehát törekedni, 
hogy a védelmi, kockázati alapokon hozott 
intézkedések, megelőzésre irányuló cselek-
vések követni tudják a technológiai fejlődés 
hatására felmerülő kihívásokat.
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Csehországban, Brnoban, a Cseh Védelmi 
Egyetem légvédelmi tanszékének szerve-
zésében tartották 2018. április 25–26-án a 
19. légvédelmi konferenciát. A konferencia 
fő célkitűzése volt, hogy a különböző légvé-
delmi rakétarendszereket gyártó és használó 
szakembereket ösz-szehozza, annak érdeké-
ben, hogy gyakorlati tapasztalataikat meg 
tudják osztani egymással, különös tekintettel 
az eltérő (gyártói és felhasználói) háttérrel 
rendelkező alkalmazókat. A ren-dezvényen 
az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaez-
red részéről részt vett Bozsóki Attila alez-
redes (parancsnokhelyettes) és Dede Gyula 
őrnagy (kiképzési főnök).

A konferencián a házigazda cseh félen kívül 
megjelentek a német, litván, norvég, szlovák, 
francia, izraeli és amerikai katonák, légvédel-
mi rendszereket gyártó vállalatok, illetve pol-
gári, katonai gyakorló és gyakoroltató beren-
dezéseket gyártó képviselői.

A konferencia célja

• a katonai kiképzés és gyakoroltatás mód-
szereinek új megközelítése;

• az új technológiák beépítése a kiképzésbe;
• a nemzetközi együttműködés feltételei 

szélesítése lehetőségeinek vizsgálata;
• a jövőbeni harcmező kihívásai leküzdési 

képességeinek fejlesztése.

A tervezett és ténylegesen megtárgyalt 
témák

A konferencia kétnapos volt, a megtárgyalt 
témák naponkénti bontásban az alábbiak.

A konferencia résztvevőit J. Alan dandár-
tábornok, a Cseh Légierő vezérkara részéről 
kijelölt felelős személy köszöntötte. Ezután 
J. Farlik alezredes a Cseh Védelmi Egyetem 
légvédelmi tanszék vezetője megnyitotta a 
konferenciát.

Az előadások kivonatos tartalma

A RAFAEL cég részéről M. Aleshain a „Mó-
dosítható modern légvédelmi rendszerek 
gyakoroltatása”-ról tartott előadást. Külön-
böző megközelítések a kiképzésben, földi, 
tengeri, légi védelem lehetőségeinek vizs-
gálatával. A szembenálló fél változásaihoz, 
technikai változtatásaihoz kell alkalmazkod-
ni (analóg, digitális átalakítás, a programok 
könnyebben átírhatók). A beépített gyakorló 
rendszerek gazdaságosságára hívta fel a fi-
gyelmet, arra, hogy milyen nagymértékű 
pénz megtakarítást tesznek lehetővé, ameny-
nyiben ezek lépcsőzetes felépítésűek, külön-
böző hatótávolságú eszközök, mégis azonos 
számítógépes alapokon (platform) kerülnek 
kialakításra. A bemutatott berendezés feladat 

BOZSÓKI ATTILA ALEZREDES:  
19. LÉGVÉDELMI KONFERENCIA,  

CSEHORSZÁG, BRNO
A légvédelmi csapatok képzési lehetőségeinek áttekintése,  

a nemzetközi tapasztalatok összehasonlítása

L É G I E R Ő  H A D E R Ő N E M
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generálásra nem alkalmas, ugyanakkor képes 
szimulált és valós célok együttes megjelení-
tésére. A tanteremben felállítható gyakorló 
berendezés a legrugalmasabb megoldást biz-
tosítja a rendszerhez tartozó számítógépek 
felhasználásával. Gyakorló és gyakoroltató 
csoportokat lehet létrehozni szakterületen-
ként korábbi szakemberek bevonásával. 
A gyakorlás, gyakoroltatás visszanézhető, 
visszacsatolás biztosítható, a megfelelően 
végzett tevékenység értékelhető, az esetleges 
hibák azonnal javíthatók, a rendszer a teljes 
tevékenység elemzését biztosítja.

A RETIA cég részéről Milan Znamenaček 
az „A GBAD1 – JREAP2–C/link16 inter ope-
ra bilitása beépítése a kiképzés és gyakorla-
tok környezetében” címmel tartott előadást. 
A MODE–V és MODE–S követelmények 
alkalmazása, mely 2020. június 30-tól el-
várt. A korábbi Link–11, Link–11/B leváltása 
Link–16 rendszerre eddigre prognosztizált. 
Ellenőrzések, gyakorlások, laboratóriumi 
tesztek kerülnek levezetésre, köztük a Tobruq 
Legacy gyakorlatokon is! A bejelentés sze-
rint az idei TOLY–2018 gyakorlaton a ma-
gyar CRC3 már új partnerként vesz részt a 
kísérletben.

Az URC Systems cég részéről Jakub 
Vilimek az „Elektronikai harc/hadviselés 
szoft veres szimulációs és gyakoroltató mun-
ka hely” címmel tartott előadást. A szoftveres 
elektronikai harc gyakoroltató berendezé-
seknek a valóságot a lehető legjobban meg 
kell közelíteniük. A fő célkitűzés, hogy a 
szárazföldi erők elektronikai harc szakem-
berei számára a lehető legvalósághűbb va-
lós idejű elektronikai felderítési és zavarási 
környezetet biztosítsanak dandár szintig. 

1 GBAD – Ground Based Air Defence – földi telepítésű 
légvédelem

2 JREAP – Joint Range Extended Application Protocol 
– LINK–16 továbbfejlesztett változata

3 CRC – Control and Reporting Centre – Vezetési és 
Irányítási Központ

A rendszernek része a rádió-, rádiótechnikai 
felderítő- és zavarórendszer. Csehországban 
Opravában az 53. Felderítő és Elektronikai-
harc ezrednél 5-6 fő üzemelteti jelenleg. Az 
új fejlesztések 2019. évben várhatók.

A WALES Ltd. részéről Alik Hermetz 
„Szerkezeti tanulmányozás, mint a komplex 
jelenségek elemzésének eszköze” címmel tar-
tott előadást. Összetett jelenségek tanulmá-
nyozása során optimális megoldás keresése 
a harcászati ballisztikus rakéták (TBM4) el-
leni védelem kidolgozásra. Szimulált TBM-k 
minden paraméterének bevitelével, a szétte-
lepített radarokkal a „felderítési ablak” nö-
velhető, ezáltal pontosabb javaslat tehető a 
döntéshozók számára.

A Cseh Légierő Parancsnokság részé-
ről Jaloslav Sekanina őrnagy a „Tobruq 
Legacy Gyakorlatok” tapasztalatait osztotta 
meg a jelenlevőkkel. A különböző rendsze-
rek összekapcsolása jelentős kihívást okoz 
a résztvevők számára. A rendszerek fizikai 
különbözőségük, valamint a NATO bizton-
sági követelmények más-más szintjének 
való megfelelés miatt nem köthetők össze. 
A különböző rendszerek ellenőrzésének is 
gátja, hogy nemzetenként jelentős eltérések 
mutatkoznak a rendszerekben. Külön kiemelt 
problémaként jelölte meg, hogy a NATO tag- 
és partnerországokkal (PfP5) hogyan szabad 
összekötni ezeket a védett rendszereket. Kü-
lönösen nagy befolyással van a rendszerek 
összekapcsolhatóságára, hogy nem mindenütt 
követik a megadott NATO eljárásokat, és ko-
moly kihívásokkal találkoznak az angol nyelv 
megfelelő szintű alkalmazása területén is.

A Cseh 25. Légvédelmi Rakétaezred kép-
viseletében Peter Rabiňjak őrnagy a „Ki-
képzés a Cseh Szárazföldi Légvédelem te-
rületén” címmel tartott előadást. Ötleteket, 
megoldásokat vázolt fel (nagy vonalakban) 

4 TBM – Tactical Ballistic Missile – harcászati ballisz-
tikus rakéta

5 PfP – Partneship for Peace – partnerség a békéért
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a hibrid hadviselésre való felkészüléssel 
kapcsolatban. (Konkrétum nem hangzott el.) 
A TACEVAL6 felkészülések fontosságára 
mutatott rá. Kiemelte, hogy a cseh légvédel-
mi erők nem képezik részét az NRF7 erők-
nek. Csehországban nagyon kevés az értékelt 
TACEVAL ellenőr, így a saját felkészülése-
iket korlátozottan tudják ellenőrizni. Fontos 
célként jelölte meg, hogy az AFS-III8-as 
szerint kellene felépíteni a feladatra kijelölt 
katonai szervezetet, valamint az ellenőrzést 
végző szervezetet.

Egy TACEVAL ellenőrzésre a kijelölt al-
egységeknek időben meg kell kezdeni a fel-
készülést, a felkészülés időszakában minden 
más feladat alól muszáj mentesíteni a felké-
szülő alegységeket. A leglényegesebb megál-
lapítása az volt, hogy egy sikeres TACEVAL 
ellenőrzéshez az alegységek részére leg-
alább kettő év tiszta felkészülési időt kell 
biztosítani.

A Cseh 26. Vezetési, Irányítási és Radarez-
red képviseletében Nad’a Jelínková százados 
tett jelentést a konferencia számára „A har-
cászati adatkapcsolati háló (TDL9) felépí-
tése és napi menedzselése” címmel. A me-
nedzselésbe bevonható személyi állomány 
felkészítése több éves folyamat eredménye, 
rengeteg kiképzési időráfordítást, folyamatos 
ellenőrzést igényel, emiatt hosszúra nyúló 
folyamat, ami drágává teszi az egészet. Csak 
tapasztalt vezetők támogatásával lehet felké-
szíteni a résztvevőket. Mindenkinek tudnia 
kell, hogy miért felel, és mit tud a Network 
Manager! A jövő kihívásait a következőkben 
foglalta össze: meg kell oldani az eszközök 
repülőgépekbe való beépítését, multi linket 

6 TACEVAL – Tactical Evaluation – harcászati ellenőr-
zés

7 NRF – NATO Response Force – NATO reagáló erő
8 AFS – ACO Forces Standards – Légierő állandó elő-

írások
9 TDL – Tactical Data Link – harcászati adatkapcsolati 

vonal

kell biztosítani, nemzetközi támogatás szük-
séges.

Lengyel Katonai Akadémia részéről Sebas-
tian Maślanka alezredes tartott előadást „A 
légvédelmi személyi állomány felkészítésé-
nek rendszere a lengyel katonai felsőoktatás 
rendszerében”. A korábbi Varsói Szerződés 
korabeli légvédelmi rendszereket folyama-
tosan vonják ki a lengyel hadseregből 2019 
és 2029 között. Ugyanebben az időszakban 
folyamatosan vezetik be az új, különböző 
hatótávolságú légvédelmi eszközöket. (A re-
pülőgépekkel teljesen hasonlóképpen járnak 
el.) A képzést és gyakorlást párhuzamosan a 
régi és az új eszközökre is elvégzik. Hazai és 
nemzetközi képzésben, hazai és nemzetközi 
gyakorlatokon vesznek részt a katonák. Fo-
lyamatosan követik a nemzetközi légvédelmi 
trendeket. A teljes légvédelmi rendszer (ra-
darfelderítés, azonosított légihelyzetkép elő-
állítás, repülő- és légvédelmi rakétarendszer) 
laboratórium felépítése, teljes légvédelmi 
feladatképesség szimuláció felépítése szere-
pel a programban. A korábbi dandár szintű 
rendszerek cseréjét hajtják végre.

A Német Légierő légvédelmi főnökség 
részéről Ivo Borgmann alezredes „A gya-
korlások és gyakorlatok nemzetközi megkö-
zelítése – egy német nézőpontból” címmel 
tartott előadást. Megállapította, hogy nem-
zetközi együttműködés és kapcsolatok nélkül 
a modern légvédelem elképzelhetetlen. Kü-
lönböző szinteken kisebb csoportosításokból 
nagyobb légvédelmi klaszterek, lehetőség 
szerint vegyes csoportosításokban kerüljenek 
kialakításra. Ennek elengedhetetlen feltéte-
le, hogy a feladat megkezdése előtt megtör-
ténjenek a szükséges elemzések (harcmező 
felderítő előkészítése IPB10), megfelelő kö-
vetkeztetések levonása, technikai, harcászati 
eljárások egységessé tétele. Jó példája volt 

10 IPB – Intelligence Preparation of the Battlefield – 
harcmező felderítő előkészítse
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ennek a balti államokkal a VSHORAD11 
együttműködés. Az „APOLLÓ” program 
egy német-holland együttműködés, melyben 
különböző típusú légvédelmi rendszerek dol-
goznak. Stratégiai cél a nemzetközi lég-, és 
rakétavédelmi együttműködés kialakítása. 
2018-ban egy közös CAPEVAL12-t hajta-
nak végre, melynek keretében megméret-
tetésre kerül egy SAMOC13, kettő GOC14 
és öt PATRIOT FU. Emellett részt vesznek 
a Tobruq Legacy 2018 gyakorlaton Magyar-
országon, ahol megpróbálják erősíteni a 
nemzetközi együttműködést. Az év kiemelt 
eseménye számukra az EUR GBAD15 gya-
korlat, mely soknemzeti légvédelmi együtt-
működésen alapul.

Az MBDA részéről Henri Stievenard tar-
tott előadást „Gyakorlat és kiképzés formái 
az MBDA légvédelmi rendszereiben” cím-
mel. Különböző típusú eszközök, más-más 
platformra felépítve. A METEOR levegő-
levegő rakéta bemutatása, mely folyamatos 
nagyenergiájú és sebességű a kétfokozatú 
hajtómű kialakítása következtében. ASTER 
30 BLOCK–1 rugalmas kialakítású, 20 km 
távolságra helyezhető el a kilövő állomások a 
vezetési ponttól. MISTRAL rakétacsaláddal 
kapcsolatban legfontosabb a MISTRAL–3 
képesség növekedése, és az ezzel járó elő-
nyök bemutatása. A szimulációs rendszer 
kiképzések és kitelepülések során távirányí-
tott, a kiszolgálás, támogatás, felkészítés a 
konkrét feladathoz szabható. Szimulátorok 

11 VSHORAD – Very Short Air Defence – nagyon 
kishatótávolságú légvédelem

12 CAPEVAL – Capability Evaluation – képesség ellen-
őrzés

13 SAMOC – Suface-to-Air Missile Operation Centre – 
felszínről légtérbe irányuló légvédelmi rakéta műve-
leti központ

14 GOC – Group Operation Centre – csoportosítás mű-
veleti központ

15 GBAD – Ground Based Air Defence – földi telepítésű 
légvédelem

használatával jelentősen költséghatékony 
rendszer építhető fel.

Jelentős pénzbeli megtakarítást biztosít 
éles légvédelmi rakétalövészetek során, ha 
a BANSHE célrepülőgéphez másodlagos 
cél kerül alkalmazásra, a MISTRAL rakéta a 
másodlagos célanyagot pusztítja el, a hordo-
zó nem sérül, a drága BANSHE célrepülőgép 
újból, többször felhasználhatóvá válik!

Az Israel Aerospace Industries ELTA 
Systems cég részéről Ariel Schor tartott elő-
adást „Több feladatú radar” („Multi Mission 
Radar”) címmel. Felhívta a figyelmet a rada-
rokkal kapcsolatos veszélyforrásokra, fenye-
getésekre és kihívásokra a modern harcme-
zőn. A MMR16-ok különböző felhasználási 
területeken alkalmazhatók, az egyszerűtől a 
bonyolult felépítésű rendszerek felé. Fontos 
meggyőződni, hogy az adott radar a megfe-
lelő helyen van-e telepítve, digitális terepmo-
dell és láthatósági vizsgálatok elvégzésével. 
Megfelelő időpontban működik-e a tervezés, 
feladat végrehajtás, elemzés közben. A ra-
darlefedettség vizsgálatával a fenyegetettség 
mértéke csökkenthető, a szembenálló fél ké-
pességeinek és kapacitásainak elemzése so-
rán, kiemelt figyelmet fordítva a szembenálló 
fél elektronikai-harc képességeire, a saját 
települési helyek jobban megválaszthatók, 
melynek eredménye egy jobb lefedettség biz-
tosítása.

A Bohemia Interactive Simulations részé-
ről Sven Lippmann tartott előadást „VBS3 
– Új megoldások a katonai kiképzés kihívá-
saira a virtuális szimuláció segítségével” 
címmel. A cég szimulációs rendszereit je-
lenleg 57 országban alkalmazzák. A rend-
szer komplex szimulációs programokat, kép 
előállító részeket, terepmodelleket tartalmaz, 
amelyekkel több, mint 10 000 modell állítha-
tó elő, és ezen felül még 1000 funkcióval ren-
delkezik. A légvédelem most ismert kihívása-

16 MMR – Multi Mission Radar – több feladatú radar
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ira képes felkészíteni az alkalmazó állományt 
a virtuális szimuláció előnyeit kihasználva. 
A toborzó eseményeken a modern technikát 
alkalmazva esetleg rá lehet venni a fiatalokat, 
hogy katonák legyenek.

Az ERA cég részéről Jiři Mrenka tartott 
előadást „VERA NG kiképzési szimulátor: 
egy eszköz az üzemeltetők képzéséhez kü-
lönböző légtérhelyzet szcenáriók alkalma-
zásával” címmel. A rendszer alkalmas re-
pülőgépek követésére, repülési szimulációk 
előállításra, repülés irányítók, tűzirányítók 
kiképzésére. Valósághű képet mutat, az in-
ternetről letölthető polgári repülési adatok 
felhasználásával is működtethető. A katonai 
repülések ezen az oldalon biztonsági meg-
fontolásokból nem érhetők el, azt a saját 
kezelőállomány saját tapasztalatai alapján 
lehet a rendszerbe betáplálni, a kezelők által 
előállítani. A rendszer nagyobb távolságban 
nem „elég pontos” ahhoz, hogy a légvédelmi 
rendszer számára pontos adatot szolgáltasson 
(célzás, magasságmérés, több száz méter el-
térés is lehetséges).

A RAFAEL cég részéről N. Barnhart tartott 
előadást „A légvédelmi rendszerek élettarta-
mon át tartó támogatása” címmel. Kiemelte, 
hogy mindig mindent a vevő kívánságainak 
megfelelően alakítanak ki. A vevőnek kell el-
döntenie, hogy milyen fenyegetettségi szint-
tel számol, ahhoz milyen típusú légvédelmi 
rendszerre (VSHORAD17, SHORAD18, 
MEDIUM19, LONG20) van szüksége, és 
a cég csak a feladat ellátásához szükséges 
komponenseket adja a vevő számára, a feles-
leges „sallangokat” nem. A világ minden ré-
szére kitelepülnek a jobb kiszolgálás érdeké-
ben. Segítséget nyújtanak az üzemeltetésben, 

17 VSHORAD – Very Short Air Defence – nagyon kis-
ha tótávolságú légvédelem

18 SHORAD – Short Range Air Defence – kis ható tá vol-
ságú légvédelem

19 MEDIUM – közepes hatótávolságú
20 LONG – nagy hatótávolságú

betanításban, karbantartásban, az üzemelteté-
si utasítások kidolgozásában. A vásárlót part-
nernek tekintik, ha valamelyik korábbi vevő 
módosítást, korszerűsítést, változtatást kér a 
korábban megvásárolt rendszerhez, akkor a 
többi vevőnek is felajánlja a cég a módosítá-
sok megvételének lehetőségét.

Az Israel Aerospace Industries cég képvi-
seletben Ch. Moriya tartott előadást „Az IAI 
moduláris rendszer koncepciója” címmel. 
A teljes földi-, vízfelszíni-, légi telepítésű, 
különböző hatótávolságú légvédelmi rend-
szert átfogó célkutatást, felderítést, követést, 
azonosítást, cél beazonosítást, saját légvédel-
mi képességek hozzárendelését – optimalizá-
lását – és a feladatok elvégzését végig lehet 
követni. A rendszer teljesen modulárisan 
felépíthető, klaszterek kialakítására alkal-
mas modell. A klaszteren belül rugalmasan 
átadhatók a célok a különböző rendszerek-
nek, indító állványoknak, a kapacitások jobb, 
ésszerűbb, olcsóbb felhasználását biztosítja. 
A rendszer javaslatot tesz a legjobb megol-
dásra. Az indító állványokba különböző típu-
sú, kapacitású, hatótávolságú rakétákat lehet 
elhelyezni, a rendszer optimalizálja ezek fel-
használását.

A PRAMACON cég képviseletében Mar-
tin Brož tartott előadást „CONOPS–16” 
címmel. A harcászati adatkapcsolatok rend-
szere, felépítése, az adatkapcsolatok haszná-
lata egy területen belül. A kripto berendezé-
sek modernizációs programjának hatásai a 
NATO-ban, a régi típusú rádió berendezések 
további használata lehetőségeinek szűkülése. 
A LINK–16 adatkapcsolat felhasználásának, 
beépítésének szükségessége a légvédelmi 
rendszerekbe, a légi és földi platformokba 
egyaránt elengedhetetlen.

A Cseh 26. Vezetési, Irányítási és Radar-
ezred képviseletben Radek Škuta hadnagy az 
„Air Policing Mission”-ről, tartott előadást. 
Hangsúlyozta a CRC küldetését a légtér el-
lenőrzésében és védelmében. Kiemelte a fel-
derítésben, a radarinformációk kezelésében, 
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az azonosított légihelyzetkép kialakításában, 
a harcászati irányításban, a jelentési és érte-
sítési, valamint a LINK–16 rendszer mene-
dzselési feladatait. Petr Liebl hadnagy „A 
harcászati adatkapcsolatok használatának 
különlegességei” címmel tartott előadást. 
A nemzetközi együttműködés fontosságára 
hívta fel a figyelmet a légtér ellenőrzés, a ha-
tárokon átnyúló feladatok, és a többnemzeti 
gyakorlatok alkalmával. 

A Prágai Műszaki Egyetem képviseletében 
Patrik Kutilek tartott előadást „A biológiai 
orvosi adatok felhasználása a katonai rend-
szereket működtető kezelők kiválasztásában, 
a résztvevők ellenőrzése harci feladatok ellá-
tása alatt” címmel. Az előadás a testre vagy 
testközelbe telepített érzékelőkből nyert ada-
tokat gyűjti egy központi rendszer számára. 
A valós, vagy valóság közeli szimulációk 
ideje alatt, stresszhelyzetben elemzésre alkal-
mas adatokat gyűjt, elemez, és javaslatot tesz 
az illető adott beosztásban történő további al-
kalmazására, vagy alkalmatlanná nyilvánítá-
sára. A stresszhelyzeteket képes egy csopor-
ton belül is mérni, a csoport különböző tagjai 
adatainak összehasonlítására azonos időben.

A Cseh Védelmi Egyetem képviseletében 
(az előzetesen kiadott programtól eltérően) 
egy előadás hangzott el a „Drónok üzemelte-
tése harcászati aspektusai, és következményei 
a személyi állomány felkészítésére” címmel. 
Az UAV21-k manapság már könnyel elérhe-
tőek, használatuk relatíve egyszerű. Mit lehet 
tenni ellenük, milyen harcászati, technikai 
felkészítésre van szüksége az ellenük véde-
kező állománynak? Milyen kihívásokat, ve-
szélyeket rejtenek a nagy számban megjelent 
eszközök? Milyen szándékok vannak az esz-
közökben rejlő lehetőségek kihasználására? 
A harcmező felderítő előkészítését ebben az 
irányban is meg kell tenni, ki kell szélesíteni 
a korábbi spektrumot.

21 UAV – Unmanned Aerial Vehicle – pilóta nélküli 
légi jármű

A konferencia összegzése

A „19. légvédelmi konferencia 2018: lég-
védelmi kiképzés és gyakorlat a jövő har-
cában” címmel megtartott konferencia a 
részvevők nagy száma, valamint az érintett 
kiképzési és gyakorlatokkal kapcsolatos ta-
pasztalatainak megosztása miatt hasznos 
volt. A rendezvényen elhangzott előadások 
légvédelmi szakterületen belüli feldolgozása 
célszerű, az ezekből levonható tapasztala-
tok, alkalmazható eljárások meghonosítása 
célszerű. A jövőben várható fejlesztések kö-
vetkeztében beszerzésre kerülő légvédelmi 
rendszerrel együtt, a hozzá tartozó gyako-
roltató és szimulációs berendezések megvá-
sárlása és laktanyai üzemeltetése célszerű és 
költséghatékony eljárás az állomány felké-
szítése érdekében.

A konferencián résztvevő katonaállomány 
az alábbi megállapításban teljesen egyet ér-
tett: „Egy TACEVAL ellenőrzésre a kijelölt 
alegységeknek időben meg kell kezdeni a 
felkészülést, és ebben az időszakában min-
den más feladat alól muszáj mentesíteni 
a felkészülő alegységeket. A leglényege-
sebb megállapítása az volt, hogy egy sike-
res TACEVAL ellenőrzéshez az alegységek 
részére legalább kettő év tiszta felkészülési 
időt kell biztosítani.”, amelyet nagyon fontos 
volna a kijelölt és ellenőrzésre kerülő magyar 
alegységek számára is maradéktalanul bizto-
sítani.
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A művelet kezdete

A harckészültség elrendelése után Koch 
százados este mindkét reptéren ellenőriz-
te az előkészületeket és megszemlélte az 
állományt, valamint a technikai eszközök 
állapotát, majd egy rövid eligazítást tartott 
a zászlóaljnak. A németek ezt a művele-
tet olyan szinten titokban tartották, hogy 
a katonák még ekkor – a művelet előtt pár 
órával – sem tudták, mi lesz a bevetésük 
célja. A startvezetők és a rohamcsoportok 
parancsnokai még egy utolsó eligazítást tar-
tottak 2:30-kor, ahol még egyszer átfutották 
a startolás és a repülés részleteit. Az ébresz-
tő 2:45-kor volt, majd 3:30-kor a rohamcsa-
patok a teljes harcászati felszerelésükkel 
elkezdték a felszállást a vitorlázógépekre. 
A parancsnokok 4:15-kor jelentették a ké-
szenlétet és 4:30-4:40 között 84 gép hagy-
ta el a kölni reptereket a sötétség leple alatt 
nyugati irányban. Gyakorlatilag tíz perc 
alatt a teljes géppark a levegőben volt. Egy 
logisztikai mestermunkának tekinthetjük 
ezt a startolást, mivel nagyon gyorsan végre 
tudták hajtani és nem fordult elő semmilyen 
ütközés vagy baleset a felszállás során. 

A sötétségben a vitorlázógépek pilótái a 
Ju-52-sek szárnyára erősített izzósor segítsé-
gével tájékozódtak, így tudták tartani a távol-
ságot, illetve az oldalirányú elcsúszásokat is 
egyből tudták korrigálni. 

A felszállást követően fél órán belül a gé-
peknek el kellett érniük  a Vetschauer Berg-et 
kb. 2600 méteres magasságon, ahol a vitorlá-
zó gépek leválasztásának kellett megtörténnie. 
Mivel a „Beton” és a „Vas” rohamcsoportok az 
erős hátszél miatt hamarabb érték el a leoldási 
pontot  nem rendelkeztek kellő magassággal 
tovább kellett folytatniuk az emelkedést. A le-
oldási parancsot Maastricht környékén kapták 
meg és ennek az lett a következménye, hogy 
a hollandok ekkor már felfigyeltek a vonta-
tó gépek motorzajára és fel tudtak készülni a 
légvédelem megszervezésére. Ezzel az egy 
momentummal, majdnem az egész rajtaütés 
egyik alapvető feltétele, a meglepetés ereje 
oda lett, és a művelet kis híján kudarcba ful-
ladt. A lecsatolást követően a pilótáknak 12-14 
percet kellett siklaniuk 20-25 km-en keresztül 
a holland-belga határ mentén a tájolójuk segít-
ségével, míg el nem érték a célpontjukat. 

Természetesen a Ju-52-seknek a vitorlá-
zógépek vontatásával még nem ért véget a 
feladatuk. Mélyen berepültek Belgiumba és 
Tongeren és St. Truiden között kiszórták az 
ejtőernyősbabákat, amelyek nagyon fontos 
hatással voltak a Gránit műveletre, mivel a 
belgák ennek a színjátéknak köszönhető-
en túlbecsülték a támadók létszámát, illetve 
olyan erőket vontak el az Albert-csatorna 
mellől a babasereg megállítására, amelyek 
később hiányoztak a német offenzíva feltar-
tóztatása során. 

SZŰCS BENCE HADNAGY:  
NÉMET VITORLÁZÓ REPÜLŐGÉPEK  

AZ ALBERT-CSATORNA FELETT – 
FALLSCHIRMJÄGEREK  TÁMADÁSA A BELGA 

ERŐDRENDSZER MENTÉN  
(II. RÉSZ)
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A Gránit művelet

A következő alfejezetekben az egyes roham-
csoportok rajtaütését fogom ismertetni a leol-
dási ponttól a célpontok elfoglalásán keresz-
tül egészen a kivonásukig.  

Veldwezelt1

A veldwezelt-i hidat a belga 7. hadosztály 
2. karabélyos ezredének 6. százada védte 
Jammaers százados parancsnoksága alatt. Bár 
1:30-kor riadó elrendelése után a híd mentén 
állomásozó alegységek előkészítették a hidat 
a robbantáshoz és ellenőrizték a robbantógé-
pet, de a belgáknak egy percig sem fordult 
meg a fejükben, hogy pár óra múlva valóban 
támadás fogja érni őket.

A Gustav Altmann főhadnagy vezette 
„Vas” rohamcsoport heves légvédelmi tü-
zet kapott Maastricht felett, ennek ellenére 
veszteség nélkül, 5:15-re elérte a célpontját. 
A belga századparancsnok éppen ellenőrző 
körútján volt, amikor a híd közvetlen köze-
lében hangtalan, felségjelzés nélküli gépek 
jelentek meg. Jammaers százados egyből 
rájött, hogy megtámadták őket, ezért tűzpa-
rancsot adott a katonáinak és visszasietett a 
harcálláspontjára. A belgákat a meglepetés-
szerű, gyors rajtaütés annyira sokkolta, hogy 
semmiféle szervezett ellenállást nem tudtak 
kifejteni. Az állásaikat minden oldalról táma-
dás érte, így pánik tört ki a katonák között. 

A vitorlázógépek a belga tűz ellené-
re sikeresen landoltak a híd közelében, és 
azonnal elkezdték felgöngyölíteni a belgák 
állásait. A belgák nagyon kevés lőszerrel 
rendelkeztek, illetve akadályok sora jelent-
kezett a géppuskáknál és a Mausereknél2 is. 
A németek a pánikot kihasználva elfoglalták 
a híd közvetlen közelében található belga 1. 

1 Veldwezelt falu 3005 lakosának nagy része holland 
állam pol gárságú.

2 Mauser: német fegyvergyártó cég. Csavaros puskák 
és félautomata pisztolyok sorát gyártja 1870 óta.

és 10. szakasz állásait. A rohamcsoport leg-
fontosabb feladata a híd felrobbantásának a 
megakadályozása volt, ezért a 2. raj, amely a 
Bunker „N”-től kb. 50 méterre landolt, egy-
ből megrohamozta ezt a kis erődítményt, ahol 
a belgák a híd felrobbantásáért felelős rob-
bantógépet helyezték el. A bunker parancs-
noka azonnal megpróbálta elérni elöljáróját 
Lanaken-ben, hogy jelentse neki a kialakult 
helyzetet, de a lanaken-i parancsnokságot 
egy bombatalálat érte.Ezt követően felhívta 
Eben Emael erődjét, illetve a vroenhoven-i 
alegységeket, de a telefon továbbra is néma 
volt, így a tizedes magára maradt. 

A német 2. raj, ahogy megközelítette a 
bunkert a katonák a lőréseken keresztül há-
rom, illetve 20 kg-os robbanótesteket dobtak 
be a bunker belsejébe, amelyek a bent talál-
ható lőszereket felrobbantották, így az egész 
erődelemet megsemmisítették és a bunker 13 
fős személyi állománya az életét vesztette. 
Miközben a harc folyt, az 1. rajból néhány 
katona a híd alá mászott és eltávolították a fő 
és tartalék gyújtózsinórokat a robbanóanya-
gokból. 

Ezt követően az 1. raj megtámadta a híd 
nyugati lábánál található „C” bunkert. Ahogy 
a németek a déli lőrését berobbantották, a 
belgák a füst elől a bunker alsóbb szintjére 
menekültek, de innen már nem volt tovább 
menekvés, így a déli órákban megadták ma-
gukat. 

A németek olyan gyors sikereket arat-
tak, hogy az első 15 perc után, 5:35-kor 
Altmann főhadnagy már Koch századosnak 
azt jelenthette, hogy: „a célpont elfoglalva.” 
Az első 30 perc után mindent elfoglaltak, 
és kialakíthatták a védelmet a híd közvet-
len környezetében és felkészültek a belga 
ellentámadás visszaverésére. Erősítésként 
6:15-kor érkezett meg Ringler hadnagy két 
ejtőernyős félszakasza. Az első igazi belga 
ellentámadási kísérletre 6:30-kor került sor 
Veldwezelt irányából, de ezt a német ejtőer-
nyősök könnyűszerrel visszaverték, mivel a 
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„légi tüzérség” – a Stukák – megfelelő tűztá-
mogatást tudtak nyújtani a kevesebb tűzerő-
vel rendelkező ejtőernyősök számára. Ezen 
kívül a Stukák már a reggel folyamán pusz-
tították a belga 20. tüzérezred állásait, vala-
mint megsemmisítették a tüzérségi figyelő-
ket, így a belga tüzérség teljesen megvakult. 
A következő nagyobb horderejű gyalogsági 
támadást 9:00-kor indították meg a belgák, 
de tüzérségi támogatás nélkül már csírájában 
elfojtották a németek. Délre a németek tovább 
szélesítették a hídfőt és délután folyamán 
már 1 km-re kitolták a hídtól nyugatra. A bel-
gák utolsó nagy próbálkozására késő délután 
került sor, amikor 4 db T-13 harckocsit is be-
vetettek a gyalogság támogatására. Altmann 
főhadnagy légi támogatási kérelmét eluta-
sították, így az ejtőernyősök látva a szorult 
helyzetet egy zsákmányolt belga páncéltörő 
ágyú segítségével és a 3 kg-os robbanótestek 
alkalmazásával megállították a harckocsik és 
a gyalogság támadását.

Este 21:30-kor érkezett meg a német 
felmentő sereg a 33. ezred 2. zászlóaljá-
nak képében. Altmann főhadnagy átadta a 
parancsnokságot Dr. Püschel őrnagynak, a 2. 
zászlóalj parancsnokának. A „Vas” roham-
csoport rajtaütése igen sikeresnek mondható, 
mivel kisebb veszteségekkel, de sértetlenül 
elfoglalták a hidat, és meghiúsítottak minden 
belga ellentámadást. A csoport vesztesége 
8 halott, 14 súlyosan és 16 könnyebben se-
besült katona volt. Az ejtőernyősök 200 ha-
difoglyot ejtettek és 4 db páncéltörő ágyút, 
35 db géppuskát, 11 db aknavetőt és 150 db 
karabélyt zsákmányoltak. 

Vroenhoven3

A Vroenhoven-nél található csatornaszakaszt 
a belga 7. hadosztály 18. határvédelmi ezredé-
nek 1. zászlóalja védte. A határvédők – 1:30-
kor a riadó elrendelése után – lezárták a hidat 
és előkészítették az esetleges robbantáshoz. 
A híd elfoglalásával Schacht hadnagy „Be-
ton” rohamcsoportját bízták meg. Az ő mun-
káját segítette még Hoffmann törzsőrmes-
ter, a csoport parancsnok-helyettese, illetve 
Kieß főhadnagy, a tüzérségi összekötőtiszt. 
A csoport összesen 1 tisztből, valamint 80 
altisztből és legénységi katonából állt. Ezen 
kívül ezzel a csoporttal tartott Koch százados 
és az ő kislétszámú vezetéstámogató törzse, 
mivel Koch úgy gondolta, hogy a középső 
hídnál fogja kialakítani a harcálláspontját. 

Mivel a csoport vitorlázógépei csak 
Maastricht környékén kapták meg a leol-
dási engedélyt, így nem rendelkeztek kellő 
repülési magassággal, minek köszönhetően 
a hollandok a hangos motorzajról felismer-
ték a németeket, és tüzet tudtak rájuk vezet-
ni. Schacht gépei karcolás nélkül átrepültek 
a holland város felett, majd 5:15-kor tiszta 

3 A korábban Montenaken nevű falu a belga-holland 
határ közelében, Maastricht közelében található, és 
1518 lakosa van, amelynek jelentős része holland ál-
lampolgárságú 

4. ábra. A veldwezelt-i hídfőcsata 
Jens Oebser: Deutsche Luftlandungen am 10. Mai 1940 
– Fort Eben Emael und die Brücken am Albert-Kanal. 

Historicus Verlag, Jena, 2009. 110. o.
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időjárási körülmények között megkezdték az 
ereszkedést a vroenhoven-i híd közelében. 
Bár a gépekre heves géppuska és  tüzet zúdí-
tottak a híd mentén, ettől függetlenül a terve-
zett helyen értek földet. 

A belga „M” bunker parancsnoka, Crauwels 
őrmester, amikor először meglátta körözni a 
híd közelében lévő vitorlázógépeket, azt gon-
dolta, hogy valamiféle repülőgép szerencsét-
lenség történt, mivel nem hallotta a gépek mo-
torjainak zúgását. Végül rájött, hogy támadás 
érte őket és tüzet nyitott a bunkerből a gépekre. 
Az őrmester azonnal jelentette elöljárójának a 
, de nem kapott robbantási parancsot és a te-
lefonösszeköttetés is megszakadt Vroenhoven 
és az elöljáró szerv között. Az őrmester látva 
a kialakult helyzetet úgy döntött, hogy elöl-
járói parancs nélkül felrobbantja a hidat, és a 
robbantószobában meg is gyújtotta a kanócot, 
majd a bunker alsó szintjére sietett. 

A németeknél Hoffman törzsőrmester 
4. raja kapta feladatul ennek a bunkernek a 
semlegesítését. A törzsőrmester a kemény 
landolás után maradék három emberével egy-
ből megrohamozta a bunkert, ahol már elin-
dították a gyújtózsinórt.  Mire Hoffmann oda-
ért a bunkerhez már csak két embere maradt, 
de betörtek a betonállásba, majd a kanócot 
egyből eltávolították a robbantógépből, így a 
belgák robbantási kísérlete kudarcba fulladt. 
Ezután az alsó szintet lezáró vasajtót a törzs-
őrmester emberei berobbantották és négy 
belga, köztük Crauwels őrmester is egyből 
szörnyethaltak, valamint nyolcan súlyos sé-
rüléseket szenvedtek.

A „A” bunkertt a német ejtőernyősök 
5. raja, míg a „B”-t a 6. raj semlegesítette. 
Az ejtőernyősök a bunker tetejéről kötélen 
engedték le a robbanótesteket a lőrésekhez, 
így a robbantás után olyan súlyos sérüléseket 
szenvedtek a belgák, hogy vagy megadták 
magukat, vagy az alsóbb szintre menekültek. 

Más rajok a híd közelében lévő házakat fé-
sülték át, valamint a 3. raj katonái eltávolítot-
ták a hídról a robbanószerkezeteket. 

A híd körzetében található belga 1. szá-
zad szakaszait minden oldalról támadás érte 
és teljesen összezavarodtak, nem tudtak 
összehangolt ellenállást sem kifejteni. Az 
első másfél órában teljesen felszámolták az 
állásaikat, sőt a belgák századparancsnoka 
már a támadás elején életét vesztette és a sza-
kaszok vezetés nélkül maradtak. 

5:30-kor Koch századosnak Schacht 
hadnagy már a következőket forgalmazta: 
„a célpont elfoglalva, a bunker felrobbantva 
és a híd áll”. Az első húsz perc alatt a néme-
tek elfoglalták a hidat.

A 6:30-kor indított belga ellentámadást a 
németek könnyűszerrel visszaverték. A belgák 
morális állapotát az is súlyosbította, hogy nem 
volt elegendő mennyiségű lőszerük, a gráná-
tokból hiányoztak a gyújtok, és az utánpótlás 
sem érkezett meg hozzájuk. Ilyen feltételek 
mellett nagyon sok belga katona nem vállalta 
tovább a harcot és megadta magát. Emellett a 
Stukák olyan tűztámogatást nyújtottak az ej-
tőernyősöknek, hogy a belgák összpontosítási 
körleteit is támadták, amivel már csírájában 
elfojtották a belgák ellentámadásait. 

8:00-ig a németek továbbszélesítették 
a hídfőt, de tovább nem haladtak, mivel az 
ellenség még erősnek számított egy ilyen 
csekély létszámú deszant csapattal szem-
ben. 11:20-tól a német Aldinger tüzérüteg is 
bekapcsolódott a hídfő menti csatákba, így 
igen komoly tűztámogatással szolgáltak a 
németek számára. 

A délután, illetve az esti órákban a belga 
tüzérség megpróbálta a hidat lerombolni, de 
a próbálkozások és a szárazföldi ellentáma-
dási kísérletek sikertelenek maradtak. Végül 
19:50-kor érkezett meg a várva várt erősí-
tés, a német 12. ezred 1. és 2. zászlóalja és 
Schacht hadnagy átadta a parancsnokságot az 
1. zászlóalj parancsnokának, Popp őrnagy-
nak. Schacht csapatát kivonták, és az estét 
már Maastrichtban töltötték.

A „Beton” rohamcsoport kiváló munkát 
végzett: a hidat épségben foglalták el és meg 
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tudták tartani a 12. ezred késői beérkezéséig. 
Emellett a csoport veszteségei 7 halott és 24 
sebesült volt. Ennek ellenére 280-300 bel-
ga hadifoglyot ejtettek, amelyből 49 fő tiszt 
volt, valamint 2 db páncéltörő ágyút, 21 db 
gyalogsági ágyút, 24 db géppuskát, 16 db ak-
navetőt és 350 karabélyt zsákmányoltak. 

Kanne4

A kanne-i híd a leggyengébb láncszemét 
alkotta a belga védelmi rendszernek a 
csatorna mentén, mégis az egyik legfontosabb 
hídfőcsata itt bontakozott ki május 10. és 11. 
között. Ezt a csatornaszakaszt a belga 2. grá-
nátos ezred 2. zászlóalja védte, amelynek 
a parancsnoka Levaque őrnagy volt. A híd 
esetleges robbantásáért a „O” bunker sze-
mélyzete felelt, amely közvetlenül az Eben 
Emeal parancsnoka alá volt rendelve, míg a 
híd területi védelméért a zászlóalj felelt. 

4 Település Riemst délkeleti részén. 1156 lakosa van, 
amelynek jelentős része holland állampolgárságú.

1:30-kor a hadsereg itt is riadóztatta a 
kanne-i egységeket és a zászlóalj katonái 
3:00-ra elfoglalták az állásaikat a csatorna 
mentén. 

A Schächter hadnagy „Vas” rohamcso-
portja a tíz vitorlázójával az erős holland  
légvédelmi tűzön veszteség nélkül ke resz-
tülsiklott Maastricht felett, azonban a piló-
táknak a tűz elkerülése miatt számos kitérő 
manővert kellett végrehajtaniuk, így a rajta-
ütés tervezett időpontjához képest negyed-
órával később érték el a hidat. A késésnek 
köszönhetően az ejtőernyősöknek a leve-
gőben kellett végig nézniük, ahogy a kanne-i 
híd megsemmisül. 

A híd felrobbantásának a parancsát Jott-
rand őrnagy adta ki, amelyet Pirenne őr-
mester 5:35-kor végre is hajtott. Ezek után 
Schächter csapatának a belga állásokra kel-
lett koncentrálnia és védelmi támpontot kel-
let foglalniuk a dombtetőkön azért, hogy a 
151. gyalogezrednek és az 51. műszaki zász-
lóaljnak átkelését megkönnyítsék. Egy hídfő 
birtoklása igen nagy jelentőséggel bírhatott 
a németek számára, ha a műszaki csapatok 
a lerombolt hidat esetleg meg akarták volna 
javítani, vagy egy mesterséges átkelőhelyet 
akartak volna létesíteni. 

A vitorlázógépek még földet sem értek, 
amikor géppuskatűz érte őket Kanne falu irá-
nyából. A heves tűz miatt a kötelék felbom-
lott és sok gép a tervezett helytől eltérően 
más helyen ért földet. Sőt volt olyan gép is, 
ami elvétette a landolást és egyszerűen lecsú-
szott a dombtetőről. 

Schächter hadnagyot a leszállást követően 
több találat érte a fején és a lábán.

A csapatok irányítását Meißner hadnagy, a 
zászlóalj parancsnok-helyettese vette át, aki 
5:40-kor a következő üzenetet forgalmazta 
Koch századosnak: „Célpont elérve, az ellen-
állás meglehetősen nagy. A híd felrobbantva, 
műszaki munkálatok még lehetségesek.”  Az 
egész üzenetből az utolsó gondolat vált majd-
nem végzetessé a németek ejtőernyősök szá-

5. ábra. A vroenhoven-i hídfőcsata 
Jens Oebser: Deutsche Luftlandungen am 10. Mai 1940 
– Fort Eben Emael und die Brücken am Albert-Kanal. 

Historicus Verlag, Jena, 2009. 129. o.
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mára, akik az erődön tartózkodtak. Meißner 
hadnagy rossz helyzetmegítélésének köszön-
hetően a németek úgy gondolták, hogy a hidat 
gyors javítással, de helyre tudják hozni és át 
tudnak majd kelni a csatornán. Későbbiekben 
majd látni fogjuk ez korántsem így történt. 

Meißner csapatai a nap folyamán nem 
tudtak semmiféle komolyabb áttörést elér-
ni, de a belgák sem tudták visszafoglalni az 
elvesztett állásaikat. Ennek az egyik oka az 
lehetett, hogy a németeknek nem volt meg 
az összeköttetése a Luftwaffe-val, így nem 
tudták őket a levegőből támogatni. 6:10-
kor érkezett erősítésként Ringler hadnagy 
egyik félszakasza, amiből landolás után 
már csak egy tűzpár maradt jóformán, mi-
vel a védtelen ereszkedő ejtőernyősök a 
belga géppuskatűz következtében komoly 
veszteségeket szenvedtek. Az ugrás során 
14 fő az életét vesztette és nyolcan súlyosan 
megsebesültek. 

A belgák ellentámadási kísérletei a délelőtt 
folyamán nagyon gyengék és rosszul szerve-
zettek voltak. Meißner hadnagy Koch száza-
dostól a déli órákban arról érdeklődött, hogy 

a „Vas” harccsoportfelmentése mikorra vár-
ható, amire csak annyi választ kapott, hogy 
mostanában ne számítsanak rá. A „O” bunker 
személyzete egészen 13:00-ig tartott ki, majd 
megadták magukat a németeknek. Végül a 
német 51. műszaki zászlóalj 16:00 és 17:00 
között érte el a hídfő keleti partját. 

Eben Emael
Az Eben Emael erőd elfoglalásával Witzig 
főhadnagy 83 fős „Gránit” rohamcsoportját 
bízták meg. A csoport parancsnokhelyettese 
Egon Delica hadnagy volt, aki egyben az 
„Aldinger” tüzér üteggel tartotta a kap cso-
latot. 

A „Gránit” rohamcsoport 11 vitorlázó-
gépe 4:35-kor startolt a kölni repterekről, 
csakhogy a felszállást követően Witzig 
főhadnagy parancsnoki vitorlázógépének 
vontatókötele elszakadt. A főhadnagy nem 
kockáztatott, mivel nem volt meg a megfe-
lelő repülési magassága, így kényszerleszál-
lást hajtott végre. 8:10-kor startolt másod-
jára, amivel a parancsnok 3,5 órás késéssel 
volt lemaradva a csoportja mögött. Nemcsak 
ez az egy peches eset történt ezen a regge-
len. A 2. rajt a startolást követő 25. perc után 
le kellett csatolni a vontatógépről, mivel az 
nagyon inogott és jobbnak látták, ha hama-
rabb leoldják a vitorlázógépüket. A 2. raj már 
Németországban Düren-nél földet ért, majd 
teherautók segítségével a délelőtt folyamán 
érte el Kanne térségét. A többi kilenc vitor-
lázó repülőgép szerencsésen elérte a leoldási 
pontot, de a gépek nagy részének itt is heves 
légvédelmi tűzön kellett áthaladniuk Maast-
richt felett. 

1:30-kor a belga hadsereg általános riadót 
rendelt el, mivel a határ mentén komoly né-
met csapatmozgásokat észleltek. Az erődben 
1:32-kor adták ki az általános riadó jelzését, 
de a katonák ekkor még úgy gondolták, hogy 
megint csak egy vaklármáról van szó. A ria-
dójel elhangzása után az alsóbb szintekről a 
harci térbe szállították a lőszereket, a bejára-

6. ábra. A kanne-i hídfőcsata 
Jens Oebser: Deutsche Luftlandungen am 10. Mai 1940 
– Fort Eben Emael und die Brücken am Albert-Kanal. 

Historicus Verlag, Jena, 2009. 133. o.
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tokat lezárták és a külső barakkokból a titkos 
iratokat az erődbe hordták, amivel elég sok 
embert elvontak az előkészületekből. Ennek 
köszönhetően például a géppuskaállások – a 
„Mi Nord” és „Mi Sud” – csak elég későn 
tudták elérni a készenlétet. Jottrand őrnagy 
hajnalban Lanaken-be telefonált, hogy előké-
szíthetik az alárendeltségébe tartozó hidakat 
a robbantáshoz. 3:50-kor a riadót véglegesen 
jóváhagyták és 4:30-5:00 között számos re-
pülőgépet jelentettek Jottrand őrnagynak, aki 
egyből rájött, ez nem gyakorlat. A németek 
megtámadták őket. 

A német gépek sértetlenül repültek át 
Maastricht felett és 5:15-kor elkezdték az 
ereszkedést a kissé ködös erőd felszínére. 
A légvédelmi géppuskaállások parancsnoka, 
Longdoz főtörzsőrmester 5:15-kor jelentette 
a felségjelzés nélküli gépeket, de nem lőtt, 
mivel nem kapott tűzparancsot. Végül 
arra utasították, hogy lőjön, de a géppuska 
sorozatok nagyon pontatlanok voltak, mivel 
az irányzékokat magasan repülő célokhoz 
állították be, illetve a négy géppuskából a 
tűzkiváltás közben kettőnél akadály kelet-
kezett, így a maradék kettőnek túl sok célból 
kellett választania, ezért a vitorlázógépek 
gond nélkül földet érhettek. 

Az 5. raj gépe sértetlenül földet ért, majd 
azonnal megrohamozták a légvédelmi állá-
sokat, amitől a belgák annyira meglepődtek, 
hogy a négy állásból három egyből megadta 
magát. Ezután a „Cupola Sud” felé fordultak, 
ahol a kupola két lövegét az 50 kg-os töltetek 
segítségével semlegesítették, de a belgák ki-
sebb javítások után, 10:30-kor újból bevethe-
tő állapotba tudták helyezni az egyik löveget, 
és tüzet tudtak vezetni vele. A 8. raj, illetve az 
5. raj néhány embere percek alatt elfoglalta 
az erőd tetején található barakkot és a bent 
tartózkodó belga katonák megadták magukat. 
Ezután ez a két raj a legnagyobb tűzerővel 
rendelkező lövegkupolát – „Cupola 120”-at 
– rohamozta meg, amiben a belga személyzet 
bár látta a német ejtőernyősöket, de nem tu-

dott tüzet nyitni, mivel a lövegek zárszerke-
zetei nem működtek, így az erőd legerősebb 
fegyverei némák maradtak. A mai napig sem 
derült ki, hogy mégis mi történt ebben a lö-
vegkupolában. Sokan szabotázsakcióról be-
szélnek, de semmilyen bizonyíték nem került 
ezzel kapcsolatban napvilágra. Végül az 5. 
raj a „Block IV” bunker tetején található fi-
gyelőkupolát semlegesítette, amely az egész 
erőd felszínét szemmel tudta tartani. 

A géppuskaállásokat a 4., illetve a 9. raj 
könnyűszerrel elhallgattatta, bár a „Mi Sud” 
csak könnyebb sérüléseket szenvedett el, és 
a belgák még a nap folyamán tudták még 
használni ezt az állást. Ennek ellenére a „Mi 
Nord”-nál annyira váratlanul érte a belgákat 
a támadás, hogy a lőszereket még ki sem 
osztották, illetve a fegyverek lőrései teljesen 
zárva voltak. 

Az északi lövegkupolát a 8. raj rohamoz-
ta meg, ahol a kupola parancsnoka csak 
5:20-kor foglalta el a szolgálati helyét és a 
személyzet egyáltalán nem gondoskodott a 
repeszgránátokról, amelyekkel az ernyősök 
ellen esetleg hatásos tüzet tudtak volna ve-
zetni. A németek 2 db 50 kg-os üreges töltet 
segítségével teljesen harcképtelenné tet-
ték a kupola lövegeit. A „Ma 1” tüzérségi 
kazamata három lövegét a 3. raj iktatta ki, 
sőt még a kazamatába is sikerült betörni-
ük, ahol három foglyot ejtettek. Az összes 
erődelem közül a „Ma 2” volt az egyet-
len, amelyet a belgák a riadó után egyből 
harckésszé tudtak tenni, ennek ellenére az 
1. raj a landolását követően, az üreges töl-
teteknek köszönhetően teljesen szét tudta 
rombolni. A rengeteg robbantás után, ami 
érte a kazamatát, olyan sok mérgező gáz 
keletkezett, hogy a maradék személyzet-
nek gázmaszkot kellett húznia. A 2. rajnak 
lett volna a feladata a „Vi 1”-es tüzérségi 
kazamata elfoglalása, de nekik Düren-nél 
kényszerleszállást kellett végrehajtaniuk, 
így ezt a feladatot a 10. raj vette át, amely 
sikeresen teljesítette is azt.
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Ezek után leszögezhetjük, hogy Eben 
Emael erődje az első 15 perc után teljesen 
vakká és némává vált. A németek sikerei a 
következők voltak:
• légvédelmi állások semlegesítve
• „Ma 1”,”Ma 2” elfoglalva
• „Mi Nord”, „Mi Sud” elfoglalva
• „Cp 120” rongálva, de még működőképes
• „Cp Nord” semlegesítve
• „Cp Sud” rongálva, de még működőképes
• „Block IV” figyelőkupolája semlegesítve. 

Bár az ejtőernyősök úgy gondolták, hogy 
a rajtaütés első egy órája lesz a legnehezebb, 
azonban a harcok neheze még csak most kez-
dődött el számukra. 

Az erőd biztosítása és a belga  
ellentámadási kísérletek 
Wenzel őrmesternek csak a kezdeti sikerek 
után tűnt fel, hogy a parancsnoka nincs sehol, 

és valószínűleg nem az erőd tetején ért föl-
det a gépe. Ezután a rajok további vezetését 
az őrmester vette át, mivel Delica hadnagy 
teljesen elszigetelődött az erőd déli részén. 
Ennek megfelelően 5:42-kor már Wenzel 
őrmester jelentkezett be Koch századosnál 
a következő rövid, de velős üzenettel: „Az 
objektum elérve, minden rendben.” 4 Végül 
Witzig főhadnagy 11. raja 8:30-ra érte el az 
erődöt és átvette a parancsnokságot, majd a 
rajok további támadását ő vezette. 

 A belgák azt feltételezték, hogy egy sza-
kasznyi erő támadta meg az erődöt, mivel a 
németek eléggé összezavarták őket a rajta-
ütés kezdetekor. Jottrand őrnagy a téves in-
formációk alapján arra utasította a katonáit, 
hogy a bunkerből kitörve hajtsanak végre egy 
felszíni támadást, de a Stukák folyamatos 
támadásai miatt a védők az erőd falait sem 
tudták elhagyni. 8:45-kor segítséget kért az 
őrnagy a belga 7. hadosztály alakulataitól, 
hogy mihamarabb mentsék fel az erődöt. 
A hadosztály elsőként egy 40 fős szakaszt 
küldött az erőd felmentésére, de az ejtőer-
nyősök a légierő segítségével könnyűszerrel 
visszaverték a támadást.

Erre a sorsra jutott a nap folyamán a 
Levaque hadnagy vezette felmentő osztag 
is, amely 13:00-kor 233 fővel hagyta el az 
5 km-re fekvő Wonck városát, de a Stukák 
folyamatos csapásai miatt csak 100 fővel ér-
ték el az erődöt a délután folyamán, így ez a 
kísérlet is kudarcba fulladt. 

14:00-kor az erőd védői újból megpróbál-
tak kitörni, de nagyon kevés lőszerrel és grá-
náttal rendelkeztek, így ez a próbálkozás is 
gyors véget ért. 

Witzig főhadnagynak 15:00-kor sikerült 
felvennie a kapcsolatot a német 51. műszaki 
zászlóaljjal, amelytől megtudta, hogy a saját 
csapatainak váltása nem várható mostanában. 
A Gránit csoport ugyan a nap folyamán visz-
szaverte a gyalogsági ellentámadásokat, de 
Witzig és katonái is jól tudták, hogy a bel-
gáknak éjszaka ígérkezik a legjobb esélyük 

7. ábra. A vitorlázógépek landolása az erőd 
tetején 

Jens Oebser: Deutsche Luftlandungen am 10. Mai 1940 
– Fort Eben Emael und die Brücken am Albert-Kanal. 

Historicus Verlag, Jena, 2009. 151. o.
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az állásaik elfoglalására, mivel ekkor a lé-
gierő nem lesz képes támogatni őket, illetve 
a német ernyősök vize és lőszere is fogytán 
volt, így sokan az erőd ostromának feladását 
javasolták a parancsnoknak, amit Witzig hal-
lani sem akart. A belgák végül az éj sötétje 
alatt egyáltalán nem támadtak, mert az erőd 
védőinek javítási munkálatokat kellett elvé-
geznie, illetve külső támogatás sem érkezett 
az erődhöz az éjszaka folyamán. 

Az erőd bevétele és a kapituláció
A német 51. műszaki zászlóalj és a német 
151. ezred Kanne hídját elérve semmilyen 
összeköttetést nem tudott létesíteni a túlol-
dalon harcoló „Vas” csoporttal. Szomorúan 
kellett tapasztalniuk a műszakiaknak, hogy 
az átkelés a felrobbantott hídon gyakorlati-
lag kivitelezhetetlen, és az előzetesen kapott 
helytelen információk alapján a hidat helyre-
hozni teljeséggel lehetetlen. 

Az este folyamán az 51-esek több átkelési 
próbálkozását meghiúsították a belgák, mi-
vel a túloldalon elhelyezkedő géppuskások 
könnyen leszedték a német gumicsónakokat, 
amelyeknek semmilyen tüzérségi fedezetük 
nem volt. Végül a zászlóaljnak május 11-én 
0:30-kor sikerült átkelnie a csatornán. Első-
ként Portsteffen törzsőrmester 16 fős felderítő 
járőre közelítette meg az erődöt, amely 7:00-
ra felvette Witzig főhadnagy csapataival az 
összeköttetést. A zászlóalj a délelőtti órákban 
tovább mélyítette a kanne-i hídfőt és az egyik 
dombon elhelyezkedő belga 2. zászlóalj pa-
rancsnokságát is felszámolták. A délelőtt 
folyamán 35 órányi harc után végül a „Vas” 
csoportot felmentették, amelynek akkorra 
már komoly veszteségei voltak. 

Bár a 90 fős csoport 50%-os veszteséget 
szenvedett: 22 halottja és 26 sebesültje volt, 
valamint 1 ember eltűnt a harcok során, en-
nek ellenére a belgáknak is komoly vesztesé-
geket okoztak: a halottak száma 100-150 főre 
rúgott, emellett 240 fő került hadifogságba és 
1 db páncéltörő ágyút, 2 db gyalogsági ágyút, 

15 db géppuskát, 16 db aknavetőt, 153 db 
karabélyt, illetve 3 db hernyótalpas járművet 
zsákmányoltak. 

A délelőtt folyamán Eben Emael körüli 
védelmet áttörte a német 51. műszaki zász-
lóalj, de az erődben még volt néhány bun-
ker – „Block I, V, VI” és a „Cupola Sud” –, 
amelyek még tartották magukat, ezért a zász-
lóaljparancsnok, Mikosch alezredes páncél-
elhárító szakaszokat rendelt Eben és Emael 
falvak térségébe. Érdemes megemlíteni a 
németek 9:20-kor végrehajtott robbantását, 
amit a „Ma 1” tüzérségi kazamatán hajtottak 
végre egy 50 kg-os töltet segítségével. 
A robbantás számos katonát megölt, és az 
erőd parancsnok-helyettese is súlyosan meg-
sebesült. A detonáció lélektani hatása hatal-
mas volt, mivel az egész erődben érzékelték: 
percekre lebénult a világítás és a levegőztető 
rendszer is. A katonák közt pánik tört ki, mert 
azt hitték, hogy a németek benyomultak az 
erődbe. 

A délelőtt még számos bunkert vagy 
kazamatát semlegesítettek az ernyősök a 
műszakiak segítségével, így elfoglalták a 
„Visé 2” kazamatát, valamint a déli csatorna-
bunkert is. Mivel 10:00-kor Jottrand őrnagy 
tehermentesítő támadásra vonatkozó javasla-
tát a belga I. hadtest parancsnoksága elutasí-
totta, és a belga III. hadtest parancsnoksága 
sem reagált semmit Jottrand őrnagy jelenté-
sére, amelyben kifejtette, hogy 20 halottja, 
60 sebesültje van, és majdnem az összes bun-
kerje harcképtelenné vált. Jottrand őrnagy 
így a hadtest-parancsokságokon kérvényezte 
a kapitulációt. A válasz csak annyi volt, hogy 
a megadás jóváhagyását csak a hadsereg köz-
ponti parancsnoksága engedélyezheti, így 
Jottrand őrnagy teljesen magára maradt és 
szimbolikusan, illetve gyakorlatban is bezá-
rult a kör az erőd körül.  

Ezek után az őrnagy 11:30-kor összehív-
ta az erőd védelmének törzsét és ismertette 
a tagjaival a kialakult helyzetet, valamint a 
megadás gondolatát. Tudni kell az erődről, 
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hogy ekkor még a „Cupola sud”, a „Block 
I, IV, V” és „Vi 2” tüzérségi kazamaták 
működőképesek voltak, és több napra 
elegendő élelemmel rendelkeztek a védők. 
Jottrand őrnagy ennek ellenére nem látott 
más lehetőséget csak a kapitulációt. 

A parancsnok ezt követően előkészítette 
a megadási tárgyalásokat, és a tanács segít-
ségével lefektették a megadási feltételeket, 
amely magában foglalta a sebesültekről való 
gondoskodást, minden egyes belga katona 
életének a biztosítását, és az erőd becsü-
letének a tiszteletben tartását. Ezt követő-
en a védők elkezdték az erőd épen maradt 
harcállásait felrobbantani és semlegesíteni. 
A tárgyalásokra 13:15-kor került sor, amikor 
Vamecq százados az erőd bejáratát elhagyva 
Haubold százados harcálláspontjára ment, és 
fegyverszünetet kért tőle. 13:27-kor hangzott 
el az utolsó forgalmazás az erődből, mely 
során Jottrand őrnagy jelentette a liége-i 
erődrendszer parancsnokságán a kapituláció 
tényét, majd az őrnagy példamutató módon 
utoljára hagyta el az erődjét, és a német 51. 
műszaki zászlóalj parancsnoka, Mikosch al-
ezredes előtt véglegesen megadta magát.

Ezzel gyakorlatilag a „Gránit” művelet 
véget ért, és majd 31 órányi ádáz harc 
után egy kis erejű ejtőernyős különítmény 
elfoglalta Eben Emael-t. Witzig főhadnagy 
rohamcsapatának a vesztesége 6 halott és 
20 sebesült volt, míg a belgák majd 800 fős 
személyzetéből 23 fő vesztette életét és 59 fő 
sebesült meg. 

A művelet vége és a kitüntetések
Az „Acél” és a „Beton” rohamcsoportok már 
10-én este 22:30-kor Maastrichtban voltak.  
Május 11-én Koch százados viszont még 
mindig nem tudott semmit a terepen harcoló 
két csoportjáról. A „Vas” csoport délelőtt, 
míg a „Gránit” a kapituláció után tudott csak 
Maastricht irányába visszavonulni. Mindkét 
csoport a véres harcok ellenére gyalog jutott 
el a holland városba, ahol éjszakára egy is-

kolában szállásolták el őket. Végül ez a két 
csoport 12-én 18:00-kor érkezett meg Köln-
Ostheim-ba, így Koch százados rohamoszta-
ga ismét egyesülhetett. 

Már az ostheim-i vasúti pályaudvaron ün-
nepélyes fogadtatásban részesítették az ejtő-
ernyősöket, majd pár nap múlva Lippstadt-
ban rendeztek nagyszabású ceremóniát 
számukra. Az osztagból mindenki megkapta 
a 2. osztályú vaskeresztet, illetve 14 fő a né-
met kitüntetések legnagyobb elismerését a 
lovagkeresztet is megkapta. Emellett sok tisz-
tet, illetve legénységi állományú katonát so-
ron kívül előléptettek. Május 16-án a tisztek 
személyesen vehették át az elismeréseket és 
kitüntetéseket Hitlertől. Pár nappal később az 
osztag felbomlott, amelynek az ejtőernyősei 
jelentős szerepet vállaltak az egy évvel 
későbbi krétai műveletben, de sokan közülük 
onnan már nem térthettek haza.

Összegzés
A sikert befolyásoló tényezők német  
szem szögből:
• A Koch rohamosztag kiképzéséről el-

mondható, hogy nagyon magas fokon, 
valósághű körülmények között készítet-
ték fel mind a beosztott, mind pedig a pa-
rancsnoki állományt. A felkészítés során a 
két legfontosabb tényező a vitorlázó piló-
ták kiképzése, valamint az új titkos fegy-
verrel – az üreges töltettel – való megis-
merkedés és az erre való felkészítés volt. 
Emellett Witzig főhadnagy rohamutászai 
számos robbantási gyakorlatot hajtottak 
végre a cseh és a lengyel erődrendszer 
mentén, amelyek leginkább hasonlítottak 
a belga erődre. 

• A németek nagyon pontos felderítési in-
formációkkal rendelkeztek az erődről és 
a hidakról. Pontosan tudták a bunkerek, a 
lövegkupolák, valamint a hidak alatt talál-
ható robbanóanyagok helyét. Ezek alap-
ján fel tudták építeni az erőd másolatát, 
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amelyen az ejtőernyősök tudtak gyakor-
latozni. 

• Az üreges kumulatív töltet – német 
nevén Hohlladung – igen komoly szere-
pet játszott az erőd, illetve a hidak men-
tén elhelyezkedő bunkerek semlegesí-
tésében. A művelet során a töltet 12,5 
kg-os és 50 kg-os változatait alkalmazták 
a Fallschirmjägerek. Amíg a könnyebb 
változat a betont 13 cm-ig és a páncélt 7,5 
cm-ig, addig a nehezebb típus a betont 35 
cm-ig ütötte át, illetve a 25 cm-es páncé-
lon egy 10 cm-es átmérőt tudott robban-
tani. A töltet robbanóanyaga TNT-ből és 
hexogénből állt, és hatását a következő-
képpen fejtette ki: „az alján egy bemélye-
dés van, melynek az a szerepe, hogy a rob-
banás egyetlen pontban, egyetlen irányba 
hasson. A robbanás során a teljes energia 
egy tölcsérszerű sugárban lefelé a töltet 
alsó feléből indul ki.”5

• A vitorlázógépek szerepe sem volt elha-
nyagolható. Ezeket a németek használ-
ták először harci körülmények között, 
és később a szövetségesek is felismerték 
a jelentőségüket. A gépek legnagyobb 
előnye a célok hangtalan megközelítése 
volt. A belgákat teljesen váratlanul érte a 
német ejtőernyősök támadása, valamint 
a felségjelzés nélküli hangtalan gépek 
teljesen összezavarták őket, és sokáig azt 
hitték valamiféle repülőszerencsétlenség 
történt. 

• Emellett a gépeket egy fékezőtalppal lát-
ták el, ezáltal a leszállás hossza jelentő-
sen csökkent és a deszant állománya még 
gyorsabban harckésszé tudta tenni magát. 
Ezek a gépek teljesen alkalmasak voltak a 
nagy mennyiségű robbanóanyag biztonsá-
gos szállítására is. 

• A németek vezetési felfogása a művelet 
során a küldetésorientált vezetés alap-

5 T. A. Tyler: A pokol hajnala, Kalandor Könyvkiadó, 
Budapest, 2003., 44. o.

jain nyugodott. Ennek a vezetési filozó-
fiának az egyik legszebb iskolapéldája 
Eben Emael erőd rajtaütése volt, mely 
során minden egyes rajparancsnok tud-
ta a feladatát, és nem kellett az elöljáró-
juk közvetlen vezetése, hogy elfoglalják 
a rohamcéljaikat. Csak az első rövidebb 
tűzszünetben tűnt fel Wenzel őrmester-
nek is, illetve a katonáknak, hogy nincs 
jelen a parancsnokuk, Witzig főhadnagy. 
Természetesen nem ijedt meg, hogy át 
kell vegye a parancsnokságot és egészen 
a főhadnagy megérkezéséig ő vezesse a 
rajokat. Tehát elmondható, hogy majd 3 
órán keresztül egy altiszt fogta össze a 
csapatokat, és talán a legkritikusabb idő-
szakban az elöljárója távollétében önálló-
an hozott döntéseket.

• Végül a Luftwaffe szerepét emelném ki. 
A Stuka zuhanóbombázók egészen estig 
olyan tűztámogatást tudtak nyújtani az ej-
tőernyősök számára, amivel könnyűszerrel 
vissza tudták verni a belga gyalogság el-
lentámadásait. Ezen kívül a gyalogság, az 
ejtőernyősök, a tüzérség, a műszaki csapa-
tok és a légierő együttműködése példasze-
rű volt a művelet során. 

A sikert befolyásoló tényezők belga 
szemszögből:
• A belga védelem számos hiányossággal 

küzdött. A belga 7. hadosztály egy igen 
hosszú arcvonalat védett, így nem volt 
mélysége a védelmének. A belga hadse-
reg haditechnikai eszközei és felszerelései 
sokkal korszerűtlenebbek voltak a némete-
kéhez képest. 

• A németek már a nyugati hadjárat legele-
jén megsemmisítették a telefonösszekötte-
tést a parancsnokságok és csapatok között. 
Ezek után lehetetlen volt a hadsereget ve-
zetni vagy egyáltalán valamilyen hatásos 
ellenállást tanúsítani a támadó féllel szem-
ben. Erre nagyon jó példa, hogy a belga 
I. hadtest parancsnoksága május 10-én 
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csak délre tudta meg a veldwezelt-i és a 
vroenhoven-i hidak tragikus sorsát.

• Egyesek szerint Eben Emael jó erőd 
volt, csak rossz védelmi rendszerben 
helyezkedett el. Mások szerint igenis rossz 
erőd volt, mivel nem közvetlenül a határra 
kellett volna megépíteni, ahol a felvonuló 
németek órák alatt elérhették. Véleményem 
szerint egyik állítás sem állja meg a helyét, 
mivel egyszerűen a második világháborúra 
teljesen elavulttá vált az erődökre alapo-
zott védelem. Amikor a támadásokat már 
mozgékony csapatok – harckocsik, gépesí-
tett gyalogság – hajtották végre és a fiatal 
fegyvernemnek számító ejtőernyős csapa-
tok is megjelentek, akkora teljesen idejét 
múlttá vált az erődharcászat. 

• Néhány szó az erődről. A tűzvezetési 
rend szere nagyon bonyolult volt, 
gyakorlatilag minden egyes tüzelőállás 
és bunker különböző alegységektől kapta 
a tűzvezetést, illetve nem volt megold-
va a bunkerek és a lövegkupolák közel-
biztosítása sem műszaki akadályokkal, 
sem pedig géppuska tüzelőállásokkal. 
Gyakorlatilag a két géppuskafészek az 
erőd felszínén nem tudta ellátni az erőd 
teljes közelbiztosítását. Végül teljesen el-
hanyagolták légvédelmét is. 

• Egyes tüzérségi lövegekről hiányoztak 
az irányzékok, és a figyelő periszkópok 
hiánya is eléggé bosszantó volt a védők 
számára. A lövegkupolákkal is akadtak 
problémák. A rajtaütés napján a Cupola 
Nord-nál a felvonó nem működött, így a 
kiszolgáló személyzetnek gyalog kellett 
a lőszereket az alsóbb szintről a kupolába 
vinnie. A déli kupolánál az ütőszeget felej-
tették kicserélni és Cupola 120 lövegeinél 
pedig a zár nem működött. Az erőd hibái 
mellett, a személyi állomány kiképzettsége 
volt csak siralmasabb, és a katonák harc-
értékét nagyon gyengének lehet mondani, 
mivel mindenki büntetésként tekintett az 
itt töltött szolgálati idejére. 

A sikert befolyásoló általános tényezők:
• Az időjárási körülmények teljesen alkal-

masak voltak a vitorlázógépek alkalma-
zására, illetve a Stukák és az utánpótlást 
szállító gépek zavartalanul kihasználhatták 
a Luftwaffe légi fölényét. 

• Ebbe a csoportba soroltam a hadiszeren-
csét, ami nagy hatással volt a németek 
sikereire. Nem érthető hogy a belgák mi-
ért nem próbálkoztak egy délről irányuló 
ellentámadással, amellyel könnyedén fel 
tudták volna őrölni a németeket, mivel 
ezen a területen gyengébb volt az ejtőer-
nyősök védelmi vonala az erőd felszínén. 
Sokakban kérdésként merülhet fel az is, 
hogy miért adta meg magát Jottrand őr-
nagy, mivel a németek nem törtek be az 
erődbe, sőt egyes harcállások még harc-
készek voltak, képesek voltak tüzet vezet-
ni, illetve elegendő élelem és víz állt ren-
delkezésre az erődön belül. Ide sorolnám 
még, hogy a német rohamosztagnak nem 
volt egy műveleti törzse, amely kiértékelte 
volna az állandó változásokat a harc során. 
Jóllehet így a német 51. műszaki zászlóalj 
nem a kanne-i terepszakaszon, hanem eset-
leg a már elfoglalt vroenhoven-i hídon kelt 
volna át a csatornán, ezzel időt spórolva 
juthatott volna el az erődhöz.

Összegezve a német siker okait láthatjuk, 
hogy nagyon sokrétűek, és egyértelműen 
nem is állapíthatjuk meg, hogy melyik 
tényező az, ami igazán nagy hatást gyako-
rolt a műveletre. Ezért úgy gondolom, hogy 
egyszerűen a felsorolt körülmények mind-
egyike részét képezte a „Gránit” művelet 
sikerének. Eben Emael erődje csak egy 
része volt a belga erődrendszernek, mégis 
amint megtudták a hátországban a belga la-
kosok és a parlament az erőd elestét, a kato-
nák között egyszerűen megtört a harci szel-
lem és az emberek is elvesztették a hitüket. 
A belgák gyakorlatilag úgy tekintettek erre 
az erődre, mint a katolikus hit megrendíthe-
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tetlen szent bástyájára, amely feltartóztatja a 
„horogkeresztes szaracénok” előrenyomulá-
sát Nyugat-Európában. 
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  BEVEZETÉS

A stratégiai tanulmányokat, mely a biztonsági 
tanulmányokon belül a szervezett – a politikai 
célokat megvalósító – erőszak, illetve az erő-
szakkal való fenyegetés kérdéskörét kutatja a 
XX. és XXI. században változó módon ítélték 
meg. A magasabb szinten lévő biztonsági ta-
nulmányok elméletei – elsősorban a hideg-
háború alatt, majd az unipoláris világrend át-
alakulása során – a stratégiai, azon belül is a 
katonai kérdések központi helyzetét fokozato-
san háttérbe szorította. Helyette a biztonságot, 
vagy éppen annak hiányát helyezte előtérbe, 
melynek következtében a stratégiai tanulmá-
nyok méltatlanul alulértékelté váltak, míg a 
biztonsági tanulmányok, illetve azok elsősor-
ban nem-katonai elméletei dominánssá nőtték 
ki magukat. Úgy vélték, hogy a globális szem-
benállás végével a biztonság és annak szek-
torai már nem lényegesek, illetve elsősorban 
nem katonai feltételrendszeren nyugszanak, 
azaz a stratégiai gondolkodásmód helyett biz-
tonsági gondolkodásmódra kell váltani.

1 BAYLIS, John – WIRTZ, James J.: Bevezetés In: 
BAYLIS, John – WIRTZ, James – COHEN, Eliot – 
GRAY, Colin S. (szerk.): A stratégia a modern kor-
ban. Bevezetés a stratégiai tanulmányokba, Zrínyi 
Kiadó, Budapest, 2005. ISBN 963 327 400 1 p. 14.

Összességében az érvek jogosnak tűntek, 
hiszen 1945 után csupán a háborúk kb. 12%-
a volt hagyományos, konvencionális erők 
fegyveres küzdelme, míg a fennmaradó konf-
liktusok jellemvonásainak megértése széle-
sebb biztonsági értelmezést igényelt, mind 
csupán a hadsereg, a katonai erő alkalmazá-
sának kérdésköre. Ugyanakkor Richard Betts 
szerint még ekkor is „a katonai erő változat-
lanul központi eleme a biztonságnak, és akik 
figyelmen kívül hagyva a háborút, csak a nem 
katonai biztonsági fenyegetésekre összponto-
sítanak, ezt a saját kockáztatásukra teszik.”2 
A hadsereg a mai napig megkerülhetetlen 
tényező a biztonság értelmezése során, füg-
getlenül attól, hogy éppen annak létezéséről, 
vagy hiányáról beszélnek a szakértők.3 Carl 
von Clausewitz is hasonló módon vélekedik 

2 BAYLIS, John – WIRTZ, James J.: Bevezetés. In: 
BAYLIS, John – WIRTZ, James – COHEN, Eliot – 
GRAY, Colin S. (szerk.): A stratégia a modern kor-
ban. Bevezetés a stratégiai tanulmányokba, Zrínyi 
Kiadó, Budapest, 2005. ISBN 963 327 400 1 p. 23.

3 Szendy István Korunk hadviselése című tanulmányá-
ban a hadsereg fontosságát a jelenkor geopolitikai 
és geostratégiai folyamatainak eredményeképpen a 
következőképpen fogalmazza meg: „…napjainkra a 
biztonság meghatározó elemeként működtetett kato-
nai tényező semmit sem veszített jelentőségéből”. In: 
SZENDY István: Korunk és hadviselése. In: Hadtu-
domány, 2018/2. p. 7.

HOLECZ JÓZSEF ALEZREDES: 
A HIBRID HADVISELÉS VIZSGÁLATA A STRATÉGIAI 

TANULMÁNYOK SZEMSZÖGÉBŐL

S Z Á R A Z F Ö L D I  H A D E R Ő N E M

„…ha a stratégiában egyesíteni kell a politikai döntést és a katonai műveleteket,  
akkor a megtervezéséhez nemcsak politikailag érzékeny katonákra,  

hanem katonai kérdésekre érzékeny civilekre is szükség van”. 1

Richard K. Betts
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minderről A háborúról című művében, mi-
szerint „…a háború csak egy része a politi-
kai érintkezésnek, tehát egyáltalán nem önál-
ló dolog”4. Magyarán a politikatudományon 
belül a nemzetközi kapcsolatok, azon belül 
pedig a biztonsági tanulmányok (máshol 
biztonságpolitikai tanulmányok elnevezéssel 
szerepel), annak részeként a stratégiai tanul-
mányok nem csupán a háborút, mint lehető-
séget vizsgálja, hanem értelemszerűen attól 
magasabb szinten attól szélesebb körben is. 
Nem lehet a biztonság garanciáit, annak meg-
létét és hiányát csak a katonai alkalmazásra 
szűkíteni. Látható, hogy már a porosz teoreti-
kus korában is a hadsereg a biztonság csupán 
egyik eleme, azaz a katonai szegmens túlér-
tékelése, és a konfliktusok csak katonai értel-
mezése túlzott leegyszerűsítése a folyamatok 
megértésének,5 ugyanakkor Betts fenti kije-
lentése is követendő, miszerint a biztonság 
csupán nem-katonai értelmezése bizonyos 
esetekben éppen az óvott biztonságot teszi 
kockára a hadviselés értelmezési lehetősége-
inek kizárásával.

Mielőtt belekezdenénk a XX. század végi 
és XXI. századi környezeti változások gene-
rálta hibrid hadviselés stratégiai tanulmányok 
szempontjából történő elemzésébe, fontosnak 
tartjuk a téma legfontosabb fogalmait tisz-
tázni. Tudományelméleti megközelítésben 
fentebb már elhelyeztük a stratégiai tanulmá-
nyokat a politikatudomány alrendszerében. 
A magyar tudományos nomenklatúra szerint 
ugyanakkor ez már koránt sem ennyire egy-

4 CLAUSEWITZ, Carl von: A háborúról. 5. ma-
gyar kiadás, Budapest, Zrínyi Kiadó, 2013. 708 p. 
ISBN 978 963 327 599 3 p. 667. p.; PARET, Peter: 
Clausewitz. In: VESZPRÉMY László (szerk.): A ko-
rai stratégiai gondolkodás, Zrínyi Kiadó, Budapest, 
2005. p. 259.

5 BAYLIS, John – WIRTZ, James J.: Bevezetés In: 
BAYLIS, John – WIRTZ, James – COHEN, Eliot – 
GRAY, Colin S. (szerk.): A stratégia a modern kor-
ban. Bevezetés a stratégiai tanulmányokba, Zrínyi Ki-
adó, Budapest, 2005. ISBN 963 327 400 1 pp. 23-24.

értelmű: a Humán- és társadalomtudományo-
kon belül a Gazdaság- és jogtudományok ré-
szeként, a biztonság már nem egyértelműen 
a Politikatudomány része, hiszen azzal egy 
szinten megjelenik a Nemzetközi és fejlő-
dés-tanulmányok, aminek részét képezi a 
Nemzetközi biztonsági és konfliktuskezelési 
tanulmányok.6

Ugyanakkor a fogalmak alapja a biztonság 
meghatározása, mely „olyan állapot, amely-
ben az információk, anyagok, a személyi 
állomány, a tevékenységek és létesítmények 
védve vannak a kémkedés, a szabotázs, a 
felforgatás és terrorizmus, továbbá a vesz-
teség és az illetéktelen hozzáférés ellen.”7 
Biztonságpolitikai értelmezése további fon-
tos elemeket tartalmaz, miszerint a bizton-
ság „átfogóan értelmezendő veszélyektől 
való védettség, amely a politikai és katonai 
tényezőkön túl magába foglalja a gazdasá-
gi és pénzügyi, emberi jogi és kisebbségi, 
információs és technológiai, környezeti, va-
lamint nemzetközi jogi biztonságot is.”8 Az 
államok a saját, vagy környezetük biztonsá-
gának érdekében biztonság- és védelempo-
litikát alkotnak, mely „azon politikai célok, 
stratégiák és eszközök összessége, melyek a 
biztonság megőrzésére, újrateremtésére, ill. 
A veszélyek csökkentésére, a kockázatok és 
kihívások elhárítására irányulnak”.9

A fenti fogalomban szereplő „stratégia” 
szó meghatározása azonban nem egyszerű, 
hiszen azon túl, hogy a XIX. század óta szá-
mos értelmezése volt, mára több értelmezést 
is kapott. Az egyik legismertebb személy, aki 
foglalkozott a stratégia értelmezésével B. H. 
Liddell Hart volt, aki kétféle stratégiát külön-

6 MTA Tudományági nómenklatúra.
 Forrás: http://mta.hu/doktori-tanacs/tudomanyagi-

no menklatura-106809, letöltés: 2017.12.05.
7 BERKÁNÉ Danesch Marianne (szerk.): Katonai ter-

minológiai értelmező szótár. Zrínyi Kiadó, Budapest, 
2015. ISBN 978963 327646 4 p. 68.

8 U. o.
9 U. o.
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böztetett meg: a katonai értelemben vett stra-
tégiát és a politikai értelemben vett nagystra-
tégiát. Úgy gondolta, hogy a „nagystratégia 
– a magasabb stratégia – szerepe – ugyanis 
az, hogy koordinálja és irányítsa a nemzet 
vagy az ország-csoport minden erőforrását 
a háború politikai célkitűzéseinek elérésére, 
amelyet viszont az alapvető politika fogal-
maz meg.”10 A két stratégia különbözőségé-
ről a következőket írta, amely a XXI. század 
bonyolult, gazdasági egymásra utaltsági jel-
lemzői miatt különösen helytállóak: „…míg 
a stratégia horizontja a háborúra korlátozó-
dik, a nagystratégia túltekint azon, a háborút 
követő békére. A különböző eszközöket úgy 
kombinálja, úgy szabályozza alkalmazásu-
kat, hogy ne zavarják a majdani békeállapo-
tot – ugyanis a biztonság és fellendülés csak 
így garantálható.”11

Napjainkban a nagystratégia szót ke-
vésbé használjuk, ellenben létezik átfo-
gó – vagy nemzeti, szövetségi, nemzetközi 
szervezeti, stb. – stratégia, továbbá ágazati 
stratégia – benne politikai, gazdasági, okta-
tási, egészségügyi és többek között katonai 
is –, valamint a területi-funkcionális stratégi-
ák, melyek a fentiek részleteit, megvalósítási 
programjait, terveit tartalmazzák.12 A katonai 
stratégia esetében elmondhatjuk, hogy az „a 
hadelmélet egyik meghatározó és legfonto-
sabb területe”, amely minden korban, adott 
társadalom számára – az adott állam geopoli-

10 LIDDELL HART, Basil Henry: Stratégia. Budapest, 
Európa Könyvkiadó, 2002. 575 p. ISBN 963 07 7243 
4 p. 493.; FORGÁCS Balázs: A háborúk tipológiája. 
NKE Msc Katonai vezetői szak, Előadások. (Forrás: 
a Forgács Balázs által készített előadások, valamint 
a 2016. október 24-én és 2016. november 10-én el-
hangzottak)

11 HART, B. H. Liddell: Stratégia. Budapest, Európa 
Könyvkiadó, 2002. 575 p. ISBN 963 07 7243 4 p. 
494.

12 SZENDY István: Hadelmélet és katonai műveletek II. 
rész, Társadalom és hadügy. Nemzeti Közszolgálati 
és Tankönyv Kiadó Zrt. Budapest, 2014. pp. 54-57.

tikai helyzetét tükröző – hivatalos nézetét tar-
talmazza a biztonság garantálása és a katonai 
erő alkalmazásának viszonyát illetően.13 Az 
ebben foglaltak rendszerszinten illeszked-
nek az adott ország hivatalos biztonság- és 
védelempolitikai elveihez, és a többi ágaza-
ti stratégiával szinergikus kölcsönhatásban 
együttesen biztosítják az adott állam bizton-
sági kihívásaira adható válaszokat, melyek az 
átfogó stratégiában olvashatók.

Mindemellett létezik olyan terminológiai 
megfogalmazás, miszerint a stratégia „a po-
litikai harc vezetésének tudománya, elveinek, 
törvényszerűségeinek rendszere és gyakorla-
ta,”14 vagy, ahogy Betts megfogalmazta „po-
litikai célok elérésének terve katonai eszkö-
zökkel,”15 mely megfogalmazások a katonai 
szakterminológiában használatos „hadászat” 
fogalmát jelentik. A fentiek tükrében, amikor 
a katonai stratégiai gondolkodásról beszé-
lünk, vagy esetünkben a hibrid hadviselés 
katonai stratégiai megítélését, vagy a straté-
giai tanulmányok oldaláról történő elemzését 
említjük, akkor két lényeges szempontot fon-
tos kiemelnünk.

Egyrészt, hogy mind a katonai stratégiai 
gondolkodás, mind a stratégiai tanulmányok 
esetében a politika által megfogalmazott 
biztonsággal kapcsolatos katonai feladat- és 
tevékenységrendszert vizsgáljuk, azaz nem 
a hadsereg hadászati – katonai stratégiai – 
szintjén jelentkező, a hadműveleti szint ré-
szére megfogalmazott katonai feladatokat 
értjük alatta. Másrészt a hibrid hadviselés 
jellegéből fakadóan ebből a gondolkodásból 

13 SZENDY István: Hadelmélet és katonai műveletek II. 
rész. Egyetemi jegyzet, Nemzeti Közszolgálati Egye-
tem, Budapest, 2014. ISBN 978 615 549105 4. pp. 
52-54.

14 BERKÁNÉ Danesch Marianne (szerk.): Katonai ter-
minológiai értelmező szótár. Zrínyi Kiadó, Budapest, 
2015. ISBN 978 963327 646 4 p. 578.

15 GӒRTNER, Heinz: Nemzetközi biztonság Fogal-
mak A-tól Z-ig. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2007. ISBN 
978 963 327 443 9 p. 173.
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kicsit kilépve, azt meghaladva – de a kato-
nai gondolkodásmódot nem nélkülözve – egy 
szinttel feljebb, a politika világában jelentke-
ző átfogó stratégia is részét kell, hogy képez-
ze elemzésünknek. Ennek okait a következő 
fejezetben részletesen kifejtjük.

A hibrid hadviselés jellemzői

Az 1990-es évektől számos nyugati szak-
ember megállapította, hogy a hadviselés és 
annak jellemzői, természete drámaian meg-
változtak, illetve változnak.16 „A XXI. szá-
zadban látható egy tendencia a háború és a 
béke közti határvonalak elmosódására. A há-
borúk nincsenek többé deklarálva, miután 
elkezdődnek, egy ismeretlen sablon szerint 
folytatódnak”17 – írja Valerij Geraszimov 
hadseregtábornok, orosz Vezérkari Főnök 
híres gondolatait, majd a következő sorokkal 
folytatja: „A ’háborús szabályok’ maguk is 
jelentősen megváltoztak. Megnőtt a politikai 
és stratégiai célok elérésében a nem katonai 
eszközök szerepe, és sok esetben ezen eszkö-
zök hatékonysága messze felülmúlja a fegy-
verek erejét.”18

16 A műveleti környezetben, illetve ezen környezetben 
működő „ellenfelek” (katonák és jogilag katonának 
nem nevezhető személyek) 20. század végén, illetve 
a 21. században  tapasztalt változásokat különböző 
szempontból számos szakértő elemezte, gondolata-
ikat publikálta. A teljesség igénye nélkül: William 
S. Lind, John Mueller, Martin van Creveld, Alvin 
Toffler, Robert D. Kaplan, Mary Caldor, Michael 
Evans, Herfied Münkler, Colin Gray.

17 ГЕРАСИМОВ, Валерий: ЦЕННОСТЬ НАУКИ В 
ПРЕДВИДЕНИИ, Военно-промышленный курьер, 
2013. 8. szám pp. 2-3. Forrás: http://vpk-news.ru/
articles/14632, letöltés: 2017.03.31.; HOLECZ Jó-
zsef: A Geraszimov-doktrína – Egy másik megvilágí-
tásban. In: Felderítő Szemle, 2017/3-4. p. 7.

18 ГЕРАСИМОВ, Валерий: ЦЕННОСТЬ НАУКИ В 
ПРЕДВИДЕНИИ, Военно-промышленный курьер, 
2013. 8. szám pp. 2-3. Forrás: http://vpk-news.ru/
articles/14632, letöltés: 2017.03.31.; HOLECZ Jó-
zsef: A Geraszimov-doktrína – Egy másik megvilágí-
tásban. In: Felderítő Szemle, 2017/3-4. p. 9.

A nyugati demokráciák által neki tulajdo-
nított hibrid hadviselés elméletét az Orosz-
országi Föderáció gyakorlatban is bemutatta 
2014-ben Ukrajnában. Anélkül, hogy most 
részletesen belemerülnénk a hibrid hadvise-
lés elemzésébe, bemutatnánk annak angol-
szász eredetét,19 vagy létező kínai hátterét20, 
fogadjuk el azt kiindulásként, hogy ez az 
alapvetően indirekt stratégiai akaratérvénye-
sítési módszer minden lehetséges eszközt és 
eljárást használ, ami nem igényli a hadse-
regek konfrontatív összecsapását, de bizto-
sítja a sokértelműséget és félreérthetőséget, 
a letagadhatóságot, a jogi és etikai határok 
pontos értelmezhetőségének hiányát, azaz a 
számonkérés és következmények elkerülését. 
Az alkalmazás során megfigyelhető óvatos, 
„patikamérlegen mért” hatások kiváltása azt 
a szándékot feltételezi, hogy a befolyást gya-
korló hatalom nem kívánja tönkretenni az ott 
élő lakosságot, az ország teljes gazdaságát, 
fejlődési lehetőségeit, mert a történelmi pél-
dákból tanulva (Afganisztán és Irak) figyel 
annak a konfliktust követő időszakára is. 
Ugyanakkor kihasználva a számon kérhető-
ség elkerülésére törekvést biztosít egyfajta 
fedett, a háttérben megbúvó felsőbb szintű 
stratégiai célkitűzést, amely háborús küszöb 
alatt tartja mesterségesen az eseményeket. 
Ez alapján megállapíthatjuk, hogy a hibrid 

19 A témát kutató amerikai szakértők névsorát hossza-
dalmas lenne most felsorolni, csak a teljességre tö-
rekvés nélkül azokat, akik gyakorlatilag az 1990-es 
évektől napjainkig kutatásaikkal segítették a hibrid 
hadviseléssel kapcsolatos amerikai megközelítés ki-
alakulását: Thomas Huber, William J. Nemeth, James 
N. Mattis, Frank G. Hoffman, Nathan Freier, Marga-
ret S. Bond, Brian P. Fleming, David Kilcullen, John 
J. McCuen és Russel W. Glenn.

20 A kínai alapok tekintetében az ókorig visszanyúlik 
a kínai indirekt gondolkodás. Szun-ce A hadviselés 
művészete című műve remek példája ennek, 
ugyanakkor modern kori megfelelőjének nyugodtan 
tekinthetjük Qiao Liang és Wang Xiangsui Határok 
nélküli hadviselés (Unrestricted Warfare) című 1999-
ben megjelent tanulmányát.
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hadviselés alapjaiban tér el a hagyományos 
és nem hagyományos hadviseléstől,21 azon-
ban számos tényező tekintetében egyáltalán 
nem új: a hidegháború során alkalmazott po-
litikai hadviselés gondolkodását alkalmazza 
21. századi fejlett technológiákkal, valamint 
az azóta megélt történelmi példák céltudatos 
adaptációjával.

Ezt bizonyítja a politikai hadviselés fogal-
mi fejlődése is, mely terminológiát már 1948-
ban George Kennan, amerikai diplomata a 
következőképpen fogalmazta meg: „A po-
litikai hadviselés Clausewitz tanításának 
logikus alkalmazása a béke időszakában… 
a politikai hadviselés tekintetében a nem-
zet vezetése minden eszköz felhasználásával 
háború nélkül éri el a politikai célkitűzéseit. 
Az ilyen műveletek egyrészt nyíltak, másrészt 
fedettek.”22 Tehát a háborús küszöb alatti, 
a hagyományos erők alkalmazásával vívott 
háborúkat kerülő, céltudatosan minden – az 
Összhaderőnemi Doktrína 4. terminológiáját 
használva – nemzeti erőt használó, indirekt 
jellegű akaratérvényesítési formákat már 
a hidegháború idején is alkalmazták. Ezen 
gondolkodás és stratégiai eszközhasználati 
módszer a 21. század gazdasági, társadalmi 
és információs dimenziók tekintetében csak 
további lehetőségeket kínál, az egyébként 
már eddig is széles repertoár.

Az orosz vezérkari főnök napjaink hadvise-
lésével kapcsolatos meglátásait a fentebb már 
idézett tanulmányában szereplő összehasonlító 
táblázat mutatja meg leginkább. Geraszimov a 
következő táblázatban (1. ábra) foglalta össze 

21 ГЕРАСИМОВ, Валерий: ЦЕННОСТЬ НАУКИ В 
ПРЕДВИДЕНИИ, Военно-промышленный курьер, 
2013. 8. szám pp. 2-3. Forrás: http://vpk-news.ru/
articles/14632, letöltés: 2017.03.31.

22 Robinson, Linda – Helmus C. Todd – Cohen Raphael S. – 
Nader, Alireza – Radin, Andrew – Magnuson, Madeline 
– Migacheva, Katya: Modern Political Warfare.

 Forrás: https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/
research_reports/RR1700/RR1772/RAND_RR1772.
pdf, letöltés: 2018.10.01

a hibrid hadviselésre jellemző újdonságokat – 
mint új formák és módszerek –, melyek a ka-
tonai stratégiai gondolkodás, illetve vizsgálat 
szempontjából kulcstényezők:

A fentiekből látható, hogy a hibrid had-
viselésben bár a katonai tényező is szerepet 
kap, ugyanakkor a „konfliktusban alkalma-
zott módszerek középpontjába a politikai, a 
gazdasági, az információs, a humanitárius és 
egyéb nem katonai intézkedések széles körű 
felhasználása került”23. A katonai stratégiai 
akarat együttműködésben kerül alkalmazásra 
a többi ágazat hasonló stratégiai dimenziói-
val, a kormányzat irányításának megfelelően 
kölcsönösen egymást kiegészítve, egymás 
erősségeit erősítve, gyengeségeit kiküszöböl-
ve biztosítják az elérendő sikert. A szinergia 
minőségét, azaz a politikai végcél minél ma-
gasabb színvonalú biztosítását a kormány-
zat szabályozási tevékenységének, valamint 
vezetésének milyensége határozza meg. 
Robert Coalson a következőket fogalmazta 
meg ezzel kapcsolatban: „Amikor az ukrán 
válság drámaian felforrósodott […] csodál-
tam az orosz állam képességeit, hogy ilyen 
sok, különböző eszköz mozgósítására képes 
szomszédja destabilizálása céljából. Teljesen 
egyértelművé vált, hogy orosz politikusok, 
újságírók, állítólagosan nem kormányzati 
szervezetek, állami cégek, elemző műhelyek, 
a haderő, a bíróságok, kormányzati ügynök-
ségek és a Duma ugyanazon utasításoknak 
megfelelően, ugyanazon célok elérésén dol-
goznak.”24

23 ГЕРАСИМОВ, Валерий: ЦЕННОСТЬ НАУКИ В 
ПРЕДВИДЕНИИ, Военно-промышленный курьер, 
2013. 8. szám pp. 2-3. Forrás: http://vpk-news.ru/
articles/14632, letöltés: 2017.03.31.; HOLECZ Jó-
zsef: A Geraszimov-doktrína – Egy másik megvilágí-
tásban. In: Felderítő Szemle, 2017/3-4. p. 11.

24 SZÉNÁSI Endre: Putyin Oroszországa: Orosz men-
talitás és szofisztikált birodalmi gondolkodás a kato-
napolitikában. In: Honvédségi Szemle, 2016/2. pp. 
44-45.
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 A fentiek alapján kijelenthető, hogy a 
Krím-félsziget annektálása során a politikai 
stratégiai szinten a stratégiai gondolkodás 
minden ágazatot a megfogalmazott politikai 
végcél (vagyis a félsziget Oroszországhoz 
csatolása) érdekében mozgósított és veze-
tett, azaz az ágazati (kormányzati) elemek/
szervek egy politikai akaratnak engedelmes-
kedve, azt minden tekintetben, a helyzetnek 
megfelelően támogatva teremtették meg azt a 
stratégiai szinergiát, amely nélkülözhetetlen 

25 ГЕРАСИМОВ, Валерий: ЦЕННОСТЬ НАУКИ В 
ПРЕДВИДЕНИИ, Военно-промышленный курьер, 
2013. 8. szám pp. 2-3. Forrás: http://vpk-news.ru/
articles/14632, letöltés: 2017.03.31.; HOLECZ Jó-
zsef: A Geraszimov-doktrína – Egy másik megvilágí-
tásban. In: Felderítő Szemle, 2017/3-4. pp. 9-10.

feltétele volt a harcászati szintű tevékenysé-
gek végrehajtásához.

Kérdésként felmerülhet bennünk, hogy 
vajon e hadviselési módszer esetében – kü-
lönös tekintettel annak fényében, hogy meny-
nyire sokszínű, illetve hogy alapjában véve, 
többnyire nem katonai eszközökkel operál – 
mennyire alkalmazhatóak a katonai vezetési 
szintek. Vajon mennyire megfelelő például 
a harcászati szinten zajló események sorába 
sorolni az irreguláris szerveződéseket, a rész-
ben önszerveződő, másrészt orosz „megren-
delésre” létrejött civil tüntetéseket. A fizetett 
bloggerek és újságírók, akik a fehér, szürke 
és fekete propaganda elemekkel elárasztották 
a médiát, azon gazdasági szakemberek, akik 
a gazdasági nyomásgyakorlás tekintetében 
terveket készítettek bizonyos szcenárió be-
következésére, vagy azok a jogászok, akik az 

Katonai erő alkalmazása
Politikai, diplomáciai, gazdasági és egyéb nem ka-
tonai eszközök katonai erővel együtt történő alkal-
mazása

Hagyományos formák és módszerek Új formák és módszerek

•  a katonai műveletek a stratégiai felvonulást 
követően indulnak;

•  frontális összecsapások nagyobb egységek 
között, amelyek többnyire szárazföldi egy-
ségekből állnak;

•  az ellenséges élőerő, tűzerő, az országré-
szek és a határok ellenőrzése feletti győze-
lem biztosítja a terület feletti ellenőrzést;

•  az ellenség veresége, gazdasági potenciál-
jának megsemmisülése és területének el-
foglalása;

•  harci műveletek a szárazföldön, a levegő-
ben és a tengeren;

•  a katonai erő vezetése merev hierarchiában 
valósul meg.

•  a katonai műveletek már békeidőszakban elkezdőd-
nek;

•  érintkezés nélküli összecsapások gyorsan manővere-
ző, speciálisan felkészített fegyveres csoportokkal;

•  az ellenség katonai és gazdasági lehetőségeinek 
csökkentése a kritikus katonai és polgári infrastruk-
túrára mért csapásokkal rövid időn belül;

•  nagy pontosságú fegyverek, speciális műveletek, 
robotika és új fizikai elveket használó fegyverek, 
valamint a civil komponens használata;

•  egyidejű csapás az ellenség egységeire és létesítmé-
nyeire az ellenség egész területén;

•  egyidejűleg fegyveres küzdelem zajlik a fizikai kör-
nyezetben és az információs térben;

•  aszimmetrikus és indirekt módszerek alkalmazása;
•  az erők és eszközök vezetése egységes információs 

térben valósul meg.

1. ábra. A fegyveres harc jellemzőinek változása25
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Oroszországi Föderációhoz történő csatlako-
zási protokoll megváltoztatására hihetetlen 
gyorsasággal készítettek törvényjavaslatot – 
bár az is lehet, hogy ezt már jóval korábban 
előkészítették. A tevékenységek teljes spekt-
rumát átszövi a katonai gondolkodásmód, 
a katonai szemlélet, a hadsereghez köthető 
fegyelmezettség, a vezetettség, az alternatív 
cselekvési változatok lehetősége, sőt olyan 
érzésünk is lehet, hogy minden ilyen válto-
zathoz már eleve létezhet eshetőségi terv is, 
függetlenül attól, hogy katonai, vagy nem ka-
tonai tevékenységekről beszélünk.

A fentiekből kiindulva – és a valóságot 
katonaként értelmezve – az javasoljuk, hogy 
a hibrid hadviselés esetében, annak elemzé-
se során fogadjuk el, hogy amikor katonai 
szintekről – elsősorban harcászati szintről 
– beszélünk, akkor abba minden – a műve-
let érdekében tervezett és végrehajtott tevé-
kenység, akár katonai, akár félkatonai, vagy 
esetleg civil – beletartozik. Azaz a harcászati 
szinten valósulnak meg az információs had-
viselés civil médiát befolyásoló civil és ka-
tonai műveletei, a karhatalmi erők civilekből 
történő megalakítása, az önkéntes tüntetők és 
szimpatizálók tömeges és célzott megjelené-
sei, tevékenysége, és még sorolhatnánk.

Ugyanakkor a hadműveleti szint – vagy 
ahogy az Összhaderőnemi Doktrína 4. új 
megnevezésként említi, a műveleti szint26 – a 
krími események részletes vizsgálata alapján 
azt feltételezhetjük, hogy vezetési szintként 
nem vett részt a konkrét eseményekben. Gya-
korlatilag a háttérből figyelte az eseménye-
ket, készenlétben állva arra az eshetőségre, 
hogy amennyiben az éppen nyugat-orosz-
országi térségben folyó – előre be nem je-
lentett, mintegy 150 000 főt megmozgató – 
harckészültségi gyakorlat kereteiből kilépve, 
hagyományos fegyveres beavatkozó erőt 

26 Ált/44 Magyar Honvédség összhaderőnemi doktrína 
4. kiadás, Magyar Honvédség kiadványa, 2018. p. 
I-13.

biztosítson a stratégiai cél elérése érdekében. 
Természetesen e katonai erő az orosz-ukrán 
határ szomszédságában már önmagában is 
elegendő elrettentő tényezőként játszott sze-
repet, azaz egyfajta indirekt katonai alkalma-
zásként, a hibrid hadviselés részeként betöl-
tötte funkcióját.

A katonai stratégiai szint – valószínűsít-
hetően más nemzeti erő27 irányába történő 
kibővített struktúrában – ugyanakkor elvitat-
hatatlan szerepet játszhatott. Gyakorlatilag 
közvetlenül irányította a harcászati szintet, 
azon szélesebb, nem csak katonai vonatkozá-
sú formáját a végrehajtó állománynak, mely-
ről az imént említést tettünk. A művelet dina-
mizmusa, fegyelmezettsége és vezetettsége, 
a hatások kiváltása és hatásértékelése, majd 
a korrigálás végrehajtása – kimondhatjuk – 
mesterien sikerült. Amennyiben elfogadjuk 
a fentieket – melyek többségében következ-
tetések, vagy logikus magyarázatok –, akkor 
azt is kijelenthetjük, hogy az egyébként álta-
lánosan merev keretekben gondolkodó orosz 
döntéshozatali rendszer megítélése megérett 
a revideálásra.

Geraszimov gondolatait olvasva és az uk-
rajnai, valamint azon belül a krími eseménye-
ket elemezve nem nagyon kell csodálkoznunk. 
A „lakosság tervezett és koordinált tiltakozási 
lehetőségei”28-ben lévő felforgató potenciál 
a fedett tevékenységek, az információs mű-
veletek révén csak akkor eredményes, ha az 
operativitás a politikum világát tekintve annak 
minden ágazatát átszövi, azaz egy folyama-
tos hatásgenerálás mellett a kiváltott reakció 
megfigyelése és az arra való gyors korrigáló 
tevékenység (hatáskeltés) – az érintett ágazat-

27 Ált/44 Magyar Honvédség összhaderőnemi doktrína 
4. kiadás, Magyar Honvédség kiadványa, 2018. I-4-9

28 ГЕРАСИМОВ, Валерий: ЦЕННОСТЬ НАУКИ В 
ПРЕДВИДЕНИИ, Военно-промышленный курьер, 
2013. 8. szám pp. 2-3. Forrás: http://vpk-news.ru/
articles/14632, letöltés: 2017.03.31.; HOLECZ Jó-
zsef: A Geraszimov-doktrína – Egy másik megvilágí-
tásban. In: Felderítő Szemle, 2017/3-4. p. 11.
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tól függetlenül – politikai végcél elérésének 
záloga, vagy kudarcának okozója.

A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy 
a hibrid hadviselés átfogó gondolkodásmód-
ja – analógiával élve, mint a NATO átfogó 
megközelítése – túlmutat a katonai szekto-
ron, sőt a katonai biztonsági stratégia kere-
tein is. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy e had-
viselés eredményes alkalmazása alapvetően 
kormányzati szintű feladat, melyben a kato-
nai szegmens helyzet- és feladatfüggő módon 
kap, vagy kaphat szerepet. Mindezek mellett 
maga a katonai stratégiai gondolkodás – és itt 
a „gondolkodás”-ra helyezném a hangsúlyt – 
ettől sokkal komolyabb szerephez juthat, 
mint maga a katonai stratégiai szint, vagy 
egyáltalán maga a hadsereg.

Az ukrajnai események orosz célokat 
megvalósító befolyásoló tevékenységeit, az 
ágazatok ebben való részvételét, és termé-
szetesen a katonák irányítását ugyanis poli-
tikai szinten Sojgu, az orosz védelmi minisz-
ter, katonai stratégiai/hadműveleti szinten 
az orosz hadsereg kijelölt vezetői hajtották 
végre.29 Olyan vezetők, akik a katonai gon-
dolkodásukkal érik a politikai végcélt, a ha-
tásalapú művelettervezést és azok gyakorlati 
végrehajtását, de képesek egyrészt együttmű-
ködni a stratégiai ágazatokkal a kialakítandó 
helyzet, állapot elérése érdekében, az okozott 
– nem csak katonai eszközök alkalmazásával 
indukált – hatások szinergikus eredményei 
érdekében, másrészt képesek a hatásalapú 
katonai gondolkodásmódot az ágazati straté-
gia különböző nem katonai vezetőivel meg-
értetni, ugyancsak a szinergikus hatás érde-
kében.30

29 ZIGAR, Mihail: Putyin metamorfózisa. Európa 
Könyvkiadó, Budapest, 2016. ISBN 978 963 405 515 
0 pp. 457-458.

30 A hidegháború végén a stratégiai tanulmányok kere-
tében egyre inkább kiszorultak a katonai szemléletet 
képviselők többsége, mondván a katonai konfliktusok 
csökkenő valószínűsége miatt a stratégia-alkotáson be-
lül túlságosan leszűkíti a lehetőségeket a katonai gon-

A hibrid hadviselés kialakulásának okai

A hibrid hadviselés megértése érdekében 
megítélésünk szerint fontos tudni, hogy mi-
nek „köszönhetjük” ennek megjelenését, mi-
ért is alakult ki, és ebből fakadóan mivé is 
válhat, alakulhat. Geraszimov úgy vélekedik, 
hogy bár „minden egyes háború egyedülálló 
eset”31, a hadtudomány kiemelt feladata, hogy 
ezzel foglalkozzon és egyfajta előrejelzést, el-
méletet biztosítson a politika számára, hiszen 
csak így lehet a haderőt fejleszteni, a jövő kihí-
vásaira azt alkalmassá tenni. „A hadtudomány 
bármely tudományos kijelentése értéktelen, 
ha a katonai elmélet nem biztosít előrejelzési 
funkciót”32 – fogalmazza meg mindezt.

Nem új keletű ez a gondolat. Gulio Douhet 
szerint a „győzelem azokra mosolyog rá, akik 
előre látják a háború természetének változá-
sait, nem azokra, akik megvárják a változá-
sokat, hogy azután alkalmazkodjanak hoz-
zájuk. A gyors átalakulás időszakában azok, 
akik bátran az új útra lépnek, elsőként élvez-
hetik az új eszközök mérhetetlen előnyét a 
régiekkel szemben… Akik elsőként készülnek 
fel, nemcsak gyorsan fognak győzni, hanem a 
legkisebb áldozat árán, és a lehető legkeve-
sebb eszköz felhasználásával.”33

dolkodás. In: BAYLIS, John – WIRTZ, James J.: Beve-
zetés In: BAYLIS, John – WIRTZ, James – COHEN, 
Eliot – GRAY, Colin S. (szerk.): A stratégia a modern 
korban. Bevezetés a stratégiai tanulmányokba, Zrínyi 
Kiadó, Budapest, 2005. ISBN 963 327 400 1 pp. 13-15.

31 ГЕРАСИМОВ, Валерий: ЦЕННОСТЬ НАУКИ В 
ПРЕДВИДЕНИИ, Военно-промышленный курьер, 
2013. 8. szám pp. 2-3. Forrás: http://vpk-news.ru/
articles/14632, letöltés: 2017.03.31.; HOLECZ József: 
A Geraszimov-doktrína – Egy másik megvilágításban. 
In: Felderítő Szemle, 2017/3-4. p. 23.

32 U. o.
33 MORAN, Daniel: A stratégiaelmélet és a hadviselés 

története. In: BAYLIS, John – WIRTZ, James – CO-
HEN, Eliot – GRAY, Colin S. (szerk.): A stratégia a 
modern korban. Bevezetés a stratégiai tanulmányok-
ba, Zrínyi Kiadó, Budapest, 2005. ISBN 963 327 400 
1 p. 58.
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Amennyiben a kialakulás okait keressük, 
akkor véleményünk szerint az elmúlt évtize-
dek biztonságpolitikai helyzetét, illetve a ki-
alakult katonai konfliktusokat, háborúkat kell 
megvizsgálnunk. Ez alapján a legfontosabb 
okok a következőek:

Mindenekelőtt úgy gondoljuk, hogy az 
unipoláris világ multipolárissá változásával, 
a nukleáris leszerelés stagnálásával ismét ki-
emelt tényezővé vált, és ezáltal stratégiai szin-
ten a gondolkodást is meghatározza, hogy az 
államok érdekérvényesítés közben töreksze-
nek a nukleáris háború mindenáron történő 
kerülésére.34 Emlékezhetünk, hogy ez nem 
egy új keletű stratégiai gondolkodásmód, hi-
szen a hidegháború során, a nukleáris korszak 
vezetői a hadviselés egyetlen formáját zárták 
ki, magát a nukleáris háborút.35 A kétpólu-
sú világrend idején mindkét pólus kerülte a 
hagyományos háború kirobbanását, illetve 
egy nukleáris háború visszafordíthatatlan el-
kezdését. Bernard Brodie szerint a nukleáris 
fegyverek egyfajta forradalmat indítottak el a 
stratégában, hiszen az államok a fegyverkezé-
si versenybe kényszerülve egyfajta kölcsönös 
előnyszerzés és egymás kölcsönös elrettentése 
lett a stratégia alapja. Az ok egyszerű: a nuk-
leáris holokauszt lehetősége miatt a nukleáris 
fegyverek már nem biztosítottak külpolitikai 
célokat önmagukban. „Eddig a katonai rend-
szerünk fő célja a háborúk megnyerése volt. 
Mostantól a fő cél az elkerülésük kell, hogy 

34 PAYNE, Keith B. – WATSON, C. Dale: Elrettentés 
a hidegháború utáni világban. In: BAYLIS, John – 
WIRTZ, James – COHEN, Eliot – GRAY, Colin S. 
(szerk.): A stratégia a modern korban. Bevezetés a 
stratégiai tanulmányokba, Zrínyi Kiadó, Budapest, 
2005. ISBN 963 327 400 1 pp. 209-211.

35 MORAN, Daniel: A stratégiaelmélet és a hadviselés 
története. In: BAYLIS, John – WIRTZ, James – CO-
HEN, Eliot – GRAY, Colin S. (szerk.): A stratégia a 
modern korban. Bevezetés a stratégiai tanulmányok-
ba, Zrínyi Kiadó, Budapest, 2005. ISBN 963 327 400 
1 p. 62.

legyen. Szinte semmi más célja nem lehet.”36 
A hibrid hadviselés háborús küszöb alatti tevé-
kenységi eszköztára, a letagadható módszerek 
és eszközök mind biztosítják a nukleáris há-
ború kirobbanásának elkerülését, de emellett a 
stratégiai célok elérését is.

Ugyanakkor a fentiek feltételeznek egy-
fajta józanságot a nukleáris hatalmak ve-
zetői részéről, illetve várhatóan csak olyan 
országok között kerülhet alkalmazásra ezen 
hadviselés, ahol maximum csak az agresszor 
rendelkezik atomfegyverrel. A hidegháborús 
tapasztalat ugyanis az, hogy ilyen esetben a 
politikai döntéshozók felelőssége, a döntés-
előkészítésben résztvevők felkészültsége ki-
emelten fontos, hogy a szándék félreértése, 
ne alakítson olyan helyzetet, aminek követ-
kezményei – egy esetleges nukleáris háború 
kirobbantása miatt – kiszámíthatatlanok.37

A nukleáris háború mindenáron való elkerü-
lése és a multi poláris világ kialakulása mellett 
még egy fontos stratégiai tényező van, mely 
globálisan határozza meg világunkat, és amely 
alapjaiban okozója a hibrid hadviselés kiala-
kulásának: az USA globális, hagyományos 
katonai érdekérvényesítő képességének elér-
hetetlensége. Két kínai ezredes, Qiao Liang és 
Wang Xiangsui Határok nélküli hadviselés38 

36 PAYNE, Keith B. – WATSON, C. Dale: Elrettentés 
a hidegháború utáni világban. In: BAYLIS, John – 
WIRTZ, James – COHEN, Eliot – GRAY, Colin S. 
(szerk.): A stratégia a modern korban. Bevezetés a 
stratégiai tanulmányokba, Zrínyi Kiadó, Budapest, 
2005. ISBN 963 327 400 1 pp. 210-211.

37 PAYNE, Keith B. – WATSON, C. Dale: Elrettentés 
a hidegháború utáni világban. In: BAYLIS, John – 
WIRTZ, James – COHEN, Eliot – GRAY, Colin S. 
(szerk.): A stratégia a modern korban. Bevezetés a 
stratégiai tanulmányokba, Zrínyi Kiadó, Budapest, 
2005. ISBN 963327 400 1 pp. 218-219.

38 A tanulmány magyar fordításaként Porkoláb Imre 
fordítását vettem figyelembe, mivel a cím szószerinti, 
„korlátlan hadviselés”-kénti fordítása félreértelmez-
hető lenne. In: PORKOLÁB Imre: A hadviselés adap-
tációja: harc az emberi elméért. In: Hadtudományi 
Szemle, 2014. VII. évf. 3. szám. 57-69. p. Forrás: http://
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(Unrestricted Warfare) című tanulmányában 
megállapítja, hogy az 1991-es Öbölháború 
nem csupán egy háború a sok közül, de ez 
az, ami végleg megváltoztatta magát a hábo-
rút. Az Amerikai Egyesült Államok globális 
érdekérvényesítő, hagyományos hadviselésre 
épülő képességei, valamint precíziós – akár 
megelőző – csapásra képes kiképzett, magas 
technológiával és fejlett információs (felde-
rítési) képességekkel rendelkező hadereje el-
lenfél nélkül működik, gyakorlatilag az egész 
Földön. Ennek ellensúlyozására napjainkban a 
hagyományos katonai képességek alkalmazá-
sával nincsen mód, azaz más módszereket kell 
keresni és felhasználni.39

A globalizációval, az ipari forradalommal, 
az információs technológia követhetetlen fej-
lődésével új érdekérvényesítő képességek/
lehetőségek jelentek meg, melyek hasonló 
módon, mint korábbi korokban, napjaink-
ban is hatnak a hadviselésre, az alkalmazott 
eszközökre és módszerekre. A hálózatalapú 
számítógépes rendszerek, a média, a fejlett 
anyagok és technológiák, az energiaellá-
tásban bekövetkezett fejlődés, a precíziós 
fegyverrendszerek, a robotika, az űr- és na-
notechnológia mind azt biztosítja, hogy a 
hagyományos hadviselés bár fontos, szándék 
alapján hasonló hatások elérhetőek a regulá-
ris erő alkalmazása nélkül is.40

epa.oszk.hu/02400/02463/00024/pdf/EPA02463_
hadtudomanyi_szemle_2014_03_056-069.pdf, letöl-
tés: 2017.02.11. p. 60.

39 LIANG, Qiao – XIANGSUI, Wang: Unrestricted 
Warfare, 1999. Forrás: http://www.c4i.org/un-
restricted.pdf, letöltés: 2017.03.10.

40 COHEN, Eliot: Technológia és hadviselés. In: 
BAYLIS, John – WIRTZ, James – COHEN, Eli-
ot – GRAY, Colin S. (szerk.): A stratégia a modern 
korban. Bevezetés a stratégiai tanulmányokba, Zrí-
nyi Kiadó, Budapest, 2005. ISBN 963 327 400 1 pp. 
297-317.; LIANG, Qiao – XIANGSUI, Wang: Un-
restric ted Warfare, 1999. Forrás: http://www.c4i.org/
unrestricted.pdf, letöltés: 2017.03.10.;

 ГЕРАСИМОВ, Валерий: ЦЕННОСТЬ НАУКИ 
В ПРЕДВИДЕНИИ, Военно-промышленный 

A fentiek mellett egy agresszor kihasznál-
hatja a globalizáció hatására kialakult köl-
csönös egymástól való gazdasági függésből 
származó előnyöket és hátrányokat. A függés 
zsarolhatóságot is jelenthet, de akár a szán-
dék kitudódása esetén a nemzetközi követ-
kezmények mérséklését is, hiszen a gazda-
sági fejlődés egymástól való függése miatt 
szinte kizárt, hogy komolyabb következmé-
nyekre kerüljön sor.

A fentiekből kitűnhet, hogy a tagadható-
ság, illetve a jogi kétértelműségre való törek-
vés alapjellemzői e hadviselésnek. A kiber 
hadviselés, az Internet, illetve a hálózati in-
formációs rendszerek elterjedése mindezek 
kihasználására tökéletes eszközök. A sze-
mélytelenség, a látszólagos azonosítás, az 
elektronikus szabályok kevésbé észrevehető 
áthágása és az ezáltali csalás, becsapás, ne-
talántán károkozás mind új „fegyver”-ként 
vált elérhetővé nem csupán a hadsereg, il-
letve a civil társadalom szűk szakértő rétege 
számára, de a politikai szereplők, a gazdasági 
érdekcsoportok akaratérvényesítési céljainak 
klasszikus háború nélküli megvalósítási lehe-
tőségéhez. A stratégiai célok nem katonai esz-
közökkel történő elérése, a letagadhatóság, 
az észrevétlenség, a cél eléréséhez szükséges 
hatások különböző eszközök és módszerek 
kevert alkalmazása kiváló lehetőség a háború 
nélküli stratégiai érdekérvényesítésre.41

A fentiekhez tartozik egy alapvetően társa-
dalmi tényező is. A második világégés – mind 
nukleáris, mind hagyományos fegyverek 
okozta – hatalmas veszteségei és pusztítása 
minden érintett államot megviselt. Az azt kö-
vető hidegháborúban, a nukleáris pusztulást 

курьер, 2013. 8. szám pp. 2-3. Forrás: http://vpk-
news.ru/articles/14632, letöltés: 2017.03.31.

41 LUCAS JR., George R.: Cyber Warfare. In: Mi-
litary Ethics (szerk.: JOHNSON, James Turner – 
PATTERSON, Eric D.), Ashgate Publishing Limited, 
Surrey, England, 2015. ISBN 978 147 241 629 2 pp. 
247-249.
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mindenáron kerülni akaró államok számára 
a gazdasági fejlődés, a jólét, a biztonság és 
a béke társadalmi elvárássá vált. A nyugati 
demokráciák körében kijelenthetjük, hogy a 
politika számára a gazdasági fejlődés garan-
tálása miatt gazdasági szemponttá vált az ér-
dekérvényesítési formák azon keresése, mely 
kerüli a klasszikus háborút, akár békés, akár 
erőszakosabb módon, de mindenképpen a há-
borús küszöb alatti formában. A hibrid hadvi-
selés ezen társadalmi és gazdasági elvárásnak 
tökéletesen megfelel.

A hibrid hadviselés  
jövője

A fenti okok csak a legfontosabbak, me-
lyek globálisan jellemzik Földünk szinte 
minden államát. Ezen államok mindegyi-
kére igaz, hogy érdek-, illetve akaratérvé-
nyesítő szándékuk érdekében „kénytele-
nek” a hagyományos hadviselési eszközök 
és módszerek alkalmazása helyett a hibrid 
módszereket, vagy ezekhez hasonlóakat 
alkalmazni. Megítélésünk szerint ugyanak-
kor ez egyáltalán nem jelenti a hagyomá-
nyos haderő feleslegessé válását, hiszen a 
fizikai erőszak alkalmazása folytatása lehet 
a hibrid módszereknek, vagy akár a hibrid 
tevékenységek felfedése okozhat hagyo-
mányos háborúkat, hagyományos katonai 
képességek és nem hagyományos katonai/
nem katonai képességek alkalmazásával. 
Mindezek mellett – hasonlóan a hideghá-
ború időszakához – ugyanúgy a hibrid had-
viselés jellemzői maradnak az ún. „szürke 
zóna” jelensége – mint egyfajta „gerilla 
geopolitika”, a proxy államok és proxy 
szereplők, a gazdasági és politikai befolyá-
solás (nyomásgyakorlás), a dezinformáció 
és propaganda, valamint az ügynöki tevé-
kenység. A hadviselés dimenzióit tekintve 
csak idő kérdése, hogy a nagyhatalmi szint-
re igyekvő államok eszközeikkel nem csu-
pán elérik, de egymás eszközeit zavarják, 

akadályozzák, és ezáltal a konfliktusok új 
színterét hozzák létre az űrben.42

A hadviselés elméleteinek fejlődése során 
általánosságban elmondható, hogy bár idő-
ről időre születtek olyan elméletek, amelyek 
egy-egy háborúban azt igazolták, hogy egy-
egy csapatnem, fegyvernem, vagy haderő-
nem önállóan is képes dominálni, a politikai 
végcélt biztosítani, mégis utóbb bebizonyo-
sodott, hogy a csapatnemek, a fegyvernemek 
(szakcsapatok), a haderőnemek együttmű-
ködése jobb eredményt biztosít, mint amit 
külön-külön elérhetnének (szinergia).43 Ez a 
mai összhaderőnemi gondolkodás alapja, de 
a fentiek alapján megítélésem szerint ez az 
alapja a hibrid hadviselés által a politikai cél 
elérése érdekében használt és koordinált kü-
lönféle katonai és nem katonai eszközök által 
biztosított szinergikus eredménynek is.

A hadviselés jövőbeni alkalmazását tekint-
ve osztom a 2015-ben kiadott amerikai Nem-

42 A gerilla-geopolitika indirekt akaratérvényesítési esz-
köztárába számos elem beletartozhat. Érdekes módon 
a gerilla-elméletek majd mindegyike hordoz olyan 
jellemzőket, amelyek éppen indirekt jellegükből 
fakadóan, valamint irreguláris formájukat tekintve 
számos hasonlóságot fedezhetünk fel a hibrid hadvi-
seléssel kapcsolatosan. Ugyanakkor ezen túlmenően 
azt is kijelenthetjük, hogy valószínűsíthetően az adott 
országokra jobban hathatnak saját történelmi múlt-
jukban megtörtént események, irreguláris (gerilla) 
tendenciák. Az Oroszországi Föderáció által alkal-
mazott hibrid hadviselés irregularitásában számos 
hasonlóságot mutat, mint amelyeket a korai baloldali 
partizánelméletek is tartalmaznak. In: FORGÁCS 
Balázs: A néppel a népért – korai partizánelméletek. 
In Hadtudomány, 2018/2. pp. 41-55.

43 BIDDLE, Stephen: Szárazföldi hadviselés: Elmélet és 
gyakorlat. In: BAYLIS, John – WIRTZ, James – CO-
HEN, Eliot – GRAY, Colin S. (szerk.): A stratégia a 
modern korban. Bevezetés a stratégiai tanulmányok-
ba, Zrínyi Kiadó, Budapest, 2005. ISBN 963 327 
400 1 pp. 123-142.; TANGREDI, Sam J.: Tengeri 
hatalom: Elmélet és gyakorlat. In: BAYLIS, John – 
WIRTZ, James – COHEN, Eliot – GRAY, Colin S. 
(szerk.): A stratégia a modern korban. Bevezetés a 
stratégiai tanulmányokba, Zrínyi Kiadó, Budapest, 
2005. ISBN 963 327 400 1 pp. 174-175.
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zeti Katonai Stratégia-ban (The National Mi-
litary Strategy of the United States of America 
2015) „hibrid fenyegetés”-ként megfogalma-
zott, azonban a hibrid hadviselés mások általi 
alkalmazására vonatkozó gondolatait:

„Napjainkban alacsony annak a valószínű-
sége, hogy az Egyesült Államok rész vegyen 
egy államok közötti háborúban, de mértéke 
növekszik. Ugyanakkor ha ilyen előfordulna, 
annak a következményei óriásiak lennének… 
Az állami és nem állami szereplők által – egy-
mással átfedésben – alkalmazott erőszakkal 
valósul meg az a fajta konfliktus, ahol a sze-
replők a technikát, a képességeket és az erő-
forrásokat ötvözik céljaik elérése érdekében. 
Az ilyen „hibrid” konfliktusok olyan nem 
állami identitást feltételező katonai erőkből 
állhatnak, mint amit Oroszország bemutatott 
a Krímben,... A hibrid konfliktusok állhatnak 
olyan állami és nem állami szereplőkből is, 
akik közös célok elérése érdekében dolgoz-
nak, és olyan fegyverek széles skáláját alkal-
mazzák, mint amilyeneket Kelet-Ukrajnában 
tapasztalunk. A hibrid konfliktusok növelik a 
kétértelműséget, bonyolítják a döntéshozatalt 
és lassítják a hatékony válaszok összehango-
lását. Az agresszor számára biztosított ezen 
előnyöknek köszönhetően valószínű, hogy ez 
a konfliktusforma a jövőben is fennmarad.”44

Szendy a hibrid hadviselés, illetve annak 
háborús fejlődési szakaszáról, jövőbeli ala-
kulásáról a következőképpen vélekedik: „Az 
’új típusú hadviselés’ tehát a hadviselésnek a 
21. század második évtizedétől megvalósuló, 
nem hagyományos formája. A hibrid háború, 
mint ennek az új hadviselésnek a gyakorla-
ta, akár a hadviselés posztmodern fajtájának 
sajátos jellemzőkkel bíró önálló szakasza, de 
akár önálló kategóriája is lehet. Minderre a 
releváns válaszokat azonban a jelenben és a 

44 The National Military Strategy of the United States 
of America, 2015. Forrás: http://www.acqnotes.
com/wp-content/uploads/2014/09/2015-National-
Military-Strategy.pdf, letöltés: 2016.04.11., p. 4.

jövőben megvalósuló hadtudományi kutatá-
sok igazolt eredményei adják majd meg.”45 
Írásában – mint a jövő érdekérvényesítési 
formája, illetve lehetősége – a hibrid hadvise-
lésről, mint „konstruktív, kreatív és irányított 
káoszról”46 értekezik. Megítélése szerint – és 
ez nem csupán a jelen, de a jövőre vonatkoz-
tatható forgatókönyv is –, miszerint a már 
fentebb leírt – a hadviselés átalakulását ered-
ményező – okoknak köszönhetően bár kizár-
ható lenne a hagyományos katonai potenciál 
alkalmazása, mégis megítélése szerint ezen 
hagyományos képességek részét képezik 
akár a hibrid hadviselésnek is.47 Napjaink-
ban a legjobb bizonyíték erre a hagyományos 
fegyverzetfejlesztési tendenciák alakulása, 
gyakorlatilag globális méretekben.48

Befejezés

Összességében megállapítjuk, hogy a hadvi-
selés fejlődése szempontjából az eszközök 
folyamatos fejlődése, új eszközök és új had-
viselési dimenziók megjelenése bár alakít a 
hadviselés formáin, jellegén, módjain és ösz-
szetettségén, de a szándékok és célok lénye-
gében megegyeznek. Így lehetséges, hogy a 
hidegháborús gondolkozás és akaratérvénye-
sítési modell bizonyos eszközrendszere ismét 
előtérbe került, és eredményorientáltan keve-
redik a fejlett technológiával, illetve idomul 
a modern társadalmi, politikai és gazdasági 

45 SZENDY István: Korunk és hadviselése. In: Hadtu-
domány, 2018/2. p. 11.

46 U. o.
47 SZENDY István: Korunk és hadviselése. In: Hadtu-

domány, 2018/2. pp. 6-11.
48 A napjaink hadviselésének részletesebb vizsgálata, 

jellemzőinek elemzése nem feladata ezen tanulmány-
nak, ugyanakkor javasoljuk tanulmányozásra Szendy 
István Korunk és hadviselése című publikációjának 
idevágó fejezeteit, elemzéseit. In: SZENDY István: 
Korunk és hadviselése. In: Hadtudomány, 2018/2. pp 
11-14.
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környezet adta elvárásokhoz, kihasználva az 
azok biztosította támadási lehetőségeket.

Szternák György és Koós Gábor tanul-
mányában egy olyan kérdésre mutatnak rá a 
szerzők, amely számunkra katonák számára 
kiemelten fontos: „A hibrid katonai művele-
ti forma egyik jellegzetessége, hogy… jóval 
összetettebb, ugyanakkor a gyors kiterjesz-
tésnek köszönhetően a válság folyamata 
rendkívül gyorsan eléri a tetőfokát. Így a je-
lenleg alkalmazott és a gyakorlatban bevált 
döntéshozatali és válságkezelési modelleket 
csak korlátozottan, vagy nem vagyunk ké-
pesek kellő időben és kellő hatékonysággal 
alkalmazni.”49 Ez a kijelentés a krími esemé-
nyek gyorsaságának tükrében egyáltalán nem 
kíván magyarázatot, ugyanakkor Geraszimov 
tábornok, az orosz Vezérkari Főnök ide vo-
natkozó gondolataival együtt számos újabb 
kérdést felvet: „…bármilyen erős hadsere-
ge van az ellenségnek, bármennyire fejlett a 
hadereje és eszközei, illetve alkalmazási for-
mái és módszerei, mindig sebezhető, mindig 
van lehetőség azonos mértékű ellenlépésekre. 
Mindig vannak sebezhető pontok, és ez azt je-
lenti, hogy létezik ellene megfelelő eszköz.”50

Vajon a NATO, vagy akár külön-külön a 
tagországai felkészültek-e a nemzeti és/vagy 
szövetségi döntéshozatali folyamatok átvilá-
gítására, újragondolására, a hibrid fenyegeté-
sek/háború/hadviselés okozta bonyolultabb 
konfliktusoknak, az összetettebb műveleti 
környezet okozta kihívásoknak megfelelen? 
A választ elsősorban a politikai és katonai 
stratégiai szinten érdemes keresni, de meg-
ítélésünk szerint egyre inkább fontossá válik 

49 KOÓS Gábor-SZTERNÁK György: A hibrid fenye-
getések és a hibrid háború jellemzői – orosz szakértők 
szerint. In: Felderítő Szemle, 2017/1. p. 71.

50 ГЕРАСИМОВ, Валерий: ЦЕННОСТЬ НАУКИ В 
ПРЕДВИДЕНИИ, Военно-промышленный курьер, 
2013. 8. szám pp. 2-3. Forrás: http://vpk-news.ru/
articles/14632, letöltés: 2017.03.31.; HOLECZ Jó-
zsef: A Geraszimov-doktrína – Egy másik megvilágí-
tásban. In: Felderítő Szemle, 2017/3-4. p. 23.

a katonai erő mellett a nemzeti erő minden 
elemének ezen szempontok szerinti újragon-
dolása a stratégiai döntéshozatali kihívásokra 
adandó megfelelő válaszok érdekében.
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NAGY NORBERT ŐRNAGY:  
PARS, A GYALOGSÁG LEOPÁRDJA

A jármű eredete

A kétezres évek első felében az Egyesült Ál-
lamokban alapított GPV1 vállalat megkezdte 
egy korszerű gumikerekes páncélozott jármű-
család koncepciójának kidolgozását.2 A pro-
jekt megalkotói szerették volna a költségeket 
alacsonyan tartani, ezért a komoly szaktudást 
és tapasztalatot igénylő kutatás-fejlesztési 
fázist az Egyesült Államokban, a tömeggyár-
tást egy fejlődő országban tervezték beindíta-
ni. Bízva a koncepció működőképességében 
magasra tették a mércét saját K+F részlegük 
előtt, hiszen a lehető legfejlettebb technikai 
megoldások alkalmazásával (és gyártásba vi-
telével) kívánták megalkotni a huszonegye-
dik-század korszerű harcjárműcsaládját.

A GPV cég elképzelése szerint ahol csak 
lehet a hagyományostól eltérő (technikai) 
megoldásokat kellett alkalmazni a jármű-
család létrehozásánál, természetesen modul-
rendszerűen, a lehető legtöbb közös alkat-
rész, részegység és fődarab felhasználásával.

Az eredeti járműkoncepció

A páncéltest kialakítása ugyan hagyomá-
nyos hegesztett konstrukció, azonban felépí-
tése eltér a nyugati világban elterjedt meg-
oldásoktól. A vezető és parancsnok minden 
esetben a jármű mellső részében, az első ten-

1 GPV, General Purpose Vehicle (Általános felhasz-
nálási célú jármű): A GPV egy projektvállalkozás 
volt az Egyesült Államok Michigan államában, New 
Heaven-ben. https://www.army-technology.com/
projects/gpv/, (letöltve: 2018. október 14.)

2 Jane’s Armour and Artillery 2007-2008, 636.o.

gely felett helyezkedik el, így jó kilátást és 
ergonomikus környezetet biztosítva részükre. 
A motor a vezető mögött, a jármű közepén és 
bal oldalán került elhelyezésre az erőátvitel 
kapcsolódó részeivel. A parancsnok mögött, 
egy keskeny részen át lehet megközelíteni a 
küzdő- és deszantteret, mely a jármű hátsó 
részében helyezkedik el. Ez a felépítés töb-
bé-kevésbé mindegyik változatot jellemezte.

A hegesztett acél lemezekből kialakított 
páncéltest ellenáll a 7,62 mm-es (páncéltörő) 
gyalogsági lövedékeknek,3 az enyhén V ke-
resztmetszetű fenéklemez kialakítás a vezé-
relhető hidropneumatikus rugózású, függet-
len futómű felfüggesztéssel fokozza az aknák 
elleni védelmet. A járműcsalád érdekessége 
ez utóbbi konstrukciós jellemzőből eredő 
változtatható hasmagasság, illetve a minden 
kerék kormányozásával biztosított rendkívüli 
fordulékonyság.  A  különleges felfüggesz-
tésű futóműveknek köszönhetően a normál 
esetben viszonylag magas (2,39 m) test leen-
gedhető  egészen 2,14 m-es magasságig, lé-
nyegében a jármű különböző terepfedezékek 
mögé, tüzelőállásban „leguggolhat”, illetve 
felemelkedhet (tűzkiváltáshoz). Kezdetben 
hat fő változatot szándékoztak kialakítani 
4×4×4-től egészen 10×10×10-es4 kerék-
képletűig,5 köztük kétféle belső elrendezésű 
négytengelyes kialakítással készült volna. 

3 KEMP, Ian: Track and Tyres Cenre Stage, Medium 
Armored Vehicles, Complet Guide by Armada. Ar-
mada International publication, special edition, 2008, 
volume 32, issue No. 1. Februar March 2008, 24. o.

4 A 8×8×8 vagy 10×10×10-es jelölés arra utal, hogy a 
jármű összkerék hajtású és összkerék kormányzású.

5 https://www.army-technology.com/projects/gpv/, (le-
töltve: 2018. október 18-án)
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A járműcsalád minden tagja úszóképes volt, 
jó harcászati mobilitással rendelkezett. Túl-
élőképességük fokozása érdekében a test ki-
alakításánál figyelembe vették az ekkor már 
feldolgozott iraki háborús tapasztalatokat, 
így a rögtönzött robbanóeszközök és aknák 
elleni védelem kellő hangsúllyal szerepelt a 
járművel szemben támasztott követelmények 
között.

A hatalmas 16.00 R20-as méretű gumiab-
roncsok változtatható keréknyomással mére-
tükből adódóan rendkívül jó terepjáró-képes-
séget eredményeztek.  A különleges rugózás 
és felfüggesztés - amellett, hogy változtatha-
tó hasmagasságot biztosít, – minden kerék 
kormányzását is lehetővé teszi. A járművek 
további érdekessége volt, hogy ekkoriban 
még szokatlan módon, kamerákkal és képer-
nyőkkel képzelték el a személyzet megfelelő 
kilátásának biztosítását, természetesen a ve-
zető és parancsnok részére megtartva a ha-
gyományos és rendkívül nagy méretű figyelő 
prizmákat is.

A tervezett változatok

Sentry 4×4×4: 
2+10 fő szállítására alkalmas, 11 793 kg ma-
ximális harci tömegű, 101 km/h végsebes-
ségre képes, hatótávolsága 1690 km. Oldalán 
nagy méretű, míg hátsó részén szintén oldalra 
nyíló kétszárnyú (egyszerű kivitelű) ajtó se-
gíti a ki és bejutást.
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Commander 6×6×6: 
2+10 fő szállítására alkalmas, 14 968 kg-os 
maximális tömegű, 1 570 km hatótávolságú, 
101 km/h végsebességű változat. Oldalán a 
hátsó kerekek között, felett csupán egy kis 
méretű, vészhelyzeti ajtónyílás található.

Captain 8×8×8: 
19 051 kg maximális tömegű, 2+14 fő szállí-
tására alkalmas, 1449 km-es hatótávolsággal 
rendelkezik, maximális sebessége 101 km/h.
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Colonell 8×8×8: 
Hasonló megjelenésű, mint Captain nevű 
változat, azonban eltérő tengelytávolsággal 
és belső felépítéssel lett kialakítva. Képes-
ségei hasonlóak, a meghajtás egy tengellyel 
hátrébb került beépítésre, emiatt a vészbúvó 
nyílás a hátsó kerekek fölé került.

General 10×10×10: 
Tízkerekű, tíz kerék hajtású és kormányzású 
változat, 20 412 kg maximális tömeggel, el-
méletileg 2+16 fő szállítására alkalmas. Se-
bessége 101 km/h, hatótávolsága 1328 km.
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A járműcsalád mindegyik tagjára jellemző, 
hogy a vezető és a mellette elhelyezkedő pa-
rancsnok két nagy méretű (38 cm-es képátló-
jú) színes kijelzőn áttekintheti a jármű környe-
zetét, a négy éjszakai üzemmódot is biztosító 
kamera képeinek megjelenítésével. A vezető-
tér és a deszanttér egyaránt klimatizált (hűtő 
és fűtőberendezéssel ellátott), illetve megol-
dott a belső terek ABV védelme is. A külön-
böző változatok jobb (a motorral ellentétes) 
oldalán lehetőség van a kerekek fölött kismé-
retű oldalajtó beépítésére a jármű gyors vész-
elhagyásának biztosítása érdekében (borulás 
esetén a felső búvónyílások nem használha-
tóak). Az Egyesült Államokban készült pro-
totípusok még Caterpillar C7-es turbódízel 
motorokkal épültek, erőátvitelük automata 
nyomatékváltóműből és a jármű alsó részé-
be épített tengelyhajtások között a vonóerőt 
elosztó osztóműből állt. 

A járművek fegyverzettel nem rendelkez-
tek, csupán a jármű működési és alkalmaz-
hatósági lehetőségeinek vizsgálata, illetve a 
hiányosságok kiküszöbölése volt a próbák 
célja. 

Miután az első teszteket lefolytatták egy 
megfelelő hadiiparral rendelkező partnert 
kerestek, aki a technológia átadását követően 
képes viszonylag olcsón előállítani a sorozat-
példányokat. Partnerként a török FNSS6 vál-
lalat lett bevonva, mely az elmúlt évtizedek-
ben több ezer amerikai harcjárművet (M113 
és változatait) készített a török szárazföldi 
erők számára. Az új járművek tesztelése ele-
inte az Egyesült Államokban folyt, majd az 
első tapasztalatok megszerzését követően a 
járműcsalád továbbfejlesztése mellett döntöt-
tek, egyrészt kijavítva a prototípusok hibáit, 
másrészt a török haderő igényeinek megfe-

6 A török székhelyű vállalat 51%-ban Nurol Holding 
nevű társaság, 49%-ban pedig a nemzetközi fegyver 
és harcjárműpiacot uraló BAE Sytems nemzetközi 
vállalat tulajdona, mely britt és USA érdekkörbe tar-
tozik.

lelő jármű kialakítását célozva. A továbbfej-
lesztett jármű méretei kissé megváltoztak, 
azonban szerkezeti felépítése változatlan 
maradt és megtartották az unikális felfüg-
gesztést és kormányrendszert is. Igyekez-
tek javítani a páncélvédelmen, az amerikai 
Caterpillar motor helyett európai meghajtás 
után néztek. A GPV vállalat időközben ki-
vonult a projektből,7 így a járműcsaládot az 
anatóliai leopárdról PARS-nak nevezték el, 
a nemzetközi fegyverkiállításokon 2008-tól 
már FNSS PARS néven szerepelt.

A török FNSS a 2000-es évek máso-
dik felében további tesztsorozatot kö-
vetően a járművet több nemzetközi ki-
állításon is szerepeltette, azonban a várt 
exportsiker elmaradt. A bonyolult, valószínű-
leg karbantartásigényes és kiforratlan futómű 
és kormányrendszer sok potenciális vevője-
löltet elbizonytalanított, sem az USA, sem a 
török fegyveres erőknek nem sikerült eladni 
a járművet.

PARS dzsungelben és sivatagban – az 
első export

A gyártó (FNSS) a jármű továbbfejlesztése 
mellett döntött, valamint a teljes gyártás-
technológia (vevő részére történő) átadásával 
igyekezett növelni a jármű export esélyeit a 
fejlődő országokban. A folyamatos tesztek 
eredményeként további módosítások követ-
keztek az évek során, majd megszületett az 
első exportmegrendelés. Malajzia már koráb-
ban is rendszeresen vásárolt török harcjármű-
veket, így hazai gyártással 257 darabot vásá-
rolt a jelentősen áttervezett és saját igényeinek 
megfelelően kialakított 8x8-as, illetve 6x6-os 
változatokból.8 Az üzlet részeként a török 
FNSS átadta a jármű gyártástechnológiáját 
a maláj félnek, így AV8 Gempita (Villám) 

7 KEMP: Track and Tyres Cenre Stage
8 http://www.military-today.com/apc/av8.htm (letölt-

ve: 2018. október 14.)
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néven megkezdődött annak összeszerelése 
Malajziában.9 A maláj kormány hosszú kivá-
lasztási folyamatot követően 2012-ben dön-
tött a jármű mellett, nem utolsósorban amiatt, 
hogy a program jelentős gazdasági előnyö-
ket biztosított számára. A maláj partner – a 
Deftec vállalat – kezdetben az előregyártott 
alkatrészekből összeszereléssel, majd ma-
gasabb szintű hozzáadott értéket képviselő 
gyártással korszerű technológiát honosított 
meg az ázsiai országban. Mindemellett az 
üzemeltetés során a hazai iparra támaszkod-
hat a maláj haderő, egy esetleges felújítás, 
korszerűsítés helyi bázison megoldható a jö-
vőben. Erre a harcjármű programra a maláj 
kormány 2,56 Md $-t irányzott elő, mely ma-
gába foglalta a hazai igényeknek megfelelő 
jármű kifejlesztését, a gyár felszerelését, a 
korszerű gyártástechnológia meghonosítását 
és a járművek összeszerelését, majd gyártá-
sát.10 A török FNSS vállalat a Malajzia részé-
re kifejlesztett változatot (AV8) már PARS II 
néven említi, néhány évvel ezelőtt azonban 
megjelent egy még fejlettebb, elsősorban 
páncélvédelmében korszerűbb változat a 
PARS III. Ez utóbbi tömege – változattól, ki-
egészítő-páncélzattól függően – elérheti már 
a 30 tonnát is.

Bár a török fegyveres erők továbbra sem 
rendeltek belőle, Omán 2015. novemberé-
ben szerződést írt alá a gyártóművel (FNSS) 
172 db 6×6 és 8×8-as hajtásképletű harcjár-
mű megvásárlására, összesen 13 különböző 
változatban, 2020-ig történő teljesítéssel.11 
Az első járművek 2017 nyarán kerültek le-
szállításra a sivatagi királyság szárazföldi 
fegyveres erőihez.12 Az Ománi Szultánság 

9 SCHILER, Conrad: Wheels and Deals at DSA 2010, 
Armada International, Issue 4/2010, 49. o.

10 SCHILER 50. o.

11 https://www.monch.com/mpg/news/land/1866-fnss-
oman.html (letöltve: 2018. október 19.)

12 https://www.armyrecognition.com/november_2017_
global_defense_security_news_industry/fnss_pars_

hadereje egy 500 millió $-os szerződés ke-
retében 145 nyolckerekű és 27 hatkerekű jár-
művet kap 2020-ig, előbbiekből 72 db gya-
logsági harcjármű, 12 db önjáró aknavető, a 
többi pedig műszaki mentő vontató és egyéb 
speciális támogató változatú lesz.13

A legkorszerűbb változat,  
a PARS III harcjárműcsalád

Jelenleg 4×4, 6×6 és 8×8-as kerékképletű 
alváz kialakítással léteznek különböző bá-
zisjárművek a gyár kínálatában. Előbbi egy 
teljesen áttervezett, a korábbi koncepciótól 
jelentősen eltérő könnyű (felderítő és egyéb 
speciális feladatokra optimalizálható) jármű. 
Megjelenése kissé hasonlít a német Fennek 
felderítő harcjárműhöz, a meghajtás teljes 
egészében a jármű hátsó részébe került, ma-
gassága csökkent, így speciális feladatokra 
jobban alkalmazható, mint hatalmas testvér-
modelljei. A legfrissebb információk sze-
rint14 a török szárazföldi haderő 76 példányt 
rendelt ebből a változatból, melyeket saját 
gyártású irányított páncéltörő rakétákkal lát-
nak el a páncéltörő tüzéralegységek átfegy-
verzése érdekében.

A 6x6-os, Scout elnevezésű változat köny-
nyű gyalogsági, sebesültszállító és egyéb 
speciális feladatokra optimalizálható. Kisebb 
kerekekkel, gyengébb páncélvédelemmel, 
nagyobb méretű kilátást biztosító lövedékál-
ló figyelő nyílásokkal rendelkezik. Gyengébb 
páncélvédelme biztosítja úszóképességét, a 
gyártó vállalat békefenntartó, rendvédelmi 
feladatokra ajánlja.

A 8x8-as változat elsősorban a gyalog-

iii_8x8_armoured_enters_in_service_with_oman_
army.html (letöltve: 2018. október 20.)

13 HAN, Kubilay: First Omani PARS III 8x8 delivered, 
Military Technology, vol XLI issue 9 2017, 136. o.

14 FOSS, F. Christofer: FNSS readies prototype PARS 
4x4 ATV for delivery, https://www.janes.com/
article/82361/fnss-readies-prototype-pars-4x4-atv-
for-delivery (letöltve: 2018. október 19.)
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ság számára készül, fegyverzet kialakításá-
tól függően páncélozott szállító harcjármű 
(távirányított géppuskával), vagy gyalogsági 
harcjármű (25-30 mm-es gépágyú és páncél-
törő rakéta fegyverzettel) konfigurációban. 
Páncélvédelme és aknarobbanás állósága 
modulrendszerűen bővíthető az alkalmazó 
által meghatározott védelmi szintnek megfe-
lelően (STANAG  4569 3-as szint, illetve 3a 
és 3b aknák ellen).15 Korlátot csak a 30 ton-
nás maximális harci tömeg, illetve a nagy tö-
meggel járó romló terepjáró képesség jelent. 
Meghajtásáról egy egységben 60 perc alatt 
cserélhető (powerpack) 390 KW teljesítmé-
nyű Deutz turbódízel motor16 és 7+1 sebes-

15 STANAG 4569 szerint: a 3-as védelmi szint szemből 
14,5 mm-es nehéz géppuska, oldalról és hátulról 12,7 
mm-es nehézgéppuska, míg aknarobbanás esetében 
a jármű hasa alatt 8 kg, kerekei alatt 8 kg TNT-nek 
megfelelő erősségű robbanás esetén képes a személy-
zet életét megvédeni.

16 HAN, Kubilay: First Omani PARS III delivered, 
published 31 of July 2017, https://www.monch.com/
mpg/news/land/1866-fnss-oman.html (letöltve: 2018. 
október 18.)

séges automata nyomatékváltó gondoskodik, 
kétfokozatú osztóművön elosztva a nyoma-
tékot a négy hajtott tengely között. A gyártó 
jelenleg hét különböző alváltozatban kínálja 
eladásra: kétféle gyalogsági harcjármű (25 
vagy 30 mm-es gépágyúval), páncélozott 
szállító harcjármű (távirányított géppuská-
val), valamint vezetési pont, önjáró aknave-
tő, műszaki mentő vontató és sebesültszállító 
kialakítással. A jármű üzemeltetését meg-
könnyíti, egyben meg is nehezítheti a szá-
mítógép által felügyelt technikai kiszolgálási 
rendszer, a különböző paramétereket figyelő, 
az esetleges problémákról tájékoztató infor-
matikai rendszer. Ez utóbbi segítségével az 
üzemeltető állomány mindig a szükséges in-
formációk birtokában lehet a jármű rendsze-
reinek állapotáról, a rendkívüli meghibásodá-
sok megelőzhetőek. A jármű el van látva egy 
kiegészítő erőforrással a fedélzeti elektromos 
rendszerek tartós üzemeltetésére, akkumulá-
torok töltésére.

A nagyméretű kerekek, a meredek terep-
szögek és nem utolsósorban a változtatható 
magasság rendkívüli terepjáró képességet 

A teljesen áttervezett 4×4-es változat prototípusa
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biztosít a járműnek. Mind a hat-, mind pedig 
a nyolckerekű változatok maximális sebessé-
ge 100 km/h országúton,17 valamint a három 
métert meg nem haladó szélességnek kö-
szönhetően a legtöbb korszerű katonai teher-
szállító repülőgéppel szállíthatóak (KC-390, 
A-400M, C-17A, C-5M).18

Értékelés

A PARS III szériáról általában elmondha-
tó, hogy az eredeti koncepcióból megtartott 
ugyan néhány technikai megoldást (futómű, 
kormányzás, felépítés), ugyanakkor a pán-
célvédelem fokozása érdekében jelentősen 
átalakult. Rugalmasan kialakítható fegy-
verzete, műszerezettsége révén a legtöbb 
potenciális alkalmazó képes a saját követel-
ményeinek megfelelő rendszert felépíteni a 
járműcsalád tagjaiból.

Vélelmezhető néhány hiányossága is a jár-
műnek. Szerkezeti kialakítása nem szolgálja 
a személyzet védelmét, a mellső részben el-

17 https://www.fnss.com.tr/en/product/pars-8x8 (letölt-
ve: 2018. október 14.)

18 http://www.military-today.com/apc/pars.htm, (letölt-
ve: 2018. október 14.)

helyezett vezető és parancsnok fenyegetett-
sége szembeötlő. Találat esetén mindkettő 
kiesik a harcból, védelmük fokozása szinte 
lehetetlen a jármű elejében. A jármű legna-
gyobb előnye, a változtatható magasság, egy-
ben kihívás is az üzemeltetés szempontjából. 
A hidropneumatikus működésű felfüggesztés 
fokozza a jármű manőverező képességét és 
aknavédelmét, ugyanakkor karbantartása, 
üzemeltetése mindenféleképp bonyolultabb, 
mint a hagyományos rugózással rendelke-
ző harcjárműveké. A gyenge logisztikával 
rendelkező, hiányos kiképzettségű, alulfi-
nanszírozott hadseregek nem tudják tartósan 
üzemeltetni az eszközt. Ugyanez igaz a szá-
mítógépekkel felügyelt rendszerekre, a külső 
kamerákra. Bár a technika fejlődése egyértel-
műen ebbe az irányba mutat, ma minden kor-
szerű harcjármű fel van szerelve kamerákkal, 
azok képei több helyen (elöljáró vezetési 
pontjain is) megjeleníthetőek, az üzemelteté-
si körülmények és lehetőségek azonban sok 
esetben nem engedik meg minden alkalma-
zónak a legkorszerűbb technikák és techno-
lógiák tartós, illetve harci körülmények közti 
üzemeltetését.

Az összkerékkormányzás beépített terüle-
ten, szűk helyeken előnyös lehet, azonban a 
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magas tömegközépponttal együtt rendkívül 
borulásveszélyessé teszi a járművet. Ez hat-
ványozottan igaz a nagysebeséggel végrehaj-
tott menetek során, márpedig a gumikerekes 
járművek előnyének itt kellene megmutat-
koznia. Ha az instabil manőverjellemzők mi-
att korlátozni kell egy jármű sebességét, az a 
legnagyobb előnyét veszi el: a gyorsaságot. 
Márpedig lassú leopárd nem fog zsákmányt 
ejteni.
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DR. PETRUSKA FERENC ŐRNAGY:  
AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK HUMÁN 

REKONVERZIÓS SZABÁLYOZÁSA

N E M Z E T K Ö Z I  E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S  
É S  M Ű V E L E T E K

Az Amerikai Egyesült Államok humán 
rekonverziós szabályozása, intézményesítése 
és finanszírozása, sőt még a veteránok ellátá-
sának informatikai háttere is összkormányzati 
valósul meg, emellett össztársadalmi támoga-
tást is élvez és ezek minden szintjén, nemzet-
közi összehasonlításban is páratlan. Kutatása-
im során nem találtam olyan államot, amely 
akár egyetlen dimenzióban csak megközelí-
tené az USA gondoskodását kiszolgált kato-
náiról, amely jelenleg csak tovább erősödik 
Donald Trump elnöki ciklusában. Az amerikai 
veteránokról való gondoskodásért külön tár-
ca, a Veteránügyi Minisztérium (Department 
of Veteran Affairs – VA) felel, a leszereltekről 
való gondoskodás intenzitását pedig hűen ér-
zékeltetheti, hogy e minisztérium 2016. évi 
költségvetése2 Magyarország teljes költségve-
tésének3 több mint ötszörösét tette ki. 

1 „The simpletruth is thateveryveteran has hisorherow-
nunique story, and there's no singlenarrativeabout the 
issue of veteransfindingcivilianemployment. And no 
singlesolution.” – Cathy Engelbert, a Deloitte jelen-
legi elnöke

2 273 Mrd US, amely év végi középárfolyamon (294 
HUF = 1 USD) 80 262 Mrd HUF-nak felelt meg.

3 15 800 Mrd forint, amely az év végi középárfolyamon 
54 Mrd USD

Amerikai Egyesült Államok  
hadseregének rekonverziós  

szabályozást érintő sajátosságai

Az Amerikai Egyesült Államok hadereje 
négy haderőnemből, azaz a szárazföldi erők-
ből (United States Army), a légierőből (Uni-
ted States Airforce), a haditengerészetből 
(Unites States Navy), a tengerészgyalogság-
ból. Bár nem tartozik az államok haderejébe 
a Nemzeti Gárda (United States National 
Guard) és a Légügyi Nemzeti Gárda (Uni-
ted States Air National Guard), de humán 
rekonverziós szempontból azonos szabályok 
vonatkoznak tagjaikra. Látszólag ellentmon-
dásos módon az Amerikai Egyesült Államok 
toborzási rendszerét a ’90-es években ta-
pasztalható gazdasági konjunktúra rendkívül 
nagy kihívás elé állította. Ennek az volt az 
oka, hogy a civil szféra elszívó ereje és a vi-
etnámi háború óta4 önkéntes amerikai hadse-

4 Az elvesztett vietnámi háború után az Egyesület Álla-
mok hadseregének belső, társadalmi támogatottsága 
és ennek következtében létszáma jelentősen csök-
kent. Az általános hadkötelezettséget 1973 júliusában 
felfüggesztették és átálltak a toborzásos személyi ki-
egészítési rendszerre.

„A teljes igazság az, hogy minden veteránnak saját története van  
és nem csupán egyetlen történet létezik a polgári foglalkoztatást kereső veteránokról,  

ahogy nem létezik minden helyzetben működő megoldás sem.”1

Cathy Engelbert 
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reg elavult toborzási rendszerének előnytelen 
hatása együttesen volt jelen. A haderőnemek 
közül elsőként a haditengerészet tett lépése-
ket a toborzási és rekonverziós intézmény-
rendszer fejlesztésére: kezdeményezéseket 
tett a felvételi bónuszok növelésére, ösztönző 
csomagokat készített, hatékonyabb jelentke-
zési rendszert vezetett be és támogatni kezdte 
a toborzókat.

Az Amerikai Egyesült Államok 
rekonverziós stratégiájának további egyedi-
sége abban áll, hogy pszichológiai támoga-
táson van a hangsúly miközben az anyagi 
támogatás teljesen természetes, így kevésbé 
hangsúlyos. A Veteránügyi Minisztérium se-
gít megteremteni a stabil hátteret, miközben 
szigorúan orvosi és pszichológiai vonalon is 
gondoskodik a leszerelőkről. Ennek lényeges 
oka, hogy az USA fegyveres erőinél 2012-
től valójában többen halnak meg saját (349 
katona), mint idegenkezűség (295 katona) 
által. Az említett évben szárazföldi erők tag-
jai közül 182 fő, tengerészgyalogosok közül 
48 fő, légierőnél 59 fő, valamint haditenge-
részetnél 60 fő önkezével vetett véget életé-
nek5. A leszerelt katonák körében elkövetett 
öngyilkosságok száma még megdöbbentőbb, 
hiszen csak 2015-ben 6 281, valamint 2016-
ban 6079 (!) ilyen eset történt. Ez azt jelenti, 
hogy az amerikai veteránok közül 80 percen-
ként dobja el az életét6. Az öngyilkosságok 
egyik gyakori oka a katonai hierarchiába való 
betagozódásra képtelenség. A széles körben 
elterjedt vélekedéssel ellentétben tehát nem 
a harctéren elszenvedett félelem és a terror 
okozza a legnagyobb pszichológiai károkat, 
hanem a szégyen és a bűntudat miatt szen-

5 https://www.theguardian.com/world/2013/feb/01/
us-military-suicide-epidemic-veteran Letöltve: 
2017.10.10.

6 https://www.theguardian.com/us-news/2018/sep/26/
suicide-rate-young-us-veterans-jumps Letöltve: 
2018.09.30.

vednek legtöbben7. Emellett a hadseregben 
sokan a társadalomtól hermetikusan elzárt 
szervezetben, sajátos értékrend szerint éltek, 
így pusztító kirekesztettségként és veszteség-
érzésként élik meg a leszerelést8.

Ami a személyi állomány összetételét ille-
ti, a legénységi állomány tagjai a tiszteknél 
fiatalabbak. Sokan a legényég tagjai közül 
nem rendelkeznek középfokú végzettséggel 
sem, amikor felszerelnek. Például 2008-ban, 
amikor az amerikai csapatok többsége a kon-
tinensen kívül teljesített szolgálatot, a sze-
mélyi állománynak csupán 4,5%-ának volt 
felsőfokú végzettsége és az 52%-a 25 éves 
vagy annál is fiatalabb9 volt. 2014 és 2016 
között a megkérdezett veteránok 65-80 szá-
zaléka a munkaközvetítés nélkül elhagyta a 
hadsereget10, és arra számított, hogy gyorsan 
talál valami értelmes munkát. A fiatal vete-
ránok lelkileg készen állnak arra, hogy végre 
új munkát keressenek, különféle okok miatt 

7 Bongar, B. M., Sullivan, G., & James, L. C. (Szerk.). 
(2017). Handbook of military and veteran suicide: 
assessment, treatment, and prevention. Oxford ; New 
York: Oxford University Press.

8 Lásd bővebben: Bateson, J. (2015). The last and 
greatest battle: finding the will, commitment, and 
strategy to end military suicides. Oxford ; New York: 
Oxford University Press.

9 Analysis of VA Health Care Utilization among 
Operation Enduring Freedom (OEF), Operation 
Iraqi Freedom (OIF), and Operation New Dawn 
(OND) Veterans: Cumulative from 1st Qtr FY 2002 
through 2nd Qtr FY 2015. Washington, DC: Author. 
http://www.publichealth.va.gov/docs/epidemiology/
healthcare-utilizationreport-fy2015-qtr1.pdf Letöltés: 
2018.01.21.

10 Castro, C. A., Kintzle, S., & Hassan, A. (2014). 
The State of the American Veteran: The Los An-
geles CountyVeterans Study. Los Angeles: USC 
Center forInnovation and Research on Veterans& 
Military Families. http://cir.usc.edu/wp-content/
uploads/2013/10/USC010_CIRLAVetReport_FPpgs.
pdf; Kintzle, S., Rasheed, J. M., & Castro, C. A. 
(2016). The State of the American Veteran: The 
ChicagolandVeterans Study. http://cir.usc.edu/
research/research-projects/chicagoland-veterans-
study Letöltés: 2018.03.22.
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mégis felkészületlennek bizonyulhatnak. 
A katonai szolgálat ugyanis egy fegyelme-
zett, merev, átlátható környezetben zajlik, vi-
szonylag kiszámítható fizetési struktúrával és 
minisztériumi hierarchiában, emiatt a katonai 
munkakörnyezethez hozzászokott veteránt 
sokszor váratlanul éri a civil szféra szabá-
lyozatlansága. Például az felvételi interjúk 
azt mutatják, hogy a veteránoknak irreális el-
várásaik és elképzeléseik vannak arra vonat-
kozóan, hogy a katonai készségeiket hogyan 
használják fel a polgári munkakörben. Bár 
nagyon motiváltak a kemény munkára és a 
vállalati hierarchiában való elemelkedésben, 
a veteránok csalódottak, hogy alacsony, kez-
dő munkakörből indulnak és a hadseregben 
töltött évek ellenére pályakezdőnek minősí-
tik vagy legalábbis akként kezelik őket.

Az Amerikai Egyesült állomok humán 
rekonverziós szabályozása

Az amerikai rekonverziós szabályozás rend-
kívül komplex. Az első világháború után a 
katonák egyszeri leszerelési segélyt kaptak, 
amely több évtizedes társadalmi feszültséget 
okozott. A két világháború között létrehozott 
veteránszervezetek rendkívül aktívak voltak 
és több milliós tagsággal rendelkeztek, vala-
mint a civil társadalomba visszavezetés prob-
lémáját is igyekeztek megoldani. A második 
világháború alatt a politikusok el akarták 
kerülni a háború utáni zűrzavart11, amelyet 
a veteránoknak biztosított visszás első vi-
lágháborús kompenzáció miatt következett 
be. A Kongresszus támogatott egy olyan 
törvényjavaslatot, amely a tényleges katonai 
szolgálatot tett férfiak és nők számára szé-
leskörű kompenzációt és egyéb előnyöket 

11 Bound, John, and Sarah Turner. „Going to War and 
Going to College: Did World War II and the G.I. Bill 
IncreaseEducationalAttainmentforReturningVetera
ns?” Journal of Labor Economics 20#4 (2002), 784–
815. o.

biztosít. Az első legfontosabb ilyen törvény 
az 1944. június 22-étől hatályos és számos 
módosításon átesett, a leszolgált katonák 
visszailleszkedésének elősegítéséről szóló 
törvény12 (G.I.13 Bill). A legendás törvényről 
könyvek jelentek meg, külön kormányzati 
weboldallal14 rendezik és generációk sorsára 
volt és van hatással, ezért érdemes előírása-
it és eredményeit vizsgálni. Történészek és 
közgazdászok egyetértenek15 abban, hogy a 
törvényt egyértelműen gazdasági és politikai 
sikertörténet16, amely határozottan hozzájá-
rult az amerikai humán tőke javulásához és 
ezzel az USA hosszú távú gazdasági növeke-
dését is eredményezte. A törvény segítséget 
jelentett az 1929. és 1933. közötti gazdasági 
világválság után született és a második vi-
lágháborút végigharcoló generáció17 karak-

12 Glenn C. Altschuler and Stuart M. Blumin, The GI 
Bill: A New DealforVeterans (2009) 54–57. o.

13 Eredetileg a „G.I.” a „Galvanized Iron”, azaz hor-
ganyzott vas kifejezésből ered. Az I. világháború 
idején ugyanis az amerikai katonák a becsapódó né-
met tüzérségi lövedékeket „G.I. doboznak” nevezték. 
A „G.I.” jelenleg az Egyesült Államok szárazföldi és 
légierejének katonáira, valamint felszerelésükre álta-
lánosan használt argó. Emellett „G.I.” a „Government 
Issue”, azaz kormányzati kiadás vagy Generel Issue”, 
azaz általános kiadás kifejezések kezdőbetűjét is 
jelenti. A világháború alatt a „G.I.” a katonák és a 
légijárművek általános felszerelésének „kormányzati 
kiadása” vagy „általános kiadása” értelemben is al-
kalmazták és a két fogalom értelmezése ezzel össze-
ért. A „G.I.” kifejezés jelenleg széles körben elterjedt 
az Egyesült Államokban.

14 www.benefits.va.gov/gibill és https://www.vets.gov/
education/gi-bill/

15 Humes, Edward (2006). Over Here: How the G.I. Bill 
Transformed the American Dream. Harcourt. 

16 A G.I. Bill törvényeket gazdasági jelentőségüket te-
kintve az ún. Telepes Törvények mellett emlegetik 
egy szinten, amelyek összességében több mint 270 
millió hektár állami földet, vagyis az Egyesült Álla-
mok teljes területének közel 10%-át adták át 1,6 mil-
lió kérelmezőnek tulajdonosnak.

17 A Legnagyszerűbb Generáció (Greatest Generation) 
elnevezést először Tom Brokaw amerikai újságíró 
használta azokra az amerikai férfiakra és nőkre, akik 
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terének kialakításához és egzisztenciájának 
megszilárdításához. Az eredeti törvény elne-
vezése a későbbi háborúk veteránjainak, va-
lamint a békeidőszakos szolgálatoknak nyúj-
tott egyéb juttatási programokat is magában 
foglalja, azaz a későbbi rekonverziós sza-
bályozások gyűjtőfogalmává vált.Az eredeti 
törvény számos rekonverziós kedvezményt 
biztosított a második világháborús veterá-
noknak. A törvény differenciált rekonverziós 
támogatási rendszert vezetett be, amely tör-
ténelmi jelentőségű volt és jelenleg is vizs-
gálatra érdemes. A rekonverziós támogatások 
már a kezdetekben magukban foglalták a 
tandíjat és a megélhetési költségeket a kö-
zépiskolai, főiskolai vagy szakképzésben 
való részvételhez, az alacsony költségű jel-
zálogokat, az alacsony kamatozású hiteleket 
a vállalkozás megkezdéséhez, valamint egy 
év munkanélküliségi kompenzációt. Minden 
olyan veterán számára elérhető volt, akik 
legalább 90 napig harcoltak a háborús évek 
alatt és nem méltatlansági okokból szerelték 
le. 1956-ban mintegy 7,8 millió veterán hasz-
nálta a G.I. Bill oktatási ellátásokat, mintegy 
2,2 millióan főiskolák vagy egyetemek, és 
további 5,6 millión vettek részt valamilyen 
képzésben. A kedvezményezettek nem fi-
zettek semmilyen jövedelemadót a törvény 
által biztosított bevételek után, mivel azok 
nem tekinthetők jövedelemnek. A törvény 
1984-től 2008-ig hatályos szabályozása a 
törvényjavaslatot kezdeményező demokrata 
képviselő18 után Montgomery G.I. Billként19 

háborús és gazdasági erőfeszítései hozzájárultak a 
világháború megnyeréséhez és az USA gazdasági 
prosperitásához. Brokaw a könyvben azt írta: „Úgy 
hiszem, ez volt a legnagyobb generáció, amelyet va-
laha a társadalom létre hozott” és meggyőződéssel 
állította, hogy ezek a férfiak és nők nem hírnévért 
és elismerésért küzdöttek, hanem azért, mert ezt tar-
tották helyesnek. Lásd: Tom Brokaw: The Greatest 
Generation (1998)

18 Gillespie V. Montgomery
19 https://www.benefits.va.gov/gibill/mgib_ad.asp

került be a köztudatba. A szabályok szerint az 
amerikai katonák szolgálati viszonyuk során 
100 USD-t fizettek be havonta 12 hónapon 
keresztül20. A támogatás felhasználható fő-
iskolai végzettség megszerzésére, műszaki 
vagy szakmai tanfolyamokra, pilótaképzés-
re, gyakornoki képzésre vagy munkahelyi 
képzésre, high-tech képzésre, engedélyezési 
és tanúsítási vállalkozói tréningre, bizonyos 
belépési vizsgákra és levelező tanfolyamok-
ra. A szinten tartó vagy továbbképzési tanfo-
lyamok bizonyos körülmények között szin-
tén támogatók. A fenti képzéseket általában 
a leszerelést követő 10 éven belül meg kell 
kezdeni. A tízéves határidő meghosszabbít-
ható azon időtartammal, amely alatt a katona 
fogyatékossága (sérülése) miatt akadályoz-
tatva vagy hadifogságban volt. A képzés 
legfeljebb 36 hónapig tarthat. A támogatá-
sokat intenzitásuk (kifizetendő összeg), az 
érintett szolgálati viszonyának kezdete és 
szolgálati ideje szerint csoportosítják négy 
különböző kategóriába. A G.I. Bill 31. feje-
zete olyan szakmai rehabilitációs programot 
ír elő, amely szolgálatteljesítéssel összefüg-
gő fogyatékossággal élő veteránok számára 
szolgál. Ez a program elősegíti a megfelelő 
jövedelemszerző foglalkoztatást szakmai és 
személyes tanácsadással, képzési támogatás-
sal, havi táppénzzel az aktív képzés alatti és 
utáni foglalkoztatás támogatásával. Lakhatá-
si szolgáltatásokat is lehet nyújtani a munka-
keresők segítése érdekében vagy a jelenleg 
munkaképtelen jogosultak önállóságának 
támogatására. Annak érdekében, hogy a ké-
relmező a 31. fejezet szerinti minősítést és 
ezáltal jogosultságokat megkapja, legalább 
20%-os (ennek legalább fele szolgálati te-
vékenységgel összefüggő) fogyatékosságot 
kell megállapítani és igénybe kell vennie a 
szakképzési rehabilitációs szolgáltatásokat. 
A veteránnak minősítést és ezáltal az ellátást 

20 https://www.benefits.va.gov/gibill/docs/pamphlets/
ch30_pamphlet.pdf
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kizárja, ha valakit fegyelmi vagy méltatlan-
sági okokból szerelnek le. A törvény 12 éves 
járadékot garantál. Az illetményre való jogo-
sultság a leszereléstől vagy a fogyatékosság 
megállapításától (alkalmatlanná minősítés) 
kezdődik. A jogosultaknak általában 48 hó-
nap áll rendelkezésükre, hogy a rehabilitá-
ciós tervet teljesítsék. A „komoly foglalkoz-
tatási hátrányban” állóknak ítélt résztvevők 
általában mentességet élveznek a legfeljebb 
12 éves támogathatósági időszak alól és 
még további hónapokra jogosultak a jóvá-
hagyott rehabilitációs tervek befejezéséhez. 
A G.I. Bill 32. fejezete szabályozza a Vete-
ránok Képzési Segély Programját (Veterans 
Educational Assistance Program – VEAP) 
A program azok számára áll rendelkezésre, 
akik először 1977. január 1. és 1985. június 
30. között beléptek a hadseregbe és úgy dön-
töttek, hogy katonai illetményükből járulja-
nak hozzá ehhez az oktatási segélyprogram-
hoz. A résztvevők hozzájárulásait a kormány 
az egyénileg befizetett megtakarítás minden 
egyes dollárjához még egy dollárt tesz hozzá. 
Ezt a támogatást adják meg a felsőoktatási 
képzésekhez, repülésoktatáshoz, munkahe-
lyi képzéshez és levelező tanfolyamokra is. 
A megfelelő képzés megtalálásához a Vete-
ránügyi Minisztérium személyes ügyfélszol-
gálat mellet 2018-tól már aktív web felületet, 
a GI Bill Összehasonlítási Eszközt (G.I. Bill 
Comparison Tool) is alkalmaz. Ez a forradal-
mi és minisztériumos eszköz először a kérel-
mező katonai státuszára kérdez (aktív katona, 
veterán, Nemzeti Gárda tagja, tartalékos, il-
letve ezek leszármazója vagy házastársa). Ezt 
követően kell be kell állitani, hogy melyik GI 
Bill kedvezményt (Post-9/11 GI Bill (Chapter 
33), Montgomery GI Bill – ActiveDuty 
(MGIB-AD/Chapter 30, Montgomery GI 
Bill – Selected Reserve (MGIB-SR/Chapter 
1606, Reserve Educational Assistance Prog-
ram (REAP/Chapter 1607) , Survivors’ and 
Dependents’ Educational Assistance Prog-
ram (DEA/Chapter 35) kivánja a jogosult 

érvényesiteni. Ezt követően a leszolgált időt, 
az igényelt oktatási formát (személyes, online 
vagy minkettő), a lakhelyet kell beállitani. 
A fenti adatok betáplásása ereményeként a 
tmoagtott oktatási intzmények listáját21 és a 
kedvezmény mértékét kapja meg a kérelme-
ző. 

A jogszociológiai szempontból vizsgálva, 
azaz a végrehajtás és az előírások érvényesü-
lése szempontjából több irányból érte kritika a 
törvényt. Ezek a törvényszövegezését, annak 
értelmezését és érvényesülését is érték. A tör-
vény személyi hatálya kezdetben például nem 
terjedt ki az amerikai hajók civil legénységé-
re és logisztikusaira sem. Ők valóban árut és 
személyeket szállítottak békeidőszakban, de 
hadiállapotban az USA haditengerészetének 
alárendeltségében katonákat és hadianyagot 
is kötelesek szállítani, amikor parancsra vé-
gezték feladataikat és az ellenség célpontját 
képezték. Hiába minősültek már 1936-tól ka-
tonai személyzetnek, a törvény hatálya csak 
2007-ben terjedt ki rájuk. Kezdetben a másik 
problémát a faji diszkrimináció jelentette, 
hiszen a végrehajtó szervezetekben legtöbb-
ször fehér amerikai tisztviselők ültek, akik 
diszkriminálták a fekete amerikaiakat. Így 
például a 67 000 jelzálog-kedvezményezett 
között száznál is kevesebb fekete amerikai 
volt. Végül a törvény által biztosított képzé-
si kedvezmények miatt már a '40-es éveken 
számos szakiskola alakult. Ennek oka, hogy 
az állam a képzési költségek 90 %-át magára 
vállalta és a képzésben résztvevőnek csak a 
tandíj 10%-át kellett megtéríteni és jelenleg a 
képzési támogatások 40%-a22 már profitori-
entált szakképző-helyekre vándorol. A prob-
léma súlyosságát érzékelteti, hogy a törvény 
hatálybalépését követő 68 évvel Obama 

21 https://www.benefits.va.gov/gibill/comparison_tool/
about_this_tool.asp#BE Letöltés: 2018.03.22.

22 https://www.cbsnews.com/news/warrior-scholar-
project-helps-veterans-transition-to-college-life/
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elnök is kénytelen volt elnöki rendeletet23 
hozni az erőszakosan toborzó szakiskolák és 
főiskolák visszaszorítására.

Georg Bush elnöksége alatt, 2008. szept-
ember 30-án a 110. kongresszusi ülés hagyta 
jóvá a hadseregfejlesztés, Veteránügyi Mi-
nisztérium és további szervezetek támoga-
tásáról és egyéb célokról szóló törvényt24, 
közismert nevén a 9/11 veteránok képzésé-
nek támogatásáról szóló 2008. évi törvényt 
vagy még rövidebben Post 9/11 G.I. Bill-t. 
A törvényjavaslat szövegét és annak indok-
lását is egy tengerészgyalogosból és kitünte-
tett, Vietnámot megjárt veteránból lett szená-
tor, James Henry Webb fogalmazta meg és 
a javaslatot egységesen támogatta a számos 
országosan elismert, hatalmas tekintélyű ve-
terán szervezet, mint az Amerikai Veteránok 
(AMVETS)25, az Amerikai Légió (The Ame-
rican Legion)26, az Amerikai Egyesült Álla-
mok Külföldi Háborúinak Veteránjai (The 
Veterans of Foreign Wars of the U.S.)27, az 
Amerikai Egyesült Államik Irakban és Af-
ganisztánban Szolgált Veteránjai (Iraqand 
Afghanistan Veterans of America)28, Rok-
kant Amerikai Veteránok (Disabled Ameri-
can Veterans)29, Diák Amerikai Veteránok 
(Student American Veterans)30 és a Mozgás-
sérült Amerikai Veteránok (Paralyzed Ameri-

23 ExecutiveOrder 13607 of April 27, 2012 Establish-
ingPrinciples of Excellence forEducationalInstitu-
tionsServing Service Members, Veterans, Spouses, 
and OtherFamilyMembers (letöltve: https://www.
gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-05-02/pdf/2012-10715.
pdf)

24 An Act making appropriations for military 
construction, the Department of Veterans Affairs, and 
related agencies for the fiscal year ending September 
30, 2008, and for other purposes

25 http://amvets.org/about-us/
26 https://www.legion.org/about
27 https://www.vfw.org/ Letöltés: 2018.09.30.
28 https://iava.org/ Letöltés: 2018.09.30.
29 https://www.dav.org/ Letöltés: 2018.09.30.
30 https://studentveterans.org/ Letöltés: 2018.09.30.

can Veterans)31. Ezzel a törvénymódosítással 
lényegében kiterjesztették a G.I. Bill oktatás-
támogatása rendelkezéseinek személyi hatá-
lyát a 2001. szeptember 11-e után szolgáló 
veteránokra. A törvény azt célozza, hogy a 
veteránok főiskolai kiadásait olyan mérték-
ben fedezze, mint az eredeti G.I. Bill a máso-
dik világháború után tette. A törvény fő ren-
delkezései közé tartozik az állami négyéves 
felsőoktatási képzésnek 100%-os intenzitású 
finanszírozása minden veterán számára, aki 
2001. szeptember 11. óta aktív szolgálatot 
töltött be három éven át. A törvény óriási 
áttörést jelent az érintet alanyi kör vonatko-
zásában, hiszen ezek a jogosultságok átadha-
tóvá és örökölhetővé váltak, azaz a veterán 
saját házastársa vagy a gyermekei javára 
lemondhat a továbbtanulási jogosultságáról. 
Igaz, ez esetben a törvény nem elégszik meg 
három szolgálati évvel, hanem legalább tíz 
szolgálati évet követel meg. Ez az időszak 
viszont vonatkozhat a részben már leszolgált, 
részben a jövőre nézve vállalt évekre. A tör-
vény kedvezményezettjei a gyakorlatban a 
két-három alkalommal Afganisztánt és Irakot 
megjárt amerikai veteránok32. A felsőoktatási 
támogatás intenzitása függ a 2011. szeptem-
ber 11-ét érintően vagy azt követően leszol-
gált szolgálati évek számától. A támogatás-
hoz minimum 90 leszolgált nap szükséges, 
de már ez is 40 %-os támogatásra jogosít. 
A támogatás további szolgálati évekkel 100 
%-os intenzitásúra emelhető33. A támogatás 
kiterjed 1200 USD összeghatárig a beiratko-
zási díjakra és 100 USD összeghatárig a ta-
nulást segítő könyvekre és egyéb eszközökre 
is. A támogatás a leszereléstől számított 15 

31 http://www.pva.org/ Letöltés: 2018.09.30.
32 A törvényjavaslat szövegét és annak indoklását is 

egy tengerészgyalogosból lett szenátor, James Henry 
Webb fogalmazta meg.

33 https://www.military.com/education/gi-bill/find-
your-new-gi-bill-tuition-and-fee-rate.html Letöltés: 
2018.09.30.
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évig vehető igénybe34 és négy szemeszterig 
tarthat, emellett akár az USA legdrágább 
egyetemein, vagy akár bizonyos korláto-
zással külföldi felsőoktatási intézményeken 
is érvényesíthető. Lakhatási támogatásra is 
jogosult a továbbtanuló, ha a képzés helye 
miatt költözni kénytelen. A lakhatási támoga-
tást eleve kizárja, ha a veterán levelező kép-
zésen vagy e-learning alapú oktatáson vesz 
részt. 2010 decemberében a törvényt35 ismét 
módosították36, amelynek lényege, hogy a 
személyi hatályát kiterjesztették a Nemzeti 
Gárda teljes szolgálati idejű személyi állomá-
nyára, valamint tartalékosaira. A köztudatban 
G.I. Bill 2.0-ként elterjed törvénymódosítás 
ezen kívül lakástámogatást biztosít a levelező 
hallgatók számára, az aktív katonák és G.I. 
Bill jogosult házastársaik évi 1000 USD tá-
mogatásra jogosultak, további oktatási, szak-
képzési lehetőséget vezet be, megszünteti 
az állami felsőoktatási intézetbe iskolázott 
veteránhallgatók tandíját. Ezek mellet beve-
zeti az évi 17 500 USD támogatást, amely 
felhasználható magán felsőoktatási intézmé-
nyek tandíjának megfizetésére (állami felső-
oktatási intézmények veteránoktól egyébként 
sem követelnek tandíjat), lakhatási támoga-
tásra, de megszüntette az oktatási szünetek 
idejére az állami támogatást37. A nem állami 
felsőoktatási intézményekben való tovább-
tanulásnak sajátos szabályozása létezik. En-
nek lényege, hogy csak az ún. Sárga Szalag 
Programban (Yellow Ribbon Program) részt-

34 Montgomery G.I. Bill törvényben csak 10 évig volt 
érvényesíthető az oktatási támogatás.

35 A módosítások zöme 2011 augusztusában és októbe-
rében lépett hatályba.

36 A 2001. szeptember 11-ét követően leszerelt ve-
teránok oktatástámogatásának fejlesztéséről szóló 
2010. évi törvény, https://www.congress.gov/111/
plaws/publ377/PLAW-111publ377.pdf Letöltés: 
2018.09.30.

37 https://www.military.com/education Letöltés: 
2018.09.30.

vevő magániskolák38 magas tandíjait téríti 
meg közvetlenül az állam, azaz a támogatást 
nem a hallgató, hanem helyette közvetlen az 
állam fizeti meg. A tandíjból az állam legfel-
jebb jelenleg39 22 905 USD-t vállal magára 
évente, amely korántsem minden magánis-
kola beiratkozási- és tandíját fedezi. A fent 
említetteknek megfelelően a veterán jogosult 
házastársának vagy gyermekének a fenti to-
vábbtanulási jogosultságot átengedni. 2011 
augusztusában a Veteránügyi Minisztérium 
17 5000 US-ban maximalizálta a magánis-
kolák tandíjának költségtérítését és csak a 
tandíjat állja a jövőben az állami fenntartású 
felsőoktatási intézményekben is. A magánis-
kolák önként csatlakozhatnak a programhoz 
és kötelesek lemondani a tandíjuk állam által 
megtérített részéről és a Veteránügyi Minisz-
térium szerződést köt az iskolával. A szerző-
désben a felek kiköthetik, a kedvezmények 
mértéket és a kedvezményben részesítendő 
veterán hallgatók számát is. Ezt követően a 
veterán felvételre jelentkezhet a magánisko-
lába, feltéve hogy nem méltatlansági okok-
ból szerelt le, 2001. szeptember 11. követően 
legalább 36 hónapot leszolgált, amennyiben 
ennél kevesebbet, tandíjtámogatások arányo-
san oszlanak meg. 

A fenti térítések amennyiben nem fedezik 
a továbbtanulás költségeit, a veterán hallga-
tók szövetségi segélyt (Federal Student Aid 
Application – FAFSA) igényelhetnek főis-
kolai képzésük fedezésére. A G.I. Bill 2.0-t 
széles körben fontos jogszabálynak tekintik 
sokszor éri kritika a szabályozásnak azt a ré-
szét40, miszerint a támogatásokhoz a katonák 
még aktív szolgálati éveik alatt hozzájárul-
hatnak, de ha annak maximumát (600 USD) 
elérik, az esetben további kompenzációt nem 
kapnak. Megjegyzendő viszont, hogy a tá-

38 https://www.benefits.va.gov/GIBILL/yellow_ribbon/
yrp_list_2017.asp Letöltés: 2018.09.30.

39 2018. szeptember 31.
40 https://benefits.va.gov/gibill/
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mogatási maximum alatt befizetett minden 
egyes dollárhoz a Veteránügyi Minisztérium 
további 8 (!) dollárt tesz hozzá. 

Ez a nevet viseli például Barack Obama 
elnök által 2012-ben aláirt 13607-es elnöki 
rendelet, amely igyekszik visszaszorítani a 
katonák, veteránok és családjaik ellen pénz-
ügyi visszaéléseket elkövető és erőszakosan 
toborzó elhelyezési szolgáltatókat.  

2017-ben Donald Trump elnök aláírta a 
„Mindörökké GI Bill41” elnöki rendeletet, 
amely meghosszabbította a veteránok számá-
ra az oktatási lehetősek igénybevételére ren-
delkezésre álló időt. 2018. január 9-én pedig 
elnöki rendeletben biztosította a frissen le-
szereltek számára legfeljebb egy évig a men-
tálhigiénés kezelést42. Az elmúlt négy évben 
az USA Védelmi Minisztériuma jelentős for-
rásokat fordított a probléma megoldására. Az 
Egyesült Államok Veteránügyi Minisztériu-
ma43 (US Department of VeteransAffairs) ön-
gyilkosság-megelőzési programot44 indított, 
amely megpróbál segítséget nyújtani a vete-
ránoknak, hogy leküzdjék a megbélyegzést 
és szükség esetén segítséget kérhessenek. 
Ezenkívül elindított egy oktatási kampányt, 
amely arra ösztönzi az aktív katonákat, hogy 
kísérjék figyelemmel társaik körében a szo-
rongás jeleit.

2014 májusában nyilvánosságra került, 
hogy legalább negyven arizonai veterán 
egészségügyi kezelések elmaradása miatt 

41 https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-
bill/3218/text?q=%7B%22search%22%3A%5B%22
hr+3218%22%5D%7D&r=1 

 h t t p s : / / w w w. b e n e f i t s . v a . g o v / G I B I L L /
FGIBCommunications.asp

 https://www.benefits.va.gov/GIBILL/forevergibill.
asp

42 h t t p s : / / w w w. d e f e n s e . g o v / N e w s / A r t i c l e /
Article/1411817/trump-signs-order-to-improve-
mental-health-resources-for-transitioning-veterans/

43 https://www.va.gov/ Letöltés: 2018.03.22.
44 Army Suicide Prevention Program http://www.

armyg1.army.mil/hr/suicide/media3.asp Letöltés: 
2018.09.30.

halt meg. Erre válaszul 2017. április 27-én 
Donald Trump elnök rendeletben alapította 
meg az Elszámoltatási és Bejelentővédelmi 
Minisztériumt. És végül Trump elnök 2018. 
január 9-én írta alá elnöki rendeletét a vete-
ránok átjárhatóságának támogatására a kato-
nai szolgálatból a polgári életbe (Presidential 
Executive Order on Supporting Our Veterans 
During Their Transition From Uniformed 
Service to Civilian Life45). Az elnöki rendelet 
teljes mértekben humán rekonverziós célú. 
A rendelet közvetlen előzménye és indoka 
a veteránok rendkívül magas öngyilkossági 
rátája, amely különösen magas a leszerelést 
követő első évben: az öngyilkossági arány 
körülbelül kétszerese az általános veterán 
öngyilkossági aránynak. Ennek csökkentése 
érekében az elnök javítani akarja veteránok 
a mentális egészségét és a rendelkezésükre 
álló öngyilkosság megelőzési ellátáshoz való 
hozzáférést a leszereléstől a polgári életbe 
való átmenet utáni kritikus egyéves időszak 
során. A legtöbb veterán ugyan a szolgálati 
viszony alatt általában rugalmasabbá válik 
és olyan készségeket sajátít el, amely polgá-
ri munkakör betöltésére is alkalmassá teszi. 
Sajnos egyes esetekben a leszerelést követő 
első évben egyes veteránok katonai tapaszta-
lataik képtelenek visszailleszkedni a polgári 
életbe és tragikus módon ezért eldobják éle-
tüket. Ezeknek a tragédiáknak a megelőzése 
érdekében minden egyes veteránnak általá-
nos hozzáféréssel kell rendelkeznie a legma-
gasabb színvonalú mentális egészségügyi és 
öngyilkossági megelőzési kezelésekhez - kü-
lönös a leszerelést követő 1 éves időszakban. 
Kétszer annyi veteránnak van szükséges men-

45 https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/
presidential-executive-order-supporting-veterans-
transition-uniformed-service-civilian-life/ Letöltés: 
2018.09.30.

 https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/
president-donald-j-trump-takes-care-veterans-
battlefront-home-front/
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tálhigiénés kezelésre, mint amennyi tényle-
gesen jelentkezik is kezelésre és a mentális 
egészségügyi ellátást igénylő veteránoknak 
csupán fele részesül megfelelő kezelésben. 
Az Irakból vagy Afganisztánból visszatérő 
veteránok körülbelül 18,5% szenved post 
traumás szindrómától vagy depressziós. A le-
szerelést követő első hónapban a veteránok 
2,5-szer nagyobb eséllyel, a leszerelést kö-
vető 3 és 12 hónap között pedig háromszor 
nagyobb valószínűséggel követnek el öngyil-
kosságot, mint aktív katonaként. A rendelet 
utasítja a Veteránügyi Minisztériumot, hogy 
bővítse és korszerűsítse ellátásukat és gondo-
zásukat, valamint négy egyedülálló technoló-
giai innovációval segítse a veteránok egész-
ségügyi ellátáshoz való hozzáférését. Az első 
a Veteránügyi Minisztérium „Bárhonnan bár-
hová” típusú egészségügyi ellátás bővítése, 
amely lehetővé teszi a Veteránügyi Minisz-
térium szolgáltatónak, hogy ún. tele-egész-
ségügyi technológiát használjanak a veterá-
nok távolról történő kezelésére tartózkodási 
helyüktől teljesen függetlenül. A második a 
Veteránügyi Minisztérium videó kapcsolat 
technológiája, azaz a mobiltelefonok és szá-
mítógépek alkalmazásának nagyobb mértékű 
alkalmazása, amely video kapcsolatot teremt 
a veteránok és az egészségügyi szolgáltatók 
között az ország bármely pontjáról. Nem 
csak új technológiát jelent, hanem a Veterán-
ügyi Minisztérium több mint száz webhelyét 
is használhatják a veteránok, hogy időponto-
kat egyeztessenek mentálhigiénés kezelés-
re. Végül az minisztérium online ütemezési 
programja bizonyos adatokat tartalmaz a 
kezelés helyszíneiről és egyéb részleteiről is. 
A rendelet aláírásával párhuzamosan Trump 
elnök további 2,1 milliárd dollárt biztosított 
Veteránok Választása Program46 (Veterans 

46 https://federalnewsradio.com/commentary/2017/08/
how-the-va-choice-and-quality-employment-act-
of-2017-may-drive-civil-service-reform/ Letöltés: 
2018.09.30.

Choice Program – VCP) számára való fo-
lyamatos hozzáférést az ellátáshoz a VA vá-
lasztási és minőségi foglalkoztatási törvény 
aláírásával, amely engedélyezett a program 
számára. A program lényege, hogy veteránok 
számára lehetőséget biztosit, hogy magán or-
vosi ellátást válasszanak, ha a legközelebbi 
és minisztérium által fenntartott orvosi ellátó 
intézmény több mint 40 mérföldre van vagy 
a javasolt kezelés több mint 30 napot csúszik 
vagy egyéb súlyos terhet jelent a Védelmi 
Minisztérium által biztosított ellátást igény-
be venni. A program lehetővé teszi a jogosult 
veteránok számára, hogy magáncélú ellátást 
választanak, ha a legközelebbi támogatható 
VA létesítménytől több mint 40 mérföldre él-
nek, a klinikailag feltüntetett időponttól szá-
mított 30 napig várják a várakozási időt, vagy 
túlzott terhet jelentenek a VA gondozásához.

A humán rekonverziós rendelet tehát – he-
lyesen – összkormányzati szinten kezeli a 
veteránok problémáját és a rendeletben tes-
tet öltött rekonverziós politika előmozdítása 
érdekében a védelmi minisztert, a veterán-
ügyi minisztert és a belbiztonsági minisztert 
együttműködni köteles a veteránok humán 
rekonverziójában. A rendelet hatályba lépé-
sének napjától számított 60 napon belül a vé-
delmi miniszter, a veteránügyi miniszter és a 
belügyminiszter az elnököt – a belföldi politi-
ka elnökének asszisztense révén – közös vég-
rehajtási tervet terjeszt elő az elnök részére, 
amely részletes előírásokat tartalmaz a men-
tális egészségügyi ellátáshoz és az öngyilkos-
ság megelőzéséhez szükséges forrásokhoz 
való egyenletes hozzáférés biztosításáról, 
valamint a leszerelt katonák átmeneti lesze-
relést követő időszaknak szabályozásáról. 
A rendelet hatályba lépésének napjától szá-
mított 180 napon belül a védelmi miniszter, 
a veteránügyi miniszter és a belügyminiszter 
jelentést tesz az elnöknek a végrehajtási terv 
eredményiéről, hogy a reformok hogyan ha-
tottak a veteránok mentális egészségügyi el-
látások javítására. A jelentésnek tartalmaznia 
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kell: az együttes a reformok előrehaladását; 
bármely olyan további reform szükséges-
ségének tényét, amely segítheti a veteránok 
erőforrásokhoz való hozzáférését és a folya-
matos mentális egészségügyi ellátását, bele-
értve a jogalkotási és szabályozási javaslato-
kat is, valamint egyéb várható eredményeket 
és további szükséges intézkedéseket.

A minisztérium teljesítményéről és kime-
neteleiről szóló médiajelentések gyakran 
olyan adatokon alapulnak, amelyek a szerve-
zet kizárólag betegápolást végez. Még 2015-
ben is a 2001. után leszerelt katonák a Vete-
ránügyi Minisztérium 9,6 millió ügyfelének 
csak 27 %-át alkották. Ezen fiatal veteránok 
több mint háromnegyede 36 év alatti és több 
mint a felük 26 évnél is fiatalabb47. A fiatal 
veteránoknak nyilvánvalóan nem ugyanazok 
a szükségleteik, mint az idősebb veteránok-
nak, hiszen az előbbiek inkább a munkaerő-
piacra és a társadalomba visszailleszkedés 
segítését, az utóbbiak pedig egészségügyi 
ellátást igényelnek. A rekonverziós szakpo-
litika változásával a minisztérium egyre in-
tenzívebben foglalkozik a fiatalabb veteránok 
szükségleteivel is. A minisztérium új szakpo-
litikája által felismerte a veteránok társadalmi 
küzdelmeinek nehézségeit, ahelyett, hogy ki-
zárólag az egyéni orvosi diagnózis és kezelés 
biztosítására koncentrálna. Általában térítés-
mentes egészségügyi ellátás áll rendelkezés-
re minden veterán számára, akiknek katonai 
szolgálat alatt szerzett egészségügyi problé-

47 Epidemiology Program, Post-Deployment Health 
Group, Office of PatientCareServices, Veterans He-
alth Administration, Department of VeteransAffairs. 
(2017, January). Analysis of VA Health CareUtili
zationamongOperationEnduringFreedom (OEF), 
OperationIraqiFreedom (OIF), and Operation New 
Dawn (OND) Veterans: Cumulativefrom 1st Qtr FY 
2002 through 3rd Qtr FY 2015 (October 1, 2001 – 
June 30, 2015). Washington, DC: Author. http://
www.publichealth.va.gov/docs/epidemiology/
healthcare-utilization-reportfy2015-qtr3.pdf Letöltés: 
2018.09.30.

mái vannak. Akiknél az egészségkárosodás 
és a katonai szolgálat között nem volt egy-
értelmű ok-okozati kapcsolat, egészségügyi 
hozzájárulást voltak kötelesek fizetni. A szak-
politikai változtatások előtt a fiatal veteránok 
végigmentek több hosszadalmas bürokratikus 
és orvosi vizsgálati eljáráson annak meghatá-
rozására, hogy milyen egészségügyi ellátásra 
jogosultak térítésmentesen, akár szolgálati 
időben elszenvedett sérülés, akár szociális 
alapon. Az eljárást tovább bonyolította az a 
közismert tény, hogy a poszttraumás hatások 
a a kiváltó okot követően akár hónapokkal 
később jelentkeznek48. 2008-ban viszont az új 
rekonverziós szakpolitika részeként ezen jo-
gosultság megállapítását lényegesen felgyor-
sították és az új veteránok felvételét leegysze-
rűsítetek: a leszerelést követő öt év múlva49 
minden veterán a hosszas bürokratikus út 
(például sorozatos orvosi vizsgálatok, szakvé-
lemények) bejárása nélkül ingyenesen jogo-
sult valamennyi ellátásra. Ez nem egyszerűen 
az eljárásrend egyszerűsítése volt, hanem az 
amerikai humán rekonverziós szakpolitika 
dimenzióváltása, hiszen ezzel térítésmentesen 
jutnak veteránok nem csak egészségügyi el-
látáshoz, hanem csoportos és egyénre szabott 
tanácsadáshoz, valamint oktatáshoz is. A mi-
nisztérium alaprendelésének kiszélesedésével 
párhuzamosan a költségvetése – különösen a 
foglalkoztatással és az oktatással kapcsolatos 
programok terén – jelentősen nőttek. Az af-
gán és iraki háború kezdetétől 2015-ig szövet-
ségi foglalkoztatási és oktatási programokra 
fordított összegek összértéke 92,7 milliárd 

48 Thomas, J. L., Wilk J. E., Riviere, L. A., McGurk, 
D., Castro, C. A., &Hoge, C. W. (2010). Prevalence 
of mentalhealth problems and functional impairment 
among active component and National Guardsoldiers 
3 and 12 monthsfollowingcombatinIraq. Archives of 
General Psychiatry, 67(6), 614-623. doi: 10.1001/
archgenpsychiatry. 2010.54 Letöltés: 2018.09.30.

49 United States National Defense Authorization Act of 
2008 (Public Law 110-181).
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dollár volt50. Az oktatásba való befektetés és a 
szakmai rehabilitáció költségei a Veteránügyi 
Minisztérium nagyobb, nem egészségügyi el-
látásokra fordított kiadásainak egy részét ké-
pezi, amely magában foglalja az elhunyt vete-
ránok családtagjaihoz kapcsolódó juttatásokat 
és kártalanításokat is. Bár azonos kategóriába 
tartozik, az oktatás és a szakképzés számos 
különböző programon keresztül valósul meg, 
amelyek mindegyike eltérő felvételi köve-
telményekkel rendelkezik és végzettséget 
biztosit, de alapvetően ugyanazt a célt szol-
gálja: segíteni a veteránokat az oktatásban, 
megfelelő végzettség megszerzésében, hogy 
ezáltal munkaerőpiaci pozíciójuk javuljon. 
A Veteránügyi Minisztérium a rekonverziós 
eszköztárába és oktatási és szakképzési reha-
bilitációs kiadásai közé tartozik többek között 
gépkocsik és rehabilitációs eszközök biztosí-
tása fogyatékkal élő veteránok és a fegyveres 
erők tagjai számára; speciálisan elhelyezés 
fogyatékkal élő veteránok számára; veterá-
nok és hozzátartozóik oktatási segélye; a fo-
gyatékossággal élő veteránok szakmai reha-
bilitációja; vietnámi háború utáni veteránok 
oktatási támogatása és 2008-tól kezdve a fia-
tal, 2001. szeptember 11-ei után leszerelt ve-
teránok oktatási támogatása51. A szakképzés 

50 Geographic Distribution of VA Expenditures (GDX) 
Reports. https://www.va.gov/vetdata/expenditures.
asp Letöltés: 2018.09.30.

51 VA Education and VocationalRehabilitationexpen
dituresinclude: automobiles and adaptiveequipme
ntforcertaindisabledveterans and members of the 
ArmedForces; speciallyadaptedhousingfordisable
dveterans; dependent’s educationalassistance (US 
CodeChapter 35); vocationalrehabilitationfordisabl
edveterans (Chapter 31); post-Vietnam eraveterans’ 
educationalassistance (Chapter 32); Montgomery GI 
Bill forSelectedReserves (Chapter 1606); and Mont-
gomery GI Bill (Chapter 30) fordisabledveterans 
(Chapter 31); post-Vietnam eraveterans’ edu ca-
tion alassistance (Chapter 32); Montgomery GI Bill 
forSelectedReserves (Chapter 1606); and Montgome-
ry GI Bill (Chapter 30), and, beginningin 2008, the 
Post-9/11 VeteransEducationalAssistance (Chapter 

olyan veteránok számára áll rendelkezésre, 
akiknek képességét megváltoztatták a katonai 
szolgálattal összefüggő fogyatékosságok és 
sérülések, ezért új életet kell kezdeniük. Ez 
elképzelhető például egy olyan veteránnál, 
aki tűzszerészként vagy katonai rendőrként 
szolgált, de már nem dolgozhat ezen a terü-
leten. Ilyen rekonverziós intézkedés a vete-
ránok az átjárhatóságának megteremtése és 
átképzése az amerikai hadsereg és rendőrség 
között, amely történhet közvetlen átvétellel 
vagy jóval a katonai szolgálati jogviszony 
megszűnését követően. A rendőrök és a ve-
terán katonák rokonlelkek: mindkét hivatás 
büszkén hordja az egyenruháját, valamint egy 
profi csapat tagjaként megvédik azokat, akik 
képtelenek lennének a veszéllyel önmaguk 
szembeszállni. És persze mind a rendőrség 
és a katonaság szigorúan hierarchikus szer-
vezet, ahol a parancsuralom dominál. Ezért 
természetes, hogy sok veterán keres munkát 
a rendőrségen, miután kikerül a civil munka-
erőpiacra. A rendőrség ezáltal kiválóan kikép-
zett jelentkezőket kap, akik ezt megelőzően 
katonai egyenruhában ugyan, de megjárták 
Irakot és/vagy Afganisztánt is. A különböző 
szakképzések magukban foglalják az elméle-
ti, a gyakorlati képzést és a munkahelyi okta-
tást, a műszaki vagy üzleti iskolában végzett 
középfokú oktatást. A szakképzéssel ellentét-
ben a veteránoknak nem kell katonai szolgá-
lattal összefüggő sérüléseikre és megválto-
zott munkaképességükre hivatkozniuk, hogy 
igénybe vehessenek bizonyos oktatási támo-
gatásokat (tandíj, könyvek, óraadás, stb.). Az 
oktatási és szakképzési lehetőségeket igénybe 
vevő veteránok száma 10 év alatt 555 329-
ről (2005) 790 507-re (2015)52 emelkedett. 

33). US Department of VeteransAffairs. (2016, 
February 3). VA Reports: Education. 

 http://www.benefits.va.gov/REPORTS/abr/ABR-
Education-FY15-02032016.pdf

52 US Department of VeteransAffairs. (2016, Feb ruary 
3). VA Reports: Education. 
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Az oktatási költségvetés több mint felét a 
főiskolai képzésre fizette ki a minisztérium 
és a főiskolai végzettséggel rendelkező ve-
teránok háromnegyede a minisztérium támo-
gatásával szerezte meg végzettségét53. 2002 
és 2015 között az Veteránügyi Minisztérium 
teljes költségevetése a veteránok oktatására 
és szakképzése több mint kétszeresére nőtt. 
2002-ben a minisztérium 1,9 milliárd dollárt 
költött az oktatásra és a foglalkoztatás előse-
gítésére, amely az éves összkiadásának csak 
3,6%-át jelentette. 2015-re ez több mint két-
szeresére nőtt, ügynökség teljes éves kiadása-
inak több mint 8%-át jelenti. A minisztérium 
nem egészségügyi kiadásainak intenzitása és 
nagysága egyértelműen mutatja, hogy a ve-
teránok új generációja valóban kihasználja 
a minisztérium nyújtotta támogatásokat és 
szolgáltatásokat. Ilyen különleges szolgálta-
tásnak tekintendő a minisztérium által tartott 
nyolchetes tanfolyam, amelyben a fiatal vete-
ránok „osztályát” beültették54 egy konferen-
ciaterembe hetente két órára, ami a főiskolai 
tantermet imitálja55. A veteránok ezen a tan-
folyamon tanultak, megvitatták az olvasotta-
kat, meghallgatták az előadásokat és írásbeli 
feladatokat oldottak meg. Más esetekben sza-
badidős rendezvények (csónakázás, szörfözés 
valamint egyéb szabadtéri tevékenységek) 
szervezett a minisztérium számukra, hogy 
ezzel is csökkentsék társadalmi elszigetelt-

 http://www.benefits.va.gov/REPORTS/abr/ABR-
Education-FY15-02032016.pdf

53 US Department of VeteransAffairs. (2016, 
February 3). VA Reports: Education. : http://www.
benefits.va.gov/REPORTS/abr/ABR-Education-
FY15-02032016.pdf

54 Stanley, Marcus (2003). „College Education and the  
Midcentury GI Bills”. The Quarterly Jour nal of 
Economics. 118 (2): 671–708. 

 doi:10.1162/003355303321675482. 
 JSTOR 25053917
55 Abrams, Richard M. “The U.S. Military and Higher 

Education: A BriefHistory.” Annals of the American 
Academy of Political and Social Science (1989) 404 
pp. 15-28.

ségüket. A Veteránügyi Minisztérium által 
intézményesen nyújtott rekonverziós szolgál-
tatások, amelyek a veteránok szükségleteinek 
különböző dimenzióit kezelik és segítik őket 
a civil társadalomba való visszailleszkedés-
ben. A minisztérium alaprendeltetése lefedi 
valamennyi szükségletet, úgy mint a rehabi-
litáció, a harci fizikai és pszichológiai trauma 
kezelése, a foglalkoztatás elősegítése, az ok-
tatás, valamint a veteránok szociális és családi 
életének támogatása.

Humán rekonverziós ellátások  
összegzése és jövője

Összességében az amerikai humán rekon-
verzió szükségességét, szabályait és intéz-
ményeit társadalmi, pszichológiai és orvosi 
problémák bonyolult kapcsolata határoz-
za meg, amelynek mindig közös eredője a 
katonai szolgálati viszony sajátosságai és 
a háború egyénre gyakorolt hatása. A Ve-
teránügyi Minisztérium alaprendeltetése 
tehát a veteránoknak orvosi, pszichológia, 
munkaügyi, elhelyezési és foglalkoztatási 
szükségleteinek felmérése, valamint feltét-
len és sokrétű támogatása, de a végrehajtás 
összkormányzati szinten, egyéb tárcák be-
vonása mellett történik, miközben maguk 
az ellátottak osztatlan össztársadalmi támo-
gatást is élveznek. Az ellátottak nagy része 
jelenleg is idős veterán, akiknek krónikus és 
időskori betegségei vannak. A fiatal veterá-
noknak is természetesen hozzá is kell férni-
ük az egészségügyi ellátásokhoz, de tévedés 
azt képzelni, hogy valamennyi veteránnak 
csak egészségügyi szükségletei vannak. 
A fiatal veteránok szükségletei jelentősen 
eltérnek, hiszen a legfontosabb céljuk a tár-
sadalomba és a munkaerőpiacra való sikeres 
visszatérés. Az Egyesült Államok hadsere-
géből ugyanis átlagosan negyedmillió kato-
nai szerel le évente, akik szociális igényeit 
ugyanúgy figyelembe kell venni, mint az 
egészségügyieket.
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CSÓKA ATTILA ALEZREDES:  
AZ ABV VÉDELEM KIHÍVÁSAI  

A XXI. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN

I. Bevezetés

Az ABV védelem kihívásokkal szembesül. 
Kihívásokkal szembesült a múlt század 90’-
es éveiben, amikor a 30 éves technikai esz-
közökkel kellett a támogatási feladataikra 
felkészülni miközben a radiológiai-, vegyi-, 
és bioterrorizmus teret nyert. Kihívásokkal 
szembesült a 2000-es években, amikor a 
szaktechnikai eszközök modernizálása, cse-
réje elkezdődött, azonban az átszervezések 
kapcsán azok a hadműveleti és stratégiai 
szintű szakmai főnökségek, beosztások szűn-
tek meg, amelyek képesek lettek volna az új 
eszközök, az új támogató és az új támogatott 
szervezeti elemek sajátosságainak, feladat-
rendszerének és képességeinek figyelembe 
vételével a régi szabályzatokat felülvizsgálni, 
pontosítani, az új eljárásrendeket kidolgoz-
ni. Kihívásokkal szembesült és szembesül a 
2010-es években, elég csak a vörösiszap ka-
tasztrófában1 való több hónapos közreműkö-
dést említeni, amikor ABV védelmi katonák 
voltak az elsők, akik az MH állományából a 

1 2010. október 04-én átszakadt a MAL Zrt. ajkai tim-
földgyárának vörösiszap tároló gátja. ~40 km2 terüle-
tet öntött el a lúgos zagy, 10 ember halálát, 150 ember 
sérülését és súlyos környezeti katasztrófát okozva. Az 
MH 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj kijelölt 
állománya 2010. december 03-ig látott el napi 24 órá-
ban vegyi mentesítő feladatot, amelynek keretében 
utak, technikai eszközök, valamint a beavatkozó ál-
lomány eszközeinek, védőeszközeinek vizes mosását 
hajtották végre.

helyszínre érkeztek és miután befejezték a 
kárfelszámolást, az utolsók között távoztak. 
Az alaprendeltetésszerű feladatokon túl meg-
oldandó feladat a rendőrség által tett ABV 
támogatási felkérések biztosítása, valamint 
korábbi honvédségi kezelésben levő terüle-
tek átvizsgálása is.

A tanulmány célja, hogy áttekintse a meg-
változott biztonsági környezet jellemzőit, meg-
vizsgálja az új kihívásokra adandó szakmai 
válaszlépések lehetőségeit, elemezze a már 
folyamatban levő újszerű ABV támogató szak-
mai tevékenységek helyzetét, valamint olyan 
kérdéseket, területeket azonosítson, amelyek 
megválaszolása, tisztázása szükséges ahhoz, 
hogy az ABV támogatási feladatok előkészítése 
megfelelő legyen, továbbá a különböző jellegű 
ABV eseményeket követő szakfeladatok zök-
kenőmentesen végrehajtásra kerülhessenek.

A tanulmány során időben előre mutató 
tendenciákat elemzek, azonban nem célom a 
jövő eseményeinek predesztinálása.

II. Megváltozott biztonsági környezet

A XXI. század első két dekádja során jelen-
tős változás következett be az európai biz-
tonsági környezetben, a kollektív biztonság 
megítélésében. A korábban sérthetetlennek 
hitt európai biztonság illúzióját szertefoszlat-
ta a migrációs hullám, a szíriai polgárháború 
során a különböző felek támogatása érdeké-
ben a katonai nagyhatalmak által végrehajtott 
modern fegyver-, és erődemonstráció. 

„Azt nem tudom, hogy a Harmadik Világháborút milyen fegyverekkel fogják megvívni,  
de a Negyediket biztosan botokkal és kövekkel.”

Albert Einstein
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A legsúlyosabb esemény Európa bizton-
ságérzetét tekintve Ukrajna, mint szuverén 
állam területének egy vitatott legitimitású 
népszavazásból adódó annektálása orosz 
katonai erők Krím-félszigetre történő bevo-
nulását követően, továbbá a tudatosan fenn-
tartott destabilizáció a két keleti ukrajnai me-
gyében: Donyeckben, illetve Luhanszkban.

Az események hatására a hidegháborút 
követő európai biztonságérzet tovatűnt. Vá-
laszul a megváltozott biztonsági helyzetre 
az Észak Atlanti Szerződés Szervezete felül-
vizsgálta a hatályban levő terveit, többek 
között a NATO Reagáló Erő (NRF) felépíté-
sét, alkalmazási elveit és döntést hozott egy 
hatékonyabb NRF2 kialakításáról, ezen belül 
egy „spearhead force” létrehozásáról, mint 
Nagyon Magas Készenlétű Összhaderőnemi 
Harci Kötelék,3 továbbá módosította az erők 
tervezett alkalmazási rendjét.

NATO erők települnek, alakulnak/alakultak 
meg a szövetség keleti határainál, úgymint 
a balti-lengyel térségben települő Zászlóalj 
Harccsoportok, illetve a romániai Craiovában 
megalakulásra kerülő NATO dandár. 

A szövetségi és regionális válaszok mel-
lett, a kollektív védelmen túl a tagországok 
egyéni védelme is előtérbe került. Klasszikus 
fegyverkezési versenyt idéző haderőfejlesz-
tés indult Európa több országában, aminek 
keretén belül például Lengyelország felgyor-
sította korszerűsítési eljárását és az elkövet-
kező 14 évben 130 milliárd eurót fordít hon-
védelmi célokra, Románia 9,8 milliárd eurós 
programot indított, Szlovákia 1,9 milliárd 
dollárt fordít 14 db idősödő MiG–29-esének 
F-16-os harcászati vadászbombázóra való 
cseréjére, miközben 12 db MiG–29-est fel-
újít, illetve 2030-ig 6,8 milliárd eurót tervez 
katonai fejlesztésekre. [1, 2, 3]

Németország, amely először eltérő meg-
közelítést alkalmazva keretnemzet koncep-

2 enhanced NRF, eNRF
3 VJTF, Very High Readiness Joint Task Force

cióval többnemzeti integrált erőkben gon-
dolkodott a 2007 óta fennálló Európai Uniós 
Harccsoportok mintájára a párhuzamos ké-
pességek jelentette kiadások megszüntetése 
érdekében, 2018 áprilisában bejelentette, 
hogy hosszú távú tervei szerint 2030-ig 130 
milliárd eurót szán haderőfejlesztésre. [4]

Magyarországon 2017-ben kezdődött meg a 
Zrínyi 2026 Honvédelmi és Had erő fejlesztési 
program tervezése, amelynek keretében éven-
te 0,1%-kal nő a GDP honvédelemre fordított 
összege, ami technikai fejlesztéseket, illetve 
létszámemelést is hoz a Magyar Honvédségen 
belül. [5]

Az ABV védelmi támogatás területéről meg-
közelítve a kérdést, a Magyar Honvédség aktív 
állománya 30 000 főre való emelésének ambí-
ciója [6] egyrészt maga után vonja a támogatott 
egységek/alegységek felkészítésének szük-
ségességét, képessé tételét a támogató ABV 
védelmi alegységek fogadására, azok szakmai 
irányítására, másrészt megköveteli a támogató 
ABV védelmi csapatok képességeinek növe-
lését, eljárásainak módosítását, pontosítását, 
azok begyakorlását illetve az összekovácsolá-
sát a támogatott szervezeti elemekkel. 

A jelenlegi lehetőséghez fogható beruhá-
zás a Magyar Néphadsereg minőségi fejlesz-
tése során valósult meg 1959–1970 között. 
Az 1970-es évek elején a hadsereg létszá-
ma 114 000 főből állt és a létszám jelentette 
– akkori terminológia alapján – vegyivédel-
mi biztosítási követelménynek megfelelően, 
a támogatott szervezeti elemek fejlesztésével 
arányosan kerültek kifejlesztésre az évtizede-
kig alkalmazott technikai eszközök. [7] Eb-
ben az időszakban rendszeresítették, a teljes-
ség igénye nélkül az alábbi eszközöket:
– Folyadékos mentesítő gépkocsi (FMG) 68;
–  Vegyi-, sugárfelderítő úszó gépkocsi (VS 

FUG);
–  66M vegyi felderítő készlet (VFK);
–  AVJ 1 automata vegyijelző;
–  Mentesítő készlet (MK) 67;
–  DKP 50 sugáradagmérő;
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–  IH 12 GM csöves sugárszennyezettség mérő;
–  IH 2 ionkamrás gamma sugárszintmérő;
–  IH 3M járműfedélzeti ionkamrás gamma 

sugárszintmérő;
–  IH 21 egyéni sugáradag ellenőrző készlet;
–  IP 46 oxigénlégző készülék;
–  WS 67 atomrobbanás paramétereit bemérő 

műszer;
–  VLG 66 vegyivédelmi laboratórium gép-

kocsi;
–  TMF 1 tábori meteorológiai felszerelés;
–  60M majd a 70M gázálarc;
–  67M összfegyvernemi védőkészlet;
–  68M motoros fecskendő.

Ma a rendeltetésszerű feladatok elemzésével, 
a szövetségi keretek között tett felajánlások 
képességkövetelményeinek figyelembe vé-
tele mellett, a rendelkezésre álló források 
ésszerű és arányos elosztásával szükséges 
megtalálni az egyensúlyt a támogatott és tá-
mogató szervezeti elemek fejlesztése között, 
amelynek eredményeként a 30 000 fős aktív-, 
és a 20 000 fős tervezett tartalékos állomány 
jelentette szervezet működését támogató ha-
tékony és szakszerű ABV védelmi feladatok 
megvalósulhatnak.

A technikai eszközök cseréje, beszerzése, 
üzembentartása logisztikai, a szervezeti ele-
mek szakemberekkel való feltöltése személy-
ügyi kihívás, így azoknak az ABV védelemre 
gyakorolt hatásai ebben a tanulmányban nem 
kerülnek tárgyalásra.

III. ABV fegyverek alkalmazása

A CBRN eszközök alkalmazási módszerei 
napjainkban széles skálán mozoghatnak. 
A radioaktív anyagok csendes bevetéssel 
való alkalmazásakor a csapás nem érzékel-
hető, csak a műszerek jelezhetik a veszélyt. 
Feltételezhetjük a mérgező harcanyagokkal 
történő szennyezést, diverziós módszerekkel, 
biológiai harcanyagok rejtett szétszórását, 
járvány előidézése céljából. A fent említett 

váratlan alkalmazási formákra szinte csak 
következtetni lehet és a védelem körülte-
kintő megszervezésével jelentős mértékben 
csökkenthető a támadás kockázata. A CBRN 
veszély globális jellegű megnyilvánulása az 
elmúlt évtizedek terméke és új kihívások 
elé állítják az ellene való védelemre hivatott 
szervezeteket. [8] 

A XX. században a katonai használaton 
(I–II. világháború, Irak-Iráni háború) túl ter-
rorista csoportok is használtak radiológiai, 
biológiai vagy vegyifegyvert4, azonban a 
2000-es években az alkalmazás olyan mód-
jaival szembesülhettünk, ami a nagy nyilvá-
nosság előtt eleveníti fel a hidegháborúban 
titokban alkalmazott módszereket.

2006 novemberében Londonban polónium 
210-es izotóppal megmérgezték Alekszander 
Litvinyenkot, az orosz állambiztonsági szol-
gálat egykori tisztjét. Mivel szinte kizárólag 
alfa bomló anyagról van szó [9], gyakorla-
tilag felfedhetetlen. Tekintettel az áldozat 
múltjára, valamint arra, hogy a halálos meny-
nyiség tízszeresét szenvedte el, amelynek 
értéke körülbelül 10 millió dollár5 [9, 10], 
joggal feltételezhető, hogy nem egy hétköz-
napi magánember akciójáról volt szó csupán. 
Nagy-Britannia 2007-ben vádat emelt a gyil-
kosság ügyében Andrej Lugovoj ellen, aki a 
mérgezés napján 2006. november 1-én együtt 
teázott Litvinyenkóval. Lugovoj az esetet kö-
vetően visszatért Oroszországba és ott politi-
kai karriert kezdett.

4 Például 1994. június 27. Macumotó illetve 1995. 
március 20. Tokió szarin támadás.

5 185 MBq aktivitás 5000 mikrocurie. 210 Po-ra pia-
ci adat nem található csak érme formájában (United 
Nuclear, http://unitednuclear.com/index.php?main_
page=product_info&cPath=2_5&products_id=819&
zenid=5lr73hvnkl2tok48r6hdhhbqt2, Letöltve 2018. 
október 01.) ami alapján 0,1 mikrocurie aktivitás 84 
dollár, de nagyságrendileg hasonló a 209 Po ára is, 
ami 1 mikrocurie-ként 3200 dollár. (Jefferson Lab, 
https://education.jlab.org/itselemental/ele084.html, 
letöltve: 2018. október 1.)
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Kim Jong Nam az Észak-Koreai Köztár-
saság örökös elnökének, Kim Jong Un-nak a 
féltestvére volt, akiről egy ideig úgy tartották, 
hogy ő veszi majd át a teljhatalmat apjától. 
2012-ben megjelent könyvében kifejtette, 
hogy akár reformokkal, akár reformok nél-
kül, de az észak koreai rezsim megbukik. [11] 
Nam-ot a kuala lumpuri repülőtéren 2017. feb-
ruár 13-án Vx6-el megmérgezték [12], aminek 
következtében 30 percen belül bekövetkezett 
a halála. A helyszínen további haláleset nem 
történt, így mindenképpen meg kell fontolni a 
lehetőségét annak, hogy bináris7 alkalmazás-
sal került az idegméreg az áldozatra.

2018. március 4-én az angliai Salisbury-
ben Szergej Szkripál volt orosz kettősügy-
nök, a lánya, valamint a helyszínre kiérkező 
rendőr idegméreg mérgezést szenvedett el. 
Az eset kapcsán az OPCW8 is vizsgálatokat 
hajtott végre, melyeket követően megerő-
sítésre került Oroszország érintettsége a tá-
madásban. [13] 2018. szeptember 5-én a brit 
bíróság gyilkossági kísérletért és idegméreg 
használatáért megvádolt két orosz férfit, akik 
az elkövetés napján az áldozat lakásának 
közvetlen közelében CCTV felvételeken lát-
hatóak voltak, azonban a vizsgálat idején már 
Oroszországban tartózkodtak. A brit minisz-
terelnök bizonyítottnak tartja, hogy a két férfi 
az orosz katonai hírszerzés tagja. Az orosz 
külügyminisztérium nem ismerte el a váda-
kat, továbbá nem ismerte el azt sem, hogy 
a hírszerzés tagjai lennének az érintettek és 
kiadásukat megtagadta. [14] A vélt elkövetők 
szállodai szobájában Novicsok9 nyomokat 

6 Vx: Légzőszerveken keresztül és bőrön át felszívódva 
egyaránt mérgező, maradó szerves foszforsav-észter, 
hatásmechanizmusát tekintve az idegmérgek csoport-
jába tartozik.

7 Két, veszélytelen prekurzor elegyítésével létrehozott 
anyag.

8 Organisation for Prohibition of Chemical Weapon, 
Vegyifegyver Tilalmi Szervezet

9 Novicsok: „Újonc” nevű, negyedik generációs, a 
Szovjetunió által a 70’-es években kifejlesztett olyan 

találtak a brit hatóságok, akik az ENSZ bevo-
nását kezdeményezték az eset kapcsán.

A vegyi-, biológiai-, radiológiai terroriz-
mussal már szembesült a világ a XX. szá-
zadban, azonban a XXI. században az ABV 
fegyvereknek politikai vagy gazdasági cél-
ból, megrendelésként való alkalmazása nem 
kopogtat az ajtón, hanem ránk rúgta azt.

Vegyi fegyverek felhasználása a legol-
csóbb és a legkönnyebben alkalmazható nem 
hagyományos eszközként fenyegetésre. 2004 
áprilisában például a Jordán Ammanban Al-
Qaeda által inspirált, vegyi fegyver töltettel 
kombinált robbanószerkezettel végrehajtani 
tervezett cselekményt sikerült megelőző csa-
pással megakadályozni. [15]

A fenti, korlátozott célú használatokon túl 
harcászati sikerek elérésére, továbbá a lakos-
ság és a szemben álló fél demoralizálására10 
is használtak vegyi fegyvert a Szíriában fo-
lyó először polgár-, majd proxyháború, végül 
többszereplős intervenciós fegyveres küzde-
lem során.

2012. július 23-án Szíria bejelentette, hogy 
rendelkezik vegyi fegyverekkel, azonban azt 
csak külső agresszió esetén alkalmazzák, a 
saját állampolgáraik ellen nem vetik be. Az 
1. táblázatban a bizonyítható vegyifegyver 
alkalmazások felsorolása látható [16] az al-
kalmazás dátumával, helyével, az alkalmazott 
harcanyag típusával vagy megnevezésével, to-
vábbá az áldozatok és sérültek számával:

idegméreg, amelyet a szovjet tudósok úgy jellemez-
tek, hogy a Vx-nél többszörösen hatékonyabb.

10 A TÖPFE-ek pusztító hatásain, toxicitásán túl jelen-
tős azoknak a pszichológiai hatása is. A tudata annak, 
hogy a szemben álló fél rendelkezik ilyen fegyverrel/
anyaggal, hogy azt képes alkalmazni és a nemzetközi 
visszhangok ellenére alkalmazza is, mindezek mellett 
a saját erők (kormány, katonai vezetés stb.) nem ké-
pes az alkalmazást megakadályozni, illetve ez bármi-
kor újra bekövetkezhet olyan demoralizálást okozhat 
mind a lakosság, mind a fegyveres erők tagjai között, 
ami jelentős negatív hatást válthat ki a műveletek 
végrehajtására során is.
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Szíriával kapcsolatosan meg kell említeni, 
hogy az Iszlám Állam szunnita dzsihádista 
terrorszervezet térnyerése során szintén ke-
rült vegyifegyver a birtokába, amelyet az 
alábbi esetekben alkalmazott:11

– 2015. augusztus 21. Marea, kénmustár.
–  2016. szeptember 07. Umm Hawsh, kén-

mustár.

Komoly veszélyt jelenthetnek továbbá az 
ABV anyagokhoz történő hozzáférési jogo-

11 A szerző által készített táblázat.

sultsággal bíró illetékes személyek részé-
ről elkövetett visszaélések is. Az USA-ban 
2001-ben elküldött, anthraxspórákat tartal-
mazó levelek esetei megmutatták, mekkora 
politikai és gazdasági zavart kelthetnek az 
ilyen cselekmények. [17]

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2004. 
április 28-án elfogadta a 1540-es határo-
zatot, amely a tömegpusztító fegyverek, 
célbajuttató eszközeik, valamint az ezekhez 
kapcsolódó anyagok kérdéseivel foglalko-
zik. [18] A tagállamokra helyezi a felelős-
ségét annak, hogy olyan törvényi szabályzói 
környezetet alkossanak, amely megakadá-

1.táblázat. Vegyifegyver alkalmazások a szíriai háborúban11

időpont alkalmazás helye alkalmazott 
típus/anyag következmény

2012. december 23. Homs idegméreg 7 halott
2013. március 19. Khan al-Assel,  

illetve al-Atebeh
nem ismert 25 halott, 10 feletti 

sérült
2013. március 24. Adra fehérfoszfor 2 halott, 23 sérült
2013. április 13. Aleppo nem ismert 2 halott, 12 sérült
2013. április 29. Saraqeb szarin 1 halott, 7 sérült
2013. augusztus 21. Ghouta régió szarin 1000-1400 halott
2014. április 11. Kafr Zita klórgáz 3 halott, 100 sérült
2015. március 16. Idlib klórgáz nem ismert
2016. augusztus 10. Aleppo klórgáz nem ismert
2017. március 24. Ltamenah szarin nem ismert
2017. március 25. Ltamenah klórgáz nem ismert
2017. március 30. Ltamenah szarin nem ismert
2017. április 4. Khan Sheikhoun szarin több tucatnyi halott
2018. január 13. Douma klórgáz nem ismert
2018. január 22. Douma klórgáz nem ismert
2018. február 1. Douma klórgáz nem ismert
2018. február 4. Saraqib klórgáz nem ismert
2018. március 7. Douma klórgáz nem ismert
2018. március 11. Douma klórgáz nem ismert
2018. április 7. Douma nem ismert több tucatnyi halott
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lyozza, hogy a nem kormányzati szereplők 
előállítsanak, beszerezzenek, birtokoljanak, 
szállítsanak, fejlesszenek, átadjanak ABV 
fegyvereket, valamint célba juttató eszközö-
ket. A tagországoknak kell kidolgozniuk és 
működtetniük megfelelő eljárásokat a fizikai 
védelem érdekében, intézkedniük kell az ex-
port ellenőrzésére, a csempészés megakadá-
lyozására.

 A nemzetközi jog, mint az látható próbálja 
korlátozni a tömegpusztító fegyverek elterje-
dését, azonban az ENSZ határozat gyakorlati 
végrehajtása nem zökkenőmentes, a végre-
hajtására a tagállamok nem fektetnek egyen-
lő hangsúlyt, annak költségvonzata szintén 
az államokat terheli, illetve nem is feltétlenül 
áll minden állam érdekében annak betartása, 
betartatása. Tekintettel arra, hogy a vegyi-, és 
biológiai fegyverek előállítása nem követel 
meg kiemelkedően magas szellemi, infra-
strukturális vagy anyagi invesztálást, előál-
lításuk, birtoklásuk és szállításuk nehezen 
ellenőrizhető.

Mint azt a szír példák mutatják, az a küz-
dő fél, amelyik csak a célt tekinti szem előtt 
és rendelkezik ABV fegyverrel, amennyiben 
előnyt tud kovácsolni annak alkalmazásából, 
továbbá lehetőségében áll az alkalmazást ta-
gadni és azzal a szembenálló felet vádolni, 
akkor az ABV fegyverek rendszeres alkalma-
zására kénytelenek vagyunk felkészülni.

IV. Új területek

A ZP26 kapcsán a Honvédelmi Miniszter úr 
által célként került kitűzésre a 20.000 fős tar-
talékos állomány kiállítása. A tartalékos rend-
szer részei lesznek az önkéntes tartalékos te-
rületvédelmi századok, amelyek járásonként, 
területi elven szervezésre kerülő, helyben 
alkalmazható alegységek lesznek. A területi 
eloszlása az új alegységeknek ABV védelmi 
szempontból remek és kihagyhatatlan lehe-
tőséget jelent annak tekintetében, hogy az 
Automata Mérő és Adattovábbító Rendszer 

mellett olyan ABV felderítésre – akár csak 
másodlagosan is – felkészített élőerővel tá-
mogassa az MH ABV Riasztási és Értesíté-
si Rendszerét12, amely gyorsan, alaposan, 
rugalmasan és pontosan képes forrásszintű 
adatokat szolgáltatni a működéséhez. A szá-
zadok megfelelő ABV felderítő eszközökkel 
való ellátása, állományának felkészítése még 
a jövő feladata, ahogy az is, hogy a küszöbön 
álló szervezeti módosításokat követően az 
MH ABV RIÉR-be a századok bevonhatóak 
legyenek, az információáramlás, a jelentések 
ellenőrzése, értékelése, maga a riasztás ver-
tikálisan mindkét irányban zökkenőmentesen 
végrehajtásra kerüljön. Itt kell feltenni azt a 
kérdést is, hogy vajon szükség van-e közel 
200 egyforma képességű századra, vagy a 
megfelelő arányban, a gondosan kiválasz-
tott járásokban szakosításra kerüljenek-e. 
Példaként említve Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében Tiszaújváros járást, ahol a Mol 
Petrolkémia Zrt., az ország legnagyobb ve-
gyipari komplexuma található, ellenben a 
határtól viszonylagosan távol helyezkedik el, 
aminek figyelembe vételével –összehasonlít-
va teszem azt a bácsalmási járással- nagyobb 
igény merülhet fel ABV felderítésre és men-
tesítésre.

Maradva az ipari üzemek jelentette koc-
kázatnál, az üzemek telepítését, működését 
szabályzó törvényi környezet a lehetőségek-
hez képest minimalizálja a Veszélyes Ipari 
Anyagok (VIA) kibocsájtásának valószínű-
ségét normál működési körülmények esetén. 
A működésre, üzemzavarok, balesetek eseté-
re védelmi terveket szab meg, az üzemekben 
tárolt VIA mennyisége és minőségi jellem-
zői alapján ellenőrzéseket, együttműködést 
követel meg mind a környező lakossággal, 
polgármesterekkel, mind a működést hiva-
talból felügyelő állami szervekkel. Mindezek 
ellenére balesetek, VIA kibocsájtások bekö-

12 MH ABV RIÉR
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vetkeznek. A kibocsájtás oka lehet tervezé-
si hiba, lehet kivitelezési hiányosság, lehet 
előre nem számolt természeti katasztrófák 
sorozata,13 illetve működés közben az em-
beri tényező jelentette kiszámíthatatlanság, a 
szükséges tevékenység elmulasztása, továb-
bá szándékos cselekmény.

Az ipari üzemek működésével kapcsolatos 
tervezhető feladatok gondolatát folytatva meg 
kell említeni az ABV védelem idevonatkozó 
kihívásait. Önmagában nem jelent újdonsá-
got, hogy az ipari objektumok által bármely 
okból esetlegesen kibocsájtott VIA káros ha-
tásai következményeinek a felszámolásában 
a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer 
aktiválását követően részt vesznek a Magyar 
Honvédség katasztrófavédelemre kijelölt 
munkacsoportjai. Az MH Összhaderőnemi 
Parancsnokság Katasztrófavédelmi Alkalma-
zási Terve meghatározza az ABV mentesítő, 
ABV felderítő, valamint a Légi Sugárfelde-
rítő Tiszti Járőr munkacsoportok, az AMAR 
támogató csoport, az Ágazati Információs 
Központ valamint a HAVARIA laboratórium 
összetételét és képességkövetelményeit. Az 
MH 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zász-
lóalj és az MH Görgei Artúr Vegyivédelmi 
Információs Központ a munkacsoportokat 
folyamatosan biztosítják a megkövetelt ké-
szenléti időnek megfelelően.

Ami a különbséget jelentheti a jövőben, 
az a kibocsátás előidézésének a módja. Az 
üzemek szándékosan előidézett, helyszínen 
megvalósított fizikai sérülésével szemben a 
kibertámadások során az elkövető nem koc-
káztatja a saját biztonságát azzal, hogy a 
helyszínen legyen személyesen, a megfele-
lő számítógépes infrastruktúra és szaktudás 
megléte esetén a digitális támadások bárhon-
nan, bármikor végrehajthatóak és megismé-

13 2011. március 11. Fukusima atomerőmű balesetét egy 
9-es erősségű földrengés, majd egy abból következő 
cunami okozta.

telhetőek. Az elkövetésnek csak az informa-
tikai háttér és a szellemi tőke szabhat határt.

Egy ipari jellegű eseményt követően a 
beavatkozó erők szintje az esemény súlyos-
ságának a függvénye. Minél súlyosabb egy 
esemény, annál szélesebb körben kell a fel-
számolást megszervezni. A beavatkozók sor-
rendje az alábbi:
1.  Nemzeti első beavatkozók. (katasztrófavé-

delem, rendőrség, stb.)
2. Nemzeti katonai támogatás.
3. Nemzetközi civil szervezetek támogatása.
4. Nemzetközi katonai képességek bevonása.

A kijelölt erők biztosításán és a szakfeladatok 
végrehajtásán túl az ABV védelem további 
feladatai az ipari üzemek jelentette kockáza-
tok kezelése érdekében összetett. 

1. Veszélyes ipari anyagok adatbázisa
Az alapos felkészítés, a megfelelő védőesz-
közök biztosítása14, azok alkalmazásának 
begyakorlása, a kiképzés valamint a gyors 
reagálás érdekében a jelentősebb üzemek 
kapcsán folyamatosan pontosítani kell a VIA 
adatbázist, szoros együttműködésben a ka-
tasztrófavédelem szakembereivel.

2. Értékelés
A VIA adatbázist felhasználva egyrészt elő-
zetes értékelések elkészítése szükséges an-
nak érdekében, hogy cselekvési tervekkel, 
javaslatokkal a felelős szervezet már a felké-
szülés időszakában rendelkezzen, másrészt a 
kibocsájtást követően minél gyorsabban ké-
pesnek kell lennie meghatározni a feltételez-
hetően szennyezett terület határait és ennek 

14 Általánosságban elmondható, hogy a mérgező harc-
anyagok ellen kifejlesztett gázálarc szűrőbetétek nem 
védenek a veszélyes ipari anyagok nagy részével 
szemben. Az általános ipari szűrőbetét az ABEK2P3 
sem nyújt teljes körű védelmet, így szükséges az adott 
veszélyes ipari anyagok elleni specifikus védelem ter-
vezése.
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megfelelően előterjeszteni a már korábban 
előkészített cselekvési változatokat.

3. Műveleti tervezés 
Műveletek tervezése során fel kell használni 
a VIA adatbázist továbbá az előzetes értéke-
léseket és a kockázatot csökkenteni szüksé-
ges az saját erők megóvása érdekében. Mivel 
az ABV védelem célja nem a kockázat felszá-
molása, hanem a kockázat csökkentése, így a 
műveleti célok elérése érdekében mérlegelni 
szükséges a felvállalt kockázatot. Az ABV 
védelmi szaktisztek javaslata ennek megfele-
lően vagy korlátozás bizonyos területek hasz-
nálatát illetően, vagy a rendszeresített ABV 
védelmi eszközök alkalmazásának fokozása 
illetve védelmi szintjének emelése, és/vagy 
az ABV támogató alegységek szaktevékeny-
ségének olyan meghatározása, ami lehetővé 
teszi a fent említett kockázatnak a csökken-
tését.

4. ABV Riasztási és Értesítési Rendszer
A ZP 26 program során a bekövetkezett szer-
vezeti változásokat az MH ABV RIÉR-nek 
is folyamatosan le kell követnie azért, hogy 
zökkenőmentesen működhessen. A meg-
növekedett számú ABV RIÉR alközpontok 
jelentéseit kezelniük kell a regionális köz-
pontoknak, (beleértve az önkéntes tartalé-
kos területvédelmi századok jelentéseit is) 
továbbá a nemzeti főközpontnak megfelelő 
kapcsolatot kell fenntartania a környező or-
szágok főközpontjaival az országhatárokon 
átlépő szennyezés kezelése érdekében.

5. Következmények felszámolása
Terület, honvédségi technikai eszközök, ob-
jektumok és a csapatok ABV mentesítésén 
túl a civil faktort is figyelembe kell venni. 
A civil lakosság személyi mentesítése, jobb 
esetben fürdetése során olyan kérdések is fel-
merülnek, amelyek katonák mentesítésekor 
nem jelent problémát, úgymint; 
–  civil vagy honvédségi egészségügyi sze-

mélyzet biztosítja a mérgezés tényének 
megerősítését követően az azonnali atro-
pin injekciót?

–  a zavartalan munkavégzés érdekében a 
mentesítő hely közelbiztosítását valamint 
a civilek irányítását a várakozási körletig 
és onnan tovább melyik szervezet hajtja 
végre?

–  Sérültek triage15 osztályozását, illetve el-
szállítását civil vagy honvédségi egészség-
ügyi személyzet hajtja végre?

–  Szennyezett és mentesített civil lakosság 
fürdetés utáni ruházati ellátásáért ki fele-
lős?

–  Veszélyes hulladék (víz, ruházat) kezelése. 
MH felelősség vagy civil cég hajtja végre?

Egy civil lakosságot is érintő ABV esemény 
kapcsán a pszichológiai hatás miatt számí-
tani kell arra, hogy a mentesítő hely szeny-
nyezettség tényét megállapító ABV ellenőr 
pontján nem lehet megnyugtatni egy negatív 
méréssel az egyént és nem lehet irányítani 
a gyülekezési pontra fürdetés nélkül akkor, 
amikor tudja, hogy ABV esemény történt 
és a szomszéd ott megy a fürdető sátor felé, 
ráadásul, aki megvizsgálta és elirányítaná az 
is gázálarcban, védőruhában van. Aki a men-
tesítő helyre érkezik, azt fürdetni kell - akár 
szükséges, akár nem.
További megoldandó probléma merült fel a 
tokiói metróban szarinnal16 elkövetett terror-
támadást17 követően. A sérültek csupán 10%-
a került egészségügyi intézménybe a mentők 
által, a többi sérült önmagától ment, gyakor-

15 Betegek osztályozása ellátási prioritás szerint annak 
érdekében, hogy a legrövidebb idő alatt a legkeve-
sebb energia befektetésével a legtöbb sérült ellátása 
megtörténjen.

16 Illanó idegméreg.
17 1995. március 20-án 13 ember halálát és 6000 sérülé-

sét követelte a terrorista szekta szarinnal végrehajtott 
támadása, amelynek elkövetőit 2018. júliusában Ja-
pánban kivégezték.
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latilag lerohanták a kórházakat18. A tömeg 
és a pánik miatt a biztonsági rendszabályok 
gyakorlatilag betarthatatlanok voltak, ami ki-
védhetetlenné és rendkívül súlyossá tett vol-
na a kórházban egy újabb támadást. 
  A katasztrófáknál maradva a globális klíma-
változás kapcsán bekövetkező szélsőséges 
esőzések gyakoribb árvizeket okozhatnak, 
amelynek következtében számolni kell mind 
a védekezésben részt vevő civil, fegyveres 
vagy rendvédelmi erők, mind a kitelepített 
lakosság személyi mentesítésével, jellem-
zőbben fürdetésével.

A fegyvernemi csapatok klasszikus ABV tá-
mogatási feladatain túl az új kihívások új meg-
oldásokat követelnek. Megnőtt a jelentősége 
a kis létszámú, alkalmazási módját tekintve 
rugalmas, gyorsan bevethető speciális kisal-
egységeknek szemben a nagyobb, lassabban 
telepíthető ABV védelmi kötelékekkel szem-
ben főleg olyan új kihívások területén, melyek 
megoldása különböző szakmai ágak kombi-
nált alkalmazását teszik szükségessé.

A CBRN EOD19 feladatok végrehajtása 
jellemző példa erre. Tekintettel arra, hogy a 
hatástalanítás sikertelensége a tűzszerész-
csoporton kívül hatással bírna a lakosságra, 
a környezetre, műveleti területen az adott ka-
tonai műveletre, olyan specialistákból össze-
állított csoport alkalmazására van szükség, 
amely felkészült mind az ABV veszélyek, 
mind pedig a robbanószerkezet hatásaival 
szemben azok hatástalanítása során. [19]

A tűzszerész feladatok végrehajtása önma-
gában jelentős múltra tekint vissza, napjaink-
ban is közel 50 riasztásra kerül sor hetente, 
[20] azonban a CBRN EOD hiányképes-
ség nemzetközi környezetben is. Mérgező 
harcanyaggal20 töltött gránátok kezelésére 

18 2018. szeptember 04. Multinational Core Northeast 
ABV védelmi konferencia előadása alapján.

19 ABV védelmi tűzszerész
20 Olyan mérgező anyagok, melyeket azzal a céllal 

használnak katonai műveletekben, hogy fiziológiai 

a hagyományos tűzszerész eljárások nem 
ideálisak, illetve az ABV védelmi eljárások 
sem taglalják a vegyi anyagokkal töltött rob-
banóeszközök mentesítését, semlegesítését. 
A hiányt felismerve az MH Görgei Artúr Ve-
gyivédelmi Információs Központ szorosan 
együttműködik az MH 1. Honvéd Tűzszerész 
és Hadihajós Ezreddel, azonban még az út 
elején járnak. Keresztképzésekkel készülnek 
a képesség kialakítására, az ABV katonák 
tűzszerész felkészítésen vesznek részt, tűz-
szerész vizsgát tesznek, míg a tűzszerész ka-
tonák ABV védelmi felkészítésére kerül sor, 
amely során többek között az ABV felderítés, 
az ABV mentesítés alapjait, mérgező-, vala-
mint biológiai harcanyagismeretet, radiológi-
ai ismereteket sajátítanak el, továbbá tűzoltó 
és gázkamra gyakorlatokon vesznek részt. 

Hatásvizsgálatok kerülnek végrehajtásra 
a robbanóanyagok hőtűrő képességének, va-
lamint nyomástűrésének meghatározására, 
hiszen a robbantással történő megsemmisí-
tés során erre vonatkozó tapasztalatok nem 
merültek eddig fel. További kérdés a robba-
nóanyagok savas illetve lúgos kioldási lehe-
tőségeinek vizsgálata, különös tekintettel az 
entalpiamérlegre21, amely során figyelembe 
kell venni már a hő tűrő képesség vizsgála-
tának tapasztalatait is. A vizsgálatok végre-
hajtására az MH Görgei Artúr Vegyivédelmi 
Információs Központ engedélyt kapott, azok 
megkezdésére 2018 novemberében kerül sor.

Az Emeltszintű Műszaki Kutató Cso-
port22 szintén olyan műszaki feladat, amely-
nek készen kell állnia ABV védelmi részfel-
adatok végrehajtására. A csoportok összetétele 
feladatfüggő, nagy rugalmasságot biztosítva 
ezzel. Az EMKCS-nak képesnek kell megerő-
sítő csoportokkal (beleértve az ABV védelmi 

hatásai miatt halált, súlyos sérülést, vagy harcképte-
lenséget okozzon.

21 Ha hő keletkezik (exoterm), a végtermékek entalpia-
tartalma kisebb, mint a reagáló anyagoké.

22 EMKCS



ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 89

szakértőket is) történő feladat végrehajtására 
is. [21] A képesség kialakítása kezdeti fázis-
ban áll az egyeztetések megkezdődtek.

A Fegyveres Támadást Helyszínelő Cso-
portok képesek a műveleti területen bekö-
vetkezett robbantásos merényletről adatgyűj-
tésre valamint annak elemzésére az esetleges 
későbbi merényletek megelőzése érdekében. 
[22] Az így rendelkezésre álló információk 
növelik a NATO hálózatellenes műveleteinek 
hatékonyságát, és egyben fokozzák a Magyar 
Honvédség C-IED23 képességét. A WIT24 
képesség jellegéből adódóan logikusan kö-
vetkező igény a SICA25 csoportok bevonása 
a WIT feladataiba. A szlovákiai Zemianske 
Kostol’any-ban található CBRN TTC26 évek 
óta helyszíneként szolgál a magyar ABV vé-
delmi alegységek valós mérgező harcanyag-
gal végrehajtásra kerülő felkészítéseinek 
(SÁRARANY MEZŐ), továbbá a TOXIC 
VALLEY elnevezésű nemzetközi SICA gya-
korlatnak, amely szintén jelentős állomása 
az eNRF-be felajánlott SIBCRA27 csoport 
felkészítési rendezvényeinek. A SICA-WIT 
együttműködés keretében 2018. szeptem-
ber 17-21. között a TOXIC VALLEY 2018 
gyakorlat során WIT-SICA együttműködési 
kísérlet került végrehajtásra osztrák, szlovák, 
szlovén, román és spanyol szakkötelékek 
részvételével. Az MH Görgei Artúr Vegyivé-
delmi Információs Központ a rendezvényen 
megfigyelőkkel vett részt. A többi új együtt-
működéshez hasonlóan a WIT-SICA koope-
ráció is gyerekcipőben jár, azonban a bizton-
sági környezet megköveteli, hogy a jövőben 
kidolgozott eljárásrenddel, megtervezett és 

23 Counter-Improvized Explosive Device, nem hagyo-
mányos robbanóeszközök elleni tevékenység.

24 Weapon Intelligence Team (WIT)
25 Sampling and Identification of Chemical Agent, ve-

gyi mintavételezés és azonosítás.
26 Training and Testing Centre
27 Sampling and Identification of Biological, Chemical 

and Radiological Agents, ABV mintavételezés és 
azonosítás.

végrehajtott közös felkészítési rendezvények 
teljesítésével készségszintű képesség álljon a 
szövetség rendelkezésére.

Pár éve kezdődött a Magyar Honvédség 
különleges műveleti képességének kialakí-
tása és az elért eredmények valamint a re-
gionális különleges műveleti parancsnokság 
ambíciója kihívást jelent az ABV védelem 
területén is. A különleges műveletek ABV 
támogatása szintén nem mindennapos ru-
tinfeladat, hiszen ennek során is két szakte-
rület sajátosságait szükséges közös nevezőre 
hozni. Az eljárások kidolgozásához célszerű 
tanulmányozni a NATO érvényben levő ké-
pességkódjait és képesség követelményeit, 
egyeztetni kell a különleges műveleti doktrí-
nát az ABV védelmi doktrínával majd mind-
ezt implementálni szükséges a meglévő vagy 
tervezhető technikai eszközökhöz, illetve a 
meglévő vagy tervezett szervezeti elemek-
hez.

Az egyik alapvető kérdés az, hogy milyen 
előképzettségű katonából képezzék a kü-
lönleges műveletek során ABV támogatási 
feladatok végrehajtására képes alegységet. 
A különleges műveleti katona ABV képzé-
se vagy az ABV katona különleges műveleti 
tanfolyamra vezénylése éri el a kitűzött célt 
gyorsabban, egyszerűbben, hatékonyabban? 
A kérdés felmerült a CBRN EOD képesség 
kialakításánál is, és mint említésre került, 
abban az esetben keresztképzéssel indult el 
a folyamat. A lengyel különleges művele-
tek ABV támogatásához a CBRN MERT28 
képesség került kialakításra, ami kiképzé-
séből és felszereltségéből adódóan az eNRF 
felajánlott CJ CBRN TF29 keretében lát el 
rotációban készenléti szolgálatot. A lengyel 
választás szerint különleges műveleti kato-
nák kapnak alapos ABV védelmi felkészítést, 
amit azonban nem feltétlenül kell adaptálni 

28 Multirole Exploitation and Reconnaissance Team
29 Combat Joint Chemical, Biological, Radiological and 

Nuclear Task Force
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vizsgálat nélkül a magyar különleges műve-
letek ABV támogatásának megtervezésekor. 
Ellenpélda a kanadai változat, ahol az ABV 
támogatási feladatokra vegyes összetételű 
csoportokat állítottak ki, amelyben megtalál-
ható a jelentős ABV támogatási tapasztalattal 
bíró, és egyben megtalálható a különleges 
műveleti feladatok készségszintű végrehajtá-
sára képes katona is.

A katonák kiválasztására vonatkozó döntést 
befolyásolhatja az alakulatok feltöltöttsége is, 
hiszen egy alacsony feltöltöttséggel rendel-
kező különleges műveleti alakulat bevethető 
állományát nem előremutató tovább csökken-
teni azzal, hogy a speciális képességet jelentő 
ABV támogatási feladatok végrehajtására al-
kalmas különleges műveleti katona általános 
bevethetőségét – az ABV védelem alapelveit 
figyelembe véve – korlátozzuk. 

Az európai haderő fejlesztési tendenciája 
mellett szót kell ejteni pár szóban a „Smart 
Defence” kezdeményezésről. A 2008-ban 
kirobbant gazdasági világválságra egyfajta 
válaszként, a szövetségi rendszerben a pár-
huzamos képességek jelentette extra kiadá-
sok csökkentése érdekében a képességek 
megosztása került betervezésre. [23] Alapve-
tő célkitűzései a közösen alkalmazható erők 
megalakítása, tapasztalatok cseréje, új képes-
ségek kialakítása, új eszközök kifejlesztése, 
továbbá a kapcsolattartás fokozása a külön-
böző szakterületek képviselő között. A prog-
ram jellemzője, hogy rendezvényei mini-
mális költségeket igényelnek, mint például 
a CBRN Warning and Reporting Exchange 
Event30, ami a résztvevő országok ABV Ri-
asztási és Értesítési Rendszerének nemzeti 
főközpontjai között, saját helyőrségben, kü-
lön kitelepülés nélkül évente végrehajtásra 
kerülő ABV riasztási és értesítési gyakorlat. 
A Smart Defence égisze alatt a V4 országok 
szorosabb együttműködésének (nem kizáró-

30 ABV RIÉR információáramlási gyakorlat.

lagos) hatásaként a nemzetközi politikai pa-
lettán megvalósuló regionális érdekek kép-
viselete akár az Európai Unió mainstream 
állásfoglalásaival is szembemehet.

Hasonló indíttatásból adódó kezdeménye-
zés a Framework Nations Concept, amelynek 
közel 20 csoportja között teret nyert a Cluster 
CBRN protection31 is. Alapvető célja a kez-
deményezésnek a szövetséges országokban a 
duplikációk csökkentése azt felismerve, hogy 
a jövőben alig néhány olyan hadsereg lesz, 
amelyek képesek minden típusú feladatot vég-
rehajtani. A program mindemellett, hogy nem 
vizionálja az Európai Hadsereget, önkéntes 
és nem kívánja sérteni a nemzetek szuvere-
nitását, felismerte azt, hogy a különböző álla-
mok különböző fenyegetéseket azonosítottak, 
amely ellen a hadseregüknek különböző terü-
letét kívánják fejleszteni. Könnyen belátha-
tó, hogy Európa észak-keleti régiójában levő 
Észtország és Lettország, vagy akár Lengyel-
ország is teljesen más stratégiai fenyegetéssel 
szembesül, mint Hollandia, vagy a jelenleg az 
illegális migrációval küzdő Olaszország.

A fenti két kezdeményezés szükségszerűen 
valamilyen szinten kompromisszumot feltéte-
lez a tagok részéről. A CJ CBRN TF kialakí-
tása kapcsán az ABV támogatási képességek 
érintettek, megjelennek a Smart Defence pro-
jektben. A jelenleg folyamatban levő haderő-
fejlesztések fényében a Smart Defence és a 
Framework Nations Concept alapvető kiin-
dulópontja, a költségek csökkentése veszít a 
jelentőségéből, azonban maga a projekt a ren-
delkezésre álló források miatt sikeres lehet.

V. Összegzés

Jelen tanulmányban a biztonsági környezet 
megváltozása, annak jellemzői, tényei kerül-
tek vizsgálatra, valamint az ezekből adódó, 
nemzeti illetve szövetségi rendszerben már 

31 ABV védelmi csoport.
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megtett vagy előkészített válaszlépések illetve 
azok lehetőségei. Nem volt cél minden rész-
területre kiterjedően elemezni a lehetőségeket, 
így ebben a cikkben nem kerültek tárgyalásra 
olyan jelentős témák, mint például a nukleáris 
fenyegetettség stratégiai kérdései, az illegális 
migráció ABV védelmi vonatkozásai, a bioló-
giai felderítés problémái, a különböző eszkö-
zök technikai fejlesztési lehetőségei, szüksé-
gessége, (beleértve az ABV felderítő robotok, 
drónok, ezzel párhuzamosan a légi sugárfelde-
rítés fejlesztését) valamint a szervezeti struk-
túrákban az ABV támogató erők helyzete. 

Az ABV védelmi szakma előtt álló út 
még hosszú, az új feladatok megkövetelik a 
proaktivitást, a jó értelembe vett rugalmas-
ságot, a kreativitást és a szándékot az újra 
való nyitottságra, a hajlandóságot a szakí-
tásra a régi megszokásokkal. Nincs és nem 
lesz olyan helyzet, hogy az ABV védelem 
„készen van”, a problémák megoldottak, hát-
ra lehet dőlni. A szakma szépsége abban is 
rejlik, hogy miközben a korábban részlete-
zett kihívások jelentette kérdések és problé-
mák megválaszolásra, megoldásra kerülnek 
és mielőtt meg lehetne elégedni az elvégzett 
munka eredményével, idő közben olyan új 
feladatok, kihívások jelentkeznek, amelyek 
megkövetelik – egy oximoronnal zárva – 
hogy a kreativitás rutinmunka legyen.
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 Bevezetés

A Rongyos Gárda, mint irreguláris erő beve-
tése Kárpátalján a magyar hadtörténelem sa-
játos, egyedi fejezetét jelenti, melynek számos 
aspektusa részleteiben mindmáig feltáratlan. 
A rendszerváltoztatás után két kiadvány is 
megjelent a szervezetről, azonban ezek cse-
kély forrásértékű, korabeli propagandisztikus 
művek reprintjei.2 A források tekintetében 
azonban szerencsére nem állunk ilyen rosszul, 
mivel két jelentős – értelemszerűen szubjek-
tív – naplón és memoáron3 túl a Rongyos 
Gárda működéséről fennmaradt egy nagyon 
fontos, részletes összefoglaló korabeli katonai 

1 A tanulmány az MTA Bolyai János Kutatási Ösztön-
díjának támogatásával készült.

2 A Rongyos Gárda Harcai 1919–1939. Budapest, Ma-
gyar Ház, 1999, ill. Az erő útján. A Rongyos Gárda 
küzdelmei 1919–1939. Budapest, Magyar Ház, 2000.

3 Értékes szubjektív forrás Kozma Miklós irathagya-
téka, ezen belül is leginkább naplója, melynek két 
változata is létezik a személyes irathagyatékában. 
Lásd erről Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) Orszá-
gos Levéltára K 429 Kozma Miklós iratai 45. csomó 
(a kézzel írott, eredeti magánnapló) és 28. csomó (az 
eredeti naplónál nagyságrendekkel hosszabb gépirat, 
tisztázat). Egy másik szubjektív forrás az események 
egy kulcsfigurájának, Stefán Valér vk. századosnak 
a hatvanas években írt hosszabb visszaemlékezése, 
melyet Györkei Jenő kérésére írt: Az 1938. évi kár-
pátaljai események. HM HIM Hadtörténelmi Levéltár 
Personalia 228. d., ill. az ennek és az egyéb beszél-
getéseik, leveleik alapján keletkezett könyvfejezet 
(Egy különös döntés története) Györkei Jenő egy 
könyvében: Vae victis: tábornokok meghurcolása 
1945–1948. Budapest, Accordia, 2002. 154–191. o.

jelentés is, ez azonban csak az 1938 decem-
beréig tartó tevékenységüket foglalja össze.4 
A Rongyos Gárda működése azonban nem 
ért véget 1938 végével. Ezt követően – im-
már térképhelyesbítő néven – propagandate-
vékenységet és felderítést végeztek, valamint 
szervezést folytattak 1939 márciusáig, majd a 
hónap közepén részt vettek Kárpátalja vissza-
csatolásában is, ezt követően pedig a frissen 
visszafoglalt terület pacifikálásába is bekap-
csolódtak. Mivel ez utóbbi tevékenységek már 
nem szerepelnek az összefoglaló jelentésben, 
ezért az annak tagolását használó, legújabb 
feldolgozások is értelemszerűen pontatlanok, 
illetve hiányosak.5 Ezért is érdemes kitérni a 
szervezet kárpátaljai működésének részleteire.

Előzmények

A felvidéki revízió érdekében a magyar kor-
mány és a honvédség vezetése 1938 áprilisá-
ban tizenkilenc lövészzászlóaljat állított fel 

4 HM HIM Hadtörténelmi Levéltár Vkf. 1939. 5. oszt. 
80.710/20/eln.

5 Lásd erről pl. Szentkirályi Gábor: A Rongyos Gárda 
története és az Országos Fajvédő Szövetség politikai 
nézetei 1938-1944. Budapest, 48-as könyvesbolt, é. n. 
[2017?], Bicsák Péter: A Rongyos Gárda harcai Kár-
pátalján 1938-ban. In: A magyar-ukrán közös múlt és 
jelen: összekötő és elválasztó „fehér foltok”. (szerk. 
Zubánics László) Beregszász–Ungvár, KMMI, 2011. 
40–50. o., illetve az összefoglaló jelentésre nem hi-
vatkozó Sőregi Zoltán: Egy felemás diverzánsakció – 
szabadcsapatok Kárpátalján, 1938 őszén. In: Felderítő 
Szemle 2009/4. 148–156. o. Egyik idézett feldolgozás 
sem használt fel cseh, illetve szlovák forrásokat sem.

B. STENGE CSABA:  
A RONGYOS GÁRDA BEVETÉSE KÁRPÁTALJÁN,  

1938–19391 (I. RÉSZ)

H A D T Ö R T É N E L E M
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(melyek római számokat kaptak: ezek szabad-
csapatok voltak, és nem illeszkedtek a honvéd-
ség hadrendjébe). A személyi állomány zöme 
önként jelentkező tartalékosokból, illetve 
tényleges szolgálatot teljesítőkből állt. Felada-
tuk egyértelműen diverziós tevékenység volt. 
A szabadcsapatok felállítója a Vkf. 5. osztálya 
6 volt, melynek vezetője ekkor Homlok Sándor 
vk. ezredes7 volt. A zászlóaljak állományának 
zömét azonban hamarosan feloszlatták, illetve 
a honvédség reguláris alakulataiba helyezték 
át. Az állomány egy része végül 1938. októbe-
rében mégis bevetésre került.

Az alkalmazás közvetlen előzményeként 
kiemelendő, hogy a Rongyos Gárda beveté-
sének politikai oldalról egyértelmű kulcsfigu-
rája, Kozma Miklós8 – a Magyar Telefonhír-
mondó és Rádió Rt., valamint az MTI elnöke, 
volt belügyminiszter, Kárpátalja későbbi 
kormányzói biztosa – volt. Kozma a feszült 
nemzetközi helyzetben 1938. szeptember 
29-én – amely napon Münchenben össze-
ült a nemzetközi értekezlet, mely másnapra 
virradóra Csehszlovákiától a Harmadik Bi-
rodalomhoz csatolta a német többségű Szu-
déta-vidéket – a szabadcsapatok bevetését 
javasolta a magyar miniszterelnöknek. Koz-
ma javaslata szerint, amíg az etnikai alapon 
átadandó területekről folyik az egyezkedés, 
addig Magyarország megoldhatja Kárpátal-

6 A Vkf. 5. osztálya a honvédség kül- és belföldi sajtó-
propagandáját látta el, valamint a kisantant államok 
forradalmi bomlasztásának előkészítésével, az ott élő 
magyar kisebbség szabotázscélokra történő beszerve-
zésével is foglalkozott. Lásd erről: Haraszti György 
(szerk.): Vallomások a holtak házából. Ujszászy Ist-
ván vezérőrnagynak, a 2. vkf. és az Államvédelmi 
Központ vezetőjének az ÁVH fogságában írott fel-
jegyzései. Budapest, Corvina, 2007. 356–357. o.

7 Homlok Sándor (1893–1963) katonai pályafutásáról 
lásd Szakály Sándor: A magyar katonai felső vezetés 
1938–1945. Budapest, Ister, 140. o.

8 Kozma Miklós (1884–1941) életútjáról, pályafutásá-
ról lásd bővebben Ormos Mária: Egy magyar média-
vezér: Kozma Miklós I-II. kötet. Budapest, PolgArt, 
2000.

ja visszacsatolásának a kérdését a Rongyos 
Gárda bevetésével. Imrédy Béla miniszterel-
nök – bizonyos fenntartások mellett – el is fo-
gadta a javaslatot. 1938. október 2-án Imrédy 
Béla miniszterelnök, illetve a minisztertanács 
Kozmára bízta a kárpátaljai akció politikai 
vezetését, propagandáját. Katonai vonalról a 
már említett Vkf. 5. osztály és annak veze-
tője, Homlok Sándor vk. ezredes volt a mű-
velet parancsnoka. Október 4-én kormány-
határozat született arról, hogy egyszerre kell 
propagandatevékenységet, és közvetlen ak-
ciót végrehajtani. Kozma Miklós öccsével, 
Györggyel, valamint Stefán Valér vezérkari 
századossal9 utazott el Vásárosnaményba, 
a kárpátaljai határ közelébe. A hivatalosan 
szállásszabályozó tisztként Vásárosnamény-
ba vezényelt Stefán Valér vezérkari százados 
koordinálta a Rongyos Gárda alkalmazásával 
kapcsolatos tevékenységet a helyszínen.10

A RONGYOS GÁRDA BEVETÉSE11 
1. időszak (1938. október 5–9.):  

területelárasztás  
és propagandatevékenység

A Stefán vk. szds. koordinálta „S” csoport12 
parancsnoksága 1938. október 5-én, 20 h-kor 
alakult meg Vásárosnaményban. Beérkező 
közegei a parancsnokság teljes szervezetét 

9 Stefán Valér (1902–1974) személyéről, tevékenysé-
géről – különös tekintettel a tárgyidőszakot és a Ron-
gyos Gárdát – lásd részleteiben a 3. sz. jegyzetben 
vele kapcsolatban említett forrásokat.

10 MNL Országos Levéltár K 429 28. csomó, Ormos 
Mária: Egy magyar médiavezér: Kozma Miklós II. 
kötet, 559–561. o.

11 A továbbiakban – ha külön jelölt más forrás nincs – az 
események a hivatalos honvédségi összefoglaló alap-
ján kerülnek ismertetésre: HM HIM Hadtörténelmi 
Levéltár Vkf. 1939. 5. oszt. 80.710/20/eln.

12 Az „S” csoport a Szigetvári névről kapta betűjelzé-
sét, mely feltehetően Stefán fedőneve volt (Szigetvári 
nevű hivatásos tiszt ekkor nem is szolgált a honvéd-
ségben, csak egy Szigetváry József nevű gyalogos 
százados, 1938. november 1-től őrnagy).
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október 6-án alakították meg (törzs, harcos 
alosztály 1–7 csoporttal, gazdasági hivatal, 
hadipénztár). 

A parancsnokság a csehszlovák erők és a 
határviszonyok felderítését még október 5-én 
bevezette. 

A csehszlovák határvédelem felmérése-
kor Tarpától keletre felfedeztek egy másfél 
kilométeres rést a határszakaszon, ahol az 
észak-déli határ kelet felé hajlik, a Tisza felé 
(a Daraberdőtől délre). Ezt a másfél kilomé-
teres szakaszt három, félig kész erőd zárta le, 
melyek nem voltak – állandóan – megszállva. 
A hiányos határőrizetben nyilvánvalóan szere-
pet játszott a csehszlovák haderőben szolgá-
latot teljesítő szudétanémet legénység ekkor 
zajló leszerelése is. 

Október 6-a folyamán befutott a radikális 
jobboldali Héjjas Iván13 szervezte „H” cso-
portból kb. 150 fő (főleg a XVI. lövészzász-
lóaljból származó állománnyal), valamint 
kisebb számban önkéntesek az I–XIX. zász-
lóaljak állományából, akik az „S” csoportot 
képezték (6-án éjfélig kb. 200 fő érkezett 
be). Ugyanezen a napon érkezett be részben 
vasúti, részben gépkocsiszállítással a részük-
re kiutalt fegyverzet, lőszer és polgári ruhá-
zat. A beérkezett erők felszerelése már 6-án 
hajnaltól megkezdődött, súllyal az elsőnek 
alkalmazni szánt „H” csoporton. Az első két 
járőrt két testvér parancsnoksága alatt még 
aznap bevetették (1. sz. járőr parancsnoka vi-
téz Kassakürthy Pál t. hadnagy, a 2. sz. járőr 
parancsnoka Kassakürthy  Károly t. zászlós). 
Feladatuk a tarpai résen történt átkelést köve-
tően a beregszászi hegyekbe való felmene-
tel, majd északon a lengyel határon történő 
átkelés, közben folyamatos propagandatevé-
kenység végzése volt. A két járőr 6-áról 7-ére 
virradó éjjel, 1 h 30-kor kelt át a trianoni ha-

13 Héjjas Ivánról (1890–1950) lásd bővebben Bodó Bé-
la: Héjjas Iván. In: 2000 Irodalmi és Társadalmi havi 
lap. 2010. október http://ketezer.hu/2010/10/bodo-
bela-hejjas-ivan/ (letöltés ideje 2018. május 6.)

táron. Október 8-án egyesültek, majd miután 
10 főt visszaküldtek – 8 főt gyávaság, 2 főt 
betegség miatt –, a lecsökkent 12 fős, egyesí-
tett állomány végighaladt a kijelölt útvonalon. 
A lengyel határt október 18-án érték el, ezalatt 
egy foglyot, és egy sérültet vesztettek.

Közben október 7-én beérkezett az I.–
XIX. zászlóaljakból jelentkezett erők zöme 
(kb. 600 fő), akik felszerelése szintén azon-
nal megindult. A parancsnokság úgy vélte, 
hogy a meglévő tarpai rést ki kell használni 
addig, amíg létezik, és minél jelentősebb erő-
ket kell átdobni rajta. A 7-én beérkezett erők 
áttételével még nem tudtak számolni ezen a 
napon, a „H” csoportból is csak két további 
járőrt tudtak kiállítani, ezért a parancsnokság 
a Tarpáról jelentkezett önkéntesek bevetését 
is elhatározta (két járőr erőben), így összesen 
négy járőr bevetését határozta el 7-e éjjelén. 
A 3. sz. járőr parancsnoka Óbis Gyula tarpai 
tanító és leventeoktató volt, míg a 4. számú 
járőré Vinczek Jenő tarpai segédjegyző (ez 
a két járőr állt tarpaiakból). Az 5. sz. járőr 
parancsnoka dénesfai Dinich Győző t. főhad-
nagy,14 míg a 6. sz. járőr parancsnoka Iványi 
Pál t. hadnagy volt (ez a két járőr alakult meg 
a „H” csoport további részeiből). A 3. és 4. sz. 
járőrök feladata a határon a tarpai résnél való 
átjutás után a beregszászi hegyvidék–Bilke–
majd északkeleti irányban a lengyel határig 
propaganda kifejtése volt. Az 5. és 6. sz. jár-
őrök feladata a határon a tarpai résnél való 
átjutás után beregszászi hegyvidék–Munkács 
kelet–Antalóc irányban a lengyel határig pro-
paganda kifejtése volt. A 3. és 4. sz. járőrök 
7-én 22 h 30-kor keltek át a határon, míg az 5. 
és 6. sz. járőrök kb. 8-án 1 h 30-kor lépték át 
a határt, mindvégig ellenhatás nélkül. A 3. sz. 
járőr veszteség nélkül hajtotta végre felada-
tát, közben számottevő rombolásokat végzett 
távbeszélő vonalakban. Végül október 24-én 

14 A Honvédségi Közlöny (Személyes ügyek) 1939/3. 
(1939. július 19.) 8. o. szerint Dinich rendfokozata t. 
őrmester volt.
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lépték át a lengyel határt. A 4. sz. járőr 8-án 
hajnalban érte el a beregszászi hegyvidéket. 
Itt a Vérke folyón nem tudott átkelni, ezért 
fegyvereit és röpcéduláit szétosztotta a me-
zőn dolgozó muzsaji és benei civileknek, 
majd 8-áról 9-ére virradóra visszatért magyar 
területre a tarpai résen át. Személyi veszte-
séget nem szenvedett, és a korabeli értékelés 
szerint bár a járőr működése nem sikerült, de 
a kapott feladat szellemében járt el.

Az 5. és 6. sz. járőrök hamarosan egye-
sültek, és dénesfai Dinich átvette a 6. sz. jár-
őr vezetését is, mivel Iványi hdgy. egy fővel 
Beregszász területén bevásárlás közben eltűnt 
(Iványi 13-án visszatért magyar területre, társa 
fogságba esett). A két egyesült járőr a feladat 
megszabta útvonalától a felbukkanó ellenséges 
erők miatt nyugati irányban kitért. A lengyel 
határ közelébe harc nélkül értek el, azonban itt 
hibás adatokat feltüntető térkép miatt bemen-
tek Havasköz15 községbe azt gondolván, hogy 
már lengyel területen vannak. Itt rajtaütés érte 
őket, és az itt, és ezt követő harcok következ-
tében az egyesített járőrből csak nyolc fő jutott 
át lengyel területre, egy fő elesett, tizenkét fő 
eltűnt (elesett, vagy fogságba esett).

Ezt követően a Bátyútól Beregszász és 
Huszt felé vezető vasúti szárnyvonal rom-
bolásának feladata is kijelölésre került. Eh-
hez a 7. sz. járőrt vetették be (parancsnok 
Kémeri Nagy Imre t. hadnagy), melynek 
feladata volt 8-án éjjel a tarpai résen való 
átkelés után felmenni a benei hegyre, onnan 
megfigyelni a Borzsa folyó Bene melletti 
vasúti hídját, és azt 9-ről 10-re virradó éjjel 
robbantani. Ezt követően a három robbantót 
visszaküldeni magyar területre, majd Al-
sóremetén át felmenni a Borló–hegységbe 
(Velikij–Gyil),16 onnan pedig sorozatos ak-
ciókkal nyugtalanítani a Szolyva környéki 
falvakat (nyilvánvalóan azok rendvédelmi 

15 A szövegben hibásan Lyutka, a település ruszin neve 
valójában Lyuta.

16 A szövegben Veliki Djil.

erőit). A járőr feladatát veszteség nélkül 
végrehajtotta. A híd robbantással történő 
megrongálása négy napi forgalomkiesést 
okozott a szárnyvonalon (október 10–14.). 
A feladat szabta útvonalon fegyvereiket a 
lakosságnak leadva a járőr tagjai október 
15-én értek lengyel területre.

A 8. sz. (parancsnok Körtvélyesy Körner 
Ferenc szkv. főhadnagy)17 és 9. sz. járőrök 
(parancsnok Szatmáry–Király Ádám t. zász-
lós) kis, három fős robbantójárőrök voltak, 
nem is a tarpai résből bevetve, hanem at-
tól északabbra. Azzal a feladattal kerültek 
alkalmazásra, hogy a Bátyú–Beregszász 
vasútvonalat október 9-én 24 h-kor három–
három helyen robbantsák le. A 8. sz. járőr 
Beregsuránynál, a 9. sz. Barabástól délre 
lépte át a határt 8-án éjjel. Október 9-én nap 
közben rejtőzve megfigyelték a vasút menti 
járőrszolgálatot. A robbantásokat – nagyon 
csekély hatással, mely kevesebb, mint 24 
h-ig tartott – a jelzett időben végrehajtották 
Beregszásztól északnyugatra 3–4 km-re, há-
rom–három helyen, egymástól 100 méterre. 
Ezt követően még sötétben, veszteség nélkül 
visszatértek magyar területre.

Az első hét területelárasztó járőr (össze-
sen 70 fővel) a határon ellenhatás és felfe-
dezés nélkül jutott át. Feladatukat 11%-os 
véres, és 1,8%-os fogolyveszteséggel haj-
tották végre. Kárpátalja középső területén 
nagyszámú röpcédulát szórtak szét, és kb. 

17 Az eredeti jelentésben Körner főhadnagyként szere-
pel, azonban Körner Ferenc jogosulatlanul használta 
egykori főhadnagyi rendfokozatát (ez több esetben is 
előfordult a Rongyos Gárdában). Kitüntetési felter-
jesztésére ceruzával a parancsszámmal együtt rávezet-
ték, hogy rendfokozatától megfosztva, 4 havi börtön, 
sikkasztás (ami nyilvánvalóan a lefokozás oka volt). 
Lásd erről HM HIM Hadtörténelmi Levéltár Kitünte-
tések különgyűjteménye (továbbiakban Kit.) 1. doboz, 
434. sz. Elnyert kitüntetése egyébként a Magyar Ezüst 
Érdemkereszt volt hadiszalagon, és a honvédség hiva-
talos folyóiratában már mint önként jelentkezett gyalo-
gos szerepel, lásd erről Honvédségi Közlöny (Szemé-
lyes ügyek), 1939/3. sz. (1939. július 19.) 18. o.
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40 puskát és 40 pisztolyt adtak át a helyi 
polgári lakosságnak (lőszerrel együtt). Len-
gyelországba 48 fő jutott át (74%), míg 8 fő 
hasznavehetetlenként, két fő betegként jött 
vissza magyar területre (13%). Az 1–7. sz. 
járőrök bevetését ez alapján a Vkf. 5. osztá-
lyánál sikeresnek ítélték, szerintük a veszte-
ségek ellenére „az eredmény messze felül-
múlja az áldozatot.”18 

2. időszak (1938. október 9.–13.):  
megrohanó erők bevetése

A 2. időszak a megrohanó erők bevetése 
volt 1938. október 9–13. között. Ebben az 
időszakban két nagyobb csoport – összesen 
négy század – bevetésére került sor, eredeti-
leg Beregszász és Munkács megrohanásának, 
elfoglalásának feladatával. Az elméleti cél 
egyfajta általános felkelés kirobbantása volt.

Az első csoport a Prém József tartalékos 
főhadnagy vezette 1. század volt, melyet fő 
célként Munkács megrohanására terveztek be-
vetni. Ez javarészt a „H” csoport maradékából 
alakult a parancsnokkal együtt összesen 97 fő-
vel, bár közöttük is voltak tarpai önkéntesek. 
Az állományuk az alábbi volt:

Prém-csoport (kecskemétiek) 29 fő,
Gérecz-csoport19 33 fő,
Maczák-csoport20 20 fő,
tarpai csoport 11 fő,
vezetők 3 fő (két tarpai, egy beregszászi). 

Később, a határt átlépve még mintegy 15 fő 
helyi lakos csatlakozott a csoporthoz.

Az 1. századnak eligazítása szerint a tarpai 
résen való áttörés után fel kellett mennie a 
beregszászi hegyekbe, és onnan Munkácsra 
előretörni. A várost le kellett rohanniuk, meg-
tisztítani, a lakosságot megszervezni (önvé-

18 HM HIM Hadtörténelmi Levéltár Vkf. 1939. 5. oszt. 
80.710/20/eln. 6. fólió.

19 Parancsnoka Gérecz László t. fhdgy.
20 Parancsnoka Maczák János t. zls.

delmi erőket felállítani). Ha ez sikerült, meg 
kellett rohanniuk Ungvárt is. Ha nem sikerül 
Munkács megrohanása, a túlerő ellen halo-
gató harcot folytatva észak felé, Lengyelor-
szágba kellett áttörniük. 

A század október 10-én 1 h körül lépte át a 
határt a tarpai résen keresztül, probléma nél-
kül. Már kis távolságra a határtól megkezdték 
a távíró és távbeszélő vezetékek rongálását. 
Egy fő ekkor a sötétben elszakadt századá-
tól és nem talált hozzájuk vissza. (Ő végül 
október 13-án visszatért magyar területre.) 
A század menete Nagyborzsova községig 
a vezetők bizonytalansága és a század szét-
szakadozása miatt meglehetősen bizonytalan 
volt. 6 h 30-kor átkeltek a Vérke–patak híd-
ján és a vasútvonalon, és ekkor Prém fhdgy. 
parancsot adott gyulai Molnár Ferenc volt t. 
hadnagynak a vasútállomás megrongálására. 
Molnár Ferenc nyolc önkéntest vitt magával 
az állomáshoz, közben a század többi része 
tovább menetelt a nagymuzsaji szőlőhegyre. 
Molnár osztaga egy vasúti szerelvényt is ta-
lált az állomáson, melyen sok, szabadságos 
katona is tartózkodott. Molnár agyonlőtte az 
ellenálló állomásfőnököt, Jaroslav Hošeket, 
mivel ő Molnár parancsa ellenére távírón 
megpróbálta értesíteni a csehszlovák rend-
védelmi szerveket a magyar diverzánsok fel-
bukkanásáról. Emellett a vonat utasai közül 
fogságba ejtettek egy Silly nevű tüzér főhad-
nagyot, valamint Jaroslav Šubčík csendőr 
őrmestert.21 A vonatról több magyar és ru-
szin katona is csatlakozott hozzájuk (a ru-
szinok közül legalább négy fő). A mozdonyt 
a szerelvényről lekapcsolva elvontatták, és 
az állomás épületétől mintegy 200 méterre 
megpróbálták felrobbantani (nem sok siker-
rel), valamint a vasútállomás berendezéseit 
is megrongálták. Összesen tíz puskát és két 
pisztolyt vittek magukkal zsákmányként a 
vonaton utazóktól.

21 Marek, Jindřich: Hraničářská kalvárie. Cheb, Svět 
Křídel, 2004. 121. o.



ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA98

Molnár osztaga 8 h-ra bevonult a század-
hoz a nagymuzsaji szőlőhegyre. Itt 11 h-ig 
pihentek, közben csatlakozásra bírtak két 
ruszin, egy zsidó és három cigány polgári 
lakost. Az egyik roma, Lakatos László a to-
vábbiakban kellő helyismerettel rendelkező, 
jó vezetőnek bizonyult. A csatlakozókat az 
állomáson zsákmányolt puskákkal szerelték 
fel. Új vezetőre azért is szükség volt, mert a 
nagyborzsovai vasútállomás elleni akcióval 
– mely nem volt a kapott feladatuk része – 
elárulták magukat, és Nagyborzsovára már 
délelőtt kezdtek befutni a csehszlovák kato-
nai erősítések. Ezek az erők fogták el a szá-
zad eddigi vezetőjét, aki Prém engedélyével 
egy nagyborzsovai ismerősénél pihent.

A század ezt követően feljebb húzódott a 
hegyre, és egy tiszti gyűlést összehívva az is 
szóba került, hogy a legénység hiányos ki-
képzésére és nagyfokú kimerültségére való 
tekintettel ne forduljanak-e vissza a magyar 
határ felé. Végül mégis a továbbhaladás mel-

lett döntöttek, és 18 h tájban megindultak 
Munkács felé. Itt útközben nehézséget oko-
zott a Szernye–mocsár, melynek áthidalására 
kukoricaszárakat használtak. Egy fő le is ma-
radt a századtól (ő később az Iván-csoporthoz 
csatlakozott, és velük esett fogságba).

Az elcsigázott század október 11-én reggel, 
már világosban ért a Dercen és Fornos között 
fekvő Nyíres erdőbe, ahol lepihentek (ez Mun-
kácstól mintegy 10 km-re délre fekszik). Itt a 
földeken dolgozó helyi magyar lakosság ha-
mar felfedezte őket, és nagy lelkesedéssel ter-
jedt el a falvakban, hogy magyar csapatok ér-
keztek. A hírt megtudó sok ember közül valaki 
azonban a csehszlovák rendvédelmi erőket is 
értesítette, így az alsókerepeci csendőrőrsön is 
megtudták a század pontos helyét. Mivel fogy-
tán volt az élelmük, és egyes ruhadarabokat is 
pótolni kellett, Gérecz fhdgy. előbb Fornosra, 
majd utána Munkácsra ment el bevásárolni 
(a század nagy mennyiségű élelmiszert kapott 
a helyi magyaroktól is). A hosszú, egy helyben 
történő pihenés – és Gérecz egy helyben törté-
nő bevárása – azonban végzetesnek bizonyult, 
mert a csehszlovák haderő csendőrök támoga-
tásával, harckocsikat is bevetve 11-én délután 
15 h körül nyugati és északkeleti irányból tá-
madást indított a század ellen. Prém megpró-
bálta századát délkeleti irányba kivonni, és a 
mintegy 1,7 km-re lévő Felsőnyáras erdőt elér-
ni, de a két erdő közötti nyílt terepen a század 
súlyos veszteségeket szenvedett a csehszlovák 
sorozatlövő fegyverek és harckocsik tüzétől 
(utóbbiakat kézigránát-összdobásokkal pró-
bálták meg távol tartani). A tűzharc sötétedés-
kor ért véget (az időközben visszatért Gérecz 
a harc utolsó fázisát már Fornos széléről néz-
te végig). A Prém-századból hat halott és hét 
sebesült maradt a két erdő közötti mezőn. 
A sebesültjeiket nem tudták magukkal vinni, 
és a kisebb csoportokban visszavonuló szá-
zad szétszóródott. Közülük Lengyelországba 
hat fő jutott át, míg Magyarországra 22 fő. 
A Magyarországról indultak közül 19 fő – a 
helyi csatlakozókkal együtt 29 fő – kerülte 

1. térkép. Az 1. század (parancsnok Prém  
t. fhdgy.) 1938. október 11-én Dercen és Fornos 

között vívott ütközetének sematikus vázlata  
(HM HIM Hadtörténelmi Levéltár)
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el a fogságba esést, és a magyar honvédség 
novemberi bevonulásáig sikerrel rejtőzött, a 
helyi polgári lakosság hathatós segítségével. 
A század összesen 15 halottat vesztett, tehát 
további kilenc fő is meghalt a súlyos sebesül-
tek, a később bujdosás közben agyonlőttek, 
illetve a fogságba esésük után kínzás közben 
meghaltakkal együtt (a halottak közül két fő 
helyben csatlakozott ruszin volt, dezertált 
csehszlovák katonák). A század zöme, 38 fő, 
Prémet is beleértve fogságba esett (velük esett 
fogságba két, őket támogató derceni lakos is, a 
derceniekkel együtt a foglyok száma negyven 
volt). A jelentős számú fogságba esés egyik 
okaként a jelentés a gúti református lelkész 
árulását adta meg.

A második, a vitéz Iván Imre tartalékos fő-
hadnagy vezette csoport feladata Beregszász 
megrohanása és elfoglalása lett volna.22 Eb-
ben az eredeti terv szerint reguláris katonai 
erők is részt vettek volna (három lövészzász-
lóalj), de a reguláris erők bevetésére végül 
nem került sor. 

Iván fhdgy. A 2. század parancsnoka 
volt. 152 fős létszámú százada azt a paran-
csot kapta, hogy az előbb induló 1. század 

22 Városok megrohanása és elfoglalása véleményem 
szerint elhibázott koncepcióra épült (ez az általános 
felkelés képének mutatása, mely a városokban csú-
csosodik ki), hiszen a bevetett diverziós erők ezt 
követően nem kaptak volna támogatást, utánpótlást 
Magyarországról. Beregszászon a város megroha-
nását és elfoglalását kivitelezni is tudták volna, míg 
Munkácson a bevetett limitált magyar erők, és az ott 
állomásozó jelentősebb csehszlovák haderő miatt ezt 
feltehetően nem tudták volna hatásosan végrehajtani. 
Munkács megrohanása egyébként azért szerepelt a 
tervben, hogy a beregszászi akció ne elszigetelt le-
gyen, és megossza a csehszlovák erőket. Ismételten 
meg kell azonban jegyezni, hogy hiába foglalták 
volna el Beregszászt a magyar erők, mert utána Ma-
gyarországról sem érdemi csapaterősítéseket, sem 
lőszerutánpótlást nem kaptak volna. A beérkező cseh-
szlovák csapaterősítések ostroma pedig – a tetemes 
anyagi károk mellett – súlyos veszteségeket okozott 
volna a megrohanó csoporton túl a beregszászi ma-
gyar lakosságnak is. 

nyomán október 9-éről 10-ére virradó éjjel 
hatoljon át a tarpai résen, és húzódjon fel a 
Beregszász melletti hegyekbe. Ott éjjelez-
zen és ott is maradjon 10-én egész nap, majd 
tovább, 11-én estig. 11-én éjjel rohanja le 
Beregszászt. Ha nem tudja tartani a várost, 
Asztély irányban hátulról törjön át a határon 
magyar területre. 

A 2. század október 9-én 23:30-kor került 
bevetésre Tarpáról, azonban az első határát-
kelési kísérlete kudarcot vallott (nem ellen-
séges behatás miatt).

Ezt követően került kapkodva feltöltésre a 
3. század (parancsnok dr. Bukovinszky Péter 
t. főhadnagy) 69 fővel, és a 4. század (pa-
rancsnok dr. Somogyi Ottó t. hadnagy) 100 
fővel. Ezt a két századot szintén Iván fhdgy. 
parancsnoksága alá rendelték, hogy támogas-
sák az akcióját.

Október 10-én gyakorlatilag először a 
3. század lépte át a határt este 21 órakor, ezt 
követte a 2. század, majd a 4. század. Iván az 
élszázadhoz csatlakozott. Az oldalbiztosítás 
elmulasztása és az összeköttetés hiánya mi-
att azonban hamarosan problémák jelentkez-
tek. (Iván vezetése alatt végig ilyen alapvető 
gondok mutatkoztak.) A gyorsabban moz-
gó 4. század jobbról utolérte a hátul vonuló 
2. századot. A sötétben egymást ellenségnek 
vélve a két század lefeküdt, és 20–25 percig 
kémlelték egymást, mire rájöttek, hogy sa-
ját erőkről van szó. Közben viszont az élen 
haladó 3. század továbbment és elszakadtak 
egymástól, így a csoport kettészakadt, és el-
vesztette egymást. 

Az egymástól függetlenül vonuló két cso-
port hamarosan elérte a Vérke–patakot. A 3. 
század Borzsova községen keresztül, az ott 
lévő őrizetlen hídon gond nélkül, nagyon 
gyorsan átkelt a patakon. A másik csoportot 
vezető Iván főhadnagy összekötő járőröket 
sem küldött ki a 3. század keresésére, és hi-
dat, vagy sekély gázlót sem próbált találni a 
Vérkén, hanem egyből átgázoltatta a csoport-
ját az adott részen mintegy 1 m 20 cm mély 
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vízen (ez némi időveszteséget is okozott, és 
persze a ruhájuk is átázott). Reggelre mind-
két csoport – egymásról nem tudva, egymás-
tól mintegy 5 km-re – túl volt Nagymuzsajon, 
a Beregszász feletti hegyekben. Itt Iván nem 
küldött ki felderítőket, és a beregszászi cseh-
szlovák erőkről csak a szőlőhegyre feljövő 
nagymuzsalyi és benei lakosoktól érdeklő-
dött, valamint egy beregszászi erdőkerülőtől. 
Az utóbbitól származó, általa nem ellenőr-
zött, a csehszlovák erők méretét eltúlzó hírek 
alapján Iván elállt Beregszász megtámadásá-
tól, és úgy döntött, hogy Lengyelország felé 
tör át. (Valamiért úgy vélte – bár erre bizo-
nyítéka nem volt, és ez nem is így történt –, 
hogy a magyar határsávot nagyon megerősí-
tették.) Este az egyik tábori őrsnél fegyelme-
zetlenség és vaklárma miatt kisebb lövöldö-
zés is kitört, feltehetően erre figyeltek fel a 
csehszlovák rendvédelmi erők is, melyek ed-
dig nem igazán tudtak a csoportról. A csoport 
12-én hajnalban elindult, és Nagymuzsajtól 
északkeletre, reggel 7 h után véletlenül ösz-
szefutott egyik vízkereső járőrük a 3. század 
egy hasonló vízkereső járőrével. Ekkor egye-
sült az eddig két csoportban, külön vonuló 
2., 3. és 4. század. Feltehetően az előző éjjeli 
lövöldözés hatására október 12-én reggel 9 h 
körül már néhány csehszlovák Letov Š.328 
közelfelderítő–könnyűbombázó repülőgép is 
megjelent a térségben. A csoport egy időre 
megállt Nagymuzsaj és Kovászó között. 11 h 
körül Nagymuzsaj felől egy Beregszászról 
kivezényelt három fős csehszlovák csendőr-
járőr közelítette meg őket. Az itt kitört lövöl-
dözésben a csehszlovák járőr parancsnoka 
meghalt, másik két tagja elmenekült.23 A cso-

23 A csehszlovák források egy részében a csendőr halá-
la tévesen október 10-ei, illetve 15-ei dátummal van 
feltüntetve. A csehszlovák források egy részében az 
is szerepel, hogy a lövést kapott, sebesült csendőrt 
a magyar szabadcsapatbeliek agyonverték. Az ese-
ményekkel kapcsolatos magyar kivizsgálásban erre 
történő utalást nem találtam. Lásd erről pl. Marek, 

port innen keletnek indult. Iván felderítő és 
biztosító részeket ismét nem rendelt ki, sőt az 
egyik szőlőhegyi pincéből kapott bortól be is 
rúgott, még indulás előtt. 

A három, egymás mögött vonuló század 
észak felé haladva Kovászótól északra átkelt 
a Kis–Borzsa folyón egy fahídon majd, a Kis– 
és Nagy–Borzsa közötti szigeten haladtak 
északkeleti irányban, míg észre nem vették, 
hogy szigeten vannak. Ekkor a menetoszlop 
megfordult, kb. 4 km-t visszamenetelt, és a 
Nagy–Borzsán egy hídon átkelve ismét elin-
dult északkelet felé, a felesleges menettől ki-
fáradt, frusztrált állománnyal. 

A salánki Nagyerdőben megpihentek, 
majd északkeleti irányban folytatták a mene-
tet, míg 23 h-kor el nem értek Alsóremeté-
től délre a menetirányukkal eddig nagyjából 
párhuzamosan folyó Borzsához. Itt a csoport 
állománya a Nagyerdőtől északra lévő réten 
lepihent, míg Iván főhadnagy elindult átkelé-
si helyet – hidat, vagy gázlót – keresni. A pi-
henés alatt a csoport tagjai a tőlük mintegy 
másfél kilométerre húzódó Nagybereg–Al-
sóremete műúton két reflektort láttak mo-
zogni. Arra az ismeretlen személytől induló 
hírre, hogy ezek harckocsilámpák, pánik tört 
ki a csoportban, és visszafutottak az erdőbe. 
Előbb egy járőrt küldtek ki Iván keresésére, 
majd segédtisztje, Ulrich tartalékos hadnagy 
is elment Ivánt megtalálni. A járőr október 
13-án 2 h-kor sikertelenül visszatért, sem 
Ivánt, sem Ulrichot a csoport tagjai nem lát-
ták többé. (Elég egyértelműnek tűnik, hogy 
nem is akartak csoportjukhoz visszatérni, 
hanem egyszerűen megszöktek a felelősség 
elől – Iván magyar területre tért vissza, míg 
Ulrich Lengyelországba ment át.) A parancs-
noknak és segédtisztjének eltűnésével a cso-
port erkölcsi ereje megtört. A rangidős tiszt 
nem vállalta a csoport vezetését arra hivat-
kozva, hogy Iván előző nap nem tájékoztatta 

Jindřich: Hraničářská kalvárie. Cheb, Svět Křídel, 
2004. 122. o.
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őt az általános helyzetről, és a végzendő fel-
adatokról. A parancsnokságot az egybegyűlt 
tisztek végül az azt elvállaló Kozma László 
tartalékos hadnagyra bízták (aki előtte Iván 
törzsében szolgált). Kozma szintén tájéko-
zatlan volt Iván terveiről, melyekről őt elő-
ző nap hiába kérdezte, sőt Iván őt gorombán 
elutasította. Végül Kozma úgy döntött, hogy 
fáradt csoportját egyelőre beljebb viszi az er-
dőbe, és ott pihenteti. 13 h után a pihenő cso-
portot felriasztotta az északnyugati irányban 
kiküldött biztosító részek tűzharca csehszlo-
vák felderítő erőkkel. Anélkül, hogy a bizto-
sító rész jelentését bevárták volna, a csoport 
egy része pánikszerűen elkezdett menekülni 
az erdő belseje felé. Közben két raj öntevéke-
nyen elindult a biztosító részek támogatására, 
és azokkal együtt támadásba indulva a cseh-
szlovák járőrt elűzte. Az erdő felett már dél-
előtt megjelent egy rajnyi csehszlovák Letov 
Š.328 közelfelderítő–könnyűbombázó repü-
lőgép, melyek délután újra megjelentek. Két 
Letov 14 h után kilenc kisméretű repeszbom-
bát is ledobott az erdőre, melyek a magyar 

csoporttól 500–800 méterre estek le. Erre a 
magyar csoport délnyugati irányban még bel-
jebb húzódott az erdőbe. Az előremozgásnál 
Kozma több járőrt küldött ki, melyek soro-
zatosan jelentették, hogy az erdő szélén túl 
sisakos csehszlovák katonacsoportokat és 
géppuskafészkeket látnak. Kozma ezek után 
maga is elment az erdő szélére tájékozódni, 
és látott csehszlovák csapatmozgásokat. 

Kozma t. hdgy. ezt követően koraeste 
összehívta a tisztjeit, és egy meglehetősen 
deprimált hangulatú tiszti gyűlésen a meg-
adás mellett döntöttek. A megadás ötletének 
számosan ellenszegültek, de elvonulásukat a 
többség megakadályozta. 

Az éj folyamán három fő, németül beszélő 
parlamentert küldött ki a csoport. A parla-
menterekkel azonban a csehszlovák erők nem 
tárgyaltak, megverésük után megbilincselték 
őket, és a salánki csendőrőrsön kerültek őri-
zetbe. 

A megadásra 1938. október 14-én hajnalban 
került sor a salánki Nagyerdő mellett. Reggel 
7 h-ig a csoportból 301 fő adta meg magát. 

2. térkép. Az 1–4. századok menetvonala 1938. október 9–14. között. Zölddel az 1. szd., pirossal  
az Iván t. fhdgy. vezette 2–4. századok útvonala (HM HIM Hadtörténelmi Levéltár)
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Mindössze öt fő volt, aki a megadás elől elszö-
kött, közülük egy főt később Kovászónál meg-
öltek. A többieket a helyi lakosság a magyar 
csapatok 1938. november 10-ei bevonulásáig 
elrejtette.24 

Ezeket a teljes kudarccal és rendkívül sú-
lyos veszteségekkel végződő megrohanó ak-
ciókat az összefoglaló jelentés – érthető mó-
don – nem minősítette.

3. időszak  
(1938. október 13. – november 7.):  

helyi vállalkozások a saját határvonal 
mögül 

Az „S” csoport parancsnoksága és a határon 
át nem tett töredékek október 13-án Vásáros-
naményból Tarpára települtek át, hogy a Vá-
sárosnaményba felvonuló reguláris erőknek 
helyet adjanak, illetve a netán még megala-
kítható kisebb kötelékek határon történő át-
tétele könnyebb legyen. A visszamaradt, 308 
fős létszámú „S” csoportot Stefán vk. száza-
dos Tarpán átszervezte. Alakított egy harcos 
alosztályt Héjjas Iván t. szds. parancsnok-
sága alatt, és egy, az idősebbekből alakított 
segédalosztályt Sághy t. őrgy. vezetésével. 
13-án azonban a tarpai rést egy aznap meg-
jelent csehszlovák század géppuskás tábo-
ri őrsökkel lezárta, így ebben az irányban a 
csoport további működése lehetetlenné vált. 
Emiatt, és mert a csehszlovák hírszerzés szá-
mos részletadat szerint Tarpa felderítésére 
koncentrált – nyilvánvalóan a nagyszámú fo-
golytól származó információ miatt – Stefán 
százados javaslatot tett a csoport maradéká-
nak észrevétlenül történő áttelepítésére. Erre 
sor is került október 16-17-én éjjel, csak egy 
megtévesztést szolgáló kis egység maradt 
vissza Tarpán.

24 A salánki megadásról részleteiben lásd még B. Stenge 
Csaba: Fejezetek a Rongyos Gárda kárpátaljai beve-
tésének történetéből. I. A salánki megadás. In: Acta 
Academiae Beregsasiensis 2018 (megjelenés alatt).

Az első két időszakban bevetett jelentős 
diverzáns erők a magyar határról is látható 
erős feszültséget és esetenként pánikjelensé-
geket gerjesztettek a csehszlovák fegyveres 
erőknél. Stefán százados értékelése szerint 
a feszültséget határ menti vállalkozásokkal 
feltehetően fokozni lehetett, nagyobb erőket 
lehetett kihúzni a határsávra, hogy a belső 
területeken az ellenőrzés csökkenjen, és a 
már megindított propaganda szabadabban 
érvényesüljön. Remélhetőnek nevezte azt is, 
hogy a csehszlovák határvédelem folyamatos 
nyomás alatt tartásával annak erkölcsi ereje 
felőrlődik, és a honvédség esetleges bevetése 
esetén – mely ekkor még lehetségesnek lát-
szott – annak előretörését ez nagyban meg-
könnyítette volna.

Ezen meggondolások alapján engedélyez-
te az Aba-csoport parancsnokság október 
18-tól a Stefán szds. által javasolt vállal-
kozásokat, melyek előkészítését még aznap 
meg is kezdték.

Ebben az időszakban október 18-ától az 
első bécsi döntésig kilenc napon indítottak ki-
sebb vállalkozásokat a határ mentén.

Október 19-én 19 h-kor Szatmáry–Király 
Ádám t. zászlós egy három fős robbantójár-
őrrel Lónyától északkeletre a Felső Szernye–
csatorna átúszásával a Bátyú–Homok25 vas-
útvonal robbantását kísérelte meg, az akció 
sikertelen volt. 

Október 20-án Szatmáry–Király t. zls. 
újra megkísérelte az előző feladatot, ezúttal 
a csatornán történő átkelést vászoncsónakkal 
tervezték végrehajtani. Az akció ismét sikerte-
lenül végződött (veszteség egyik alkalommal 
sem volt).

Október 21-én Vannay László volt g. hdgy. 
vezetése alatt 24 fő 21-ről 22-ére virradó éjjel 

25 Homok itt Mezőhomokot jelenti, Beregdédától köz-
vetlenül északra (ma már Beregdéda része). Itt is a 
határhoz legközelebb húzódó Bátyú–Beregszász vas-
úti szárnyvonalról van szó.
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megtámadta Dégenfeld tanyát,26 az ott állomá-
sozó csehszlovák erőket. Saját részről veszte-
ség nem volt, jelentésük szerint a csehszlovák 
oldalnak két halott és hat fogoly veszteséget 
okoztak.27 

Október 22-én Papp Sándor t. zls. veze-
tése alatt 10 fő 22-éről 23-ára virradó éjjel a 
Beregdéda déli kijáratánál lévő golyószórófé-
szek kiemelésére kapott parancsot, de azt nem 
találta meg. A helyszínen újabb parancsot kap-
tak egy a beregszászi műúton, a határtól kb. 3 
km-re lévő tanyában állomásozó csehszlovák 
határbiztosító őrs kiemelésére. Az őrsöt meg-
támadták, de a kiemelés nem sikerült. Egy fő 
sebesültjük volt, míg irreális bemondásuk sze-
rint a csehszlovák őrsnek 17 fő halott veszte-
séget okoztak.28

Ugyanezen a napon v. Fülöp Ferenc tény-
leges zls. parancsnoksága alatt három testne-
velési szaktanfolyambeli29 zls. Magosligetnél 
lépte át a határt 18 h-kor, átkeltek a Tiszán, 
majd a Tiszaújlak–Nagyszőlős vasúti szárny-
vonal felépítményét három helyen robbantva 
még aznap éjjel visszatértek.

Október 23-án Kádár László t. hdgy. 
Lónyától északkeletre lévő határsarokban 
hajtott végre vállalkozást, hogy az itt min-
dig nagyon éber csehszlovák határbiztosító 

26 A támadás helyszínére korabeli térképén Gáspár ta-
nyát tudtam beazonosítani, Hetyentől délre nem talál-
tam Dégenfeld tanyát.

27 A jelentett veszteségek pontosítása mindkét oldal for-
rásai alapján nem egyszerű feladat. Jómagam erre az 
éjszakára nem találtam két csehszlovák halottat a ren-
delkezésemre álló csehszlovák eredetű forrásokban. 
A magyar csoport jelentése szerint a tanyán egy 10 
fős csoport volt, akik közül hat fő megadta magát, két 
fő eltűnt, két főt menekülés közben lelőttek. A mene-
külés közben lelőttek halálát azonban feltehetően nem 
ellenőrizték, és ők csak lefeküdtek a rájuk lőtt tűzre, 
majd elmenekültek a sötétben.

28 Csehszlovák forrásokban ebben az időpontban nem 
szerepel egyetlen halott sem.

29 A testnevelési szaktanfolyam 1938 nyarán a honvéd-
ség keretein belül sokoldalú diverzáns kiképzést ka-
pott néhány szakasz erejű csoport volt.

erőket magyar területre csalja át, és az itt 
lesbe állított erőkkel csapást mérjen rájuk. 
A csehszlovák erők azonban nem „ugrottak 
be”, így a veszteség nélkül záródó akció 
nem sikerült.

Ugyanezen a napon Körtvélyesy Körner 
Ferenc szkv. fhdgy. vezetésével 24 fő 
20 h-kor a Mezőkaszony melletti Kaszonyi–
hegyen állásban lévő csehszlovák határbizto-
sító őrs kiemelését hajtotta végre. Az őrsöt a 
magyar támadók szétszórták, jelentésük sze-
rint négy foglyot ejtettek, és további három 
halott veszteséget okoztak az őrsnek.30 A ma-
gyar csoport állományából hét fő könnyű se-
besülést szenvedett.

Ugyanezen a napon egy harmadik vállal-
kozásra is sor került, az egykori tarpai réstől 
közvetlenül északra. Czeglédy Lajos karp. 
őrm. vezetésével négy fő a Tarpai Nagyhegy-
ről indulva a Hedzepusztánál megállapított 
csehszlovák őrs kiemelésére indult, de azt 
nem találta a helyén. A helyét megváltozta-
tott őrs új pozíciójából erős tüzelésbe kezdett, 
ebbe Czeglédy járőre nem avatkozott bele, és 
veszteség nélkül visszatért.

Október 24-én dr. Parragh Endre t. hdgy. 
22 fővel a Hetyentől keletre lévő csehszlovák 
határbiztosító laktanya megtámadására in-
dult. A megkerülő előrenyomulás közben el-
lenséges erőkbe ütköztek, és a kitörő tűzharc 
a laktanyát is fellármázta, így a megrohanás 
nem sikerült. Egy villamosvezeték felrob-
bantása és a távbeszélő vezeték elvágása után 
a csoport veszteség nélkül visszavonult. 

Október 28-án Draskóczy László t. fhdgy. 
Kárpátalján kívül, szlovák területen került 
bevetésre a Kárpátalja felé vezető vasútvo-
nal bénítására. 14 fővel, közte 3 robbantó-
val László tanyánál (a Nagy–Milic térségé-

30 Csehszlovák forrásokban itt egy halott szerepel, 
három fogoly és két sebesült. Marek, Jindřich: 
Hraničářská kalvárie. Cheb, Svět Křídel, 2004. 125. 
o., ill. Lášek, Radan: Jednotka Určení SOS. Praha, 
CodyPrint, 2008. 333. o.
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ben) azzal a feladattal lépte át a határt, hogy 
Tőketerebestől északkeletre a Lada tanyánál 
robbantsa a nyugat–keleti irányú vasútvonal 
hídját.31 A hidat eltévedés folytán nem érték 
el, és 29-én veszteség nélkül visszatértek ma-
gyar területre.

Október 30-án újra Kárpátalján kívüli ak-
ció indult. Dr. Terray István t. hdgy. vezeté-
sével 30 fő, közöttük 5 robbantó Hollóházá-
nál lépte át a határt azzal a feladattal, hogy 
Kassától keletre robbantsa a Ronyva vasúti 
hídját. A csoport az erődvonalon átjutott, de 
aztán észrevették őket, és a tűz alá vett járőr 
emiatt visszatért magyar területre (veszteség 
nélkül). 

November 1-én ismét Kárpátalján kívüli 
akcióra került sor. Rotter Ferenc zls. veze-
tésével 20 fő, közöttük 3 robbantó 16 h-kor 
Hollóházánál lépte át a határt azzal a feladat-
tal, hogy robbantsa a Kassa–Ungvár vasútvo-
nal Garbócbogdánynál lévő hídját.32 A nagy 
ködben a csoport eltévedt, bolyongott, majd 
visszaindult. A csehszlovák erődvonalat vir-
radat után érték el, és így visszatérni nem 
tudtak. Pihenőt tartva rejtőztek, amikor egy 
csehszlovák erődök közötti járőr felfedezte, 
és tűz alá vette őket. E tűzben a csoport szét-
szóródott, az egyes visszatörni igyekvő ré-
szek ráadásul az erődök tüzébe kerültek. Két 
fő elesett, öt fő fogságba került, a többi 13 fő 
visszatért magyar területre.  

Összefoglalásként a jelentés kiemeli, hogy 
az ebben a periódusban vezetett helyi vállal-
kozások a csehszlovák határvédelmet a sötét-
ség beálltától virradatig folyamatosan nyo-
más alatt tartották, a lövöldözések az egész 
határszakasz mentén állandósultak, és mély-

31 László és Lada tanyákat sem tudtam beazonosítani a 
rendelkezésre álló korabeli térképeken. Célpontként 
minden bizonnyal a Kis–Bodrog (Ondava) vasúti híd-
járól volt szó.

32 Garbócbogdánytól délre, az Olsava, a Hernád egyik 
balparti mellékfolyóján van egy vasúti híd az adott 
vonalon, feltehetően erről volt szó.

ségben is kiterjedtek. A legénységet állandó-
an váltani kényszerültek, és a határvédelmet 
folyamatosan erősítették. Hatalmas mennyi-
ségű lőszert is eltüzeltek. Ráadásul nemcsak 
a határvédelem állománya merült ki, de a ki-
járási tilalmak, a helyi lakosság korlátozása 
is sorozatos ellenszegülést váltott ki belőlük 
a rendvédelmi szervekkel szemben, és a fe-
szültséget növelte. A korlátozások odáig fo-
kozódtak, hogy október 29-től a kárpátaljai 
térség határvidékén a magyar nemzetisé-
gű papokat, tanítókat, polgármestereket és 
egyéb, a lakosságra hatással lévő személyisé-
geket gyakorlatilag túszul ejtették, hivatásu-
kat a továbbiakban csak a helyi csehszlovák 
fegyveres erők felügyelete mellett gyakorol-
hatták.33 

Magyar oldalról két halott, nyolc, zömében 
könnyebb sebesült és öt fogoly volt a veszte-
ség. A bevetett csoportok némelyikének rend-
kívül túlzó jelentéseit összesítve szerintük a 
csehszlovák oldal 21 halottat és hét foglyot 
vesztett. Itt már ellentmondás van a korábban 
jelzett tíz fogolyhoz képest, illetve a halottak 
száma is eggyel csökkent (a halottak valós szá-
ma így is ennek csak a töredéke volt).34 Ennek 
ellenére az ebben az időszakban végrehajtott 
akciók valóban elérték kitűzött céljukat, így 
pusztán katonai szempontból egyértelműen 
sikeresnek nevezhető ez a fázis.

A helyi vállalkozások ebben az időszakban 
már kiképzésszámba is mentek az ekkor már 
„Előd” zászlóalj néven szereplő diverziós 
erőknél, melyek során természetes kiválasz-
tódás és harchoz edzés is folyt.

33 Sallai Gergely: Az első bécsi döntés. Budapest, Osi-
ris, 2002. 130. o.

34 Jómagam eddig egyértelműen ezekhez az akciók-
hoz köthetően egy csehszlovák halottat találtam, a 
Kaszonyi-hegy elleni támadásnál, azonban a két oldal 
hiányos forrásai, a téves dátumok, illetve a sebesü-
léseikbe később belehaltak miatt sok esetben nagyon 
nehéz az eseményeket kideríteni, és a veszteségeket 
megállapítani (utóbbiak pontosításán folyamatosan 
dolgozom).
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Az első bécsi döntés után közvetlenül, 
november 3-án felsőbb parancsra elrendelték 
az „Előd” zászlóalj létszámcsökkentését 300 
főre. Az állomány „szelektálásának” meg-
könnyítésére és gyorsítására Stefán vk. szds. 
november 3-án kiadta a „méregrendeletet”. 
Ennek lényege az volt, hogy azoknak, akik 
visszamaradni szándékoznak, méreg kerül 
kiosztásra. Ezt fogságba esés esetén kötelező 
bevenni, a nem szállítható, sebesült bajtársa-
kat pedig kötelező agyonlőni. Ezek vállalását 
aláírással kellett igazolni. Ennek a rendeletnek 
a hatására elég sokan váltak ki önként, így az 
elrendelt létszámra való leszerelés november 
7–10. között minden nehézség nélkül lezajlott.

Rejtési okokból – saját területen viselés-
re – egyenruházat is kiosztásra került, illetve 
a nyári civil öltözetet téli öltözetre cserélték 
le. A létszámcsökkentés után a zászlóalj is-
mét átszervezésre került. Az átszervezés 
utáni helyzet szerint az „Előd” zászlóalj pa-
rancsnoksága alá tartozott a zászlóaljtörzs, 

a rohamcsoport (1. és 2. század), a műszaki 
század, az őrkülönítmény, az ellátó-alosztály 
és a hadipénztár.

Az „Előd” zászlóalj részére 1938. novem-
ber 2-ától kezdve minden vállalkozás tilos 
volt. Az idő szervezéssel, kiképzéssel, átöl-
töztetéssel és a határ menti helyzet gondos 
nyilvántartásával telt. A zászlóalj szervezetét 
részleteiben úgy állapították meg, hogy akár 
gépkocsi, akár országos jármű szállítással a 
határ bármely pontjára azonnal eltolható le-
gyen. Szintén a gyors eltolás érdekében az 
összes tekintetbe jövő út, híd és komp rész-
letes szemrevételezését is végrehajtották. Ez 
már az újabb kárpátaljai bevetés lehetőségét 
vetítette elő, hiszen a terület egésze nem ke-
rült vissza Magyarországhoz, viszont arra 
a stratégiai, Lengyelországgal közös határ 
helyreállítása okán a magyar katonai és poli-
tikai vezetés továbbra is igényt formált.
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 Bevezetés

Az 1939. március 23-án reggel az Ung folyó 
völgyétől nyugatra, szlovák területre történő 
behatolás magyar szempontból a Kárpátalja 
visszacsatolása során folytatott hadművele-
tek második – záró – fázisát jelentette. Ennek 
során egy korlátozott célú előrenyomulással 
a magyar csapatok jobban védhető határokat 
igyekeztek kialakítani az Ung völgyében Len-
gyelország felé vezető, stratégiai fontosságú 
vasút- és közútvonal biztosítására. Szlovák 
szempontból ez egy jóval nagyobb jelentősé-
gű konfliktus volt, mivel a korabeli szlovák 
katonai-politikai közvélemény a magyar ka-
tonai akció nyomán a frissen, 1939. március 
14-én függetlenné váló ország önállóságát, 
puszta létét érezte veszélyben. Ezért is kapta 
náluk ez az időben és térben korlátozott ma-
gyar hadművelet a „malá vojna” („kis hábo-
rú”) elnevezést, és ezért foglalkozik vele oly 
sokat mindmáig a szlovák történettudomány.

Előzmények

A Kárpátalja visszacsatolása során végre-
hajtott hadműveletek második, befejező 
fázisát az Ung völgyétől nyugatra végrehaj-
tott hadműveletek jelentették. A magyar ka-
tonai vezetés a térségben a honvédség kor-
látozott célú előretörését azért rendelte el, 
hogy – amint arról a bevezetésben már szó 

1 A tanulmány az MTA Bolyai János Kutatási Ösztön-
díjának támogatásával készült.

esett – jobban védhető, természetes határok-
hoz jusson az Ung folyó völgyében. Erre a 
Lengyelország felé húzódó stratégiai fontos-
ságú vasúti- és közúti útvonalak megfelelő 
védelmének biztosítása céljából volt szükség. 
Katonai szempontból ugyanis fokozott igény 
lépett fel a korábbi kárpátaljai határinciden-
sekhez hasonló esetek megelőzésére, az ott 
zajló forgalom védelmére. A Lengyelország-
gal való együttműködésre ugyanis nagyon 
komoly tervek voltak Magyarországon (a ha-
diipari együttműködést is beleértve).

Egy korabeli katonai jelentésben általáno-
san egy 12 kilométeres sáv szerepel elfogla-
landó szlovák területként.2 Mivel igyekeztek 
természeti akadályokra felzárkózni, ezért 
nagyságrendileg mintegy 15–20 km-es előre-
törésre került sor.

Délen ez az Ung folyó vonala volt egy 
nyugati irányú folyókanyarulatban, közé-
pen pedig az Ungba torkolló Halas (Okna)-
patak vonala. Északon, ahol természetes vízi 
akadály nem volt, nagyjából a Kiskolon–
Kispereszlő vonal volt az elérendő cél a ma-
gyar csapatok számára.

A szlovák historiográfiában szereplő „nagy 
megoldás”, a Poprádig terjedő esetleges elő-
retörés tervével jómagam semmilyen magyar 
katonai tervben és dokumentumban nem ta-
lálkoztam, erre előkészületek sem történtek. 
A Poprádig terjedő terület Kárpátaljához 
csatolása ruszin politikusoknál merült fel a 

2 HM HIM HL Vkf. 1939. 5. oszt. 80.710/20/eln. 
Hughes távirat.

B. STENGE CSABA:  
MAGYAR HADMŰVELETEK KÁRPÁTALJA 

VISSZACSATOLÁSA SORÁN,  
1939. MÁRCIUS. II. FÁZIS1 (I. RÉSZ)
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ruszinok lakta területek egyesítésének igénye 
okán.3 

Nagyobb terület elfoglalásához konkrét 
javaslat magyar diplomáciai vonalról érke-
zett. Hory András, a varsói magyar követ 
1939. március 15-én 13:20-kor küldött egy 
számjeltáviratot Kánya Kálmán magyar kül-
ügyminiszternek. Ebben megjegyezte azt, 
hogy a Kárpátalja visszacsatolásával kapcso-
latos katonai műveltek „diplomáciai előz-
ményeit nem ismerem, és nem tudom, hogy 
csapataink meddig szándékoznak előnyomul-
ni, mégis bátorkodom javasolni, hogy […] 
valamely ürügy alatt akciónkat ruszin admi-
nisztratív határokon túl terjesszük ki, és [a] 
homonnai vasútvonalat szálljuk meg. Ez még 
Szlovenszkó elismerése előtt most volna le-
hetséges.”4 A kérdéses térségben, Homonná-
tól északi irányba, Mezőlaborcon át lengyel 
területre is vezet egy vasúti szárnyvonal. 

A határ ilyen mérvű kitolását a nagykövet 
feltehetően lengyel sugallatra javasolta, mi-
vel Lengyelországnak az volt az érdeke, hogy 
a déli határait minél hosszabb szakaszon biz-
tonságban, magyar kézben tudja. (Ebbéli ag-
godalmaik nem is voltak alaptalanok, mivel 
Szlovákia is részt vett a Lengyelország elleni 
támadásban 1939 szeptemberében.)

Megemlítendő még, hibás a „kis háború” 
kifejezés bevett alkalmazása is, hiszen ezek 
térben és időben erősen korlátozott hadmű-
veletek voltak és a diplomáciai kapcsolatok 
sem szakadtak meg a két ország között.5 

3 Lásd erről pl. Fedinec Csilla: A kárpátaljai magyarság 
történeti kronológiája 1918–1944 Galánta-Dunaszer-
dahely Fórum Intézet, 2002. 26. o., Botlik József: Ru-
szin vagy ukrán? Bródy András és Volosin Ágoston/
Avgusztin politikai pályájának összevetése. In: A ma-
gyar ukrán közös múlt és jelen: összekötő és elvá-
lasztó fehér „foltok”. Beregszász-Ungvár, Kárpátaljai 
Magyar Művelődési Intézet, 2011. 21. o.

4 Diplomáciai iratok Magyarország külpolitikájához 
1936-1945. III. kötet. Budapest, Akadémiai Kiadó, 
1970. 441. sz. irat, 568. o.

5 A kérdés tárgyalásáról lásd még bővebben Janek 

A résztvevő felek

A hadműveletek második fázisában a frissen 
önállósuló Szlovákia még szervezés alatt álló 
fegyveres erőinek részei vettek részt a ma-
gyar csapatok elleni küzdelemben. A frissen 
önállóvá váló szlovák haderő legsúlyosabb 
problémája az akut tiszthiány volt, mivel a 
csehszlovák haderő tisztikarának kevesebb, 
mint öt százaléka volt szlovák nemzetiségű. 
Ezért próbáltak is cseh nemzetiségű tiszteket 
rávenni a szlovák haderőben való szolgálatra, 
eggyel magasabb tiszti rendfokozatot felkí-
nálva nekik, mint amelyet elértek Csehszlo-
vákia felbomlásakor. Részben a szárazföldi 
haderő, részben pedig az intenzíven alkalma-
zásra kerülő szlovák légierő került bevetésre 
a magyar csapatok ellen (mindkettő még az 
eredetileg a csehszlovák haderőtől megörö-
költ alakulatok keretei között).6 A harcokban 
– a legújabb szlovák szakirodalom szerint – 
a szlovák szélsőjobboldali félkatonai szer-
vezet, a Hlinka–gárda állománya szervezett 
formában gyakorlatilag nem vett részt.7 Ezt 
a téma szakértője azzal egészítette ki, hogy 
a Hlinka gárda intenzív toborzást végzett, 
melyre három nap alatt nagyszámú önkéntes 
jelentkezett (több mint 50 000 fő). A bevetés-
re kerülőket azonban katonai alakulatokhoz 
küldték. A Hlinka gárda alakított ugyan né-
hány saját, önkéntes zászlóaljat – mely csa-
pattestek valójában századerejűek voltak –, 
ezeket azonban a szlovák haderő fegyve-
rezte és szerelte fel, tartalékos tisztek, vagy 
tiszthelyettesek irányítása alatt álltak, és így 
gyakorlatilag megkülönböztethetetlenek vol-

István: A szlovák-magyar „kis háború” története és 
eseményei 1939 márciusában. In: Történelmi Szemle 
2001. 3–4. sz. 299–313. o.

6 A szlovák haderőnek a konfliktusban történt részvé-
teléről lásd az erről készült összefoglaló jelentést: 
VHÚ-VHA (Pozsony) 1939 zprav 20836.

7 A Hlinka gárda működéséről a „malá vojna” alatt lásd 
Sokolovič, Peter: Hlinkova Garda 1938–1945. Bratis-
lava, Ústav pamäti národa, 2009. 149–163. o.
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tak a szlovák haderő egységeitől. Két ilyen 
„zászlóaljat” március 25-én a keleti határra 
irányítottak a konkrét harcok övezetébe, to-
vábbi kettőt a déli határra (mert feltehetően 
onnan is számítottak támadásra), de március 
27-re teljesen a szlovák haderőbe integrálták 
őket. Így a Hlinka gárda a harcban önállóan 
valóban nem vett részt, de a toborzásban és 
szervezésben igen, és a gárda egyes tagjai 
a szlovák haderő katonáiként részt vettek a 
konfliktusban.8

Magyar oldalról a kárpátaljai hadműve-
letek második fázisában már a hátországból 
Kárpátalja visszacsatolására mozgósított, 
ekkorra felvonult nagyobb harcértékű sereg-
testek is bevetésre kerültek. Ezek közül leg-
inkább azok, melyeket a magyar hadvezetés 
eddig Kárpátalja „túlsó végébe”, a Felső-Ti-
sza völgyébe csoportosított, mivel Kárpátalja 
visszacsatolásakor a térségben román beavat-
kozásra számított, mely elmaradt.

Külön kiemelendő, hogy ebben a távoli, 
viszonylag nehezen megközelíthető térség-
ben lezajló konfliktusban gyors reagálási 
képességeik miatt kiemelt szerepet játszot-
tak mindkét fél légierői. A szlovák légierő 
legfontosabb keleti bázisán, az iglói rep-
téren a II/3. repülőosztály négy százada 
állomásozott, melyek intenzíven alkalma-
zásra kerültek a konfliktusban (a 45. és 49. 
vadászrepülő-századok összesen 20 Avia 
B.534 vadászrepülőgéppel, míg a 12. és 13. 
közelfelderítő-századok összesen 15 Letov 
Š.328 közelfelderítő repülőgéppel rendel-
keztek). Magyar oldalról az 1/I. vadászrepü-
lő-osztály települt át északkeletre, melynek 
három százada összesen 27 Fiat CR.32-essel 
rendelkezett. Közülük az Ungvárra települt 
1/1. vadászrepülő-század játszotta a legfon-
tosabb szerepet a konfliktusban. A bombázók 
közül a pápai 3/II. osztály két százada települt 
át Debrecenbe (18 Junkers Ju 86-os kétmoto-

8 Pavel Mičianik szíves közlése alapján.

ros bombázóval). A felderítő feladatokat az 
1. távolfelderítő-osztály He 70 K típusú gé-
pei Kecskemétről, illetve kitelepülve Buda-
örsről, valamint a VI. közelfelderítő-század 
Heinkel He-46 E-2/Un típusú gépei látták el 
Ungvárról (néhány közelfelderítő bevetést 
a miskolci VII. közelfelderítő-század is re-
pült).9  

A hadműveletek végrehajtására kijelölt 
magyar alakulatok 1939. március 22-én fél 
tizenkettő tájban kaptak parancsot a meg-
indulási állásaik felvételére, hogy másnap 
hajnali ötkor benyomuljanak az elfoglalandó 
területekre. Délen a 2. lovasdandár (parancs-
nok Miklós Béla ezredes), középen a 2. gép-
kocsizó dandár (parancsnok Horváth Sándor 
ezredes), északon a 9. önálló gyalogdandár 
(parancsnok Székely János tábornok) hajtot-
ta végre az előrenyomulást. Március 23-án 
hajnalban 5 órakor indult meg a támadás, dé-
len 8:10-ig, középen 7:45-ig elérték a kijelölt 
célokat, ebben a két szektorban gyakorlatilag 
fegyveres ellenállással nem találkozva, pus-
kalövés nélkül foglalták el a magyar csapatok 
a kijelölt területeket. Északon a kijelölt terü-
letek elfoglalása ennél jobban elhúzódott, és 
nem is zajlott le teljesen ellenállás nélkül, bár 
itt is csak néhány kisebb összecsapás történt, 
ezek közül is a legjelentősebb nem tűzharc, 
hanem dulakodás volt Ugarnál a lefegyve-
rezendő szlovák erőkkel. A harccsoportok 
részletes tevékenysége és az általuk elfoglalt 
területen vívott összecsapások részleteiben 
az alábbiakban kerülnek bemutatásra.

A déli szektor

A déli szektor elfoglalásának feladatát Miklós 
Béla ezredes 2. lovasdandára kapta (1. és 2. 
huszárezredek, valamint 15. és 16. kerékpá-

9 Lásd erről részleteiben B. Stenge, Csaba: Baptism 
of fire. The first combat experiences of the Royal 
Hungarian Air Force and Slovak Air Force, March 
1939. 19–23. o.
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ros zászlóaljak). A jelentős részben Munkács, 
illetve a Felső-Tisza térségében álló dandár 
március 22-én 11:26-kor kapta a Kárpát-cso-
port parancsát, hogy haladéktalanul menetel-
jen Ungtarnóc, Nagykapos és Nagyszelmenc 
térségébe, ahonnan március 23-án hajnali 
5 h-kor indulva vegye birtokba az Alsóha-
las-dél, Bunkós, Sárosremete, Sárosmező, 
Prépostsági tanya, valamint az Ung folyó vo-
nala által határolt területet. Ez gyakorlatilag 
legdélebbre az Ung folyó kanyarulata, attól 
északabbra nagyjából az Ungba betorkolló 
Halas-patak vonala volt.10 

A 2. lovasdandárt az elrendelt átcsopor-
tosítás jelentős menetteljesítmények elé ál-
lította, mivel átlagosan az 1. huszárezred 
100, a 2. huszárezred és lovas tüzérosztálya 
120, a 15. kerékpáros zászlóalj 50, míg a 
16. kerékpáros zászlóalj 180 km-es menettel 
számolhatott, ráadásul a szóban forgó alaku-
latok zöme a rossz, hófúvásos időben márci-
us 20-án és 21-én is napi kb. 35–40 km-es 
meneteket hajtott már végre. A fentiek figye-
lembevételével a lovasdandár parancsnoksá-
ga csak az 1. huszárezreddel és gépvontatású 
tüzérosztályával, valamint kisharckocsi szá-
zadával, továbbá a 15. kerékpáros zászlóalj-
jal számolhatott, mint olyan csapattestekkel, 
melyek március 23-án reggel 5 h-ig beér-
keznek kiindulási állásaikba, és részt tudnak 
venni az előretörésben. A 2. huszárezred és 
lovas tüzérosztálya, valamint a 16. kerékpá-
ros zászlóalj beérkezésével csak március 23-
án délelőtt számíthattak.

A március 23-án hajnali 5 h-kor megindu-
ló előrenyomulás során ebben a szektorban 
a lovasdandár erői puskalövés és ellenállás 
nélkül, reggel 8:10-re elfoglalták a számukra 
kijelölt területet. Legtöbb esetben az elfoglalt 
településeken lévő, államvédelmi őrséghez 
tartozó csendőr és pénzügyőr alegységeket 

10 A 2. lovasdandár tevékenységéről lásd részleteiben: 
A 2. lovasdandár működése Kárpátalján. Magyar Ka-
tonai Szemle 1939/III. 1–17. o.

laktanyáikban fegyverezték le. Ezek állomá-
nya sok esetben zömében még cseh és mor-
va nemzetiségű volt, akik teljesen passzív 
magatartást tanúsítottak. Így például Lakárd 
községben Mosonyi György törzsőrmester, a 
15. kerékpáros zászlóalj szakaszparancsnoka 
mindössze két embert maga mellé véve fog-
lalta el a helyi csendőrlaktanyát, ahol 15 fog-
lyot ejtett, majd Bezőre előretörve annak a 
községnek a csendőrségét is elfogta (itt még 
legalább 5–8 fő foglyot ejtett).11 Zahar köz-
ség csendőrségét a 15. kerékpáros zászlóalj 
parancsnoka, Oszlányi Kornél alezredes sze-
mélyesen fegyverezte le.12 Ezalatt az 1. hu-
szárezred pálóci laktanyába behatoló alegy-
ségei 35 fő csendőrt és pénzügyőrt ejtettek 
foglyul, jelentős mennyiségű fegyvert is 
zsákmányolva.13

Az Ung folyókanyarulatában biztosító 1. 
huszárezrednek a folyót átlépnie még felderí-
tő járőrökkel sem volt szabad. Így az elfoglalt 
terület biztosítása részükről teljesen passzív 
jelleget öltött, és a túlpart fedett megközelí-
tést lehetővé tévő jelentős erdői, valamint a 
folyókanyarulatból eredő oldalazó-, illetve 
kereszttűz lehetősége valósággal csábította 
a szlovák felet egy Pálóc elleni vállalkozás 
végrehajtására, melyre másnap sor is került.

Március 24-én a szlovákok mintegy szá-
zaderőben, tüzérségi tűztámogatással vál-
lalkozást hajtottak végre Pálóc irányában. 
A Pálóctól északnyugatra fekvő Kápolnai híd 
térségét a túloldali erdő rejtekében könnyen 
megközelítették, majd az itt védekező tábo-
ri őrsöt kereszttűz alá vették, mely kényte-
len volt Pálóc északi szélére visszavonulni. 
Ezt követően egy szakasznyi szlovák erő az 
Ungon is átkelt, azonban két, megfelelő tűz-
támogatással ellentámadásra induló huszár-
szakasz megfutamította őket. A szlovákok 

11 HM HIM HL Kit. 1. doboz 539. sz., A 2. lovasdandár 
működése i. m. 4. o.

12 HM HIM HL Kit. 1. doboz 595. sz.
13 A 2. lovasdandár működése i. m. 4–5. o.
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visszavonulását ismét jelentősen segítette a 
túlparti erdő. A szlovák vállalkozók két ha-
lottat – akik közül az egyik kiváló helyisme-
rettel rendelkező pálóci lakos volt –, két gép-
puskát és egyéb hadianyagot hagytak hátra a 
Kápolnai híd környékén. A huszárok veszte-
sége öt sebesült volt.14 

14 h körülre Pálóc körzetében a földi har-
cok véget értek, 14 h 30-kor a szlovák tüzér-
ség is befejezte a tüzelést. Ekkortájt azonban 
északnyugat felől megjelent egy hatgépes 
szlovák repülőkötelék (három Letov.Š328 
közelfelderítő–könnyűbombázó és három 
Avia B.534 vadászrepülőgép), mely aztán 
déli, délkeleti irányban eltűnt. A lovasdandár 
parancsnoksága jelentette a kötelék felbuk-
kanását a Kárpát–csoport parancsnokságá-
nak, feltehetően ennek hatására riasztották 
rájuk az ungvári reptérről az 1/1. vadászre-
pülő-század kilenc Fiat CR.32-es vadászgé-
pét. Kb. 20 perc múlva a szlovák gépek ismét 
felbukkantak, és bombatámadást hajtottak 
végre a lovas tüzérosztály Pálóc déli szélén 
épp állásba menő egyik ütege ellen, melynek 
négy lova megsebesült. Ebben a pillanatban 
bukkant fel az 1/1. vadászrepülő-század ki-
lenc CR.32-ese, melyek a Pálóc feletti légi 
harcban saját veszteség nélkül gyakorlatilag 
megsemmisítették a szlovák köteléket. A hat 
szlovák gépből csak egy Letov tudott iglói 
bázisán leszállni, a többi öt gép lezuhant, 
vagy kényszerleszállt.15 

Az 1. huszárezredet a 16. kerékpáros zász-
lóalj március 24-én estig felváltotta a déli 
szektor legdélebbi szakaszán, itt már nem 
zajlottak összecsapások a továbbiakban.16 

A déli szektor északi felén, a Halas-patak 
mentén védőállásban lévő 15. kerékpáros 
zászlóaljat komolyabb szlovák támadás nem 
érte. Ennek ellenére járőrharcok itt is zaj-

14 Uo. 6–11. o.
15 Lásd erről részleteiben B. Stenge, Csaba: Baptism of 

fire i. m. 42–44. o.
16 A 2. lovasdandár működése i. m. 14. o.

lottak. Március 24-én egy ilyen összecsapás 
során a zászlóalj géppuskás-századának pa-
rancsnoka a távbeszélő szakasz parancsno-
kával együtt szlovák fogságba került (utóbbi 
sebesülten). A nap folyamán két kerékpáros 
is megsebesült, egyikük haslövéssel olyan 
súlyosan, hogy sebesülésébe öt nappal ké-
sőbb az ungvári kórházban belehalt.17 

Március 28-án hajnalban zajlott az utol-
só jelentősebb összecsapás a déli szektor 
legészakibb szárnyán, Bunkóstól északra. Itt 
a 15. kerékpáros zászlóalj egy tábori őrsét 
nyugat-északnyugatról, Felsőrőcse irányából 
3 órakor egy szlovák szakasz közelítette meg. 
A kibontakozó tűzharcban az őrs parancsno-
ka hősi halált halt. A részekkel az őrs meg-
kerülésére is kísérletet tevő szlovák szakasz 
a magyar tartalékok beavatkozására vissza-
vonult Sárosrőcse irányába. A vállalkozást 
szlovák tüzérségi tűz is támogatta, melynek 
gránátjai Bunkóson két házat felgyújtottak.18 

A középső szektor

A középső szektor elfoglalásának feladatát 
a 2. gépkocsizó dandár kapta meg, melynek 
csapattestei (4. és 6. gépkocsizó zászlóal-
jak, felderítő zászlóalj, 12. és 14. kerékpáros 
zászlóaljak) március 22-én még a Felső-Tisza 
völgyében voltak, a román határral szemben 
(a dandárparancsnokság ekkor Beregszászon 
települt). Itt március 22-én délelőtt 11 órakor 
kapták meg a parancsot, hogy vonuljanak 
el Ungvárra, ahonnan március 23-án reggel 
5-kor indítsanak támadást Szobráncon át Al-
sóhalas és Felsőhalas birtokbavételére (ez is 
még a Halas-patak vonala volt). A dandár két 
lépcsőben vonult el Ungvárra, az egyik Mun-

17 HM HIM HL Kit. 1. doboz 429. sz.
18 HM HIM HL Kit. 1. doboz 898. sz., A 2. lovasdandár 

működése i. m. 15. o., Sőregi Zoltán–Végső István: 
Gyorsan, bátran, hűséggel. A m. kir. „Balogh Ádám” 
15. honvéd kerékpáros zászlóalj története. Budapest, 
Timp, 2009. 76–77. o.
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kácson át, a másik Vásárosnamény–Csap 
irányában. Ez utóbbi, kisebb kerülőt jelentő 
útvonalat feltehetően a Munkács–Ungvár út-
szakasz túlterheltsége miatt választották.19

Március 23-án hajnali 4:30-kor a dandár 
csapatai tervszerűen felvették az elrendelt 
támadó csoportosítást, majd 5 órakor meg-
indultak, és teljesen ellenhatás és ellenállás 
nélkül, 7:45-ig elfoglalták a számukra kije-
lölt területeket.20

Március 24-én a középső szektorban ke-
rült sor a legintenzívebb összecsapásokra: 
itt indították legjelentősebb támadásukat is a 
szlovák szárazföldi erők, illetve sorozatos lé-
gitámadásokat is végrehajtottak a szektorban 
a magyar erők ellen. 

A nap folyamán a középső szektorban 
végrehajtott légitámadások következtében 
a 2. gépkocsizó dandár érzékeny személyi 
veszteségeket szenvedett. A dandár állomá-
nyából számos sebesültön túl Szobráncnál a 
tüzérosztály 1. ütegéből és a felderítő zász-
lóaljból öt, Alsóhalasnál a felderítő zászló-
aljból és a 14. kerékpáros zászlóaljból két,21 
míg Tibánál a 6. gépkocsizó lövészzászlóalj-
ból hat fő halt hősi halált, vagy kapott halálos 
sebet (melybe később az ungvári kórházban 
halt bele). Egy ellátó alakulat (a 106. hadtáp 
zlj. 3. százada) további három hősi halottat 
vesztett a Szobránc és Tiba közötti úton. Egy 
további civil halottja is volt a légitámadások-
nak Szobráncon. A légicsapások járművesz-
teségeket is okoztak Szobráncon: egy Hansa-
Lloyd féllánctalpas tüzérségi vontató és két 
teherautó megsemmisült. A veszteségeket a 
szlovák repülők sem tudták elkerülni: ebben 
a szektorban az 1/1. vadászrepülő-század 

19 Osztovics Ferenc: Kárpátalja felszabadítása, különös 
tekintettel a 2. gépkocsizó dandár ténykedésére. In: 
Magyar Katonai Szemle 1939/IV. 53–54. o.

20 Uo. 57. o.

21 Az egyik alsóhalasi halott egy polgári gépjárműveze-
tő volt, akit feltehetőleg a bevonultatott civil járművel 
együtt alkalmaztak. Lásd erről HM HIM HL Kit. 1. 
doboz 84. sz.

Fiat CR.32-esei egy reggeli légi harcban le-
lőttek két Avia B.534 vadászgépet (az egyik 
gép pilótája meghalt). Később a légvédelem 
lelőtt még egy Aviát, mely Nevickénél hajtott 
végre kényszerleszállást, és pilótája fogságba 
esett.22

Az intenzív szlovák légitámadások ki-
kapcsolására március 24-e délutánján a 3/
II. bombázó-osztály köteléke csapást mért 
az iglói repülőtérre is. A saját veszteség nél-
kül végrehajtott légitámadás számottevő kárt 
okozott a reptéren, bár teljesen nem helyezte 
azt üzemen kívül. A reptéri létesítményeken 
túl a földön megsérült 12 repülőgép, és életét 
vesztette öt katona, valamint öt civil (három 
további civil személy később halt bele a légi-
támadás során szerzett sérüléseibe). A reptér 
elleni légitámadást követően a szlovák légi-
erő támadóbevetései megszűntek.23 

1939. március 24-én az intenzív légi akti-
vitás mellett a szárazföldi erők is több össze-
csapást vívtak a középső szektorban. 

Az első támadást a szlovák erők délelőtt 
indították a középső szektor északi szárnyán, 
az Ubrezstől északra lévő erdő és Németvá-
gás területéről Jeszenő és Felsőhalas felé. 
A Jeszenő felé támadó csoportot már a rájuk 
lőtt tüzérségi és gyalogsági tűz megállította. 
Felsőhalast két szlovák szakasz megközelí-
tette, akiket a dandár vezérkari főnöke által 
írt összefoglaló szerint helyi civil ruhás fegy-
veresek is támogattak, akik segítségével az 
itt védő magyar szakasz bekerítésbe került, 
melyből déli irányban vágta ki magát. Ezt kö-
vetően, a tartalékok bevetésével ellentáma-
dás indult, melyben Ansaldo kisharckocsik 
is részt vettek a dandár kisharckocsi-száza-

22 A légitámadásokról lásd részleteiben B. Stenge, Csa-
ba: Baptism of fire i. m. 40–46. és 95. o., Osztovics 
i. m. 57–58. o.

23 Az iglói reptér elleni légitámadásról lásd részleteiben 
B. Stenge, Csaba: Baptism of fire i. m. 60–66. o., va-
lamint Petrík, Ján: Spišská tragédia. Matin, Matica 
slovenská, 1999.
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dából. A magyar kisharckocsik feltűnésére 
a szlovák erők rendezetlenül visszafutottak 
Felsőhalasról a Németvágástól északra lévő 
erdőbe.24

Még egy szlovák támadás indult ezen a 
napon a középső szektorban, a Nagymihály–
Szobránc út mentén, mely a legjelentősebb 
nyugat-keleti irányú út volt a térségében. Ez 
egy jelentős erők bevetésével végrehajtott 
felderítő vállalkozásnak tekinthető. A szlo-
vák erők öt, korábban cseh nemzetiségű kato-
nák által üzemképtelenné tett Tatra OA vz.30 
páncélgépkocsit tudtak üzemképessé tenni, 
személyzettel ellátni és bevetni, mintegy szá-
zaderejű kísérő gyalogsággal, akik a fenti út 
mentén törtek előre, míg bele nem ütköztek 
az Alsóhalasnál kiépített magyar védelembe. 
Itt a 14. kerékpáros zászlóalj egy 3,7 cm-es 
páncéltörő ágyúja kilőtte az egyik páncél-
gépkocsit (melynek személyzetéből egy fő 

24 Osztovics i. m. 58–60. o.

elesett, két fő megsebesült), és egy továbbit 
is megrongált. A megzavarodó, majd rendet-
lenül visszaözönlő szlovák kísérő gyalogság 
elkerülte a súlyos veszteségeket, mivel a ma-
gyar védelem tűzeszközei – beleértve a gép-
puskákat is – a páncélgépkocsikra összponto-
sították tüzüket.25 

Másnap, március 25-én délelőtt ismét a 
Nagymihály–Szobránc úton nyomult előre 
Alsóhalas felé két szlovák Tatra T27 típusú 
teherautó, mely egy páncéltörő tüzér szakaszt 
szállított (két, KPÚV vz.37 típusú, 3,7 cm-es 
páncéltörő ágyúval). Ez a szakasz egyébként 
nem támadást kísérelt meg, hanem eltévedt 
és dél helyett kelet felé haladva belefutott az 
alsóhalasi magyar védőállásokba. Ugyanaz 
a magyar 3,7 cm-es páncéltörő ágyú nyitott 
tüzet ismét, és gyorsan kilőtte mindkét teher-
autót, melyek a rajtuk szállított páncéltörő 

25 Lásd erről bővebben B. Stenge Csaba: A magyar pán-
céltörő tüzérség tűzkeresztsége – 1939. március, Kár-
pátalja. In: Haditechnika 2014/1. 43. o.

A Kárpát-csoport előretörése 1939. március 23-án (Osztovics: i. m. 54. o.)
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ágyúkkal és lőszerrel együtt elégtek. A szlo-
vák szakaszból négyen hősi halált haltak, 
hatan megsebesültek. A sikeres páncéltörő 
ágyú irányzóját, Tóth Lajos őrvezetőt – aki 
már március 16-án, a Felső-Tisza völgyében 
is eredményesen küzdött – a Magyar Arany 
Vitézségi Éremmel tüntették ki.26 

A középső szektorban a szlovák erők már-
cius 26-án délelőtt még egy vállalkozással 
próbálkoztak Felsőhalas irányába, de a rájuk 
lőtt tüzérségi tűzre már nagyobb távolságból 
visszavonultak. A középső szektorban ezzel a 
harcok véget is értek, és március 30-án estig 
a 2. gépkocsizó dandárt is felváltotta állásai-
ban a 7. önálló gyalogdandár.27

Az északi szektor

Északon a 9. önálló gyalogdandár (a 17. és 
38. gyalogezredekkel), alárendeltségében a 
28. határvadász-zászlóalj kerékpáros száza-
dával és a 13. kerékpáros-zászlóalj kisharc-
kocsi-szakaszával hajtotta végre az előrenyo-
mulást.28

Az északi szektorban két irányban indul-
tak meg a magyar csapatok: Kisbereznától 
északnyugati irányban az Ublya-patak völ-
gyében Ugar, és azon keresztül Ladomér, 
illetve Kelen irányába, illetve ettől északabb-
ra, Nagybereznától északnyugati irányban az 
Ulicska-patak völgyében Utcás és Végaszó 
irányában, valamint az Utcástól északkeletre, 

26 Uo. 43–44. o., Androvič, Štefan: O podiele 
pozemného vojska na odrazení horthyovskej agresie 
na východe Slovenska v marci 1939 V. In: Obrana 
1996. apríla 20, 7. o.

27 Osztovics i. m. 61. o.
28 Az északi szektor hadműveleteiről lásd részleteiben 

Csima János (összeáll.): Adalékok a Horthy-hadsereg 
szervezetének és háborús tevékenységének tanulmá-
nyozásához (1938-1945) Budapest, HM Központi 
Irattár, 1961. 31–32. o., valamint Molnár András–
Szabó Péter: Zalai honvédek Kárpátalján. Zalaeger-
szeg, MNL Zala Megyei Levéltára, 2016.

a Zboji-patak mentén fekvő Harcos falucska 
felé. 

Az ugari irányban került bevetésre a 9. ön-
álló dandár harccsoportjának zöme Szécsy 
Imre ezredes, a 17. gyalogezred parancsnoka 
vezetésével. Itt Ugarnál felderítőosztag él-
ként az alárendelt 28. határvadász-zászlóalj 
kerékpáros százada – a zászlóaljparancsnok, 
dr. Murányi Mátyás alez. személyes vezeté-
sével – lerohanta a meglepett szlovák kato-
nákat, és némi dulakodást követően száznál 
több foglyot ejtett, valamint sok hadianyagot 
zsákmányolt.29  

A felderítőosztag Ugartól északra ütközött 
először fegyveres ellenállásba, ahol a szlo-
vákok rövid tűzharc után visszavonultak. 
A felderítőosztag mögött a dandár zömének 
előosztaga a Tóth Imre őrnagy vezette 38/I. 
gyalogzászlóalj volt, melynél szlovák par-
lamenterek többször is a harc beszüntetését 
kérték – feltehetően részben időhúzási cél-
lal –, mire a zászlóalj parancsnoka feltétel 
nélküli megadást követelt. A válasz megadá-
sáig, 17 óráig ideiglenes tűzszünetben álla-
podtak meg. Ezt követően a dandár már nem 
nyomult előre a nap folyamán, és a szlovákok 
is beásták magukat. A dandár főerői a Lado-
mér–Kelen–Kálnarosztoka körzetben bizto-
sított elhelyezést foglaltak el. Szécsy ezredes 
csoportja összességében mintegy 200 foglyot 
ejtett a nap folyamán.30

A 9. önálló dandár északi szárnyán az 
Ulicska-patak völgyében támadó északi 
oszlop élén a 13. kerékpáros-zászlóalj kis-
harckocsi-szakasza haladt. Ez a harccsoport 
ellenállás nélkül fegyverezte le az Utcásban 
álló szlovák erőket, és foglalta el Utcás, Vég-
aszó, valamint Harcos községeket. 

A legkomolyabb ellenhatás március 23-án 
az északi szárnyon a levegőből érte az itt elő-
renyomuló magyar erőket. A szlovák Letov.
Š328 közelfelderítő–könnyűbombázó és 

29 HM HIM HL Kit. 1. doboz 495., 543. és 714. sz.
30 HM HIM HL Kit. 1. doboz 765. sz.
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Avia B.534 vadászrepülőgépek mintegy tíz 
támadóbevetést repültek a 9. önálló gyalog-
dandár ellen a délután folyamán főleg Utcás 
térségében, de Nagybereznát is támadták. 
A támadások okoztak lóveszteségeket (leg-
alább tíz lovat ért különböző fokú sérülés, 
ezek közül néhány biztosan elpusztult), és 
néhány könnyebb sebesült mellett két katona 
kapott olyan sebet a ledobott repeszbombák 
szilánkjaitól, melybe később belehalt (egyi-
kük már másnap). Ezzel szemben a szlovák 
támadókat a légvédelemre beállított magyar 
géppuskák szinte megtizedelték: a tíz, légi-
támadást végrehajtó repülőgépből két Avia 
megsemmisült (mindkettő pilótája meghalt, 
köztük Utcástól északra lezuhanó gépében 
Ján Svetlík hadnagy, a 45. vadászrepülő-
század parancsnoka), további öt Avia és két 
Letov megsérült, valamint egy további pilóta 
is súlyos sérüléseket szenvedett.31 

Március 24-én a szlovák erők az északi 
szárnyon is több, kisebb támadást kíséreltek 
meg a Kiskolontól délkeletre lévő Dolina 
(Völgyes) térségében, illetve a környező ma-
gaslatokon a 38/I. zászlóalj biztosító részei 
ellen, de a magyar erők visszaverték táma-
dásaikat. E nap délelőttjén a 17/III. zászló-
alj Kálnarosztokától északnyugatra állásban 
lévő 8. puskásszázada is tűzharcot vívott a 
szlovákokkal. Miután a Kálnarosztokából 
Takcsány felé vezető utat uraló 370-es ma-
gassági pontról golyószórótüzet nyitottak rá-
juk, a zászlóalj parancsnoka, Oltay Jenő alez-
redes a magaslat birtokbavételére utasította a 
századot, melyet az veszteségek nélkül végre 
is hajtott. Március 25-én a szlovákok meg-
próbálták visszafoglalni a 370-es magaslatot, 
azonban Oltay alezredes a 17/III. zászlóalj 
zömével a megtámadott század segítségére 
sietett, a támadást visszaverte, sőt a 370-es 
magaslattól nyugatra lévő, harcászatilag 

31 A légitámadásokról, azok hatásáról lásd részleteiben 
B. Stenge, Csaba: Baptism of fire i. m. 31–34. o.

fontos Kosutovica 443-as magassági pontot 
(Bak-tető) is elfoglalta.32 

Március 26-án a 38/I. zászlóalj arra kapott 
parancsot, hogy foglalja el Kiskolont, és a 
környező magaslatokat. A nehéz terepen a 
délutáni támadás során a magyar csapatok 
előbb a Kiskolontól nyugatra lévő 354-es 
magassági pontot foglalták el, majd a tele-
püléstől észak-északnyugatra fekvő Cerbania 
(Cserbánya) 434-es magaslatot is. Ezekben a 
harcokban kapott halálos sebet Szabadi Béla 
karpaszományos őrmester, a 38/1. puskásszá-
zad II. szakaszának parancsnoka, akit posz-
tumusz a Magyar Arany Vitézségi Éremmel 
tüntettek ki (ezen a napon még egy magyar 
katona elesett az északi szektorban).33 

Az északi szektorban március 27-én is 
szórványos harcok folytak, és ezen a napon 
is hősi halált halt itt egy magyar honvéd a 
Kiskolontól északra fekvő 420-as magassági 
ponton a 17/7. puskásszázad állományából, 
szlovák tüzérségi tűz következtében.34 

Az összecsapások ezzel nagyjából véget 
értek, mivel ezen a napon Budapesten meg-
alakult az a magyar–szlovák vegyes bizott-
ság, melyet az Ung folyótól a lengyel határig 
terjedő magyar–szlovák határ kijelölésére 
alakítottak. A bizottság április 4-én fejezte be 
tárgyalásait és rögzítette a határvonalat. En-
nek megfelelően 1939. április 7-én az északi 
szektorban a 9. önálló gyalogdandár kijelölt 
alakulatai bevonultak az eddig elfoglalt te-
rülettől északra, illetve északnyugatra fekvő 
Takcsány, Jármos, Cirókafalu és Zellő köz-
ségekbe.35 

32 HM HIM HL Kit. 1. doboz 588. sz.
33 A március 26-ai harcokban jelentett további egy fő 

hősi halott a hivatalos jelentések szerint 26-án esett 
el, de lehetséges, hogy ő valójában előző nap halt meg 
a Kosutovica magassági pontért vívott harcokban. 
Szabadi kitüntetési felterjesztését lásd HM HIM HL 
Kit. 1. doboz 725. sz.

34 HM HIM HL Kit. 1. doboz 884. sz.
35 Janek i. m. 308–311. o.
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 1917 a keleti hadszíntéren

Az 1916-os esztendőben mindkét fél meg-
próbálta a végső döntést kierőszakolni. 
Nyugaton Verdunnél és a Somme mentén 
kivérzett mind a német, mind a brit-francia 
haderő. Keleten a mindent eldöntőnek indu-
ló Bruszilov-offenzíva után újra csend lett, 
az olasz harctéren pedig szintén nem sikerült 
döntést kicsikarni. Az áldozatok hatalmasak 
voltak. Talán soha, sehol nem áldoztak fel 
ennyi katonaéletet állásharcban, néhány ki-
lométernyi előrenyomulásért, mint az 1916-
os nagy csatákban. Az 1916-os év a küzdők 
harci morálját is kikezdte. A katonák győze-
lembe vetett hite komoly csorbát szenvedett, 
a hátországokban pedig az egyre hosszabb 
veszteséglisták és az egyre romló élelmi-
szerellátás miatt nőtt az elégedetlenség.

Oroszországban mindez hatványozottab-
ban érződött. Az óriási cári birodalomban ha-
talmas szakadék húzódott az arisztokrácia és 
az ország több mint 80%-át kitevő parasztság 
között. Az ország ingatag helyzetét jól mutat-
ja, hogy 1905-ben a Japántól elszenvedett ve-
reség miatt, már egyszer tört ki forradalom, 
amit ugyan sikerült a halovány ígéretekkel 
leszerelni, de 1916 végére a helyzet sokkal 
súlyosabbá vált. 

Oroszország 1914-ben komoly sikereket 
ért el az Osztrák-Magyar Monarchia ellen. 
A hadsereg elfoglalta Galícia zömét, betört 
Magyarországra is, Krakkót fenyegették, 
de többre nem jutottak. 1915 májusában 
a központi hatalmak revánsot vettek, és a 

1 Ma: Ivano-Frankivszk, Ukrajna

Gorlicénél áttörték a frontot. 1916-ra az an-
tant egy minden fronton egy időben végre-
hajtott támadással akarta eldönteni a háborút, 
de ez a németek verduni támadása miatt nem 
sikerült. A keleti hadszíntéren ennek elle-
nére megindult a nagy orosz támadás, mely 
Bruszilov-offenzíva néven került be a törté-
nelembe. Az offenzíva komoly sikereket ho-
zott, az osztrák-magyar hadsereget komolyan 
visszaszorították és mintegy 600 ezer fős 
veszteséget okoztak a dunai birodalomnak. 
A siker ára orosz részről mintegy 800 ezer 
– 1 millió fős veszteség volt. Ezt az orosz 
hátország már nem tudta elviselni. Az ellátás 
is egyre nagyobb problémát okozott az orosz 
hátországban, ami jó táptalaja volt a cári 
rendszerrel szemben álló politikai mozgal-
maknak. 1917. február 10-én Petrográdban 
általános sztrájk kezdődött, február 25-re ál-
talános felkelésbe csapott át. Március 15-én 
a cár lemondott és Oroszország köztársaság 
lett. A kormányzást az Ideiglenes Kormány 
vette át, melynek hadügyminisztere Alexandr 
Kerenszkij lett. A tényleges hatalma azonban 
korlátozott volt, mert országszerte munkás-, 
katona- és matróztanácsok alakultak, me-
lyek, ha úgy gondolták, nem hajtották végre 
a „fentről jövő” utasításokat.

A keleti hadszíntér 1917-ben

A februári forradalom a harcoló csapatok-
nál is éreztette hatását. Számos alakulatnál 
szerveztek katonatanácsot, mely hozzájáru-
lása nélkül minden parancs érvénytelen volt. 
Számos atrocitás történt a tisztek ellen is. El-
kezdődtek a katonabarátkozások is. Ezekre a 
„másik oldal” is vevő volt. Főleg a húsvéti 

SZARKA LEVENTE:  
A STANISLAUI1 CSATA 1917
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ünnepek idején volt intenzív az egymás lö-
vészárkainak a látogatása. A politikai agitá-
ció a katonák közt már nyíltan folyt tovább. 
Az irányítás kicsúszott a hadvezetés kezéből. 
A kevés megbízható alakulatot a veszélye-
sebb pontokra, illetve a fővárosba a kormány 
védelmére összpontosították.

Az Ideiglenes Kormány azonban két tűz 
közé került. A hátország azonnali békekötést 
és az ellátás javítását követelte, Oroszország 
szövetségesei pedig a háború folytatását. Ke-
renszkij ebben a helyzetben az újabb táma-
dást látta megoldásnak. Egy győzelem hátha 
fellelkesíti a fásult katonákat és a lecsendesíti 
a hátországot, valamint helyreállítja Oroszor-
szág nemzetközi tekintélyét. 1917-ben tehát 
egy újabb orosz támadás előkészületei kez-
dődtek meg.

A front másik oldalán szintén változások 
voltak. Az 1916-os nyári orosz támadás si-
kere porba sújtotta a Monarchia nemzetközi 
tekintélyét. A keleti arcvonal német parancs-
nokság alá került és az osztrák-magyar ala-
kulatok közé, mögé megbízhatóbbnak tartott 
német alakulatokat irányítottak. Tény, hogy 
az osztrák-magyar hadsereg harci morálja is 
komoly csorbát szenvedett 1916-ban.2 A du-
nai birodalom haderejének komoly gondot 
okozott, hogy 1914 őszén, telén elvesztette 
a hivatásos tiszti és altiszti karának zömét,3 
a frontra kerülő friss tisztek zöme tartalékos 
volt, illetve a hivatásosok esetében felgyorsí-
tották a képzést. 

A német alárendeltségnek azonban volt 
némi pozitívuma. A nagyobb tűzerővel ren-
delkező német zászlóaljak komoly erőt jelen-
tettek egy esetleges betörés felszámolásánál. 
A védelem megszervezésében is érvényesült 
a német szervezés. A németek az 1915-ös 
évet a nyugati fronton zömmel védelemben 

2 Becze László: A Piave-Front, Hadtörténelmi Levéltá-
ri Kiadványok, Bp, 2003, elérhető: http://mek.oszk.
hu

3 Becze…

töltötték, illetve az 1916-os sommei csatá-
ban is védekeztek. Számos új eljárást, illetve 
harcvezetési stílust alakítottak ki, amit most a 
merev osztrák-magyar hadseregnek is át kel-
lett vennie. Szakítottak a merev alárendelt-
ségi viszonyokkal. A hadosztály és dandár-
parancsnokságok védőszakasz parancsnoki 
feladatokat láttak el, az alárendelt csapatokat 
pedig a védőszakaszhoz mérték. Így előfor-
dulhatott, hogy egy ezred zászlóaljai akár két 
dandár alárendeltségében is harcoltak. Az 
arcvonal mögött tartalékokat képeztek, akár 
hadosztályonként ezred erőben is. A védel-
met pedig mélységben is kiépítették.4 

Az orosz forradalom után a Monarchia 
hadvezetése az olasz hadszíntérnek adott 
prioritást, hisz ott biztosra vehető volt 1917 
tavaszán, nyarán egy, vagy több nagy erejű 
olasz támadás. 

Tervek, előkészületek, főcsapás

Kerenszkij nem volt katona. Szocialista, de-
mokratikus nézeteket valló politikus volt, a 
bolsevik eszméket azonban elítélte. Jóvá-
hagyta a hadsereg „demokratizálását”, de ez-
zel lehetetlen helyzetbe hozta a hadvezetést. 
A tervezett nyári offenzívát a déli arcvonal-
szakaszon kívánták végrehajtani, az itt védő 
2. és 3. osztrák-magyar és a német Déli Had-
sereg ellen. Úgy gondolták, az „osztrákok” 
ellen könnyebb lesz sikert elérni, úgy, mint az 
előző nyáron. Azzal nem számoltak, hogy a 
központi hatalmak csapatai már keverten mű-
ködtek, a 2. és 3. osztrák-magyar hadseregek 
kötelékében több német hadosztály, önálló 
üteg és alkalmi harccsoport is szolgált, míg a 
Déli Hadsereg is több osztrák-magyar és egy 
török hadosztállyal bírt.5 

A támadás gyakorlati kivitelezését a már 

4 Alexander Turner-Peter Dennis: Vimy Ridge 1917, 
Osprey Publishing, Oxford 2005, 20-21. old

5 vitéz Felszeghy Ferenc – Reé László szerk.: A magyar 
tüzér, Bp., Reé László Kiadó, 199. old.
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jól ismert Bruszilov lovassági tábornokra 
bízták. A tábornok 1916 nyarán már komoly 
sikereket ért el, bár a saját haderőt is kivérez-
tette. A siker lényege a meglepetésen múlt, 
nem végzett nagy átcsoportosításokat, az át-
törési pontokkal szemben a hadosztályok arc-
vonalának módosításával ért el helyi fölényt. 
1917-ben ez már nem működött. Voltak for-
radalmi szellemű, és megbízható alakulatok. 
A támadást csak a megbízhatóakkal lehetett 
végrehajtani, ezért átcsoportosításokra volt 
szükség.

A megfáradt, baloldali agitációval bombá-
zott gyalogság támadóereje sem volt már a 
régi.6 Igaz, német mintára Kornyilov tábor-
nok felállított több rohamzászlóaljat is, de a 
„halhatatlanok” a feladathoz kevesen voltak. 
A keleti hadszíntér korábbi csatáival ellentét-
ben most a tüzérségre kellett támaszkodni. 
A támadás előkészítését a nyugati harctérre 
jellemző irdatlan erejű tüzérségi tűzzel, he-
lyenként gázlövéssel kívánták megoldani. 
Ez jó ötletnek tűnt, mivel az ellenség a keleti 
harctéren nem volt ehhez szokva.

A támadás célja valószínűleg Lemberg le-
hetett. Főcsapást Brzezánynál és Zboronál kí-
vánták mérni, az osztrák–magyar 2. hadsereg 
déli szárnyán és a Déli Hadsereg arcvonalán. 
Kisegítő támadást az osztrák-magyar 3. had-
sereg ellen terveztek Stanislau térségében és 
a román hadsereg meglévő erőivel a román 
arcvonalszakaszon. A főcsapást a 7. és a 11. 
orosz hadseregek mérték volna, melyhez a 7. 
hadsereget jelentősen meg is erősítették és az 
arcvonalát is megrövidítették a 8. hadsereg 
rovására. Több gárda és kaukázusi alakula-
tot is ide csoportosítottak. A 2. hadsereg déli 
szárnya ellen finn lövészhadosztályokat és a 
csehszlovák lövészdandárt összpontosították. 
Stanislauval szemben az orosz 8. hadsereg 
három hadosztálya sorakozott fel a térségben 
védő osztrák-magyar hadosztállyal szemben. 

6 A magyar tüzér… 197. old.

A mögöttes területeken komoly műszaki 
munka folyt, új hidakat kellett építeni, hogy 
a tüzérség fel tudjon vonulni, és a lőszerután-
pótlás se akadozzon. 

1917 elején a központi hatalmak nem 
számoltak komolyabb harctevékenységgel 
keleten. A kezdődő katonabarátkozásokat 
is igyekezett a hadvezetés inkább hírszerző 
akciókká változtatni. Az előkészületekről 
azonban idejében tudomást szereztek, mivel 
a légi felderítés észlelte az arcvonal mögötti 
előkészületeket és Brzezány térségében meg-
élénkült a harctevékenység. Böhm-Ermolli 
vezérezredes az osztrák-magyar 2. hadsereg 
parancsnoka és egyben a róla elnevezett had-
seregcsoport parancsnoka helyesen megálla-
pította, hogy a cári haderő támadásra készül 
a hadseregcsoport arcvonalszakaszán. A tá-
madási irányokat is sikerült megállapítani. 
A seregcsoport fokozta az állások kiépítését 
és jelentékeny nehéztüzérség is érkezett a 2. 
hadsereg és a Déli Hadsereg mögé. Júniustól 
azonban megszűntek a frontbarátkozások és 
az ellenséges tüzérség is elhallgatott. Bru-
szilov bizonytalanságban akarta tartani az 
ellenfelet. Azzal nem számolt, hogy néhány, 
a háborútól megcsömörlött katona inkább át-
szökik az ellenséghez, figyelmeztetve őket a 
közelgő támadásra.7 

1. ábra. Böhm-Ermolli vezérezredes megszemlél 
egy német ezredet

7 A magyar tüzér… 198.old.
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Az osztrák – magyar 3. hadsereg arcvonal-
szakaszán a vezetés nem számított támadás-
ra. Itt az arcvonal mögött lévő két tartalék-
hadosztályt elégségesnek találták a védelem 
megszilárdítására. Összességében véve a 
központi hatalmak hadvezetése bízott a szi-
lárd, mélységben kiépített állásokban és a 
már mindenütt jelen lévő német tartalékok-
ban. A hadseregcsoport a sikeres védelem 
után ellentámadást is tervezett, melynek célja 
Tarnopol visszafoglalása lett volna.

1917. június 29-én a keleti harctérre nem 
jellemző intenzitással működésbe lépett az 
orosz tüzérség Zboro és Brzezány térségé-
ben. Zboronál a csapás a prágai cs. és kir. 
19. és a budapesti cs. és kir. 32. gyaloghad-
osztályt érte. A tüzérségi előkészítés napo-
kig tartott, ennek köszönhetően a tartalékok 
idejében megindulhattak a fenyegetett arc-
vonalszakasz mögé. A gyalogság támadása 
július 1-én kezdődött, de a védők tüzérsége 
komoly veszteséget okozott az oroszoknak. 
A nap végére 9 km szélességben, 3,5 km 
mélységben sikerült beékelődniük a 2. had-
sereg arcvonalába. Július 2-án a védők már 
teljesen kimerültek, és a cseh ezredekkel 
szemben bevetett csehszlovák dandár ko-
moly sikert ért el. 18 órára az orosz fő-
csapás itt kifulladt, 12,5 km szélességben 
mintegy 5 km mélységben sikerült az oszt-
rák-magyar arcvonalba beékelődni. A védő 
két hadosztály elvesztette a harcoló állo-
mányának zömét, helyüket német csapatok 
foglalták el. Az oroszok július 6-án a friss I. 
gárdahadtesttel megkísérelték a komáromi 
cs. és kir. 33. gyaloghadosztály arcvonal-
szakaszát áttörni, de eredményt nem értek 
el. A Brzezány térségében induló másik fő-
csapás szintén összeomlott a német-török 
csapatok tüzében. A román arcvonalszaka-
szon Marastinál indult román támadás, mely 
kezdetben sikeres volt, de a térségben lévő 
orosz csapatok passzivitása miatt le kellett 
állítani. A Stanislau térségében tervezett ki-
segítő támadásra nem került sor.

Szemben álló felek Stanislau  
térségében

A stanislaui védőszakasz a XVII. orosz had-
test sávjában volt. A hadtesttől északra már a 
főcsapást mérő 7. hadsereg helyezkedett el. 
A hadtest hadrendjébe a 19., 117. és a 164. 
gyaloghadosztályok tartoztak. A hadosztá-
lyok hadrendjét nem ismerjük. Nagy valószí-
nűség szerint a forradalom miatt ezred, vagy 
zászlóaljcserékre került sor, de az orosz had-
sereg a klasszikus 4 ezredes hadosztályokat 
alkalmazta 1917-ben is. A hadtest tüzérségét 
jelentősen megerősítették. A támadásban a 
déli szomszéd XXVI. hadtest is részt vett a 
41., 47. és 160. gyaloghadosztályokkal, de az 
ő szerepük inkább lekötő volt.

Osztrák-magyar részről az arcvonalsza-
kaszt a 3. hadsereg XXVI. hadteste véd-
te, állományában a pozsonyi cs. és kir. 2 
lovas – (lóról szállt) és a miskolci cs. és 
kir. 15. gyaloghadosztállyal. Délről a XIII. 
hadtest csatlakozott a XXVI-hoz, mely a 
cs. és kir zágrábi 36. gyalog-, a szintén 
zágrábi m. kir. 42. honvéd- és az olmützi 
cs. és kir 5. gyaloghadosztály felett ren-
delkezett.8 

2. ábra. A miskolci Rudolf trónörökös laktanya,  
a hadosztályparancsnokság és a 65-ösök békebeli 

otthona

8 A magyar tüzér… 207. old.
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A csatában a főszerep a cs. és kir. 15. 
gyaloghadosztálynak jutott. A hadosztály a 
Monarchia haderejének talán leginkább el-
feledett és legtöbbet szenvedett hadosztálya 
volt. 1914-ben a tűzkeresztségük is szeren-
csétlenül sikerült. A komarowai csatában 
a hírközlés és a felderítés elégedetlensé-
ge miatt a hadosztály messze megelőzte a 
szomszédos hadosztályokat, a helyzetet az 
oroszok ki is használták, a mocsaras terepen 
kis területre szorult csapatoknak komoly 
veszteséget okoztak, a miskolci cs. és kir. 
65. gyalogezred az ezredzászlót is elvesztet-
te. A tüzérség vesztesége is hatalmas volt, 
legalább egy osztálynyi löveg és ember esett 
ki a harcból. A válságos helyzetben a had-
osztályparancsnok öngyilkos lett, a törzs 
főnöke szintén a halálba menekült. A had-
osztály parancsnokságát Arz Arthur altábor-
nagy vette át, aki a szomszédos kassai cs. és 
kir. 27. gyaloghadosztály segítségével stabi-
lizálta a helyzetet. 1916-ban a hadosztályt 
komolyan érintette a Bruszilov-offenzíva, 
a hadosztály hősies védekezés közben ha-
talmas veszteségeket szenvedett. 1917-ben 
pedig Lavr Kornyilov tábornok a miskol-
ci hadosztályon kívánta bizonyítani, hogy 
a forradalom nem rendítette meg az orosz 
hadsereg támadó szellemét. 

A hadosztály két dandárba sorolva négy gya-
logezreddel rendelkezett:

cs. és kir. 29. gyalogdandár (Ungvár):

cs. és kir. 5. báró von Klobucar gyalogez-
red: az ezred 1762-ben alakult, Szatmárné-
metihez kötődött. 1914-ben az ezredtörzs és 
az I. zászlóalj Eperjesen volt, a III. zászlóalj 
Szatmárnémetiben, a IV. pedig Kisszebenben. 
A II. zászlóalj a boszniai Rogaticában volt, 
mint hegyi kiképzésű önálló zászlóalj. Az ez-
red nemzetiségi összetétele 1914-ben 58%-
ban magyar, 39%-ban román és 5%-ban „ve-
gyes” (rutén, szlovák, német, stb.) volt.

cs. és kir. 66. Péter Ferdinánd főherceg 
gyalogezred: Az ezred viszonylag fiatal volt, 
1860-ban alapították. Az ezredtörzs és a III., 
IV. zászlóaljak Ungváron, az I. zászlóalj Kas-
sán, a II. zászlóalj pedig, mint hegyi kikép-
zésű, önálló zászlóalj Gorazdéban állomá-
sozott. Az ezred 1914-ben 25%-ban magyar, 
46%-ban szlovák, 22%-ban rutén és 7%-ban 
„vegyes” összetételű volt.

cs. és kir 30. gyalogdandár (Miskolc):

cs. és kir 60. lovag von Ziegler gyalogez-
red: Az ezredet 1798-ban alapították, kitűnt 
a francia háborúkban, a szabadságharcban 
magyar oldalon harcolt, az olasz-francia-
osztrák háborúban súlyos harcokban vett 
részt a magentai csatában. Az ezred mind-
három zászlóalja Egerben állomásozott, a II. 
zászlóalj mint hegyi kiképzésű önálló zász-
lóalj Zvornikban látott el megszálló felada-
tokat. Az ezred nemzetiségi összetétele 98%-
ban magyar volt, 2%-ban pedig „vegyes”.

cs. és kir. 65. Ludwig Viktor főherceg gya-
logezred: A Ludwig-bakák ezredét 1860-ban 
alapították, tűzkeresztségen a 1866-ban a 
custozzai csatában esett át, ahol a csatadöntő 
rohamukkal elfoglalták a harctér kulcsát je-
lentő Monte Belvederét. Az ezredtörzs és az 
I. és a III. zászlóaljak Miskolcon, a II. zászló-
alj Munkácson, a IV. pedig Besztercebányán 
állomásozott. Érdekesség, hogy az ezred pót-
zászlóalja Munkácsra költözött 1914-ben és 
emiatt Miskolcon a város közös ezredét elfe-
ledték. Az ezred 83%-ban magyar anyanyel-
vű volt, 17%-ban pedig „vegyes”.

Az ezredek négy zászlóaljból, zászlóaljan-
ként 4 századból és egy géppuskás századból 
(8 géppuska) álltak. 1916-tól zászlóaljanként 
megalakítottak egy-egy gyalogsági ágyús sza-
kaszt is, mely 37 mm-es gyalogsági lövegeivel 
az ellenséges állások, nehézfegyverfészkek 
rombolására volt alkalmas. Szintén 1916-tól 
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kerültek aknavetők is a gyalogezredek állo-
mányába, eleinte csak raj, szakasz erőben. 
Az ezredek egy „ezredutász osztaggal” is 
rendelkeztek a műszaki feladatok ellátására. 
A gyalogezredek mellé 1916-tól ezredenként 
egy-egy rohamszázadot is szerveztek. A ro-
hamszázadba csak kimagasló fizikai képessé-
gű katonák kerülhettek. A négy ezred roham-
százada adta a hadosztály rohamzászlóalját, 
melyet a hadosztály lángszóró, géppuskás és 
gyalogsági löveg szakaszokkal is megerősí-
tett. A felettes XXVI. hadtest a cs. és kir. 60. 
gyalogezredet tartalékban tartotta, az állásba 
helyette a 32. népfölkelő gyalogezred vonult.

A hadosztály tüzérségét 1914 óta fokoza-
tosan bővítették. 1914-ben a miskolci cs. és 
kir. 17. tábori ágyús ezred és a kassai cs. és 
kir. 6 tábori tarackos ezred I. osztálya volt 
beosztva. 1917-ben a hadosztály már egy 
tüzérdandárral rendelkezett.

cs. és kir. 15. tábori tüzérdandár (Miskolc):

cs. és kir 15. tábori ágyúsezred (Miskolc): 
Az ezred 1885-ben alakult, mint a cs. és kir. 
17. tábori ágyús ezred. 1916-tól a tábori ágyús 
ezredek a hadosztály, illetve a tüzérdandár szá-
mát kapták meg. Az ezred az 5 üteggel indult 
1914-ben, de a tábori ágyúk jelentőségének 
csökkenésével 1916-tól 4 ütegre, ütegenként 
6 löveggel csökkent az állománya. A miskolci 
tüzérek komoly veszteséget szenvedtek 1914-
ben a komarowai csatában, majd 1916-ban a 
Bruszilov–offenzíva során az ezred teljesen 
megsemmisült. Ekkor cs. és kir. 15. tábori 
ágyús ezred néven újra felállították. Az ezred 
fegyverzete az akkor korszerű 1905/8 M 8 
cm-es tábori ágyú volt. Valószínűleg az ezred 
rendelkezett egy légvédelmi üteggel is, melyet 
fénykép alapján 8 cm-es 14 M „légjárómű el-
hárító” ágyúval szereltek fel.

cs. és kir 15. tábori tarackosezred (Eper-
jes): Az eperjesi tábori ágyús ezred 1892-ben 
lett felállítva, mint tábori ágyús ezred. Az 
ezredet a tüzérséggel nem rendelkező felső-

magyarországi m. kir. 39. honvédhadosztály 
támogatására rendelték háború esetére. Noha 
1912-től a honvédség is rendelkezett tüzérség-
gel, a háborút az ezred a honvédhadosztálynál 
kezdte meg. A honvédtüzérség bővülésével és 
a tarackok szerepének a növekedésével 1916-
ban az ezredet tábori tarackos ezreddé ala-
kították át és a cs. és kir. 15. tábori tarackos 
ezreddé nevezték át. Az új ezred a cs. és kir. 
15. gyaloghadosztály tüzérdandárjához került. 
Az ezred 6 ütegből, ütegenként 6 lövegből állt. 
Az ezrednél a korszerű 10 cm-es 14 M tábori 
tarackot rendszeresítették.

cs. és kir. 15. nehéz tábori tüzérezred (Mis-
kolc): Az ezred a tüzérség 1916-os átszerve-
zésének köszönhetően jött létre. A Hadsereg 
Főparancsnokság (AOK) a gyaloghadosz-
tályok tábori tüzérdandárjait nehéz tábori 
löveganyaggal kívánta megerősíteni. Kez-
detben osztály, majd ezred erőről döntöttek. 
A terv szerint két nehéz tábori tarackos és 
nehéz tábori ágyús üteg tartozott volna az ál-
lományába. Ez azonban nem valósult meg, az 
ezredek 3 négylöveges nehéz tábori tarackos 
és 1 négylöveges nehéz tábori ágyús üteggel 
álltak fel.

3. ábra. A cs. és kir. 15/3. tábori tarackos üteg 
állása Stanislau térségében 1917. április

A tábori ágyúk lapos szögtartományban 
tüzeltek, viszonylag nagy tűzgyorsaságuk 
volt, ellenséges támadások elhárítására, zá-
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rótűz lövésére kiválóak voltak. Beásott, fe-
dezékben lévő ellenséggel szemben azonban 
a hatásuk kevés volt. A tábori tarackos ezred 
10 cm-es tarackjai már akár meredek szögtar-
tományban is képesek voltak tüzelni, a tarac-
kok képesek voltak akár tereptárgyak mögé 
is belőni, illetve a beásott ellenség ellen is 
hatásosan voltak alkalmazhatóak. A nehéz 
tábori tüzérezred 15 cm-es 14 M nehéz tábori 
tarackjai már egyértelműen az ellenséges ál-
lások pusztítására voltak szánva. A 10,4 cm-
es 15 M nehéz tábori ágyú a maga 13 ezer 
méteres lőtávolságával a hadosztálytüzérség 
messzehordó lövege volt. Az arcvonal mö-
götti mozgások, összeköttetési vonalak, pa-
rancsnokságok zavarására, megsemmisítésé-
re lett rendszerbe állítva. A lövegcső azonban 
hamar elhasználódott és a löveg több hibával 
is küzdött. A nehéz tábori ágyú kivételével 
ezek a lövegek még a második világháború 
harcterein is megjelentek.

4. ábra A cs. és kir. 15/4. tábori tarackosüteg jól 
álcázott állása 1917 áprilisában Stanislau előtt

A hadosztály lovasságát a cs. és kir. 15. 
Ferenc Salvator huszárezred 5. és 6. százada 
adta, mely szintén Miskolcon állomásozott. 
Feladatuk felderítés, menetbiztosítás, futár-
szolgálat volt. 

A hadosztály állásait ott építette ki, ahol 
az 1916-os nyári Bruszilov–offenzíva után 
megvetette a lábát. Összességében a 3. had-

sereg arcvonala természetes terepakadályok-
ra támaszkodott. Az állások kiépítését 4 vo-
nal mélységben tervezték kiépíteni. Ebből a 
3. és a 4. csak helyenként készült el. Az 1. 
állás elé tábori őrs vonalat építettek. A tábori 
őrsöknek támadás esetén az első vonalba kel-
tett bevonulnia és ott folytatni a védekezést. 
Az állásrendszer leggyengébb pontja a cs. és 
kir. 15. gyaloghadosztály arcvonalszakaszán 
volt. Itt az állásrendszer egy része, az ellen-
ség felé lejtő gerinc alján húzódott, illetve a 
Bystrica túlpartján lévő Scianka-magaslatról 
egy orosz üteg oldalazni tudta. Az orosz csa-
patmozgások miatt a Böhm-Ermolli hadse-
regcsoportnál is megkezdődött a felkészülés 
a védelemre. A stanislaui szakaszon nem 
számítottak támadásra, de Tersztyánszky Ká-
roly vezérezredes június 8-án megszemlélte 
az állásokat. Tersztyánszky nem zárt ki egy 
esetleges orosz támadást, amit a cs. és kir. 
5., vagy a 15. gyaloghadosztály arcvonalsza-
kaszán tartott valószínűnek. A cs. és kir. 15. 
gyaloghadosztály veszélyeztetett első állása 
mögött egy új védelmi vonal kiépítését ren-
delte el, hogy majd ide vonják vissza az első 
vonalat. Az állás az orosz támadásig nem ké-
szült el, de védelemre már alkalmas volt.9  

5. ábra. Légjárómű elhárító üteg Pawelcze 
térségében 1917. április

9 A magyar tüzér…207-208. old.



ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA122

Az arcvonal visszavétel a tüzérséget is 
érintette. A támogató tüzérség a Jutrena 
Gora gerincvonala mögött volt fedett ál-
lásban. Sajnos a lövegek számára alkal-
masabb terep nem volt, vagy az ellenség 
által belátható helyre, vagy az arcvonaltól 
távolabb kellett volna települni, ahonnan 
a tüzérség nem érte volna el az orosz üte-
geket. Problémás volt a tábori ágyúsüte-
gek helyének a kijelölése is, mert nekik a 
Jutrena Gora gerince fölött kellett volna 
átlőniük, ami a lövegek csőemelkedési 
szögét tekintve lehetetlen volt. A tüzérség 
a csata kezdetéig az eredeti állásban ma-
radt. A hadosztály tüzérségét jelentősen 
megerősítették, a szomszédos hadosztá-
lyok ütegeivel, illetve egyéb önálló üte-
gekkel. Meglepő, de 99 M 10 cm-es tábori 
tarackos és 99 M 15 cm-es nehéz tábori 
tarackos üteg is szerepelt a cs. és kir. 15. 
tüzérdandár állományában. Megemelték a 
tábori ágyús és tarackos ütegek számát is. 
Három löveget az állásokba építettek be 
egy esetleges páncélgépkocsi, ne adj Isten, 
harckocsitámadás kivédésére. 

A megerősített cs. és kir. 15. gyaloghad-
osztály állománya a Stanislauval szembeni 
állásokban 7280 főnyi gyalogság, 122 gép-
puskával és 121 különféle löveg szerepelt. 
Az egri cs. és kir. 60. gyalogezred a hadtest 
által megerősítve, mint hadtesttartalék 2960 
főnyi harcos létszámmal és 56 géppuskával 
bírt. Ebből 550 fő 12 géppuskával már a 
Jutrena Gorától északkeletre a felvételi ál-
lásban volt.10 

A hadosztály elvileg számíthatott még a 
német 83. gyaloghadosztályra és cs. és kir. 
16. gyaloghadosztályra. Ezek a 3. hadsereg 
tartalékát jelentették. Bár a cs. és kir. 16. 
gyaloghadosztály egyenesen a 10. isonzói 
csatából érkezett eléggé leharcolt állapot-
ban.

10 Magyar tüzér…218. old.

6. ábra Az első vonal

A csata

Június végén az orosz gyalogság megkezdte 
az állások közelebb ásását az osztrák-ma-
gyar első vonalhoz. A tüzérség tevékenysé-
ge is megélénkült, mintegy napi 1000-1500 
tüzérségi lövedék csapódott a feltételezett 
osztrák-magyar állásokba. Június 28-ig a cs. 
és kir. 15 tüzérdandár ütegei nem avatkoz-
tak be a lőszerrel való takarékoskodás mi-
att. Június 29-én engedélyezték a nagyobb 
lőszerkiszabatot az orosz tüzérség elnémítá-
sára és a gyalogság pusztítására. Július 4-én 
az orosz tüzérség tovább fokozta a tűztevé-
kenységét. A védő osztrák-magyar csapatok 
még nem tapasztaltak ilyen szintű tüzérségi 
előkészítést.

Július 5-én az orosz gyalogság a cs. és kir 
5. gyaloghadosztály arcvonalszakaszán pró-
bálkozott – sikertelenül. 6-án 6:30-kor három 
orosz ezred zúdult a m.  kir. 42. honvédhad-
osztály előőrsállására. Az előőrsök a főellen-
állási vonalba húzódtak vissza és az orosz 
támadás összeomlott a horvát honvédek és 
tüzérek tüzében.

Július 6-án reggel 7 órától az orosz tü-
zérség a pergőtüzet maximumra fokozta. 
A miskolci hadosztály arcvonalán mintegy 
25 ezer becsapódást észleltek. A gyalogság 
is támadásba lendült. A támadás súlya a 
Jamnicán védekező miskolci cs. és kir. 65. 
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gyalogezredet érte, amit a Ludwig-bakák 
visszavertek. A támadást újabb pergőtűz 
követte, majd újabb gyalogsági roham. 14 
óráig az ezred több támadást vert vissza. Je-
lentékeny szerep jutott a védő tüzérségnek, 
mely hatásos zárótüzet lőtt a veszélyeztetett 
állások elé. Betörést a cs. és kir. 65/II. zász-
lóalj szakaszán értek el, de a tartalékok az 
állásrészt visszavették. Az orosz tüzérség 
15:30-ig újra tűz alatt tartotta az első vona-
lat. A bekövetkező csendet most az osztrák-
magyar tüzérség törte meg, a cs. és kir. 34. 
sz. nehéz mozsárüteg elkezdte a belövést a 
30,5-ös mozsaraival.

„Már az ütközetet megelőző 2 nappal je-
lentettem az ezredparancsnokságnak, hogy 
az ellenség belövi magát a fontosabb pon-
tokra, mint futóárokhajlások és betorkolá-
sok, valamint az állás törési pontjaira. Az 
ütközetre, illetve támadásra tehát számítot-
tam. Mindent megtettem, hogy a zászlóalj 
úgy élelmiszertartalékkal, mint kellő mu-
nícióval stb. el legyen látva. Előrelátásból 
a 2. állás (Meneckestellung) mögé a patak 
melletti gödörbe is elásattam 30 láda töl-
tényt, hogy ha ebbe az állásba vissza kell 
vonulni, legyen mihez nyúlni. Erre, mint 
később kitűnik, szükség is volt. Az ütkö-
zet folyamán negyedóránként kaptam a 
felállított reléoszlopok útján hírt, akik a 

Laufgrabenben (futóárok)közlekedtek, de 
a Sperrfeuereket (zárótűz) magam kértem 
megfigyeléseim alapján revolverrel fellőtt 
piros rakétákkal, mert a telefonösszekötte-
tés csakhamar megszűnt. Első nap délután, 
mikor a visszavert gyalogsági támadás után 
a tüzérség munkája néhány percig szünetelt, 
kiszaladtam a vonalba és elszörnyülködtem 
azon a pusztításon, amit az ellenséges tü-
zérség ágyúi az állásban tettek. Az állások 
sok helyen be voltak temetve. Azokon a ré-
szeken, ahol a vasúti töltésbe volt beásva, 
sok rés tátongott az ellenség felé eső olda-
lakon (a töltésben), úgy, hogy a pionérokat 
(utászok), akik amint az idő rövidsége en-
gedte, ahol csak lehetett helyreállították az 
összeköttetést az állásban.”11 – emlékezett 
Székely (Schwartz) Sándor tartalékos fő-
hadnagy.

Korabeli fényképek alapján (a fénykép-
album tulajdonosa későbbi publikációra 
hivatkozva nem járult hozzá a képek közlé-
séhez) a pusztítás verduni méreteket öltött. 

Az első nap eredménye pozitív volt. Az 
állásokat az orosz tüzérség szétlőtte, de tar-
tós betörést, áttörést nem sikerült elérnie. 
A védő gyalogság érzékeny veszteségeket 
szenvedett, leginkább az intenzív tüzérségi 
tűz miatt. A sikerben nagy szerepe volt a tá-
mogató cs. és kir. 15. tüzérdandár ütegeinek, 
akik mintegy 13500 lövést adtak le a nap fo-
lyamán. A tüzérség vesztesége 3 löveg volt, 
melyek közül csak egy semmisült meg el-
lenséges behatás (telitalálat) következtében. 
A hadseregtartalékból 4 osztrák-magyar és 
1 német üteget irányítottak a hadosztály tá-
mogatására.

Az éjszaka állandó lassú zavarótűzben 
az állások rendbehozatalával és a készletek 
feltöltésével telt, a védők nem jutottak pi-
henéshez.

11 Réti Béla: A volt cs. és kir. Lajos Győző főherceg 65. 
gyalogezred világháborús emlékalbuma, 1938, 54-
55. old.

7. ábra Tüzérségi megfigyelőállás Stanislau 
térségében 1917. április
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Július 7-én reggel 7-órától újra pergőtűz 
következett. A pergőtüzet erőtlen, koordiná-
latlan gyalogsági rohamok követték.  13 óra 
magasságában viszont a hadosztály egész 
arcvonala ellen mintegy 14 ellenséges zász-
lóalj hajtott végre támadást. A támadók közt 
csehszlovák légionisták és a „halhatatlanok” 
is voltak. A támadás egyedül a cs. és kir. 
65/I. zászlóalj szakaszán ért el részleges si-
kert, itt ugyanis sikerült betörni Jamnicába. 
A támogató cs. és kir. 2/1. és 2/3. lovas 
ágyúsütegek (a cs. és kir. 2. lovashadosztály 
állományából erősítésként érkeztek), vala-
mint a cs. és kir. 15. tábori ágyúsezred két 
ütegének hatásos zárótüze miatt a támadók 
kénytelenek voltak megállni, majd a tarta-
lékok a települést és az eredeti állásokat is 
visszafoglalták.

A nap folyamán a cs. és kir. 5. gyaloghad-
osztály tábori őrsvonalát is támadások érték, 
de eredményt itt sem sikerült elérni. A táma-
dó orosz tüzérség, mintegy 60-80 ezer lövést 
adott le, az osztrák-magyar tüzérség pedig 
30 ezret és 7 löveg ment tönkre. A cs. és kir. 
65. gyalogezred a két nap alatt 450 főt vesz-
tett. A többi ezred vesztesége sajnos nem 
ismert. A cs. és kir. 65. és 5. gyalogezredek 
állásai holdbéli tájjá változtak, a közlekedés 
ezekben szinte lehetetlenné vált. A saját tü-
zérdandár hangmérő osztaga 30-40 ellensé-
ges üteget számolt meg. 

Az éjszaka folyamán az ellenséges tü-
zérség végig aktív volt, az állások kijaví-
tása nehezen ment, pihenni lehetetlen volt. 
A 31. népfölkelő ezredhez egy szökevény 
érkezett, aki elárulta, hogy ezrede Jamnica 
ellen hajnalban meglepetésszerű támadást 
fog intézni. Hajnali 3:30 körül a támadás 
meg is indult, de a zárótűzben összeomlott, 
mint ahogy a fél órával később megismételt 
támadás is. 

Július 8-án 8 óra magasságában az orosz 
tüzérség teljes erővel tüzet nyitott. A mint-
egy 36-40 (ebből kb. 6-7 nehéz) üteg tüze 
a gyalogság vonalát érte. A becsapódások 

által felvert por és kosz átláthatatlan falként 
ült az állások felett, amit a gyenge észak-
keleti szél a Jutrea Gora lejtője felé vitt. Ez 
megbénította a tüzérségi figyelők munká-
ját, mivel a megfigyelést lehetetlenné tette. 
De a hírközlés is megbénult, hiszen a tűz a 
telefonvezetékeket is elszaggatta, de az ezt 
kiváltó eszközök, mint például jelzőraké-
ta, jelző zászlók használatát is lehetetlenné 
tette. A hírvivők csak nehezen tudtak köz-
lekedni, persze, ha egyáltalán célba értek a 
tüzérségi tűzben.

„Másnap már korán kezdődött a táma-
dás. Olyan gyorsan jöttek a lövegek, mint 
ha gépfegyverből szórnák és az állás felett 
egy 30-50 m. magas átláthatatlan, pillana-
tig sem tisztuló porfüggöny lebegett, amilyet 
azelőtt még sohasem láttam.”12 

Ez volt az orosz főtámadás nyitánya. 
A védők tüzérségét és a tartalékok feltéte-
lezett állását megpróbálták elgázosítani. 
Mivel gázálarcokkal a csapatok el voltak 
látva, inkább csak kellemetlenséget akartak 
okozni, mivel gázálarcban löveget kezelni, 
állásba vonulni igen kellemetlen. 

10:30-kor az oroszok a tüzet a maximu-
mig fokozták, a jamnicai szakaszon és a 
stanislau-kaluszi út két oldalán, majd meg-
indult a gyalogság. 11:05 körül a cs. és kir. 
65/III. zászlóaljnál, majd a 65/I. zászlóalj-
nál értek el betörést. Az ezrednek már nem 
volt tartaléka, hogy a támadókat kivesse 
az állásokból. Az oroszok megkezdték az 
állások dél felőli felgöngyölítését. A cs. és 
kir. 60/IV. zászlóalj tartalékban lévő mint-
egy két százada ellentámadást intézett a 
Jamnicánál felbukkant ellenség ellen, de 
délről átkarolták őket, így az ellentámadá-
suk kudarcba fulladt. Az orosz tüzérség köz-
ben rengeteg gázgránátot lőtt Pawelcére, 
ami a lőszerellátást komolyan megnehezí-
tette, mivel a lovak nem voltak még gázál-

12 Réti… 55. old.
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arccal ellátva. A Csereszeczenkow völgyé-
ben is sikerült a cs. és kir. 5. gyalogezred 
állásaiba betörni. Az ezred a második állás-
ba vonult vissza. Az ungvári cs. és kir. 66. 
gyalogezred részei ellentámadást intéztek, 
de az erős oldalazótűz miatt ez kudarcba 
fulladt. 

Délre elesett a Jutrena Gora gerinc. A ge-
rinc mögött lévő tüzérség is komoly ve-
szélybe került. A cs. és kir. 2/1. lovas ágyús-
üteget az oroszok legázolták, bár a kezelők 
szinte végig kitartottak a lövegek mellett, és 
egyet még sikerült felrobbantaniuk. A táma-
dók a mozdonyállást is lerohanták. A cs. és 
kir. 2/3. lovasüteg egy kétlöveges szakasza 
fedezte a többi 4 löveg visszavonását, mely 
sikeres volt, csak a két löveget kellett fel-
robbantani. A lövegek hátra vonása a grá-
náttölcsérektől felszabdalt terepen nehézkes 
volt, ezért mintegy 43 löveg az ellenség ke-
zére került! A gyalogezredek az állásokkal 
együtt elvesztették az aknavetőiket és a gép-
puskáik, gyalogsági lövegeik zömét. 

12:10-perckor a cs. és kir. 15. gyaloghad-
osztály parancsnoksága megkapta a jelen-
tést, hogy az ellenség helyenként a második 
állást is átlépte. A hadosztály eredetileg az 
erdős terepen futó Dunka-állásban szerette 
volna rendezni a meglévő csapatokat, ké-
sőbb az állástól keletre lévő területet sze-
melték ki erre a célra.

„Állandóan erős gépfegyverkattogás 
mindkét félnél. (Az orosz gépfegyver tom-
pább zaját jól meg lehet különböztetni.) Ké-
rek Sperrfeuert a Lichtblitzel, a rakétával. 
Egy idő után jön a jelentés: az ellenséget 
visszavertük. Felettem kering a repülő, le-
pedőkkel továbbítom a hírt. Hirtelen meg-
fordul, viszi tovább a divizíóhoz az öröm-
hírt. De nem sokáig tart. Fél tizenkettőkor 
eszeveszett lövöldözés. Újból kérek záró-
tüzet, de semmi válasz. (…) Egyszer csak 
hozzám rohan Trócsányi zászlós: itt vannak 
az oroszok. Ö a Baonskommando(zászlóalj 
parancsnokság) közvetlen közelében el-

helyezett Maschinengewehr-Stütz punk-
ton(géppuska támpont) teljesített szol-
gálatot. Szólok Strazsovec őrnagy úrnak 
és rohanok a Laufgrabenhoz, amelyik a 
Baonskommandot az állással összeköti: 2–3 
altiszt rohan vissza az első állásból, meg-
fordulnak néha és lőnek egyet-egyet visz-
sza. De óriási a túlerő, hátrálni kell. Már 
bejöttek a Baonskommando udvarára. Az 
orosz felemeli puskáját, céloz, ösztönszerű-
en a megmaradt ház falához ugrom, abban 
a pillanatban elsüvít a sisakom mellett a 
muszka golyója: nein talált. Strazsovec iz-
galommal az arcában a fedezék előtt áll, az 
orvosok és a Stab a fedezékükben vannak. 
Nincs egy pillanat vesztegetni való sem. 
A fejemmel intek Strazsovecnek, hogy gye-
rünk. Nem mozdul. Szalutálok, odakiáltom, 
hogy „respekt" és rohanok tovább. Előttem 
azonban ég mindenfelé a földön a parázs. 
Egy pillanatig megtorpanok, csizmában 
vagyok. Keresztülrohanok az üszkön, bero-
hanok a patakba, amelyben alig van víz és 
meg sem állok a 2. állásig. Csak ott veszem 
észre, hogy az I. Baon. mögött már rég át-
lépték az oroszok a Meneckestellungot is és 
már az amögötti domb tetején járkálnak az 
első rajvonalak. Mögöttük meg Isten tudja 
még hány rajvonal, mintha sáskajárás vol-
na. A Meneckestellung és a patak kereszte-
zésénél találom Diez főhadnagyot és Kovács 
hadnagyot. Állnak a gépfegyverek mellett és 
nem lőnek. Intek nekik, hogy lőjenek, mert 
nyomomban az orosz. Felemelik a gépfegy-
ver gurtnit és mutatják, hogy üres, kifogyott 
a muníció. Rohanok a gödörhöz, kiásatom 
a ládákat, szempillantás alatt sorba be-
gurtniznak és borzasztó golyózáport zúdí-
tanak a sokszoros túlerőben lévő oroszokra, 
akik állva, piros zászlócskákkal a kezükben 
jönnek végeláthatatlan rajokban előre. Az 
eredmény csodálatos. Eleinte meghajolnak 
és nyakuk közé húzva fejüket, tovább nyo-
mulnak, később egyre többen lefeküsznek. 
Gyilkos golyózáport zúdítunk rájuk. Kovács 
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hadnagy átkiált a patak túlsó oldalára és 
int a tőlünk halbrechtsben már a domb tete-
jén, mögöttünk 3 kilométerre előre nyomuló 
Stostruppéra. A harc teljesen kilátástalan, 
alig vagyunk néhányan. De annyit elértünk, 
hogy néhány ezer orosz megállni volt kény-
telen és ezt az időt felhasználva visszavonu-
lunk, jobban mondva szaladunk.”13

A XXVI. hadtest parancsnoka 14:30-ra 
ellentámadást rendelt el a német 329. és 
330. gyalogezredekkel, melyekhez a cs. és 
kir. 15. hadosztály maradványainak is csat-
lakoznia kellett. Cél: a Jutrena Gora vissza-
foglalása. Időközben az északi szomszéd cs. 
és kir. 2. lovashadosztály állásait is támadás 
érte, a tábori őrsök bevonultak az első állás-
ba. A miskolci hadosztály arcvonalán történt 
áttörés miatt a cs. és kir. 2. lovashadosztály 
az állásait dél felől is zárni kényszerült. Eb-
ben sokat segített, hogy a német 331. gya-
logezred is észak felé húzódott vissza. 

Az oroszok nem sokkal dél után megállni 
kényszerültek. Az áttörés nekik sem ment 
könnyen, zajlott a kötelékek rendezése és 
az erősítések beérkezése. Ezalatt a cs. és kir. 
15. gyaloghadosztály cs. és kir 60. és 66. 
gyalogezredeinek maradványai a huciskai út 
két oldalán gyülekeztek, mintegy 500 ember 
és 6 géppuska erőben. Tőlük délre a cs. és 
kir. 5. gyalogezred maradványai (3-4 szá-
zad) és a német 330. gyalogezred egy gyen-
ge zászlóalj erejű csoportja. A német 329/
III. zászlóalj a 384. magassági ponton már a 
szomszédos cs. és kir. 36. gyaloghadosztály-
lyal volt érintkezésben. Dunka településtől 
északnyugatra a cs. és kir. 65. gyalogezred 
maradványai próbálták rendezni soraikat, 
tőlük északra pedig a német 331. gyalogez-
red zárt a cs. és kir 2. lovashadosztály felé.  

A hadosztályparancsnok 14:40-re ren-
delte el az ellentámadást a Jutrea Gora 
visszafoglalására, de előtte az előrenyo-

13 Réti…55-56.old.

mulást folytató oroszokat kellett megál-
lítani 17 óra után. Az ellentámadás tüzér-
ségi támogatása is problémákba ütközött. 
A kiesett 43 löveg iszonyú érvágás volt a 
hadosztálynak. Pótlásukra a 3. hadsereg is, 
és a seregcsoport is ütegeket indított útba, 
de ezek beérkezése, állásba vonulása csak 
másnapra volt várható. Problémás volt a 
megmaradt ütegek helyzete is. Új tüzelő-
állások elfoglalása, megfigyelők, hírközlés 
kiépítése, lőszerutánpótlás biztosítása… 
Az északi szomszéd ütegei azonban segí-
tettek, ameddig tudtak.

8. ábra Tüzelőállás kiépítése egy gránátok 
szaggatta erdőben

Az ellentámadás végül 19:45-kor indult 
meg. Az északi csoport jól haladt a Pawelcze 
völgyéig, sőt! A Jutrea Gora déli lejtőjére is 
sikerült felkapaszkodni, de az orosz túlerő 
érvényesült, az északi szárnyat átkarolták 
és helyenként a Dunka-állást is elérték az 
oroszok. A csoport kénytelen volt vissza-
vonulni a Dunka-állásba, ahol még éjfélig 
harc volt a beszivárgott ellenséggel. A déli 
csoport Huciska térségében ennyit sem ért 
el. Őket a megmaradt hadosztálytüzérség-
nek kellett volna támogatnia, de az ütegek 
zömének erdőben kellett állást foglalnia. 
A tereprendezés rengeteg időt vett igénybe 
és az ellentámadás kezdetére több üteg nem 
készült el. Az ellentámadás kudarcba fulladt 
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és a délről szomszédos zágrábi cs. és kir. 
36 gyaloghadosztály állásait is vissza kel-
lett venni. A nap végére a területveszteség 
15 km szélességen 7 km volt. 

Az éjszaka az új állásokban ismét nyugta-
lanul telt. Állandó tűzrajtaütések, vállalko-
zások tették lehetetlenné a pihenést. 

Július 9-én nagy orosz csapattömegek 
előremozgását észlelték. 14:30 után meg-
kezdődött az újabb orosz támadás, ezt a tü-
zérség hatékony közreműködésével sikerült 
visszaverni. A Ploski-magaslaton a németek 
állásába sikerült betörniük, itt a hadosztály 
rohamzászlóalja a németekkel közösen el-
lentámadásra indult, de a túlerő megállította 
őket. 

A cs. és kir. 15. gyaloghadosztály július 
9-én délután már csak 800 főnyi harcossal 
és 8 géppuskával rendelkezett. A délután 
folyamán elrendelték a harmadik állásba, 
Kalusz előterébe való visszavonulást. A mű-
velet július 9-én este indult meg és a XXVI. 
és a XIII. hadtestet érintette. A csapatok 
felderítőket, utóvédeket hagytak az eredeti 
állásokban. Az oroszok nem zavarták a visz-
szavonulást, ez szinte mindenütt rendben 
ment végbe. A másnap az állásokba való be-
rendezkedéssel, az oroszoknak pedig a fel-
zárkózással telt. A fenyegető helyzetben a 3. 
hadsereg parancsnokságát is hátrább kellett 
helyezni Belochovóba.14 

Július 11-én lángoltak fel újra a harcok. 
A 454. orosz gyalogezred a Kalusz környé-
ki települések összefüggő házsorai között 
észrevétlenül megközelítette a védőket és 
meglepetésszerű támadást indított, ami si-
kerrel járt. A német 330. és a cs. és kir. 5. 
gyalogezred maradványait az állásokból 
kivetették és betörtek Kaluszba, elfoglal-
va a vasútállomást és a környező üzemet. 
A támogató két üteg lövegei is a támadók 
kezére kerültek. Az állásból kivert csapa-

14 A magyar tüzér… 211.old.

tok megkíséreltek egy ellentámadást, ami 
sikeresen betört Kaluszra, de támogatás hí-
ján vissza kellett vonulniuk. Az előretörést 
az oroszok folytatták nyugati és északnyu-
gati irányba. Ezek feltartóztatására három 
csoport alakult. Az egyik a pécsi cs. és kir. 
52. gyalogezred két zászlóaljából és a cs. 
és kir. 15. gyaloghadosztályhoz befutott 
840 fős menetalakulatból állt, valamint a 
cs. és kir. 5. gyalogezred roncsaiból. A m. 
kir. 42. honvédhadosztálytól 920, a cs . 
és kir. 2. lovashadosztálytól mintegy 843 
főt vontak ki az arcvonalból és küldték a 
miskolci hadosztály arcvonalára. Több nél-
külözhető üteg is útnak indult. Az északi 
csoporttól az oroszok még megpróbálták a 
Kopamka-magaslatot elragadni, de a táma-
dás a zárótűzben kifulladt. 

Július 11-én késő délután az uralkodó fel-
mentette Tersztyánszky Károly vezérezre-
dest a 3. hadsereg parancsnoki posztjáról és 
rendelkezési állományba helyezték. Utódja 
Karl Kritek gyalogsági tábornok lett. 

Július 13-án az oroszok egy utolsó kísér-
letet tettek, megrohanták a 2. lovas, az 5. és 
a 42. hadosztályok állásait, de mindenütt 
visszaverték őket. Az arcvonal mögé ekkor 
már jelentős tartalékok kerültek: egy bajor 
lovashadosztály, és a m. kir. 20. honvédhad-
osztály. A cs. és kir. 15. gyaloghadosztályt 
pedig a cs. és kir. 16. gyalog- és a m. kir. 37. 
honvédhadosztály váltotta fel, német csapa-
tokkal megerősítve. 

Az oroszok helyzete sem volt irigylésre 
méltó. Egy mély betörést értek el Kalusz 
irányába, mintegy 5 hadosztályt bevetve, 
de komoly veszteségeket szenvedtek. Jú-
lius 16-án az oroszok hátában megáradt a 
Lomnica-patak, és riasztó hírek érkeztek a 
hátországból is. Kornyilov tábornok ekkor 
elrendelte a visszavonulást. Néhány nap 
múlva megindult a német Déli Hadsereg tá-
madása, egészen Tarnopolig nyomultak elő-
re, visszavéve mindent, amit a Monarchia 
1914 óta elvesztett.
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Eredmények

A Kerenszkij-offenzíva és a stanislaui csata 
általában 2-3 mondatot kap az első világ-
háborúval foglalkozó könyvekben. A szak-
irodalom az offenzíva veszteségeit is csak 
elnagyolta, 60 ezer orosz, 30 ezer osztrák-
magyar-német-török elesettet, sebesültet és 
foglyot adnak meg. Maguk az 1917-es nyári 
csaták azonban nagyobb jelentőségűek vol-
tak, mint 2-3 mondat. 

Oroszország a forradalmi erőket akarta 
leszerelni egy győzelemmel – sikertelenül. 
A magas veszteségek és az átütő eredmény 
hiánya tovább fokozta a békevágyat és szem-
be fordította a szovjeteket az ideiglenes kor-
mánnyal. Stanislaunál Kornyilov tábornok de-
monstrálni akarta, hogy az orosz cári haderő 
még nem fogatlan oroszlán. Ez sikerült is. 5 
hadosztálynyi erővel többet ért el, mint a fő-
irányban ennek a többszöröse. A csata után a 
központi hatalmak mélyen benyomultak orosz 
területre, helyenként akár 240 km-t is haladtak 
keleti irányba. Oroszországban végkép elsza-
badultak az indulatok. Novemberben a bolse-
vikok átvették a hatalmat és megkezdődtek a 
béketárgyalások a központi hatalmakkal.

A csatát a Monarchia is vereségként érté-
kelte.15 A vezéráldozat Tersztyánszky Károly 

15 Manfried Rauchensteiner: Az első világháború és a 
Habsburg Monarchia bukása, Zrínyi kiadó, Budapest, 
2017, 619. old.

vezérezredes volt. Tersztyánszky leveleiben 
a csapatokra hárította a felelősséget, nem is-
merve fel, hogy a háború harmadik évében 
a harci szellem már nem lobogott úgy, mint 
1914 augusztusában. Pro és kontra számos 
vád hangzott el a vezérezredes felé, melyek 
közül több csak spekuláció. Például: későn 
indultak meg a tartalékok, nem ismerte fel 
a támadás helyét. Tersztyánszky védelmére 
legyen mondva, ez csak részben igaz. Hisz 
épp ő utasította a miskolci hadosztályt, hogy 
korrigálja jamnicai állásait. Igaz, hogy a 
Tersztyánszky-állás munkaerőhiány miatt 
nem készült el időben. A hadsereg műszaki 
főnöke a Jutrea Gora visszafoglalása után 
megállapította, hogy az itteni állásokon nem 
látszott a harcok nyoma, tehát a csapatok 
harc nélkül ürítették ki. Ez valószínűleg igaz, 
mivel a csapatok, akik kiszorultak az első 
állásból, komoly személyi veszteséget szen-
vedtek, nehézfegyvereik zöme is elpusztult. 
Az itteni állás nem volt kiépítve, és a vissza-
húzódás sem egyszerre történt, előfordulha-
tott, hogy az állásba már orosz előőrsök éke-
lődtek, ezért csökkent létszámmal meg sem 
kísérelték a védelmet. Tersztyánszky hibája, 
hogy, mint hadseregparancsnok nem erőltette 
jobban az állás mihamarabbi kiépítését. 

A tartalékok kérdése is problémás. A né-
met 83. gyaloghadosztály zászlóaljait a se-
regcsoport tartalékból részenként vetették 
be és nem csak Stanislaunál. A cs. és kir. 
16. gyaloghadosztály kivérzett alakulataival 
sem lehetett sokkal többet kezdeni. Maga 
Tersztyánszky a németek rosszindulatának 
tartja a leváltását. 

Nem árt megvizsgálni magát a vereség kér-
dését. A stanislaui csatát az AOK egyértelmű-
en vereségként értékelte. Az első világháború 
csatáiban sokszor nagyon nehéz győztest és 
vesztest hirdetni, mert a győztesek, ha nyer-
tek néhány kilométert is, komoly vesztesé-
geket szenvedtek. Stratégiai célokat nagyon 
ritkán sikerült elfoglalni. A csaták általában a 
két fél kimerülésével végződtek. Ugyanilyen 

9. ábra A visszafoglalt Stanislau 1917
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nehéz győztest és vesztest kiállítani Stanislau 
esetében is. Igaz, hogy az oroszok első vi-
lágháborús mércével komoly betörést értek 
el, de semmilyen stratégiai célt nem sikerült 
elfoglalniuk. Ellenben a haderő kivérzett és a 
kormány népszerűsége a porba hullt. 

A Monarchia esetében kicsit más a hely-
zet. A csapatok amíg tudtak, állták a sarat, 
de a súlyos veszteségek és a felesleges el-
lentámadások miatt már csak az erősítések 
beérkezése után tudták stabilizálni az arcvo-
nalat. Nem elhallgatható tény, hogy közben 
hatalmas veszteséget okoztak a támadók-
nak! A beérkező német erősítések amennyi-
re segítséget jelentettek, morálisan annyira 
károsak is voltak. Somogyvári Gyula a Vi-
rágzik a Mandulafa című művében keserűen 
ír róla, hogy súlyos veszteségek árán meg-
állítják a támadókat, majd a terepszakaszt 
átveszi a német erősítés és a sajtó leközli, 
hogy a birodalmi német csapatok súlyos 
harcokban megállították az orosz előretö-
rést. Talán ekkor alakult ki a német katona 
legyőzhetetlenségének hamis mítosza is, 
ami a második világháború során komolyan 
befolyásolta az akkori Magyar Királyi Hon-
védség több tisztjét, sokszor negatív irányba 
terelve őket. Pedig mindez hamis kép. Na-
pokig a felső-magyarországi bakák állták a 
harc súlyát és okoztak komoly veszteséget a 
támadóknak, Kalusznál pedig pont a német 
ezrednél tudtak betörni az oroszok az állá-
sokba. Mindent egybe vetve a Monarchia 
tekintélye tovább gyengült a németekkel 
szemben, és a növekvő veszteségek egyre 
inkább a belpolitikai válság felé sodorták 
Bécset és Budapestet. 

A nyugati frontot szemlélve láthatjuk, 
hogy a stanislauihoz hasonló csatákat a né-
metek is vívtak nyugaton. 1917 áprilisában 
a Vimy-gerinc elvesztése, vagy nyáron a 
Messines-gerinc elfoglalása hasonló csaták 
voltak. Véresek és minimális eredménnyel 
zárultak. Utólag lehet keresni némi vigaszt, 
hogy a németeknek okozott veszteség meny-

nyiben siettette az összeomlást, de ez is csak 
nagyon közvetett eredmény.

A Monarchia közvéleménye 1917 nyarára 
már belefásult a háborúba. A nagy csaták-
ról szóló hírek már nem keletről, hanem az 
Isonzó vidékéről jöttek, ahol egyre nagyobb 
erővel csaptak össze a dunai birodalom és az 
Olasz Királyság katonái. 

A cs. és kir. 15. gyaloghadosztály számára 
a háború nem fejeződött be. A Höfer jelentés 
kiemelte a cs. és kir. 65. gyalogezred július 
7-i harcait, melyhez gratulált a miskolci m. 
kir. 10. honvéd gyalogezred, a német 65. tar-
talék gyalogezred és Miskolc város vezetése. 
A hadosztály ezredei július végén már úton 
voltak Erdélybe, ahol július 28-án állásba 
is vonultak a Tölgyesi-szorostól északra a 
Sacca-völgyben. Augusztus 1. és 3-a között 
újra fellángoltak a harcok, ekkor a miskolci 
65-ös Ludwig-bakák elfoglalták az 1596 m 
magas Pietra Arsa hegyet. 1917. november 
17-én vívták az orosz haderő ellen az utolsó 
harcukat, ekkor esett el Molnár István köz-
katona, az utolsó, ki harcban vesztette életét. 
A miskolci közös hadseregbeli katonákat 
arculcsapásként érte a hír, hogy a miskolci 
városvezetés a román fronton meglátogatta a 
m. kir. 10. honvéd gyalogezredet és a márci-
us 8-i magyarósi rohamuk emlékére érckürtöt 
adományozott. A honvédektől nem messze 
küzdő cs. és kir 15. gyaloghadosztálynál, il-
letve annak miskolci cs. és kir. 65. gyalogez-
redénél nem tették tiszteletüket a városatyák. 

Az 1918-as átszervezés a hadosztály ezre-
deit is érintette. Több zászlóaljat elvezényel-
tek és az egykori önálló zászlóaljakkal együtt 
új gyalogezredeket szerveztek belőlük. Az 
átszámozott zászlóaljak helyére újonnan fel-
állított, illetve más kötelékből átvezényelt és 
átszámozott zászlóaljak kerültek. 1918-ban 
a hadosztály a megszállt Besszarábiában lá-
tott el megszálló feladatokat, a cs. és kir. 5. 
gyalogezred a cs. és kir. 1. gyaloghadosztály 
kötelékében a nyugati frontra került, ahol sú-
lyos harcokban vett részt. A hadosztálynak a 
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megszálló feladatok ellátására kisebb tűzerő 
is megfelelt, ezért a cs. és kir. 15. tábori tü-
zérdandárt az olasz hadszíntérre vezényelték 
a cs. és kir. 5. gyaloghadosztály megerősíté-
sére. A cs. és kir. 5. gyaloghadosztály a 11. 
hadsereg tartalékában volt és tüzérdandárt a 
háború vége Levicóban érte. A gyalogezre-
deket a Károlyi féle Magyar Népköztársaság 
is megtartotta, a tanácsköztársaság 1919-ben 
pedig dandárrá nevezte át őket. 

A háború és a trianoni katasztrófa után a 
cs. és kir. 15. gyaloghadosztály legtöbb ka-
tonája a határon túlra szakadt. Miskolcon a 
„tízeshonvéd” kultusz mellett csak a volt 
kassai cs. és kir. 34. gyalogezred veteránjai 
voltak aktívak. Mind a két ezred ezredkönyve 
el is készült. A 65-ösök laktanyája, a Rudolf-
laktanya lett az új miskolci gyalogezred lak-
tanyája és a laktanyakapu előtt állították fel a 
m. kir. 10. honvéd gyalogezred ércszobrát is 
1927-ben. A 65-ös Ludwig-bakák emlékmű-
ve később készült el, 1932-ben, néhány mé-
terre a 10-es honvéd szobor mellet állították 
fel. Ma a honvédek szobra egykori laktanyá-
jukkal szemben áll a Herman Ottó Gimná-
ziummal szemben, míg a 65-ösöké a Hősök 
temetőjében található.

Egerben a régi cs. és kir. 60. gyalogezred 
emlékműve ma is látható, nem messze a ba-
zilikától. 

A tüzérek a maguk szerény módján szin-
tén megemlékeztek az első világháborús 
hőseikről. A miskolci tüzérlaktanya falán 
helyeztek el emléktáblát a régi cs. és kir. 17. 
tábori ágyúsezredek és a cs. és kir. 6. lovas 
tüzérosztály emlékére. Az emléktábla újra a 
helyén van, csak az egykori laktanya és kör-
nyezete vált méltatlanná egykori hőseihez.
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Bevezető

Ez a – terjedelme miatt két részben leközölt 
– tanulmány egy eddig részleteiben feltárat-
lan témában jelenleg is zajló kutatás eddigi 
eredményeit tükrözi. Az írás az 1942–1943-
ban a keleti hadszíntérre elvonult m. kir. 2. 
honvéd hadsereg1 ideiglenesen felállított 
páncélos seregtestjének, az 1. tábori páncé-
loshadosztálynak a gépjárműállományával 
foglalkozik. 

A seregtest felállítása

1941. december 31-én a német oktatókeret 
által Esztergomban végrehajtandó kikép-
zés kapcsán elrendelték, hogy a zilahi 1. és 
zentai 2. lovas páncélos-zászlóaljak egy-egy 
harckocsi kiképzőszázadot alakítsanak meg. 
(A német keret 1941. december 24-ével kezd-
te meg működését.) Ezt egészítette ki az 1. 
páncélos-zászlóalj Nyíregyházáról áthelye-
zett tartalékos tiszti iskolája, melynek 1942. 
január 19-éig kellett megérkeznie. A németek 
által felajánlott harckocsi anyag (az úgyneve-
zett Keitel-féle tárgyalás, pontosabban ennek 

1 A magyar 2. hadsereg általános történetéről lásd pl. 
Szabó Péter: Don-kanyar: a magyar királyi 2. honvéd 
hadsereg története 1942-1943 Budapest, Corvina, 
2001, Szabó Péter – Számvéber Norbert: A keleti had-
színtér és Magyarország 1941 – 1943. Nagykovácsi, 
Puedlo, (2. bőv. kiad.) 2003, a nyári hídfőcsatákról 
Becze Csaba: „A pokol tornácán…” A magyar királyi 
2. honvéd hadsereg hídfőcsatái a Donnál (1942. júli-
us-szeptember) Budapest, Paktum, 2006, az 1. tábori 
páncéloshadosztály bevetéséről Csaba Becze: Ma-
gyar Steel. Hungarian Armour in WWII. MMP, 2006.

az első része2) beállításával vált szükségessé 
a hazai páncélos-kiképzés átalakítása. A ki-
képzőszázadokat a zászlóaljak kisharcko-
csi-századaiból kellett létrehozni, méghozzá 
abból a fennmaradó állományból, amely nem 
vonult el Wünsdorfba átképzésre. A hiányzó 
létszámot a zászlóaljak páncélgépkocsi-szá-
zadából, illetve a közvetlenektől alkalmas-
nak minősített legénységből kellett pótolni. 
Egyenként négy tiszt és 136 fős legénységgel 
kellett rendelkezniük előírás szerint, melyek-
ből 31 fő volt harckocsivezetői kiképzésre 
kijelölve. Mindkét század a német kiképző-
kerettel együtt Esztergomtáborban nyert el-
helyezést. A[z 1.] hegyidandár motorkerék-
pár szakaszát (egyidejű hadrendből törléssel) 
szintén Esztergomtáborba irányították, ahol 
egyenlő arányban a két páncélos-zászlóalj 
harckocsi kiképzőszázadánál volt felosztva 
és egyben beosztva. A megmaradó páncél-
gépkocsi-század és a közvetlenek nem lettek 
átképezve.
Az 1941. október 1-jével bevezetett bé-
kehadrend részeként újonnan felállított 
esztergomtábori 1. harckocsiezred-parancs-
nokság, illetve az önálló harckocsi-zászló-
aljak páncélosaikat előzetes elképzelések 
szerint 1942 április-május során kapták meg. 
Annak érdekében, hogy ezek is rendelkezze-
nek kiképzett kerettel, a német átképzéshez 
szervezni kellett egy 3. harckocsi-kiképző 
századot. Vezényléses úton a jászberényi 
31. és nyírbátori 32. önálló harckocsi-zász-
lóaljaknak, a budapesti 51. páncélvadász-

2 A második része a megszálló erők ellátásáról szólt.

VARGA IMRE:  
A M. KIR. 1. TÁBORI PÁNCÉLOSHADOSZTÁLY 

GÉPJÁRMŰVEI (I. RÉSZ)
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zászlóaljnak, illetve a rimaszombati 1/I., 
rétsági 2/I., munkácsi 3/I. és szilágysomlyói 
4/I. harckocsi-zászlóaljaknak január 18-áig 
egyenként egy tisztet, hat harckocsivezetőt, 
hat rádióst és 12 lövészt kellett adnia a szá-
zadba. A század az esztergomi páncélos lőis-
kola alárendeltségébe lépett.3 A tervezet nem 
volt teljesen kiforrott állapotban. Magyar 
páncélos anyaggal látták volna el a 2. páncé-
loshadosztály 2. harckocsidandárát, a német 
anyag pedig az 1. és 2. páncélos-zászlóaljak-
hoz, az 1. hegyidandár motorkerékpáros és 
volt páncélgépkocsi szakaszához, illetve a 
2. páncéloshadosztály egyes részeihez került 
volna. Utóbbi elméletileg egy egész ezredet 
tett volna ki, feltöltésének befejezését 1942 
májusára tervezték.4

1942. február 1-jétől megkezdődtek az elő-
készületek a tavaszi hadműveletekre mozgó-
sítandó alakulatok megszervezésére. Ez nem 
volt más, mint a magyar 2. hadsereg, az alá-
rendelt szombathelyi III., pécsi IV. és miskol-
ci VII. hadtestekkel, egy páncélos seregtest, 
amely a légierőből és egyéb csapatokból és 
vonatalakulatokból szervezett erőkkel ké-
szült fel az elvonulásra. Igyekeztek az addi-
gi tapasztalatokat beépítve az egyes hibákat 
kijavítani. Az állomány behívásánál részben 
figyelembe vették a szociális szempontokat, 
illetve a hazai termelés feltétlen biztosítását. 
Ez annyit jelentett, hogy 42 évnél fiatalabb 
legénységet kellett behívni, méghozzá olya-
nokat, akik a Szovjetunió ellen még nem 
harcoltak, illetve legfeljebb 3-4 gyermekük 
volt. A behívott tartalékosok 35 évnél fiata-
labbak kellett, hogy legyenek. Az ettől elté-
rő állományt csak kivételes esetben lehetett 
igénybe venni. A páncélos szakszemélyzetet 
a nem mozgósított budapesti I. és kassai VIII. 
hadtest terhére kellett biztosítani, a gépko-

3 HM HIM, Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiakban 
HL), Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban 
HM) 795/eln.3/b.oszt.-1942.

4 HL, HM 144616/eln.8/b.oszt.(többneves)-1941.

csizó szakszemélyzetet pedig a szintén nem 
mozgósított gépkocsizó alakulatoktól kellett 
kiegészíteni. (Azaz az 1. és 2. páncéloshad-
osztályok állományából, és egyéb seregvona-
tokból.) A hiányokat a hadtesteken belül nem 
mozgósított alakulatok állományából kellett 
fedezni. A nem védett alakulatok nemzetisé-
gi arányának 20 %-nak kellett lennie. Hiány 
esetében ezeket kiképzetlen román legény-
séggel töltöttek fel, amit elsősorban a meg-
szálló feladatokra kijelölt, de el nem vonult 
111., 114. és 117. dandárok visszatartott ál-
lományával oldottak meg. Az előkészítésről 
kizárólag az érintett parancsnokságok és ha-
tóságok értesülhettek, a magánszemélyek és 
közvélemény előtt titokban kellett azt tartani. 
A részleges mozgósítást az 1942/43-as, már-
cius 1-jével érvénybe lépő állománytáblázat 
szerint kellett elrendelni.

A páncélos seregtest 1. tábori páncéloshad-
osztály néven került összeállításra. A néme-
tek egy saját könnyű páncéloshadosztálynak 
megfelelő anyagot ajánlottak fel. Ameny-
nyiben a magyar fél igényt tartott volna rá, 
minden részét biztosították volna, bár a tár-
gyalások elsősorban a páncélos anyagra szo-
rítkoztak. A wünsdorfi kezdeti tapasztalato-
kat egyben összegezve dálnoki Veress Lajos 
vezérőrnagy február 15-én állásfoglalást írt, 
mely tapasztalatok alapján szervezték meg a 
később elvonuló magyar seregtestet.5 Szer-
vezetileg a német felépítést javasolta, amely 
az alapja volt az egész folyamatnak. A néme-
tek átadták az akkori körülményeknek meg-
felelően szervezett könnyű páncéloshadosz-
tály harckocsiezredének részletes hadrendjét 
a magyar félnek, mely szervezetben figye-
lembe vették az anyagi nehézségeket, egyes 
gépjárműtípusok korlátozott mennyiségét 
is. A páncéloshadosztály parancsnokság és 
a térképező század hadrendjét nem adták át. 
A harckocsidandár volt az alapja egy hadosz-

5 HL, HM 10337/eln.3/b.oszt.-1942.
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tálynak, azon belül két harckocsiezreddel. 
Egy ezred német vélemények szerint ideális 
állapotban egyenként két zászlóaljjal (ponto-
sabban hárommal, de a korlátozott erőforrá-
sok miatt kettőre berendezkedve), egy zász-
lóalj négy századdal rendelkezett. A magyar 
elképzeléssel ellentétben áttörő, mélységben 
is lépcsőzhető seregtestről volt szó. A magyar 
fejlesztési irányzat, miszerint egy ezredben 
négy zászlóalj volt összefogva,6 valóban el is 
lett később hagyva (1943-tól) és a két, 1943 
őszétől pedig a legideálisabb három zászlóal-
jas szervezetet vették fel. A harckocsidandár 
parancsnokság állománytábláját szintén nem 
adták át (eleve megszervezés alatt állt). Ez a 
részlet nem volt lényeges, mivel több eset-
ben, ahol nem állt rendelkezésre csak egy 
ezred, ott nem állítottak be a németek sem 
dandárparancsnokságot. Ezt a mintát vették 
át a magyarok, azaz a dandárparancsnoksá-
got elhagyták. (1942 októberben fel is oszlott 
a megalakult 2. harckocsidandár parancsnok-
ság) A harckocsiezred maga közvetlenek-
ből,7 két zászlóaljból, egy légvédelmi gép-
ágyús ütegből és egy műhelyszázadból állt. 
Az ezredtörzshöz beállítottak egy könnyű 
harckocsi szakaszt, mint felderítő szakaszt. 
A magyar anyaggal felszerelt zászlóaljakhoz 
és századokhoz öt-öt Toldi könnyű harckocsi 
beállítását javasolták. Az ezredtörzs távbe-
szélő szakaszában is volt két rádiós és egy 
csatár harckocsi. (Ez nem került bevezetésre.) 
Az egyik legfontosabb tényező a javítójár-
őrök rendszerbe állítása volt, amely a német 
harckocsi alakulatok kiemelten fontos eleme 
volt. Itt a rátermett, jól képzett személyzet a 
támadásban lévő páncélosokkal haladt és a 
kieső járművek személyzetének nyújtott el-

6 Ennek érdekében szervezték meg 1941 októberétől az 
1/I., 2/I., 3/I. és 4/I. harckocsi zászlóaljakat, mint a 
későbbi ezredek kiképző zászlóaljait.

7 Távbeszélő, árkász, páncéltörő ágyús és bármilyen 
más szakasz, raj, amelyet az ezred parancsnoksága 
alá vontak.

sősegélyt, majd elvégezte a legszükségesebb 
javításokat. A német páncéloshadosztály 
[harckocsiezred-közvetlen] vonatalakulatai 
hasonlítottak a magyar jelleghez, így szer-
vezetével nem foglalkoztak. Egyedül a haté-
konyságukat és rugalmasságukat emelték ki, 
melynek részeként egy-egy ellátó oszlopot az 
adott feladatnak megfelelően állítottak össze 
és csakis a feladatnak megfelelő hadianyagot 
és személyzetet vitték magukkal, közvetlenül 
követve a harcoló alakulatot. A magyar rend-
szerben ez addig nem működött ilyen módon. 
Egy harckocsi-zászlóalj egy törzsszázadból 
(a zászlóaljparancsnokság minden közvetlen 
részéből áll, összevonva a távbeszélő, árkász 
és egyéb szakaszokat, rajokat), három köze-
pes és egy nehéz harckocsi századból állt. 
A törzsszázad magyar oldalon addig nem 
létezett. Újonnan került a szervezésbe egy 
motorkerékpáros - szemrevételező - szakasz 
(a német robbantó csoport három harckocsi-
jával nem került beállításra), egy árkász sza-
kasz, és egy légvédelmi (géppuskás) szakasz. 
A légvédelmi üteg szervezése ismeretlen 
maradt (nem is honosították). Ellenben a mű-
helyszázad szintén létfontosságú elem volt, 
melyet az addig alkalmazott magyar gépko-
csi szeroszlopok ellátni nem tudtak, mivel a 
magyar királyi Honvédségen belül egyetlen 
páncélos típus esetében sem volt megoldva 
a járművek műszaki mentése. A gépkocsizó 
gyalogságot gépkocsizó lövészdandárba fog-
ták össze. A Botond raj gépkocsik, melyek a 
maguk nemében kiválóak voltak, nem rendel-
keztek páncélozással a német féllánctalpas 
lövészpáncélosokkal szemben. A két ezred 
két-két lövészzászlóalját is német minta 
szerint javasolták átszervezni, ez azonban 
költséghatékonyság miatt nem valósult meg. 
A németek később sem járultak hozzá a náluk 
alkalmazott féllánctalpas lövészpáncélosok 
eladásához. A német motorkerékpáros zász-
lóalj feladatát a magyar felderítő-zászlóalj 
látta el, de szervezetét itt is átállították volna 
német minta szerint. (A magyart alkalmat-
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lannak találták.) A német páncélvadász osz-
tályról, gépvontatású tüzérségről, légvédelmi 
tüzérosztályról, híradózászlóaljról, az utász-
zászlóaljról, a hadosztály vonatalakulatairól 
nem kaptak tájékoztatást. (A rajzhadrendet a 
gépjárművek típusaival és egyes beosztásai-
val mégis megszerezték, de a beszerzés ne-
hézségei miatt részleteiben nem elemezték és 
az átállást elvetették.)

A harckocsiezred német minta alapján 
szükséges állománya: 19 közepes személy-
autó, 35 közepes terepjáró személyautó, 9 
könnyű terepjáró személyautó légvédelmi 
ikergéppuskával, 53 szóló motorkerékpár, 63 
oldalkocsis motorkerékpár, hat parancsnoki 
közepes harckocsi, 92 közepes harckocsi, 
20 nehéz harckocsi, két SdKfz. 251/8 pán-
célozott sebesültszállító, két sebesültszállító 
gépkocsi, 144 Botond raj gépkocsi, 16 Opel 
Blitz üzemanyag-szállító tehergépkocsi, két 
műhelygépkocsi, két rádió műhelygépkocsi, 
két közepes autóbusz, 12 SdKfz. 10 könnyű 
vontató, három SdKfz. 9 nehéz vontató, két 
generátor és egy akkumulátor töltő pótkocsi, 
öt SdAnh. 115 pótkocsi közepes harckocsi-
hoz, két pótkocsi nehéz harckocsihoz, egy 
Kfz. 100 háromtonnás forgódarus műhely 
segélygépkocsi, egy SdKfz. 9/1. nehéz, hat-
tonnás forgódarus műhelygépkocsi. A két 
zászlóaljas szervezetre átszámítva, a magyar 
típusokat beillesztve a javaslatba a teljes 
szükséglet a következően alakult, szögletes 
zárójelben a megvalósítással:

Nyolc közepes személyautó [polgári], 36 
közepes terepjáró személyautó [Mercedes-
Benz és Wanderer8], kilenc közepes terepjáró 
rádiós személygépkocsi [Mercedes-Benz], 
kilenc légvédelmi géppuskás terepjáró sze-
mélygépkocsi [Stöwer], egy nagy terepjáró 
személyautó [Krupp], 53 szóló motorkerék-

8 Mindenütt Horch-ként szerepeltek, de a szállítási 
papírok alapján az Auto-Union Horch üzeme helyett 
a Wanderer gyártotta a személyautókat. HL, HM 
463201/ált.3/b.oszt.-1943.

pár [Méray-Puch és Puch], 63 oldalkocsis 
motorkerékpár [BMW], hat parancsnoki 
közepes harckocsi, 116 közepes harckocsi 
[összesen 108 T-389], 28 nehéz harckocsi [22 
Panzer IV10], hat romboló harckocsi [nem 
állt rendelkezésre], két páncélozott sebe-
sültszállító [Hanomag SdKfz. 251/8], két 
sebesültszállító gépkocsi [Ford], hat könnyű 
másféltonnás tehergépkocsi [SPA és polgá-
ri], 20 közepes háromtonnás tehergépkocsi 
[Ford], hat terepjáró könnyű másféltonnás 
tehergépkocsi [nem állt rendelkezésre], 109 
közepes terepjáró háromtonnás tehergép-
kocsi [Marmon-Ford], két műhelygépkocsi 
[SPA11], két rádió műhelygépkocsi [egy 
Borgward], három közepes autóbusz [pol-
gári], 12 egytonnás féllánctalpas vontató 
[nem volt], három nyolctonnás féllánctalpas 
vontató [nem volt], hat 18 tonnás nehéz 
féllánctalpas vontató [egyetlen Famo érke-
zett], két aggregátor és egy akkumulátor töltő 
pótkocsi [mindhárom átadva], két tíztonnás 
harckocsi szállító pótkocsi [nem volt], öt 22 
tonnás harckocsi szállító pótkocsi [egyet-
len érkezett], egy háromtonnás forgódarus 
segélygépkocsi [Büssing-NAG] és egy hat-
tonnás SdKfz. 9/1. forgódarus féllánctalpas 
vontató [nem volt].

Az 1. tábori páncéloshadosztály végül né-
met és magyar minta egyvelegéből állt, azaz 
az ideiglenesen szervezett 30. harckocsiezred 
német, az összes egyéb rész (gépkocsizó gya-
logság, gépvontatású tüzérség, híradó, légvé-
delmi tüzér és utász csapatok) pedig a meglé-
vő magyar minta szerint került összeállításra.

9 A két zászlóalj törzsszázadából három-három kö-
zepes harckocsit töröltek, pontosabban a szükséges 
Panzer II harckocsik nem álltak rendelkezésre.

10 A nehéz harckocsi-századok öt-öt T-38 közepes harc-
kocsija mellé csak tíz-tíz Panzer IV-t állítottak be. 
A törzsszakaszt megalakították a tervezetthez képest, 
ellenben a harmadik nehéz harckocsi szakaszt töröl-
ték.

11 A tervezett Marta-ELWE Opel Blitz műhelygépkocsik 
nem érkeztek meg.
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Vitatható tézis a páncélosok kivonuló 
páncélos állományáról a rendelkezésre álló 
adatok alapján: A 30. harckocsiezred törzsé-
ben négy T-38 közepes harckocsi, két pa-
rancsnoki rádiós Toldi II könnyű harckocsi, 
és egy orvosi Toldi I könnyű harckocsi ka-
pott helyet. Egy zászlóalj törzsében két T-38 
közepes harckocsi, egy parancsnoki rádiós 
Toldi II könnyű harckocsi, egy orvosi Tol-
di I könnyű harckocsi és egy SdKfz. 251/8 
páncélozott sebesültszállító volt. A zászlóalj 
első két százada egyenként 20 T-38 közepes 
harckocsival, a harmadik századok pedig öt 
T-38 közepes és tíz Panzer IV nehéz harcko-
csival voltak ellátva. A páncélos tábori pót-
osztagban egy Toldi I könnyű harckocsi, két 
Nimród páncélvadász, öt T-38 közepes és két 
Panzer IV nehéz harckocsi volt. Az 1. felde-
rítő-zászlóaljban nyolc Csaba páncélgépko-
csi, az I. páncélos híradózászlóaljban négy 
parancsnoki Csaba páncélgépkocsi és négy 
parancsnoki rádiós Toldi II könnyű harcko-
csi volt, bár két páncélgépkocsi csak ősszel 
érkezett ki hadműveleti területre. Az 51. pán-
célvadász-zászlóalj pedig 18 Nimród páncél-
vadásszal rendelkezett. A 101. páncélvadász 
század kivonuló anyaga ismeretlen.

A kivonuló 1. páncéloshadosztály parancs-
nokságát és a hadosztály tüzérségi parancs-
nokságát a budapesti I. gyorshadtest parancs-
nokság alakította meg. Az előírt létszámot két 
tiszttel, hat honvéddel és egy másféltonnás 
tehergépkocsival rendelkező „kezdősebes-
ség-mérő járőrrel” egészítették ki.

Minden egyes zászlóalj és osztályparancs-
nokság részére markotányos részleget kellett 
beállítani, gépkocsizó alakulatoknál egy pol-
gári igénybevett másféltonnás, zárt rakterű 
áruszállító gépkocsival.

Felállításra került a páncéloshadosztály 
század erejű páncélos tábori pótosztaga is. 
A század erejű osztag törzse egy közepes 
személyautóval és két motorkerékpárral ren-
delkezett. Három páncélos szakaszából ket-
tő elméletileg közepes harckocsikat kapott. 

Egyenként a század egy kis személyautóval 
és három közepes harckocsival rendelkezett. 
A harmadik szakasz egy kis személyautót és 
két nehéz harckocsit kapott. A század vonat-
részlege négy másféltonnás tehergépkocsival 
rendelkezett. Egy málhagépkocsi, egy üzem-
anyag- és szerelék gépkocsi, egy konyha gép-
kocsi, egy pedig felvételező gépkocsi volt.

Tervezték a gépkocsi- és harckocsi szer-
oszlopok gyári javító részlegekkel történő 
megerősítését is (Mávag, Ganz, Weiss Manf-
réd és Ford), de erről az intézkedést későbbre 
halasztották.

A nem mozgósított alakulatok gépjármű-
veit (az oktató gépkocsikat leszámítva) a 
kivonulók részére igény szerint beoszthat-
ták. A gépkocsizó vonatalakulatok tehergép-
kocsi állományát tilos volt lecsökkenteni. 
(Az 1. páncéloshadosztály saját alakulatait 
megerősítették a budapesti fővezérség-köz-
vetlen 104. és 105. oszlopok beosztásával.) 
A központi gépkocsizó tanosztály (vagyis 
101. gépkocsizó tanezred) felállított egy von-
tató oszlopot. Az oszlop két szakaszból állt. 
Egyenként a szakaszok tíz Hoffer KV-40 és 
KV-50 kerekes vontatót és egy háromtonnás 
(szerelék, üzemanyag és konyha) tehergép-
kocsit, egy kis személyautót és egy motorke-
rékpárt kaptak.

A mozgósítás első lépcsőjében felállításra 
került a budapesti 1. élelmező raktárnál az 1. 
gépkocsizó dandár élelmező oszlopa, az 1/1. 
gépkocsizó dandár gépvontatású sütő oszlop, 
illetve 16 gépkocsizó markotányos részleg 
(16 másféltonnás tehergépkocsi). A buda-
pesti 1. helyőrségi kórház az 1. gépkocsizó 
dandár egészségügyi oszlopának gépkocsizó 
részlegét állította fel.

Február 5-én felállították német minta 
alapján a harckocsi javító századot, melynek 
a 2. páncéloshadosztály harckocsi szeroszlo-
pát kellett váltania. A század elméletileg egy 
szóló és öt oldalkocsis motorkerékpárt, hat 
személyautót, két közepes autóbuszt, 25 há-
romtonnás tehergépkocsit, két másféltonnás 
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tehergépkocsit, három 18 tonnás nehéz von-
tatót, két nehéz harckocsiszállító pótkocsit, 
hét nyolctonnás közepes vontatót, öt köze-
pes harckocsiszállító pótkocsit és két könnyű 
pótkocsit kapott volna, de a vontatókat nem 
sikerült beszerezni.12 Kényszerűségből a szá-
zad részére két Sztalinyec vontatót állítottak 
be a 101. vontató oszloptól, de ezek is csak a 
közepes harckocsikat bírták el. A nehéz harc-
kocsik esetleges mentését német vonalon, 
azaz német műhelyosztagok beavatkozásával 
kellett megoldani.13

Február 9-ével úgy határoztak központi 
szinten, hogy a német szürke színben szállí-
tott haditechnikát a hazai műhelyekben né-
met tábori szürkére kell visszajavítani. A ma-
gyar mimikri túl költséges és időigényes lett 
volna.14 Ezek után csak érdekesség, hogy a 
szövetségi rendszeren belül a légi felderítés 
munkáját megkönnyítendő, a hadműveleti 
területre kerülő magyar mintás (zöld-barna-
sárga) páncélosokat is mind német szürkére 
festették át.

1942. február 14-ével véglegesítették, 
hogy a kivonuló páncélos erőknél a közepes 
és nehéz harckocsi századokat német anyag-
gal kell felállítani. A közepes századok 20 
közepes, a nehéz századok tíz nehéz harc-
kocsival alakultak meg.15 A hazai kiképzés 
felgyorsítása érdekében az 1. és 2. páncélos-
zászlóaljak (egyre gyakrabban elhagyták a 
lovas jelzőt) részére egyenként négy Panzer I 
könnyű oktató harckocsit (torony nélkül), 49 
T-38 közepes és tíz Panzer IV közepes harc-
kocsit utaltak ki.16

1942. február 19-ével kiutalták az első 
Nimród páncélvadászokat a csapatokhoz. 

12 HL, HM 6369/eln.3/b.oszt.-1943. A század végül nem 
váltotta fel a harckocsi szeroszlopot, mivel mindkettő 
elvonult hadműveleti területre.

13 HL, HM 24114/eln.3/b.oszt.-1942.
14 HL, HM 426023/ált.3/b.oszt.-1942.
15 HL, I.hdt.pság. 6748/M.III.any./elvi/-1942.
16 HL, HM 9768/eln.3/b.oszt.-1942.

Az első három Nimród az 51. páncélvadász-
zászlóaljhoz, a következő kettő a 31. önálló 
harckocsi-zászlóaljhoz, a hatodik és hetedik 
Nimródokat pedig az 1. és 2. lovas páncé-
los-zászlóaljhoz osztották be. Azonban a 
harckocsi-zászlóaljak átszervezése miatt a 
mozgósított és rögtönzött szervezéssel né-
met anyagra átállított lovas páncélos-zász-
lóaljak Nimródjait törölték a hadrendből, 
a járműveket átadták az 51. páncélvadász-
zászlóaljnak.17 A zászlóalj emellett elég 
jelentős hiányokkal küzdött. Állományát 
részben zsákmány lengyel gépkocsik alkot-
ták, állományon felül kiutalt öt Polski-Fiat 
személyautója pedig csak kiképzésre volt 
alkalmas.18

Február 24-étől március 1-ig az 51. pán-
célvadász-zászlóaljnak (két század) és a 31. 
önálló harckocsi-zászlóalj páncélvadász 
századának menetkésszé kellett válnia. Az 
önálló századnak megalakulását követően a 
zászlóaljhoz kellett bevonulnia Budapestre. 
Az 51. páncélvadász-zászlóalj így három 
százados hadrendet vett fel. (Az 51/3. páncél-
vadász-század a jászberényi 31. harckocsi-
zászlóalj személyzetéből és az esztergomi 1. 
harckocsiezred hat Nimródjából alakult meg 
április 16-án.19) A személyzet kiegészítésére 
kiképzett állományt helyeztek át (távmérők-
kel együtt) a budapesti 102., székesfehérvári 
103., miskolci 104., budapesti I., szolnoki V., 
kassai VIII. légvédelmi tüzérosztályoktól, a 
budapesti 1. és kassai 2. gépkocsizó dandár, 
illetve a budapesti 1. és 2. lovasdandár lég-
védelmi gépágyús ütegektől. A 31. harcko-
csi-zászlóalj százada a budapesti/kolozsvári 
105., debreceni VI., kolozsvári IX. légvédel-
mi tüzérosztályoktól, illetve a kassai 2. pán-
céloshadosztály légvédelmi tüzérosztályától 
kapott személyzetet és távmérőket. Ezeket 

17 HL, I.hdt.pság. 5479-1942, 590. doboz. és HM 7606/
eln.3/b.oszt.-1942.

18 HL, HM 452978/ált.3/b.oszt.-1942.
19 HL, HM 21746/eln.3/b.oszt.-1942.
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az embereket állománytáblán felül osztották 
be, pótlásukról eredeti alakulatuknál nem 
intézkedtek.20 A zászlóalj részére beállítot-
tak egy készlet SPA műhelygépkocsit (két 
jármű) és egy háromtonnás tehergépkocsit 
saját műhelyrészlegként, továbbá a zászlóalj 
segítségével állították fel a páncélos tábori 
pótosztagot is, elméletileg egy szakasz köny-
nyű harckocsival (öt Toldi) és egy szakasz 
páncélvadásszal (két Nimród).21

A mozgósítás I. szállítási lépcsőjének része-
ként március 17-ével mozgósított az 1. páncé-
loshadosztály szállítmányszabályzó törzse és 
az 1. gyorshadtest híradó század (mint I. pán-
célos-hadtest híradózászlóalj 1. százada).22 
Április 1-jéig kellett elérjék a menetkész álla-
potot.

Március 7-én részletintézkedésként leszö-
gezték, hogy a javításból beérkező hadianya-
gokat, így a gépkocsikat is, nem alakulatuk-
hoz kellett beosztania az egyes hadtesteknek, 
hanem az éppen mozgósításra kijelölt ala-
kulatokhoz. Az elvonuló alakulatoktól haza-
küldött gépkocsikkal ugyanígy kellett eljár-
ni, azaz nem az eredeti alakulatához kellett 
visszaküldeni, hanem a hátországban lévő, 
feltöltendő csapatokhoz kerültek beosztásra. 
(Röviden ez annyit jelent: ha valaki a hadmű-
veleti területről hazaküldött egy gépkocsit, az 
nagy valószínűség szerint pótlásra nem ke-
rült.) A kijelölt alakulatoknak a meglévő ha-
dianyagukat különösképpen kímélniük kel-
lett, mivel az időközben tönkremenő, vagy 
értékét vesztő eszközök pótlására központi 
készletből nem volt lehetőség. A sebesült-
szállító gépkocsioszlopoknál módosították 
az állománytáblát, mivel nem állt rendelke-
zésre elég gépjármű. Az eredeti nyolc dara-
bos mennyiséget hat darabra csökkentették. 

20 HL, HM 790/M.1/a.-oszt.-1942.
21 HL, HM 22263/eln.3/b.oszt.-1942. Toldiból nem ka-

pott ennyit, sőt, előbb négyre, majd egyre csökkentet-
ték.

22 HL, I.hdt.pság. 7155/M.III.mozg.-1942.

A többit személyautóval, autóbusszal, vagy 
valamilyen egyéb gépjármű beállításával 
kellett megoldani.23 Továbbá engedélyezték 
a hadtesteknek az egyes személygépkocsik-
hoz kettő, tehergépkocsikhoz négy 20 literes 
üzemanyagkanna, tehergépkocsinként egy 3 
méteres vonórúd, olajos és egyéb kenőanya-
gos edények, [gumi]ragasztókészletek, csá-
kányok és ásólapátok (soron kívüli) beszer-
zését.24

Javában zajlottak a mozgósítási előkészü-
letek, amikor központi intézkedés született 
a Hansa-Lloyd könnyű tüzérségi vontatók 
felülvizsgálatára. A meglévő 89 vontatóból 
15-öt jelöltek ki állapota alapján selejtezés-
re. Március 23-án a jászberényi 31. önálló 
harckocsi-zászlóaljtól, a rimaszombati 1/I. 
harckocsi-zászlóaljtól és a kassai 2. gépvon-
tatású könnyű tüzérosztálytól kettő-kettő, a 
budapesti 1. gépvontatású könnyű tüzérosz-
tálytól pedig három vontató,25 április elején 
a munkácsi 3. gépvontatású tüzérosztálytól 
egy, a budapesti 1. gépvontatású tüzérosz-
tálytól további egy, a kassai 2. gépvontatású 
tüzérosztálytól további kettő és a budapesti 
5. gépvontatású tüzérosztálytól kettő vontató 
került szétszerelésre, majd beszállításra al-
katrész tartalékként a gépkocsi szertárhoz.26

Március 26-ával az 51. páncélvadász-zász-
lóaljhoz vezényelték az 1/I. harckocsi-zászló-
alj négy Toldi I harckocsiját, hogy a zászlóalj 
saját Toldi II-eseit tehermentesíthessék a fo-
kozott kiképzések során. Három páncélost a 
zászlóaljhoz, egyet pedig az esztergomtábori 
1. harckocsiezred kiképző páncélvadász szá-
zadához osztottak be.27 Érdekes módon nem 

23 HL, I.hdt.pság. 7242/M.III.any./elvi/-1942.
24 HL, I.hdt.pság. 7431/M.III.any./elvi/-1942.
25 HL, HM 454765/ált.3/b.oszt.-1942.
26 HL, HM 457722/ált.3/b.oszt.-1942.
27 HL, HM 455246/ált.3/b.oszt.-1942. A H-321, H-322, 

H-327 és H-335 Toldi I könnyű harckocsikat a 30. 
harckocsiezred vitte magával, hármat mint orvosi 
harckocsit, a H-321-et pedig a tábori pótosztaghoz so-
roltak be június 11-én. HM 491484/ált.3/b.oszt.-1942.
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ezzel a négy vezényelt Toldi I könnyű harc-
kocsival és nem is a saját Toldi II-esekkel 
vett részt a zászlóalj az esztergomi kormány-
zói szemlén, hanem a 31. önálló harckocsi-
zászlóaljtól kölcsönkapott páncélosokkal. 
Március 27-ével kiutaltak a zászlóalj részére 
három Ford G917T tartálygépkocsit is.28

Április 8-án rendszeresítették a magyar ki-
rályi Honvédségben a T-38 közepes harcko-
csit és a IVM, illetve W.4, azaz Panzer IV ne-
héz harckocsit. Előbbiből először 108 darab 
Praga BMM gyártmányú harckocsit, utób-
biból összesen 22 darab, teljesen új Krupp 
gyártmányt szereztek be.29

Április 9-én a szegedi V/1. gépvontatású 
sütőoszlopot törölték a IV. hadtesthez be-
osztott 13. könnyűhadosztály mozgósítási 
hadrendjéből, helyette a 13. könnyűhadosz-
tályhoz a budapesti 101. fogatolt sütőoszlo-
pot állították be, megerősítve a 104. fogatolt 
sütőoszlop egy szakaszával.30 A törölt alaku-
lat menetképességét elérve az 1. tábori pán-
céloshadosztályhoz került beosztásra az ott 
menetképtelen budapesti 1/2. páncélos had-
osztály gépvontatású sütőoszlop helyett.

1942. április 11-én a részleges mozgósí-
tással érintett alakulatoknál engedélyezték 
a polgári készletből igénybevett gépkocsik 
khaki színnel való átfestését. Ezt egyedül a 
Mateosz, illetve a seregvonatokhoz beosz-
tott polgári gépjárműveknél tiltották meg. 
Az átfestést a hadtestek műhelyei, illetve az 
alakulatok javítóműhelyei kellett, hogy elvé-
gezzék. Túlterheltségük esetén polgári javí-
tóműhelyek megbízását is engedélyezték. Az 
igénybevételt követő visszafestés költsége az 
átfestés költségével megegyező mértékű kár-
térítést jelentett, azaz a helyreállításról már a 
tulajdonosnak kellett gondoskodnia a későb-
biekben. Az átfestéshez khaki oxylin vagy 
khaki olajfesték használatát engedélyezték, 

28 HL, HM 443307/ált.3/b.oszt.-1942.
29 HL, HM 450801/ált.3/b.oszt.-1943.
30 HL, HM 910/M.1/a.oszt.-1942.

megszabott munkaidővel és költségkerettel. 
Mateosz tehergépkocsik esetében a testület 
által előírt zöldes festéstől eltérő színű, vagy 
nagyon kopott, fel nem ismerhető alapszín 
esetében volt lehetséges az átfestés. (Ez az 
1941-es tapasztalatok kapcsán volt lényeges, 
amikor az átfestetlen polgári állomány alkal-
mazása sok ellenérzést keltett a tisztikar kö-
rében.)31 

Aznap az 1., 2. és 3. gépkocsizó-zászló-
aljból két-két Botondot szállítottak a gépko-
csi szertárba, ahol az új 5 cm-es páncéltörő 
ágyúk vontatására tették azokat alkalmassá.32 
(A 4-6. gépkocsizó-zászlóaljaktól ugyanezért 
24 Botondot vontak be, de ezeket nem adták 
vissza.)

Április 14-én, már az előzetes felkészülés 
részeként két átalakított Rába AFi R/7a rádió 
gépkocsit adott át a békeállományon maradó 
2. lovas híradószázad az 1. gépkocsizó dan-
dár híradószázadnak.33 A teljes feltöltéshez 
kellett volna még átadni a Pc-406 parancs-
noki Csaba páncélgépkocsit és két R/7 rá-
dió gépkocsit a kassai 2. páncéloshadosztály 
híradószázadából (nagyjavításon volt mind), 
a kassai VIII. híradózászlóaljtól három R/7 
és egy R/8 rádió gépkocsit (csak egy R/7-es 
volt lehetséges, de azt is öreg Csepel alvázas 
kocsin adta volna),34 az 1. lovas híradószá-
zadtól egy R/8 rádió gépkocsit (javításon 
volt). A kolozsvári IX. híradózászlóalj nem is 
adott visszajelzést. Sikeresen egyelőre csak 
a 2. lovas híradószázad egy R/7 és egy R/8, 
illetve az 1. hegyi híradószázad egy R/8 rá-
dió gépkocsiját vette át. A gyorshadtest hír-
adózászlóalj éppen ezért igénylést nyújtott be 
hat Rába AFi R/7a és hat Botond R/8a rádió 

31 HL, II. 1473. 12.kö.ho., 790/M.-1942., 24. doboz.
32 HL, HM 449200/ált.3/b.oszt.-1942.
33 HL, HM 460019/ált.3/b.oszt.-1942.
34 Az 1932-ben készült Csepel rádió gépkocsik a ma-

guk idején terepjárónak minősültek, 1942-re azonban 
elhasznált, gyakorló anyagnak tekinthető gépkocsik 
voltak.
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gépkocsira, illetve a 4. századnak további raj 
gépkocsikra. Az 1. századból hiányzó köz-
pont gépkocsi, hadsereg távíró gépkocsi és 
egy kábelszerelvény gépkocsi helyett hat Bo-
tond raj gépkocsit igényelt.35

1942. április 17-ével előbb csak a gépjár-
mű okmányok átadásával, majd ezt követően 
ténylegesen is megkezdték a magyar 2. hadse-
reg elvonulása kapcsán páncélos hadosztályt 
érintő gépkocsi-áthelyezéseket.36 Kizárólag 
üzemképes, hadihasználható gépjárműveket 
lehetett átadni. A kivonuló esztergomtábori 
1. tábori páncéloshadosztály parancsnok-
ság (a mozgósított gyorshadtest parancs-
nokság) tíz Puch szóló motorkerékpárt, öt 
Ford G917T háromtonnás tehergépkocsit, 
öt Wanderer közepes terepjáró személyautót 
és egy Botond raj gépkocsit kapott központi 
készletből, illetve átvett a battonyai 31. határ-
vadász-zászlóaljtól három Botond raj gépko-
csit, az 1/I. harckocsi-zászlóaljtól egy Krupp 
félraj gépkocsit, az 1. gépkocsizó lövészdan-
dár parancsnokságtól egy Krupp nagy terep-
járó személyautót. A budapesti 1. gépkocsi-
zó lövészdandár parancsnokság központi 
készletből két Puch szóló motorkerékpárral 
és egy Wanderer közepes terepjáró személy-
autóval bővült. (Három Ford háromtonnás 
tehergépkocsit és két Krupp nagy terepjáró 
személyautót leadott.) A budapesti 1. gép-
kocsizó-zászlóalj központi készletből négy 
Puch szóló motorkerékpárt és 11 Marmon-
Ford terepjáró tehergépkocsit kapott, illetve 
átvett az 51. páncélvadász-zászlóaljtól egy 
Marmon-Ford terepjáró tehergépkocsit, a 
rimaszombati 1/I. harckocsi-zászlóaljtól két 
Botond raj gépkocsit és egy Krupp félraj gép-
kocsit, a budapesti 1. gépkocsizó lövészdan-
dár parancsnokságtól és a székesfehérvári 4. 

35 HL, HM 456691/ált.3/b.oszt.-1942. Az utóbbi külön-
leges gépkocsikból egy sem volt központi készletben, 
sőt, még csak megrendelve sem voltak, de állomány-
táblában szerepeltek.

36 HL, HM 514442/ált.3/b.oszt.-1943.

könnyűhadosztály parancsnokságtól egy-egy 
Krupp nagy terepjáró személyautót. (Saját 
anyagából két Krupp nagy terepjáró személy-
autót adott le cserébe, mert azok nem voltak 
árnyékolva, így rádió berendezéseik nem 
voltak megbízhatóak.37) A budapesti 2. gép-
kocsizó-zászlóalj központi készletből négy 
Puch motorkerékpárral, az 1. felderítő-zász-
lóaljtól 14 és a budapesti I. utász-zászlóaljtól 
két Marmon-Ford terepjáró tehergépkocsival 
lett kiegészítve, illetve átvett az 1/I. harcko-
csi-zászlóaljtól két Krupp félraj gépkocsit, a 
4. gépvontatású könnyű tüzérosztálytól két 
árnyékolt rádiós közepes terepjáró személy-
autót. (Egy Ford háromtonnás tehergépkocsit 
és három árnyékolás nélküli Mercedes-Benz 
közepes terepjáró személyautót leadott.) Az 
aszódi 3. gépkocsizó-zászlóalj központi 
készletből két Puch szóló motorkerékpár-
ral és 16 Marmon-Ford terepjáró tehergép-
kocsival, továbbá a kaposvári 10. és pécsi 
11. könnyűhadosztály parancsnokságoktól 
egy-egy Krupp nagy terepjáró személyau-
tóval egészült ki.38 (Egy Ford háromtonnás 
tehergépkocsit, három Krupp nagy terepjáró 
személyautót és egy Mercedes-Benz köze-
pes terepjáró személyautót leadott, utób-
biakat azért, mert nem voltak árnyékolva.) 
Az esztergomi 1. harckocsiezred parancs-
nokságot központi készletből 11 Puch szóló 
és 13 BMW oldalkocsis motorkerékpárral, 
három Škoda kis személyautóval, 28 Opel 
Blitz háromtonnás tehergépkocsival, négy 
Ford G917T háromtonnás tehergépkocsival, 
három Marmon-Ford terepjáró tehergép-
kocsival és két Wanderer közepes terepjáró 
személyautóval, továbbá a budapesti tüzér-

37 HL, HM 32407/eln.3/b.oszt.-1943.
38 A mozgósított győri 5., komáromi 6., soproni 7., 

szombathelyi 8. és nagykanizsai 9. könnyűhadosztály 
parancsnokságok egy-egy Krupp nagy terepjáró sze-
mélyautóját nem sikerült átadni a három gépkocsizó-
zászlóaljnak, mert azok magukkal vittek hadműveleti 
területre minden rendelkezésükre álló gépjárművet.
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szertártól vezényelt Ford közepes nyitott sze-
mélyautóval töltötték fel. Az 1/II. (1. lovas) 
harckocsi-zászlóalj központi készletből 26 
Puch szóló és 26 BMW oldalkocsis motor-
kerékpárt, négy Škoda kis személyautót, hat 
Ford G917T háromtonnás tehergépkocsit, 37 
Marmon-Ford terepjáró tehergépkocsit és 
négy Wanderer közepes terepjáró személyau-
tót, illetve a fegyverszertártól és a műszaki 
szertártól vezényelt egy-egy Ford közepes 
nyitott személyautót osztották be. (Leadott öt 
Ford háromtonnás tehergépkocsit.) Az 1/III. 
(2. lovas) harckocsi-zászlóalj részére köz-
ponti készletből 22 Puch szóló és 26 BMW 
oldalkocsis motorkerékpárt, négy Škoda kis 
személyautót, hat Ford G917T háromtonnás 
tehergépkocsit, 37 Marmon-Ford terepjáró 
tehergépkocsit és négy Wanderer közepes 
terepjáró személyautót, továbbá vezénylé-
ses úton a villamos és fényszóró iskola két 
Ford közepes nyitott személyautóját utaltak 
ki. (Leadott 18 Ford háromtonnás tehergép-
kocsit, két gyakorló, 12 csatár és egy pa-
rancsnoki Csaba páncélgépkocsit, egy Krupp 
félraj gépkocsit, egy Méray-Puch szóló 
motorkerékpárt, hat Marmon-Ford terepjá-
ró tehergépkocsit és egy SPA másféltonnás 
tehergépkocsit.) A jászberényi 31. önálló 
harckocsi-zászlóalj központi készletből ki-
lenc Puch szóló és 20 BMW oldalkocsis mo-
torkerékpárt, hat egy tonnán aluli tehergép-
kocsit, egy Ford G917T tartálygépkocsit és 
egy SPA műhelygépkocsit kapott, ezen felül 
pedig átvett az 51. páncélvadász-zászlóaljtól 
két Marmon-Ford terepjáró tehergépkocsit, 
a szekszárdi 12. könnyűhadosztály parancs-
nokságtól egy Krupp nagy terepjáró személy-
autót. (20 Ford háromtonnás tehergépkocsit 
és két Mercedes-Benz közepes terepjáró 
személyautót leadott központi készletre és 
különböző alakulatoknak.39) A budapesti 51. 
páncélvadász-zászlóaljhoz központi kész-

39 Az 1. páncélos hadosztályt érintő belső áthelyezések 
külön említésre kerülnek.

letből kilenc Puch szóló motorkerékpárral, 
két egy tonnán aluli tehergépkocsival, egy 
Ford G917T tartály gépkocsival és egy SPA 
műhelygépkocsival bővült, továbbá átvett a 
központi gépkocsizó tanosztálytól egy Ford 
sebesültszállító gépkocsit, a kecskeméti 13. 
könnyűhadosztálytól egy Krupp nagy terep-
járó személyautót, a 3. gépkocsizó-zászló-
aljtól és a 31. harckocsi-zászlóaljtól egy il-
letve két Mercedes-Benz közepes terepjáró 
személyautót. (Leadott három Marmon-Ford 
terepjáró tehergépkocsit.) A budapesti 1. fel-
derítő-zászlóalj központi készletből kilenc 
Puch szóló és 50 BMW oldalkocsis motorke-
rékpárt kapott,40 továbbá átvett a gyulai 20. 
és battonyai 31. határvadász-zászlóaljaktól, 
az újvidéki V. kerékpáros-zászlóaljtól,41 az 
1. gépvontatású könnyű tüzérosztálytól és a 
kassai 4. gépkocsizó lövészzászlóaljtól egy-
egy Mercedes-Benz közepes terepjáró sze-
mélyautót,42 az 1/I. harckocsi-zászlóaljtól két 
Krupp félraj gépkocsit, a szegedi 14. könnyű-
hadosztály parancsnokságtól egy Krupp nagy 
terepjáró személyautót.43 (Leadott nyolc 
Ford háromtonnás közúti és 17 Marmon-
Ford terepjáró tehergépkocsit.) A budapesti 
1. gépkocsizó dandár híradó század (mint 
I/1. páncélos-hadtest híradó század) központi 
készletből egy Puch szóló motorkerékpárral, 
továbbá az 1. felderítő-zászlóaljtól átvett hat 
Ford háromtonnás tehergépkocsival töltötték 
fel. A budapesti 1. gépvontatású könnyű 
tüzérosztály nem vett át újabb gépjárműve-

40 Április 22-én. HL, HM 461730/ált.3/b.oszt.-1942.
41 Május 4-én. HL, HM 465564/ált.3/b.oszt.-1942.
42 Kassáról három ilyen autót kellett volna átadni, de 

kettő üzemképtelen volt. HL, HM 465442/ált.3/b.
oszt.-1942.

43 Kiutaltak állományon felül két átalakított szovjet 
Ford terepjáró háromtonnás tehergépkocsit, melyek 
Botond abroncsokat és darut kaptak, illetve négy 
Praga RV terepjáró segélygépkocsit is a zászlóalj mű-
helyrészlege részére. A távbeszélő szakasz két Ford 
közepes személyautója Bosch rádióvevőket kapott. 
HL, HM 414841 és 461681/ált.3/b.oszt.-1942.
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ket, ellenben leadott négy Ford háromtonnás 
tehergépkocsit, egy Mercedes-Benz közepes 
terepjáró személyautót és egy Krupp félraj 
gépkocsit.44 A budapesti 5. gépvontatású 
könnyű tüzérosztály két Ford háromtonnás 
tehergépkocsit vett át a 31. harckocsi-zász-
lóaljtól, hét Botond raj gépkocsit a kassai 
2. gépvontatású könnyű tüzérosztálytól, egy 
Krupp félraj gépkocsit az 1. gépvontatású 
tüzérosztálytól, három Mercedes-Benz köze-
pes terepjáró személyautót a 2. gépkocsizó-
zászlóaljtól.45

Április 20-ével mozgósították a kivonuló 
erők II. lépcsőjét. Budapestről az 1. páncélos-
hadosztály parancsnokság részei, az I. gyors-
hadtest híradózászlóalj törzse, I/1. és I/2. szá-
zada, az 1. gépkocsizó dandár parancsnokság, 
az 1. gépkocsizó dandár híradó század, az 1., 
2. és 3. gépkocsizó-zászlóaljak, az 1. felderí-
tő-zászlóalj, az 1. és 5. gépvontatású könnyű 
tüzérosztályok, az 1. gépkocsizó utászszázad, 
az 1. gépkocsizó dandár forgalomszabályzó 
század, az 1. gépkocsizó dandár vonat pa-
rancsnokság, az 1. gépkocsizó dandár lég-
védelmi géppuskás század, az 1. gépkocsizó 
dandár 1/1., 1/2. és 1/3. tehergépkocsi oszlo-
pok, a 104. és 105. tehergépkocsi oszlopok,46 
az 1. gépkocsizó dandár lőszerkezelő oszlop, 
az 1. gépkocsizó dandár egészségügyi osz-
lop, az 1. könnyűhadosztály egészségügyi 
oszlopának gépkocsizó része, az 1. gépkocsi-
zó dandár sebesültszállító gépkocsi oszlop, 

44 Az 1. gépvontatású könnyű tüzérosztály eredetileg 
több gépjárművel rendelkezett az előírásosnál, ekkor 
kiegyenlítés volt a cél, hogy az 5. gépvontatású köny-
nyű tüzérosztállyal azonos legyen.

45 Az eredeti rendeleten felül május 6-án hat Ford 
G917T tehergépkocsit is kaptak központi készletből. 
HL, HM 465896/ált.3/b.oszt.-1943.

46 A 104. tehergépkocsi oszlop valószínűleg két polgári 
személyautóval és 24 Ford G917T tehergépkocsival, 
a 105. tehergépkocsi oszlop két polgári személyau-
tóval, 21 Ford G917T háromtonnás tehergépkocsival 
és három Polski-Fiat kéttonnás tehergépkocsival. HL, 
HM 503445/ált.3/b.oszt.-1942.

az 1. gépkocsizó dandár élelmező oszlop, 
az 1. [1/1.] gépkocsizó dandár gépvontatású 
sütő oszlop, az I/2. gépkocsizó vonatcsoport 
parancsnokság, az 1. gépkocsizó dandár gép-
kocsi szeroszlop, a 93. tábori posta, az 1. gép-
kocsizó dandár 1/1. és 1/2. gépkocsi üzem-
anyag oszlop, a páncélos tábori pótosztag, az 
1. gépkocsizó dandár műszaki oszlop, az 1. 
gépkocsizó dandár személyirányító állomás 
és az 1. páncéloshadosztály vontató szakasz, 
melyek az átadás-átvételeket és a rengeteg 
hiányzó gépjármű pótlását követően, május 
25-ig érték el a menetkészültséget.47

Április 21-ével az 1. felderítő-zászlóalj két 
Botond raj gépkocsiját a gépkocsi szertárba 
szállították, hogy ott Krupp vonóhorgokkal 
lássák el, szintén 5 cm-es páncéltörő ágyúk 
vontatása miatt.48 Ugyanekkor utaltak ki 24 
átalakított Botondot központi készletből az 
elvonuló gyalogezredeknek is.

Ugyancsak 21-én az 1/1. és 1/2. páncélos 
üzemanyagszállító oszlopok részére két-két 
Ford G917T tartálygépkocsit utaltak ki állo-
mányon felül, melyekből egyet az elvonulá-
sig az 1. harckocsiezred parancsnoksághoz 
osztottak be.49 

Április 24-én módosítani kellett az elmé-
leti átadás-átvételen: az 1. páncéloshadosz-
tály parancsnokság csak nyolc új Puch mo-
torkerékpárt, az 1. gépkocsizó lövészdandár 
parancsnokság egy további Marmon-Ford 
terepjáró tehergépkocsit, az 51. páncélva-
dász-zászlóalj pedig 22 teljesen új Klöckner-
Humboldt-Deutz háromtonnás tehergép-
kocsit50 és 12 Botond raj gépkocsit kapott, 
a 31. harckocsi-zászlóalj pedig nemhogy 

47 HL, I.hdt.pság. 8935/M.III.mozg.-1942.
48 HL, HM 455710/ált.3/b.oszt.-1942. A Botondok csak 

Krupp vonóhorgokkal tudták vontatni az 5 cm-es pán-
céltörő ágyúkat. HL, HM 524008/ált.3/b.oszt.-1942.

49 HL, HM 456205/ált.3/b.oszt.-1942.
50 A német gyár Ulmból 50 ilyen teherautót küldött pró-

baként a Magyar Királyi Honvédségnek, melyekből 
(több megrendelésből) 1300-at szereztek be. Az első 
50-ből kapott a zászlóalj 22 darabot.
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megtarthatta három Botondját, de az 5 cm-es 
páncéltörő ágyúk vontatására két további raj 
gépkocsit is kapott.51

A fentieken kívül állományon felül az 1. 
páncéloshadosztály parancsnoksághoz beál-
lítottak egy Polski-Chevrolet iroda és háló 
autóbuszt, továbbá a hadosztály és a gépko-
csizó lövészdandár parancsnokságához egy-
egy Botond iroda és háló gépkocsit.52 

Április 27-én pótlólag két nagyjavított Ford 
817T tehergépkocsit adott át a 4. gépkocsizó 
lövészzászlóalj az 1. felderítő-zászlóaljnak. 
(Egy harmadik kocsi még nem érkezett haza 
az 1941 téli hadműveleteket követően.)53 A 
szegedi V. és debreceni VI. híradózászlóaljak 
egy-egy régi Rába AFh R/7 rádió gépkocsit 
adtak át az 1. gépkocsizó dandár híradó szá-
zadának.54 

Május 2-án megerősítették központi kész-
letből az 1. felderítő-zászlóaljat egy készlet 
Fiat 38R műhelygépkocsival (két jármű), il-
letve állományon felül egy nagyjavított Zisz 
háromtonnás tehergépkocsival.55 

Május 7-ével központi készletből a magyar 
2. hadsereg tartalékaként 15 használt három-
tonnás tehergépkocsit utaltak ki, melyeket az 
1/III. harckocsi-zászlóaljhoz osztottak be.56 

Ebben az időszakban már folyamato-
san működött a páncélos lőiskola egy W-4 
[Panzer IV] nehéz és három T-38 közepes 
[illetve nyolc Panzer I A oktató könnyű] 
harckocsival az oda beosztott német kiképző 
keret szintén egy Panzer IV és három T-38 
közepes harckocsijával.57 Az addig vezényelt 

51 HL, HM 507005/ált.3/b.oszt.-1942.
52 HL, HM 440761/ált.3/b.oszt.-1942. és 523753/ált.3/b.

oszt.-1942. Három Chevrolet és egy Botond iroda és 
háló gépkocsi a magyar 2. hadsereg parancsnokság-
hoz került beosztásra. A Chevik átalakítását május 
6-án fejezték be. HM 464730/ált.3/b.oszt.-1942.

53 HL, HM 459151/ált.3/b.oszt.-1942.
54 HL, HM 506574/ált.3/b.oszt.-1942.
55 HL, HM 462146/ált.3/b.oszt.-1942.
56 HL, HM 464740/ált.3/b.oszt.-1942.
57 HL, HM 451632/ált.3/b.oszt.-1942.

személyautók helyett két Polski-Fiat sze-
mélyautót állítottak be közvetlenül a német 
kiképző keret részére április 22-ével.58

Május 18-án átadott a kassai VIII. és a ko-
lozsvári IX. híradózászlóalj az 1. gépkocsizó 
dandár híradó századának egy-egy Rába AFi 
R/6 és R/7a rádió gépkocsit, illetve három-
három Krupp félraj gépkocsit.59 A század 
szintén két-két Krupp félraj gépkocsit vett 
át másnap az szegedi V. és debreceni VI. hír-
adózászlóaljtól is.

Május 19-én a budapesti I. gépkocsizó vo-
natosztály tartalékából 21 régi amerikai Ford 
817T háromtonnás tehergépkocsit utaltak ki az 
1. páncéloshadosztály vonata részére.60 A gép-
kocsik pontos beosztása jelenleg ismeretlen.

Május 22-ével leadott a 31. önálló harc-
kocsi-zászlóalj a gépkocsi szertárhoz nyolc 
Toldi II könnyű harckocsit, melyeket június 
20-áig R/5 rádió berendezésekkel láttak el 
és német szürke színre festették.61 Ezeket a 
30. harckocsiezredhez, illetve az I. páncélos-
hadtest híradózászlóaljához osztották be, mi-
után június 20-án elkészültek.62

A budapesti 1. és 5. gépvontatású könnyű 
tüzérosztályoknál úgy döntöttek, a Hansa-
Lloyd vontatók gyenge műszaki állapota mi-
att a 10,5 cm-es tarackokat Botond raj gépko-
csikkal vontatják majd. A Botondok motorjai 
nehezen bírták ezt a feladatot, de így is meg-
bízhatóbbak voltak a Hansa-Lloydoknál, 
melyekből hat-hat darabot tartalékként vittek 
magukkal később hadműveleti területre.63

Május 26-án bevonták az 1. gépkocsizó 
utászszázadtól azt az április 11-én kiutalt 

58 HL, HM 457810/ált.3/b.oszt.-1942.
59 HL, HM 488804 és 505371/ált.3/b.oszt.-1942.
60 HL, HM 533202/ált.3/b.oszt.-1942.
61 H-418 - H-422, H-457, H-459 és H-460 Toldi II pa-

rancsnoki könnyű harckocsik. HL, HM 476885 és 
HM 488191/ált.3/b.oszt.-1942. Az átfestést külön 
kérte a 30. harckocsiezred június 16-án. HM 36189/
eln.3/b.oszt.-1942.

62 HL, HM 488191/ált.3/b.oszt.-1942.
63 HL, HM 23364/eln.3/b.oszt.-1943.
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20 KV-50 vontatót, melyeket a német minta 
szerinti két nehéz hadihíd oszlop anyagának 
vontatására szántak.64 Időközben ugyanis 
megállapodás született a németekkel, misze-
rint ők biztosítják a megfelelő szállítóeszkö-
zöket.

Május 28-ával kiutaltak teljesen új 
anyagból az 1/II. (1. lovas páncélos) harc-
kocsi-zászlóalj részére egy páncélozott se-
besültszállító gépkocsit [SdKfz 251/8], két 
készlet [összesen négy jármű] Büssing te-
repjáró műhelygépkocsit, két áramfejlesztő 
pótkocsit, egy akkumulátor töltő taligát, egy 
Škoda kis személyautót és hat Ford G917T 
tehergépkocsit; az 1/III. (2. lovas páncélos) 
harckocsi-zászlóalj részére egy páncélozott 
sebesültszállító gépkocsit [SdKfz 251/8]; 
az 51. páncélvadász-zászlóalj részére ki-
lenc további Klöckner tehergépkocsit és egy 
Ford G917T tartálygépkocsit. A 31. önálló 
harckocsi-zászlóalj átadott egy készlet (két) 
SPA műhelygépkocsit és egy Marmon-Ford 
terepjáró tehergépkocsit az I. páncélos hír-
adózászlóaljnak, illetve két amerikai Ford 
817T tehergépkocsit az 5. gépvontatású 
könnyű tüzérosztálynak.65 Ezzel egy időben 
leadott a régebbi anyagából az 51. páncél-
vadász-zászlóalj a páncélos tábori pótosz-
tagnak két Nimród páncélvadászt,66 illetve 
központi készletbe négy motorkerékpárt, öt 
kis személyautót67 és három Marmon-Ford 
terepjáró tehergépkocsit, az 1. gépkocsizó 
dandár forgalomszabályzó százada egy KV-
40 vontatót,68 az 5. gépvontatású könnyű 

64 HL, HM 473528/ált.3/b.oszt.-1942.
65 HL, HM 505890/ált.3/b.oszt.-1942.
66 A H-056 és H-074 forgalmi rendszámú páncélosokat, 

melyek hadműveleti területre kerültek a zászlóaljjal 
együtt.

67 Ez az öt Polski-Fiat kis személyautóból három, illetve 
három motorkerékpár elméletileg az 52. páncélos gép-
ágyús-zászlóaljnak lett volna átadva, de a személyau-
tókat szerették volna visszatartani kiképző feladatra.

68 A forgalomszabályzó század egyetlen vontatóval vo-
nult el.

tüzérosztály egy segélygépkocsiként beállí-
tott másféltonnás tehergépkocsit, az 1. gép-
kocsizó-zászlóalj egy Mercedes-Benz köze-
pes terepjáró személyautót.69 Feltételezhető, 
hogy ekkor döntöttek a jászberényi 31. önál-
ló harckocsi-zászlóalj otthon maradásáról és 
egyidejű leszereléséről. 

Bár május 25-ére az 1. páncéloshadosztály 
elérte a menetkészültséget, 29-én még min-
dig hiányzott 19 másféltonnás tehergépkocsi. 
Ezeket polgári készletből tudta végül pótolni 
a budapesti I. hadtest.70 A hadosztály törzs 
négy hiányzó féltonnás kis tehergépkocsija 
helyett kettőt nem tudtak biztosítani polgári 
anyagból sem, így azokat két másféltonnás 
honvédségi (valószínűleg zsákmány) gépko-
csival pótoltak. Ez akár ellentmondás is le-
het, de a helyzet napról napra hamar változott 
a polgári és honvéd gépjárművek hadihasz-
nálhatóságában.71

Május 27-ével pótolták az 1. felderítő-
zászlóaljtól hiányzó 12 motorkerékpárt és 
egy Botond raj gépkocsit három szovjet Zisz 
tehergépkocsival, az I. gyorshadtest hír-
adózászlóalj választhatott két másféltonnás 
(Gaz) és négy háromtonnás (Zisz) tehergép-
kocsit a tartalékban lévő zsákmányanyagból, 
illetve a páncéloshadosztályhoz beosztott 
II/1. légvédelmi gépágyús üteg is 2. lőszer-
lépcsőjéhez négy másféltonnás szovjet (Gaz) 
tehergépkocsit.72 Az 1. gépvontatású könnyű 
tüzérosztály egy közepes szovjet személyau-
tót kapott. Az 5. gépvontatású könnyű tüzér-
osztály anyaghiány miatt egy szovjet sebe-
sültszállító gépkocsit vett át az 1. gépkocsizó 
dandár forgalomszabályzó századától. Az 
1. gépkocsizó-zászlóaljnál meghagytak egy 
gépkocsijavító műhelygépkocsit, amelyet 
addig állományon felül tárolt.73 Az V/2. gép-

69 HL, HM 12603/eln.3/b.oszt.-1943.
70 HL, HM 474191/ált.3/b.oszt.-1942.
71 HL, HM 475205/ált.3/b.oszt.-1942.
72 HL, HM 473549 és 478449/ált.3/b.oszt.-1942.
73 HL, HM 473555/ált.3/b.oszt.-1942.
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vontatású sütőoszlopnak vontatóként kiutalt 
polgári tehergépkocsik láthatóan nem voltak 
arra alkalmasak, hogy terepen vontassák a 
kemencéket, így a felállító debreceni 5. élel-
mező raktáron keresztül kiutaltak nekik négy 
KV-40 vontatót.74

Az 1. gépkocsizó híradószázad három rá-
dió gépkocsi hiánnyal indult el hadműveleti 
területre, mivel a 101/I. híradózászlóalj az 
általa átadandó három R/7 rádió gépkocsit 
időközben leadta R/7a-ra átépítés miatt.75 A 
híradó szertárból viszont kiutaltak két Pols-
ki-Fiat 508 féltonnás kis tehergépkocsit, me-
lyek híradó szerelő és műszer gépkocsiként 
osztottak be, illetve központi készletből 27 
Krupp kábeldobszállító gépkocsit.76

Június 2-áig kialakították az 1. harcko-
csiezreden belül a közvetlen egészségügyi 
szolgálatot, amelyhez a német mintát vették 
alapul. Ennek részeként az ezred törzsében 
egy orvosi Toldi könnyű harckocsira, egy 
Marmon-Ford terepjáró (segély) tehergépko-
csira, egy második Marmon-Ford terepjáró 
tehergépkocsira (az egészségügyi személy-
zet részére), egy Ford sebesültszállítóra, egy 
közepes terepjáró személyautóra és öt hord-
ággyal ellátott oldalkocsis motorkerékpárra 
volt szükség, a két harckocsi-zászlóalj törzsé-
nek egy orvosi Toldira, két Marmon-Fordra, 
egy sebesültszállítóra, egy személyautóra és 
egy oldalkocsis motorkerékpárra, az 1/4-6., 
illetve 1/7-9. harckocsi századoknak pedig 
egy-egy BMW oldalkocsis motorkerékpár-
ra. A teljes feltöltéshez kiutaltak egy hiány-
zó személyautót és hat háromtonnás teher-
gépkocsit (a Marmon-Fordok helyett közúti 
polgári gépkocsikat).77 Aznap átnevezték a 
teljes harckocsiezredet. Ideiglenes szervezési 
jellege miatt felvette a békehadrendben nem 

74 HL, HM 478481/ált.3/b.oszt.-1942.
75 HL, HM 476167/ált.3/b.oszt.-1942.
76 HL, HM 476177/ált.3/b.oszt.-1942., HM 477794/

ált.3/b.oszt.-1942.
77 HL, HM 475248/ált.3/b.oszt.-1942.

szereplő, 30. harckocsiezred parancsnokság, 
két zászlóalja a 30/I. (addigi 1. lovas páncé-
los, vagyis 1/II.), illetve 30/II. (addig 2. lovas 
páncélos, vagyis 1/III.) harckocsi-zászlóalj 
megnevezést. A szervezés alatt álló műhely-
század is felvette a 30. hadrendi számot.

Aznap kiutaltak központi készletből 30/I. 
harckocsi-zászlóaljnak öt Mercedes-Benz 
170VK harckocsi raj segélygépkocsit, hét 
Stöwer légvédelmi géppuskás gépkocsit, egy 
Borgward híradó műhelygépkocsit és egy 
Büssing-NAG forgódarus segélygépkocsit. 
A 30/II. harckocsi-zászlóalj részére osztot-
tak be négy Mercedes-Benz harckocsi raj 
segélygépkocsit és két Stöwer légvédelmi 
géppuskás gépkocsit, az 1. gépkocsizó utász-
század 1. nehéz hadihíd oszlopa pedig átvett 
28 új Büssing-NAG tehergépkocsit.78 

Június 6-án a három gépkocsizó-zászlóalj 
feltöltésként központi készletből kapott ket-
tő, hét, illetve kilenc új Puch szóló motorke-
rékpárt.79

Június 8-án beérkezett az 1. gépkocsizó 
utászszázad 2. nehéz hadihíd oszlopához az 
újabb 28 Büssing-NAG tehergépkocsi, tel-
jessé téve a két német B4 típusú 24 tonnás 
hadihíd készletet.80 A század ezen felül ren-
delkezett polgári készletből származó öt mo-
torkerékpárral, egy személyautóval és egy te-
hergépkocsival is. A század június 24-én vált 
menetkésszé Hárosszigeten.81

Június 11-én az 51. páncélvadász-zászló-
aljhoz vezényelt 1/I. harckocsi-zászlóaljbeli 
Toldi I harckocsikat orvosi harckocsiként 
osztották be a páncélos tábori pótosztaghoz 
(H-321), a 30. harckocsiezred törzséhez (H-
332), a 30/I. harckocsi-zászlóaljhoz (H-327) 
és a 30/II. harckocsi-zászlóaljhoz (H-335).82 
Ezen a napon a zászlóalj átvette a 31. önálló 

78 HL, HM 476191/ált.3/b.oszt.-1942.
79 HL, HM 533366/ált.3/b.oszt.-1942.
80 HL, HM 492462/ált.3/b.oszt.-1942.
81 HL, HM 488180/ált.3/b.oszt.-1942.
82 HL, HM 491484/ált.3/b.oszt.-1942.
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harckocsi-zászlóalj mindkét Nimród páncél-
vadászát.83 Az orvosi páncélosokat érdekes 
módon csak ezt követően, június 17-ével 
rendszeresítettek a vezető orvos, illetve a 
zászlóaljaknál beosztott orvosok részére.84

Június 13-án leszállították Breslauból az 
egyetlen átadható Famo F3 18 tonnás nehéz 
vontatót a 30. harckocsiezred műhelyszázad 
vontató szakasza részére.85 Az igényelt má-
sodik vontatót a német fél „nem szállítható-
nak” nevezte.86

Június 15-én az 1. gépvontatású könnyű 
tüzérosztály állományát tovább csökkentet-
ték, amikor tíz Botond raj gépkocsiját át kel-
lett adnia a miskolci VII. gépkocsizó tarackos 
ütegnek.87

Az elvonulást megelőző időszakban igen 
komoly gondokkal küzdött az összes érintett 
alakulat, mivel a nagy mennyiségben beál-
lított Botond raj gépkocsik nagymértékben 
szorultak valamilyen javításra. Feltételezhető, 
hogy többségük nem is tudott elvonulni, azaz 
polgári tehergépkocsikkal kellett pótolni őket. 
A nyári és őszi időszakban összesen 75 Bo-
tond hiányzott az 1. gépkocsizó-zászlóaljból 
[több, mint a fele a szükségesnek!], 59 Botond 
a 2. gépkocsizó-zászlóaljból, 44 Botond a 3. 
gépkocsizó-zászlóaljból, továbbá 18 Botond 

83 HL, HM 486000/ált.3/b.oszt.-1942.
84 HL, I.hdt.pság. 10784/M.III.sgh./lelt./-1942.
85 HL, HM 517241/ált.3/b.oszt.-1942.
86 HL, HM 31123/eln.3/b.oszt.-1942. Minden egyéb 

gépjárműre nem vonatkozott korlátozás és a meg-
rendelésnek megfelelően szállítottak is. Ez összesen 
8 Panzer I oktató, 22 Panzer IV nehéz és 108 T-38 
közepes harckocsiról, kilenc Mercedes-Benz 170V 
segélygépkocsiról, kilenc Stöwer légvédelmi géppus-
kás személyautóról, 260 BMW oldalkocsis motorke-
rékpárról, egy Borgward híradó műhelygépkocsiról, 
20 Auto-Union közepes terepjáró személyautóról, 
Marta-ELWE műhelyszakaszokról, egy négytenge-
lyes mélyépítésű pótkocsiról, egy Famo nehéz von-
tatóról és két készlet 24 tonnás hadihíd anyagról, il-
letve német rádió berendezésekről szólt. HM 52704/
eln.6/k.oszt.-1942.

87 HL, HM 485684/ált.3/b.oszt.-1942.

az 5. gépvontatású könnyű tüzérosztályból, 
16 Botond az 1. gépvontatású könnyű tüzér-
osztályból.88 Ki kellett egyenlíteni a gépko-
csizó-zászlóaljak állományát a rendelkezésre 
álló üzemképes anyag alapján. Ezt részben a 
mozgósított, de végül el nem vonuló alakula-
tok állományából oldották meg. Előbb az. I. 
tüzérmérő század adott át három illetve négy 
Botondot a 2. és 1. gépkocsizó-zászlóaljnak, 
majd a munkácsi 6. gépkocsizó lövészzászló-
alj egy illetve négy Botondot a 2. és 3. gépko-
csizó-zászlóaljnak. Május 28-án az I. tüzérmé-
rő század két nagyjavított Botondot adott át a 
3. gépkocsizó-zászlóaljnak, a központi gépko-
csizó tanosztály és a 101. gépkocsizó vegyi-
harc-zászlóalj egy és három raj gépkocsit a 2. 
gépkocsizó-zászlóaljnak. Végül június 16-án 
két-két raj gépkocsit adott át az 1. gépkocsizó-
zászlóalj és az 5. gépkocsizó lövészzászlóalj a 
3. gépkocsizó-zászlóalj részére.89 Ezt másnap 
két újabb Botond követte, melyeket a 31. harc-
kocsi-zászlóalj adott át a 3. gépkocsizó-zász-
lóaljnak.90 

Június 24-én központi készletből kiutaltak 
a 30/I. harckocsi-zászlóalj részére egy Pols-
ki-Fiat üzemanyag pótkocsit. A vasúti szállí-
tások előtt az esztergomtábori kiképzőkeret 
kérte, hogy a páncélos tábori pótosztag ne vi-
gye el magával az összes páncélost. A nyolc 
torony nélküli Panzer I oktató harckocsi ön-
magában kevés lett volna a hazai kiképzés-
hez. Egy-egy T-38 és Panzer IV visszatartá-
sát kérték, ebből az előbbit engedélyezték.91 
Egyelőre csak valószínűsíthető, hogy az 1. 
tábori páncéloshadosztály ezzel együtt 108 
T-38 közepes harckocsit vitt el és valójában 
két példány maradt Esztergomban.92

88 HL, HM 508928 és 510343/ált.3/b.oszt.-1942. alap-
ján.

89 HL, HM 502845/ált.3/b.oszt.-1942.
90 HL, HM 507010/ált.3/b.oszt.-1942.
91 HL, HM 35441/eln.3/b.oszt.-1942.
92 1942 augusztus végéig már 110 T-38 közepes harc-

kocsit szállítottak le. HL, HM 527734/ált.3/b.
oszt.-1942.
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Bevezetés

Belátható, hogy az egyesített műveleti hely-
zetkép (CJOP1) kialakításakor, a teljes körű 
műveleti azonosítás érdekében ki kell lép-
ni az egyszerű helyzet/pozíció jelentésének 
kereteiből és ki kell használni a szabványo-
sított FFT2 üzenetmodell széleskörűen ská-
lázható lehetőségeit az adott, az azonosító 
jelet sugárzó és feldolgozó végberendezés-
hez köthető, a hadszíntéren műveleteket 
végrehajtó alegység/egység még pontosabb 
azonosítására, valamint további információ-
közlésére. A korábban különböző polgári 
vállalkozások és katonai szervezetek által a 
harctéri azonosításra fejlesztett szoftverek 
által kielégített minimális katonai követel-
mények3 (csupán az időbélyeg és a geográ-
fiai pozíció jelzése – blue dots) szintjéről 
tehát az FFT üzenetmodell jelentős előrelé-
pés, ami immáron lehetővé teszi a rendkívül 
széleskörű információs tartalom megjelení-
tését a hadszíntéri kiterjesztett szintű azono-
sítás, a további tervezés és a döntéshozatali 
eljárások, végső soron a műveletek végre-
hajtásának felgyorsítására. [1, 2, 3]

A tudományos közlemény első részében be-
mutatott hálózatcsatlakozási szabályrendsze-
rek (IP1 és IP24) bemutatták az összeköttetés-

1 CJOP – Common Joint Operational Picture
2 FFT – Friendly Force Tracking
3 Minimális Katonai Követelmények – Minimum Mili-

tary Requirements
4 IP – Interface Protocol

alapú és az összeköttetés nélküli adatátviteli 
modellek közötti különbségeket, a modellek 
alkalmazásának előnyeit és hátrányait a ko-
herens azonosítási hálózatok kialakításában. 
Most tehát azt kell vizsgálni, hogyan épül fel 
az FFT IP1 és az FFT IP2 üzenet, fókuszálva 
elsősorban a jelzés (headers), majd az üze-
netformátum (payloads) karakterisztikájára, 
valamint hogy e szabvány alapján mennyi az 
engedélyezett bitek száma a jelzésben és az 
hogyan használható ki a harctéri azonosítás 
érdekében. Az azonosító jelzéscsoport isme-
retében lehetséges meghatározni az adatát-
viteli üzenetmodell felépítését (FFT MTF5), 
a jeltovábbítás tartalmi elemeit a végberen-
dezéstől az egyesített műveleti helyzetképet 
előállító és megjelenítő terminálig. [4]

Az FFT MTF üzenet felépítése

A tudományos közlemény első részében be-
mutatott 1. és 2. ábrán szemléltettem az IP1 
és IP2 hálózatcsatlakozási szabályrendszerek 
rétegeit. Az ábrákon bemutatott üzenet (cso-
mag) az alábbi formában jeleníthető meg. 
(1. ábra)

Az IP1 és IP2 üzenet jelzésrésze (headers) 
az a bitcsoport (track) az alkalmazási réteg-
ben, amely meghatározza a küldő és a fogadó 
terminálok számára az alapvető, azonosítás-
hoz szükséges információkat. Tartalmazza a 
küldő és a fogadó egyedi azonosítására alkal-
mas biteket, az üzenet kódolásának típusát 

5 MTF – Message Text Format

DR. GULYÁS ATTILA ALEZREDES (PHD):  
SZABVÁNYOSÍTOTT HULLÁMFORMA 

AZONOSÍTÁSRA (II. RÉSZ)

K I T E K I N T Ő
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és magát az üzenettípust. IP2 (összeköttetés 
nélküli kapcsolat) alkalmazása esetén a jel-
zésrész tartalmazza a szabványosnál hosz-
szabb üzenet tördelésének szabályait, vala-
mint információt biztosít az üzenet újbóli 
előállítására. Meghatározza (információkat 
tartalmaz) az üzenet prioritását a többi üze-
nethez képest a hálózatban és egyértelműen 
azonosítja a küldő terminált az előzetesen a 
hálózatszervezők, a hálózatfelügyelet által 
megadott tanúsítványok (certifications) alap-
ján [5].

Az FFT-MTF üzenet jelzésrésze 16 bites 
egységekre (szekvencia) tördelt üzenetrész, 
ahol a legértékesebb, legfontosabb bit6 kerül 
mentésre/tárolásra és továbbításra legelőször. 
Fontos figyelembe venni, hogy a jelzésbitek 
nem tartalmazhatnak előzetesen nem de-
finiált, úgynevezett ismeretlen értékeket7. 
Ilyen esetben az üzenettartalom nem kerül 
feldolgozásra a hálózatban, mivel lehetetlen 
a küldő és a fogadó állomás pontos megha-
tározása. A 2. ábrán a jelzésbitek felosztását 
mutatom be, majd röviden ismertetem a bit-
csoportok tartalmi elemeit. [6]

Az első 16 bit közül (szegmensek, vagy 
dupla oktett) az első 4 bit az üzenettípusra 
utaló bitcsoport, ami megmutatja, hogy az 
azonosítási üzenet milyen tartalmat hordoz, 
az alábbi kódolás alapján: NFFI8 – 0, FFT 

6 Most significant bits
7 Unknown values
8 NFFI – NATO Friendly Forces Identifications. 

A NATO Command, Control and Communications 
Agency (NC3A) által kidolgozott NATO szabvány a 

MTF – 1. A következő 2 bites csoport meg-
adja az üzenettartalom sorrendiségét (prio-
ritását) a Combined Communications Elect-
ronics Board (CCEB) előirányzatai9 alapján. 
[8] A bitpár az üzenettartalom kezelésére 
vonatkozik és az útvonalválasztókon való to-
vábbításkor van jelentősége. Az alábbi érté-
keket tartalmazhatja: ROUTINE – általános/
átlagos fontosságú adatcsomag átviteli igé-
nye esetén; PRIORITY – az általánosnál ma-
gasabb érték/fontosság esetén; IMMEDIATE 
– azonnali üzenettovábbítás igénye esetén; 
FLASH – kiemelt fontosságú üzenettartalom 
azonnali továbbításának igénye esetén hasz-
nált bitpáros. Az utolsó 10 bit az első szeg-
mensből a tartalékolás céljára van szentelve. 
A tartalék értékmező a korábbi szabványterv 
(NATO STANAG 5527 tervezet) alapján a 
fogadó ország/szervezet kódolását tartalmaz-
ta. Az FFT-MTF hálózatban az értéke 0 (nul-
la). Amennyiben a fogadó hálózati elem 0-tól 
eltérő értéket érzékel, azt úgy tekintheti, mint 
a korábbi szabványterv alapján összeállított 
üzenetfejrész-elem, és az üzenet feldolgozá-
sát figyelmen kívül hagyhatja [9].

A következő szegmens a fogadó állomás 
hálózati és alhálózati azonosítását tartal-
mazza 1-1 byte értékben. Megadja az adott, 
az üzenet feldolgozására hivatott terminál 
hálózatának és alhálózatának egyedülálló 
azonosító kódolását a koherens azonosító 

nemzetközi műveletekben részt vevő nemzetek erői, 
valamint a hadszíntéren tevékenykedő semleges cso-
portok hadszíntéri azonosítására (2005). A NATO 
STANAG 5527 számon bemutatott szabvány nem ke-
rült elfogadásra és bevezetésre a NATO-ban, azonban 
az afganisztáni műveletekben (ISAF) alapszabvány-
ként funkcionált [10].

9 A CCEB katonai híradástechnikai testület (1941), 
amely elsődleges feladata a tagországok (Ausztrália, 
Kanada, Új-Zéland, Nagy-Britannia és az Amerikai 
Egyesült Államok) híradó és informatikai hálózatai 
együttműködési képességének fejlesztése. Egyik fő 
kiadványa az Allied Communications Publication 
(ACP), melynek ajánlásait egyes NATO tagországok 
is elismerik.

1. ábra. IP1 és IP2 üzenet felépítése 
(szerkesztette: a szerző)
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rendszerben. A két byte-mérető adatcsomag 
közötti alapvető különbség, hogy míg a há-
lózati azonosító az azonosító rendszernek (a 
hálózatfelügyelet által) közvetlenül dedikált 
bitcsoport, az alhálózati azonosító bitcsoport 
által kódolt információ (az útválasztókon és 
a HUB-okon keresztül) kifejezetten a foga-
dó alhálózatnak kerül meghatározásra [11]. 
A szegmens byte-jai egymással szoros korre-
lációban kerülnek kialakításra.

A következő két szegmens az adatcso-
mag küldésének jelzésére (időbélyegzésre) 
került kialakításra. A 32 bit hosszúságban 
kódolt időinformációs csomag másodperces 
időegységben kerül definiálásra az alábbi 
formátumban (példa): 1980/01/01-00:00:00 
UTC10. Nyilvánvaló, hogy az időbélyeg 
egyedi azonosító bitcsoport, ezért értéke 
minden esetben változik. Az azonosító üze-
net ismétlésekor, ha a célhálózat és alhálózat 
nem kerül módosításra, csak az időbélyeg-
nek kell módosulnia. Több bitcsoport vál-
toztatása esetén, például, ha az üzenettípus, 

10 UTC – Coordinated Universal Time, nemzetközi idő-
szabvány, mely kifejezetten a hálózati alkalmazásra 
tervezetten, a hálózatszervező által meghatározott 
kezdő dátum és időintervallum megjelölésével kerül 
kialakításra. [14]

a prioritás, a célhálózat/alhálózat is változik, 
magától értetődően az időjelzésnek is módo-
sulnia kell a pontos azonosítás végrehajtása 
érdekében [12].

Az üzenet azonosító 1 byte méretű adatcso-
port, a kisugárzott üzenettartalom sorszáma. 
IP2 esetén az azonosító oktett pontosan meg-
határozza az UDP adatcsomagok sorszámát 
az FFI üzenettartalom tördelése esetén, ezzel 
támogatva az üzenetformátum visszaállítását 
a vételi oldalon. Ha az IP2 alapján tördelt és 
kisugárzott üzenetcsomag nem a korábbival 
azonos azonosítót hordoz, a vételi oldalon 
azonnal törlésre kerül. IP1 alkalmazása eseté-
ben értéke 0 (nulla), amely lehetővé teszi az 
alapinformációk feldolgozását a vételi olda-
lon, de azt is jelzi, hogy az üzenetcsomag nem 
tartalmaz kibővített információkat a küldő ter-
minálhoz kapcsolódó alegység/egységről.

A bitcsomag száma az adott FFI-MTF üze-
net sorszámát jelző bitcsoport, amely egy-
értelműen azonosítja az IP2-ben széttördelt 
üzenetcsomagok mennyiségét és egymáshoz 
tartozását, azaz támogatja az üzenetcsomagok 
újbóli előállítását a vételi oldalon. IP1 esetén 
e bitcsoport nem kerül használatra és értéke 
kötelezően 0 (nulla). IP2 alkalmazása eseté-
ben az üzenet azonosító és a bitcsomag száma 
adatbitek egymással szoros összefüggésben, 

2. ábra. IP1 és IP2 jelzésbitek (header) csoportosítása [7] (szerkesztette a szerző)
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interrelációban kerülnek szoftveresen terve-
zésre és kialakításra, ahol az első sorszám a 
0 (nulla), minden újabb tördelt adatcsoport 
esetében e sorszám (az üzenet azonosítóval 
együtt) szükségszerűen változik.

Az üzenet kódolása 4 bit méretű bitcsoport 
és feladata az üzenettartalom kódolásának, 
kódtípusának jelzése, az alábbiak alapján. 0 
– ASCII11 tömörítésmentes kódolás, 1 – AS-
CII tömörített kódolás (Deflate algoritmus12 
alkalmazásával [13]), 2-15 – tartalékolva 
egyéb tömörítési algoritmusok alkalma-
zása esetére. Az üzenetek alaphelyzetben 
kódolásmentesen és tömörítésmentesen ke-
rülnek kisugárzásra és feldolgozásra, ebben 
az esetben e 4 bites mező értéke binárisan 0 
(nulla).

A tartalék értékmezők – kihasználatlanság 
esetén – a 0 (nulla) rögzített értéket veszik 
fel. A korábbi NFFI szabályzó alapján össze-
állított üzenetcsomag esetében értéke „nem 
meghatározott13”.

A forrás hálózat és alhálózat azonosító 
bitcsoportjai egyaránt 1 byte méretűek. A 
hálózati azonosító jellemzően egyedülálló 
bitsorozat a teljes azonosítási hálózat azono-
sítása érdekében, míg az alhálózati azonosító 
egyedi azonosítást biztosít az azonosítási há-
lózaton belül. Értékeiket a hálózatfelügyelet 
előzetesen konfigurálja és biztosítja az egyes 
terminálok, a végberendezések számára.

Az üzenet tartalmi részének (payload) mé-

11 ASCII – Az ASCII (American Standard Code for 
Information Interchange) betűkészlet, az angol/ame-
rikai betű készlet minden eleméhez egy-egy számot 
illetve bit-kombinációt (azonosító kódot) rendel. Az 
ASCII eredeti változata 128 különféle karaktert (be-
tűket, számokat, különleges és vezérlő karaktereket) 
ábrázol, egyenként 7 bit + 1 paritásbit használatával. 
[15]

12 Deflate algoritmus – Tömörítésmentes adatkezelési 
eljárás, amely kombinálja a LZ77 algoritmus és a 
Huffman kódolás lehetőségeit. Az algoritmus 1996-
ban került bemutatásra az RFC1951-ben. [16]

13 Not specified.

retjelzése 2 byte-s adatcsomag, kialakítása kö-
telező mind IP1, mind IP2 esetében. A bitcso-
portokba kódolt információ mutatja meg az 
üzenettartalom valós hosszát. IP2 alkalmazása 
esetében már az UDP csomagok egyes része-
it is tartalmazhatja. Ez az adatcsomag pontos 
információt biztosít a tömörített bitcsoportok 
méretéről is. Fontos hangsúlyozni, ha a valós 
üzenettartalom és a jelzésben meghatározott 
méretjelzés eltér, a fogadó állomás figyelmen 
kívül hagyja a teljes FFT-MTF üzenetet.

Az FFT üzenettartalom

Az üzenettartalom tartalmazza az aktuális 
adatokat a geográfiai pozícióról, valamint 
mindazon információkról, amelyek a jelzés-
ben meghatározásra kerülnek, XML14-adat-
csomagok formájában (NFFI vagy FFI MTF) 
[17]. Az alábbi üzenettöredékben bemutatom 
az üzenettartalom lehetséges felépítését/ki-
alakítását (példa: 3. ábra).

3. ábra. Az üzenettartalom részlete [18]

E példa üzenettartalomból kiolvasható az 
időbélyeg, a geográfiai pozíció és az egyéb 
információk (alegység/egység jelzése, meg-
nevezése). Ez az a jelentős előrelépés a 
STANAG 5527-ben körvonalazott, de el 
nem fogadott NFFI-hoz képest, ami kibőví-
ti a hadszíntéri digitális adatcsere kereteit és 
a skálázhatóan tervezett és kialakított adat-

14 XML – eXtensible Markup Language
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csomag-rendszer túlléphet a hagyományos 
pozíciójelentő hálózatok keretein és egyfajta 
tartalék adatátviteli hálózatként funkcionál-
hat, amely képes támogatni, igény szerint 
kiegészíteni és korlátozott mértékben helyet-
tesíteni az elsődleges és másodlagos híradó 
és informatikai rendszereket is [19].

Az FFT MTF komplex üzenetmodellje

A tudományos közlemény első fejezetének 
1. ábráján bemutatott teljes FFT-MTF háló-
zati felépítésben kulcsponti szerepet játszó 
FFT átjárók kiegészíthetik a terminálokból 
érkező jelzéseket azok minden szükséges bit-
csoportjának adatfeltöltésével, illetve elvé-
gezhetik a szükséges értékek alaphelyzetbe 
állítását (amennyiben a végberendezés/ter-
minál azt nem végezte el). A teljes üzenettar-
talom továbbításában vezető szerepet játszó 
FFT HUB-ok a beérkezett üzeneteket (FFT 
IP1 és FFT IP2 üzenetcsomagok) új időbé-
lyeggel és az új hálózatnak és alhálózatnak 
megfelelő azonosítókkal láthatják el. Fontos 
kiemelni, hogy az FFT HUB képes teljesen új 
jelzést (header) kialakítani és az üzenettarta-
lom elé illeszteni az üzenettartalom változása 
(több üzenettartalom együttes kezelése és to-

vábbsugárzása), vagy a kódolás változtatása 
esetén.

A rövid magyarázatot követően bemutatok 
egy példát az FFT IP1 és IP2 jelzés (header) 
kialakítására (4. ábra).

A jelzések tehát összesen 127 bit értékben 
tartalmazzák azokat az információkat, ame-
lyek lehetővé teszik mind a küldő, mind a 
fogadó terminál/hálózat pontos azonosítását, 
a kisugárzás és feldolgozás időpontját, az 
üzenettartalom mennyiségét és prioritásának 
jelzését, valamint annak kódolásának típusát. 
Az üzenettartalomban kerül továbbításra a 
pontos geográfiai pozíció és egyéb informá-
ciós tartalmak, amelyeket a küldő érdemes-
nek tart üzenetbe foglalni (például a műveleti 
képesség jelzései, harcérték/üzem- és kenő-
anyag feltöltöttség szintje, lőszer- és robba-
nóanyag ellátottság, stb.).

Az FFT-MTF üzenetmodellt az 5. ábrán 
mutatom be. A fentiek alapján a szabványosí-
tott formátumban az adatbiteknek tartalmaz-
niuk kell az adott terminál/végpont azonosí-
tóját az időbélyeggel és a geográfiai pozíció 
jelzésével. Ezen alapvető információk már 
elegendőek, hogy a szoftveresen előállított 
szabványosított térképszelvényen a küldő 
terminál jelzése (blue dots) megjelenjen. [21] 

4. ábra. FFT IP1 és IP2 jelzés kialakítása (példa) [20] (szerkesztette a szerző)
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Ahogyan már kifejtettem, a szabvány lehe-
tőséget teremt kiegészítő információk meg-
jelenítésére (alegység/egység azonosítója, a 
műveleti képesség jelzései, az FFT átjárók és 
HUB-ok azonosítása és kiegészítései).

Összefoglalás

Az elsősorban angolszász katonai szakter-
minológiából származó „erőkövetési rend-
szerek” kifejezés olyan helymeghatározó és 
jelentő rendszereket takar, amely alapvető 
rendeltetése a csapatok (alegységek, gép- 
és harcjárművek, akár az egyes harcosok) 
aktuális helyzetére vonatkozó, a geográfiai 
pozícióra vonatkoztatott információik meg-
osztása (periódikusan frissítve) és megjele-
nítése digitalizált térképi felületeken annak 
érdekében, hogy a parancsnokok és törzseik 
felhasználják azokat az egyesített műveleti 
helyzetkép kialakítása során. Az ezzel össze-
függő folyamatok korszerű információtech-

nológiai eljárásokra alapozva, automatizál-
tan, az üzemeltető illetve a kezelő állomány 
beavatkozása nélkül mennek végbe. [23]

A saját (és a semleges) erőket követő, azo-
nosító rendszerekre a hadszíntéri parancs-
nokok, a művelettervező és műveletirányító 
törzsek úgy tekintenek, mint az egyik legfon-
tosabb műveleti képességre a többszereplős, 
komplex hadszíntereken. A hatékony azo-
nosító rendszer részletes és pontos idő- és 
geográfiai azonosítást kínál a harcászati, a 
hadműveleti szinteken, valamint a stratégiai 
célból feladatot végrehajtó állomány köve-
tésére és azonosítására, információtovábbí-
tására. [24] E pontos helyzetismeret kulcs-
tényező lehet a multinacionális műveletek 
időszakában, amelyek olyannyira jellemzik 
a 21. századi hadviselést, továbbá jelentősen 
lecsökkentik, vagy akár meg is szüntethetik 
a „baráti tűz” előfordulásának a lehetőségét. 
[25] A legalább a minimális katonai köve-
telményeknek megfelelő (blue dots) erőkö-

5. ábra. FFI MTF üzenetmodell általános felépítése [22] (szerkesztette a szerző)
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vető, azonosító hálózatok tehát nagymér-
tékben támogatják a műveleti parancsnokok 
és a törzsek teljes műveleti képességének15 
kihasználását. Ezért is nyilvánvaló, hogy a 
végfelhasználók által üzemeltetett egyéni 
vagy gép- és harcjárműbe épített azonosító 
terminálok, valamint az azonosítási rendszert 
üzemeltető (programozó) hálózatfelügyeleti 
szakemberek együttesen képesek nem csak 
a minimális katonai követelmények kielégí-
tésére, hanem kibővített információközlés-
re is a szabványosított adatátviteli rendszer 
bitcsoportjainak előzetes konfigurálásával, 
továbbá a hálózatfelügyeleti rendszer folya-
matos üzemben tartásával. [26]

Az ADatP-36 Friendly Force Tracking 
Systems (FFTS) Interoperability NATO szab-
vány 2017 tavaszi elfogadása óta forradalma-
sította a hadszíntéri azonosításra kialakított 
adatátvitelt a végpontok-útválasztók-HUB-
ok hálózatos rendszerének kialakításával, 
szakítva a korábban egyéni kereskedelmi, 
profitorientált vállalkozások és egyes álla-
mi és szövetségi szervezetek által önállóan 
fejlesztett és szabványosításra tervezett, de 
nemzetközi közösségek által el nem fogadott 
különálló hálózatok kombinált alkalmazá-
sával. Ez annak érdekében történt, hogy a 
szövetségi szintre emelt, azaz kötelezően al-
kalmazandó, a jelenlegi applikációkban és a 
jövőbeli fejlesztésekben irányt meghatározó, 
a korábban már eredményesen alkalmazott 
adatátviteli modelleket (például STANAG 
5527) is magában foglaló koherens hálózat 
kerüljön tervezésre és folyamatosan üzemel-
tetésre az alegységek/egységek teljes műve-
leti képességeinek leghatékonyabb kihaszná-
lása érdekében. [27]

E koherens hálózati modell alapvetően épít 
az APP-11 NATO Message Catalog-ban el-
fogadott és kihirdetett XML-alapú üzenetfor-
mára, amely egyfajta továbbfejlesztett vál-

15 Teljes műveleti képesség – Full Operational Ca pa bi-
lity FOC

tozata a NATO Friendly Forces Information 
(NFFI) üzenetformátumnak; alapvetően a 
szabványos XML-sémára épülő, azt kiter-
jesztő, fejlesztett üzenetformátumként játszik 
jelentős szerepet az új hálózati adatátvitel 
rendszereiben. [28]

A tudományos közlemény második részé-
ben részleteiben bemutattam az FFT MTF 
üzenet jelzésének és üzenettartalmának fel-
építését, a hálózati üzenetmodell segítségével 
rávilágítottam a korábban NFFI üzenetmo-
dellként alkalmazott modelltől való eltéré-
sekre. Bemutattam a kibővített információs 
tartalomban rejlő lehetőségeket a harctéri 
azonosításban egyéb hangsúlyos információk 
konfigurálásával és továbbításával, valamint 
az útválasztók és a HUB-ok általi bitcsomag-
átalakítások lehetőségeit. [29]

A modern hadviselés megköveteli a state-
of-the-art műszaki eszközök, mint nóvumok 
alkalmazását a szövetségesi műveletek ter-
vezése és végrehajtása mindhárom szintjén. 
A 2017-ben bevezetett szabvány a legjobb 
alap a közös gondolkodásra a szoftvervezé-
relt rádiókat programozó (szoftverfejlesztő) 
állomány, a szoftverüzemeltető egyes har-
cosok/gép- és harcjárművek berendezéseit 
programozó, valamint a műveletirányító tör-
zsekben tevékenykedő szakállomány számá-
ra az adott alegység/egység képességeit a leg-
jobban kihasználó műveletek tervezésére és 
végrehajtására. Erre stabil alapot biztosít az 
azonos digitális adatátviteli hálózatba szerve-
zett, szabványos üzenetformátumokkal kom-
munikáló végberendezések, útválasztók és 
HUB-ok hálózatos kialakítása. [30]

Alapvető nemzeti érdek tehát, hogy alkal-
mazzuk e szabvány előírásait a meglévő plat-
formjaink (rádióberendezéseink) szoftver-
fejlesztésével. Ez kifejezetten indokolt nem 
csak nemzetközi műveleti alkalmazás esetén, 
de már nemzeti kiképzési rendezvényeken, 
gyakorlatokon is: javasolt az e NATO szab-
vány nyújtotta lehetőségek kihasználása a 
teljes műveleti képesség elérése céljából.
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Kutatást igénylő terület az AdatP-36 alap-
ján kialakított erőkövetési rendszer, mint 
adatátviteli hálózat műszaki vizsgálata, 
együttműködési képessége a hazai, a már 
üzemben lévő adatátviteli rendszerekkel, pél-
dául a rövidhullámú frekvenciatartományban 
eredményesen alkalmazott Automatic Link 
Establishment (ALE) adatátviteli hálózat-
tal. További értékes kutatási terület lehet az 
erőkövetési rendszerek párhuzamos alkal-
mazása az ultrarövid hullámhossztartomány-
ban üzemeltetett rádióforgalmi rendszerek 
hang- és adatcsomagjainak együttes továbbí-
tásakor és feldolgozásakor. Belátható, hogy 
az ADatP-36 szabvány az erőkövetési rend-
szerek üzemeltetésének a műszaki kereteit 
rögzíti, azonban a nemzeti és többnemzeti, 
a gyakorlati alkalmazás területén megannyi 
kutatást és további tapasztalatgyűjtést igény-
lő kérdéseket vet fel, melyek megválaszolása 
egyaránt igényli a tervezőmérnöki szemléle-
tet és a gyakorlati, a rádióforgalmi rendszere-
ket programozó, az üzemeltető szakállomány 
szakértelmét és folyamatos ismeretfejleszté-
sét.
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A Tapasztalat-feldolgozás  
és az OODA hurok

„Az intézményesített műveleti tapaszta-
lat-feldolgozás (továbbiakban TAFE) elvi 
működése (NATO és a Magyar Honvédség 
által is használt szabályzók alapján)1 egy 
logikusan felépített, egymásra építkező, 
egymástól kölcsönösen függő és elválaszt-
hatatlan szakaszok sorozatára épül, melyet 
a gyakorlatban kipróbált és igazolt módsze-
rek és eljárások támogatnak, és céljában a 
megfigyelés életciklusának a megvalósítá-
sára irányul”.2 Az alábbiakban röviden ösz-
szefoglalom a TAFE rendszer működését, 
és a hozzá tartozó OODA3 hurok fázisokat. 
Láthatjuk majd, hogy sok esetben nagy az 
átfedés, de filozófiai alapjai lényegesen 
eltérőek. Szeretném ráirányítani a figyel-
met arra, hogy a TAFE rendszer egyfajta 
módosított, specifikus OODA hurok, de 
mindeközben minden egyes OODA hurok 
kitüntetett része is. Ez a kettősség kulcsfon-
tosságú, a követendő katonai elméletek és 
vezetési rendszerek alkalmazása érdekében. 
Bizonyosságot nyerhetünk, hogy a TAFE 
rendszer működésének önmagában való 
alkalmazása gyakorlatilag tovább növeli a 
bizonytalanságot és az entrópiát.

1 Ált/31 A Magyar Honvédség Műveleti Tapasztalat-
feldolgozó Rendszerének Működési Szabályzata, 
Magyar Honvédség Kiadványa, Budapest, 2010.

2 Magyar Honvédség Tapasztalat-feldolgozó Kézi-
könyv, a Magyar Honvédség Műveleti Központ kiad-
ványa, Budapest, 2010. p 9

3 Observe, Orient, Decide, Act, (Megfigyel, Tájékozó-
dik, Dönt és Cselekszik) John Boyd (1927-97)

A TAFE rendszer elvi működésének alap-
jait az OODA hurok szolgáltatja és négy 
(a visszacsatolásokkal együtt öt) szakaszban 
valósul meg.4

A Boyd-hurok és a TAFE rendszer műkö-
désének szakaszai és eszközei összevetésénél 
az alábbi párhuzamot vonhatjuk:5

Boyd hurok TAFE lépések

1. Megfigyelés Megfigyelés

2. Orientáció Elemzés-értékelés

3. Döntés Döntés-előkészítés és jóváhagyás

4. Cselekvés Tapasztalat bevezetése

5. (Kommuni-
káció)

Központi Tapasztalat-adatbázis

A TAFE rendszer elvi működése szem-
pontjából elemezzük, hogy az adott fogalmak 
mit jelentenek a TAFE rendszerben, és azok 
megegyeznek-e az OODA hurok fogalmai-
val. Az első lépés a TAFE rendszerben is a 
megfigyelés.

A TAFE megfigyelés szakasza

A megfigyelés szakasza négy egymást követő 
és egymásra épülő lépésből áll.6 

4 Magyar Honvédség Tapasztalat-feldolgozó Kézi-
könyv, a Magyar Honvédség Műveleti Központ kiad-
ványa, Budapest, 2010. p 20

5 Magyar Honvédség Tapasztalat-feldolgozó Kézi-
könyv, a Magyar Honvédség Műveleti Központ kiad-
ványa, Budapest, 2010. p 25

6 Magyar Honvédség Tapasztalat-feldolgozó Kézi-
könyv, a Magyar Honvédség Műveleti Központ kiad-
ványa, Budapest, 2010. p 26

DRÓT LÁSZLÓ EZREDES:  
AZ OODA HUROK (II. RÉSZ)
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A MEGFIGYELÉS GYŰJTÉSE:
A megfigyelés szakaszban valósul meg a 
tapasztalat-feldolgozó folyamatot beindító 
információk összegyűjtése. Az információk 
gyűjtésének széles spektruma áll rendelke-
zésre, hiszen gyakorlatilag a haderő feladat-
rendszerének minden területéről származhat 
a rendszer működéséhez szükséges infor-
máció. Megfigyelés származhat a személyi 
állományától, vagy a feldolgozó állomány 
fogalmazhatja meg a már rendszeresített, 
de a tapasztalat-feldolgozáshoz közvetle-
nül nem tartozó jelentésekből (pl. időszakos 
és eseti jelentések, rendszeres missziós és 
egyéb szakjelentések, útijelentések stb.)7. 
Megfigyelések alapját jelentő adatok, in-
formációk számos forrásból és formában 
keletkezhetnek. Egy adott tevékenység vég-
rehajtása során a körülöttünk lévő valóság 
megismerésére alkalmazott érzékszerveink 
és azok kibővítésére alkalmazott műszerek, 
szoftverek, érzékelők, egyéb technológiai 
megoldások, mind a feldolgozandó adatok 
halmazát bővítik, növelve a keletkező infor-
mációk áradatát. Boyd szerint ennek a rend-
szernek sajátja a bizonytalanság és az entró-
pia emelkedése. Minél nagyobb mennyiségű 
adat, információ megfigyelés áll rendelke-
zésünkre annál jobban nem a mennyiség, 
hanem annak minősége és a feldolgozás 
folyamata fogja meghatározni a tapaszta-
latok hasznosságát.8 Megfigyelés a TAFE 
minden műveleti szintjén keletkezhet az 
alsóbb szintről felterjesztett azonosított- és 
bevezetett tapasztalatból is. Az alsóbb szint-
ről felterjesztett azonosított- és bevezetett 
tapasztalatot is megfigyelésként kell kezel-
ni addig, míg a felsőbb szinten végrehajtott 

7 Magyar Honvédség Tapasztalat-feldolgozó Kézi-
könyv, a Magyar Honvédség Műveleti Központ kiad-
ványa, Budapest, 2010. p 23

8 Brett és Kate McKay: The Tao of Boyd: How to Mas-
ter The OODA Loop, https://www.artofmanliness.
com/2014/09/15/ooda-loop/, 2018.04.03. letöltés

TAFE folyamat igazolja, vagy elveti annak 
alsóbb szintű minősítését. A TAFE rendszer 
egyik leggyengébb pontja maga a megfigye-
lések keletkeztetése és begyűjtése.9 

A MEGFIGYELÉS TÁRGYA:
A TAFE szabályzók kévés útmutatást adnak 
a megfigyelések tárgyairól. Általánosságban 
fogalmaznak a vonatkozó utasítások, hogy 
milyen követelményeknek kell, hogy meg-
feleljen egy megfigyelés. A legpontosabban 
megfogható megfigyelési követelmény-
támasztás az 2. számú ábra megfigyelés 
részében is szerepeltetett, vezetői infor-
máció igény. Nyilvánvaló, hogy a vezető 
által támasztott információ igény, amely 
az adott szinten meglévő műveleti felada-
tainak végrehajtását befolyásoló tényezők 
és azok megváltozásából adódó döntések 
meghozatalához szükséges, egy határozott 
irányt szab a megfigyeléseknek.10 Boyd 
féle OODA hurok több részletet tartalmaz a 
megfigyelésekről,11 amit meg lehet feleltet-
ni a TAFE 

rendszer elemeinek is, mint például: a kör-
nyezi hatásokat, új külső és belső informá-
ciókat, környezeti kölcsönhatások, „cselek-
véseink” visszacsatolása, hatása, döntéseink 
visszacsatolása, és az orientáció által deter-
minált kikövetkeztetett vezetés és irányítás 
hatásai. A TAFE rendszer megfigyeléseinek 
alapvetően három típusa van annak tárgyát 
tekintve: az első a hiba, a pontosság eltérései-
nek a megfigyelése, a második a megoldandó 
probléma felismerése, meglátása, a harmadik 
pedig a döntéseinket befolyásoló tényezők-
ben bekövetkező változások megfigyelése. 

9 Ált/31 A Magyar Honvédség Műveleti Tapasztalat-
feldolgozó Rendszerének Működési Szabályzata, 
Magyar Honvédség Kiadványa, Budapest, 2010. p 29

10 Ált/31 A Magyar Honvédség Műveleti Tapasztalat-
feldolgozó Rendszerének Működési Szabályzata, 
Magyar Honvédség Kiadványa, Budapest, 2010. p 17

11 Lásd a 3 számú ábrán.
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A megfigyelés tárgyának meghatározása a si-
ker feltételeinek a meghatározása nélkül nem 
értelmezhető.

A MEGFIGYELÉS TARTALMA:
A megfigyelések tartalmát a TAFE rendszer 
pontosan meghatározza. A TAFE rendszer 
további lépéseinek sikeres végrehajtása ér-
dekében a megfigyelésnek tartalmaznia kell 
minden olyan részletet, ami a feldolgozás so-
rán fontos lehet. Ezek a következők:12

• ADMINISZTRATÍV RÉSZ: A megfigyelő 
adatait, a jelentés típusát, a megfigyelés 
minősítését és kategóriába sorolásához 
szükséges adatokat tartalmazza.  A TAFE 
jelentések minden esetben személyhez kö-
töttek, annak érdekében, hogy a későbbi 
folyamatokban még visszakereshető le-
gyen a kiinduló észlelés.

• TÁRGY: Egy szó, vagy rövid kifejezés, 
ami azonosítja a megfigyelést. A tárgy lehet 
egyszerű, vagy összetett. Egyszerű tárgy: a 
tárgy közvetlenül tartalmazza a problémát 
és az érintettek körét, megoldása egysze-
replős. Összetett tárgy: az egyszerű tárgy-
hoz hasonlóan tartalmazza a problémát és 
az érintettek körét, de megoldásához több 
szereplőre és azok együttműködésére is 
szükség van. 

• MEGFIGYELÉS: A megfigyelő tényeken 
alapuló észrevételének, vagy egy konkrét, 
meghatározott téma, illetve probléma és 
annak eredményének rövid leírása. A meg-
figyelés lehet pozitív vagy negatív, esetleg 
mindkettő.

• KIFEJTÉS: A megfigyelés részleteit tar-
talmazza, választ ad a ki, mit, mikor, hol, 
miért, hogyan és meddig kérdésekre. 
Több megfigyelésen alapuló azonosított 
tapasztalat jelentése esetén a kapcsolódó 

12 Ált/31 A Magyar Honvédség Műveleti Tapasztalat-fel-
dolgozó Rendszerének Működési Szabályzata, Magyar 
Honvédség Kiadványa, Budapest, 2010. p 145

megfigyelésekre történő hivatkozást is eb-
ben a pontban kell feltüntetni.

• KÖVETKEZTETÉS: A megfigyelés tö-
mör összefoglalása. Minden következte-
tésnek a kifejtés részhez kell kapcsolódni 
és tartalmazni a megfigyelő véleményét.

• JAVASLAT: A probléma (megfigyelés) 
megoldására irányuló kezdeményezés, 
pontosan megfogalmazva mit és hogyan 
szükséges megváltoztatni.

• MEGJEGYZÉS: Minden olyan informá-
ció, amit a megfigyelő fontosnak érez a 
megfigyeléshez fűzni, de jellege miatt a 
fenti pontok egyikébe sem sorolható be. 
A részlegesnek minősített megfigyelés 
esetén a kiegészítésre vonatkozó értesítés-
re történő utalást is ebben a pontban kell 
megjeleníteni.

A megfigyelések tartalmi elemeinek meg-
határozása talán a legbonyolultabb fázisa a 
TAFE rendszernek. Számos kihívással ter-
helt ez a folyamat. Az adminisztratív rész 
tekintetében több megoldás is bevezetésre 
került a nemzetközi TAFE rendszerekben. 
Vannak névhez-személyhez, csoporthoz kö-
tött formák és vannak anonim, név nélküli 
és beazonosíthatatlan megfigyelési források. 
Mind a két formának van előnye és hátránya 
és a hatékonysága nagyon szervezeti kultúra-
függő. A személyhez kötésnek a legnagyobb 
előnye, hogy később is pontosan kimutatha-
tó a megfigyelés tárgya és az összes releváns 
körülmény. Hátránya viszont az, hogy a meg-
figyeléseket eszközlő személyek egyéni atti-
tűdje, bátorsága, felelősségvállalása komoly 
akadályokat, vagy éppen bátorító környezetet 
teremthet a megfigyelések megtételére és an-
nak jelentésére. A megfigyelés, kifejtés, kö-
vetkeztetés, javaslat részei a megfigyelésnek 
határozzák meg magának a megfigyelésnek 
a tárgyát. Belátható, hogy a megfigyeléssel 
szemben támasztott követelmény rendkívül 
komplex jellegű. A megfigyelést végrehajtó 
személynek az észlelésen kívül rendelkeznie 
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kell ismeretekkel az általa tapasztalt jelenség 
következményeivel, valamint konkrét véle-
ménnyel és javaslattal. A tapasztalatok meg-
figyelési sikerének sok tényezője van. Külön 
vizsgálatot érdemel, hogy a műveletekben 
résztvevő személyeket, szervezeteket, vagy 
a külső megfigyelőket, intézményeket mi 
motiválja a megfigyeléseik végrehajtásában, 
vagy éppen a megfigyelések elhanyagolá-
sában. Meghatározók lehetnek az egyéni és 
csoportos kompetenciák, amelyek elősegítik 
a saját és mások tevékenységének megítélé-
sét, megfigyelését, és annak közkincsé téte-
lét. Könnyedén megítélhető, hogy a belső, 
külső megfigyelés végrehajtására egyrészről 
szükséges egy belső indíttatás, egy magabiz-
tos, határozott, bátor önkifejező magatartás, 
másrészről egy inspiráló, kritikára kíváncsi 
és nem elutasító csoportos környezet. Általá-
nosságban meghatározható egy adott katonai 
szervezet, közösség hadi kultúrájában rejlő 
kritikai érzék és a jobbítás iránti belső igény, 
szervezeti elvárás. Azon szervezetekben, 
ahol a kritikai hangokat panaszkodásnak 
tekintik, a javaslatokat a változásra belső 
felforgatásnak gondolják, amelyről inkább 
lebeszélni kell az egyéneket, csoportokat, 
aligha érhetünk el bármely egyéni és csopor-
tos megfigyelésre épülő eredményt. Ugyan-
így érvényes az is, hogy ha egy döntés, még 
ha később bebizonyosodik is, hogy hibás 
volt, nem javítható ész érveken alapuló ja-
vaslattal, mert a döntést meghozó személyes 
támadásnak veszi, vagy hibájának tekinti. A 
tapasztalati megfigyelések, az-az a pontos-
ság eltéréseinek adatait olyan környezetben 
lehet sikeresen begyűjteni és eredményesen 
feldolgozni, ahol építenek az egyének ké-
pességeire, megbíznak ítélőképességében 
és bátorítják a javaslatok megtételére, mind-
amellett, hogy a felmerülő „eltéréseket” 
nem tekintik sem problémának sem hibának, 
amiért nem hogy nem büntetést, hanem elis-
merést, köszönetet kapnak. Az előző az úgy-
nevezett parancs-vezérelt katonai vezetésre, 

míg a második inkább az úgynevezett kül-
detés, feladat-vezérelt vezetési rendszerre 
és magatartásra jellemző. A TAFE rendszer 
súlypontja a megfigyelések tartalma ennek 
a folyamatnak a minőségén múlik a felada-
tok sikere.

A MEGFIGYELÉS RÖGZÍTÉSE: 
A megfigyeléseink rögzítése egy adminiszt-
ratív feladat, viszont a megfigyelések hozzá-
férhetőségének biztosításához elengedhetet-
len.  Szintén ebben a szakaszban valósul meg 
a megfigyelések központi tapasztalat-adatbá-
zisban történő rögzítése is, amennyiben azok 
megfelelnek a velük szemben támasztott kö-
vetelményeknek (az un. beviteli követelmé-
nyeknek), ezek a következők:13

1) alkalmazhatóság: A megfigyelés alkal-
mazhatóságának megítélése során értékelni 
kell az újbóli előfordulásának valószínűsé-
gét, a szervezetre, katonai képességekre, mű-
veletekre, felszerelésre, haditechnikai eszkö-
zökre, kiképzésre és a személyi állományra 
gyakorolt hatását.

2) értékesség; Ha a központi tapasztalat-
adatbázisban rögzítendő megfigyelés túl-
ságosan nyilvánvaló, vagy annak tartalma 
valamelyik érvényben lévő szabályzóban 
(rendelet, utasítás, parancs, doktrína, sza-
bályzat, kézikönyv stb.) már megtalálható, 
akkor az adatbázisba történő bevitele fölös-
leges.

3) teljesség (alaposság) a megfigyelést 
akkor nevezzük teljesnek, ha elegendő adat 
vagy ismeret áll rendelkezésre a minősítésé-
hez, kategorizálásához és a további elemzése 
végrehajtásához, illetve elemzési követel-
ményhez való kapcsoláshoz felhasználható. 
A megfigyelés objektív, tényeken alapuló 
legyen és ne a megfigyelő pillanatnyi szub-
jektív véleményét tükrözze.

13 Magyar Honvédség Tapasztalat-feldolgozó Kézi-
könyv, a Magyar Honvédség Műveleti Központ kiad-
ványa, Budapest, 2010. p 39
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4) érthetőség. A Megfigyelés akkor te-
kinthető érthetőnek, ha figyelembe veszi a 
felhasználói kört, megérthető anélkül, hogy 
a felhasználó ismerné az összefüggéseket, 
vagy a megfigyelés hátterét, illetve rövid, tö-
mör, felesleges részletektől mentes.

A beviteli követelményeknek megfelelni 
nem tudó megfigyelések további finomításra, 
átdolgozásra, kiegészítésre, esetleg elvetésre 
kerülnek.

A MEGFIGYELÉS MINŐSÍTÉSE:
Minden megfigyelést (az adott műveleti szin-
ten keletkezett megfigyelést, vagy alsóbb 
szintről felterjesztett azonosított- és beve-
zetett tapasztalatot is) a központi tapaszta-
lat-adatbázisban való rögzítését követően 
minősíteni kell, azaz a használhatóságukat 
hitelesíteni, vagy igazolni kell. Az alsóbb 
szintű minősítés elvetése, illetve újra minősí-
tése csak a felsőbb szinten való használható-
ságot jelzi, de nem módosítja az alsóbb szint 
minősítését, az a központi tapasztalat-adatbá-
zisban továbbra is rögzítve marad. A minősí-
tés eredményeképpen a megfigyelés használ-
hatóságának megfelelő jelzőt kap. A jelzőnek 
megfelelően a megfigyelés lehet: részleges 
megfigyelés; teljes értékű megfigyelés; elfo-
gadott tapasztalat; visszautalt megfigyelés.14 

Elfogadott tapasztalat: A megfigyelés elfo-
gadott tapasztalatnak minősíthető, ha az a vég-
rehajtás során megoldást jelentett a korábban 
feltárt hiányosságra, vagy annak bizonyítása, 
hogy sikeresen került végrehajtásra a feladat.  
A korábban módosított szabályzók tesztelése, 
vagy igazolása okán keletkezhet ez a megfi-
gyelés, valamint a megfigyelés időpontjában 
hatályos szabályzók keretei között helyesen 
(korábban talán kétségesen) került a feladat 
végrehajtásra. Ezt a megfigyelési típust nem 
szükséges tovább elemezni, nem szükséges 

14 Magyar Honvédség Tapasztalat-feldolgozó Kézi-
könyv, a Magyar Honvédség Műveleti Központ kiad-
ványa, Budapest, 2010. p 26

javító folyamat kidolgozása, az adatbázisban 
kell rögzíteni, hogy a szabályzók igazolása, 
vagy a változtatás visszaigazolása sikeres 
volt.15 Boyd OODA hurok elméletében ezt a 
megfigyelést, tapasztalatot, ahhoz lehet hason-
lítani, hogy a mentális modellünk sikeresen 
működik, s mind addig működtetni is tudjuk, 
míg valamely tényező, beleértve az ellenséget 
is, nem kényszerít változtatásra. Az elfogadott 
tapasztalatok sem jelentenek azonban megol-
dásokat minden esetre, ahogy visszaellenőriz-
tük őket azonnal gyanakodnunk kell, hogy az 
a bizonyos szabályzó nem lehet az egyedüli 
megoldás minden helyzetre, ellenkező esetben 
a kalapácsos ember szindróma fog erősödni.16 

Teljes értékű megfigyelés: A megfigyelés 
teljes értékűnek minősítése az elsődleges 
cél. Tárgyát tekintve valamely megoldandó 
probléma, kihívás, vagy egy felmerülő, pon-
tatlanság, vagy hiba kerül a felszínre. A teljes 
értékű megfigyelés nem igényel további pon-
tosítást, a tapasztalás jó alapja az elemzésnek 
és az értékelésnek. A teljes értékű megfi-
gyelésben kifejtett javaslat teljes mértékben 
hasznosítsa a már esetlegesen meglévő és el-
fogadott eljárásrendet, hogy a TAFE a lehető 
leghatékonyabban kerüljön végrehajtásra.17

Részleges megfigyelés: A részleges meg-
figyelést ki kell egészíteni annak érdekében, 
hogy minden olyan adatot, információt tar-
talmazzon, mely alapján a végleges minő-
sítése elvégezhető. A részleges megfigyelés 
kiegészítésére a további adatgyűjtést az il-
letékes tapasztalat-feldolgozó állomány ter-
vezi, szervezi, és a megfigyelést felterjesztő 
szervezet hajtja végre. A további adatgyűjtést 

15 Magyar Honvédség Tapasztalat-feldolgozó Kézi-
könyv, a Magyar Honvédség Műveleti Központ kiad-
ványa, Budapest, 2010. p 15

16 Brett és Kate McKay: The Tao of Boyd: How to Mas-
ter The OODA Loop, https://www.artofmanliness.
com/2014/09/15/ooda-loop/, 2018.04.03. letöltés

17 Magyar Honvédség Tapasztalat-feldolgozó Kézi-
könyv, a Magyar Honvédség Műveleti Központ kiad-
ványa, Budapest, 2010. p 15
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végrehajtó szervezet a részleges megfigyelés 
kiegészítésére vonatkozóan értesítést kap, 
hogy a feldolgozhatóság érdekében milyen 
kiegészítő információk gyűjtését kell végre-
hajtania, illetve végrehajtania.18

Visszautalt megfigyelés: A felsőbb szintű 
tapasztalat-feldolgozást végző szakállomány 
visszautaltnak minősíti a megfigyelést, amíg 
az felsőbb szinten nem felel meg a beviteli 
kritériumoknak.19 

A MEGFIGYELÉS KATEGORIZÁLÁSA:
A megfigyelések minősítését követően vég-
re kell hajtani azok kategorizálását, mely az 
adatbázisban való egyszerűbb felhasználha-
tóságuk, kereshetőségük és trend elemzésük 
végrehajtását hivatott elősegíteni.20

A megfigyelések kezelése és annak admi-
nisztratív feldolgozása rendkívül szabatoson 
ki van dolgozva a TAFE rendszerben. Azon-

18 Magyar Honvédség Tapasztalat-feldolgozó Kézi-
könyv, a Magyar Honvédség Műveleti Központ kiad-
ványa, Budapest, 2010. p 15

19 Magyar Honvédség Tapasztalat-feldolgozó Kézi-
könyv, a Magyar Honvédség Műveleti Központ kiad-
ványa, Budapest, 2010. p 15

20 Magyar Honvédség Tapasztalat-feldolgozó Kézi-
könyv, a Magyar Honvédség Műveleti Központ kiad-
ványa, Budapest, 2010. p 14

21 Magyar Honvédség Tapasztalat-feldolgozó Kézi-
könyv, a Magyar Honvédség Műveleti Központ kiad-
ványa, Budapest, 2010. p 22

ban kevés szó esik a megfigyelés tárgyáról. 
Boyd megfigyelése a világ, leszűkítve a ka-
tonai területre a „célra” (harcászati, stratégiai 
stb.) és azt befolyásoló valóság megismerésé-
re irányul. „Ha nem kommunikálsz a külvi-
lággal, hogy információkat gyűjts a tudásról, 
megértésről, egyszerűen megszűnsz létezni, 
bizonytalan és érdektelen részévé válsz a vi-
lágnak.”22 A termodinamika 2 tételét használ-
ja, mint elméleti alapot. Ennek megfelelően 
a TAFE megfigyelés mire irányul? Idézve a 
TAFE kézikönyv meghatározását: „…a pa-
rancsnokok (vezetők) eszköze a szervezetük-
nél feltárt hiányosságok megszüntetésére, a 
vezetői kontroll erősítésére és információs 
igényük kielégítésére.” A megfigyelés itt a 
problémákra, mint megoldandó feladatokra, 
valamint a hiányosságokra, és mint informá-
ciós igények kielégítésére irányul.23 Boyd 
szerint a megfigyelés által új információkat 

veszünk figyelembe a változó világunkról, és 
az elménk egy nyitott rendszerré válik, ami 
elengedhetetlen az új elméleti modellek meg-
alkotásához. A nyitott rendszer segít legyőzni 

22 Frans P.B. Osinga: Science, Strategy and War: The 
Strategic Theory of John Boyd (Strategy and History), 
Eburon Academic Publishers, Delf, 2005, p 271

23 Magyar Honvédség Tapasztalat-feldolgozó Kézi-
könyv, a Magyar Honvédség Műveleti Központ kiad-
ványa, Budapest, 2010. p 7

1. ábra. A megfigyelés életciklusa21
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a zavarodottságot és a mentális entrópiát.24 
A TAFE rendszer megfigyelése is információ-
gyűjtés, mint kiemeltük a hiányosságokról, a 
cél pontosságának eltéréseiről. Tehát a TAFE 
megfigyelés csak abban az esetben szolgálja 
az elméleti modelljeink alapjainak, ha nem 
rendelkezünk már valamely szabályzóval, 
doktrínával, (Boyd szerint dogmával), minden 
más esetben hibát mér. Boyd, megfigyelés fo-
galma az egyéneket és szervezeteket a megol-
dás érdekében tevékenykedő éber figyelőnek 
feltételezi.25 A TAFE megfigyelés fogalma 
könnyen belátható, hogy szintén a tökéle-
tesség elérése a cél, de a hibákra és annak 
okaira világít rá. Az emberi természetből ere-
dően jobban szeretjük a megoldásokat, mint a 
hibákat, sőt azt kell mondanunk, hogy persze 
kultúrafüggő, de a hibáink elfedése sokkal 
emberibb tulajdonság, mint az azzal való nyílt 
szembenézés. A TAFE rendszer megfigyelé-
seinek legnagyobb kihívása pontosan ebből a 
kettősségből ered. Az intézményesített TAFE 
megfigyeléseinek sikerét befolyásoló másik 
nagy terület, az elvárt normákkal való ösz-
szehasonlítás, a következtetések és javaslatok 
meglátási képességének foka. Ezen elméleti 
megközelítés lényege, hogy egy katonai mű-
veletet, de általában a műveleteket az érvény-
ben lévő doktrínák, szabályzatok, utasítások 
alapján kell megtervezni és annak megfele-
lően végrehajtani. Ebből az következik, hogy 
egyszerűen ismerni kell a végrehajtás szabá-
lyozó környezetét, s ami talán még fontosabb, 
hogy képesnek kell lenni annak megfelelően 
tevékenykedni. A haderők felkészítésének, ki-
képzésének az a célja, hogy felkészítsük, ki-
képezzük a haderő tagjait és megfelelő szintű 
egységeit a doktrínákban, szabályzatokban le-

24 Brett és Kate McKay: The Tao of Boyd: How to Mas-
ter The OODA Loop, https://www.artofmanliness.
com/2014/09/15/ooda-loop/, 2018.04.03. letöltés

25 Brett és Kate McKay: The Tao of Boyd: How to Mas-
ter The OODA Loop, https://www.artofmanliness.
com/2014/09/15/ooda-loop/, 2018.04.03. letöltés

írt feladatok végrehajtására. Egy adott egyén, 
mert megfigyeléseket így vagy úgy, de csak 
egyének tudnak tenni, még ha azok később 
csoportos, véleményekké, vagy tapasztala-
tokká is válnak, csak abban az esetben tudja 
megállapítani a megfigyeléséből, hogy az elté-
rés, az a cél pontosságának mértéke fenn áll-e 
vagy nem, ha ismeri az elvárt cselekményeket, 
szabályzatokat, tehát kiképezték a feladatokra. 
Az intézményesült TAFE megfigyeléseinek 
akkor van relevanciája, ha az előírások szerint 
került valamely feladat végrehajtásra, a vég-
rehajtók erre a kiképzést megkapták és ennek 
ellenére sem sikerült az adott célt elérni, tehát 
eltérés van a pontosságban. Ebben az esetben 
lehet tovább lépni egy javító folyamat megal-
kotására. Minden más esetben, még ha a meg-
figyelés, észlelés helyes is, nem juthat másra 
az elemzés, csak arra, hogy nem a szabályzók 
alapján hajtották végre a feladatot, tehát nem 
a szabályzók a rosszak, hanem annak ismeré-
tében, vagy végrehajtási képességében van a 
hiba. S valóban ebben az esetben ezt hibának 
is kell tekinteni, úgy is mondhatnánk, hogy 
maga a hiba a tapasztalat, mivel meg lehet 
állapítani, hogy a kiképzettség mértéke nem 
megfelelő, ami természetesen hasznos megfi-
gyelés és lehet is javítani a TAFE rendszerek 
alkalmazásával. Az igazi klasszikus megfigye-
lés az, ha látszólag minden rendben történt, 
a sikeresen végrehajtott elvek, szabályzatok 
ellenére sem érhető el az elvárt cél. Ugyan-
ebbe a kategóriába tartozik az új problémák 
megoldási kísérlete, amihez nem rendelke-
zünk elméleti modellel. Ezekben az esetekben 
következik maga a tanulási folyamat, misze-
rint meg kell kérdőjeleznünk a szabályzóinkat 
és annak módosításán, majd az ahhoz tartozó 
javított cselekvésen keresztül eljutunk a leg-
jobb gyakorlatok megtalálásáig, vagy egy-
szerűen egy új szabályzót kell alkalmaznunk. 
A TAFE rendszer megfigyelés modellje tel-
jesen megfelel, ugyan hangsúlyaiban sokkal 
kötöttebb és merevebb, az OODA hurok meg-
figyeléssel szemben támasztott ismérveinél. 
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Elemzés-értékelés szakasza

Az elemzés és értékelés szakasz célja a jóváha-
gyott azonosított tapasztalatok további feldol-
gozása, illetve – kijelölést, vagy felkérést kö-
vetően – a parancsnoki (vezetői) információs 
igény kielégítése.26 Ennek megfelelően ebben 
a szakaszban végrehajtásra kerülhet egysze-
rűsített és speciális elemzés is. egyszerűsített 
elemzést az azonosított tapasztalat feldolgozá-
sa folytatására, speciális elemzést a parancs-
noki (vezetői) információs igény kielégítésére 
végrehajtott elemzés során kell alkalmazni. Az 
elemzés-értékelés feladatainak végrehajtásá-
ra három alapesetet különböztetünk meg. Az 
első, amikor az egyszerűsített elemzéssel (ami 
a speciális elemzés releváns és végrehajtható 
részeinek) az azonosított tapasztalatokat ele-
mezzük-értékeljük és a megoldásukra, kijaví-
tásukra elgondolást alakítunk ki, és cselekvési 
változatokat építünk fel. Egyszerűsített elem-
zést a tapasztalat-feldolgozó állomány hajtja 
végre a rendszerbe bevitt megfigyelések minő-
sítésére, a megfigyelések, azonosított- és beve-
zetett tapasztalatok közötti összefüggések, fo-
lyamatok, hatások, trendek felfedésére, a javító 
folyamat eredményének vizsgálatára, illetve 
az azonosított tapasztalatok minősítését kö-
vető TAFE tevékenység során. Egyszerűsített 
elemzést a katonai szakmai követelményeknek 
alapján, a DSZKHVÁLE kérdésrendet27 fel-
használva, az elemzési feladathoz legjobban 
alkalmazható és a szervezetelemzési képessé-
geihez igazodó speciális elemzési és statiszti-
kai módszer, eljárás szükséges mértékben való 
alkalmazásával kell végrehajtani.28

26 Ált/31 A Magyar Honvédség Műveleti Tapasztalat-
feldolgozó Rendszerének Működési Szabályzata, 
Magyar Honvédség Kiadványa, Budapest, 2010. p 45

27 Betűszó, a vizsgálandó kérdésterületek kezdőbetűiből 
áll össze: Doktrína, Szervezet, Kiképzés, Haditech-
nika, Vezetés, Személyi állomány, Létesítmények, 
Együttműködés.

28 Ált/31 A Magyar Honvédség Műveleti Tapasztalat-
feldolgozó Rendszerének Működési Szabályzata, 

DSZKHVÁLE kérdésrend29:
1. Doktrína:

a)  A hatályban lévő doktrínák szabályoz-
zák, vagy érintik a témát?

b)  Az érvényben lévő eljárások, eljárásren-
dek végre lettek hajtva?

c)  Az érvényben lévő eljárások, eljárás-
rendek részben vagy egészben tudják-e 
javítani, vagy csökkenteni a témában 
megfogalmazott probléma hatását?

d)  Ha a témával kapcsolatos doktrína, vagy 
eljárás nem létezik, szükséges-e egy új 
doktrína kiadása, vagy eljárás kifejlesz-
tése a probléma orvosolására?

2. Szervezet 
a)  Hol, és milyen szervezetnél fordult elő a 

témában megfogalmazott probléma?
b)  Az érintett szervezetnek milyen az irá-

nyítási/feladat rendje?
c)  Mik a szervezeti értékek és prioritások?
d)  Meg vannak a szervezet erőforrásai (hu-

mán, felszerelés, eljárások) a téma ke-
zelésére?

e)  Megfelelően kezelte a szervezet a té-
mát?

f)  A parancsnok (vezető) tisztában van a té-
mával, és ha igen miért nem került eddig 
megoldásra?

g)  Milyen kör van tisztában, és milyen kört 
érint a téma a szervezeten belül?

3. Kiképzés 
a)  Hogyan hajtják végre a kiképzési ered-

mények értékelését és ellenőrzését?
b)  A rendszeresített felszerelés vagy eszkö-

zök használatának nem ismerete, vagy a 
hozzá nem értés hiánya okozhatta a témát?

Magyar Honvédség Kiadványa, Budapest, 2010. 
p 45

29 Ált/31 A Magyar Honvédség Műveleti Tapasztalat-
feldolgozó Rendszerének Működési Szabályzata, 
Magyar Honvédség Kiadványa, Budapest, 2010. p 
58-61.
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c)  A témával kapcsolatosan létezik kikép-
zési ág vagy tárgykör?

d)  A témával kapcsolatos kiképzési ág 
vagy tárgykör megfelelően, vagy időben 
lett végrehajtva?

e)  A téma egy gyakorlat végrehajtása során 
lépett fel?

f)  A témában érintett személyeknek van 
befolyása a kiképzésre?

g)  A témában érintett parancsnok (vezető) 
támogatja és/vagy érvényesíti a kikép-
zési követelményeket?

h)  A kiképzés az előírásoknak megfelelően 
volt megtervezve és előkészítve?

4. Haditechnikai eszközök és anyagi készletek 
a)  A témát részben, vagy egészben a rend-

szeresített eszközök és felszerelések al-
kalmatlansága, vagy karbantartottsága 
hiánya okozta?

b)  Milyen más eszközök tartoznak abba az 
eszközrendszerbe, ahol a téma keletke-
zett?

c)  Milyen jelenleg nem meglévő működé-
si-képességet nyújtana egy új rendszer 
bevezetése?

d)  Milyen működési teljesítménynövelés 
szükséges a téma kezeléséhez?

e)  A működési teljesítménynövelés elérhe-
tő-e új rendszerek rendszeresítése nélkül 
is? Ha igen, hogyan?

f)  Milyen kör lenne az új rendszer elsődle-
ges-, és másodlagos felhasználója?

g)  Okozhatta-e a témát részben, vagy egész-
ben külső szervezetekkel való együttmű-
ködési-, koordinációs-, kommunikációs 
képesség hiánya, vagy csökkenése?

5. Vezetés 
a)  A parancsnok (vezető) megértette a 

probléma területét, körét?
b)  Rendelkezésre állnak a szükséges pa-

rancsnoki (vezetői) források?
c)  Megfelelően vannak fejlesztve a vezetői 

képességek?

d)  Megfelelően értékelte a parancsnok 
(vezető) a téma következményeit, sür-
gősségének és kockázatának a szintjét, 
valamint fenyegetését a működési telje-
sítményre?

e)  Tisztában van a parancsnok (vezető) a 
szervezetén belül meglévő akadályozó 
és előmozdító tényezőkkel a téma meg-
oldására?

f)  Befolyásolja-e a téma az érintett szerve-
zet műveleti képességét?

6. Személyi állomány 
a)  Okozhatta-e a témát részben, vagy 

egészben a nem megfelelően képzett, 
vagy a beosztásra alkalmatlan szemé-
lyek speciális (kulcs) pozícióba történő 
kinevezése?

b)  Elegendő a személyi állomány a felada-
tok elvégzésére?

c)  A tényleges feladatok pontosan rögzítve 
vannak a munkaköri leírásokban?

d)  Az adott beosztásban lévő személy (-ek) 
megfelel (-nek) a munkaköri leírásban 
meghatározott követelményeknek?

e)  Ha a téma megoldása új anyagi esz-
közök, rendszerek, vagy felszerelések 
rendszeresítését igényli, szükséges-e új 
beosztások létesítése, vagy új képesíté-
sek, követelmények beosztáshoz való 
előírása?

f)  Az új beosztásokhoz, vagy beosztási kö-
vetelményekhez, képesítésekhez szüksé-
ges-e új kiképzési program kidolgozása?

7. Létesítmények 
a)  Okozhatta-e a témát részben, vagy 

egészben a nem megfelelő infrastruk-
túra? Ha igen, az alkalmatlanságot az 
infrastruktúra elavultsága, vagy nem 
megfelelő használata okozta?

b)  Történt-e új műszaki fejlesztés, ami nem 
felel meg a követelményeknek?

c)  Keletkezett-e kár, vagy fenn áll-e annak 
további veszélye?
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d)  Okozhatta- a témát a nem megfelelő el-
lenőrzés, felügyelet?

e)  Okozhatták-e a témát részben, vagy 
egészben az utak, vasúti nyompályák ál-
lapota, a létesítmények működtetése és 
karbantartása?

8. Együttműködési-készség 
a)  Összefügg-e a téma az együttműködési-

készséggel?
b)  Ha igen, milyen az együttműködési-

készség?
c)  Van-e az eljárások, folyamatok között 

együttműködés?
d)  Okozhatta-e a témát személyek közötti 

együttműködési-készség hiánya?

DSZKHVÁLE kérdésrend használatával 
átfogó képet lehet alkotni a probléma jelle-
géről, és a megoldási lehetőségek tárházáról. 
A kérdésrendre adott válaszok a statisztikai 
módszerek teljes tárházával kerülhetnek fel-
dolgozásra, két vagy több változós válaszadá-
si lehetőségekkel, számszaki értékelésekkel. 
Boyd OODA hurok elméletének megfelelő-
en ez a szakasz és elemzési típus az orientá-
ció fázisának felel meg. A megfigyeléseinket 
részekre szedjük és „motoros szánokat”30 

30 Brett és Kate McKay: The Tao of Boyd: How to Mas-
ter The OODA Loop, https://www.artofmanliness.
com/2014/09/15/ooda-loop/, 2018.04.03. letöltés, 
John Boyd OODA hurok elméletének orientációs 
fázisának szemléltetés érdekében használt hasonlat. 
“Képzeld el, hogy a sípályán vagy több más síelő-
vel, ugyanakkor képzeld, hogy Floridában vagy és 
egy külsőmeghajtású motorcsónakot vezetsz, talán 
egy vízisíelőt is húzol. Képzeld el továbbá, hogy 
biciklizel egy szép tavaszi napon. Képzeld, hogy a 
fiadat a raktáráruházba viszed és észreveszed, hogy 
egy gumilánctalpas tank teljesen elbűvölte. Na, most 
képzeld el, hogy leveted a síléceket, de továbbra is 
a sípályán vagy. Képzeld el, hogy a motorokat leve-
szed a motorcsónakról, és nem vagy tovább már Flo-
ridában. A bicikliről leveszed a kormányt és a többi 
részét eldobod. Végül, leveszed a gumilánctalpat a 
játéktankról. Tehát a következő különálló alkatrésze-

építünk, több változatban is, hogy a legmeg-
felelőbb megoldást találjuk meg. Az elemzési 
képesség foka pedig az OODA hurok diag-
ramja szerint alakul. A speciális elemzés, az 
már teljesen más is lehet. Három alapesete van 
a végrehajtásának, az első a szintén folyamat-
ba épített speciális, vagy, teljes, átfogó elem-
zés-értékelés végrehajtása, ami egy, vagy több 
azonos, kapcsolódó megfigyelés, kialakult 
tendenciának az átfogó elemzése. A speciális 
elemzés egyfajta közbevetett, vagy utólagos 
vizsgálatot jelent. A harmadik alapesete az 
elemzés-értékelésnek az elöljáró, vezető ál-
tal támasztott információ igény kiszolgálása. 
Ebben az esetben, egy adott művelet, feladat 
tervezése során, vagy végrehajtása közben 
felmerülő információ igényeket, elemzési kö-
vetelményeket, határoznak meg és e követel-
mények teljesítésére végrehajtási és elemzési 
tervet készítenek. A vezetői információs igény 
kielégítésére tervezett és végrehajtott speciális 
elemzés egy önálló TAFE folyamat, amely 
egy magasabb tervezés, műveleti vezetés, 
döntéshozás egy eleme. Tartalmaz megfigye-
léseket, elemzéseket, következtetéseket, ja-
vaslatokat. Tehát a speciális elemzés egyszer-
re lehet egy TAFE folyamat része, és maga a 
TAFE folyamata egy adott műveletnek.

A speciális elemzés végrehajtásának lépései:31

1) Elemzés tisztázása:
a)  Előzetes információgyűjtés 
b)  Az információ áttekintése 
c)  Problémás területek feltárása 
d)  Az Elemzési Követelmény tisztázása 

id vannak: Sílécek, csónakmotor, kormány, gumilánc-
talp.” Boyd, azt kérdezte, hogy mit gondolnak, mi fog 
kikerekedni, ha ezen alkatrészeket egybeépítjük? Egy 
motoros szán válaszolta! Az orientáció, az a képes-
ség, amely segítségével képletes motoros szánokat 
építünk a saját környezeti bizonytalanságunk leküz-
désére.”

31 Ált/31 A Magyar Honvédség Műveleti Tapasztalat-
feldolgozó Rendszerének Működési Szabályzata, 
Magyar Honvédség Kiadványa, Budapest, 2010. p 47
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e)  Hipotézisek kidolgozása, megfogalmazása
f)  Az elemzés részekre osztása
g)  Az Elemzés Tárgyainak meghatározása
h)  Tervekbe történő bedolgozás

2. Elemzés előkészítése:
a)  Fájlok előkészítése
b)  Az Elemzés Végrehajtási Terv elkészí-

tése
c)  Az Elemzési Terv elkészítése
d)  Adatgyűjtés megtervezése és az Adat-

gyűjtési Terv elkészítése
e)  Interjúk előkészítése
f)  Kérdőívek elkészítése

3. Feladat alatti elemzés:
a)  Interjúk megszervezése és végrehajtása 
b)  Kérdőívek feldolgozása és értékelése 
c)  Helyszíni Megfigyelések gyűjtése
d)  Adatok rögzítése
e)  Visszaellenőrzés

4. Feladatot követő elemzés:
a)  Rendszerezés
b)  Grafikus ábrázolás
c)  Adatok előkészítése
d)  Alapszintű elemzés végrehajtása
e)  Középszintű elemzés végrehajtása
f)  Emelt szintű elemzés végrehajtása
g)  Matematikai modellezés
h)  Elemzés aktualizálása
i)  Javaslatok kidolgozása

5. Elemzési jelentés:
a)  A jelentésben érintettek és a jelentés cél-

jának meghatározása
b)  A jelentés összeállítása

A TAFE rendszer elemzés-értékelés lépé-
seinek összefoglalása az 5 lépcsős felsorolás-
ban látható. A lépések gyakorlatilag teljesen 
lefedik a TAFE folyamat egészét az elemzés 
tárgyának meghatározásától a javaslatok meg-
fogalmazásáig. Az összes lépés ismertetését 
mellőzve csupán csak egy területre szeretném 

ráirányítani a figyelmet, melynek jelentősége 
a speciális elemzés sikerének a kulcsa. Ez a 
terület az elemzés tárgyának, (megfigyelés tár-
gyának) a kiválasztása meghatározása, kikö-
vetkeztetése. Az elemzés tárgyának meghatá-
rozása ugyan úgy, mint a megfigyelés részben 
a tárgy meghatározása kritikus pontja a folya-
matoknak, ez az a terület, ami miatt a legtöbb 
esetben maga az elemzés, vagy a TAFE rend-
szer célt téveszthet. Boyd szavaival élve itt dől 
el, hogy motoros szánt építünk, vagy a kala-
pácsos ember szindrómát32 erősítjük. A TAFE 
rendszer magába foglalja a problémák, hiá-
nyosságok keresését (megfigyelését, elemzé-
sét) és azok kijavítását. OODA hurok elmélet 
azonban azt sugallja számunkra, hogy a meg-
oldási lehetőségeket keressük ne a hibákat. Ez 
a tény alapvető filozófiai különbséget jelent. A 
TAFE elemzés tárgyának meghatározásánál is 
a megoldandó eredeti feladat (kihívás), kell, 
hogy szerepeljen, nem pedig a hiba, az eltérés. 
Az elemzés-értékelés az előző esetben képes 
valós megoldási javaslatokat megfogalmazni, 
míg a második esetben a hibák kijavításával 
terhelt újra próbálkozás lesz a rendszer jellem-
zője, ami szinte megegyezik a kalapácsos em-
ber szindrómával. 

Döntés-előkészítés és jóváhagyás  
szakasza

A döntés-előkészítés és jóváhagyás szakaszá-
ban a javító folyamat részletes kidolgozása, 
valamint a parancsnok (vezető) döntésének 

32 Charlie Munger (pénzügyi befektető) által használt 
kifejezés:„ If you have only a hammer, evrything 
looks like a nail”, a Mentális Modellekről tartott 
előadásainak központi témája a “a kalapácsos ember 
szindróma”. Ebben a helyzetben az emberek az előt-
tük álló problémát a számukra elérhető egy vagy két 
elméleti modell segítségével próbálják megoldani. 
Azt hiszik, sőt gyakran tántoríthatatlanul bíznak ben-
ne, hogy minden probléma megoldható az ő elméleti 
modelljükkel. Tehát csak használják a kalapácsot újra 
és újra egyre zavarodottabban és kiábrándultabban.
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megfelelően a javító folyamat megvalósí-
tására vonatkozó végrehajtási tervet össze-
állítása történik.33 A döntéselőkészítésnek 
számos fázisa lehet, helyzet és megoldandó 
problémától függően. Az előző fázisban meg-
fogalmazott cselekvési modellek, változatok 
közül a legalkalmasabbat kell kiválasztani. 
A kiválasztás, az az a döntés megkönnyíté-
sére különböző összehasonlításokat és mo-
dellezéseket, szimulációt használhatunk. A 
cselekvési változatok összevetésének alap-
fajtája az úgynevezett mátrix, vagy súlyo-
zásos mátrix rendszerek. A lényege a rend-
szereknek az, hogy egy előre meghatározott 
szempontrendszer szerint azonos pontértékű, 
vagy fontossági rendnek megfelelően egy 
adott állandóval történő felszorzás eredmé-
nyeként kapott pontértékű összehasonlítást 
végzünk. A kapott eredményektől függően 
a több pontot kapott változat lehet a támo-
gatható.  A cselekvési változatokat alá lehet 
vetni számítógépes modellezésnek, akár 
szimulációnak is a döntés megkönnyítése 
érdekében. Boyd OODA hurok elméletében 
a döntés fázisáról nem sokat mond, azt felté-
telezi, hogy a cselekvési modellek, amelyek 
az orientáció alatt kiépítésre kerültek lesznek 
a döntések alapjai. A döntés sebességéről és 
a döntések minőségéről azonban részlete-
sen értekezik. Az OODA hurok azonban a 
kétségeket is megfogalmazza a döntésekkel 
kapcsolatosan, legalább is a bizonytalansá-
got annak sikerében. Ennek megfelelően a 
döntéseink folyamatosan táplálják az OODA 
hurok újra indítását és működését, mivel a 
döntés következtében bekövetkező cselek-
vés lesz a megfigyelésünk tárgya, ami mind 
az OODA hurok, mind a TAFE rendszer ki-
induló pontja.34 Ami a TAFE rendszer dön-
téseit illeti meg kell még jegyeznünk, hogy 

33 Magyar Honvédség Tapasztalat-feldolgozó Kézi-
könyv, a Magyar Honvédség Műveleti Központ kiad-
ványa, Budapest, 2010. p 27

34 Brett és Kate McKay: The Tao of Boyd: How to Mas-

minden egyes TAFE döntés, javító folyamat, 
vagy végrehajtási terv, egy speciális elem-
ző-értékelő fázist indít el, mivel a döntést 
meghozó parancsnok elemi informáci-
ós igénye a saját döntései eredményének 
visszaellenőrzése, igazolása, vagy cáfolata. 
A döntéssel egyidőben az elemzési köve-
telmények is meghatározásra kell, hogy 
kerüljenek.35 

Bevezetés szakasza

A bevezetés szakaszban a meghatározott 
javító folyamat feladatait hajtjuk végre, 
azaz annak „tesztelését”. Amennyiben a 
javító folyamat sikeresnek lett értékelve az 
illetékes parancsnok (vezető) az azonosí-
tott tapasztalatot bevezetett tapasztalatnak 
minősíti. A javító folyamat sikertelensége 
esetén az azonosított tapasztalat „vissza-
kerül” a TAFE elemzés-értelés szakaszába 
és a folyamat onnantól kerül újbóli végre-
hajtásra.36 Az OODA hurok cselekvés fá-
zisának felel meg. Minden, amit a döntés 
TAFE lépéseiről megállapítottunk érvényes 
a TAFE bevezetés fázisára is. A kialakított 
elméleti modellek felhasználásával új és 
újabb megoldások születnek a tapasztalatok 
bevezetése, és bevált gyakorlattá alakulása 
a megfigyelt tevékenység végrehajtási gya-
koriságával egyenesen arányos. A beveze-
tett tapasztalat hatásának visszaellenőrzése 
a TAFE rendszer újbóli megindítását ered-
ményezi, s mindaddig folytatni kell, amíg a 
lehető legjobb gyakorlatot meg nem találja 
a rendszer. Az OODA hurok elmélet értel-
mében azonban minden egyes bevezetett 
tapasztalat elavultá is válhat, amennyiben 

ter The OODA Loop, https://www.artofmanliness.
com/2014/09/15/ooda-loop/, 2018.04.03. letöltés,

35 A szerző véleménye.
36 Magyar Honvédség Tapasztalat-feldolgozó Kézi-

könyv, a Magyar Honvédség Műveleti Központ kiad-
ványa, Budapest, 2010. p 27
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megváltoznak a körülmények és a tevékeny-
ség már nem tudja betölteni az elvárt ered-
ményt. A TAFE rendszer bevált gyakorlatai 
általános értelemben bevezetésre kerülnek a 
feladatok végrehajtását szabályozó doktrí-
nákba, szabályzókba és a mindennapi terve-
ző, elemző munkába. Ezen tevékenységek 
során részei a szervezeti kultúra épülésének 
és jó példája a szervezeti tanulási folyamat-
nak. 

Összegezve a TAFE rendszer hatékony 
eszköz a haderők kézében arra, hogy a tevé-
kenységeiket tökéletesítsék. A TAFE rend-
szer elméleti alapja a fentiekben bebizonyí-
tott módon a John Boyd féle OODA hurok 
elmélet, de nem egy az egyben alkalmazása, 
habár rendkívül sok hasonlóságot mutatnak 
a fázisai. A TAFE rendszer egy módosított 
specifikus OODA hurok. A TAFE rendszer 
az OODA lépések végrehajtását nem egy 
kihívás megoldására, vagy egy adott fel-
adat végrehajtására, hanem egy meglévő 
feladatrendszer hiányosságainak, sikerte-
lenségének, kudarcainak a feltárására és a 
siker kritériumainak a feltárására szolgál. 
Az OODA hurok egy problémamegoldó 
rendszerelmélet, ezzel szemben a TAFE 
rendszer többnyire egy módosító, tökéle-
tesítő, tanulási folyamatokat támogató in-
tézményesített keret. Igaz az idézet állítása 
miszerint: Az intézményesített műveleti 
tapasztalatfeldolgozás „… a parancsnokok 
(vezetők) eszköze a szervezetüknél feltárt 
hiányosságok megszüntetésére, a vezetői 
kontroll erősítésére és információs igényük 
kielégítésére. A TAFE a parancsnoki visz-
szacsatolásnak-értékelésnek egy alapvetően 
meghatározó eleme, a szervezet memóriá-
ja.”.37 Igazságtalanok lennénk a TAFE rend-
szerrel, ha nem említenénk meg a pozitív 

37 Magyar Honvédség Tapasztalat-feldolgozó Kézi-
könyv, a Magyar Honvédség Műveleti Központ kiad-
ványa, Budapest, 2010. p 7

tapasztalatok gyűjtésének, feldolgozásának 
támogató képességét is. Maga a rendszer 
erre is alkalmas, de mivel tanulni többnyire 
a hibáinkból szoktunk ennek a megjelenése 
a TAFE adatbázisokban elenyésző.

Az OODA hurok és a segítségével felépí-
tett TAFE rendszerek a szervezeti tanulási fo-
lyamatok motorjai. Azon haderők, amelyek 
sikeresen alkalmazzák az említett elmélete-
ket támogatják a „motoros szánok” építését 
és felismerik és csökkentik a kalapácsos em-
ber szindróma kialakulásának lehetőségét, 
nagyobb eséllyel győzedelmeskednek el-
lenfeleiken.
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2. ábra. Az intézményesített Tapasztalat-feldolgozás folyamata: 
(Ált/31 A Magyar Honvédség Műveleti Tapasztalat-feldolgozó Rendszerének Működési Szabályzata, 
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(A szerző szerkesztése és fordítása)
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Bevezetés

2011. és 2013. tavaszán három műveleti 
jellegű afganisztáni misszió után kerültem 
kijelölésre a Magyar Honvédség Logiszti-
kai Mentorcsoport fegyverzeti és gépjár-
műjavító mentorrészleg vezetőjévé. Mind-
két misszió során a feladatokat alapvetően 
műveleti oldalról közelítettem meg, habár 
a misszió küldetése az afgán fél képzési 
kapacitásának bővítése, fejlesztése volt, 
mindvégig fő célként a feladatok esemény 
nélküli biztonságos végrehajtását tartottuk 
szem előtt. Ebben az időszakban ugrássze-
rűen növekedett meg a ”belülről – afgán 
fél részéről” jövő támadások száma, amely 
alapjaiban veszélyeztette a ISAF1 nem-
zetek és az Afgán Nemzeti Haderő között 
kialakult, kölcsönös bizalmon is alapuló 
viszonyt. Bár szerencsére esetünkben nem 
történt ilyen jellegű incidens, a lehetséges 
legveszélyesebb cselekvési változatokra 
igyekeztünk felkészülni, jelzem ebben az 
időszakban semmilyen extra saját erők vé-
delme (FP) képességgel nem rendelkezett a 
mentorcsoport. A probléma kezelése érde-
kében saját rendszabályokat vezettünk be, 
természetesen a szövetségesi rendszerben 
is megjelenő direktíváknak és iránymuta-
tásoknak megfelelően, sok esetben azokat 
szem előtt tartva, bizonyos esetekben azo-
kat szükségszerűen elhagyva.

1 Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erő - Interna-
tional Security Assistance Force (ISAF).

A következőkben a misszió ideje alatt ösz-
szeállított – a Magyar Honvédség műveleti 
tapasztalat-feldolgozó rendszeréhez kapcso-
lódó – megfigyelés jelentés egyes részleteit 
mutatom be annak érdekében hogy érzé-
kelhetővé váljanak egy a műveleti területen 
szolgáló kisalegység parancsnok meglátásai 
a témával kapcsolatosan.

1. A 2013 évben felterjesztett  
„megfigyelés jelentés” tartalmi  

elemei

A megfigyelés (2013): „Az afganisztáni 
hadszíntéren az ellenálló erők által használt 
„Green on Blue” eljárás, támadási forma al-
kalmazása növekvő tendenciát mutat, amely 
támadási forma elhárítására a mentor és ta-
nácsadó állomány a hazai felkészítés során 
nem kellő mértékben kerül felkészítésre”.2

Ahogy a megfigyelés megfogalmazásából 
látható alapvetően képességbeli hiányosság-
ról volt szó. A felkészítés során a saját erők 
védelme rendszabályainak – ellenállók által 
házilag készített robbanóeszközök elleni vé-
delem (CIED), rajtaütés, lesállás stb. – be-
gyakorlása végrehajtásra került, azonban a 
mentor állomány nem teljeskörű instruk-
ciókkal rendelkezett azon lehetséges ese-
tekre, erőszakos cselekedetekre, amelyek a 
mentoráltak köréből indulhat a mentoráltak 
irányába.

2 MH Logisztikai Mentorcsoport – 7. Megfigyelés je-
lentés – Felkészítés GOB támadások kezelésére.

VARGA TAMÁS ŐRNAGY:  
A „GREEN ON BLUE” ESEMÉNYEK VIZSGÁLATA  

ÉS FELKÉSZÍTÉS ESEMÉNYEK KEZELÉSÉRE  
A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN
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A megfigyelés kifejtése: Az Afganisztán-
ban az ellenálló erők által végrehajtott mű-
veletek során 2007-ben jelent meg a „Green 
on Blue” (GOB) eljárás, támadási forma. 
A NATO Afganisztáni stratégiája, amely 
során a hangsúly a különböző kiképző és ta-
nácsadó feladatok végrehajtására helyeződött 
át, jó alkalmat nyújtott és nyújt az ellenállók 
részére a GOB eljárás eredményes alkalma-
zására. 

A támadási forma, amely során afgán part-
ner (afgán fegyveres erő aktív, vagy felkészí-
tés alatt álló tagja) (Green) közös művelet, 
kiképzési feladat vagy egy helyen (táborban, 
kiképzési helyszínen) tartózkodás során a 
rendelkezésére álló fegyverrel (halálos) erőt 
alkalmaz külföldi katonákkal, személyekkel 
(Blue) szemben.

GOB támadás lehetséges esetei:
• Személyes indittatás – amely során az af-

gán személy személyiségében érzi sértve 
magát, vagy személyes probléma, ese-
mény arra ösztönzi, hogy megtámadja kül-
földi partnerét;

• Zsarolás, fenyegetés eredménye – amely 
során az adott személyt élete-, vagy csa-
ládja élete, testi épsége veszélyeztetésével 
veszik rá a támadás végrehajtására;

• Ellenálló erők beszivárgó elemei által vég-
rehajtott.

GOB támadás során általánosságban el-
mondható, hogy az ellenálló erők beszivá-
rognak az Afgán biztonsági erők (ANA – Af-
gán nemzeti Haderő, ANP – Afgán Nemzeti 
Rendőrség stb.) kötelékébe, vagy a már ott 
szolgáló aktív állományt veszik rá erőszak-
kal, zsarolással a támadás végrehajtására. 
A támadás végrehajtására kijelölt vagy jelent-
kező tagok napi munkájuk vagy kiképzésük 
végrehajtása során felderítést és információ-
továbbítást hajtanak végre, és az ellenálló ve-
zetők elképzeléseinek megfelelően, az adott 
időpontban hajtják végre a támadást.

Green-on-Blue támadások statisztikai adatai3

A statisztikai adatokat elemezve megálla-
pítható, hogy 2007–2012 között 74 alkalom-
mal hajtottak végre GOB támadást, amely tá-
madások során 138 NATO vagy USA katona 
vesztette életét. A támadások száma 2012-ig 
folyamatosan emelkedett, amely arra enged 
következtetni, hogy az ellenálló erők felis-
merték az alkalmazott eljárás eredményessé-
gét, használhatóságát és azt, hogy a támadás 
elleni védekezés lehetősége korlátozott.

A GOB támadás alapvetően különbözik 
az egyéb veszélyeztetettségi formáktól (raj-
taütés, lesállás, házilagos robbanóeszközök-
kel végrehajtott támadás) mivel az a mentor, 
tanácsadó személyhez szorosan kapcsolodó 
„bizalmi kör”-ből érkezik és nem azon 
kívűlről. Az afgán partner erőkkel együtt 
dolgozó személyek (mentorok, tanácsadók 
stb.), a velük napi munkavégzés során együtt 
dolgozó parner állománnyal közös munka-
kapcsolatot alakít ki, amely kapcsolat egy 
bizonyos szintű bizalmat igényel. 

A GOB támadás elleni védekezés rendkívűl 
nehéz mivel a kialakult bizalomból kiindulva 
a megtámadott kismértékben számít táma-
dásra a munkatársai köréből, valamint az idő 

3 https://www.google.hu/search?q=green+on+blue+at
tack&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUK
EwiHlOO_s5bbAhVBbFAKHamgDiYQ_AUICigB
&biw=1536&bih=759#imgrc=pN9v9S01MfjW5M: 
(letöltés ideje: 2018. 05. 21.)



ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 171

és tér faktorok rendkívűl megnehezítik, vagy 
egyáltalán nem teszik lehetővé a támadás 
gyors és erőteljes elhárítását.

További veszélyként jelentkezik, hogy egy 
sikeresen végrehajtott GOB támadás a már 
felkészült és támadás végrehajtására kész 
személyekre inspirálólag hat és az első eset 
bekövetkezésétől számított 72 órán belül egy 
újabb GOB támadás kockázata kiemelkedő-
en magas bármely kiképző-, tanácsadó misz-
szió esetén.

2012. évben a növekvő GOB támadások 
felszámolása érdekében az ISAF parancs-
noka elrendelte a ”Guardian Angel” (GA) 
rendszabályok bevezetését. A rendszabály 
alkalmazása során minden esetben a kiképző 
és tanácsadó állomány közelében biztosító 
állománynak kell tartózkodnia (a rendelke-
zésre álló védelmi és támadó képességekkel 
rendelkezve) a GOB támadások elhárítása 
érdekében, egyfajta személybiztosítási, kísé-
rési feladatot végrehajtva.

Tábornoki látogatás4

Általánosságban elmondható, hogy a GA 
rendszabályok, feladatok végrehajtására  
– személybiztosítás és kísérés – nincs külön 
kiképzett biztosító állomány, hanem azokat 

4 http://www.derechos.org/nizkor/iraq/doc/afgsigar.
html (letöltés ideje: 2018. 05. 21.)

Mentorfeladat támogatása5

a mentor-, tanácsadó állománynak kell/kel-
lett végrehajtania.

A Magyar Honvédség akkori Afganisztán-
ban mentor és tanácsadó feladatot végrehajtó 
állományából (MH LMCS – Kabul, MH AAT 
– Shindad, MH MTCS – Mazar-e-Sharif) 
csak a Mazar-e-Sharif-ban szolgáló állomány 
rendelkezett személybiztosítási-, kísérési fel-
adatokban szerzett tapasztalattal.

Mivel a veszélyeztetség mértéke - bármely 
kontingens tekintetében – kiemelkedő, elen-
gedhetetlen, hogy a GA személybiztosítási-, 
kísérési feladatok és rendszabályok a hazai 
felkészítés során begyakorlásra kerüljenek.

Tények

A GOB támadások száma folyamatosan 
emelkedő tendenciát mutatott, amely a men-
torok motivációjára negatív hatást gyakorolt, 
hisz a „hagyományosnak mondható” veszé-
lyek mellett a viszonylagosan védett helynek 
számító afgán fél bázisai, kiképző központjai 
esetében is ugyanazon szinten kellett tartani 
a szituációs tudatosság és éberség szintjét, 
mint a közterületeken, amely extra megterhe-
lést jelentett.

5 https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-
advisers /guardian-angel-need-for-advisers-
in-afghanistan-drives-cal l-for-more-troops-
idUSKCN1AY06C (letöltés ideje: 2018. 05. 21.)
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A támadás elhárítását – amennyiben az be-
következik – a mentor-, tanácsadó állomány-
nak kell/kellett végrehajtania, amely feladat-
ra az állomány nem kellő mértékben került 
felkészítésre.

A missziós állomány inkább tartja való-
színűnek egy „hagyományos” gyakrabban 
alkalmazott támadási forma (házilag készí-
tett robbanóeszköz (IED), lesállás, rajtaütés, 
komplex támadás) bekövetkezését, mint egy 
GOB támadásét, annak ellenére, hogy az ún 
„úton töltött idő” és a „mentoráltakkal töltött 
idő” aránya az utóbbi tekintetében jóval ma-
gasabb.

Okok

A felkészítés tervező állomány a felké-
szítés során a „hagyományos” gyakrabban 
alkalmazott támadási formák (IED, lesállás, 
rajtaütés, komplex támadás) elhárításának 
begyakorlására helyezi a hangsúlyt.

A megfigyelés következtetése: A GOB 
támadások száma folyamatosan emelkedő 
tendenciát mutat, mivel a támadási forma 
egyszerű, gyors és hatásos. Mindezeken felül 
a „mentor-mentorált” bizalmi kapcsolat ki-
alakítását –, eredményes közös munka vég-
rehajtását is nagymértékben aláása. Az eset-
leges támadás elhárítását – külön biztosító 
állomány hiányában – a mentor-, tanácsadó 
állománynak kell végrehajtania, amely fel-
adatra az állomány a hazai felkészítés során 
nem kellő mértékben kerül felkészítésre.

A megfigyelést összeállító javaslata: 
A hazai felkészítés során a mentor, tanácsadó 
feladatok végrehajtására kijelölt állomány 
részére a hagyományos személybiztosítási-, 
kísérési kiképzési foglalkozások levezeté-
sét szükséges betervezni. Továbbá az előírt 
lőkiképzési foglalkozásokon felül (1–2. Bé-
keműveleti lőgyakorlat), a GOB támadások 
elhárítására leginkább alkalmazható pisztoly, 
karabély lőgyakorlatokat szükséges végre-
hajtani.

2. A „megfigyelés jelentés”  
eredményeként helyszínen bevezetett 

rendszabályok

A mentorcsoport esetében a napi rutinfelada-
tok szintjén markáns, szemmel látható, vagy 
a partnereink, mentoráltaink részére érzéke-
nyen érzékelhető változásokat nem eszközöl-
tünk, de:
• A gépjárművek őrzését végrehajtó állo-

mány gyakrabban került cserélésre;
• A gépjárművek egy közös, a helyszín 

gyors elhagyására lehetőséget biztosító 
helyszínen kerültek leparkolásra,

• A mentorpárok mindegyike a pisztoly he-
lyett gépkarabélyt tartott magánál folya-
matosan;

• A mentorpárok közül egyidőben csak egy 
folytatott folyamatos mentortevékenysé-
get, a másik folyamatosan az állományt 
figyelte, ellenőrizte, szükség esetén készen 
a beavatkozásra;

• Veszélyhelyzeti tervek és táborelhagyá-
si irányok, gyülekezési pontok kerültek 
kijelölésre az ún. védett körletek (Safe 
heaven), objektumok igénybevételével;

• Lőgyakorlatok és szituációs begyakorlá-
sok kerültek végrehajtásra a bázisobjektu-
mok igénybevételével.

A fentiek mindegyike, ha lehet így nevezni 
aktív rendszabály, tehát valamilyen védel-
mi/reagáló jellegű tevékenységhez kötött, 
azonban véleményem szerint a partnerek és 
mentoráltak részére teljességgel érzékelhe-
tetlen passzív rendszabályok bevezetése is 
nagyban hozzájárulhat a biztonsághoz.

Ilyen passzív rendszabály lehet a 
mentoráltakkal szembeni jóval magasabb 
szintű interkulturális érzékenység, toleran-
cia és a misszió utolsó heteiben igen nehéz 
odafigyelés. A pozitív légkör, a bizalmon ala-
puló együttműködés kialakítása esetén a ko-
rábban említett hármas okozati háttér egyike 
már megelőzhető, vagy kiküszöbölhető, ha a 
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mentoráltak emberi mivoltukban, méltósá-
gukban a helyükön vannak kezelve, és part-
nerként érzik magukat a közös munka során.

Fontos lehet a változásokra való érzékeny-
ség (situational awareness), illetve azoknak 
jeleknek a felismerése amelyek a korábbi 
támadásokat követő vizsgálatok tapasztala-
tai – sok esetben hasonló jelek és események 
képében – mutatnak. A mentoráltak napi ru-
tinja, a hangulat, a korábbi viszony kis mér-
tékű, vagy drasztikus változásának időbeni 
felismerése bizonyos esetekben életmentő 
lehet. Sajnos ezek a jelek bizonyos esetekben 
jelenthetnek valós vagy vélt biztonsági koc-
kázatot, – objektív vagy szubjektív percepció 
formájában – de mindenképp alapos vizsgá-
latot igényelnek.

3. A „megfigyelés jelentés”  
eredményeként magyarországon  

bevezetett rendszabályok

Az MH Összhaderőnemi Parancsnokság a 
felterjesztett megfigyelés jelentésre reagálva 
az alábbi javító intézkedést foganatosította:

„MH ÖHP javító intézkedés: Felelős (MH 
ÖHP Műveletirányító Főnökség) kezdemé-
nyezze a felkészítési, kiképzési tervek módo-
sítását oly módon, hogy a Green on Blue tá-
madásokra, valamint a személybiztosítási és 
kísérési feladatok ellátására az állomány fel 
legyen készítve.”6 Együttműködő szerveze-
tek: MH ÖHP SZFHKF, MH ÖHP LMF, MH 
BTKK, MH 34. BL KMZ, érintett alárendelt 
katonai szervezetek).

A Megfigyelés jelentéssel kapcsolatosan - 
állapotjelentések formájában – az alábbi in-
formációk kerültek megosztásra:

MH ÖHP VEZF (2012. 10. 01.): Az afga-
nisztáni hadszíntéren az elmúlt időszakban a 
Green on Blue esetek (együttműködő fegy-

6 MH ÖHP Feladat Végrehajtási Terv minden rekord 
megosztható tapasztalatok (letöltés ideje: 2018. 05. 
21.)

veres erők támadása baráti erőkre) száma 
növekvő tendenciát mutat. Az ezekből kö-
vetkező halállal, valamint súlyos sebsüléssel 
végződő esetek száma magas. Az incidensek 
döntő többsége a szövetséges és afgán kato-
nák közötti személyes ellentétre és nem az 
ellenállók ANSF-be való beépülésére vezet-
hető vissza. A green-on-blue incidensek meg-
előzése érdekében kulturális felkészítés és a 
korábbi váltások állományával együttműköd-
ve olyan eljárásokat kell kidolgozni, amelyek 
az ilyen incidensek elkövetését megnehezítik 
vagy megakadályozzák. 

MH ÖHP VEZF (2013. 12. 13.): Az MH 
ÖHP SZFHKF és MH ÖHP MIRF főnökök 
a tapasztalat kiképzésbe történő gyors visz-
szaforgatása érdekében e-mailben ki lettek 
értesítve. 

MH ÖHP MIRF (2014. 01. 09.): A Green 
on Blue, valamint a belső fenyegetettség el-
leni védelemmel kapcsolatos felkészítést az 
MH BTKK felvette a felkészítés programjába 
(CIMIC külső előadó), így az LMCS, NTE, 
ISAF egyéniek, és a MI-17 AAT felkészülő 
állománya ezt a tananyagot már megkapja. 
Az MTCS, valamint a KMK kontingensek a 
feladatot saját kiképzésükbe/felkészítésükbe 
beépítették. 

MH ÖHP MIRF (2014. 02. 04.): A kontin-
gensek felkészülési terveibe a Green on Blue 
téma beépítésre került, a felkészítések folya-
matosak. 

MH ÖHP VEZF (2015. 08. 11.): A Guar-
dian Angel feladatok végrehajtása egy új fel-
adatrendszer volt az állomány részére. A ki-
emelkedően felkészült kiképzők tudásának 
átadása nagyban segítette a sikeres felkészü-
lést az említett feladatra.

A fentiekből látható, hogy a felterjesztett 
megfigyelés jelentést követő egy éven belül 
– tehát jelen esetben két missziós váltási idő-
szak alatt – minden érintett misszió esetében 
áttervezésre került a felkészítés rendszere 
és beépítésre kerültek a szükséges kiképzé-
si rendezvények a feladatok honi begyakor-
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lása érdekében. Markánsan kiemelkedett a 
kiképzési feladatrendszerből a civil-katonai 
kapcsolatok rendszerére épülő interkulturá-
lis kapcsolatok kezelése, tolmácskezelés és 
szituációs tudatosság felkészítés, valamint a 
saját erők védelme területén a GA feladatok 
elméleti és gyakorlati rendszabályainak be-
gyakorlása.

Nem tartom jó megoldásnak a probléma 
azon irányú megközelítését, hogy a GA fel-
adatok végrehajtására külön különleges mű-
veleti, vagy biztosító állományt biztosítottak, 
biztosítanak a mentorállomány mellett. Ter-
mészetesen a táborok közötti mozgás, a kon-
vojok menetének biztosítása és a helyszíni 
FP támogatás, objektum biztosítás szükséges 
része a feladatoknak, amelyet csak kiképzett, 
felkészített szakállomány tud végrehajtani. 
Azonban személyes tapasztalatom és vélemé-
nyem, hogy a biztosító jelenléte a mentorálás 
szűk mikrokörnyezetében negatívan hat, nem 
támogatja a mentorálási feladatok eredmé-
nyességét és a végcél elérését. A harckész 
biztosító sok esetben zavaró, félelemkeltő, a 
mentoráltakban bizonytalanságot ébreszt, azt 
az egyébként is meglévő sztereotípiát erősíti, 
hogy a „nyugatiak” nem bíznak a helyiekben 
és katonai képességeikben, és abban sem, 
hogy szükség esetén a védelmet tudják ga-
rantálni a mentoraik részére. Ez rombolóan 
hat a pozitív légkör és a kölcsönös bizalmon 
alapuló együttműködés kialakítására, hosz-
szabb távon kevesebbet nyerünk, mint veszí-
tünk ezen a megközelítésen.

Összegzés

Ahogy az a statisztikákból látszik a GOB el-
járás által végrehajtott támadások száma radi-
kálisan csökkent, amely statisztikára a nagy-
fokú létszámcsökkentés, az ISAF és Resolute 
Support misszió váltása is markánsan hatott. 
Továbbá a külszolgálati feladatok végrehajtá-
sára kijelölt állomány szituációs tudatossága 
is nagy mértékben fejlődött, nagyobb figyel-

met szentelünk a missziós feladatok emberi 
oldalára történő felkészítésre is.

A GOB eljárás nem tűnt el az ellenálló 
erők „fegyverarzenáljából”, vélhetően, ha 
arra szükség lesz újra alkalmazzák termé-
szetesen az adott helyzetre optimalizálva. 
A GOB eljárás háttere jóval komplexebb 
annál, hogy pusztán katonai erővel, vagy 
annak alkalmazásával történő elrettentéssel 
meg lehessen oldani, véleményem szerint a 
mentor-mentorált kapcsolatok javításával, az 
információs hálózatok fejlesztésével, szituá-
ciós tudatossággal  kombinálva mindezt FP 
eljárások alkalmazásával kialakítható egy 
olyan átfogó rendszer, amely egy keretben 
képes a biztonságos feladatvégzés környeze-
tét megteremtve biztosítani a misszió mandá-
tumának eredményes végrehajtását.
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Cikkek, tanulmányok közlési feltételei (technikai információk a kézirat elkészítéséhez) 

A kézirat terjedelme lehetőleg ne haladja meg a 20–22 gépelt oldalt (max. 40 ezer ka-
rakter). A cikkek alap betűtípusa a Times New Roman, mentési formátuma .doc legyen.

Főszöveg betűmérete: 12 pt, betűtípusa: Times New Roman, sorok távolsága: szimpla, 
margószélesség: 2,5 mm (körbe), sorok igazítása: sorkizárt, bekezdés 0,5 mm, hangsú-
lyos szövegrészek kurziválva vagy fettelve.

Lábjegyzet betűmérete: 10 pt, betűtípusa: Times New Roman, sorok távolsága: szimp-
la, sorok igazítása: balra zárt.

Főcím: 16 pt, Times New Roman, fettelt, középre zárt, alcím: 14 pt, Times New Roman, 
kurzív, középre zár, további címfokozatok: 12 pt, Times New Roman, normal, balra zárt.

Felsorolás– listakészítésnél ajánljuk a – (gondolatjel) alkalmazását, – számozásnál  
pedig ajánljuk a kézi beütéssel létrehozott lista készítését.

Amennyiben tanulmányukat fotókkal, ábrákkal kívánják illusztrálni, azokat ne a szö-
vegbe beágyazva, hanem mellékelve küldjék be, eredeti méretben, formátuma.jpg., ábrák 
esetén PP-t legyen.

Kérjük, hogy a publikáció készítése során törekedjenek a helyes magyar katonai termi-
nológia használatára, a helykímélésre, a szöveg szétesésének elkerülésére és a tipográfiai 
visszafogottságra.

A szerzők a beküldött cikkhez, tanulmányhoz készítsenek 10–12 soros annotációt, 
amely hűen tükrözi az írása tartalmát. Külön mellékelt lapon (vagy a kézirat végén a 
hivatkozások után) tüntessék fel teljes nevüket, katonai rendfokozatukat (amennyiben 
van), valamint irányítószámmal ellátott lakcímüket, munkahelyi címűket, esetleg tele-
fonszámukat.

A cikkeket, tanulmányokat, véleményeket, javaslatokat és olvasói leveleket közvetlenül 
a Seregszemle folyóirat szerkesztőségének címére (8000, Székesfehérvár, Zámolyi út 2–6.  
Postacím: 8001 Pf.: 151.), vagy Fi Károly Ferenc felelős szerkesztő e-mail címére  
(fi.karoly@mil.hu) küldjék el.

A szerkesztőség a kéziratokról – folyóiratunk szakmai színvonalának emelése érdeké-
ben – véleményt kér egy vagy két, a témában jártas szakembertől.

A cikk elfogadása esetén a kézirat közlési ideje 3–6 hónap, tekintettel a folyóirat ne-
gyedévenkénti megjelenésére. A beérkezett írások megjelenési idejének, sorrendjének 
meghatározása a felelős szerkesztő illetékességi körébe tartozik.

Szerkesztőség


