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A James G. Stavridis admi-
rálistól (a NATO Műveleti 
Parancsnokságának pa-
rancsnoka) származó fenti 
megállapítás volt a mott ója 
annak a videokonferenci-
án elhangzott  előadásnak, 
amely részét képezte a 
németországi Garmisch-
Partenkirchenben ez év 
augusztus 8–14. között  
megrendezett  vezető altiszti konferenciának. A rendez-
vényen NATO- és PfP-országok, a NATO-parancsoksá-
gok, az Egyesült Államok Európai Parancsoksága és az 
ISAF vezető altisztjei vett ek részt. Az idei találkozóra 
meghívták az USA azon államainak vezető altisztje-
it, amelyeknek a jelen lévő NATO- és PfP-országokkal 
együtt működési megállapodásuk van. Magyaror-
szág partnereként az Ohiói Nemzeti Gárda légierő 
vezénylőzászlósa, CMSgt Tamara Philips vett  részt. Az 
évente megrendezett  konferencia kiváló alkalmat bizto-
sít a részt vevő vezető altisztek részére a tapasztalatok 
cseréjére, az aktuális kérdések megvitatására. A tanács-
kozás magas színvonalát jellemezte, hogy a résztvevők 
bekapcsolódtak az aktuálisan folyó felsővezetői szemi-
náriumba, aminek alaptémája a radikalizmus jellemző-
inek feltárása és az ellene való küzdelem, a terrorizmus 
elleni harc volt. 

A párbeszéden alapuló munkacsoportokban megvi-
tatt uk a 2010-ben kiadott  NATO altiszti stratégia elneve-
zésű dokumentumot (NATO NCO Bi-SC Strategy and 
Recommended NCO Guidelines). Mélyreható elemzés 
után a résztvevők megállapított ák, hogy a Magyar Hon-
védség élen jár a NATO-tagországok között  a NATO al-
tiszti stratégiájának alkalmazásában. A stratégia mára 
beépült az altisztképzés rendszerébe, valamint a NATO 
által javasolt rendszer szerint lett ek létrehozva a külön-
böző altiszti beosztások. Elismerően szóltak továbbá a 
magyar katonák nemzetközi szerepvállalásáról és ma-
gas színvonalú feladatellátásáról. Kiemelték, hogy a 
Magyar Honvédségnél tett  látogatásaik alatt  jó benyo-
mást szereztek az altiszti kar felkészültségéről és moti-
váltságáról. A tanácskozás programjának része volt az 
a videokonferencia, amelyen az Afgán Nemzeti Had-
sereg vezénylőzászlósa, CSM Roshan-Safi  tájékoztatt a 
a résztvevőket az afgán haderő jelenlegi helyzetéről és 
jövőbeni célkitűzéseiről, az altiszti rendszerről. 

A konferencián elhangzott ak, tapasztaltak megerősí-
tett ék a résztvevőket abban, hogy a Magyar Honvédség, 
ezen belül az altiszti kar elismert része a NATO szövet-
ségi rendszerének. A magyar altisztek felkészültsége, 
folyamatosan fejlődő felkészítési, képzési rendszere 
biztosítja a hatékony feladatvégrehajtást a szövetségi 
rendszeren belül, valamint a jövő kihívásainak való 
megfelelést.                                   Kriston István főtörzszászlós

„EGYÜTT ERŐSEBBEK 
VAGYUNK!...”
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Az MH 5. Bocskai István Lövész-
dandár 24. Bornemissza Gergely 
Felderítő Zászlóaljában 1994 óta 
szolgálok altisztként különböző 
század-, illetve törzsbeosztásokban. 
Abban a megtiszteltetésben volt 
részem, hogy 2002-ben én alakít-
hatt am ki és 2006-ig vezethett em a 
zászlóalj búvárszakaszát. Jelenleg 
egyéb feladataimmal és beosztá-
sommal párhuzamosan a harci 
búvárok koordinátoraként javasla-
taimmal, tanácsaimmal segítem a 
zászlóaljvezetés, illetve a felderítő-
század munkáját, a búvárok kikép-
zését, valamint merülés előtt i felké-
szítését. 

Alakulatunkat a Czakó Búvár 
Kft . és a Karsztvíz Sportegyesület 
kereste meg ez év februárjában, 
mondván, a hajóroncs katonai jel-
lege miatt  szeretnének minket is 
meghívni egy kutatóexpedícióba. 
Ez a felajánlás megtiszteltetésként 
érte csoportunkat, mivel nemzetkö-
zi búvár szakmai körökben is nagy 
hírnévnek örvendő szervezetekről 
beszélhetünk. A két civil csoport 
technikai búvárai eddig öt, az Oszt-
rák–Magyar Monarchiába tartozó 
roncsot találtak meg és vezett ek rá 
kutatóexpedíciót az Adria mélyén. 
A megkeresést követően mint bú-
várkoordinátor jelentett em a felké-
rést elöljáróim felé, és párhuzamo-
san, vezénylőzászlósi vonalon is 
felterjesztett em a kérelmet. Szeren-
csénkre az MH vezénylőzászlósa 
ügyünk mellé állt, és szervezésében 
elkezdődött  a tudományos expedí-
ció katonai vonatkozású anyagi 
keretének összeállítása, valamint 
engedélyeztetésének folyamata. 
Az MH vezénylőzászlósának, il-
letve alakulatunk parancsnokai 
kitartásának köszönhetően május 
közepére sikerült megszerezni az 
engedélyeket és az anyagi hozzájá-
rulásokat. 

Május 25–29. között  tudományos 
búvárrégészeti kutatóexpedíció-
ban vett  részt négy fő az MH 5/24. 
Bornemissza Gergely Felderítő 
Zászlóalj állományából. A civil–
katonai együtt működés keretein 
belül végrehajtott  merülések az 
Adriai-tenger Horvátország–Mon-

tenegró tengeri 
határsávján zaj-
lott ak, a Ferenc 
József csatacir-
káló roncsánál. 
Céljuk a roncs 
feltérképezése, 
állapotfelméré-
se, annak doku-
mentálása volt. 
A roncs 40-45 
méter mélyen 
fekszik, egy 
változó irányú, 
közepes erejű 
á r a m l á s b a n , 
kb. 2-5 méteres látótávolsággal. A 
merüléseket Czakó Lászlóval és 
technikai mélymerülő csoportjával 
hajtott uk végre. 

A roncs 100 métert meghaladó 
hossza miatt  a merülések nagyon 
összetett ek voltak. Összességében 
több órányi fi lmanyag és rengeteg 
fénykép született  a négy nap alatt . 
Az expedícióról ismerett erjesztő, 
tudományos fi lm is készül, melynek 
létrejött éhez mi is – és általunk a 
Magyar Honvédség is – hozzájárul-
hatt unk munkánkkal. Az ötnapos 
expedíció során bebizonyosodott , 
hogy jól tudunk együtt  dolgozni 
civil búvárokkal, eredményesen 
segítjük munkájukat, még akkor 
is, ha speciális – tőlünk távol álló – 
kutatási, régészeti feladatot látnak 
el. Az előkészületek megtervezése, 
megszervezése, koordinálása mind 
katonai, mind civil irányban altisz-
ti szinten lett  összefogva. Az expe-
díció végrehajtása, kontrollálása, 
irányítása szintén altiszti feladat 
volt, melyet a tények tükrében igen 
sikeresnek ítélhetünk meg. Meg-
állapítható, hogy zászlósi szinten 
is képesek vagyunk civil–katonai 
események szervezésére, vezeté-
sére akár külföldön, katonai bá-
zistámogatás nélkül. Szükség van 
azonban a továbbképzésekre, csere-
kiképzésekre, akár a civil búvárélet 
területén, akár társszervezetekkel 
karöltve, hogy fejlődhessünk, ez-
által szélesebb körben legyünk al-
kalmazhatók, felhasználhatók előre 
nem látható események megoldásá-
ban is.

Tavaly májusban, mikor a zász-
lóaljparancsnok megbízott  a búvár-
koordinátori részbeosztásnak az 
ellátásával, csak a búvárcsoportokba 
beosztott  katonák elméleti-gyakor-
lati továbbképzésének a szervezése, 
tervezése fordult meg a fejemben. 
Nem egészen egy hónappal később 
értett em meg az együtt működés 
fontosságát, mikor egyre többen kér-
dezgett ék tőlem: miért van szükség 
a búvárokra, illetve hova és hogyan 
lehetne beépíteni őket a lövészdan-
dár katonai kiképzésének rendsze-
rébe? Ezután a parancsnokoknak, 
elöljáróknak, illetve társszerveze-
teknek tartott  bemutató, amelyet egy 
másik katonai egység – az MH 25/88 
Könnyű Vegyes Ezred – segítségé-
vel, közreműködésével hajtott unk 
végre, teljesen megváltoztatt a ezt a 
szemléletet, mindenki számára po-
zitív irányba. Ehhez hozzájárult még 
néhány alkalom, mikor alakulatun-
kat és ezáltal a Magyar Honvédséget 
képviseltük civil rendezvényeken, 
sporteseményeken. 

Itt  szeretném megjegyezni, hogy 
nemcsak a civil médiában való sze-
replés a célja ezeknek a kiképzések-
nek, megjelenéseknek. A szakmai 
bemutatkozáson, az állampolgárok 
hadsereget megítélő véleményének 
pozitív irányba történő elmozdítá-
sán kívül annak az igazolása is fon-
tos, hogy altiszti szinten is képesek 
vagyunk összefogásra, szervezésre, 
haladó, nemzetközi szintű parancs-
noki gondolkodásra, helytállásra, 
bármilyen körülmények között .

Miklós Bence zászlós 

KATONABÚVÁROK A TENGER MÉLYÉN

A felderítő búvárcsapat



H
I
V
A
T
Á
S

4 Fókuszban

 

– Elnök úr, a HRB munkája, kicsit 
leegyszerűsítve, kétirányú:  parla-
menti munka és a civil kontroll érvé-
nyesítése. Kérem, röviden szóljon e 
két területről.

– Valóban, a HRB az Ország-
gyűlés kezdeményező, javaslatt evő, 
véleményező, ügydöntő szerve, és 
közreműködik a honvédelemmel 
összefüggő kormányzati munka 
ellenőrzésében. Jogosultságai alap-
ján a honvédelem területét érintő 
bármely kérdést megtárgyalhat és 
abban állást foglalhat. Nem utolsó-
sorban pedig a HRB-t alkotó parla-
menti frakciók egy-egy képviselője 
mindig részt vesz a Honvédelmi 
Minisztérium által kezdeménye-
zett  ötpárti egyeztetéseken, ahol 
a nagyobb volumenű, honvédel-
met érintő jogszabályok kerülnek 

napirendre még azelőtt , hogy a 
kormány benyújtaná azokat az 
Országgyűlés elé. A honvédelmi 
törvény mindezen túl teljes körű 
kötelezett séget is ró a honvédelmi 
miniszterre, mégpedig úgy, hogy a 
honvédelemért felelős miniszternek 
a honvédséget érintő valamennyi 
jogszabálytervezetet a HRB tagjai 
részére meg kell küldenie. A civil 
kontroll több formában is meg-
valósul a bizott ság tevékenysége 
során. Az Országgyűlésről szóló 
törvény értelmében a honvédelmi 
miniszter minden esztendőben ele-
get tesz meghallgatási kötelezett -
ségének, ennek során a HRB előtt  
beszámol a Magyar Honvédség és 
a Honvédelmi Minisztérium előző 
évi tevékenységéről. Ezenkívül a 
HRB kinevezése előtt  meghallgat-
ja a honvédelmiminiszter-jelöltet, 
a vezérkarfőnök-jelöltet, a KNBSZ 
főigazgató-jelöltjét, és szavazással 
dönt alkalmasságukról. És nem 
utolsósorban a bizott ság ellenőrzi 
a Magyar Honvédség működésével 
kapcsolatos törvények végrehajtá-
sát is. Ami a közvetlen kapcsolato-
kat illeti, nemcsak a bizott ság elnö-
ke, hanem valamennyi bizott sági 
tag számára fennáll az a lehetőség, 
hogy ne csak a Balaton utcát, a mi-
nisztériumot, hanem a csapatokat is 
felkeresse. Ez történhet egyénileg, 
de a bizott ság kihelyezett  ülésezé-
se formájában is. A HRB legutóbb 
Kecskeméten, a Szentgyörgyi De-
zső Repülőbázison, azt megelőzően 
Püspökszilágy lőtéren az önkéntes 

védelmi tartalékos állomány ki-
képzése kapcsán tartott  kihelyezett  
ülést.

– A honvédelem ügyében melyek 
voltak azok a legfontosabb esemé-
nyek, amelyeket kiemelne a bizott ság 
munkájának elmúlt időszakából?

– A törvényalkotási munka leg-
fontosabb eseménye az új honvé-
delmi kódex (a 2011. évi CX CII. 
törvény) elfogadása volt, amely 
munkából nemcsak a kormány, a 
Parlament, hanem a HRB is ala-
posan kivett e a részét. Fontossági 
szempontból ki kell emelnem a 
Hjt.-t, a Magyar Honvédség hivatá-
sos és szerződéses állományú kato-
náinak jogállásáról szóló törvényt, 
melynek elsődleges célja volt azon 
szabályok megteremtése, amelyek 
a Magyar Honvédség 2012–2021 
között i humánstratégiája megva-
lósításának megkezdéséhez nélkü-
lözhetetlenek. Sikeresen lezárult 
a Katonai Felderítő Hivatal és a 
Katonai Biztonsági Hivatal össze-
vonásával létrejött  Katonai Nem-
zetbiztonsági Szolgálat felállítása. 
A bizott ság nagy szerepet vállalt 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
és az önkéntes tartalékos rendszer 
(ÖTR) létrehozásának, törvényi hát-
terének megalkotásában. 

– A bizott sági elnöki poszton túl-
menően elnök úr még további szállal 
is kötődik a Magyar Honvédséghez. 
Budapest VIII. kerület polgármestere-
ként, úgymond ott honadója a korábbi 
Ludovika Akadémia épületkomple-
xumnak és szoros kapcsolat fűzi az 
MH Ludovika Zászlóaljhoz is. 

– Személy szerint nagy várako-
zással tekintett em a Ludovika Zász-
lóalj megalakulása elé. Számomra 
a Ludovika Zászlóalj képviseli azt 
az összetartozást, magas szakmai 
felkészültséget és emberséget, ami-
re mindig is szükség van a Magyar 
Honvédségben. Olyan katonák al-
kotják, akik bármely összehasonlí-
tásban kiállják a próbát, megállják 
a helyüket, mind szakmai téren, 

A MAGYAR HONVÉDSÉG ALTISZTJEI ÉS AZ ORSZÁG-
GYŰLÉS HONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI BIZOTTSÁGA
Dr. Kocsis Máté HRB-elnök a parlamenti munkáról, a civil kontrollról és a katonákkal 
való kapcsolattartásról

A Parlament állandó bizottságai közül az Országgyűlés Honvédel-
mi és Rendészeti Bizottsága (HRB) 21 fős tagságával a nagy lét-
számú bizottságok közé sorolható. A bizottság a honlapján saját 
küldetésével kapcsolatban hangsúlyozza: Ahhoz, hogy Magyaror-
szágon rend és biztonság legyen, szigorú törvényekre, azok kö-
vetkezetes betartására és betartatására van szükség. E törvényal-
kotási munkához és a társadalmi, civil kontroll érvényesítéséhez 
kíván a magyar Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottsá-
ga hozzájárulni. 
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mind belső tartást illetően. A ke-
rület nagyon szoros együtt műkö-
désben áll a Ludovika Zászlóaljjal, 
társadalmi szerepvállalásuk igen 
jelentős, karitatív tevékenységük 
pedig mindenki számára követen-
dő, példaértékű.

– Az Országgyűlés őszi üléssza-
ka során melyek lesznek a bizott ság 
legfontosabb – honvédelemmel össze-
függő – napirendi pontjai, amelyeket 
tárgyalni fog? 

– Az Országgyűlés 2012. évi őszi 
ülésszakára vonatkozó törvényal-
kotási program szerint a HRB elé 
kerül „a Magyar Honvédség hivatá-
sos és szerződéses állományú kato-
náinak jogállásáról” szóló törvény-
javaslat, mely egy nagy terjedelmű 
szabályozás lesz. Ez év végén pedig 
benyújtásra kerül „a Magyar Köz-
társaság területén szolgálati céllal 
tartózkodó külföldi fegyveres erők, 
valamint a Magyar Köztársaság 
területén felállított  nemzetközi ka-
tonai parancsnokságok és állomá-
nyuk nyilvántartásáról, valamint 
jogállásukhoz kapcsolódó egyes 
rendelkezésekről szóló 2011. évi 
XXXIV. törvény módosításáról” 
szóló törvényjavaslat. Jómagam 
önálló indítványként benyújtott am 
a nemzetbiztonsági ellenőrzés új 
szabályairól szóló törvényjavasla-
tot. Most tárgyaljuk Magyarország 
2013. évi költségvetését, ennek ré-
szeként a honvédelmi fejezet főszá-
mait, azt, hogy mekkora pénzügyi 
keretet tudunk jövőre honvédel-
münkre fordítani. 

– A kormányzati ciklus első két 
évében a tárca számos kihívásnak si-
kerrel megfelelt. Milyen fontos lépé-
sek állnak előtt ünk a következő két 
esztendőben?

– Az előtt ünk álló feladatok közé 
tartozik a Hadfelszerelési iparkor-
szerűsítési terv (Hadik-terv) ak-
tuális lépéseinek megvalósítása; a 
kibervédelmi elvek kidolgozása és 
eljárások bevezetése; nemzetközi 
szerepvállalásaink teljesítése; a ren-
delkezésre álló technikai eszközök 
folyamatos modernizációja és az in-
gatlangazdálkodás további raciona-
lizálása. Fontos vállalást tett  hazánk 
a 2015–2018-as időszakra nézve, hi-
szen egy négy hónapos turnusban 
a balti államok légterének védelmét 
a Magyar Honvédség légierejének 

Gripen harci gépei fogják ellátni. 
Az önkéntes tartalékos rendszer 
feltöltése pedig folytatódni fog egé-
szen addig, amíg el nem éri azt a 8 
ezer fős létszámot, amelyet az or-
szággyűlési határozat lehetővé tesz.

– A Magyar Honvédség folyamatos 
megújulásának érzékelhető része az 
altiszti állomány helyzetének, ügyé-
nek rendezése. E folyamat részeként 
2012. január 1-jétől a korábbi tiszt-
helyett es állománykategória-jelölést 
a történelmi hagyományokat is kife-
jező altiszt megnevezés váltott a fel. 
Elnök úr, a bizott ság munkájában ér-
zékelhető-e ez a folyamat?

– A polgári kormányzat mindig 
nagy fi gyelmet fordított  a hagyo-
mányok ápolására. Fokozott an igaz 
ez a honvédelem szférájára. Az új 
honvédelmi kódex ismét tartalmaz-
za az altiszt megnevezést. A hon-
védelmi bizott ság a törvényjavaslat 
tárgyalása során támogatt a a mi-
nisztérium ez irányú koncepcióját. 
Ne felejtsük el, hogy a honvédség 
gazdag tapasztalatokkal rendelke-
zik az altisztképzés területén. 

– A bizott ság tagjainak van-e kap-
csolata az altiszti állománnyal, van-e 
lehetőségük közvetlenül megismerni 
tevékenységüket?

– Leginkább a kihelyezett  bizott -
sági ülések alkalmával kerülnek a 
képviselők személyes kapcsolatba az 
állománnyal. Ilyenkor nyílik lehető-
ség arra, hogy kötetlen párbeszéd 
alakuljon ki az állománycsoport tag-
jai és a bizott sági tagok között , mely 

révén számos új információhoz jut-
hat mindkét fél. A bizott ság több 
tagja aktív érdeklődést mutat a Ma-
gyar Honvédség katonai alakulatai 
iránt. Gyakran egyéni látogatásokat 
tesznek a különböző katonai szerve-
zeteknél, ahol személyesen találkoz-
nak és beszélgetnek az altisztekkel, 
a parancsnoki állománytól pedig 
részletes tájékoztatást kapnak az 
alakulat tevékenységéről.

– A katonai sajtó is komoly átala-
kuláson ment keresztül az elmúlt 
években. A több évtizedes szünet 
után 1999-ben újraindult Honvéd Al-
tiszti Folyóirat 2012 áprilisától meg-
újult tartalommal és formában jele-
nik meg. Kérem, néhány gondolatban 
értékelje a katonai média működését.

– A Honvédelmi Minisztérium 
az elmúlt két év során nagy fi gyel-
met fordított  a katonai sajtóra. Vé-
leményem szerint színvonalas, jól 
működő rendszerről van szó, amely 
megfelelő alapossággal tájékoztatja 
a Magyar Honvédség állományát 
a honvédség és a nagyvilág ese-
ményeiről, és a civil társadalom is 
reális képet kap katonáink min-
dennapjairól. A különböző katonai 
kiadványok kiválóan alkalmasak 
erre a feladatra, mert általuk lehet 
megismerni a katonák életét, érte-
sülni sikereikről, tudomást szerezni 
problémáikról. 

– Elnök úr, köszönöm a beszélge-
tést.

Dr. Murinkó Att ila 
 mk. alezredes

A HRB tagjai a kecskeméti MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázison
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A Magyar Honvédség 5. Bocskai 
István Lövészdandár debreceni 
helyőrségének egészségügyi köz-
pontjában teljesítek szolgálatot. 
Napi rendszeres feladataink közé 
tartozik a gyógyító, megelőző te-
vékenység, a kiképzési feladatok 
biztosítása, illetve dandárunk sze-
mélyi állományának egészségügyi 
kiképzése is. A békeidős kiképzé-

si, felkészítési tervekben szereplő 
egészségügyi ismeretek kapcsán 
elmondhatjuk, hogy igyekszünk 
tudásunk legjavát nyújtani, az igé-
nyeknek megfelelően. A foglalko-
zásokat vezető tisztek, altisztek 
és tisztesek kompetenciájuknak 
megfelelően végzik az állomány 
kiképzését, a mindenkori aktuá-
lis protokollokat szem előtt  tart-
va. Van, amikor a foglalkozáso-
kon részt vevő állomány soraiban 
CLS- (Combat Life Saver) végzett -
séggel rendelkező katonákat is ta-
lálhatunk. Ők már megbízható is-
meretekkel rendelkeznek a harctéri 
életmentést illetően, és ezt a gya-
korlatban is képesek alkalmazni. 

A debreceni egészségügyi köz-
pont saját állománya részére terve-
zett  kiképzés gyakorlatilag folya-
matos. Heti szinten 3-4 alkalommal 
tartjuk meg a gyakorlati és elméleti 
foglalkozásokat. Célunk az egész-
ségügyi ismeretek szinten tartása, 
fejlesztése mind a harctéri, mind 
a civil ellátást illetően. Az elmúlt 

év során részt vehett ünk misz-
sziós felkészítés tekintetében az 
OMLT-váltásokban (I/6 és I/7), az 
MH KFOR K-6, az MH PRT-11, MH 
PRT-12, illetve az MH EU HCS fel-
készítésében. A dandár alegységei 
között i együtt működés az egész-
ségügyi felkészítések tekintetében 
példás. Az alegységek igényeihez 
igazított an igyekszünk biztosítani 
a kiképzések személyi, tárgyi fel-
tételeit, legyen szó akár gyakorlati, 
akár elméleti foglalkozásokról. 

Az állomány hozzáállását csak 
pozitívan lehet jellemezni. Mind-
két fél tudatában van annak, hogy 
olyan ismeretek átadásáról, illetve 
megszerzéséről van szó, melyek 
bármikor hasznosak, akár életmen-
tőek is lehetnek, és ezt tükrözi a ki-
képzések szervezett sége is. 

Bár nem tartozik kifejezett en a 
kiképzések tárgyköréhez, megem-
lítem, hogy dandárunk szerepet 
vállalt a KatonaSuli programban is. 

Petromán Valéria 
őrmester  (ápoló) 

EGÉSZSÉGÜGYI KIKÉPZÉS DEBRECENBEN

Az MH vitéz Szurmay Sándor Bu-
dapest Helyőrség Dandár Támogató 
Zászlóalj állományában a hadmű-
veleti szakterület beosztott  zász-
lósaként szolgál. Ezzel a területt el 
öt éve ismerkedett  meg; a beosztás 
ellátása sok szervezést, tervezést és 
kidolgozói munkát foglal magába. 

A katonai hivatás családja kö-
rében sem volt ismeretlen, hiszen 
nagybátyja hivatásos katonaként 
szolgált a seregben. A haza iránti 

szeretete és a kiképzésekről szóló 
anekdoták felkeltett ék érdeklődé-
sét, és arra ösztönözték, hogy job-
ban utánanézzen ennek a szakmá-
nak. A honvédségről kialakult képe 
segített e abban, hogy az érett ségi 
után a Budapesti Katonai Szakkép-
ző Iskola és Kollégiumba jelentkez-
zen rádióállomás-üzemeltető szak-
ra.

2000 augusztusában megkezdett  
tanulmányai befejezését követően 
Nagytarcsán, az MH Híradó Pa-
rancsnokságon szolgált, ahol kivá-
ló képességei hamar felszínre ke-
rültek. Hat évig három különböző, 
többek között  rádióállomás-üze-
meltetői, informatikai és kiképzési 
feladatot látott  el. Jelenlegi beosz-
tásában 2007. január 1-je óta teljesít 
szolgálatot; munkája sok esetben 
kibővül a dandár- és az MH-szintű 
sportrendezvények szervezői és 
lebonyolítói feladataival. Tapaszta-

latait és a koordinációs készségét 
járőrbajnokságokon, mezei futóver-
senyeken, a katonai háromtusán, 
valamint lőbajnokságokon kama-
toztatja. 

A tanulást nem hagyta abba, 
a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem Bolyai János Katonai Mű-
szaki Kar gazdálkodási szakán 
2009-ben közgazdász végzett séget 
szerzett , angol nyelvből pedig ka-
tonai szakanyaggal bővített  közép-
fokú nyelvvizsgát tett . Beiskolázták 
különböző tanfolyamokra, és eze-
ket is sikeresen elvégezte. 

A Magyar Honvédségen belül 
fontossá vált az esélyegyenlőség 
megteremtése; az erre irányuló erő-
feszítéseket a dandárnál egy éven 
keresztül Éva koordinálta. Tervei 
között  szerepel a missziós szolgálat, 
mivel fontosnak tartja, hogy minél 
szélesebb körben kipróbálja magát.

Gémes Ildikó százados

Katonanők a honvédségben

HORVÁTH ÉVA ZÁSZLÓS
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Az MH 43. Nagysándor József Hír-
adó és Vezetéstámogató Ezred adott  
ott hont az MH Kinizsi Pál Tiszthe-
lyett es Szakképző Iskola 2011/2012 
II. féléves rakétaműszerész hall-
gatói szakmai gyakorlatának. Az 
ezred rakétajavító csarnokában és 
műhelyében folyt a szakképzés, 
amely az előző évtizedekben már 
számtalan továbbképzés résztve-
vőit látt a vendégül. A történet már 
1999-ben, az egyik jogelőd katonai 
szervezetnél, az MH 47. Fejér Javító 
Zászlóaljnál elkezdődött . Amíg az 
ezredforduló képzésein alapvetően 
még szakmai tapasztalatokkal ren-
delkező állomány vett  részt, köztük 
számos közalkalmazott al is, addig a 
2000-es évek végére a helyzet meg-
változott . A 2009-ben és 2010-ben 
megrendezett  rakétatechnikai be-
vizsgáló szakképzések célja a már 
szakbeosztásban lévő vagy ilyenbe 
tervezett , rakétatechnikai kiszolgá-
ló tevékenységet folytató szakállo-
mány részére speciális képzés nyúj-
tása volt. A sikeres megvalósítás 
ellenére a háromhetes tanfolyam 
nem versenyezhetett  egy OKJ-s 
rendszerű tiszthelyett esképzéssel. 
Már akkor egyértelművé vált, hogy 
a „fehérvári” gyakorlati képzést 
a rakétaműszerész szak szakmai 
gyakorlatába kell integrálni, nagy 
lehetőséget adva ezzel a hallgatók-
nak ahhoz, hogy az iskolán tanult 
elméleti ismereteiket csapatnál, 
gyakorlati ismeretekkel kiegészít-
ve, egy rakétajavító raj munkájába 
kapcsolódva sajátítsák el.

Ennek a felismerésnek köszön-
hetően az idén mindez valósággá 
vált. Rakétaműszerész szakon ta-
nuló öt fő altisztjelölt töltött e ala-
kulatunknál szakmai gyakorlati 
óráit az egyéves, OKJ-s rendszerű 
tiszthelyett esképzés keretében. A 
képzés stratégiai céljai közül fon-
tosnak tartott am a motivációt, mely 
a valós, szakmai környezet és a gaz-
dag eszközpark révén a tanulás fo-
lyamatos hajtóerejévé vált. További 
kiemelt célként fogalmaztam meg, 
hogy értő módon tanulják meg ke-
zelni az ellenőrző-bevizsgáló be-

rendezéseket, legyenek képesek 
értelmezni a kapott  bevizsgálási 
algoritmust, és annak segítségével 
végrehajtva a feladatot bevizsgálói 
képességüket készséggé fejleszt-
hessék. Ismerjék meg ezenfelül a 
rakétalövészetek során előforduló 
problémákat, akadályokat és azok 
elhárításának fogásait. 

A képzési programban is szerep-
lő általános rakétatechnikai alapok 
oktatása során egy üzemelő raké-
tahajtómű legfontosabb paraméte-
reinek meghatározása céljából de-
monstrációs jelleggel lehetőség nyílt 
egy gyakorló sugárhajtómű-modell 
működtetésére és mérési feladatok 
végrehajtására. Az üzemeltetést 
megbeszélés követt e, majd számí-
tásokat végeztünk a tolóerőre, a 
rugós erőmérő működésének ellen-
őrzésére és a Joule–Thomson-hatás 
bizonyítására vonatkozóan. A to-
vábbiakban megismerték a bevizs-
gáló műszereket, azok felépítését, 
működését, kezelését, megtanulták 
helyesen telepíteni, bontani a be-
rendezéseket. Ezt követően részle-
teiben tanulmányozták a technikai 
kiszolgálások technológiáját. Végül 
pedig a bevizsgálási algoritmusok 
végrehajtása következett , amelyek 
mind a karbantartások, mind pe-
dig a műszeres bevizsgálások vég-

rehajtásának lépéseit tartalmazták. 
Kitelepültünk a „Támogatás 2012” 
gyakorlatra is, amelynek keretében 
éles 9M113 páncéltörő rakéták be-
vizsgálását tanulmányozhatt uk, és a 
Konkursz indítóállványok lövészet-
biztosításában is részt vehett ünk. 

A szoros szakmai gyakorlati ki-
képzés mellett  maradt időnk arra is, 
hogy az egyik szombatra eső mun-
kanapon meglátogassuk a székes-
fehérvári helyőrséggyűjteményt. A 
nagy gonddal összeállított , gazdag 
tárlatot Rangel István törzsőrmester 
mutatt a be a hallgatóknak, izgal-
mas történetekkel fűszerezve mon-
danivalóját. Egy másik alkalommal 
Fülöp Att ila bodajki magángyűjte-
ményét fedezhett ük fel. 

Meggyőződésem, hogy az azóta 
már végzett  hallgatók a szakmai 
gyakorlaton sok élménnyel gazda-
godtak és nagy előnyre tett ek szert, 
hiszen még avatásuk előtt  a gya-
korlatban teljesíthett ék ki elméleti 
ismereteiket egy javítási-bevizsgá-
lási tapasztalatokkal és régi javítós 
hagyományokkal is rendelkező 
alakulatnál. Bízom benne, hogy ez 
kezdete egy eredményes együtt mű-
ködésnek az MH Altiszti Akadémia 
és az MH 43. Nagysándor József 
Híradó és Vezetéstámogató Ezred 
között .                 Joó Árpád főhadnagy 

RAKÉTAMŰSZERÉSZ ALTISZTJELÖLTEK 
SZÉKESFEHÉRVÁRON
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Az új kormányzat a kormányvál-
tás kezdetétől célul tűzte ki a fog-
lalkoztatást és az elhelyezkedést 
jobban biztosító duális szakképzé-
si rendszer kialakítását, melyben 
a gazdasági igények hatékonyabb 
megjelentetésének érdekében külö-
nösen fontos szerepet szánt a Ma-
gyar Kereskedelmi és Iparkamara 
(továbbiakban: MKIK) tevékenysé-
gének. A Nemzetgazdasági Minisz-
térium (továbbiakban: NGM) – mint 
a szakképzés átalakításáért felelős 
minisztérium – munkatársai által 
elkészített , a szakképzési rendszer 
átalakítására, a gazdasági igények-
kel való összehangolására vonat-
kozó koncepció a 1198/2011. (VI. 17.) 
kormányhatározatt al lett  elfogadva, 
melynek eredményeként született  
meg az új, szakképzésről szóló – 
2012. január 1-jén hatályba lépett  – 
2011. évi CLXXXVII. törvény.

Az új szakképzési törvény a teljes 
magyar szakképzés (szerkezeti, tar-
talmi és támogatási) rendszerének 
átalakítását célozta meg, melynek 
szerves részét képezik a Honvédel-
mi Minisztérium (továbbiakban: 
HM) gondozásában lévő, állam által 
elismert, az Országos Képzési Jegy-
zékben (továbbiakban: OKJ) szerep-
lő katonai szakképesítések is, mely 
szakképesítéseink egyben az altisz-
ti előmenetel alapjául is szolgálnak. 
A polgári szakképzés átalakításá-
nak folyamata, valamint a korábbi 
tiszthelyett esképzés tapasztalatai 
és az új humánpolitikai irányelvek-
nek megfelelő hatékonyabb képzé-
si szerkezet kialakításának igénye 
döntési helyzet elé állított a a tárcát, 
melynek eredményeként fogalma-
zódott  meg a kiképzés rendszeré-
hez jobban igazodó katonai szak-
képzés kialakítása, ami nemcsak a 
képzés tartalmát, hanem a képző-
intézmény szervezetét is érintett e. 
Mindezek eredményeként a polgári 
szakképzés célkitűzéseivel össz-
hangban született  meg a vezérkar-
főnöki döntés, melynek értelmében 
2012 szeptemberétől új rendszerű, 

kétéves honvédaltisztképzésnek 
kellett  indulnia új szervezeti kere-
tek között , az MH Altiszti Akadé-
mián (továbbiakban: MH AA).

A feladat mérföldköveit a szak-
képzésről szóló törvény vonatkozó 
paragrafusai határozták meg, rög-
zítve a képzések indításához szük-
séges jogszabályok, az OKJ- és a 
modul kormányrendelet, a szakmai 
és vizsgakövetelmény- (továbbiak-
ban: SZVK-), valamint a kerett an-
tervi rendeletek megjelentetésének 
rendjét.

A honvédelmi tárca képzései 
indításának vonatkozásában több-
letfeladatként jelentkezett , hogy 
„a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről” szóló 11/1994. (VI. 
8.) MKM rendelet a katonai okta-
tási intézmény esetében, az oktatás 
megkezdhetőségének feltételeként, 
működési engedély megszerzését 
írja elő. Az engedélyhez – a teljes-
ség igénye nélkül – olyan további 
intézményi dokumentumokat kel-
lett  csatolni (alapító okirat, nevelési 
pedagógiai program), amelyek elfo-
gadásának elengedhetetlen feltétele 
volt a fenti jogszabályok megjelené-
se. E feszített  jogszabály-előkészítési 
és működésiengedély-megszerzési 
folyamat a HM Humánpolitikai 
Főosztály és a Honvéd Vezérkar 
Személyzeti Csoportfőnökség (to-
vábbiakban: HVK SZCSF) munka-
társainak szervezésében, koordi-
nálásával és nem utolsósorban a 
Magyar Honvédség (továbbiakban: 
MH) – a katonai szakképzés átalakí-
tásába bevont –  szakértőinek, vala-
mint az átszervezés eredményeként 
az MH AA szervezetébe integráló-
dott  MH Kinizsi Pál Tiszthelyett es 
Szakképző Iskola oktatói állománya 
munkájának eredményeként való-
sulhatott  meg.

Az OKJ-tervezet a 2011. év negye-
dik negyedévében, míg az SZVK-
tervezetek 2012 első negyedévében 
az MKIK szakmai koordinálásával 
és a felelős tárcák – köztük a hon-
védelmi tárca – szakértőinek be-

vonásával készültek el és kerültek 
átadásra az NGM illetékes főosztá-
lya részére. Ezt követően az OKJ-t, 
hosszas államigazgatási egyezte-
tések és eljárás eredményeként, az 
eredetileg tervezett  április 30-ai 
időpont helyett  július 6-án hirdett ék 
ki az Országos Képzési Jegyzékről 
és az Országos Képzési Jegyzék mó-
dosításának eljárásrendjéről szóló 
150/2012. (VII. 6.) kormányrendelet-
ben. Az év tavaszán már érezhető 
volt, hogy a szakképzési törvény-
ben rögzített  határidők a feladat 
nagysága és mennyisége miatt  
nagy valószínűséggel nem tartha-
tóak, ezért a tárca részéről hivatalos 
megkereséssel éltünk az NGM irá-
nyába, mely levelünkben kifejtet-
tük véleményünket az új rendszerű 
szakképzés szeptemberi indítható-
ságával kapcsolatban. Levelünkben 
jeleztük, hogy a honvédelmi tárca 
a kormányzati szándékkal össz-
hangban a 2012/13 tanév első fél-
évétől kívánja indítani az új rend-
szerű „Honvéd altiszt” és „Honvéd 
zászlós” szakképesítés megszer-
zésére irányuló képzéseit. Mivel 
a működésiengedély-kérelmet az 
MH AA vonatkozásában a székhely 
(Pest Megyei Kormányhivatal) és a 
telephely (Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal) szerint 
illetékes kormányhivatalok okta-
tási főosztályai számára május 31-
éig kellett  benyújtani, és a jelzett  
időpontig az új katonai szakképző 
szervezet még nem állt fel, vala-
mint az új szakképzést szabályozó 
legfontosabb kormányrendeletek, 
rendeletek sem álltak rendelkezés-
re, komoly problémát jelentett  az új 
képzőintézmény esetében az alapí-
tó okirat megfogalmazása. Egyszer-
re kellett  tekintett el lennünk arra, 
hogy az alapító okirat megfeleljen 
a jogszabályi követelményeknek, a 
tervezett  átszervezés végrehajtható 
legyen és később, majd augusztus-
ban, az engedély kiadása során, az 
intézmény által ellátandó felada-
tok értelmezhetőek legyenek az 

ÚJ KÖVETELMÉNYEK ÉS STRUKTÚRA 
A HONVÉDALTISZT-KÉPZÉSBEN – A BEVEZETÉS 
FOLYAMATA
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illetékes hivatalok számára. Ez a 
szakszerűség és rugalmasság, ami 
az MH AA alapító okiratában meg-
jelent, nagyban köszönhető a HM 
Tervezési és Koordinációs Főosztály 
munkatársai közreműködésének. A 
jogszabályi hátt ér bizonytalansága 
miatt  a működésiengedély-kérelem 
beadása során elengedhetetlen 
volt a személyes kapcsolatfelvétel, 
melynek során jeleztük a hivatalok 
számára: a jogszabályi változások-
nak megfelelően folyamatos kére-
lem-kiegészítéssel és eljárás-meg-
hosszabbítással fogunk élni annak 
érdekében, hogy a leadott  intézmé-
nyi dokumentumaink a jogszabályi 
előírásoknak megfelelőek legyenek 
és biztosítsák a működési engedély 
jogszerű kiadhatóságát. Nem túlzás 
megállapítani, hogy a kormányhi-
vatalok együtt működése nélkül az 
új rendszerű „Honvéd altiszt” és 
„Honvéd zászlós” szakképesítés 
megszerzését biztosító képzésein-
ket nem tudtuk volna elindítani.

Az új rendszerű szakképzés 
indíthatóságával kapcsolatos fel-
adatok nagyságát az is jól mutat-
ja, hogy a bevezetéshez szükséges 
törvényi feltételek módosítása vált 
szükségessé május-június hónap-
ban. A szakképzésről szóló 2011. 
évi CLXXXVII. törvény módosí-
tásáról szóló 2012. évi LXXI. tör-
vényt az Országgyűlés a 2012. jú-
nius 4-i ülésnapján fogadta el és 

azt 2012. június 19-én hirdett ék ki. 
A szakképzési törvény módosítása 
lényeges változásokat vezetett  be 
a jogszabályok (SZVK, kerett anter-
vek) megjelentetésével kapcsolatos 
határidők tárgyában, és a képzés 
szeptemberi indíthatósága érdeké-
ben, a kerett antervek vonatkozásá-
ban, a rendeleti szint helyett  enge-
délyezte a kerett antervi ajánlások 
NGM-közleményben történő meg-
jelentethetőségét augusztus 31-éig.

Augusztus 9-én hirdett ék ki az 
állam által elismert szakképesítések 
szakmai követelménymoduljairól 
szóló 217/2012. (VIII. 9.) kormány-
rendeletet, amely már csak korláto-
zott  szakképzés indíthatóságának 
feltételeit teremtett e meg, hiszen 
a jogszabályban csak a képzések 
szeptemberi indítását tervező két 
tárca szakképesítéseinek szakmai 
moduljait adták ki. A feszített  tem-
póra tekintett el csak a nemzetgaz-
dasági és a honvédelmi tárca volt 
az, amely kitartott  a szeptemberi 
képzésindítás mellett .

Augusztus 1-jétől a kétlépcsős 
integrációt befejező MH AA hiva-
talosan is megkezdte működését, 
és a júliusi központi feladatszabás-
nak megfelelően már elkészült az 
új intézmény nevelési és pedagó-
giai programja, valamint az okta-
tói állománnyal együtt működve 
folyamatban volt a kerett antervi 
ajánlás előkészítése. A nevelési és 
pedagógiai programot augusztus 
16-án, az új katonai szakképző in-
tézmény nevelőtestületének meg-
alakulását követően fogadták el és 
– a fenntartói feladatokat gyakorló 
HVK SZCSF jóváhagyását követően 
– 2012. augusztus 22-én csatoltuk a 
működésiengedély-kérelmünkhöz 
a Pest Megyei és a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormányhiva-
taloknál. A működésiengedély-
kérelmünk ekkor már minden 
olyan kötelezően csatolandó do-
kumentumot tartalmazott , amit a 
vonatkozó jogszabályok megköve-
telnek a kérelem kiadásához, egye-
dül a külső jogszabályi környezet, a 
hatályos HM SZVK-rendelet és az 
NGM-közlemény nem állt még ren-
delkezésre.

A két hiányzó szabályzó (HM 
SZVK-, MGM-közlemény) többszöri 
– minisztériumok között i – kapcso-

latfelvétel és egyeztetés eredménye-
ként jelenhetett  csak meg, melyek 
keretében több esetben hangsúlyoz-
ni kellett  a szakképzési törvényben 
rögzített  határidők fontosságát és a 
honvédelmi tárca katonaiszakkép-
zés-indítás tárgyában történő hatá-
rozott  elkötelezett ségét.

A kormányhivatalokkal való 
jó együtt működést mutatja az is, 
hogy Jász-Nagykun-Szolnok me-
gye a HM SZVK-rendelet honvé-
delmi miniszter által aláírt pél-
dányának bemutatását követően, 
még azon a napon, augusztus 27-
én kiadta a telephelyre vonatkozó 
működési engedélyt (ügyiratszám: 
XI-B-10/00244-19/2012.). A HM 
SZVK-rendeletet csak ezt követően 
hirdett ék ki a Magyar Közlöny 112. 
számában, 2012. augusztus 28-án 
(a honvédelemért felelős miniszter 
ágazatába tartozó szakképesítések 
szakmai és vizsgakövetelményei-
nek kiadásáról szóló 19/2012. (VIII. 
28.) HM rendelet). A Pest Megyei 
Kormányhivatal mindezek után au-
gusztus 30-án adta ki az egységes 
szerkezetű, a szentendrei székhely-
re és a telephelyre egyaránt vonat-
kozó működési engedélyt (ügyirat-
szám: XIV-B-045/01661-16/2012.). 
Mindkét kormányhivatalnál még 
az engedélyek átvételének napján 
lemondtunk fellebbezési szándé-
kunkról, így azok a kiállítás napján 
jogerőre emelkedhett ek. A kato-
nai képzések jogszerű indításához 
még hiányzó NGM-közleményt a 
Hivatalos Értesítő 38. számában, 
2012. augusztus 31-én tett ék közzé. 
A közlemény – a „pilot program” 
keretében indítható 77 db NGM-
szakképesítés kerett antervi aján-
lásán túl, egységes szerkezetben 
– a „Honvéd altiszt” szakképesítés 
2012/2013-as tanévben induló ága-
zataira/szakmairányaira vonatkozó 
szakképzési tantervi ajánlásokat 
tartalmazta.

Így végül stílusosan és katoná-
san örömmel jelenthetem: az MH 
Altiszti Akadémia a jogszabályi fel-
tételeknek megfelelően, az új rend-
szerű honvédaltisztképzés esetében 
érvényes működési engedély birto-
kában kezdhett e meg a 2012/13. évi 
tanévet.

Dr. Vartman György 
okl. mk. alezredes 
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„Tűzoltó leszel s katona! Vadakat 
terelő juhász!”–olvashatjuk József 
Att ila Altató című versében, és va-
lószínűleg olvasta a kisiskolás Nagy 
László is, aki már kora gyermekko-
rától kezdve a katonaéletről álmo-
dozott . Az álmodozást tett ek is kö-
vett ék, hiszen családjában elsőként  
adta a fejét a katonai hivatásra. 

Általános iskolai tanulmánya-
inak befejeztével az egri Lenkey 
János Honvéd Kollégiumba nyert 
felvételt. Az érett ségit követő-
en a Kossuth Lajos Katonai Fő-
iskola tiszthelyett esképző karán 
folytatt a tanulmányait; 1994-ben 
végzett  mint gépesített  lövészsza-
kasz-parancsnok. Kitűnő tanul-
mányi eredményének köszönhe-
tően Laci választhatt a meg az első 
beosztási helyét. Ő a nem sok-
kal korábban megalakult MH 88. 
Légimozgékonyságú Zászlóalj mel-
lett  döntött  – és soha nem bánta meg 
ezt a döntését! Kiképző tiszthelyet-
tesként kezdett  a 4. kiképzőszázad-
nál, ahol nagyon jó és segítőkész 
kollektívába került, amely hamar 
átsegített e a kezdeti nehézségeken.

Azzal, hogy a pályafutását egy-
ből kiképzőként kezdte, beosztott -
ból szinte azonnal vezetővé kellett  
érnie, hiszen a kiképzendők megbe-
csülésének a kivívása elengedhetet-
len volt a sikeres munkavégzéshez. 

Nagy törzszászlós az első élő és 
lélegző vezénylőzászlóssal 1997-ben 
a Sínai-félszigeten találkozott , ami-
kor a déli táborban egy amerikai 
zászlóaljjal dolgoztak együtt . A ma-
gyar tiszthelyett esek hitetlenkedve 
nézték, hogy micsoda tekintélye 
van a CSM-nek nemcsak az altisz-
tek, de a tisztek körében is. Mind-
annyian egyetértett ek abban, hogy 
ilyen rendszerre Magyarországon is 
szükségünk lenne. De akkor szinte 
hihetetlennek tűnt, hogy nem is so-
kat kell várni arra, hogy a Magyar 
Honvédségben is megjelenjen és 
megszilárduljon a rendszer. 

Egy baráti szívességnek köszön-
hetően ebben az időben élte át éle-
te egyik legizgalmasabb kalandját 
is. Egy nagyon kedves altiszt barát 
már 4-5 hete folyamatosan „ügyele-
tes alegység” szolgálatban volt, és a 
menyasszonya komoly szankciókat 
helyezett  kilátásba, ha nem megy 

végre haza egy hétvégére. Laci át-
vett e hát tőle a rajparancsnoki be-
osztást erre a pár napra, teljesen hi-
vatalosan, ahogy kell. Egyvalamit 
nem csinált meg: nem pakolt saját 
háromnapos zsákot, hiszen ott  volt 
a baráté, gondolta naivan. Péntek 
kora délutántól volt szolgálatban, 
és mint szolnoki lakos (10 percnyi 
sétára a laktanyától) hazamehetett  
este. Szombat hajnalban három óra 
körül megcsörrent a telefon és el-
hangzott  a riasztást jelentő bűvös 
jelszó. Bement hát Laci a laktanyá-
ba, és várták, hogy mikor jön az el-
lenőrző elöljáró. Ehelyett  azonban 
menetparancs érkezett , és elindul-
tak egy számukra ismeretlen cél 
felé. Amikor látt a, hogy a lőszeres 
kocsi is besorolt és velük tart, már 
gondolta, hogy ez nem ellenőrzés, 
hanem éles helyzet. Néhány óra 
múlva a déli határszélen tálalta ma-
gát, és ott  is töltött  két kellemes he-
tet a barát zoknĳ aival, alsógatyáival 
és gyakorlóival. Szerencsére nagy-
jából egyméretűek voltak! Az első 
hét végén sikerült kapnia ott honról 
rendes ruházati utánpótlást.

Vezénylőzászlósi pályafutása 
2005-ben kezdődött ; ekkor kapott  
század vezénylőzászlós beosztást 
a 25/88. Könnyű Vegyes Zászló-
aljnál, amit 2009-ig töltött  be. A 
vezénylőzászlós kiválasztása és ki-
nevezése mindig is a parancsnok 
elhatározása, tehát neki csak annyi 
része volt benne, hogy tett e a dolgát, 
és ez jó benyomást tett  mindenko-

Mesterségem címere: vezénylőzászlós

A GYERMEKKORI ÁLOMBÓL VALÓSÁG LETT

A Szolnok hírnevét öregbítő katonai szervezetek egyik jeles kép-
viselője az 1993 szeptemberében Légimozgékonyságú Zászlóalj 
néven alakult MH 25/88 Könnyű Vegyes Zászlóalj. Katonái az el-
sők között utaznak a legkeményebb műveleti területekre, és vív-
ják ki külföldi katonatársaik elismerését. Ennek a zászlóaljnak a 
vezénylőzászlósa Nagy László törzszászlós.

Afganisztánban

Főtörzsőrmesterként egy gyakorlaton
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ri elöljárójára. 2009. október 23-a 
óta a 25/88. KVZ vezénylőzászlósa. 
Amikor Ruszin Romulusz alezre-
des megkérdezte, hogy vállalja-e a 
beosztást, azonnal igent mondott . 
Nem volt mit megbeszélni a csa-
láddal vagy a barátokkal. Amióta 
1997-ben együtt  dolgozhatott  az 
amerikaiakkal, mindig is arra vá-
gyott , hogy egy katonai szervezet 
vezénylőzászlósa legyen. És hogy 
ez pont a 25/88-cal valósulhatott  
meg, az csak tovább növelte a dolog 
értékét.

Nagy törzszászlós véleménye 
szerint a parancsnok és vezénylő-
je között i munka sikeréhez a leg-
fontosabb a bizalom és az egye-
nes beszéd a két fél között . A 
parancsnoknak meg kell bíznia a 
vezénylőzászlósában, és mindig 
be kell avatnia a terveibe, hogy a 
vezénylőnek legyen lehetősége ezt 
kommunikálni a beosztott ak és 
a törzs felé. Természetesen a ve-
zénylőnek nem szabad visszaélni 
ezzel a bizalommal, és mindig a 
parancsnok elhatározását kell ke-
resztülvinnie. Ez nem jelenti azt, 
hogy minden esetben az első pilla-
natt ól teljes az egyetértés a felek kö-
zött ! Előfordulhat, hogy különböző 
állásponton van a vezénylőzászlós 
és parancsnoka. De ezt azelőtt  kell 
tisztázniuk, hogy bármely döntés-
nek pont kerülne a végére! Egyetlen 
döntés (parancs) lehet, és amellett  
kell mindkett őjüknek kiállni.

László jelenleg az Egyesült Ál-
lamok hadserege vezénylőzászlósi 
akadémiájának hallgatója, így min-
dennapjait a tanulás tölti ki, és jövő 
június 21-ig nem is nagyon foglal-
kozik mással. Elmondása szerint 
szeret rövid távra lőni, így bizto-
sabb a találatra az esély! Hazaér-
kezése után még egy jó darabig a 
„88-asnál” maradna és az akadémi-
án szerzett  tapasztalatokat felhasz-
nálva segítené a beosztott  altisztek 
fejlődését. És hogy hatvanéves ko-
ráig mi minden történhet még vele, 
az legyen a jövő zenéje! Az biztos, 
hogy nem kívánja évtizedekig le-
foglalni a „88-as” rangidős altiszti 
beosztását, mivel nem tartja magát 
annyira önzőnek, hogy ne hagyja a 
jól képzett  beosztott  altiszteket elő-
remozogni!

Berek Zsolt törzszászlós

Fővárosunkban jelenleg több kato-
nai szervezet szolgál, amelyek lé-
nyegében Budapest helyőrség állo-
mányát alkotják. Az MH 1. Honvéd 
Tűzszerész és Hadihajós Ezred, az 
MH Civil-katonai Együtt műkö-
dési és Lélektani Központ, az MH 
Geoinformációs Szolgálat, az MH 
Görgei Artúr Vegyivédelmi Infor-
mációs Központ, az MH Hadki-
egészítő és Központi Nyilvántartó 
Parancsnokság, az MH Honvédkór-
ház, az MH Katonai Közlekedési 
Központ, az MH Logisztikai Ellátó 
Központ, az MH Ludovika Zászló-
alj, az MH Vezetési és Doktrinális 
Központ katonai szervezetek mel-
lett  meghatározó feladatokat lát el 
az MH vitéz Szurmay Sándor Buda-
pest Helyőrség Dandár (MH BHD) 
személyi állománya. Az MH BHD 
közel 2200 fős szervezet, mely 2012. 
május 19-ei hatállyal vett e fel új ne-
vét. A katonai szervezet alegységei-
nek széles körű és igen összetett  fel-
adatköre van, amelyekből néhányat 
szemléltetésként válogatt unk össze.

A következőkben néhány gon-
dolat a poszteren látható életké-
pekről: mit ábrázolnak és milyen 
érdekességeket fedezhetünk fel 
rajtuk? A főképen a Helyőrségi Ta-
vaszi Szemle látható, amit 2012. 
május 18-án több évtizedes szünet 
után tartott ak meg ismét. A színvo-
nalas rendezvénnyel egy korábbi 
szokást elevenített ek fel. A Hősök 
terén a Honvéd Vezérkar főnökének 
közvetlen alárendeltségébe tartozó 
katonai szervezetek mellett  az MH 
Összhaderőnemi Parancsnokság 
Budapesten diszlokáló alárendelt 

alakulatai vett ek részt közel 700 
fővel. A bal felső kisképen a Takács 
László zászlós parancsnoksága alatt  
ügyeleti szolgálatban levő katonai 
rendészek láthatók igazoltatás köz-
ben. A jobb felső sarokban a Támoga-
tó Zászlóalj beosztott jairól készült 
fotó kapott  helyet, miközben egy 
logisztikai szakfeladatot hajtanak 
végre. Kvaszinger György törzs-
őrmester irányításával 63M sátrat 
állítanak fel, ami a katonai tevé-
kenységek egyik lényeges kelléke. 
A rajsátrat 12 perces normaidőn 
belül illik három főnek bárhol és 
bármikor felállítani. A bal alsó fel-
vételen az MH 32. Nemzeti Honvéd 
Díszegység állományába tartozó 
Király Tamás törzsőrmester vezeti 
fel a díszőrséget a Petőfi  laktanya 1. 
számú főkapujába. A második képen 
Paróczai Sándor főtörzsőrmester al-
kalmazáshoz készíti elő az antenna 
telepítésével az R-142/M típusú rá-
dióállomást. A beépített  RF-5200-as 
berendezéssel RH üzemmódban 
4500–5000 km-es hatótávolságban 
képes összekött etés biztosítására 
egy hasonló paraméterekkel ren-
delkező ellenállomással.

M. A.

POSZTERKOMMENTÁR
Életképek a budapesti helyőrség katonáinak 
tevékenységéből

A budapesti helyőrség zenészei

Az MH LEK katonái



Budapest hely



Gémes Ildikó százados (MH BHD); Szabó Lajos zászlós (MH BHD)

őrség katonái
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Tanácsadásról akkor beszélünk, 
amikor a vezető a beosztott jának 
tanácsot ad a beosztott  által nyújtott  
teljesítmény növelése és a benne rej-
lő potenciál kihasználása céljából. 
Ez gyakran teljesítményértékelést 
is jelent. A honvédségben a tanács-
adás az egyik legfontosabb fejlesz-
tőtevékenység, és ez a vezetők fe-
lelőssége. A jövő azon múlik, hogy 
hogyan készítjük fel a beosztott akat 
a nagyobb felelősség vállalására. A 
fejlesztő tanácsadás típusai között  ta-
lálható az eseményhez kapcsolódó ta-
nácsadás, a teljesítményértékelés és a 
szakmai fejlődést segítő tanácsadás. 

Eseményhez kapcsolódó 
tanácsadás

Az eseményhez kapcsolódó tanács-
adás tulajdonképpen egy esemény-
orientált konzultálás, ami általában 
egy egyedi esemény vagy helyzet 
megtörténte után történhet. Azon-
ban lehet esemény előtt i is, mint 
előléptetés vagy tanfolyam előtt i 
tanácsadás. Követhet olyan esemé-
nyeket is, mint egy említésre való 
szolgálati teljesítmény vagy felme-
rülő probléma a feladat végrehajtá-
sa során, illetve személyes ügyhöz 
is kapcsolódhat. Az eseményori-
entált tanácsadás fajtái: különleges 
alkalomkor megtartandó tanács-
adás, fogadó és beépítő tanácsadás, 
krízistanácsadás, szükséges tanács-
adás, előléptetési tanácsadás és eltá-
volítási tanácsadás. 

A különleges alkalomkor megtar-
tandó tanácsadás egy kiváló vagy a 
szintet el nem érő teljesítmény okán 
felmerülő tanácsadás. Ilyenkor a 
vezető ismerteti a beosztott al, hogy 
a feladat végrehajtása értékelhető-e, 
mit tett  jól, illetve rosszul. A tanács-
adás az esemény bekövetkezte utá-
ni legkorábbi időpontban a legsike-
resebb. A vezetőnek ki kell emelnie 
a beosztott  kiváló képességeit is, 
mert a tanácsadás célja a jó és rossz 
között i egyensúly kialakítása. A ve-
zetőnek mindig meg kell beszélnie a 
teendőket azokkal a beosztott akkal, 
akik nem teljesített ék a megfelelő 
szintet. Lehet, hogy a nem kielé-

gítő teljesítmény eredete az elvárt 
ismeret hiánya. Ilyenkor egy ún. 
egyéni fejlesztési tervet (EFT) kell 
kialakítani. A korrekciós képzés se-
gít abban, hogy a beosztott  el tudja 
érni a megfelelő szintet. A teljesít-
mény megbeszélésekor elsőként 
ismertetni kell, mi volt az elvárás, 
és azt miért nem sikerült a beosz-
tott nak teljesítenie. Nevezzünk meg 
egy elfogadhatatlan viselkedést, 
tevékenységet – ám ne támadjuk 
a beosztott  személyes karakterét. 
Magyarázzuk el, hogy az említett  
viselkedés vagy tevékenység mi-
lyen hatást gyakorolt a szervezetre. 
Közben fi gyelmesen hallgassuk a 
beosztott  válaszát. Lényeges, hogy 
mindvégig semlegesek maradjunk. 
A tanácsadás során tanítsuk-orien-
táljuk a beosztott at, hogyan érje el 
a kívánt szintet. Mindig legyünk 
felkészülve arra, hogy a nem meg-
felelő teljesítmény mögött , okként, 
egy korábbi meg nem felelés vagy 
egy megoldatlan személyes prob-
léma húzódik meg. Magyarázzuk 
el, hogy az EFT hogyan segíti a tel-
jesítmény javulását. Találjuk meg 
az EFT-be való felelős beavatkozás 
optimális módját, teremtsük meg a 
rendszeres értékelés lehetőségét; ha 
kell, készítsünk tervet a beosztott  
számára. 

Fogadó és beépítő 
tanácsadás

A törődő és empatikus vezető min-
den új csapatt aggal konzultál, ami-

kor az csatlakozik a szervezethez. 
A fogadó és beépítő tanácsadás két 
célt szolgál. Egyrészt megállapítja 
a problémákat vagy hátráltató té-
nyezőket, melyek az új embernél 
előfordulhatnak, beleértve az új be-
osztás okozta kérdéseket is, és segíti 
megoldani azokat. Másrészt pedig 
megismerteti az új csapatt agot a 
szervezet elvárásaival, és orientálja, 
hogyan alkalmazkodjon ezekhez. 
Tisztázza a szerepeket és beosztáso-
kat, és üzenetet küld a parancsnoki 
gondoskodásról. Ha ez nem törté-
nik meg, akkor a katona nem fogja 
ismerni a helyi sajátosságokat, ami 
akár nehéz helyzetbe is hozhatja 
beilleszkedni próbáló beosztott un-
kat. Ilyen lehet például a hátizsákja 
nem megfelelő színe, a mobiltelefon 
használatának szabályai, a dohány-
zóhelyek elhelyezkedése, illetve a 
helyi sajátosságok mindegyike. A 
fogadó vagy beépítő tanácsadás a 
következőket tartalmazza: parancs-
noki út, szervezeti elvárások, biz-
tonsági és rendszabályok ismerete, 
az altiszti támogató csatorna hasz-
nálata, elvárt viselkedés munka 
alatt  és után, öltözködési előírások, 
a szervezet története, felépítése, 
feladata, lehetőségek a szervezeten 
belül, tanulási és kiképzési lehető-
ségek, tiltott  és veszélyes területek, 
a támogatóhelyek funkciói és azok 
ehelyezkedése, laktanyai és hely-
őrségi lehetőségek a rekreációra, 
tanulásra, kulturális és történelmi 
hagyományok, külföldiekkel törté-

A TANÁCSADÁS TÍPUSAI
Az altiszt képességeinek fejlesztése elméletben és gyakorlatban
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nő érintkezés – és még egyéb olyan 
területek, melyeket a vezető megha-
tároz. 

Krízistanácsadásra akkor kerül 
sor, ha a katonát negatív hír éri, 
például meghalt egy általa szeretett  
személy. Ez egy rövid távú, azon-
nali cselekvést követelő intézkedés. 
A vezető teendője, hogy meghall-
gassa a beosztott  problémáját és 
segítse annak megoldását. Segítse 
elő a megoldásban érintett  kül-
ső szereplőkkel (cégekkel) történő 
kapcsolatfelvételt, együtt működést. 
Beleérthetjük az esetleges utazás-
hoz szükséges eszköz megtalálását, 
a lelki segítségnyújtásra alkalmas 
személy megkeresését. 

A szükséges tanácsadás segít ab-
ban, hogy a beosztott  túl tudjon 
lépni túllépni egy  kialakuló krí-
zishelyzeten. Ez a krízistanácsadás 
következő lépése. A szükséges ta-
nácsadás célja, hogy megelőzze a 
problémát, mielőtt  az kezelhetetlen 
nem lesz. Az empatikus vezető ér-
zékeli a gondot, és még időben be-
vonja a megfelelő szakembereket 
annak kezelésébe (humánszolgálat, 
lelkész, orvos, pénzügyi tanácsadó 
stb.). 

Az előléptetési tanácsadás során a 
katonai vezető minden olyan ka-
tonával elbeszélget, aki alkalmas a 
magasabb beosztásra, de még tan-
folyamra sem küldték el. Segítő, 
felkészítő tanácsokat ad a beosztott  
előmenetelével kapcsolatban. 

Az eltávolítási tanácsadás során a 
vezető tájékoztatja a katonát arról, 
hogy mutatott  teljesítménye miatt  
elindul az eltávolítására irányuló 
adminisztratív eljárás, ugyanakkor 
elindít egy utolsó esélyt adó prog-
ramot a felzárkózásra. Nem lehet 
ilyen fejlesztő tanácsadást tartani, 
ha az egyén súlyos törvénysértést 
követett  el.

Teljesítményértékelés
A teljesítményértékelés során a ve-
zető a beosztott  adott  időszak alatt  
mutatott  teljesítményét teszi mér-
legre. Az értékelés egy meghatáro-
zott  űrlap szempontjai alapján tör-
ténik. A jó értékelés nem a múltra, 
hanem inkább a jövőre, a beosztott  
erősségeire, a fejlesztési területekre 
és potenciálokra fókuszál. Tartal-
maznia kell a vezető támogatását és 

a szervezet céljainak elérése érde-
kében végzett  feladatt eljesítéseket 
is. A teljesítményértékelést közvet-
lenül az érintett el kell ismertetni, 
aki aláírásával elfogadja annak tar-
talmát. Sokszor halljuk, hogy nem 
elég objektív a Magyar Honvédség-
ben ez a fajta tanácsadás. Szerintem 
csak a vezetőkön, rajtunk múlik, 
hogy a hibákat, a fejleszteni való te-
rületeket és természetesen a kiváló 
teljesítményeket is leírjuk, megfele-
lően pontozzuk és ezzel segítséget 
nyújtsunk a beosztott unk fejlődé-
séhez, tiszteletének kivívásához. 
Tiszteljük meg bajtársainkat azzal, 
hogy megfelelő energiát és időt for-
dítunk teljesítményük értékelésére. 

Szakmai fejlődést 
segítő tanácsadás

A fejlesztő tanácsadás harmadik tí-
pusa a személyes és szakmai célok 
elérésének tervét tartalmazza. A ta-
nácsadás során a parancsnokok, ve-
zetők a beosztott al megállapítják és 
megbeszélik a fejleszteni való terü-
leteket és potenciálokat, és kiiktat-
ják a gyengébb területeket, melyek 
fejlesztése nem hoz hasznot sem a 
szervezetnek, sem a beosztott nak. 
Kidolgozzák a rövid és hosszú távú 
célokat és területeket, amelyek ma-
gukba foglalják a civil és katonai 
iskolákat, a jövőbeni beosztásokat, 
különleges lehetőségeket. Minden 
katonának és közalkalmazott nak 
szüksége van egyéni fejlesztési 
tervre, ami az egyéni szükséglete-
ken, érdeklődési körökön és a meg-
szerzendő kompetenciákon alapul.


Összefoglalásként megállapíthat-
juk: ha egy empatikus vezető tu-
datosan és rendszeresen él a ta-
nácsadás módszerével, katonái ezt 
érzékelik, és később már ők fognak 
hozzá fordulni segítségéért, még 
mielőtt  egy súlyosabb esemény 
bekövetkezne. A bizalom egyik fő 
oszlopa a tanácsadás, a követel-
ménytámasztás pedig a tisztelet 
jele. Ha nem tisztelek valakit, nem 
fogok tőle követelni nagyobb telje-
sítményt. A tanácsadás jelzi a veze-
tő beosztott ja iránti érdeklődését, 
a helyzetével való azonosulás igé-
nyét, szándékát és képességét.

Bogya Sándor Mihály 
törzszászlós
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A Honvéd Alti szti  Folyóirat tagja az Európai
Katonai Sajtószövetségnek (EMPA)

A lapban megjelenő közlemények tartalma 
nem feltétlenül esik egybe a HM Honvéd 
Vezérkar adott  kérdésben kialakított  
álláspontjával. Ett ől függetlenül helyt 
adunk a témában megjelenő más szakmai 
nézőpontoknak is, amennyiben azok 
a megoldás irányába hatnak.
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Közelkép

Király Zoltán törzsőrmester a kö-
vetkező gondolatoktól vezérelve 
kereste meg a Honvéd Altiszti Fo-
lyóirat szerkesztőbizott ságát: „A mi-
nap kezembe került a Honvéd Altiszti 
folyóirat ez év februári kiadása. Amel-
lett , hogy a megjelent cikkeket roppant 
érdekesnek tartott am, nem kerülte el 
fi gyelmemet dr. Murinkó Att ila mk. al-
ezredes úr írása sem. Gondolok itt  meg-
különböztető fi gyelemmel hasábjai azon 
pontjára, miszerint a megújult Honvéd 
Altiszti Folyóirat három fő rovat köré 
kíván épülni. Jelen levelem tárgya a 
harmadik fő pillért veszi célba: a csa-
ládot.” A hozzánk írt őszinte han-
gú, összefogott  levélből nem csak 
nehézségeket, de a problémákat 
megoldani szándékozó altiszt képe 
rajzolódott  ki. A Honvéd Altisz-
ti Folyóirat év eleji megújulásakor 
megfogalmaztuk, hogy elsődlege-
sen a Magyar Honvédségben szol-
gáló altisztekről, munkájukról és 
családjaikról, vagy ha éppen van-
nak, akkor akár a problémáikról és 
azok leküzdéséről, megoldásáról is 
írunk. Most ennek az ígéretünknek 
teszünk eleget.


Király törzsőrmester és felesége há-
rom éve tartó házassága a család-
ban történt sajnálatos események 
sorozata miatt  2009-ben felbomlott . 
Ez napjainkban szinte már megszo-
kott  jelenség. Közismert tény, hogy 
Magyarország e vonatkozásban elő-
kelő helyen van nemzetközi téren. 
Esetünkben azonban itt  közel sem 
záródik le a történet. Az altiszt 2011 
decemberétől teljesített  külszolgála-
ti missziót Afganisztánban, az MH 
LMCS 4. váltásának mentor-gépko-
csivezetőjeként. Fő feladata az afgán 
tiszthelyett espartner mentorálása és 
a közlekedési csoport gépkocsĳ ának 
hadra fogható állapotban tartása volt. 

A nehéz, komoly kihívást jelen-
tő, saját maga és társai által végre-
hajtott  feladatok ráébresztett ék az 
élet igazi értelmére, megértésére 
és annak szeretetére. Így lehetősé-
ge szerint hamarosan megkereste 

volt feleségét – és feléledni látszott  
egymás iránti vonzalmuk. Ezzel 
kapcsolatban a következőket fogal-
mazta meg: „Olyan beszélgetések zaj-
lott ak a volt párommal, melyek követ-
kezményeképpen úgy döntött ünk, újra 
megpróbáljuk az együtt élést, és gyer-
mekeinknek biztosítjuk a családban való 
felnövés esélyét. A távollét ilyenformán 
tehát pont az ellenkezőjét váltott a ki a 
család tagjaiból, mint az megannyi szo-
morú, ismert esetnél bekövetkezett . Az 
ember azt látja ebben a közép-ázsiai or-
szágban, hogy a mérhetetlen szegénység 
ellenére a család és annak összetartása 
jelenti a kiutat a mindennapi gondok-
ból. Ráébredtem arra, hogy az ott honi 
problémák »mérete« messze-messze el-
marad az itt  megtapasztaltaktól. Ha a 
hivatástudat és a bajtársi kötelékek ilyen 
erősek és átsegítenek az ott ani, eseten-
ként életveszélyes szituációkon, miért 
ne hívhatnám segítségül eme dolgokat a 
magánéleti gondok megoldásában?”

Király törzsőrmestert nem kizá-
rólag ezek a gondolatok sarkallták 
a hozzánk küldött  levelének meg-
írására. Családjában több érdekes-
ség van még, amelyek bizonyos 
szempontból több mint szokványo-
sak és szorosan köthetők a Magyar 
Honvédséghez. Kezdjük talán az 
elején. Párja, Király Szilvia száza-
dos, aki a házasságkötésükkor a 
családi nevét adta férjének, a Ma-
gyar Honvédség 43. Nagysándor 

József Híradó és Vezetéstámogató 
Ezred humán szakembere. 2002 de-
cembere óta tagja a honvédségnek. 
Ennél az alakulatnál kezdte tiszti 
pályafutását, és azt tervezi, hogy 
nyugállományba vonulásáig ezen 
alakulat hírnevét öregbíti. Katonai 
pályafutása kezdetén korábbi, ver-
senysportban szerzett  tapasztalatait 
kamatoztatva az ezred jogelődjénél 
testnevelőtiszti beosztást látott  el. 
A későbbiekben a híradózászlóalj-
nál dolgozott  a személyügyön mint 
beosztott  tiszt, majd belső átszerve-
zést követően került a törzs állomá-
nyába a személyügyi főnökségre, 
ahol a mai napig humán tisztként 
teljesít szolgálatot. Bevallása szerint 
ezt a területet igen fontosnak érzi. 
Annak érdekében, hogy továbbfej-
lessze tudását, a tavalyi év során 
beiratkozott  a Pécsi Tudomány-
egyetemre, ahol jövőre fog végezni, 
hogy mint képzett  humán szakem-
ber folytathassa munkáját.

Ugyanennél az alakulatnál 
üzemanyag-ellátó rajparancsnok-
ként teljesít szolgálatot Király törzs-
őrmester is. Akárcsak párja, ő is 
itt  kezdte katonai pályáját. Koráb-
ban a helyőrség őrszázadánál, hír-
adószázadánál, majd a logisztikai 
zászlóaljnál töltött  be különböző 
beosztásokat. A 2007-es év kétsze-
resen is különleges a törzsőrmester 
életében. Májusban apa lett , július-

Katonacsaládok a hadseregben

A NEHÉZSÉGEK A TÁVOLSÁG ELLENÉRE IS 
LEGYŐZHETŐK

Király Szilvia százados és Király Zoltán törzsőrmester
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ban pedig őrmesterré avatt ák. A 
Magyar Honvédséghez való kötő-
désüknek gyermekeik megérkezé-
se is bizonyítékot adott . A hármas 
fi úikrek, Bálint, Benjámin és Bence 
születésnapja május 21-én van, ami 
köztudott an a Magyar Honvédség 
kiemelt katonai ünnepe. A gyer-
mekek katona apa és katona anya 
társaságában ünneplik nemcsak a 
születésnapjukat, de a honvédelem 
napját is. Így a család apraja-nagy-
ja lelkesen várja ezt a többszörösen 
felejthetetlen, szép napot. Ma már 
a gyermekek óvodába járnak, mint 
mondja, „igazi nagycsoportos”, 
egyre önállóbb emberkékké válnak. 
Összetartásuk példamutató. Kíván-
csiságuk határtalan, és rett enetes 
információéhségük van. Ha neta-
lán valamelyikük a katonai pályát 
választaná, ahhoz minden támoga-
tást meg fog kapni.

Beszélgetésünk során nyilvánva-
lóvá vált számomra, hogy a törzs-
őrmester megtalálta számításait az 
altiszti pályán. Altisztként a lehető-
ségek egész tárháza nyílt meg előtt e. 
Az önképzés fontosságát hangsú-
lyozza, és vallja, hogy „a naprakész-
ség elengedhetetlen”. Egyértelmű 
számára, hogy mindazon ismeret, 
mellyel egy altisztnek ma rendel-
keznie kell – szakmai anyaggal bőví-
tett  idegen nyelv, számítástechnikai 
ismeretek, haditechnikai fejleszté-
sek –, napról napra változik, bővül. 
„Aki nem tart lépést a változásokkal, 
belefásulhat, elvesztheti a motiváltságot. 

Ez pedig a lehető legrosszabb és adott  
esetben a legveszélyesebb egy katona éle-
tében.” Arra a kérdésre, hogy volt-e 
számára meghatározó egyéniség 
katonai pályája során, gondolkodás 
nélkül azonnal válaszol. Balogh Re-
zső mérnök őrnagy számtalan alka-
lommal segített e, egyengett e katonai 
pályafutását, illetve látt a el jó taná-
csokkal. A fi atal, de koránál jóval 
érett ebb altiszt bátorítja mindazon 
altisztt ársait, akik hozzáértéssel, 
szakmai elhivatott sággal és a fejlő-
désbe vetett  töretlen hitt el végzik 
munkájukat. Akik nem hátrálnak 
meg az újabb és újabb kihívásoktól, 
folyamatosan képzik magukat és hi-
szik, tudják: egy hadsereg gerince az 
altiszti állomány. 

Dr. Murinkó Att ila mk. alezredes

Közelkép

Király törzsőrmester Afganisztánban

A gyerekek: Bálint, Benjámin és Bence
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– De nézzük egy kicsit közelebbről: 
nálatok hogyan alakultak a kapcsolat-
kialakítás és a munkahelyi érintkezés 
„szabályai”?

– A házasságkötés után és termé-
szetesen azt megelőzően is betar-
tott uk és azóta is betartjuk a kato-
nai érintkezés szabályait. Tisztről és 
altisztről lévén szó, a tiszteletadás 
és hivatalos érintkezés a szabályzók 
szerint történik, de ott hon megszű-
nik az alárendeltségi szerep. A ma-
gánéletben már a három lurkó látja 
el a parancsnoki beosztást.

– Visszatérve a hivatáshoz. Ahogy 
a szerkesztőbizott ságnak küldött  le-
veledből kiderül, a második ISAF-
missziódban ébredtél rá igazából az 
élet értékeire. Korábbi missziós élmé-
nyeidből, illetve külszolgálati tapasz-
talataidból mit említenél meg? 

– 2008-ban már szolgáltam a kö-
zép-ázsiai országban. Akkor a PRT 
4. váltásának Force Protection szá-
zadánál voltam gépkocsivezető. Saj-
nos ez a misszió több szempontból 
is szomorú emlékű a honvédségnek 
és elsősorban azon családoknak, 
akik elvesztett ék szerett eiket. A két 
tűzszerészhalál rányomta bélyegét 
a kint töltött  hét hónapra. Elvesz-
tett ünk egy remek tisztet Nemes 
Krisztián százados, valamint egy 
igazán különleges altisztet Kovács 
Gyula főtörzsőrmester személyé-
ben. Korábban Szarajevóban szol-
gáltam az MH KRK 7. váltásában. 

– Visszaemlékeznél azokra az érzé-
sekre, gondolatokra, amelyek a mesz-
szeségben a nehéz, próbára tevő kö-
rülmények között  törtek rád? 

– Elsősorban a családot említe-
ném. Bármennyire is „ott  kell len-
ni” fejben és testben egyaránt, a 

család hiánya mindenkit megvisel. 
Én személy szerint három részre 
tudom osztani a kint töltött  időt, 
legyen szó akármelyik misszióról. 
Az első szakasz a várakozás. Ebbe 
tartozik a célfelkészítés, a kiutazás 
és a hadszíntéren történő asszimilá-
lódás. A második szakasz – amely 
a kint töltött  idő 80 százalékát teszi 
ki – a tényleges munka időszaka. 
Ilyenkor a katona elvégzi a rá bízott  
feladatot, kvázi teszi a dolgát. Eb-
ben a szakaszban kevesebb idő jut 
a család utáni vágyódásra, ekkor 
„nagyon ott  kell lenni”. A harmadik 
etapnak nem tudok konkrét nevet 
adni, de ekkor már kicsit lanyhul 
a fi gyelem. Nem szabadna ennek 
megtörténnie, de sajnos így van. 
Szóval félig már ott hon van az em-
ber. A napi rutin során felszabadu-
ló holtidőkben már ott hon járnak a 
gondolatok. 

– Számos külszolgálati misszió és 
hazai szolgálat tapasztalatai alapján 
hogyan látod, mi az, ami erősíti az 
ember hitét és elhivatott ságát? 

– Nem tudok egzakt választ adni. 
Azt gondolom, hogy minden. Az 
ott honi pozitív visszajelzésektől a 
bajtársak összetartásán át a család 
támogatásáig minden. A legkisebb 
„jó” is hatalmasra értékelődik fel a 
kinti lét során, és sajnálatos módon 
a legkisebb „rossz” is parallelt alkot 
az előbb említett  jóval. Azt gondo-
lom, ez elsősorban az egyén függ-
vénye, de természetesen a jó közös-
ség is meghatározó, óriási hatással 
van ezekre a dolgokra.

– Milyen további elképzeléseid, 
célkitűzéseid vannak a jövőt illetően? 

– Szeretném ott  folytatni, ahol 
abbahagytam a kiutazás előtt . Sze-
retem a munkám és szeretném azt 

jól csinálni. Az angol mellett  a né-
met nyelv elsajátítását tűztem ki cé-
lul, valamint a Kodolányi Főiskola 
kommunikáció és médiatudomá-
nyok szakára nyertem felvételt. 

– További missziók? 

– A megfelelés vágya minden 
katona sajátja, ezért szívesen men-
nék vissza a Balkánra, esetleg a Sí-
nai-félszigetre, Ciprusra is. Az első 
azonban az ezrednél betöltött  be-
osztásom és a család.

M. A.

KERESZTELŐ
2012. augusztus 19-én tartott ák, 
evangélikus liturgia szerint, 
Bogya Julianna keresztelőjét 
(a kislány születéséről a HAF 
2012/3. számában adtunk hírt). 
Keresztszülei: Vincze Veronika 
és Potzauf Balázs, aki őrveze-
tőként szolgál az MH Altiszti 
Akadémia állományában. A ke-
resztszülők vállalták, hogy Ju-
liannát az evangélikus egyház 
tanításai szerint vezetik be a hit 
világába.

A MEGFELELÉS VÁGYA MINDEN KATONA SAJÁTJA
Beszélgetés Király Zoltán törzsőrmesterrel

Számos példát találhatunk altiszt és tiszt házasságára a Magyar Hon-
védségen belül. Ruszev-Pencsev Krisztián törzsőrmesterről folyóira-
tunk 2012/3. számában írtunk. A Király család sajátos története érzék-
letesen kirajzolódik mostani lapszámunk „A nehézségek a távolság 
ellenére is legyőzhetők” című írásából (16–17. oldal). 
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Október 31-e a protestáns egyhá-
zakban piros betűs ünnep, a refor-
máció napja. A hagyomány szerint 
1517-ben ezen a napon függesztett e 
ki a witt enbergi vártemplom ka-
pujára Luther Márton német 
ágostonos szerzetes híressé vált 95 
tételét, melyben a bűnbocsátó cé-
dulák árusításával szemben fejti ki 
érveit. Luther eredetileg az egyházi 
élet megújítását megcélzó, egyszerű 
vitaindító iratnak szánta a tételeket. 
A korszakváltó, földcsuszamlássze-
rű hatássorozatt al akkoriban még 
senki sem számolt. A világ végérvé-
nyesen megváltozott  – a reformáció 
szelleme kiszabadult a palackból.

A középkor vége
A korszakot vizsgáló tudósoknak 
valószínűleg igazuk van, amikor 
azt mondják, hogy Európában a 
középkor volt az utolsó világnézeti-
leg egységes rendszer, ahol az élet 
minden területe (vallás, művésze-
tek, politika, társadalom) a teológiai 
kérdésnek volt alárendelve. A val-
lás az élet minden területét áthatot-
ta, a világkép egységét pedig a hie-
rarchia élén álló, arra hivatott  külön 
papi rend őrizte éberen – miközben 

a létről való tudást patikamérlegen 
kimérve adagolta a híveinek. Az 
életet alapvetően a túlvilági életre 
való felkészülésnek fogták föl, ezért 
a minden kérdés mélyén megbúvó 
végső kérdés a „mit tehetek, hogy 
elérjem az üdvösséget?” volt. 

Az egyház célja tehát az volt, 
hogy örök üdvösséget (mennyor-
szág) nyújtson az embernek, mi-
közben megmenti a másik alterna-
tívától, az örök kárhozatt ól (pokol). 
Ennek elérését egy objektív rend-
szer, az egyház által kiszolgáltatott  
szentségek teszik lehetővé, melyek-
ben két, egymást kölcsönösen ki-
egészítő komponens hat: egyrészt 
az emberi értelemmel felfoghatat-
lan isteni kegyelem, másrészt az 
ember erkölcsi szabadságán alapu-
ló döntéseken keresztül hozott  ke-
gyes, jó cselekedetek. 

A probléma csak az, hogy egy 
ilyen rendszerben az ember soha 
nem lehet biztos abban, hogy elég 
jót cselekszik, vagy elég kegyelmet 
kap – az eredmény pedig egy, a 16. 
század elejére mindenen és min-
denkin elhatalmasodó bűntudat, 
rossz lelkiismeret és szorongás ér-
zése. Ez húzódik meg azokban a 

számunkra ma már nehezen értel-
mezhető jelenségeknek a hátt eré-
ben, amelyek olyan erőteljesen mu-
tatkoztak meg a középkor végén: a 
véget nem érő zarándoklatok, asz-
ketikus gyakorlatok, szent relikvi-
ák utáni futkosás, penitenciák, az 
imádságok kényszeres és monoton 
ismételgetése stb. Mindenki igyeke-
zett  begyűjteni a maga piros pontja-
it ebben a neurotikus rendszerben, 
miközben soha nem lehetett  biz-
tos abban, hogy átment a vizsgán. 
Erre a lélektani sebezhetőségre ér-
zett  rá jó kereskedői érzékkel a klé-
rus egy része, amikor kĳ elentett e, 
hogy a jó cselekedeteket kevesebb 
macerával, anyagilag is meg lehet 
váltani: bűnbocsátó cédulák vásár-
lásával. A hátt érből pedig egy torz, 
despotikus, félelmetes, büntető és 
örökké kielégíthetetlen isten képe 
néz vissza ránk, aki mindig többet 
akar és soha nem lehet neki eleget 
tenni: ez telepedett  nyomasztóan 
minden ember lelkére, és ez űzte a 
kolostorba Luthert is. A kolostori 
cellában az aszketikus életszentség 
megannyi stációját megjárt Luther 
életének a vezérkérdése végérvé-
nyesen a „hogyan találhatok rá a 
kegyelmes és szerető Istenre?” lett  
– ebből a kérdésből született  meg a 
reformáció.

„Az igaz ember pedig hitből 
él”

Lelki vívódásában a döntő átt örést 
Luther számára az a pont jelentett e, 
amikor találkozott  – a kolostorban 
látott  életében először teljes Bibliát! 
– Pál apostol Rómaiakhoz írott  le-
velének azzal a versével, hogy „az 
igaz ember pedig hitből él” (Róm. 
1,17). Valódi reveláció, mágikus pil-
lanat lehetett , mint amikor lehul-
lik az ember szeméről a hályog és 
végre először lát – a szorongások és 

„EGYEDÜL A HIT ÁLTAL”
A reformáció szelleme

Luther német nyelvre fordította a Bibliát

Luther Márton
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lelki görcsök pedig egy csapásra el-
múltak.

Egyedül a hit által – nincs szük-
ség tehát közvetítő papságra, a test 
öldöklésére, állandó megfelelési 
kényszerből fakadó jó cselekedetek-
re, bűnbocsátó cédulákra. A forra-
dalmi jelentősége ennek a gondo-
latnak, ahogy Luther értett e, hogy 
az üdvösség nem egy objektív, meg-
szerezhető státus, ami egy adok-ka-
pok rendszeren belüli játékszabá-
lyok betartásán múlik, amit a pap-
ság felügyel, amit el kell érni; ha-
nem az maga az Istennel való szub-
jektív kapcsolat, egy én-Te kapcsolat, 
amibe csak hitt el lehet belépni – és 
csak hitt el lehet átélni. Ez a hit pe-
dig nem is annyira valamiben való 
hit, hanem maga a kapcsolat, annak 
az elfogadása, hogy Isten színe előtt  
már el vagyok fogadva. Félelmetes 
horderejű eszmélés és lelki élmény, 
ami átrendezi az egész addig ismert 
valóságot. Az üdvösség, a menny-
ország Luthernél az ember és Isten 
hitben megragadott  és helyreállí-
tott  kapcsolatában rejlik; a pokol 

pedig szintúgy, többé már nem 
egy „hely”, a végső büntetés helye, 
hanem annak az embernek a két-
ségbeesésben és elhagyatott ságban 
megvalósuló mindennapos létél-
ménye, akinek semmilyen kapcso-
lata sincs Istennel. Luther forradal-
mi felismerése, a hit kardja, amivel 
átvágta a középkor végén élő ember 
lelkét reménytelenül megbéklyózó 
gordiuszi csomót, tulajdonképpen 
leegyszerűsítés, ezért is nevezhett e 
őt a 19. század egyik nagy teológusa 
a „redukció géniuszának”. 

A történelem kereke mozgásba 
lendült: a súlypont az intézményes, 
üdvösséget közvetítő egyházról 
végérvényesen átkerült az egyes 
emberre – ezt a kereket pedig nem 
lehetett  többé megállítani. Luther 
és az őt követő, a régi rendszerrel 
szemben tiltakozó, „protestáns” 
teológusok (Melanchton, Zwingli, 
Kálvin stb.) szavára az egyházi élet-
ben számos változás következett  be 
(anyanyelvű bibliafordítások, egye-
temes papság elve, a Szentírás mint 
egyedüli és végső tekintély stb.), de 

a reformáció lényege, a legnagyobb 
horderejű gondolat kétségtelenül 
az önmagát és önmaga kiteljesedé-
sét az Istennel való személyes kap-
csolatban felfedező ember képében 
van.

A középkori tanítással szemben, 
hogy az élet felkészülés a túlvilági 
létre, a reformáció az evilági életre 
szabadított  fel, az aktivitásra és fe-
lelősségvállalásra. A transzcendens 
értelemben vett , üdvösség felőli biz-
tonság tudata – hogy az ember sor-
sa eldőlt, és akkor is biztonságban 
lehetünk a jövőnk felől, ha félelem-
mel töltenek el a hétköznapok vagy 
hibákat követünk el – tartást adott  
az embernek: felszabadított  a jelen-
re, a cselekvésre, a kritikus gondol-
kodásra, ugyanakkor megnyitott a 
az utat a közélet és a politikum felé 
forduláshoz is. Ilyen értelemben ma 
mindannyian a reformáció gyer-
mekei vagyunk – gyengeségeink és 
erőnk titka is a reformáció szelle-
mében van elrejtve.

Nánai László Endre százados,
evangélikus tábori lelkész

Balog Sándor törzszászlós (az MH 
HKNYP vezénylőzászlósa) lánya, 
Fatime sikeresen lediplomázott  a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Védelemigazgatási Karán. Ez az 
esemény éppen az altiszt katonai 
pályájának 20. évfordulójára esik. 
Az eltelt 20 évet és a felcseperedett  
új generációt szemlélteti a két kép.

GRATULÁLUNK! BÚVÁRKIKÉPZÉS 
SZÜNETÉBEN

Miklós Bence zászlós a szentesi bú-
várkiképző-bázis tanmedencéjében

Húsz évvel ezelőtt

A család ma
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Még élnek bennünk a 2012-es lon-
doni olimpia versenyszámainak 
emlékei és az egyes sportágakban 
elért eredményekre örömmel te-
kinthetünk vissza. Bajnokaink kö-
zül kalapácsvetésben Pars Krisztián 
szerzett  aranyérmet. Vitathatatlan, 
hogy felkészülésében az olimpi-
kon rengeteg súlyt mozgatott  meg 
és tonnák tömkelegét emelgett e. 
Hasonlóképpen tett  Gyenge Róbert 
szerződéses szakaszvezető is. 1977-
ben az akkor 18 éves fi atalember 
nem éppen a nevéhez illeszkedő 
szabadidős tevékenységet válasz-
tott : az erőemelő sportot. Azt meg-
előzően a küzdősportok közül a 
taekwondo világában jeleskedett  és 
lett  magyar bajnok. Mára már több 
hazai és világcsúcsot tudhat magá-
énak. Így, a nevével ellentétben, az 
igen erős fi zikumú emberek cso-
portját erősíti. Az eredeti szakmá-
ját tekintve víz- és gázfűtésszerelő 
fi atalember 1999-ben döntött  úgy, 
hogy katona lesz. Az év augusztus-
ban vonult be Tapolcára kiképzésé-
nek megkezdésére. 

– Hogyan alakult a katonai pályád 
az elmúlt bő évtized alatt ?

– Kezdetben sorkatonaként ka-
tonai rendész feladatokat látt am el. 
Majd azt követően egész eddigi pá-
lyám során logisztikával foglalkoz-
tam, azon belül is a raktározással. 
Hét évig gépjárműanyag-raktáros 
voltam, öt éve pedig ruházatianyag-

raktárosként szolgálok. 2004-ben 
alakulatot váltott am, ugyanis az 
MH 87. Bakony Harcihelikopter Ez-
redet felszámolták, és én Veszprém-
be az MH 1. Logisztikai és Támogató 
Zászlóaljhoz kerültem. A további át-
alakulások részeként létrejött  az MH 
54. Légtérellenőrző Ezred; a 2007-es 
megalakulás óta itt  szolgálok.

– Mikor gondoltad úgy, hogy meg-
értél a megmérett etésre, a versenyzés-
re?  Ki biztatott ? Parancsnokaid, kol-
légáid mit mondtak? 

– 2002-ben indultam először ver-
senyen, a Magyar Honvédség első 
amatőr erőemelő megmérett etésén. 
Ott  ismerkedtem meg a verseny-
zéssel, illetve a szabályokkal. Innen 
számítható a sportágban sportolói 
karrierem: egyre komolyabb verse-
nyek és jobbnál jobb eredmények 
következtek. Persze az ehhez pá-
rosuló rengeteg edzésmunka, több 
száz tonna megmozgatott  súly is 
említésre méltó. A parancsnokaim, 
kollégáim eleinte fi gyelemmel kí-
sérték az eredményeimet. Számos 
dicséretet és elismerést, kitüntetést 
kaptam. De mára egyre kevesebb a 
támogatás, itt  is érződik a gazdasá-
gi válság. Ez sajnos az eredményei-
men is meglátszik. Az idén például 
már nem tudtam versenyen indul-
ni, mert a támogatás gyakorlatilag 
a nullára csökkent. Pedig az akarat 
még mindig megvan, még mindig 
ég a tűz bennem.

– Az edzés, felkészülés mellett  ho-
gyan telik a napi munkád?  

– Az alakulatomnál a mi munka-
rendünk reggel 7.30-kor kezdődik 
és 16 óráig tart.  Számomra ez után 
kezdődik az edzés, ami általában 
1-2 órát vesz igénybe. Ez att ól függ, 
hogy alapozok, formában tartom 
magam, vagy versenyre készülök 
heti minimum 3-6 alkalommal.

– Hogyan látod a sport, a sportolás 
helyzetét a honvédségen belül? 

– A honvédségnél valamilyen 
szinten kötelező,  vagy legalább-
is ajánlott  a sport. Az éves fi zikai 
felmérőt mindenkinek teljesíteni 
kell, az pedig megfelelő edzés nél-
kül aligha megy! Én azt mondom, 
mindenki sportoljon vagy mozog-
jon legalább  heti kétszer. Minden 
alkalommal  szánjon egy órát az 
egészsége érdekében magára. Hosz-
szú távon biztosan megtérül. 

– Milyenek a sportkapcsolataid, 
beszélhetünk-e bizonyos rivalizálás-
ról? 

– Jó kapcsolatokkal rendelke-
zem nemcsak Magyarországon, 
hanem nemzetközi szinten is. A 
sportt ársakkal tartjuk a kapcsola-
tot, jó viszony alakult ki között ünk. 
Egészséges rivalizálás mindenütt  
van, akár a klubon belül is. Mindig 
hajtjuk egymást a jobb eredmények 
felé. Ahol talán a határ az a bizo-
nyos csillagos ég.

– Milyen terveid vannak a jövőddel 
kapcsolatban? 

– A sport terén szeretném tovább 
folytatni az eredményes szereplést. 
Bízom benne, hogy a támogatás az 
eddigieknél kedvezőbben fog ala-

A KÖNNYŰ NAP TEGNAP VOLT
Egy erőemelő altiszt útja a világbajnoki dobogóig

Gyenge Róbert sz. szakaszvezető

Edzés közben
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Hobbi

kulni. A katonai pályámat tekint-
ve célom, hogy kĳ ussak külföldi 
misszióba. Számomra ez lenne a 
következő szakmai kihívás. Ennek 
érdekében megkezdtem a pályá-
zatok beadását – sajnos eddig még 
eredménytelenül. Remélem, hogy 
előbb-utóbb majd sikerülni fog. 

– Beszéljünk a sportolás egyik kel-
lemetlenebb részéről, a költségekről, 
az anyagi ráfordításról. Ez hogyan 
jelentkezik az erőemelőknél, konkré-
tan a te esetedben? 

– Először is kell egy jól felszerelt 
terem, ahol minden rendelkezésre 
áll. Veszprémben ez a Top-Gym, 
ahol 7000 forintba kerül a havi bér-
let. Ehhez jön a megfelelő étrend 
kialakítása és a táplálék beszerzé-
se. És akkor még versenyen nem 
is voltam! Ami tovább növeli a ki-
adásokat, az a versenyzés esetében 
az útiköltség és a szállás költsége. 
Tehát van bőven kiadás, amit csak 
a szakaszvezetői illetményből lehe-
tetlen fi nanszírozni.

– Kik azok, akikre feltekintesz a 
sportágban és miért? 

– Név szerint Kupcsik László 
10-szeres világbajnokot tudnám 
elsőként megemlíteni. Ő az edzőm 
és barátom is egyben. Rengeteg ta-
pasztalatt al rendelkezik, és sokat 
köszönhetek neki. Biztos vagyok 
benne, hogy nélküle nem sikerül-
hetett  volna ilyen sikereket elérni. 
És még remélhetőleg nincs vége a 
sportpályafutásomnak.

– Napjainkban jól érzékelhetők az 
altiszteket érintő változások. Hogyan 
értékeled ezeket te és értékelik kollé-
gáid?

– Úgy látom, hogy a nyugdíj-
törvény megváltozása és az a tény, 
hogy nincs tervbe véve a bérek 
rendezésre, sokaknál felerősített e a 
leszerelési szándékot. A 25 év szol-
gálat utáni, kedvező feltételekkel 
való nyugdíjba vonulás lehetősége 
komoly motiváló tényező volt az 
altiszti állománynál; ez most meg-
szűnt. A jelenlegi fi zetésből jófor-
mán csak az alapvető számláinkat 
tudjuk rendezni, egyről a kett őre 
jutni szinte lehetetlen. E körülmé-
nyektől függetlenül altisztt ársaim-
nak sok sikert, erőt és egészséget 
kívánok. Ahogy mondani szokták: 
katonaszerencsét. 

– murinkó–

Az abasári laktanya felszámolá-
sának évében, 1994-ben az akkori 
vezérkari főnök, Végh Ferenc vezér-
ezredes, Mádi János ezredes, lak-
tanyaparancsnok, valamint Juhász 
Béla, Abasár polgármestere támo-
gatásával megalakult az Abasári 
Honvéd Hagyományőrző Kórus. 
A kitűzött  célok között  szerepelt a 
katonai hagyományok polgári la-
kosság körében történő ápolása, va-
lamint hogy  katonadal-fesztivállal 
mozgósítsuk az ország népi együt-
teseit. 

Még ebben az évben megrendez-
tük az első katonadal-fesztivált, ami 
azóta évről évre rendszeresen meg-
ismétlődött . Az eddig eltelt időszak 
változatos eseményei alapján úgy 
értékelhető, hogy sikerült megvaló-
sítani a célkitűzéseinket. Megmoz-
gatt uk az egész országot, ismertt é 
tett ük Abasárt mint híres mátraaljai 
borfalut és a kórust. A fesztiválon 
megjelenő néptáncosok és éneke-
sek száma évről évre emelkedett , a 
kezdeti 15, 30, 50, 75 együtt es után 
1999-ben már 136 jelentkezőt re-
gisztráltunk. 1998-tól kezdve a kato-
nadal-fesztivál hazánk legnagyobb 
népzenei rendezvénye lett , ahová 
az ország minden megyéjéből, va-
lamint a határon túlról – Felvidék, 
Erdély – érkeztek a fellépők, költsé-
get és fáradtságot nem kímélve, így 
a rendezvény nemzetközi szintre 
emelkedett . A programot folyama-
tosan támogatja Heves Megye Köz-
gyűlése is. Kórusunkat 2001-ben, 
az akkori polgármester, Dér Ferenc 
előterjesztésére „Heves Megyéért” 
kitüntetéssel díjazták. 

Miután 2002-ben dr. Lénártné 
Benei Anikó lett  a település pol-
gármestere, a rendezvény évről 
évre színesebb, sokrétűbb progra-
mokkal egészült ki; a falu is egyre 
inkább magáénak érezte a feszti-
vált. 1995-től folyamatosan részt 
vett ünk különböző állami ünnep-
ségeken. Kapcsolatba kerültünk 
számos színésszel, művésszel, 
pop- és rockzenésszel, akiket sike-
rült megnyerni, hogy legyenek a 
katonadal-fesztivál szakmai-szel-

lemi védnökei. Nagy Feróval, kó-
rusunk zenei igazgatójával, illetve 
Waszlavik „Gazember” Lászlóval, 
művészeti vezetőnkkel is fellépése-
ink, rendezvényeink alkalmával is-
merkedtünk meg, akik aztán felka-
rolták hagyományőrző kórusunkat. 
Mindkett en a katonadal-fesztivál 
védnökei, akik személyesen is több 
alkalommal megjelentek a progra-
mokon és fellépéseikkel színesítet-
ték a fesztivált. A Beatrice együt-
tessel 1999-ben a Vigadóban, majd 
2002-ben a Petőfi  Csarnokban volt 
közös szereplésünk. A védnökök 
sorához csatlakozott  még a Magyar 
Huszár és Katonai Hagyományőrző 
Szövetség. 

2004-ben meghívtuk a fesztiválra 
az ATV zenei producerét, az akkori 
„Délidőben” című kívánságműsor 
vezetőjét, Faller Istvánt, akinek fele-
sége, Máté Ott ilia már 1998-tól véd-
nöke volt rendezvényünknek. Erre 
az alkalomra készült el első lemez-
anyagunk. Két hét múlva az ATV a 
nézők kérésére elkezdte folyamato-
san sugározni. 

A repertoárunk különleges, jóté-
kony hatással van a beteg és sérült 
emberekre is. Rendszeresen tartunk 
előadást hajléktalanoknak a Mál-
tai Szeretetszolgálat meghívására, 
valamint idősott honok és autista 
gyerekek javára. Elismerve a kórus 
munkáját, a honvédelmi miniszter 
II. osztályú Honvédelemért kitünte-
tő címet adományozott  Kámán Ár-
pád tanár úrnak, kórusvezetőnknek 
a honvédelem ügye érdekében vég-
zett  tevékenysége elismeréséül.

Vincze János zászlós (kórustag)

HAGYOMÁNYŐRZÉS A DALLAMOK 
ÚTJÁN
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NAPI HUMOR
(és ahogy mi megéljük)

Csak egyszerűen
– Mi a foglalkozása? – ordít rá az 

újoncra az őrmester.
– Bakteriológus vagyok. 
– Ne cifrázza nekem, mondja 

nyugodtan, hogy vasutas!

Fordulat
– Katona! Fel tudna váltani egy 

ezrest?
– Persze, haver.
– Katona, így nem beszélünk egy 

kiképzővel! Szóval jelentse, fel tud-
ja-e váltani!

– Főtörzsőrmester úr, Kiss közka-
tona jelentem, nem!

Hadititok
Hatalmas ládát cipel verejtékez-

ve négy katona. Arra megy egy 
üregúr, és megkérdi tőlük:

– Mit cipeltek, fi úk?
– Az hadititok!
– És ennyire nehéz a láda?
– Hát hogy a fenébe ne lenne az, 

amikor tele van rakétával!

Menetgyakorlat
Az újoncok 20 kilométeres me-

netgyakorlaton vesznek részt. 
Már egy órája menetelnek ke-
ményen, és kezd rogyadozni a 
lábuk a nehéz menetfelszerelés 
alatt . Az őrmester elérkezett nek 
látja az időt egy kis lelkesítésre:
– Katonák! Eddig mindenki nagy-
szerűen teljesített , már vagy 5 kilo-
métert leküzdött ünk! Ha nem téve-

dek, bármelyik percben elérhetünk 
a starthelyre, és megkezdhetjük a 
gyakorlatot!

Berek Zsolt törzszászlós

Önkéntes bátorság
Katona: „Mit, katona akarsz len-

ni és háborúba menni! Hát tudsz te 
egyáltalán vért látni!”

Figaró segéd: „Hogyne tudnék, 
tisztelt úr! Mióta a mester bevonult, 
magam beretválom a vendégeket.”

A gyakorlótérről
Két fi atal regruta beszélget:
- „Te Józsi, a mi őrmesterünknek 

nagyon művelt embernek kell len-
nie.”

- ???
- „Az egész állatt ant könyv nél-

kül tudja.”

Az Altiszti Ujság 1917. november 1-jei 
és 15-ei számainak tréfáiból válogatt a 
dr. Murinkó Att ila mk. alezredes

Humor

RETRO HUMOR
(Tréfa, ahogy elődeink megélték)

1. Görgey Artúr megosztó 
személyiség volt a 1848/49-es 
szabadságharc után. Hol élt a 
klagenfurti internálása után, 
1867-től?
2. A 1848/49-es szabadságharc 
során szembekerült a Magyar 
Honvédség a cári Orosz Biro-
dalom hadseregével is, közöt-
tük kozák lovas katonákkal. Mi 
volt a neve, címe a kozák lovas-
sági parancsnoknak?
3. A NATO elsőként adott  ki 
stratégiát az altisztekről a köz-
elmúltban. A dokumentumot 
mind a két stratégiai parancs-
nokság parancsnoka aláírta. 
Mikor készült el az okmány?
4. A vezénylőzászlósoknak fel-
adatuk, hogy az altisztjeiket 
felkészítsék. Mi a megnevezése 
annak a kiképzési esemény-
nek, melyet időről időre ennek 
érdekében levezetnek?
5. Melyik csatahajónál merül-
tek az MH 5/24 BGFZ búvárjai?

Küldje be az altiszti@hm.gov.
hu címre a választ (a levélben 
tüntesse fel nevét, rendfokoza-
tát, beosztását és alakulatát). A 
helyes megfejtők között  Zrínyi-
könyveket sorsolunk ki. 

Bogya Sándor Mihály 
törzszászlós

A 4. szám kérdéseinek helyes 
megfejtése:
1. 3 év, 
2. altiszti alaptanfolyam, 
3. koszovói válság, 
4. együtt működő képesség, 
5. Nagyboldogasszony

Szerencsés nyertesek:
1. Racskó Gábor sz. főtörzsőr-
mester (MH ÖHP); 2. Flaskay 
Balázs (szakközépiskolai tanu-
ló, Eger); 3. Hamkó Lászlóné 
(Nagytarcsa); 4. Szolga Gábor 
zászlós (MH Pápa Bázisrepü-
lőtér)
A nyereményeket az alakula-
tokhoz (címükre) postázzuk.

JÁTSSZON ÉS 
NYERJEN!

Egyed Zoltán szakaszvezető rajza



A Magyar Honvéd a forradalomért  
és a szabadságharcért

A Magyar Honvéd I. évfolyam 1. száma a 
Magyar Honvédség napilapjaként 1956. ok-

az olvasók elé.

A forradalom és szabadságharc  
meghatározó eseménye

„Mindszenthy József bíboros hercegprímás 

katonákkal és szabadságharcosokkal” 
(Magyar Honvéd I. évf. 3. sz. 1956. novem-
ber 1.)

A megérdemelt szabadság örömteli  
pillanata 

„Magyar katona szüreten csinos menyecs-

Feladatra bárhol és mindig készen!

Magyar katonák Palesztinában (Flóriánsz 
Alfonz felvétele az Érdekes Újság számá-
ra, 1918.)

TÖRTÉNELMI VISSZAPILLANTÁS


