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„A Haza minden előtt !”
(Kölcsey Ferenc)

Tisztelt Altisztek!

Megtiszteltetés számomra, hogy 
én lehetek az MH Összhaderőnemi 
Parancsnokság harmadik vezény-
lőzászlósa. Ebből az alkalomból sze-
retnék megosztani önökkel néhány 

gondolatot. Tisztában vagyok vele, hogy az új beosztás-
sal nehéz feladatot vállaltam, nehéz időben, azonban 
azt is tudom, hogy az általam vezetett  altisztek támoga-
tásával, segítségével képes leszek, leszünk megfelelni 
az előtt em, előtt ünk álló kihívásoknak. Melyek ezek a 
feladatok? Elsőként említeném a helytállást a különbö-
ző nemzetközi békemissziókban, és a missziós felada-
tokra történő felkészítést, amelyben jelentős feladat há-
rul az altisztekre. A honi viszonyok között  szolgálatot 
teljesítőkre is sok feladat hárul; hogy csak a fontosabba-
kat említsem: a fegyelem fenntartása, megszilárdítása, 
a kiképzés tervezése, szervezése, végrehajtása, a kato-
nai objektumok napi életének szervezése, működtetése. 

A különböző külföldi tanfolyamokon, nemzetközi 
gyakorlatokon személyesen is meggyőződhett em a ma-
gyar altisztek kiváló felkészültségéről. Felelősségtelje-
sen kĳ elenthetem, hogy nem vagyunk rosszabbak, mint 
a NATO más tagállamainak katonái. Altiszti karunk 
egy fontos dologban van elmaradva velük szemben, az 
pedig az önbizalom. Minden altisztnek pontosan tisz-
tában kell lennie saját feladatával, helyével, szerepével 
a Magyar Honvédségben, ám azt sem túl-, sem pedig 
alulbecsülni nem szabad. Elismertségünk kulcsa, hogy 
büszkén merjük vállalni: altisztek vagyunk. Tegyük 
azt, amihez a legjobban értünk: katonáink felkészíté-
sét a haza szolgálatára. Éppen ezért minden altisztnek 
professzionális szinten kell ismernie az általános kato-
nai ismereteket, azaz a „katonai mesterséget”, és mind-
ezek mellett  a szakmai tudást, ha szükséges, át kell 
tudni adni az alárendelteknek. Az egyik legfontosabb 
feladatomnak tartom – parancsnokaim vezetési tevé-
kenységének támogatása mellett  – az altisztek elismert-
ségének növelését. Munkám során elsőbbséget élvez – a 
rendelkezésünkre álló anyagi források ésszerű felhasz-
nálásával – a kiképzés támogatása.

Elvárom minden altisztt ől, aki az alárendeltségem 
alatt  látja el felelősségteljes munkáját, hogy példamuta-
tással lássa el szolgálatát, és soha ne feledje meghatáro-
zó altiszti értékeinket: elkötelezett ség, bátorság, fegye-
lem, tisztesség, lojalitás, tisztelet. Kérem önöket, hogy 
vezessenek és szolgáljanak példamutatással, képezzék 
beosztott aikat legjobb tapasztalataik alapján, tartsák és 
tartassák be a szabályokat, előírásokat, törődjenek az 
önökre bízott  beosztott akkal, feleljenek meg a változó 
világ elvárásainak, legyenek készek a haza védelmére, 
és végül, de nem utolsósorban maradjanak hűek a ka-
tonai esküjükhöz!       

A közös sikerek reményében:
Székesfehérvár, 2013. május 21-én

Négyesi Tibor főtörzszászlós, 
az MH ÖHP vezénylőzászlósa
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2003 nyarán született  meg a döntés a 
NATO-altisztképzés megújításáról. 
Az elfogadott  koncepció egy egy-
séges, egymásra épülő modulokból 
álló rendszer kialakítását határoz-
ta meg. Ennek a megállapodásnak 
az eredményeképpen hívták életre 
2007-ben az  omerammergaui intéz-
ményt, amely a mai napig oktatja a 
szövetség és partnerei altisztjeit az 
egységes NATO-irányelvek men-
tén. Ám a munkacsoport üléséről 
hazaérkező svájciak egy ett ől lénye-
gesen eltérő ütemű munkát kezdtek 
meg; az alpesi országban már 2004-
ben megindult az első tanfolyam! 

A svájci altisztképzés szellemi 
atyja, CSM Richard Blanc maga is 
részt vett  az ominózus munkacso-
port munkájában. Az első kurzus 
indulásától egészen 2013 elejéig 
irányított a a képzéseket tanfolyam-
igazgatóként. Ellentmondást nem 
tűrő stílusa, fanyar humora és 
vendégszerető hozzáállása a tanfo-
lyamok egyfajta védjegyévé vált. 

Idén januárban a „Haladó altiszti 
tanfolyam nemzetközi környezet-
ben” munkanevet viselő kéthetes 
kurzusnak adott  ott hont az iskola. 
A NATO altiszti képzéseinek rend-
szerében ez a nemzeti rangidősök 
tanfolyamát közvetlenül megelőző 
szint. Az oktatók minden esetben 
altisztek; nem volt ez másképp ja-
nuárban sem. Az anyagi hátt ér 

megteremtésében segítséget nyújtó 
Kanada és Hollandia egy-egy, míg 
a házigazda Svájc két oktatóval 
képviseltett e magát. A hallgatókat 
a küldő országok és a NATO-pa-
rancsnokságok rangidős altisztjei 
nevezték a tanfolyamra. A delegált 
spanyol, holland, luxemburgi, lit-
ván, amerikai, kanadai, olasz, bel-
ga, francia, szlovén, angol, német, 
cseh, lengyel, svájci és magyar al-
tisztek jellemzően rangidős altiszt-
ként teljesítenek szolgálatot.

A kurzus maga a multifunkciós 
svájci bicskához hasonlatos leg-
inkább, amely a többnemzeti kö-
telékben szolgálatot teljesítő al-
tiszt számára nyújt a mindennapi 
munkavégzést megkönnyítő, a 
NATO-elvárásoknak megfelelő 
szemléletet, hasznos muníciót. A 
képzés első fázisa egy – távokta-

tásban végrehajtott  – a NATO tör-
ténetére, az alapvető eljárásokra és 
a tanfolyam későbbi anyagaihoz 
kapcsolódó előzetes tudás megala-
pozására szolgáló ismeretfejlesztés 
volt, témacsoportonként végrehaj-
tandó tesztekkel, amelyek kitölté-
sét szigorúan be is vasalták. Ezt 
követően egy önismereti tesztsoro-
zat kitöltése nyitott a a tanulást. Az 
alapkoncepció szerint először meg-
mutatják, hogy „ki vagy te?”, majd 
ezt követően megtanítják, hogy a 
személyiségednek melyik vezetési 
stílus felel meg a legjobban, és ezt 
hogyan tudod a leghatékonyabban 
alkalmazni. Az elgondolás szerint 
alkalmatlan vezető nincs, csupán 
rossz megközelítése a feladatnak. 
Minden elméleti részt gyakorlati al-

kalmazás követett ; az oktatók által 
kĳ elölt munkacsoportok elképzelt 
szituációk megoldásával mélyítet-
ték el  a frissen megszerzett  ismere-
teket. Az önismereti tesztet követő-
en rengeteg olyan szituációs feladat 
megoldása várt a hallgatókra (prob-
lémamegoldó eszközök alkalma-
zása, etikai kérdések megvitatása, 
tanácsadói hálózat kiépítése, tanács-
adások levezetése), melyek során 
megoszthatt ák egymással az eddigi 
katonai pályafutásuk alatt  felhal-
mozott  tapasztalataikat, és szert te-
hett ek némi rutinra a többnemzeti 
környezetben előforduló kihívások 
kezelése területén. Érdekes össze-
hasonlításra adott  alapot annak a 
problémának az elemzése, amikor 
a katona tevékenysége nem felel 
meg az elvárásoknak. A résztvevők 
megismerhett ék az amerikai (meg-

NATO-ALTISZTKÉPZÉS – SVÁJCI MÓDSZER ALAPJÁN

Ha NATO-altisztképzés, akkor mindenki számára Oberammergau 
neve ugrik be elsőként. Ám azt már jóval kevesebben tudják, hogy 
évekkel megelőzve a német intézményt, a képzés már javában mű-
ködött a svájci Luzernben. 

A tanfolyam helyszíne

Foglalkozás közben
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találjuk a helyét, hogy hol lehet 
használni);  a belga (majd beszélek 
vele, és jobb belátásra fog térni); és 
a holland (ki kell rúgni, használha-
tatlan…) megoldást.

A tanulás mellett  a szabadidő 
hasznos eltöltése sem okozott  prob-
lémát a hallgatóknak. A festői szép-
ségű Luzern megtekintése mellett , 
szervezett  kirándulások keretében 
meglátogatt ák a Luzerni-tó környé-
kére telepített  védelmi erődítmény-
rendszert, lehetőségük nyílt kipró-
bálni néhány olyan tradicionális 
svájci sportot, mint a curling és a 
boccia, ezen felül több alkalommal 
is hagyományos svájci racklett e-
vacsorát fogyasztott ak, valamint 
olyan hihetetlennek tűnő fogal-
makkal ismerkedhett ek meg, mint 
az angolszász területen elfogadott  
„fraternization”. A tanfolyam vé-
gén a küldő országok és NATO-pa-
rancsnokságok rangidős altisztjei 
látogatt ák meg a hallgatókat, akik 
számot adhatt ak frissen megszer-
zett  tudásukról, megoszthatt ák ve-
lük és oktatóikkal építő jellegű ész-
revételeiket.

Magyar részről a tanfolyamon 
Simon Csabáné zászlós, a Nápoly-
ban települt NATO-parancsnokság 
magyar kontingensének rangidős 
altisztje és Berek Zsolt törzszász-
lós, az MH Pápa Bázisrepülőtér 
vezénylőzászlósa vett  részt.

Berek Zsolt törzszászlós

Fraternization (fraternizálás): 
Magyar kifejezéssel „bratyizás”. 
Olyan kapcsolat tiszt és egyéb 
állománykategóriába tartozó be-
osztott között, amely eredménye 
pozitív munkahelyi diszkrimináció 
lehet. Megjelenési formái: közös 
italozások, nő/férfi érzelmi kap-
csolat, baráti kapcsolat. A tiltás 
oka a katonai fegyelem és a szolgá-
lati érintkezés rendszerének erő-
sítése, fenntartása. Az Egyesült 
Államok hadseregében amennyi-
ben egy altiszt tiszti rendfokozatot 
kap, a baráti kapcsolatait meg kell 
szakítania altiszti és legénységi ál-
lományú társaival. Abban az eset-
ben, ha ez a kapcsolat fennáll és 
bizonyítható az előnyben részesí-
tés, az az állományból való eltávo-
lításhoz vezethet.

Szigeten… 
A Magyar Honvédség rendszervál-
tás utáni békefenntartó szerepválla-
lása 1995-ben kezdődött  el 116 fővel 
a ciprusi misszióban. A katonák 
az osztrák–magyar–szlovén béke-
fenntartó zászlóalj magyar száza-
dának tagjaiként kezdték el tevé-
kenységüket. Az UNFICYP (Unit-
ed Nations Peacekeeping Force in 
Cyprus – Egyesült Nemzetek 
Ciprusi Békefenntartó Erői) man-
dátumában meghatározott  fela-
data összetett : a kett éosztott  sziget 
görög és török cipriótái között i fe-
gyveres konfl iktusok és a harcok 
kiújulásának megakadályozása, 
az ütközőzóna (buff er zone) felü-
gyelete, valamint a normális élet-
körülményekhez való visszatérés 
elősegítése. A misszió területe több 
szektorra van felosztva. A 4. szek-
torban található a magyar kontin-
gens, mely szlovák, horvát és szerb 
katonákkal működik együtt . Ez a 
legnagyobb szektor, így a felelőssé-
gi körzetbe csoportosított  magyar 
békefenntartó katonák több ENSZ-
bázison is megtalálhatók. A PB91-
es járőrbázis az ütközőövezetben 
(Nobody’s land) fekszik, a magyar 
raj nyolc katonája él itt , elzárva a 
külvilágtól. Kiemelt feladatuk a 
gépjárműves, valamint a légi jár-
őrözés. A két szakács beosztásban 
dolgozó katona az élelmezésen kí-
vül a bázis készenléti szolgálatát is 
ellátja. Jó házigazdaként szíveslá-
tással fogadják az őket meglátogató 
delegációkat, melyek tagjai ízelítőt 
kapnak a magyar konyha speciali-
tásaiból és a magyaros vendégsze-
retetből. 

Táborunk, Camp Szent István 
(CSI) egy mezőgazdaságból élő 
falu, Athienou szélén helyezkedik 
el; a tábor egyben az 1. szakasz pa-
rancsnokságának is ott hont ad. Az 
itt  szolgáló négy raj közül három 
indul innen el napi több alkalom-
mal, szerb katonákkal együtt  az 
említett  feladatok ellátására. A ne-
gyedik raj látja el a kapuszolgálatot, 
melynek része a tábor védelmén 
túl a hírközpont üzemeltetése is. A 
telefonközpont és a szakaszszintű 
rádióforgalmazás mellett  a járőrök 

felszereléséhez tartozó szükséges 
technikai eszközök átadás-átvéte-
lét is a kapusszolgálat biztosítja. A 
tábor teljesen önellátó, ami magá-
ban foglalja az élelmezést, gépjár-
mű-karbantartást, anyagmozgást, 
valamint a külső és belső körletek 
rendben tartását. Emellett  a kato-
nák szabadidejükben előszeretett el 
szépítik amúgy puritán környeze-
tüket egy-egy virággal, füvesítéssel 
stb. 

A misszió másik tábora, Camp 
General Stefanik (CGS) a sziget 
keleti partján, Famagustában fek-
szik. Ez egyben a szlovák–magyar–
szerb–horvát századparancsnok-
ság és a zászlóaljparancsnokság 
székhelye. Katonáink közül a sze-
mélyügyes, hadműveleti beosztott , 
logisztikai beosztott , két telefon-
központos, két szakács, valamint 
egy gépjárművezető szolgál ebben 
a táborban. A nemzetköziség sajá-
tosságaként a tábor létszámának 
nagy részét szlovák katonák teszik 
ki. De szerb és horvát békefenntar-
tók is szolgálnak itt , ugyan kisebb 
létszámban. 

A fővárosban, Nicosiában, a régi 
repülőtér területén helyezkedik el 
az ENSZ-főparancsnokság. A kü-

NEMZETKÖZI KATONAI MISSZIÓK

Ratkai Imre főtörzsörmester 
(Fotó: Balogh Béla szakaszvezető)
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lönleges helyzetekre kialakított  
gyorsreagálású speciális alakulat 
feladata sokrétű. A szervezet ere-
deti megnevezése: Mobile Force 
Reserve (MFR). Az itt  szolgáló 
két szakaszban a magyarok an-
gol, szlovák, argentin kollégákkal 
szolgálnak együtt . Feladatuk a pa-
rancsnokság védelme, delegációk 
kísérése-védelme, tömegkezelés. A 
megfelelő készenlét fenntartása ér-
dekében katonáink a szolgálaton kí-
vül folyamatosan gyakorlatoznak. 
A rendőri feladatokat ellátó UN 
Force Military Police Unit (FMPU) 
szintén nemzetközi összetételű: an-
gol, szlovák, argentin katonákkal 
közösen látják el a járőrözési, hely-
színelési, sebességmérési, keresés-
kutatási, adatgyűjtési feladatokat a 
magyar altisztek. A kiképzés egyre 
inkább nemzetközi standardok 
alapján történik, mivel a ma-
gyar erők általában szövetségi 
kötelékben vagy multinacioná-
lis formációkban vesznek részt 
a békefenntartásban. A ciprusi 
misszió esetén is közösen valósul 
meg a feladatvégrehajtás, amely 
természetszerűleg közös kiképzést 
von maga után a szlovák, szerb, 
magyar és horvát résztvevőkkel.

Ratkai Imre főtörzsőrmester 
(UNFICYP-vezénylőzászlós)

…és félszigeten
Két UNFICYP-külszolgálatot köve-
tően jelenleg a harmadik nemzetkö-
zi missziós feladatomat teljesítem a 
sínai-félszigeti MFO (Multinational 
Force and Observers – Többnemzeti 
Erők és Megfi gyelők) misszió-
ban mint a magyar kontingens 
vezénylőzászlósa és katonai rendőr. 
2004-ben és 2008-ban az UNFICYP 
kötelékében szintén katonai rendőr-
ként szolgáltam. 

A feladat történelmi átt ekintése-
ként néhány sorban az MFO főbb 
sajátosságai. 1978. szeptember 17-
én Washingtonban Anvar Szadat 
egyiptomi elnök és Menachem 

Begin izraeli miniszterelnök kéz-
jegyével látt a el az azóta Camp 
David-i szerződésként ismert fegy-
verszüneti megállapodást, mely 
véget vetett  az Egyiptom és Izrael 
között  30 éve fennálló fegyveres 
konfl iktusnak. A két ország közti 
békeszerződést végül 1979. már-
cius 26-án írták alá. 1982. április 
25-én a szerződésben foglaltaknak 
megfelelően Izrael befejezte csa-
patai kivonását a Sínai-félsziget 
területéről, amely így visszakerült 
Egyiptomhoz. Ugyanezen a napon 
a Többnemzeti Erők és Megfi gyelők 
(MFO) szervezete megkezdte mű-
ködését, a békeszerződés bizton-
sági intézkedései végrehajtásának 
megfi gyelését. A megállapodásban 
a Sínai-félszigetet négy zónára osz-
tott ák fel, és meghatározták, illetve 
maximálták a zónákban tartózkodó 
katonai személyek és tárolt har-
ci felszerelések számát, technikai 
szintjét.

Az immár 25. éve működő MFO 
szervezetébe jelenleg 13 ország biz-
tosít fegyveres békefenntartó al-

egységeket: az Amerikai Egyesült 
Államok, Ausztrália, a Cseh Köz-
társaság, a Fidzsi-szigetek, Fran-
ciaország, Hollandia, Kanada, Ko-
lumbia, Magyarország, Norvégia, 
Olaszország, Uruguay és Új-Zé-
land. A magyar kormány a nemzet-
közi szervezet felkérését elfogadva, 
1995. május 25-én döntést hozott  ar-
ról, hogy egy 41 fős, vegyes összeté-
telű (HM és BM), katonai-rendésze-
ti feladatokat ellátó kontingenssel 
(FMPU) 1995. szeptember 1-jétől 
részt vesz az MFO-misszióban. A 
magyar kontingens tevékenysé-
ge a következő területekre terjed 
ki: MFO-alkalmazott at és/vagy 
MFO-tulajdont érintő katonai-ren-
dészeti eljáráskörbe utalt ügyek ki-
vizsgálása; rendkívüli események, 
bűncselekmények, gépjármű-kár-
események és -balesetek kivizsgá-
lása; forgalomirányítói és az MFO-t 
érintő közúti rendőri feladatok el-
látása; konvojkísérés, buszkísérés; 
nemzetközi fegyver- és lőszerszál-
lítmányok, különleges technikai 
berendezések szállításának fegyve-
res biztosítása; közlekedés- és köz-
biztonsági preventív célú járőrözés; 
rotáló kontingensek poggyászai-
nak ellenőrzése, veszélyes tárgyak 
kiszűrése, MFO-tulajdonvédelem; 
nemzetközi összekötői feladatok el-
látása; részvétel a nemzetközi orvos-
csoport munkájában.

Sajnos az elmúlt években a tér-
ség biztonsági helyzete gyökeresen 
megváltozott , az úgynevezett  „nya-
raló misszió” véget ért. A tábort 
már nem lehet elhagyni éles lőszer, 
fegyver, sisak és lövedékálló mel-
lény nélkül. Vezénylőzászlósként 
ugyanazok a feladataim, mint ott -
hon, kivéve a legénységi állomány-
nyal kapcsolatban , mivel ebben a 
misszióban nincs legénységi állo-
mányú beosztás rendszeresítve. Vi-
szont nagyobb szerepet kap a kap-
csolatok ápolása más nemzetekkel.

Pálinkás Gyula törzszászlós 
(MFO-vezénylőzászlós)

Pálinkás Gyula törzszászlós

Honvéd Altiszti Folyóirat Online

www. parbeszed.hm.gov.hu

www.honvedelem.hu
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A Magyar Honvédség 5. Bocskai Ist-
ván lövészdandár parancsnokának 
106/2012. számú kiképzési intézke-
dése meghatározta, hogy kiemelt 
fi gyelmet kell fordítani az alegység-
parancsnoki (kiképzői) állomány 
általános katonai ismereteinek, 
jártasságainak, készségeinek meg-
szilárdítására. Oktató-módszertani 
foglalkozások keretén belül a dan-
dárnál egységesíteni szükséges a 
foglalkozások előkészítésére és vég-
rehajtására vonatkozó kiképzési kö-
vetelményeket. Ennek megfelelően 
a dandárkötelékben lévő zászlóalj 
jogállású alegységek (szervezetek), 
kötelékben lévő század jogállású 
alegységek (szervezetek), valamint 
közvetlen század, szakasz jogállású 
alegységek (szervezetek) havi mun-
katervében szerepeltetni kell az 
„Altiszti fejlesztő foglalkozás (AFF)” és 
a „Kiképzést vezetők oktató-módszer-
tani felkészítése” (KVOF) című kur-
zusok megszervezését. Az altiszti 
fejlesztő foglalkozás célja a zászlóalj 
altiszti állománya általános katonai 
ismereteinek bővítése, új eljárási 
módok, kiképzési tapasztalatok, 
NATO-eljárások feldolgozása, egy-
séges követelményrendszer kiala-
kítása, az alegység (zászlóalj vagy 
önálló század) számára meghatá-
rozott  feladatok feldolgozása,  belső 
információáramlásának javítása, 

az alegységparancsnok elgondolá-
sának és elvárásainak ismertetése, 
valamint tájékoztató az alegység- és 
a magasabb szintű parancsnoksá-
gok feladatairól. Hatálya kiterjed a 
zászlóaljak teljes zászlósi és altiszti 
állományára. 

A zászlóalj vezénylőzászlós fel-
adatai a következőek: felhasználva a 
parancsnok elgondolását, a zászlóalj 
előtt  álló feladatokat és a személyi 
állomány kiképzési eredményeit, 
megtervezi az éves „Zászlóalj fejlesztő 
foglalkozásokat (ZFF)”, felkészül és fel-
készíti az előadókat a foglalkozások 
végrehajtására, értékeli és jelentést 
tesz a zászlóaljparancsnoknak a fog-
lalkozások eredményességéről. Az 
altiszti fejlesztő foglalkozást havon-
ta egy alkalommal, 2x50 percben, a 
havi altiszti állománygyűlés kere-
tében hajtják végre. A foglalkozás 
ideje és tárgya az éves és a féléves 
tervezési adatok között  szerepel. A 
zászlóalj vezénylőzászlós kĳ elöli a 
foglalkozásvezetőket, akik a megha-
tározott  foglalkozásokról a foglalko-
zási jegyeket egy hétt el a foglalkozás 
előtt  bemutatják részére. Távolma-
radást szolgálati elfoglaltság kivé-
telével, a zászlóalj vezénylőzászlós 
javaslatára, csak a zászlóaljparancs-
nok engedélyezhet.

A foglalkozás első felében a 
zászlóalj vezénylőzászlósa ismer-

teti a parancsnok elmúlt hónapra 
vonatkozó értékelését, tájékoztat-
ja az állományt a parancsnoknak 
a következő időszakra vonatkozó 
elgondolásáról és utasításairól. A 
foglalkozás nem összekeverendő az 
előírt zászlóaljszintű állománygyű-
léssel. A foglalkozás második felé-
ben a meghívott  külső előadó vagy 
a foglalkozásvezető tartja meg elő-
adását. Alapvetően elméleti foglal-
kozásról van szó, amely ismeretek 
átadására, felelevenítésére szolgál, 
és amely kiegészülhet gyakorlati 
bemutatóval is. A gyakorlati felké-
szítés a KVOF része. A foglalkozás 
végén a zászlóalj vezénylőzászlós 
feladatot szab a foglakozás anyagá-
nak önképzés keretében való feldol-
gozására. Meghatározza a számon-
kérés módját és határidejét a század 
vezénylőzászlósok részére. A KVOF 
célja: felkészíteni a kiképzést vezető 
állományt az alegység előtt  álló ki-
képzési foglalkozások levezetésére 
technikai és bemutató eszközök se-
gítségével (általában egyhetes idő-
intervallumot számolva), növelni a 
rajparancsnokok, részlegparancs-
nokok felelősségét a kiképzésben, 
az önálló feladatvégrehajtásban és  
döntéshozatali képességeik kiala-
kításában, továbbá a foglalkozással 
kapcsolatos anyagi-technikai bizto-
sítás részleteinek és a foglalkozási 
helyek berendezésének pontosítása. 
Hatálya kiterjed az alegység kikép-
zést vezető állományára.

A zászlóalj vezénylőzászlós, fel-
használva a zászlóaljparancsnok 
elgondolását, a zászlóalj előtt  álló 
feladatokat és a személyi állomány 
kiképzési eredményeit, ellenőrzi 
a századok által kĳ elölt kiképzők 
felkészülését a következő három 
kiképzési napra, segítséget nyújt a 
módszertani és kiképzési anyagok 
előkészítésében, valamint értékeli a 
foglalkozás eredményességét, és je-
lentést tesz arról a zászlóaljparancs-
noknak. A KVOF-foglalkozást he-
tente egy alkalommal legalább 2x50 
percben hajtják végre úgy, hogy 
törekednek a helyszínen történő 
konkrét gyakorlati tevékenységre. 

ALTISZTEK FELKÉSZÍTÉSE 
AZ MH 5. BOCSKAI ISTVÁN LÖVÉSZDANDÁRNÁL (1.)

 Elméleti foglalkozás
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Pontos időtartamát és helyszínét a 
meghatározott  időszakra eső foglal-
kozások jellegének megfelelően ter-
vezik meg, idejét és tárgyát a havi 
elfoglaltsági tervben alegységszin-
ten szerepeltetik (zászlóalj-, század-
szinten). A foglalkozási jegyeket a 
foglalkozásvezetők egy hétt el a fog-
lalkozás előtt  mutatják be az alegy-
ség kiképzési részlegvezetőjének 
és a zászlóalj vezénylőzászlósnak. 
A foglalkozásvezetők kĳ elöléséért 
az alegységparancsnok-helyett es a 
felelős. Távolmaradást az alegység-
parancsnok-helyett es és a század 
vezénylőzászlós javaslatára csak 
az alegység parancsnoka engedé-
lyezhet.  Alapvetően módszertani 
foglalkozásról van szó, amely is-
meretek átadására, a foglalkozások 
tárgyának, céljának ismertetésére, 
felelevenítésére, a foglalkozások 

során használt módszerek gyako-
roltatására szolgál. A foglalkozás 
végén az alegységparancsnok vagy 
az alegységparancsnok-helyett es 
feladatot szab a foglakozás anya-
gának önképzés keretében való tö-
kéletesítésére, továbbá intézkedik 
a kiképző- , illetve az ellátóaltiszt 
felé a kiképzéshez szükséges eset-
leges további anyagok felvételére 
és a foglalkozási helyek berendezé-
sére. A rendszeres általános altisz-
ti felkészítő foglalkozások mellett  
további felkészítés kezdődött  el a 
rajparancsnoki állománynak még 
2012-ben (melyről a későbbiekben 
írunk). 

Papp András törzszászlós
(az MH 5. Bocskai István 

Lövészdandár vezénylőzászlósa)
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Tóth Andrea ka. és archív

HONVÉD ALTISZTI FOLYÓIRAT
Megjelenik évente hat alkalommal, 
minden páros hónapban

Kiadja a Honvéd Vezérkar
A kiadásért felel: 
Dr. Orosz Zoltán altábornagy

Szerkesztőbizott ság:
Elnök: 
Kriston István főtörzszászlós, 
a Magyar Honvédség vezénylőzászlósa
Tagok: 
Balog Sándor törzszászlós 
Berek Zsolt törzszászlós
Bogya Sándor törzszászlós
Dr. Murinkó Atti  la mk. alezredes
Négyesi Tibor főtörzszászlós
Papp András törzszászlós
Tigyi István törzszászlós
            
A folyóirat kiadásában és terjesztésében 
közreműködik a 
HM Zrínyi Térképészeti  és Kommunikációs 
Szolgáltató Közhasznú Nonprofi t Korlátolt 
Felelősségű Társaság
Felelős vezető: 
Dr. Bozsonyi Károly ügyvezető
Kiadói főszerkesztő: Zsalakó István
Felelős szerkesztő: Kiss Zoltán
Korrektor: Eszes Boldizsár
Tördelőszerkesztő: Dancs Katalin
Arculatt erv: Szabó Betti  na
Címlapterv, poszter: Dani Márton
Címlapfotók: Tóth Andrea ka., 
Molnár István főtörzsőrmester.
Szerkesztőségi ti tkár: Solti  Gabriella
A szerkesztőség címe:
1087 Budapest, Kerepesi út 29/B
Telefon: 272-02, 459-5355, 
fax: 459-5354
e-mail cím: alti szti @hm.gov.hu
                     kisszoltan@armedia.hu

A nyomtatás a kft . saját nyomdájában 
készült.

Ár nélküli, belső terjesztésű kiadvány

HU ISSN 1586-2917
A folyóirat teljes terjedelmében olvasható 
a www.honvedelem.hu portál digitális 
könyvtárában és a
www.parbeszed.hm.gov.hu portálon

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.

 Gyakorlaton

A ZRÍNYI KIADÓ ÚJDONSÁGA

Katonai helyesírási szótár
A Zrínyi Kiadónál megjelentetett Katonai 
helyesírási szótár hiánypótló, hasznos kézi-
könyv mindazoknak, akik katonai szaknyel-
vű témakörben írott anyagot készítenek. A 
Magyar Tudományos Akadémia szabályai 
szerint kiadott szótár a szavak, kifejezések 
helyes alakját mutatja meg, elősegítve ezzel is 
a magyar katonai szaknyelv alkalmazásának 
nyelvhelyességi egységességét.  
Keménytáblás, 812 oldal, ára 5500 Ft
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Kezdjük egy kis történeti átt ekintés-
sel. 1952-ben épült és kezdte meg – a 
környékből toborzott  szakképzet-
len, ámde annál lelkesebb gárdával 
– működését a javítóműhely. Gép-
parkja igen kezdetleges volt, szinte 
minden műveletet kézzel végeztek. 
A háború idején azonnali felhasz-
nálásra legyártott  lőszerek állaga 
rohamosan romlott , növekedtek a 
lövészeteken, gyakorlatokon a rend-
kívüli események (idő előtt i mű-
ködés, előrobbanás, égések). Ezért 
ezeket a lőszereket bevonták, a 
raktárhoz, valamint az üzembe ke-
rültek, ahol a csapat elvégezte azok 
karbantartását, használatra alkal-
massá tételét. Közben folyamatosan 
fejlődött  az alakulat: új utakkal bő-
vült az objektum, ideiglenes átvevő-
helyek létesültek, és megtervezték  a 
Magyar Néphadsereg Központi La-
boratóriumát. Lassan benépesült a 
lakótelep is. A katonafeleségek a lő-

szerjavító műhelyben találtak mun-
kát, természetesen csak azok, akik-
nek nem volt gyermekük, hiszen az 
ő felügyeletük nem volt megoldott .

A ’60-as évek végén elöljárói 
utasításra elkezdték a javító- és 
karbantartó anyagok egységes 
nyilvántartásának megteremtését, 
kialakított ák azok cikkszámmal 
történő ellátását. Itt  készült el elő-
ször az MH Fegyverzeti Szolgálatfő-
nökség összesített  leltáreredménye. 
Ezekben az években születt ek meg 
a szakmai munkához nélkülözhe-
tetlen első technológiai, műveleti 
utasítások. 1970-ben a lőszerszerelő 
üzem új műhelyekkel bővült, új ka-
zánház, robbanóanyag-kiolvasztó, 
szállító-válogató tér épült. 

Jómagam 1990-ben kezdtem pá-
lyafutásomat a „lőszeres” szakmá-
ban. Az üzem akkoriban az MH Lő-
szer Ellátó Központ keretein belül 
működött  74 fős létszámmal, felada-
tunk a lőszerek javítása, felújítása, 
bevizsgálása volt. 1993-tól a sorál-
lományt fokozatosan felváltott ák a 
civil életből felvett  polgári alkalma-
zott ak. A 88/1995. sz. OGY határo-
zat alapján tovább folyt a hadsereg 
átszervezése, leépítése. Ugyanakkor 
növekedett  a tiszthelyett esek létszá-
ma, és egy új állománycsoport lépett  
be a rendszerbe, a szerződéses állo-
mány.

Ezen szervezeti változások kö-
vetkeztében lett em 1997-ben szer-
ződéses katona, őrmesteri rend-
fokozatt al. Az év szeptemberében 
szervezeti változás következtében 
a Lőszer Ellátó Központ megszűnt, 
jogutódja a Lőszerjavító és Bevizs-
gáló Üzem lett . Az új felállás követ-
keztében 42 fő végezte az új üzem 
szervezését, valamint a lőszerek 
szerelését és karbantartását. Ett ől 
az évtől kezdődően a lőszerek szét-
szerelése vált a fő tevékenységgé. 
Mint minden reformtörekvésnek, 
így a honvédséginek is megvoltak a 
maga gyenge pontjai és rossz dön-
tései, amit ez esetben a lőszersze-
relő üzem 2001. évi bezárása, majd 
2004-ben a lőszer-megsemmisítés 
civil kézbe történő kiadása fémjel-
zett . 2009-ig, a vállalkozás megszű-
néséig, három műszakban történt 

a rendszerből kivont harcanyagok 
megsemmisítése.  

Később elöljáróink felfi gyeltek 
az üzem bezárása miatt  keletkezett  
űrre, és kezdeményezték a szerelő-
üzem újbóli beindítását. A megva-
lósítás nem volt egyszerű, hiszen 
egy lecsupaszított  szerelőcsarnokot 
kellett  megtölteni feladatt al, meg-
felelő infrastruktúrával, valamint a 
szakmához értő dolgozókkal. Több 
szálon indult meg az üzemindítási 
projekt, a technológiai helyek ki-
alakítása. Első körben helyi szinten 
jött  létre részvételemmel egy csapat, 
amelynek feladata volt az üzem lét-
jogosultságának bizonyítása. Ösz-
szességében kedvező eredményeket 
tudtunk felmutatni. Igazoltuk, hogy 
az inkurrencia megsemmisítésével 
hasznos tárolóterek szabadulnak 
fel, veszélyt jelentő robbanóelemek 
tűnnek el, értékesíthetővé válnak a 
veszélytelenné vált alkatelemek.

Az üzemi karbantartásoknak 
köszönhetően jelentősen megnövel-
hető a lőszerek élett artama, hadra-
foghatósága. Gondoljunk csak bele, 
amikor manapság egy gyalogsági 
lőszer ára 100 Ft-tól akár 800 Ft/db-
ig terjedhet, mekkora megtakarítás 
érhető el, ha ezeket a lőszereket a 
hermetikus visszacsomagolás kö-
vetkeztében nem kell egy-két éven 
belül kidobni. Lőszerszereléssel 
tüzérségi harcanyagaink tömege 
menthető meg. Ha a tüzérségi lő-
szer bármely alkateleme megsérül, 
illetve oly mértékben károsodik, 
hogy használata veszélyessé vá-
lik, az egész lőszert ki kell dobni. 
Ám időben történő szereléssel, át-
szereléssel ezek a problémák kikü-
szöbölhetők. 

Következő lépésként elő kellett  
keresni mindazon régi célgépein-
ket, melyek felesleges anyagként 
inkurrencia-raktárakban nyugod-
tak. Bejárva a régi alakulatokat, ahol 
valaha is foglalkoztak lőszerszere-
léssel, illetve a már említett  raktá-
rakat, elmondható: össze tudtunk 
annyi gépet, illetve gépnek látszó 
„vasdarabot” gyűjteni, hogy be tud-
junk indítani egy komplett  szerelő-
sort. A tervező-, szervező- és gyűj-
tőmunkánk következményeként, a 

RÉGI ÉS ÚJ KÉPESSÉG AZ ORSZÁG KÖZEPÉN

Az ország közepén van egy 
laktanya, ahol a Magyar Hon-
védségen belül egyedülálló 
tevékenység folyik. Lőszere-
ket, kézigránátokat újítanak 
fel, szednek szét elemeik-
re, vagy ha arra kerül a sor, 
akkor semmisítenek meg. 
Pusztavacson, a Magyar Hon-
védség Veszélyesanyag El-
látó Központban működik a 
nemrégiben felújított és újból 
beindított lőszerszerelő rész-
leg, azaz az „üzem”. 

Aknaszerelés
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HM közigazgatási államtitkárának 
tanácsadója, a HM Fegyverzeti és 
Hadbiztosi Hivatal képviselője ko-
ordinálásával 2011 augusztusában 
az üzem újraindításával kapcso-
latosan helyszíni bejárásra került 
sor, melyen az érintett  hivatalok és 
hatóságok kezdeményezték és fel-
adatul szabták az infrastrukturális 
feltételek megteremtését, melynek 
teljesítése után, 2012. augusztus vé-
gén egy teljes mértékben felújított  
üzemrészben kezdhett ük meg tevé-
kenységünket.

Szakmai elöljáróink jóváhagyá-
sával nekilátt unk a rendszerből 
kivont nyeles kézigránátok szét-
szerelésének, illetve kibővítve tevé-
kenységi körünket, megkezdtük a 
hadihasználatra alkalmatlan gya-
logsági lőszerek megsemmisítését 
is. Az idei évben megjelent palet-
tánkon a rendszerben lévő aknagrá-
nátok szerelése, illetve tervezzük 
bevezetni a hadihasználatra alkal-
matlan jelzőtöltények megsemmi-
sítését.

Feladataink végrehajtásával pár-
huzamosan létrehoztunk egy mo-
bil véglegszerelő pontot – amely egy 
URAL típusú tehergépjármű alvá-
zára épített  műhelykocsiból áll –, 
így akár lőtéri helyszínen is tudunk 
tüzérségi lőszereket véglegszerelni, 
illetve megbontott  tölteteket visz-
sza légcserementesíteni. Új elemként 
tervezzük bevezetni a vizsgála-
ti anyagokból visszamaradt, de 
kiképzési célokra alkalmas gya-
logsági lőszerek felhasználóbarát 
csomagolástechnikai megoldását, 
ami abból állna, hogy egységesen 
lennének a lőszerek befóliázva a 
tárak kapacitásainak megfelelően. 
Ehhez még természetesen elöljárói 
egyeztetés és a felhasználók részé-
ről történő csapatpróba végrehaj-
tása szükséges. Aminek viszont a 
legjobban örülnénk, ha a hagyomá-
nyos fegyverek lőszerei hozzánk 
kerülnének – akár a környező or-
szágokból is – megsemmisítésre, 
hiszen elmondhatjuk: az üzemben 
történő biztonságos lőszerszerelést 
semmi sem szavatolja jobban, mint 
az, hogy 1952 óta lőszerszerelésből 
eredő baleset nem történt még az 
alakulatnál.

Gubicza Att ila zászlós,
a részleg rangidőse

1968 januárja mozgalmas hónap 
volt. Csehszlovákiában Dubček 
vezetésével „prágai tavasz” néven 
demokratizálódási folyamat kezdő-
dött , Genfb en az Amerikai Egyesült 
Államok és a Szovjetunió benyújtot-
ta az atomsorompó-szerződés ter-
vezetét, és 15-én a kunhegyesi kór-
házban Négyesiné Erzsikének fi a 
született , aki a Tibor nevet kapta. A 
kis Négyesi Tibor a tiszagyendai ál-
talános iskola padjait koptatt a, majd 
tanulmányait Kunhegyesen folytat-
ta. Ám itt  átadom a szót magának az 
érintett nek.

– Tibor, a családban rajtad kívül 
volt valaki katona? 

– A családomban, valamint a 
szorosan értelmezett  közvetlen kör-
nyezetemben senki nem választot-
ta korábban hivatásként a katonai 
szolgálatot. A nagyapáim a háborús 
kényszer miatt  öltött ek mundért,  
amit az első adandó alkalommal le 
is vetett ek. Édesapám pedig a sorka-
tonai szolgálat „áldozata” lett , vala-
mikor az 1960-as évek elején. Ezen 
tények ismeretében kĳ elenthetem: 
a katonai hivatás iránti vonzalmam 
nem családi eredetű.

– Mikor és hogyan született  meg a 
döntés, hogy te viszont a katonai pá-
lyát választod? 

–  A történet valamikor a ’80-as 
évek elején kezdődött . Abban az 
időben én a kunhegyesi Ipari és 
Mezőgazdasági Szakmunkásképző 
Intézetben ett em a diákok nehéz ke-
nyerét, amikor is az iskolába a mai 
kifejezéssel élve toborzók érkeztek. 
Az osztály a tájékoztatót végighall-

gatt a, majd három társammal meg-
vitatt uk az információkat, és arra a 
következtetésre jutott unk, hogy ér-
demes lenne a jelentkezéssel, illetve 
a felvételi eljárással megpróbálkoz-
ni. Mivel időközben osztálytársaim 
visszaléptek, egyedül mentem el 
felvételizni. Megmérett em és meg-
felelőnek találtatt am. 1985. augusz-
tus 28-án vonultam be Vácra a Sallai 
Imre Híradó Tiszthelyett es Iskolába.

– Amit természetesen az első beosz-
tásba kerülés követett . Hogyan élted 
meg katonai pályafutásod első éveit? 
Milyen benyomást tett  rád a nyolcva-
nas évek végének Magyar Néphadse-
rege? 

– 1987-ben fejeztem be az isko-
lát. Az első beosztásom az MH 5. 
Önálló Légvédelmi Vezetési Zászló-
alj állományában vevőközpont-pa-
rancsnoki beosztás volt. A katonai 
szervezethez kerülés után először 
azzal kellett  szembesülnöm, hogy 
nem olyan híradó beosztásba, hír-

Mesterségem címere: vezénylőzászlós

EGY VEZÉNYLŐZÁSZLÓS ANNYIRA 
LEHET HATÉKONY, AMENNYIRE 
A PARANCSNOKA HAGYJA

Különös aktualitást kapott egy már hónapok óta tervezett 
vezénylőportré. A rangidős altiszteket bemutató sorozatunk leg-
újabb része tervezetten az MH 43. Nagysándor József Híradó és 
Vezetéstámogató Ezred vezénylőzászlósát mutatta volna be, 
ám e helyett az MH Összhaderőnemi Parancsnokság kinevezett 
vezénylőzászlósáról szól. Egy dolog nem változott, a bemutatandó 
személy: Négyesi Tibor főtörzszászlós.

Felszólalás egy csopaki továbbkép-
zésen
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adó eszközre kerültem, mint amit 
az iskolában tanultam. A más tí-
pusú technika ismételten tanulást 
generált, hiszen azt meg kellett  is-
merni, hogy később képes legyek 
oktatni az újonc sorkatonáknak. Új 
beosztásom megismerésében sok 
segítséget kaptam az idősebb tiszt- 
és tiszthelyett es-kollégáktól, az új 
híradó eszközök megtanulásában 
pedig az akkor ott  sorállományú 
tisztesi rendfokozatban szolgáló 
katonáktól. A másik fontos dolog, 
amivel gyorsan szembesültem: amit 
az ember az iskolában tanult, egy 
dolog, amivel pedig a csapatoknál 
találkozik, az egy másik világ. Az 
elmélet, amire az iskola felkészít, 
fontos, de a gyakorlati ismereteket, 
eljárásokat, fogásokat igazán a csa-
patszolgálat alatt  lehet elsajátítani. 

– Mikor érezted először azt, hogy 
beosztott  katonából vezető lett él? 

– A tiszthelyett es-iskolában pa-
rancsnoki szakon végeztem, ezért 
gyakorlatilag a csapathoz kerülés 
első pillanatától kezdve voltak be-
osztott aim, hol kevesebb, hol több. 
A parancsnoki szemléletet, a be-
osztott akkal való törődést már az 
iskolában magunkba szívtuk. A 
pályafutásom alatt  minden olyan 
parancsnoki beosztást betöltött em, 
amit tiszthelyett es/altiszt betölthe-
tett , sőt még néha többet is. 

– Mi az első élményed a 
vezénylőzászlósi rendszerről, va-
lamint mikor és hogyan váltál  
vezénylőzászlóssá? 

– Pályafutásom során sok pozi-
tív és persze negatív benyomás ért. 
Az első meghatározó élményem 
talán az volt, amikor az ezredet 

felszámoló parancsnokkal ültem 
szemben a személyi beszélgeté-
sen. Ő felajánlott  nekem valamit (a 
vezénylőzászlósi beosztást), amit 
valójában ő sem nagyon ismert, én 
meg igent mondtam valamire, ami-
ről abban az időben igen keveset 
tudtam. Visszatekintve elég vicces-
nek tűnik a szituáció. E beszélgetés 
után fél évvel, 2001. március 1-jén 
„léptem hivatalba”.  A kinevezé-
semhez két fontos dátum kötődik. 
Az első, amire én magam is büszke 
vagyok, hogy a kinevezésem egy 
időbe esik a vezénylőzászlósi beosz-
tások rendszeresítésével. A másik 
esemény pedig egy szervezeti vál-
tozás: a régi híradóezred átalakult 
híradózászlóaljjá. Azóta persze több 
szervezeti változáson mentünk ke-
resztül, de bárhogyan is módosult a 
szervezet, a vezénylőzászlósi beosz-
tást mindvégig én töltött em be.

– Mit tartasz a konstruktív pa-
rancsnok–vezénylőzászlós kapcsolat 
kulcsának? 

– A különböző szintű vezény-
lő zászlósi beosztásban eltöltött  
tizenkét év tapasztalata azt mon-
datja velem, hogy a parancsnok és 
a vezénylőzászlós konstruktív kap-
csolatának kulcsa legalább három 
főbb pilléren nyugszik. Ezek közül 
az első a kölcsönös tisztelet és bi-
zalom. Azt hiszem, ehhez sok min-
dent nem kell hozzáfűzni. A máso-
dik a hitelesség a vezénylőzászlós 
részéről. A vezénylő legfőbb fel-
adata a parancsnok vezetési tevé-
kenységének támogatása. A közös 
munka során javaslatokkal kell élni 
a parancsnok felé, valamint külön-
böző információkat szükséges a 
parancsnok részére megadni, hogy 
megalapozott  döntést tudjon hozni. 
A felelősségteljes döntéshez pontos, 
a valóságnak megfelelő, ellenőrzött  
információkra van szükség, és ezek 
„szállítása” a vezénylők feladata. 
Azt hiszem, nem kell ecsetelnem, 

hogy milyen következménnyel jár, 
ha a parancsnokot nem ilyen ada-
tokkal látod el. Ugyanennyire fon-
tos továbbá a parancsnok részéről, 
hogy engedje: a vezénylőzászlósa 
valóban vezénylőzászlós legyen. Az 
érem másik oldala, hogy te mint ve-
zénylő, csak akkor tudod a felada-
todat jó színvonalon ellátni, ha az 
ehhez szükséges feltételeket meg-
kapod a parancsnokodtól. A Szolgá-
lati Szabályzat nagyon sok és sokré-
tű feladatot ró a vezénylőzászlósra. 
Hogy képes legyél eleget tenni 
ezeknek a feladatoknak, ahhoz az 
kell, hogy a parancsnok felruház-
zon bizonyos jogkörökkel. Rövi-
den, a vezénylő annyira hatékony, 
amennyire a parancsnoka hagyja.

– Ossz meg velünk néhány gondo-
latot Négyesi Tiborról, a családfőről. 
Ki vár haza egy fárasztó munkanap 
végén? 

– Egyetértek azzal a közismert 
mondással, mely szerint „minden 
sikeres férfi  mellett  áll egy erős nő”. 
Ez a tétel rám is igaz. Az idén ősszel 
lesz 20 éve, hogy összekötött em az 
életem a feleségemmel, Erzsivel; azt 
gondolom, hogy nagy részben az ő 
támogatásának is köszönhetem azt, 
amit eddig elértem. A párom szin-
tén katona. Századosi rendfokozat-
ban teljesít szolgálatot a Dunántúli 
Híradó és Informatikai Főközpont 
állományában. Két gyermekünk 
van; fi únk, Armand, áprilisban 
töltött e be a 16. életévét, leányunk, 
Dorina pedig decemberben lesz 13 
éves. 

– És végül, milyen terveid vannak a 
jövőre nézve? 

– Ezt a kérdést a legnehezebb 
megválaszolni, mert természete-
sen vannak terveim a jövőre nézve, 
több verziót is felállított am, de mi-
vel ezek nem csak rajtam múlnak, 
az ezekről való „okoskodás” most 
nem aktuális. Egyébként pedig azt 
vallom: mindenkinek kell legyen 
reálisan elérhető terve, célja, ami-
nek megvalósítása érdekében min-
den tőle telhetőt meg kell hogy te-
gyen; hogy ez megvalósul-e vagy 
sem, ahhoz több tényező egybeesé-
se szükséges. A lényeg, ha a terv 
netán nem sikerül, akkor nem meg-
sértődni kell, hanem újabb célokat 
kitűzni.

Berek Zsolt törzszászlós

Angliában 2001-ben

USAMA 2004 – déli kapcsolat
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A Honvéd Altiszti Folyóirat 
2013. februári és áprilisi számai 
posztermellékletében  képes bepil-
lantást nyújtott unk a Magyar Hon-
védség kiemelt nemzetközi felada-
tai közé tartozó ISAF-műveletbe és 
az egyesített  balkáni hadszíntere-
ken szolgáló altisztek tevékenysé-
gébe. A rövid sorozat zárásaként e 
számunkban az úgynevezett  egyéb 
nemzetközi feladatok közé sorolt 
missziókról adunk összefogott  tájé-
koztatást. 

Az utóbbi években a világ kiemelt 
fi gyelmet fordít az Afrikában zaj-
ló eseményekre. Ennek részeként a 
Magyar Honvédség katonái is telje-
sítenek külszolgálati feladatot ezen 
a kontinensen. Jelenleg altisztjeink 
több afrikai országban szolgálnak, 
illetve további szolgálatra készül-
nek.  Az EU ez év elején alakított a 
meg kiképzőmisszióját Maliban, 
ahol több magyar altiszt és legény-
ségi állományú katona teljesíti fel-
adatát. E misszió egyik kiemelt fel-
adata a helyi haderő képességeinek 
fejlesztése, kiképzése és a szakértői 
tanácsadás. A magyar altisztek – 
egyéb feladataik mellett  – más or-
szág specialistáival együtt működve 
a mali hadsereg mesterlövészeit ké-
pezik ki. A kalózokról és az 1993-as 
mogadishui eseményekről (az ame-
rikai katonai akció bizonyos részle-
teiről a Sólyom végveszélyben című 
könyvben olvashatunk) elhíresült 
Szomáliához kötődik, az „EUTM 
Somalia”; a feladatban logisztikai 
altiszt képviseli a Magyar Honvéd-
séget. Az EU részéről küldött  szak-
emberek a feladatukat gyakorlatilag 
2010 áprilisában kezdték meg. A 
helyi problémát megoldani szándé-
kozó koncepció szerint a szomáliai 
helyzet rendezése összetett , mely-
nek része kell legyen a szomáliai 
haderő felkészítése, kiképzése is. 
Ebből eredően az EUTM szomáliai 
missziójának támogatásában ma-
gyar altiszt szolgál Ugandában, ahol 
a szomáliai haderő katonáit képezik 
ki. (Az EU sokrétű érdekeltségét és 
tevékenységének kiterjedtségét mu-
tatt a/mutatja az Atalanta-misszió is, 
amelyben korábban szintén szolgált 
magyar altiszt.)  

A Közel-Keleten, Libanonban 
teljesít szolgálatot egy fő térképész 
altisztünk, az UNIFIL (UN Interim 
Force in Lebanon) állományában. 
A Sínai-félszigeten már régebbi 
hagyománya van a nemzetközi bé-
kefenntartásnak.  A Magyar Hon-
védség részéről jelentős létszámmal 
szolgálnak itt  altisztek és magyar 
rendőrök az MFO zászlaja alatt . 

A következőkben néhány gon-
dolatban összefoglalom a poszte-
ren látható felvételeket, amelyeket 
az UNFICYP-ben szolgáló magyar 
kontingens vezénylőzászlósa jutt a-
tott  el a Honvéd Altiszti Folyóirat 
számára. A főképen (balról jobbra 
haladva) Kovács Ott ilia zászlós (raj-
parancsnok); Hrabovszki András 
főtörzsőrmester (rajparancsnok-he-
lyett es); Zámbó Gergely őrmester 
(lövész); Somogyi Péter főtörzsőr-
mester (rajparancsnok) látható egy 
tömegkezelési gyakorlat pihenőjé-
ben. Ahogy azt az előző számban 
is megmutatt uk az MH 5. Bocskai 
István Lövészdandár állományá-
ban levő KFOR 8. váltása kapcsán, a 
tömegkezelés (a tevékenység közis-
mert angol rövidítése: CRC) képes-
sége egyik kiemelt feladata a nem-
zetközi békeműveletekben szolgáló 
kĳ elölt katonai szervezeteknek. 

Az alsó sorban elhelyezett  első kép 
(balról jobbra haladva) Bakos Ferenc 
szakaszvezető (lövész); Somogyi 
Péter főtörzsőrmester (rajparancs-
nok); Boros Róbert őrvezető (lövész); 
Zámbó Gergely őrmester (lövész); 
Nagy Sándor főtörzsőrmester (rajpa-

rancsok) fáradtságos tevékenységét 
örökített e meg. Az altisztek az úgy-
nevezett  Military Skills Competition 
(magyarul akár katonai járőrbajnok-
ságnak is mondhatjuk) részét jelentő 
első feladatot tett re készen küzdik 
le: 7 km-es távon, 12 kg súlyú háti-
zsákkal, fegyverrel és sisakban. A 
második felvételen Talla Viktória 
főtörzsőrmester (rajparancsnok-he-
lyett es) rádión veszi a kiküldött  járőr 
jelentését. A következő fotón kato-
nai rendészek kis csoportja látható. 
Király Gábor főtörzsőrmester (balra 
fent), Deák László törzsőrmester (kö-
zépen), Kurdi Csaba főtörzsőrmester 
(jobbra fent), Kiss Bernadett  törzsőr-
mester (balra lent), Soproni Kriszti-
na törzsőrmester (jobbra lent) a UN 
Force Military Police Unit (FMPU) 
tagjai. A negyedik kép Dufek Balázs 
őrmestert örökített e meg, amikor 
díszelgőként tiszteletadást teljesít a 
nemzetközi Guard of honour-ban az 
UNFICYP parancsnokának, Chao 
Liu vezérőrnagynak.

A Honvéd Altiszti Folyóirat 
idei évi első három számában a 
lehetőségeink szerint röviden ösz-
szefoglaltuk a Magyar Honvédség 
altisztjeinek nemzetközi katonai 
missziókban betöltött  szerepét, és 
néhány jellemző fotóval látt att uk 
mindennapi sokrétű és változatos 
munkájukat.

Dr. Murinkó Att ila mk. alezredes

ALTISZTEK NEMZETKÖZI KATONAI MISSZIÓKBAN

A poszter képeit készített ék: 
Molnár István főtörzsőrmester, 
Ratkai Imre főtörzsőrmester.
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– Mikor és miért 
döntött etek a kato-
nai pálya mellett ? 

F. A.: A kato-
nák életébe már 
gyermekként is 
bepillantást nyer-
tem, édesapám hi-

vatásos tiszthelyett esként szolgált. 
Gyakran kísértem el munkahelyére 
és fi gyeltem tevékenységét, vélemé-
nyem szerint ekkor kezdődött  el a 
pálya iránti érdeklődésem. 

M. S.: Váratlan 
döntés volt, hogy 
katonai iskolába 
jelentkeztem. A fő 
célom a továbbta-
nulás volt, de csa-
ládom anyagilag 
nem tudta fi nan-

szírozni a főiskolát, elsősorban ezért 
döntött em a katonai pálya mellett .

– Mit szólt a döntéshez a család, ho-
gyan vélekedtek a barátok?

F. A.: Gimnáziumi tanulmá-
nyaim befejeztével jelentkeztem a 
tiszthelyett esképzésre, ellentmond-
va szüleim akaratának, akik tanítói 
pályára szántak. Habár döntésemet 
nem helyeselték, elfogadták azt, mi-
vel a későbbiekben szembesültek a 
pálya iránti elkötelezett ségemmel. 

M. S.: Nagyon ellenezték, nem 
támogatt ák döntésemet: egyrészt a 
nagy távolság miatt , másrészt fi ú-

testvéreim példája okán, ők ahol 
csak tudtak kibújtak a katonai élet-
tel járó kötelezett ségek alól. 

– Mi volt nagyon nehéz az eddig el-
telt szolgálati időtök alatt , illetve mire 
vagytok különösen büszkék?

F. A.: Rádióállomás-üzemeltető 
szakon végeztem, de csak egy évet 
dolgoztam ezen a területen, a kö-
vetkező kilenc évben ellátó és ad-
minisztratív beosztásokban szolgál-
tam. Az elmúlt években szabadidőm 
jelentős részét tanulással töltött em. 
ECDL-bizonyítványt, majd három, 
a pszichológia területét érintő OKJ-s 
végzett séget szereztem. Német és 
angol nyelvekből sikeres alapfokú 
vizsgát tett em és elvégeztem az OKJ 
54-es „Hadműveleti és kiképzési 
beosztott ” szaktanfolyamot, ez év 
februárjában pedig megszereztem 
diplomámat pedagógiai területen. 

M. S.: 2002-ben avatt ak sár-
kányhajtómű-szerelőként. Első 
beosztásban Izbég bázis lőterén 
tevékenykedtem mint rajparancs-
nok-helyett es. Munkakapcsolatban 
voltam a társ fegyveres szerveze-
tekkel, sok hasznos dolgot tanultam 
a kapcsolatépítésről és a különböző 
rendvédelmi szerveknél rendsze-
resített  fegyverekről, melyeket volt 
szerencsém kipróbálni. 2005-től 
személyügyi munkakörben dolgo-
zom. Sok-sok előmeneteli és rajpa-
rancsnoki tanfolyam, illetve alap-

kiképzés személyügyi, tanulmányi 
anyagát készített em el. Nem mindig  
látványos, de fegyelmezett  hozzáál-
lást és pontosságot igénylő feladat a 
személyügyi munka, mert minden 
esetben a katonák járandóságáról 
van szó. Büszke vagyok arra, hogy 
amíg GYED-en voltam, elvégeztem 
a Személyügyi Gazdálkodó és Fej-
lesztő OKJ-54-es végzett séget adó 
tanfolyamot, mindezt az egyéves 
kislányom mellett , válás közepet-
te… 

– Mi a kedvenc szabadidős tevé-
kenységetek, mi segíti leginkább a 
feltöltődést, hogy képesek legyetek 
megfelelni a dolgos hétköznapokban?

F. A.: Nagyon szeretek a sza-
badban lenni, számomra különös 
jelentőséggel bír a fi zikai állapo-
tom megfelelő szinten tartása, ezért 
igyekszem hetente több alkalommal 
is sportolni. Ezenkívül szívesen töl-
töm az időm olvasással vagy a bará-
taim társaságában. 

M. S.: Ha van egy kis szabad-
időm, azt legszívesebben családom-
mal és barátaimmal töltöm. Közös 
programokat szervezünk, a lényeg, 
hogy jól érezzük magunkat, min-
denféle kötött ség nélkül.

– Milyen terveitek vannak a közel-
jövőre?

F. A.: Szeretném továbbfejlesz-
teni az angol- és némett udásomat, 
valamint diplomámat MSC-szintre 
emelni. Részt vennék nemzetközi 
műveletekben is, hogy „éles” hely-
zetben legyen alkalmam kamatoz-
tatni a megszerzett  tudást. 

M. S.: Terveim között  szerepel, 
hogy részt vehessek egy alapfokú 
angolnyelv-tanfolyamon, ez sokat 
segítene előmeneteli szempontból. 

– További munkátokhoz, terveitek 
megvalósulásához jó egészséget és 
sok sikert kívánok. Alakulatunk jel-
mondata szerint: erős hitet, erős aka-
ratot!

Soós Lajos törzszászlós
Fotók: Duruczné Téglás Dóra hadnagy

Altiszt hölgyek az Altiszti Akadémián (2.)

ALAPKÖVETELMÉNY A FEGYELMEZETT HOZZÁÁLLÁS ÉS 
A PONTOSSÁG

Az előző részben egy kiképző hölgyet szólaltattunk meg, mosta-
ni lapszámunkban két adminisztratív területen dolgozó katonanőt 
kérdeztünk a szolgálatról, a mindennapokról és terveikről. Farkas 
Anita zászlós az MH Altiszti Akadémia Hadműveleti és Kiképzési 
Főnökségének tervező beosztottja, feladata az alakulat kiképzés-
sel kapcsolatos parancsaiba történő bedolgozások elkészítése, a 
báziselfoglaltság szervezése, emellett az alakulat törzsfőnökének 
adminisztratív munkáját is segíti. Mezei Sarolta főtörzsőrmester az 
MH Altiszti Akadémia Mecséri János Kiképző Osztály törzsében 
szolgál mint beosztott altiszt, napi feladatait személyügyi területen 
végzi, összefogva a kiképzőalegységek személyügyi altisztjeinek 
tevékenységét és támogatva a kiképző osztály személyügyi tiszt-
jének munkáját. 
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15Kiképzés–felkészítés

Mihail Kalasnyikov és hadmérnöki 
csoportja a második világháború 
befejezése után, a Vörös Hadse-
reg igényei szerint alkott a meg  az 
1947M 7,62 mm-es AK–47 típusú 
gépkarabélyt. A fegyvert 1947-ben 
fogadták el (innen kapta nevét), és 
1949-ben rendszeresített ék, szurony   
nélkül! A szurony tervezésénél az 
1940M Tokarev öntöltő karabély  le-
vehető késpengéjű szuronyát vett ék 
mintául.  A tervezésnél a rugós rög-
zítőt a csőtorkolati gyűrű alá építet-
ték be, a markolat végére – jobb és 
bal oldalon – két félkörív alakú pán-
tot készített ek, mely a gázdugatt yút 
és a csövet összekötő karmantyúra 
kapcsolódott . Ezáltal a fegyveren a 
szurony felfogatása többszörösen 
biztosított á vált. A hordtokként szol-
gáló szuronyhüvelyen csekély vál-
toztatás történt: a hordpántra egy 
szegecselt keresztpántot illesztett ek, 
ami a szuronyt biztosított a a kiesés 
ellen.  

A szovjet hadseregben 47M 
AK (Avtomat Kalasnyikova) szu-
ronyként 1953-ban rendszeresítet-
ték a Kalasnyikov-fegyvereken. A 
használat során kiderült, hogy a 
szuronyt késként nehezen lehetett  
használni. Ez a tervezőket további 
kísérletezésre és változtatásra kész-
tett e. A felgyülemlett  tapasztalatok 
és kísérletek alapján 1957–58-ban 
folytatt ák a szurony továbbfejleszté-
sét, és igyekeztek a korszerű harcá-
szat színvonalára emelni. A fejlesz-
tésnél az R. M. Todorov alezredes (a 
szovjet haditengerészet tisztje) által 
1956-ban tervezett  és elfogadott  kü-
lönleges konstrukciójú kést vett ék 
alapul. Todorov  alezredes eredeti-
leg a haditengerészeti felderítő ka-
tonák részére tervezte a kést, mivel 
nekik bevetéseik során, a parti ál-
lások elfoglalásakor rendszeresen 
szögesdrótból készült akadályokat 
kellett  leküzdeniük. A többcélú 
szuronykés bakelit markolatt al és 
kézfejszíjjal rendelkezett , fűrész-
foggal és nyílással a pengéjén. A 
markolathéjat rögzítő süllyesztett  
csavarok helyét gyantából készí-
tett  ragasztóanyaggal vonták be az 

elektromos szigetelés érdekében. A 
markolatszíj közelharcban meggá-
tolta a szurony kiütését használója 
kezéből. A hordtokként szolgáló 
szuronyhüvelyt gumimarkolatt al 
látt ák el, a végén egy nyírószerkeze-
tet alakított ak ki formázott , élezett  
bevágással, ütközővel és egy kiálló 
csap hegesztésével. Ezt a szurony-
kést, a szuronyhüvellyel egymásra 
illesztve, drótvágó ollóként lehe-
tett  használni. A gumis nyelű fogó 
elektromos szigetelésként funkcio-
nált, és ezáltal a feszültség alatt  lévő 
(hálózati) vezeték is leküzdhető 
volt vele. A fűrészfog kialakításával 
lehetőség nyílt  fából és fémből ké-
szült tárgyak elfűrészelésére. 

 Jelentős átt örést jelentett  a 
szovjet hadseregben az 1959/1M 
AKM (Avtomat Kalasnyikova 
Modernizirovannüj) szuronyként 
(1959-ben) rendszeresített  eszköz. 
A hatvanas évek elején ezt a szu-
ronytípust vezett ék be a Magyar 
Néphadseregben (az akkor rendsze-

resített  műanyag tusú AKM–63-as 
gépkarabélyokhoz), és a mai napig 
is használatban van, igaz, csak  né-
hány alakulatnál, ott  is inkább  har-
cászati, haditechnikai  bemutatók 
alkalmával. A külszolgálaton lévő 
állomány fegyverzetében a kezdeti 
időkben szintén megtalálhatt uk. A 
későbbiek során azonban kiderült, 
hogy a szuronyhüvely nem elég 
„korszerű és tartós”. Gyakorlat köz-
ben előfordultak rajta horpadások, 
ami megnehezített e a penge beto-
lását a tokba. A tervezők ezeket a 
problémákat hamar kĳ avított ák. 
A bakelitből készített  markolathéj 
anyagát vett ék alapul, és ugyanazon 
anyagból öntött ék ki a szurony hü-
velyét, melynek oldalait bordázatt al 
látt ák el az erősebb merevítés és a 
stabil fogás végett . Ez a konstruk-
ciómódosítás eredményesnek bizo-
nyult, ezért a szovjet hadseregben 
1959/2M AKM szuronyként rend-
szeresített ék.

Surányi Barnabás zászlós 

Fegyverismeret

KALASNYIKOV-SZURONYOK

Az 1959/1M AKM szuronyt a magyar hadseregben is rendszeresítették

A szurony korszerűsített változata (1959/2M AKM)
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Közelkép

Madár Zsolt zászlós az MH 43. 
Nagysándor József Híradó és Veze-
téstámogató Ezred állományában 
teljesít szolgálatot a vezető szervek 
ezredtörzs kiképzési főnökség be-
osztott  altisztjeként. 

Zsolt személyiségjegyeiben a 
nagypapára hasonlít. Elmondása 
szerint sokat tanult tőle. Hatéves 
kora óta a nagyapjával kĳ ártak a 
közeli Baglyas-hegyre kapálni, 
ásni stb. Majd szépen a szívéhez 
nőtt  a táj. Így amint megtehett e, 
vett  egy telket Iszka-szőlőhegyen, 
ahová már évek óta kĳ ár metszeni, 
kapálni, segíteni a földet művelő 
idősebb embereknek, akik az évek 
során a példaképei lett ek. A kertjé-
ben gyógynövényeket termeszt, az 
Iszka-szőlőhegyi 2000 négyzetmé-
teres telken pedig kukorica, szőlő és 
gyümölcs terem.

A katonai pálya 1993-ban kez-
dődött , amikor Zsolt bevonult sor-
katonának Székesfehérvárra az ak-
kori MH 5. Alba Regia Komendáns 
Ezredhez. A fi atalember a forga-
lomszabályozó rendészszázadhoz 
került, míg az öccse az őrökhöz. 
Motoros forgalomszabályzó, ko men -
dánskatona lett , nagyon jó szakem-
berek, parancsnokok vezetése alatt . 
Ahogy visszatekint az elmúlt évekre, 
úgy véli, hogy az élete legfontosabb 
lépcsője volt. Mivel építésznek ta-
nult, a leszerelés után a szakmájában 
kezdett  el dolgozni; közben, kis ba-
ráti segítséggel saját családi házát is 
felépített e. Egy alkalommal barátja, 
Vincze Tamás főtörzsőrmester meg-
kérdezte tőle, miért nem folytatja 
honvédségi pályafutását, mert – vé-
leménye szerint – Zsoltot az Isten is 
katonának teremtett e. 1994. decem-
ber 15-én Várpalotán az MH KGYLP-
nél jelentkezett  szolgálatra. Az őr-
század szolgálatvezetői beosztásába 
került, ahol, mint mondja, „sok böl-
csességet” tanult. A szíve azonban 
visszahúzta Székesfehérvárra. Így 
nem sokkal később, 1996-ban kérésé-
re átkerült az MH 5. ARRKE forga-
lomszabályozó szakaszparancsnoki 
beosztásba. Elmondása szerint ren-
geteg gyakorlaton vett  részt a Ba-
konyban. 2008-ban vezénylőzászlós 
lett  a komendánsszázadnál. Madár 

zászlós jelenleg ezrede kiképzési fel-
adatainak tervezésében vesz részt, 
mely feladat szintén közel áll a szí-
véhez.

Az évek nemcsak a hadseregen 
belül hoztak változást. Megismerke-
dett  a feleségével, Diánával; három 
fi úgyermekük született , Zsolt, Ba-
lázs és Levente. Az idő múlásával 
cseperedtek a gyermekek, és ahogy 
a zászlós mondja, „kibújt a szög a 
zsákból”: Zsolti fi a a kertészkedés 
és az állatt enyésztés felé orientáló-
dott . „Apa, vegyünk egy kecskét!” – 
mondta egyszer. Majd utána kellett  
mellé pár is, aztán jött ek a kacsák, 
tyúkok, nyulak, no és természete-
sen vannak kutyák és macskák – 
igazi kis gazdaságot működtetnek.

Madár zászlós szabadidejének 
egy részét a nótázás, a katonadalok 
megörökítése tölti ki. A faluban tag-
ja a kissé fogyatkozó, de lelkes férfi -

kórusnak. Az altiszt tavaly beneve-
zett  a „Lehet egy csillaggal több?!” 
vetélkedőre, és a döntőben megkap-
ta az MH ÖHP parancsnokának kü-
löndíját. Ma már a családban is nagy 
hagyománya van a nótázgatásnak. 
Katonadalokat énekel édesapjával, 
a nagyobbik fi a pedig zongorán kí-
séri őket. Minden évben részt vesz 
honvédelmi gyerektáborok szerve-
zésében. 

Zsolt már csak a katonai becsület 
miatt  is jelentkezett  külföldi szolgá-
latra. A KFOR-ban és az EUFOR-ban 
kapott  beosztást 2010-ben és 2011-
ben. Számtalan külföldi barátot, 
munkatapasztalatot szerzett , vala-
mint sokat fejlődött  angolnyelv-tu-
dása. A napokban jelentkezett  Afga-
nisztánba, egyéni adminisztrációs 
beosztásba. Reméli, hogy ez a fel-
adat is össze fog jönni, és becsülett el 
teljesít. 

EGY ALTISZT, AKI KERESI A KIHÍVÁSOKAT

Zsolt az általa szervezett akadályverseny eredményhirdetésén

A család igazi kis gazdaságot működtet
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Humán erőforrás

A külszolgálati missziók előtt  
ismerkedett  meg dr. Zöllei Zoltán 
alezredessel, aki nagy hatással volt 
rá; nagyon jó közelharcoktatónak 
tartja. Járt az edzéseire, többna-
pos túlélőgyakorlataira, különbö-
ző táborokba sziklát mászni. Egy 
országos késharcversenyen negye-
dik helyezést ért el, egy grundbir-
kózó-bajnokságon pedig aranyér-
met nyert. A Sotokan karatéban a 
középső fi ával, Balázzsal kék övig 
vitt ék. A legkisebb fi a, Levente 
négyéves. Mindig együtt  mennek 
kirándulni. Még 2010-ben, a KFOR-
ban vett  neki egy egyenruhát, ami 
a mai Bundeswehr-egyenruha ki-
csinyített  mása. A kisgyermek igen 
szereti hordani a katonás viseletet. 
Zsolt már most tanítgatja a magyar 
hadvezérek neveire, tett eire. 

Az altiszt  érdeklődik a fafa-
ragás iránt is, és megfordult a fe-
jében, hogy rak egy kemencét az 
udvaron. Az említett eken túl Zsolt 
természetjáró is, a Csóri Csuká-
sok Túraszakosztály elnöke. Eh-
hez kapcsolódóan fontos számára 
a természet, a környezet szeretete, 
így havonta önkéntesen gyűjtik a 
szétdobált szemetet. Többször vett  
részt már az „54-es kihívása” túl-
élőtúrán, amit valóban nagy meg-
mérett etésnek tart. Tavaly gyerekek 
részére cserkész jellegű túlélőtábort 
szervezett , amit néhány gyerek job-
ban viselt, mint jómaga. Meglátása 
szerint még a fi ataloktól is volt mit 
tanulnia. 

Zsolt értékrendjében a család ki-
emelten fontos, így minden évben 
tartanak családi majálist, ahol a 
számháború az egyik kedvelt idő-
töltés. A csóri általános iskolások 
részére akadályversenyt szerveztek 
gyereknap alkalmából. Júniusban 
pedig immár 10. alkalommal vesz-
nek részt a Kelet-Bakonyban tartan-
dó országos harci túrán. 

A fentebb leírt megszámlálhatat-
lan tevékenység kapcsán fel kellett  
tennem a kérdést Zsoltnak: Meddig 
lehet ezt a tempót fenntartani? Ma-
dár zászlós egyszerűen válaszolt: 
„Ameddig látom, hogy valakit ér-
dekel, amit csinálok, addig biztos. 
Szívesen foglalkozom azzal, ami-
ben van kihívás, vagy tanító jel-
legű.”

Dr. Murinkó Att ila mk. alezredes

A Magyar Honvédségben a hu-
mánszolgálat egyik fő feladata a 
katonai életpálya során előforduló 
csomópontok, kritikus élethelyze-
tek fokozott  fi gyelemmel kísérése. 
A katonai szervezeteknél működő 
humánszolgálat szakembereinek 
kiemelt fi gyelmet kell fordítaniuk 
a jövőben az egyént érintő esetlege-
sen előforduló negatív hatásokra, a 
már kialakult problémák gyors fel-
ismerésére, valamint hatékony be-
avatkozási stratégiák kidolgozására, 
azok szakszerű gyakorlati alkalma-
zására. „Ezen szakmai törekvések 
rendszerbe foglalása, valamint gya-
korlati tevékenységük módszertani 
meghatározása és összehangolása 
céljából szükségessé vált egy – az 
Magyar Honvédség humánstraté-
giájával összhangban álló, a katonai 
szolgálat kritikus fázisaihoz igazo-
dó – a katonai életpályát támogató 
komplex humánszolgálati program 
kidolgozása”.*

A komplex humánszolgála-
ti program az alábbi hét szakmai 
alprogramot (protokollt) tartalmaz-
za:

1. A szervezetbe való bekerülés/
beilleszkedés segítése (szervezeti 
szocializáció, mentorálás).

2. A diszlokáció és az azzal járó 
környezetváltozáshoz való alkal-
mazkodás (mobilitás).

3. A külföldi szolgálatt eljesítés és 
az azzal járó környezetváltozáshoz 
való alkalmazkodás.

4. A beosztás megváltozásából 
adódó megnövekedett  elvárások-
hoz, kötelezett ségekhez, környezeti 
változásokhoz való alkalmazkodás.

5. Az önhibáján kívül eső ok mi-
att  a szervezetből való kiválás.

6. A nyugállományba helyezés.
7. Haláleset, kegyeleti protokoll.
Írásomban a katonai életpályát 

támogató komplex humánszolgálati 
program első alprogramját kívánom 

bemutatni, amely segíti az egyén 
szervezetbe történő beilleszkedését.

A szervezetbe való bekerü-
lés/beilleszkedés segítése 
(szervezeti szocializáció, 
mentorálás)

A katonai szolgálatot vállaló, ko-
rábban a polgári életben szociali-
zálódott  személyek bekerülése az 
MH sajátos hierarchiával, szabály-
rendszerrel, szervezeti kultúrával, 
illetve informális szokásrendszerrel 
rendelkező szervezetébe jelentős 
megterhelést jelenthet az egyén szá-
mára. Továbbá a helyőrségváltás az 
egyén és a család életében minden 
alkalommal új kihívásként jelenik 
meg. A szocializációs folyamat si-
keressége nemcsak az „újonc” és 
a helyőrséget váltó egyén érdeke, 
hanem a katonai szervezetnek is, 
mivel a szervezetnek és a parancs-
noknak az a célja, hogy a katona a 
kiképzés, az átképzés és a tovább-
képzés sikeres teljesítését követően 
minél hamarabb beilleszkedjen szű-
kebb-tágabb munkakörnyezetébe, 
elsajátítsa annak formális és infor-
mális szabályrendszerét, szervezeti 
kultúráját, és ennek birtokában ha-
tékony munkavégzésre, szolgálat-
teljesítésre legyen képes.

A humánszolgálat feladata, hogy 
segítse és hozzájáruljon a katona 
minél hamarabbi szocializációjához 
az alábbi programnak megfelelően.

I. szakasz: A szocializációt 
támogató program előkészí-
tése, a szocializációs csomag 
összeállítása

A előkészítés időszakában minden 
olyan információt össze kell gyűj-
tenie a humánszolgálatnak, amely 
alapján összeállítják a szocializációs 
csomagot.

1. Adatok bekérése az alakulathoz be-
osztásba kerülő személyről és családjá-

A KATONAI ÉLETPÁLYÁT TÁMOGATÓ 
KOMPLEX HUMÁNSZOLGÁLATI 
PROGRAM ELSŐ SZAKMAI 
ALPROGRAMJA
A szervezetbe való bekerülés/beilleszkedés segítése
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lítása. A humánszolgálat feladata 
a személyre szabott  szocializációs 
csomag elkészítése, amely segíti az 
egyén minél hamarabbi beilleszke-
dését. A szocializációt segítő egyéni 
csomagot a humánszolgálat előre 
megküldheti a katonai szervezet-
hez kerülő személy részére, illetve 
átadhatja az első találkozás alkal-
mával vagy az (alábbiakban bemu-
tatandó) orientációs tréningen is.

II. szakasz: A szocializációt 
támogató program 
végrehajtása

1. Belépés utáni szocializációs fel-
adat. A katonai szervezethez érke-
ző egyént a szakmai mentor várja 
az előre megbeszélt időpontban és 
helyen, majd a humánszolgáltató 
irodába kíséri. Az irodában a hu-
mán szakember tájékoztatást ad 
az alapkérdéseket illetően a kato-
nai szervezethez érkező számára. 
Felhívja az egyén fi gyelmét, hogy 
a személyes  és a családját érintő 
problémáival minden esetben a hu-
mánszolgálati iroda munkatársai-
hoz fordulhat.

2. Orientációs tréning (ideje: 2-3 
nap). Az orientációs tréningen is-
meri meg a katona a szervezet tör-
ténetét, működését, hierarchiáját, 
feladatait, az általános személy-
ügyi, pénzügyi, munkavédelmi, 
titokvédelmi szabályokat, a leendő 
beosztás követelményeit, valamint 
a jogait és lehetőségeit.

3. Szociális tanulás (mentorálás). A 
mentorálás legfőbb célja az egyén 
beilleszkedésének és fejlődésének 
segítése a szervezeti szükségletek, 
célok és az egyéni célok, fejlődési 
potenciálok összehangolásával, va-
lamint a felhalmozott  tapasztalati 
tudás átadása. A szociális tanulás 
alatt  az egyén katonai szervezet-
nél való szocializációját a szakmai 
mentor és a humánszolgálat segíti. 

A szakmai mentor bemutatja a 
szervezeti magatartási szokásokat 
és a munkavégzéssel kapcsolatos 
elvárásokat. A továbbiakban nyo-
mon követi az egyén szocializáció-
ját, és a szociális tanulás befejezé-
sével (két hónap) közösen értékelik 
a folyamatot. A mentor az egyén 
szociális tanulásának tapasztalata-
iról feljegyzést készít, és azt átadja 
a katonai szervezet humánszolgá-

Humán erőforrás

ról. Az egyénre vonatkozó adatokat 
a katonai szervezet személyügyi 
szervétől kell megkérni. Célszerű 
összegyűjteni, bekérni az egyén 
személyes adatait és a családjára vo-
natkozó adatokat, valamint az alap-
kiképzés, átképzés, továbbképzés 
befejezésekor elkészített  értékelést.

2. Kapcsolatfelvétel az alakulathoz 
beosztásba kerülő személlyel, informá-
ciók begyűjtése. A kapcsolatfelvétel 
során a humánszolgálat pontosítja 
a személyre, a családra vonatkozó 
adatokat, valamint a beosztás el-
foglalása után tervezett  lakhatási 
elképzelést, a házastárs és a gyer-
mekek egészségi állapotára, isko-
láztatására vonatkozó információ-
kat. 

3. Információ begyűjtése az új beosz-
tásba kerülő egyén munkaköréből adó-
dó feladatairól. Az egyénre szabott  
információs csomagban – a betöl-
tendő beosztás fi gyelembevételével 
– meg kell fogalmazni a katona kö-
telességeit, jogait és lehetőségeit. Az 
ehhez szükséges adatokat a katona 
közvetlen főnökétől kéri meg a hu-
mánszolgálat. 

4. Szakmai mentor kĳ elölése, felké-
szítése. A szakmai mentor a beosz-
táshoz szükséges szakmai feladatok 
terén nyújt segítséget a beilleszke-
déshez. A mentort a katona köz-
vetlen parancsnoka jelöli ki, és a  
humánszolgálat, illetve a közvetlen 
parancsnok készíti fel. 

5. A településen működő intézmé-
nyek értesítése. A humánszolgálat 
írásban vagy telefonon tájékoztat-
ja az egészségügyi és családsegítő 
intézeteket, tanintézeteket, a mun-
kaügyi központot és a fontosabb 
üzemeket, vállalkozásokat a kato-
nai szervezetnél szolgálatba lépők 
létszámáról, és ha kell, a szükséges 
adataikról.

6. A szocializációs csomag összeál-

* Idézet Sásik Csaba őrnagynak (HVK 
Személyzeti Csoportfőnökség Toborzó 
és Humánszolgálati Osztály, kiemelt 
főtiszt, ov. h) a Honvéd Altiszti Folyó-
irat  2013/2. számában megjelent , „Hu-
mánszolgálati szaktevékenység” című 
publikációjából.

latának és az egyén közvetlen pa-
rancsnokának.

A szociális tanulás során a hu-
mánszolgálat elsődleges feladata, 
hogy segítséget nyújtson szociális, 
mentálhigiénés/életvezetési, beil-
leszkedési stb. problémák kiala-
kulása esetén az egyén számára, 
továbbá elősegítse a reális élet- és 
pályakép kialakítását. 

III. szakasz: A munkavégzés 
(szocializáció) nyomon 
követése

A humánszolgálat a II. szakaszban 
leírtaknak megfelelően fi gyelem-
mel kísérni a katona és családtag-
jainak szocializációját. A felmerülő 
problémák esetén a katonával és – 
amennyiben igénylik – a családtag-
jaival történt konzultáció/k során 
megoldási javaslatokat dolgoznak 
ki. A szocializáció II. szakaszának 
lezárásakor a humánszolgálat felke-
resi az egyént a jövőbeni kapcsolat-
tartás és segítségnyújtás lehetséges 
formáinak tisztázása érdekében. 
Végezetül összegzi a tapasztalato-
kat.

A cikk lezárásaképpen fontosnak 
tartom megjegyezni: a szocializáció 
ideje alatt  a humánszolgálat mun-
kájának minősége nagyban meg-
határozza a szervezethez érkező 
egyén rövid vagy hosszú távú ka-
tonai pályafutását, a szervezethez 
való kötődését.

A részletes szakmai protokollok 
megtekinthetőek a HVK Személy-
zeti Csoportfőnökség Toborzó és 
Humánszolgálati Osztályán.

Kérem a téma iránt érdeklődőket, 
hogy továbbra is kísérjék fi gyelem-
mel a Honvéd Altiszti Folyóirat kö-
vetkező számait, mivel a komplex 
humánszolgálati program egyes 
alprogramjait (protokolljait) a folyó-
iratban kívánjuk bemutatni.

Kocsi László alezredes 
(HVK Személyzeti Csoportfőnökség, 

Toborzó és Humánszolgálati Osztály, 
kiemelt főtiszt)
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Múltunk

Április 29-én a Tábori Rabbinátus 
szervezésében 100 fős csapat in-
dult Krakkóba és a tőle alig hetven 
kilométerre lévő Auschwitzba. A 
kétnapos emlékező út igen gazdag 
programot kínált; az első napon 
Krakkó nevezetességeivel ismer-
kedett  a csoport, a második napon, 
az út nehezebbik fele, a haláltábor 

megtekintése következett .  A törté-
nelem legnagyobb katasztrófája, a 
holokauszt, az ártatlan áldozatok 
élete, szörnyűséges kínja és értel-
metlen, máig felfoghatatlan halála 
tárult fel előtt ünk. A magyar áldo-
zatokat szállító vagon mellett  az út 
védnökeinek üzeneteit olvastuk fel.  
Dr. Hende Csaba honvédelmi mi-

niszter, dr. Erdő Péter bíboros, prí-
más, érsek és dr. Schweitzer József 
nyugalmazott  országos főrabbi meg-
rendítő és óvó szavai nagy hatással 
voltak az emlékezni vágyókra.

A Tábori Rabbinátus  igyekszik  
a későbbiekben is utakat szervezni 
Auschwitzba.

Totha Péter Joel vezető tábori rabbi

EMLÉKEZŐ ÚT AUSCHWITZBA

Ismerkedés a vagonokkal, amelyekben az elhurcolt 
áldozatokat ideszállítottákBarakkok  szögesdrót kerítéssel

Az Emlékfutás 2013 kimerítő feladata után Szita 
János és Kovalik Zoltán főtörzsőrmester a Honvéd 
Altiszti Folyóirat egyik korábbi számával is 
képviseltetik a magyar 
altiszti kart a rudkinói 
központi katonai 
temetőben. 

A HONVÉD ALTISZTI FOLYÓIRAT MÁR A TÁVOLI 
MESSZESÉGBE IS ELJUTOTT



20

S
Z
A
B
A
D
I
D
Ő

Sport

A fi atal altiszt a Magyar Honvédség 
64. Boconádi Szabó József Logisz-
tikai Ezred közlekedéskoordináló 
századának közlekedéstervező al-
tisztje. A katonai pálya iránt már az 
általános iskola befejezésekor érdek-
lődni kezdett . Testvérbátyja, Tibor 
1989-ben lett  hivatásos tiszt, s akkor 
ő is úgy gondolta, hogy a nyomdo-
kaiba lép. Az elhatározást tett ek 
követt ék. 1989-ban az Egri Lenkey 
János Honvéd Kollégium növen-
déke lett , és kellemesnek mondha-
tó négy év elteltével a Dobó István 
Gimnáziumban sikeresen leérett sé-
gizett . Zoltán szerett e volna követni 
testvérét, így ő is jelentkezett  Szol-
nokra a Kilián György Repülőtiszti 
Főiskolára. A felvételin egy-két pont 
hiányzott  ahhoz, hogy tiszthallgató 
legyen, viszont a tiszthelyett esi kép-
zést felvételi nélkül ajánlott a fel neki 
az intézmény. Számára fontos volt, 
hogy a repüléssel kapcsolatos terü-
leten tanuljon tovább, így 1993–1995 
között  földi repülésirányító és bizto-
sító század iránymérő és irányadó 
állomásparancsnokként mélyített e 
el szakmai tudását. Az eredményes 
végzést követően tíz évet szolgált a 
Magyar Honvédség 31. Kapos Har-
cászati Repülő Ezred/Taszár Bázis-
repülőtér állományában. Itt  először 
fénytechnikai állomás-, majd fény-
technikai szakaszparancsnok lett , 
majd – már a sporthoz szorosabban 
kötődve – testnevelés-vezető, illetve 
kiképzési beosztott  altiszt. 2005-től 
a Magyar Honvédség 64. Boconádi 
Szabó József Logisztikai Ezred állo-
mányában szolgál. 

Valójában a sport iránti érdek-
lődése a katonai kollégiumi évek 
alatt  alakult ki, de ekkor ez  főleg 
a labdajátékok művelésében merült 
ki. Egyszer-kétszer ugyan részt vett  
mezei futásokon, de növendékként 

még nem volt olyan fontos számá-
ra ez a sportág. Később Szolnokon 
a Fábián–Tóth–Varga hármas (ver-
senyző és oktatótisztek) felfi gyelt 
rá, és közbenjárásukra másodéves 
hallgatóként bekerült a főiskola vá-
logatott jába. Nos, ekkor kezdődött  
igazán a futással való kapcsolata 
és a katonai sportbajnokságokon 
való részvétele. Taszáron belépett  
a Taszár Honvéd Sportegyesületbe, 
és kipróbálta magát a karate és a táj-
futás területén is. Taszári hivatásos 
tiszthelyett esként a légierő többszö-
rös válogatott ja volt. Elmondása sze-
rint ott  egy csodálatos, szinte csalá-
dias hangulatú csapat tagja lehetett  
10 éven keresztül. Eredményeinek 
köszönhetően minden évben mezei 
futóbajnokságon, járőrbajnokságon 
és még háromtusa-bajnokságokon 
is tagja volt a csapatnak, amely a 
dobogónál lentebb nem adta a ver-
senyzésben elért eredményt. A légi-
erő válogatott  csapatával a Bécs–Bu-
dapest Szupermaratonon  a katonai 
csapatok közül a harmadik helyet 
érték el. Sőt, tovább folytatva a fi zi-
kai megmérett etést, sikerült a Hadi-
torna katonai többpróbaversenyét 
a negyedik helyen befejezni. Eze-
ken kívül néhány túlélő- és teljesít-
ménytúra is szerepel a végrehajtott  
feladatok listáján. 

Ehhez a gondolatsorhoz kap-
csolódik a jelenlegi emlékfutás is, 
ami, tudjuk jól, hogy nem csupán 
a sportról, az egészséges életmód 
népszerűsítéséről szól. Ebbe a szép 
feladatba, a korábbi eredményein 
túl, egy baráti kapcsolat alapján ke-
rült be. 

Az altiszt így foglalja össze az 
emlékfutás történetét. 

– Az ötletgazda Szita János bará-
tom, aki az Országos Mentőszolgá-
latnál dolgozik. A mi kapcsolatunk 

az Okučani–Taszár emlékfutással 
kezdődött . Jánosnak megtetszett  a 
futás, és tőlem kért tanácsot a témá-
ban, majd az emlékfutásra is eljött , 
sőt a Taszár Honvéd Sportegyesü-
letbe is belépett . Aztán egyik reg-
gel úgy ébredt fel, hogy kitalálta az 
„Emlékfutás a hősökért” progra-
mot. Elmesélte, hogy mi a terve, én 
pedig azt mondtam neki, hogy elkí-
sérem. Lassan kialakult a csapat is, 
remek kis társulat jött  össze. Havasi 
Imre ny. ezredes a szervezés felada-
tain túl Magyarországon még sofőr-
ként is helytállt, sőt a határainkon 
túl kiváló orosz nyelvismeretének 
és kapcsolatt eremtő képességének 
köszönhetően tolmácsként is reme-
kelt. Valójában az út szervezésének 
minden fázisából derekasan kivett e 
a részét. Dr. Szilvási Zoltán önzetle-
nül felügyelte a futás alatt  az egész-
ségi állapotunkat. Mihók Richárd 
külföldön kísért minket kellő gon-
dossággal, és történészként renge-
teg információt osztott  meg velünk. 
A külföldi utazásunkat Győri Gábor 
nagylelkű felajánlásának köszön-
hetjük, emellett  rengeteg elkészült 
fénykép is a nevéhez köthető.

Az altiszt a mozgalmas és bizony 
fáradságos programból néhány fon-
tosabb mozzanatot külön is kiemelt 
a Honvéd Altiszti Folyóirat olvasó-

TISZTELGÉS AZ ELESETTEK EMLÉKE ELŐTT
Hősök útján emlékfutás 2013

Gondos tervezést és szervezést követően 2013. április 18-án út-
nak indult két fi atalember a kaposvári Hősök templomától. Céljuk 
közel 620 km-t futva, majd útjukat gépjárművön folytatva eljutni 
a 70 évvel ezelőtti Don menti harcok helyszíneire. Az emlékfutás 
kapcsán mutatjuk be Kovalik Zoltán főtörzsőrmestert.

Tisztelgés elesett hőseink emléke 
előtt
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inak. Mint elmondta, a felkészülés 
nagy részben a kilométerek gyűjté-
séből állt leginkább. Kicsit megtör-
ve az unalmas edzéseket, fokozó- 
futásokat is tartott ak. A felkészülés 
szerves részét képezte a Balaton 
Szupermaraton teljesítése is. Az em-
lékfutás magyarországi szakaszán 
csodálatos érzés volt számára a fu-
tás. Az emberek várták a futópárost, 
biztatt ák őket és nagyon kedvesek 
voltak. Az út során nem érte őket 
negatív élmény. A 11 nap alatt  ter-
mészetesen voltak nehéz pillanataik 
is. Az elsőt mindjárt a harmadik na-
pon, a pákozdi szakasz végén kellett  
megélniük. A 30 fokos melegben 57 
kilométeres szakasz várt rájuk, amit 
időre kellett  megtenni az emlék-
parkban, rögzített  időpontra szerve-
zett  ünnepség miatt . A nagy meleg 
és a hosszú táv együtt esen, az igazat 
megvallva, elfárasztott a az altisztet, 
de másnap már töretlenül mentek 
tovább, kelet felé. A következő ki-
hívásos pillanat egy 56 kilométeres 
szakasz vége felé, Albertirsa előtt  
érte őket. Természetesen ezt a ne-
hézséget is leküzdött ék, és itt  sem 
adták fel. Az utolsó megpróbáltatás 
akkor jött  el, amikor már egyedül 
futott , ugyanis társának megsérült a 
térde, így harmadjára az újfehértói 
szakaszon, Téglás környékén kellett  
legyűrni a gondokat. 

Az altiszt számára az emlékfutás 
a mozgás élményén túl további em-

lékeket is jelentett . Ahogy felidézi 
az eltöltött  napokat, megvallja, hogy 
csodálatos érzés volt átélni az embe-
rek biztatását és támogatását a siker 
érdekében. Különösen megrendítő 
volt ott  állni a Don folyó partján, 
ahol katonaelődeink hősies harcu-
kat vívták 70 évvel ezelőtt . Szív-
melengető volt számára fogadni az 
elismerést a sikeres hazatérés után. 

Az altiszt a legfontosabbnak azt 
tartja, hogy sikerült a vállalt felada-
tot végrehajtani. Végső soron nem-
csak a futás 11 napját teljesített e, de 

különböző felkéréseknek is eleget 
kellett  tennie több temetőben. Szét-
hinteni a megszentelt földet, fel-
kötni a nemzeti szalagot, kivinni a 
velük lévő magyar zászlókat, meg-
kongatni a harangot a kápolnában. 
Ezek a személyes küldetések jártak 
a fejében a legnehezebb pillanatok-
ban. Mindig úgy érezte, hogy a vál-
lalt feladatot teljesíteni kell, hiszen 
az egész Magyar Honvédséget és 
talán Magyarországot is képviselték 
az egykori harcok színhelyén.

Kovalik főtörzsőrmester a jövőjé-
vel, elképzeléseivel kapcsolatban tö-
mören fogalmaz: – A futás az életem 
része lesz továbbra is, és vannak ter-
veim a jövőre nézve. Lehet, hogy be-
levágok a Balaton Ultramaratonba. 
A többit meghozza az idő.

A teljesített  emlékfutás összeg-
zett  üzenetét talán a következőkben 
lehetne összefoglalni: az altiszt szá-
mára magyar emberként megtiszte-
lő volt fejet hajtani elődeink nyug-
helyén, katonaként megrendítő volt 
megemlékezni a katonaáldozatokról. 
A katonák a múltban is tett ék, a jelen-
ben és a jövőben is teszik a dolgukat, 
esküjükhöz híven, ha kell, életüket 
adják a hazáért. Ezzel a megmozdu-
lással sikerült ráirányítani a fi gyel-
met a megemlékezés fontosságára, 
arra, hogy a sport a béke követe, és 
hogy kitartással, a sport szeretetével 
számos nehézség legyőzhető.

Dr. Murinkó Att ila mk. alezredesA futók és a segítőik

Kovalik főtörzsőrmester és futótársa, Szita János
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Sport

A nyár eleji tikkasztó na-
pokon igazán frissítő visz-
szaemlékezni egy havas 
programra. Ez évben is 
nekivágtunk ugyanis az 
immár tradicionális, „Az 
54-es kihívása télen” nevű 
tájékozódási túlélőpró-
bának. Csapatunk tagjai, 
ugyan kisebb rotációval, 
de folyamatos résztvevői 
a megmérett etésnek. Volt, 
hogy három, volt, amikor 
négy, de most először öt 
fővel veselkedtünk neki 
az 54 kilométeres távnak. 

A versenyt megelőző 
többhetes fi zikai és men-
tális felkészülés után feb-
ruár 13-án érkezett  el a 
nagy nap. Csapatunk a többi indu-
lóval együtt  átesett  a regisztráción, 
ahol megkaptuk a kellő informáci-
ókat és az időnk mérésére szolgáló, 
úgynevezett  „sportident” típusú 
„dugókat”. Az eligazítást követően a 
vasútállomásra mentünk, ahonnan 
a bakonyszentlászlói rajthelyre vo-
natoztunk. A vonatról leszállva első 
dolgunk az volt, hogy csapatunk 
még mosolygó emlékét megörökít-
sük az utókor számára.

Az első ellenőrző pont felé indul-
va jókedvünk még határtalan volt. 
A repülőtér-karbantartó szakaszból 
(REKA)  érkezett  csapatt ársunknak 
szóvá is tett ük, hogy mindenki bá-
natára ott hon felejtett e hótoló mun-
kaeszközét. De panaszra semmi 
okunk nem lehetett , mert így is ren-
díthetetlenül törte számunkra a né-
hol félméteres hószőnyeget. Az első 
ponton rögtön szembesültünk az 
örök érvényű igazsággal: elsőkből 
lesznek az utolsók. A friss hó töré-
sével lassabban haladtunk, mint az 
utánunk jövők, akik így megelőz-
tek minket. De ennek is megvolt a 
jó oldala; a második ponthoz vezető 
optimális útvonalat már ők tapos-
ták „sztrádává” számunkra. A ket-
tes ellenőrző ponton feladat is várt 
ránk. A pontőröktől kapott  térkép 
alapján, öt pont érintésével kellett  
rátalálnunk a harmadik ellenőrzési 
pontra. Dombon fel, völgybe le ha-
ladtunk, többszöri ismétléssel, ami 

nem a legmegfelelőbb útvonalat je-
lentett e (férfi asan bevallva, kicsit el-
tévedtünk). De aztán megérkeztünk 
a harmadik ponthoz. Eddigre már 
kicsit alábbhagyott  a lelkesedésünk, 
de szemünkben még égett  a vágy 
a táv legyűrésére. A pontot feladat 
nélkül hagytuk magunk mögött , és 
a kapott  koordináták alapján becser-
késztük a következőt, ahol ismét 
csak a pont megtalálása volt a fel-
adat. A burkoltan leírt ötödik pont 
és pillanatnyi helyzetünk között  
300 méter szintkülönbség és három 
kilométer „hatalmaskodott ”. Ekkor 
az időjárás úgy döntött , hogy Va-
lentin-nap alkalmából sűrűn hulló 
égi áldással lep meg minket. Alap-
vetően minden természetbarát szá-
mára varázslatos látvány a Bakony 
szakadó hóesésben. De nem aznap 
éjjel és nem számunkra, mivel a hó 
a felerősödő északi szélnek köszön-
hetően vízszintesen érkezett . Ar-
cunkra fagyott  mosollyal érkeztünk 
meg a Kék-hegy oldalában található 
földsánchoz, ahol – angol- vagy né-
metnyelv-tudásunkat igénybe véve 
– beletörődve állapított uk meg: a 
Kőris-hegy az előtt ünk álló leküz-
dendő cél. Egy kis frissítő magunk-
hoz vétele után komótosan és mor-
golódva nekilátt unk a magaslatnak. 
A kellemes meglepetés az utolsó pár 
száz méteren ért minket. Imába fog-
laltuk az előtt ünk elhaladt csapatok 
nevét, mert „kényelmes” lépcsővé 

taposták a hegyre vezető turista-
utat. Felértünk! Itt  nagyon egyszerű 
feladat várt ránk. Ha a csapat min-
den tagja eszik egy kukacot, akkor 
tesztlapot kapunk, melynek helyes 
kitöltéséért 30 perces időjóváírás 
jár. Bear Grylls után szabadon ma-
gunkhoz vett ük a felkínált fehérjét 
(néhányan repetáztunk is), és mi-
után a pontőrök fi gyelmeztett ek, 
hogy hagyjunk valamit az utánunk 
érkezőknek is, kitöltött ük a tesztet 
és a versenykiírásnak megfelelően 
bejelentkeztünk telefonon. Ekkor 
tudtuk meg, hogy a szervezőbizott -
ság félbeszakítja a túrát. Parajos-tető 
a cél! Nem mondanék igazat, ha azt 
mondanám, hogy ott  és akkor nem 
örültünk a hírnek, de végül mind-
annyian egyetértett ünk abban, 
hogy szívesen végigmentünk volna 
a teljes távon és megoldott uk volna 
a ránk váró feladatokat. 

A visszaszállítás alatt  volt idő 
feleleveníteni az éjszaka esemé-
nyeit, mosolyogni a balszerencsés 
pillanatokon és lajstromba venni a 
fájó pontokat. Az eredményhirde-
tés után kisebb hiányérzett el, de új 
élményekkel gazdagodva és félig 
túlélőként utazhatt unk haza. Pár 
nap elteltével a fájdalmak elmúltak, 
a fagyos percek emléke megszépült, 
és újult erővel kezdtünk készülődni 
a következő megmérett etésre.

Gál Tamás István törzsőrmester
A szerző felvételei

TÉLI ERŐPRÓBA A BAKONYBAN

A rajt előtt És most merre tovább?
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Humor

Újoncok, ruhaosztás. Őrmester:
– Jelentkezzen, akinek nagy a ba-

kancsa.
– Jelentem, őrmester úr, nekem 

nagy!
– Akkor menjen a raktárba és 

cseréltesse ki.
– Őrmester úr, én inkább nem 

cseréltetném ki...
– Osztán hát miért nem?
– Mert nekem a lábam is nagy...

*
A gyengélkedő előtt  sorban állnak 
a katonák. A kezelés gyorsan megy:

– Panasza?
– Fáj a mandulám.
– Kivágjuk! Következő!
– Tyúkszemem van.
– Kivágjuk! Következő.
– Bőrkeményedés kínoz.
– Levágjuk! Következő!
– Begyulladt a vakbelem.
– Kivágjuk. Következő!
Csönd.
– Mondom, következő! Mi a pa-

nasza?
– Jelentem, a fejem fájt... de már 

elmúlt!
*

A laktanyában nagytakarítás van és 
Kovács közlegényre jutott  a lámpák 
tisztítása.

– Kovács közlegény! Tegyen a 
talpa alá újságpapírt, ha rááll arra a 
székre!

– Jelentem, így is elérem!
*

A fi atal katonatiszt így szól a barát-
jához.

– Képzeld, megnősülök. Eljönnél 
tanúnak?

– Természetesen. Soha nem szok-
tam cserbenhagyni a bajtársaimat, 
ha szerencsétlenség éri őket.

*
A kaszárnyában csörög a telefon. A 
katona felveszi:

– Melyik barom telefonál már 
megint?

–Tudja maga, hogy kivel beszél? – 
kérdezi a telefonban lévő hang.

– Nem – felel a katona. – Kivel?
– Kovács ezredessel.
– Kovács ezredes, és maga tudja, 

kivel beszél?
– Nem.
– Akkor mázlim van – mondja és 

lecsapja a kagylót.
Válogatt a: Berek Zsolt törzszászlós

HUMOR

Egyed Zoltán szakaszvezető rajza
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út 29/B • Győr Edina, tel. 06 1 459 5373; 06 30 578 1048 • e-mail: 

gyoredina@armedia.hu  • Bartha Cynthia, tel.: 06 1 459 4319; 

06 30 633 0619 • e-mail: cinti@armedia.hu • Könyveinket megtekintheti 

a www.honvedelem.hu/kiadvanyok oldalon.

A       ÚJDONSÁGAIZRÍNYI KIADÓ

Kis magyar 
hadtörténet
Keménykötés, 
272 oldal
Bolti ár: 5000 Ft

Magyar hadizászlók
Kartonált, 68 oldal, 

A4-es formátum
Bolti ár: 2990 Ft






